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Χρηµατοδοτική
πάσα
182
84,76
Πειραιώς
σε ψηφιακή
2,93
Ειδικά προγράµµατα για ανανεώσιµη
ενέργεια και ψηφιακή γεωργία θέτει
σε εφαρµογή η Πειραιώς. σελ. 42-43

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

23/01

30/01

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

274
176
71,13
2,03

274
177
69,03
2,13

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

Μία διαφορετική
229 συνεργατισµού
235
235
ιδέα
179

173

177

Ο80,74
άνθρωπος
από το πετυχηµένο
77,50πίσω
78,95
παράδειγµα
πολυµετοχικής
της Ζευς
3,01
3,63 3,64
Ακτινίδια Α.Ε. στην Πιερία. σελ. 50

Δικαστήριο
διαγράφει
υποθήκες
της ΑΤΕ

σελ. 26-31

Άρση υποθηκών της
υπό εκκαθάριση ΑΤΕbank
διέταξε δικαστήριο στο οποίο
είχε προσφύγει αγρότης

agrenda - σελ. 10-11

ΠΑΤΑΤΑ
Τσίµπησε 5 λεπτά τις τελευταίες
ηµέρες η τιµή αποθήκης και
φεύγει µε 40 λεπτά το κιλό.
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

Τώρα φταίνε
οι αξιολογητές

Οι παρατάσεις
ως τη νέα ΚΑΠ

Ευρωπαϊκά τυριά
σε κοινό καλάθι

Σε νέο κύκλο γκρίνιας φαίνεται
να οδηγούν τα Σχέδια Βελτίωσης
καθώς οι περικοπές επενδύσεων
είναι πολλές και οι ενστάσεις
θεωρούνται δεδοµένες. σελ. 18

Κατοχυρώθηκε η παράταση
κατά ένα χρόνο, δηλαδή έως το
2021, του ισχύοντος καθεστώτος
της ΚΑΠ. Υπέρ της διετούς
παράτασης η Ελλάδα. σελ. 4

Τέσσερα καταξιωµένα
ευρωπαϊκά τυριά, µεταξύ των
οποίων και η φέτα, σε ένα κοινό
καλάθι, προτείνει για προβολή
ο καθηγητής Pulina. σελ. 27-30

ΣABBATO: Τρύφωνος µ., Αναστασίου νεοµ.

Μήνας 2ος, Εβδ. 5η

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:30 - ∆ύση 17:48

ΣΕΛΗΝΗ: 8 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Η ανίχνευση
των δυνάμενων
H Agrotica για την αγροτική Ελλάδα είναι ένα µεγάλο γεγονός. Παράλληλα µε την
ευκαιρία που έχουν οι αγρότες και οι
λοιποί συντελεστές της αγροτικής παραγωγής, να θαυµάσουν τα τεχνολογικά επιτεύγµατα, να γνωρίσουν συστήµατα
και υπηρεσίες υποστήριξης της αγροτικής παραγωγής, να µάθουν για τις νέες
τάσεις στον τοµέα των αγροτικών εφοδίων και γενικά να γνωριστούν ο ένας
µε τον άλλο, η φετινή έκθεση, παρουσιάζει ένα ειδικότερο µεγάλο ενδιαφέρον.
Συµπίπτει χρονικά µε τη δηµοσιοποίηση
των εγκρίσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης,
πράγµα το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα στους υποψήφιους αγρότες επενδυτές να δουν από κοντά µια µεγάλη γκάµα
προτάσεων µηχανολογικού εξοπλισµού
που µπορεί να «κουµπώσει» µε τα αιτήµατα του επενδυτικού τους φακέλου.
Βεβαίως, από τον καιρό που υπέβαλαν το φάκελο µέχρι σήµερα, έχει τρέξει πολύ νερό κάτω από τα γεφύρια. Στην ταχύτητα
µε την οποία τρέχουν µάλιστα οι τεχνολογικές εξελίξεις έρχονται να προστεθούν και οι άτσαλες, πολλές φορές, περικοπές στις επιδοτούµενες λύσεις.
Μια τρίτη παράµετρος προκύπτει βέβαια από
τις δυσκολίες που σχετίζονται µε την εξασφάλιση της ίδιας συµµετοχής στα αντίστοιχα προγράµµατα. Ο χρόνος που µεσολάβησε από την κατάθεση των επενδυτικών φακέλων, παρ’ ότι πολύς, δεν κύλισε στις περισσότερες των περιπτώσεων προς όφελος της ταµειακής εικόνας
και της εν γένει οικονοµικής κατάστασης
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
Οι περισσότεροι των δραστηριοποιούµενων
στον αγροτικό χώρο, δυσκολεύθηκαν πολύ τα τελευταία χρόνια. Τα περιθώρια
κερδοφορίας στένεψαν, η φορολογία και
οι υποχρεώσεις έναντι του κράτους και
των ασφαλιστικών ταµείων µεγάλωσαν,
η οικονοµική τους θέση επιβαρύνθηκε.
Την ίδια στιγµή, οι διορατικοί αγρότες, έσπευσαν -τις περισσότερες φορές µε ίδια
µέσα- να επιχειρήσουν µια µετάβαση σε
νέες καλλιέργειες, πράγµα το οποίο είχε φυσικά κόστος. Πολλώ µάλλον που οι
νέες επιλογές σχετίζονται µε πολυετείς
καλλιέργειες (κυρίως δένδρα) οι αποδόσεις των οποίων καθυστερούν. Αυτές τις
µέρες αναλογεί µεγάλο βάρος στις δηµόσιες αρχές να θεσπίσουν χρηµατοδοτικά
εργαλεία που θα διευκολύνουν την κατάσταση και στις τράπεζες ευθύνη να ανιχνεύσουν τους δυνάµενους. Agrenda
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∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,10492

950

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84291

921,21

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
960

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,45174

936.25

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

931.21

933.43

TΖΙΡΟΣ
58.282,713

930
920
910

30/01)

900
Παρασκευή

24/01

∆ευτέρα

27/12

Τρίτη

28/01

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 23

Πέµπτη

Τετάρτη

30/01

29/01

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 01-02-2020
Γενικά αίθριος καιρός. Παροδικές
νεφώσεις στα δυτικά και τα νότια.
Τοπικά περιορισµένη ορατότητα
στα ηπειρωτικά τις πρωινές και
βραδινές ώρες. Οι άνεµοι, δυτικοί
βορειοδυτικοί ασθενείς και στο
νότιο Αιγαίο τις πρωινές ώρες
τοπικά ισχυροί. Η θερµοκρασία θα
σηµειώσει άνοδο και θα φθάσει
σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

11°C
ΦΛΩΡΙΝΑ

∆ευτέρα 03-02-2020
και Τρίτη 04-02-2020
Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο
πυκνές, µε λίγες ασθενείς βροχές
στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου,
τα ∆ωδεκάνησα και την Κρήτη.
Τοπικά περιορισµένη ορατότητα
τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι
άνεµοι, δυτικοί νοτιοδυτικοί
ασθενείς. Τις βραδινές ώρες της

Τα ωά του εντόµου του ψευδόκοκκου
διαχειµάζουν ως ωά ή ως κινητές
νύµφες κάτω από τις φλούδες του
φλοιού του πρέµνου και ειδικότερα στις
διχάλες. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό οι
προσβολές να εντοπιστούν εγκαίρως
από τους καλλιεργητές, ώστε να
εφαρµοσθούν άµεσα τα απαραίτητα
µέσα φυτοπροστασίας. Οι διάφορες
επεµβάσεις απευθύνονται σε αµπελώνες
µε σοβαρές προσβολές κατά την
προηγούµενη περίοδο βλάστησης.
Συγκεκριµένα, απαιτείται επέµβαση µε
κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο
στην περίπτωση έντονων φαινοµένων
προσβολής όπου δεν εφαρµόστηκε
ψεκασµός την περίοδο του τρυγητού.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

3-4B
18°C

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

Κυριακή 02-02-2020
Λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες στα δυτικά, τα νότια και
την ανατολική νησιωτική χώρα, µε
πιθανότητα ασθενών τοπικών
βροχών στην Κρήτη και τα
∆ωδεκάνησα τις βραδινές ώρες.
Οι άνεµοι, δυτικοί νοτιοδυτικοί
ασθενείς. Η θερµοκρασία θα
διατηρηθεί σε υψηλά για την
εποχή επίπεδα.

KABΑΛΑ

14°C

14°C

Ψευδόκοκκος στο αµπέλι

15°C

15°C

ΛΑΡΙΣΑ

2-3B

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,07117

∆ιατηρεί κάποια από τα κεκτηµένα της προηγούµενης χρονιάς η
πατάτα, µε την φθινοπωρινή να κερδίζει περί τα 5 λεπτά ανά κιλό σε
σχέση µε την αρχική. Ωστόσο η ζήτηση χαρακτηρίζεται από
υποτονικότητα τόσο την εγχώρια όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά. Η
ελληνική φράουλα πληρώνεται τα λιγότερα σε σχέση µε τον ευρωπαϊκό
µέσο όρο, αφήνοντας τα περιθώρια για µια χρονιά µε υψηλή
ανταγωνιστικότητα. Στα σιτηρά θετικές είναι οι εκτιµήσεις του IGC.

948.64

940

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
120,83900

3-4 B

3-4B
17°C
HΡΑΚΛΕΙΟ

Τρίτης θα στραφούν σε νότιους
νοτιοδυτικούς και θα ενισχυθούν.
Η θερµοκρασία θα διατηρηθεί σε
υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Τετάρτη 05-02-2020
έως Παρασκευή
07-02-2020
Στα δυτικά, τα βόρεια, την
ανατολική νησιωτική χώρα και την
Κρήτη νεφώσεις µε τοπικές
βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα
λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες. Οι άνεµοι, νότιοι 5 µε
7 µποφόρ. Η θερµοκρασία θα
σηµειώσει πτώση στα δυτικά και
τα βόρεια.

3-5Bf

Επιλεγµένη η επέµβαση

Οι άνεµοι, δυτικοί
βορειοδυτικοί 3 µε 5
και στο νότιο Αιγαίο
τις πρωινές ώρες
τοπικά 6 µποφόρ.

Η εφαρµογή εντοµοκτόνου για
καταπολέµηση του εχθρού, η οποία
αποσκοπεί στη θανάτωση των ατόµων
που διαχειµάζουν, είναι επιλεκτική
κυρίως για δύο λόγους, περιβάλλοντος
και οικονοµίας. Επειδή, αφενός, η
προσβολή δεν είναι καθολική αλλα
εκδηλώνται σε ορισµένες οµάδες
πρέµνων, αφετέρου, οι εγκεκριµένες
δραστικες ουσίες των σκευασµάτων
είναι ευρέως φάσµατος προκαλώντας
υψηλή τοξικότητα στην ωφέλιµη πανίδα,
όπως για παράδειγµα στα αρπακτικά.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Ως δηµόσιο αγαθό πρέπει να
αντιµετωπίζεται η φέτα σελ. 27-30
• Τα τρακτέρ έξω από την Agrotica κατά
των χαµηλών τιµών το Σάββατο σελ. 46

• Κεντρίζει το ενδιαφέρον η ψηφιακή
γεωργία στην 28η Agrotica σελ. 26, 31
• Νέος τύπος κάλυψης θερµοκηπίου
αυξάνει την παραγωγή 20% σελ. 20

• Ανεβασµένη κατά 5 λεπτά η φθινοπωρινή
πατάτα, µε την ζήτηση αναιµική σελ. 22
• Θετικές εκτιµήσεις στα σιτηρά από IGC
που βλέπει υψηλή κατανάλωση σελ. 36

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Βασιλική Κονόµου - Φανή Παπαπετροπούλου
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
• E MAIL: agrenda@agronews.gr
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο,
µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
• URL: www.agronews.gr
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Με ίδιους κανόνες αλλά
νέο χρήμα το 2021 η ΚΑΠ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΕ∆ΡΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ Π∆Π 2021-2020 (ΣΕ ∆ΙΣ ΕΥΡΩ)
ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΤΙΜΕΣ 2018

Διετή παράταση ζήτησε και η Ελλάδα για την τρέχουσα περίοδο
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε παράταση των κανονισµών της
ΚΑΠ έως το 2021, συµφώνησαν
οι υπουργοί Γεωργίας στο συµβούλιο της 27ης Ιανουαρίου, µε
την πλειοψηφία αυτών να αιτούνται να παραµείνουν οι υπάρχοντες κανόνες στήριξης, ωστόσο να
χρηµατοδοτηθούν µε νέο χρήµα.
Η µονοετής αυτή παράταση που
ψηφίστηκε δεν αποκλείεται να γίνει στο µέλλον 2ετής, καθώς στην
πλειοψηφία τους οι υπουργοί Γεωργίας είπαν πως δεν προλαβαίνουν
να συντάξουν τα Εθνικά Στρατηγικά τους Σχέδια. Με την άποψη αυτή συντάχθηκε και η Ελλάδα, καθώς όπως ανέφερε η ελληνική αντιπροσωπεία, πρέπει να εξεταστεί
περαιτέρω η πρόβλεψη διετούς διάρκειας των µεταβατικών διατάξεων. Όπως τονίστηκε, τα κράτη-µέλη θα πρέπει να ενσωµατώσουν
στο εθνικό τους σχέδιο τη στρατηγική Farm to Fork (παρακλάδι για
τον αγροτικό τοµέα της Πράσινης
Συµφωνίας), η οποία θα παρουσιαστεί την Άνοιξη του 2020, και ως
εκ τούτου, δεν γίνεται να ξεκινήσει η νέα ΚΑΠ πριν το 2023. Παράλληλα, η ελληνική αντιπροσω-

Μεταφορά
Ο νέος κανονισµός εξασφαλίζει ότι
τα κράτη µέλη µπορούν να συνεχίσουν αποτελεσµατικά τη µεταφορά
πόρων µεταξύ πυλώνων το 2020

πεία εξέφρασε την αντίθεσή της όσον αφορά τη µείωση των κονδυλίων στα επιχειρησιακά προγράµµατα όπως του ελαιολάδου αλλά
και για τα µικρά νησιά του Αιγαίου, ζητώντας τα εθνικά προγράµµατα που έχουν ήδη εγκριθεί να
ολοκληρωθούν µε βάση το τρέχον εθνικό πλαίσιο. «∆ιαφορετική προσέγγιση θα προκαλέσει ανακολουθείες και απρόβλεπτους
κινδύνους», σηµείωσε η ελληνική αντιπροσωπεία.
Επιπλέον να σηµειωθεί εδώ ότι η πλειοψηφία των κρατών µελών, ζήτησε να υιοθετηθεί τουλά-

Οι Πέντε της
λιτότητας
Έκτακτη συνάντηση στις 20
Φεβρουαρίου, κάλεσε ο πρόεδρος
του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου,
Σαρλ Μισέλ, για να συµφωνήσουν
οι αρχηγοί των κρατών-µελών το
Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο.
Ωστόσο, αναλυτές προειδοποιούν,
ότι όπως και η Φιλανδική
προεδρία έτσι και ο κ. Μισέλ θα
βρει «τοίχο» καθώς οι διαφορές
µεταξύ των προθέσεων των
κρατών-µελών είναι ακόµα πολύ
µεγάλες για να γεφυρωθούν. Όλα
πάντως θα εξαρτηθούν από τις
ορέξεις των λεγόµενων «Πέντε
της λιτότητας» (Frugal Five),
δηλαδή Γερµανία, Σουηδία,
Αυστρία, ∆ανία και Ολλανδία.

χιστον µία µερική γενική προσέγγιση σχετικά µε τη θέση της Κοµισιόν για την ΚΑΠ, χωρίς να αναµένουν τα αποτελέσµατα για τον
επταετή προϋπολογισµό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι ενισχύσεις του 2021
Όσον αφορά τώρα την ουσία
του µεταβατικού κανονισµού που
ψηφίστηκε, στόχος είναι οι νέοι κανόνες να διασφαλίσουν ότι το ανώτατο όριο για τη χρηµατοδότηση δαπανών που σχετίζονται µε την Αγροτική Ανάπτυξη
και τις άµεσες ενισχύσεις θα τηρηθούν µετά το 2020.
Ο νέος κανονισµός εξασφαλίζει επίσης ότι τα κράτη µέλη µπορούν να συνεχίσουν αποτελεσµατικά τη µεταφορά πόρων µεταξύ
πυλώνων το 2020. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται ήδη από τον
κανονισµό (ΕΕ) 2019/288 που ορίζει τα ποσά που πρέπει να µεταφερθούν από την αγροτική ανάπτυξη στις άµεσες ενισχύσεις ως
ποσοστό της στήριξης που χρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό
Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το 2021.
Ο κανονισµός που εγκρίθηκε
καθορίζει το µέγιστο ποσό που
µπορεί να µεταφερθεί ως σταθερό ποσό, το οποίο για την Ελλάδα είναι 76.438.741 ευρώ. Πρακτικά τα παραπάνω σηµαίνουν ότι
οι Έλληνες αγρότες το 2021, θα
λάβουν το ίδιο ποσό άµεσων ενισχύσεων που θα λάβουν το 2020,
χωρίς κάποια σύγκλιση.

ΜΕΓΕΘΟΣ Π∆Π, % ΕΕ27

1,16%

1,11%

1,07%

1,30%

ΜΕΓΕΘΟΣ Π∆Π, ΣΕ ∆ΙΣ ΕΥΡΩ

1.082

1.135

1.087

1.324

ΣΥΝΟΧΗ

362

338

323

379

ΓΕΩΡΓΙΑ

383

324

334

383

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

286

254

254

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

96

70

80

ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

267

396

356

486

∆ΙΟΙΚΗΣΗ

71

76

74

76

20142020 Π∆Π

ΠΡΟΤΑΣΗ 2019 ΦΙΝΛΑΝ∆ΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΜΙΣΙΟΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ

Επανεξέταση των περιορισμών στις εισροές
Να εξεταστούν περαιτέρω οι φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
επιπλέον µείωση φυτοπροστατευτικών µέσων και λιπασµάτων που
περιλαµβάνεται στη νέα στρατηγική «από το αγρόκτηµα στο πιάτο»
(Farm to Fork), ζήτησε ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης κατά τη διάρκεια του Συµβουλίου. Σύµφωνα µε τον υπουργό, δεν
θα πρέπει να υπάρξει επιπλέον πίεση στο παραγωγικό δυναµικό των
κρατών µελών και περαιτέρω µείωση της δυνατότητας καταπολέµη-

σης των επιβλαβών οργανισµών,
εν όψει µάλιστα και των αναδυόµενων απειλών εξ αιτίας της κλιµατικής αλλαγής και του αυξανόµενου
εξωτερικού εµπορίου.
Επ’ αυτού, ο κ. Βορίδης ανέφερε
ότι τα κράτη µέλη ήδη αντιµετωπίζουν προβλήµατα αθέµιτου ανταγωνισµού από εισαγωγές οµοειδών
προϊόντων από τρίτες χώρες, κατά
την παραγωγή των οποίων έχουν
χρησιµοποιηθεί δραστικές ουσίες
που είναι απαγορευµένες στην Ένωση. Επιπλέον ο Έλληνας υπουρ-

γός, σχετικά µε το ζήτηµα της «Πράσινης Συµφωνίας» κάλεσε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αποσαφηνίσει το πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσει η συγκεκριµένη στρατηγική
τονίζοντας ότι δεν µπορούν να υπάρξουν επιπλέον περιβαλλοντικές φιλοδοξίες χωρίς πρόσθετη οικονοµική ενίσχυση. Υπογράµµισε
µάλιστα ότι η εν λόγω πρόταση συνιστά πολιτική δέσµευση η οποία
ως εκ τούτου οφείλει να εκφράζεται µέσα από αντίστοιχη δέσµευση
χρηµατοδότησης.

Η Κροάτισσα πρόεδρος του Συµβουλίου τονίζει πως η µετάβαση σε µια
κλιµατικά ουδέτερη οικονοµία, θέλει πρωταγωνιστές τους αγρότες.
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ.ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Ενστάσεις για τη μοιρασιά στο Απόθεμα
εν αναμονή διορθωτικών πιστώσεων ενιαίας
Συστάθηκαν Επιτροπές ανά Περιφέρεια για την αξιολόγηση των ενστάσεων στο Εθνικό Απόθεμα
Σίγουρη μια ενδιάμεση πληρωμή για τα Νιτρικά, αναζητείται φόρμουλα για εμβόλιμη στα Βιολογικά
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Εξισωτική
Μέχρι 3
Φεβρουαρίου
ενστάσεις των
«κοµµένων» από
την εξισωτική
αποζηµίωση

Επιστροφή σε
συνταξιούχους
τέως ΟΓΑ
Πιστώθηκαν στις
29 Ιανουαρίου
σε 3.577
συνταξιούχους
του τέως ΟΓΑ τα
εκ παραδροµής
παρακρατηθέντα
ποσά κατά την
εκκαθάριση
των συντάξεων
Φεβρουάριου
2020

Κρατικές
ενισχύσεις και
de minimis
Μέχρι 20
Φεβρουαρίου η
διαβούλευση για
την παράταση
ενός έτους των
κανόνων της ΕΕ
για τις κρατικές
ενισχύσεις στη
γεωργία

Χωρίς ουσιαστικές πληρωµές βγήκε για τον αγροτικό κόσµο ο Ιανουάριος, µε τους διοικητικούς του ΟΠΕΚΕΠΕ να
προχωρούν τους διασταυρωτικούς ελέγχους και τις απαραίτητες διορθώσεις, προκειµένου µέσα στον επόµενο
µήνα να τακτοποιηθούν οι εκκρεµότητες του περσινού
έτους. Την ίδια ώρα µεγάλο βάρος δίνεται και στη διαδικασία πληρωµής των συνδεδεµένων ενισχύσεων, που
κάθε χρόνο ξεκινά σταδιακά από τα τέλη του Φεβρουαρίου και «τραβά» µέχρι και µετά το Πάσχα. Μια συµπληρωµατική πληρωµή στα Νιτρικά αναµένεται µέσα στον µήνα, ενώ ακόµα αναζητείται «πάτηµα» προς αποφυγή καταλογισµών για µια ενδιάµεση πίστωση στα Βιολογικά.
Ταυτόχρονα, η διοίκηση του Οργανισµού Πληρωµών
προχώρησε στη σύσταση επιτροπών ανά Περιφερειακή
∆ιεύθυνση για την εξέταση των ενστάσεων επί της κατανοµής του Εθνικού Αποθέµατος. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι µέσα στον Φεβρουάριο όσοι παραγωγοί θελήσουν, θα µπορέσουν να υποβάλλουν ενστάσεις, η αξιολόγηση των οποίων σύµφωνα µε τη διαδικασία που
ακολουθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρέπει να έχει ολοκληρωθεί µέχρι τον ερχόµενο Απρίλιο, µε την καταχώρηση των αποτελεσµάτων στις εφαρµογές του κεντρικού συστήµατος
του Οργανισµού από τις περιφέρειες. Αυτό σηµαίνει ότι
στην καλύτερη των περιπτώσεων, µια πληρωµή για τους
παραγωγούς που θα δικαιωθούν θα πρέπει να αναµένεται µετά το Πάσχα, πιθανότατα τον Μάιο.
Υπενθυµίζεται ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκλήρωσε τον περασµένο ∆εκέµβριο τη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεµα έτους 2019, η αξία των
οποίων ανήλθε περίπου στα 22 εκατ. ευρώ, σε 19.500 δικαιούχους, οι οποίοι είναι ενεργοί γεωργοί:
Νεαρής ηλικίας που είναι έως 40 ετών κατά το έτος
υποβολής της αίτησης 2019 για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης και δηµιουργούν για πρώτη φορά γεωργική
εκµετάλλευση ως επικεφαλής της εκµετάλλευσης ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών
που προηγούνται της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019
για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, µεταξύ 2014-2018.
Οι νεοισερχόµενοι που αρχίζουν γεωργική δραστηριότητα από το έτος 2017 και µετά και κατά τα πέντε έτη
που προηγούνται της έναρξης γεωργικής δραστηριότητας, δεν άσκησαν γεωργική δραστηριότητα στο όνοµα
τους και υπ’ ευθύνη τους ούτε ήλεγχαν νοµικό πρόσωπο
που ασκούσε γεωργική δραστηριότητα. Επιπλέον, οι επιλέξιµες εκτάσεις τους να είναι από 0,4 εκτάρια και άνω.

Για διορθωτικές ενιαίας λόγω δασικών χαρτών
και τηλεπισκόπησης, µιλά ο Βορίδης
Όσον αφορά τις διορθωτικές πιστώσεις σχετικά µε την
ενιαία ενίσχυση, κατά τη συνήθη τακτική του ΟΠΕΚΕΠΕ
κάθε που θα «µαζεύεται» µια διορθωµένη παρτίδα θα γίνεται και πληρωµή των παραγωγών. Μάλιστα στο θέµα
αναφέρθηκε µε γραπτή του απάντηση σε ερώτηση της
βουλευτού Φλώρινας και ο υπουργός Μάκης Βορίδης,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ (2019)

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟI

21,5
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΜΟΝΙΜΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
ΑΡΟΣΙΜΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

34,5
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

27,9
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

Τέλη Φεβρουαρίου
αποζηµιώσεις για
αµύγδαλα Λάρισας
Περί τα τέλη Φεβρουαρίου θα αποζηµιωθούν
από τον ΕΛΓΑ οι αµυγδαλοπαραγωγοί της
περιοχής Σαρανταπόρου στο νοµό Λάρισας για
τις ζηµιές που υπέστησαν οι καλλιέργειές τους
τον Μάρτιο του 2019. Αυτό απάντησε η
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή
Αραµπατζή, από το βήµα της Βουλής, στις 30
Ιανουαρίου, σε ερώτηση της βουλευτού
Λάρισας του ΚΙΝΑΛ Ευαγγελίας Λιακούλη.
Η υφυπουργός υπενθύµισε ότι η κυβέρνηση
χορήγησε de minimis 80 ευρώ το στρέµµα, για
πρώτη φορά στο αµύγδαλο λόγω ακαρπίας,
συνολικά 6,5 εκατ. ευρώ σε όλη τη χώρα. Από
αυτά, 2,5 εκατ ευρώ, όπως εξήγησε, έλαβαν
2.134 Λαρισαίοι αµυγδαλοπαραγωγοί.
Παράλληλα η υφυπουργός σηµείωσε ότι τα de
minimis είναι εθνικά χρήµατα και έχουν ταβάνι
ανά τριετία, τονίζοντας ότι η προηγούµενη
κυβέρνηση άφησε για τη Ν∆ ως de minimis το
ποσό των 43 εκατ. ευρώ µόλις. Μάλιστα
εξήγησε στη βουλευτή, σχετικά µε τα αδιάθετα
23 εκατ. ευρώ ως de minimis, ότι για το 2020
θα έµεναν κάβα µόνο 215.000 ευρώ, αν η Ν∆
µοίραζε όλα τα χρήµατα που της κληροδότησε
για de minimis η προηγούµενη κυβέρνηση.

τονίζοντας σχετικά µε τα προβλήµατα λόγω µεταβολών
στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και δασικών χαρτών ότι «τα
αποτελέσµατα της εξέτασης ενστάσεων θα ληφθούν υπόψη στον τελικό υπολογισµό των ενισχύσεων που δικαιούνται οι παραγωγοί, οι οποίες θα καταβληθούν σε
επόµενες πληρωµές µέχρι τον µήνα Ιούνιο του έτους
2020». Επιπλέον, σε σχέση µε τους απλήρωτους λόγω
τηλεπισκόπησης ο υπουργός ανέφερε ότι «τα ποσά ενίσχυσης που ενδέχεται να προκύψουν από την εξέταση
ενστάσεων, θα καταβληθούν σε πληρωµές που θα διενεργηθούν την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου του 2020».
Τέλος, ο ίδιος γνωστοποίησε ότι υπάρχουν ακόµα άτοµα που δεν πληρώθηκαν την ενιαία, γιατί εκκρεµεί το αποτέλεσµα ελέγχου του κριτηρίου του ενεργού γεωργού,
καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας εισοδήµατος από το υπουργείο Οικονοµικών. Και οι συγκεκριµένοι, προφανώς θα πληρωθούν
σε κάποια συµπληρωµατική πληρωµή µέχρι τον Ιούνιο.

Αναµένεται και µια πίστωση για την εξισωτική
αποζηµίωση του 2019
Εν τω µεταξύ, κλείνει και το περιθώριο των ενστάσεων σχετικά µε την εξισωτική αποζηµίωση του 2019 και
τον επανέλεγχο των 23.675 ΑΦΜ που δεσµεύτηκαν σχετικά µε το κριτήριο επιλεξιµότητας ως προς την ενεργό επαγγελµατική δραστηριότητα, σε σχέση µε τα στοιχεία των ενεργών συνταξιούχων που τηρούνται στον
ΕΦΚΑ, προκειµένου να δοθεί το «ΟΚ» για την πληρωµή των δικαιούχων. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες και
µετά το πέρας των ενστάσεων, αναµένεται να ακολουθήσουν τρεις φάσεις πληρωµής µέχρι τον Ιούνιο, ωστόσο ακόµα δεν έχει προσδιορισθεί αρµοδίως ο χρόνος στον οποίο αυτές θα γίνουν.
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Για τους αγρότες, µε το νέο
ασφαλιστικό, τα ασφάλιστρα
διαµορφώνονται χαµηλότερα
από αυτά των υπόλοιπων µη
µισθωτών (για το τρέχον έτος από
121 έως 324 ευρώ το µήνα µαζί
µε την εισφορά υπέρ Αγροτικής
Εστίας), ενώ εφαρµόζεται και η
προβλεπόµενη σταδιακή αύξηση
του ασφαλίστρου κύριας σύνταξης
έως το 2022.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΕ ΤΑΜΕΙΑ

Έως 31 Μαΐου
2η ευκαιρία για
τις 120 δόσεις

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Εντός δυο µηνών από την ψήφιση
του νέου ασφαλιστικού, δηλαδή περίπου τα τέλη Απριλίου, µη µισθωτοί
ασφαλισµένοι-ελεύθεροι επαγγελµατίες, αυτοαπασχολούµενοι και αγρότες θα πρέπει να επιλέξουν µία
από τις έξι ασφαλιστικές κατηγορίες στην οποία επιθυµούν να υπαχθούν για το 2020, υποβάλλοντας
τη σχετική εισφορά κάθε µήνα. Όσοι δεν επιλέξουν µε αίτησή τους,
που θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά,
την ένταξή τους σε κάποια κατηγορία θα ενταχθούν υποχρεωτικά στην
πρώτη και κατώτατη των 220 ευρώ
το µήνα για τους επαγγελµατίες και
121 για τους αγρότες. Για τους αγρότες διατηρείται η µεταβατική περίοδος και οι εισφορές κλάδου σύνταξης αυξάνονται από 2 έως 8 ευρώ
το 2021 και το 2022. Όπως και στο
σηµερινό σύστηµα, οι εισφορές καταβάλλονται έως και την τελευταία
εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα που αυτές αφορούν.
Να σηµειωθεί ότι η αίτηση για
µεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας µπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε, ωστόσο η µετάταξη θα γίνεται από την 1η του επόµενου έτους από την υποβολή της αίτησης.
Μάλιστα, οι επαγγελµατίες και αγρότες κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια
κατηγορία που κατατάσσονται για
κύρια σύνταξη.

Ειδική ρήτρα αύξησης εισφορών το 2023

Τέλος Απρίλη δήλωση
ασφαλιστικής κλάσης
Οι αγρότες υποχρεωτικά στην ίδια κατηγορία για υγεία και σύνταξη
Για τους αγρότες, τα ασφάλιστρα
διαµορφώνονται χαµηλότερα από
αυτά των υπόλοιπων µη µισθωτών
(για το τρέχον έτος από 121 έως 324
ευρώ το µήνα µαζί µε την εισφορά
υπέρ Αγροτικής Εστίας) ενώ εφαρµόζεται και η προβλεπόµενη σταδιακή αύξηση του ασφαλίστρου κύριας σύνταξης έως το 2022.
Οι εισφορές υγείας είναι 55 ευρώ
για την 1η κατηγορία και 66 ευρώ
για τη 2η έως 6η κατηγορία.
Να σηµειωθεί πως υπάρχει και
µια ειδική -χαµηλότερη- για τους
νέους ελεύθερους επαγγελµατίες

ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΕΥΡΩ)

και αυτοτελώς απασχολούµενους
για τα πρώτα 5 έτη από την έναρξη
άσκησης του επαγγέλµατος, στα 126
ευρώ (κύρια ασφάλιση και υγεία).
Παράλληλα καταργείται η διάταξη
του νόµου Κατρούγκαλου η «ασφαλιστική οφειλή» Πλέον, η καταβολή µειωµένης εισφοράς έως και µια
5ετία για τους νέους επαγγελµατίες
δεν συνιστά «ασφαλιστική οφειλή».
Τέλος, στο νοµοσχέδιο, που βρίσκεται υπό διαβούλευση, προβλέπεται
ειδική ρήτρα αύξησης των εισφορών
από το 2023. Έτσι από 01/01/2023
έως 31/12/2024 τα ποσά των ασφα-

λιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος µε διαπιστωτική πράξη του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό µεταβολής του µέσου ετήσιου
γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή
του προηγούµενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιµής του ως άνω
ποσοστού το ποσόν της εισφοράς
παραµένει στα επίπεδα του προηγουµένου έτους. Από 1-1-2025 και
εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά το δείκτη µεταβολής µισθών.

ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΛΑ∆ΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΕΥΡΩ)

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ
2020

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ
ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΥΓΕΙΑ
ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ
2021

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣ

ΥΓΕΙΑ
ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΥΓΕΙΑ
ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ

1η
2η
3η
4η
5η
6η

87
104
132
166
207
280

2
2
3
3
4
6

3
3
3
3
3
3

29
35
35
35
35
35

121
144
173
207
249
324

1η
2η
3η
4η
5η
6η

89
107
136
171
212
288

2
2
3
3
4
6

3
3
3
3
3
3

29
35
35
35
35
35

123
147
177
212
254
332

Μέχρι και τις 31 Μαΐου του
2020, θα συνεχίσει να «τρέχει»
η δεύτερη ευκαιρία ένταξης
στη ρύθµιση οφειλετών προς
τα ασφαλιστικά ταµεία, οι
οποίοι θα πρέπει να
καταβάλουν το σύνολο των
δόσεων που ήδη είναι
απαιτητές, καθώς και νέες
βεβαιωµένες οφειλές.
Η ρύθµιση αφορά δύο
διαφορετικές κατηγορίες
οφειλετών, µε τους µεν
πρώτους οι οποίοι ενώ αρχικά
µπήκαν στη ρύθµιση κατά τη
διάρκεια των πρώτων µηνών
της εφαρµογής της, ήδη την
έχουν χάσει, είτε επειδή δεν
µπόρεσαν να πληρώσουν τις
µηνιαίες δόσεις είτε επειδή δεν
πλήρωσαν τις τρέχουσες
ασφαλιστικές εισφορές τους.
Η δεύτερη, αφορά κυρίως
ασφαλισµένους
αυτοαπασχολούµενους στα
πρώην ταµεία ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ,
ΟΓΑ, οι οποίοι είχαν υποβάλει
αίτηση για ρύθµιση των
οφειλών στον ΕΦΚΑ µέχρι και
τις 7 Οκτωβρίου 2019 που ήταν
η καταληκτική ηµεροµηνία,
δηλαδή είχαν µπει στο πρώτο
στάδιο της ρύθµισης που
αφορούσε τη βεβαίωση των
οφειλών στον ΕΦΚΑ ή και την
επιβεβαίωση των στοιχείων
του οφειλέτη. Στο µεταξύ, στα
4.847.837.000 ευρώ ανήλθε
το τελικό σύνολο των οφειλών
προς τα ασφαλιστικά ταµεία το
οποίο εντάχθηκε στη ρύθµιση
των 120 δόσεων µετά την
ολοκλήρωση της διαδικασίας
για τους 431.303 οφειλέτες οι
οποίοι είχαν κάνει αίτηση
υπαγωγής στη ρύθµιση µέχρι
τις 7 Οκτωβρίου του 2019. Το
συνολικό ποσό που εισέπραξε ο
ΕΦΚΑ µέχρι τις 31/12/2019
ανήλθε σε 379, 3 εκατ. ευρώ.
Οι αιτήσεις ασφαλισµένων στον
π. ΟΓΑ ανήλθαν σε 92.34, από
τις οποίες ρυθµίστηκαν
293.927.000 και εισπράχθηκαν
17.577.000.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Το δολάριο στηρίζει
το βαμβάκι

Χ

ρηµατιστηριακά, το βαµβάκι κατέκτησε ξανά τα 70 σεντς και φαίνεται εκεί να έχει µεταφερθεί το παιχνίδι.
Σε σύγκριση µε άλλα εµπορεύµατα
το βαµβάκι τα πήγε λίγο καλύτερα στην ανάκαµψη, δεδοµένου ότι το δολάριο ενισχύεται.
Να δούµε πόσο θα τραβήξει η ιστορία µε τον
κοροναϊό, δεδοµένου ότι οι αναλυτές φοβούνται παγκόσµια πτώση του εµπορίου.
Στη χώρα µας δεν έχουµε ακόµα φρέσκες
τιµές σκληρού σίτου, που να αφορούν την τελευταία αγορά της Τυνησίας. Οι φορτώσεις µε
τιµές περί τα 265 ευρώ ο τόνος FOB αφορούν
προηγούµενη δουλειά εξαγωγής. Στο εσωτερικό επικρατεί ησυχία, ενώ στο χρηµατιστήριο
του Σικάγο οι τιµές είναι πτωτικές.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

20/12

02/01

10/01

171

171

171

214

214

16/01

174

23/01

30/01

176

177

214
216

216

217

274

274

274

274

274

274

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

67,58

69,05

70,69

70,32

71,13

69,05

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,31

2,12

2,11

2,11

2,03

2,13

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

358,70

353,30

366,40

397,50

404,50

408,90

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

924,40

943,20

942,40

924,40

909,20

17,36

17,10

19,98

17,32

17,01

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

876,00
17,05

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

70,92

71,72

66,97

73,80

68,67

61,30

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

125,80

125,92

126,55

125,85

125,77

121,42

84,89

85,50

90,49

91,46

90,96

90,90

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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Γεγονός η διαγραφή
υποθηκών από
παλιά δάνεια ΑΤΕ
Ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για την άρση των
υποθηκών μετά από δικαστική δικαίωση αγρότη

Ανταγωνιστική
η ελληνική
φράουλα
ψάχνει μερίδια

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μεγάλη τοµή που δροµολογεί εξελίξεις και ανοίγει το δρόµο για διαγραφή υποθηκών σε παλιά αγροτικά δάνεια από ΑΤΕ και για χρέη από τα τότε ενήµερα δάνεια που είχαν περιέλθει στην Τράπεζα Πειραιώς, αποτελεί
η απόφαση ∆ΟΥ που παρουσιάζει η
Agrenda. Σύµφωνα µε την απόφαση
(βλ. έγγραφο), η υπό εκκαθάριση ΑΤΕ υποχρεώθηκε από το ∆ικαστήριο
στην άρση υποθηκών από ακίνητα αγροκτηνοτρόφου µετά από αγωγή του.

Μέση τιμή φράουλας
2019 ευρώ/κιλό
Ελλάδα

1,28

Ε.Ε.

2,35
ΠΗΓΗ: ICEXEUROSTAT,

Κεκτημένο τα 70
σεντς χρηματιστηριακά
για το βαμβάκι
Αυξημένη ζήτηση
και λίγα αποθέματα για
σιτηρά εκτιμά το IGC

Κερδίζει στα τελειώµατα
η φθινοπωρινή πατάτα
Υποτονική ζήτηση χαρακτηρίζει την
αγορά πατάτας τόσο στην Ελλάδα όσο
και στην υπόλοιπη Ευρώπη, µε την τιµή
ωστόσο να έχει τσιµπήσει περί τα 5
λεπτά το κιλό, στις τελευταίες ποσότητες
της φθινοπωρινής που διακινούνται.

Ιδού τα
έγγραφα
που πιστοποιούν την
δικαστική
απόφαση.

Στην άρση υποθηκών υποχρεώθηκε
τόσο η ΑΤΕ υπό εκκαθάριση όσο και
το δηµόσιο, το οποίο είχε καταπέσει
εγγυήσεις του για δόσεις σύµβασης
ρύθµισης την οποία είχε υπογράψει ο
αγροτοκτηνοτρόφος το 2002/ 2003.
Η δικηγορος στον Αρειο Παγο και
ΣτΕ, Αγγελική Λαλούση µιλώντας στην
Agrenda κάνει λόγο για απόφαση που
ανοίγει το δρόµο για την πλειοψηφία
των αγροτών µε παλιά χρέη, µερίδα
εκ των οποίων είναι και νέοι αγρότες
οι οποίοι κληρονόµησαν σχετικές οφειλές. «Η πολυπόθητη διαγραφή των
υποθηκών που είχε εγγράψει η ΑΤΕ
για παλαιά δάνεια είναι πλέον γεγονός», τονίζει χαρακτηριστικά. Αναλυτικά, η κα. Λαλούση αναλύει την απόφαση ως εξής:
«Με αφορµή βεβαίωση από ∆ΟΥ
περιοριστικής διαγραφής υποθηκών

που είχε γράψει η Αγροτική Τράπεζα
για παλαιά δάνεια σε ακίνητα αγροτών, σας αποστέλλω το κάτωθι άρθρο
µε συνηµµένη την σχετική απόφαση
της ∆ΟΥ που διαγράφονται οι υποθήκες µετά από δικαστική απόφαση.
Η πολυπόθητη διαγραφή των υποθηκών που είχε εγγράψει η ΑΤΕ για
παλαιά δάνεια είναι πλέον γεγονός.
Η ΑΤΕ υπο εκκαθάριση υποχρεώθηκε από το ∆ικαστήριο στην άρση των
υποθηκών από ακίνητα αγροτοκτηνοτρόφου µετά από αγωγή του. Η οφειλή του προέκυπτε από παλαιά αγροτοκτηνοτροφικά δάνεια. Το δικαστήριο υποχρέωσε την
ΑΤΕ υπό εκκαθάριση
να εφαρµόσει στόν
υπολογισµό των απαιτήσεων της το νόµο των πανωτοκίων.
Στην άρση υποθηκών υποχρεώθηκε
τόσο η ΑΤΕ υπο εκκαθάριση όσο και το
δηµόσιο, το οποίο
είχε καταπέσει εγγυήσεις του για δόσεις σύµβασης ρύθµισης την οποία είχε υπογράψει ο αγροτοκτηνοτρόφος
το 2002/ 2003».
Σηµειωτέον, πως η Agrenda έχει
ασχοληθεί µετ’ επιτάσεως µε την αναθεώρηση των υποθηκών που συνοδεύουν πολλά παλιότερα αγροτικά δάνεια ή και δάνεια συνεταιριστικών οργανώσεων. Το θέµα ξεκινάει σ’ αυτή τη φάση από τις πωλήσεις δανείων στις οποίες προβαίνουν συνεχώς οι τράπεζες και µάλιστα σε τιµές οι οποίες υπολείπονται
κατά πολύ του υπολοίπου το οποίο
παρουσιάζουν τα δάνεια ή µάλλον να
είναι ένα πολύ µικρό µονοψήφιο πάντως ποσοστό της τιµής στην οποία
αντιστοιχούσε η υποθήκη. Η πώληση του δανείου θα πρέπει να συνοδεύτεται από αντίστοιχη µείωση της
αξίας της υποθήκης, τονίζουν οι αιτούµενοι την αλλαγή.

Νέα δεδοµένα σε ό,τι
αφορά στις υποθήκες
που έχουν εγγραφεί για
παλιά δάνεια της ΑΤΕ,
δηµιουργεί η τελευταία
δικαστική απόφαση.

Αρµοδιότητες
αντιπροέδρων
στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Βάσει απόφασης που υπέγραψε
ο υπουργός Μάκης Βορίδης, στoν
Αντιπρόεδρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ∆ηµήτρη
Μελά, ανατίθεται η άσκηση αρµοδιοτήτων,
που αφορούν στα αντικείµενα των
∆ιευθύνσεων Τεχνικών Ελέγχων,
Αµέσων Ενισχύσεων και Αγοράς.
Στον Αντιπρόεδρο ∆.Σ. Πέτρο Τζαβέλλα
ανατίθεται η άσκηση των αρµοδιοτήτων,
που αφορούν στα αντικείµενα των
∆ιευθύνσεων Αγροτικής Ανάπτυξης και
Αλιείας και Πληροφορικής.
Τέλος στον Γενικό ∆ιευθυντή του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Απόστολο
Λαµπρόπουλο, ανατίθεται η άσκηση των
αρµοδιοτήτων, που αφορούν στα
αντικείµενα της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικής
και Οικονοµικής Υποστήριξης, εκτός των
θεµάτων, που άπτονται του
προϋπολογισµού και των δαπανών του
Οργανισµού, στα οποία
ασκεί εποπτεία ο Πρόεδρος ∆.Σ..
Ακόµα του ανατίθεται το Γραφείο
Εξυπηρέτησης του Πολίτη και της
Μονάδας Ανάπτυξης και Εφαρµογής
Συγχρηµατοδοτούµενων Έργων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ο πρωτογενής
τομέας μέλημα
της Πειραιώς

Δεσμεύσεις λογαριασμών
από εξισωτικές και βιολογικά
∆έσµευση λογαριασµών από εξισωτικές και βιολογική κτηνοτροφία καταγγέλλουν σύλλογοι Μακεδονίας και Θράκης Την παρέµβαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ζητούν οι κτηνοτρόφοι
της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που καταγγέλλουν την δέσµευση προκαταβολής ενισχύσεων που προέρχονται από το ΠΑΑ
και αφορούν το πρόγραµµα της
βιολογικής κτηνοτροφίας, βιολογικής γεωργίας και την ενίσχυση
ορεινών και µειονεκτικών περιοχών(εξισωτική αποζηµίωση), καθώς όπως υποστηρίζουν τραπεζικά ιδρύµατα ερµηνεύουν αυθαίρετα την ουσία και το πνεύµα του
νόµου, για το ακατάσχετο επιδοτήσεων. Σε επιστολή των Κτηνοτροφικών Συλλόγων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, προς
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τονίζεται «πως δεν υπάρχει
λόγος οικονοµικού στραγγαλισµού των ανθρώπων που παράγουν και προσφέρουν, ο καθένας µε τις δυνατότητές του, στην
οικονοµία της πατρίδας µας.». Αναλυτικά η επιστολή Κτηνοτροφικών Συλλόγων ΑΜΘ
Συνάδελφοί µας κτηνοτρόφοι,
µας κατήγγειλαν τη δέσµευση

Μακράν του νόµου
Αγνοούνται διατάξεις
του νόµου υποστηρίζουν
κτηνοτροφικοί
σύλλογοι που ζητούν
την παρέµβαση Βορίδη

προκαταβολής ενισχύσεων που
προέρχονται από το ΠΑΑ και αφορούν το πρόγραµµα της βιολογικής κτηνοτροφίας, βιολογικής γεωργίας και την ενίσχυση
ορεινών και µειονεκτικών περιοχών(εξισωτική αποζηµίωση). Η
καταγγελία τους αφορά την τράπεζα Πειραιώς, αλλά είναι πιθανό η ίδια τακτική να αφορά και
άλλες τράπεζες.
Το όριο αλλά και ο τρόπος που
διαµορφώνεται το ακατάσχετο των
ενισχύσεων του πρώτου αλλά και
του δεύτερου πυλώνα, προβλέπονται από τον Ν.4314/2014 και συµπληρώθηκε µε το Ν.4587/2018
Κτηνοτρόφοι της βιολογικής κτηνοτροφίας και βιολογικής γεωργίας, ενισχύονται λόγω του υψηλότερου κόστους παραγωγής αλλά και της µειωµένης παραγωγής
που έχουν σε σχέση µε τη συµβατική κτηνοτροφία και γεωργία. [...]
Ζητάµε την άµεση παρέµβαση
του ΥΠΑΑΤ, προς τα τραπεζικά ιδρύµατα, που ερµηνεύουν αυθαίρετα την ουσία και το πνεύµα του νόµου, αλλά και προς κάθε αρµόδιο φορέα, για την αποδέσµευση των τραπεζικών λογαριασµών των συναδέλφων µας σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Η χρηµατοδότηση της οικονοµίας και
των παραγωγικών της κλάδων είναι ένα στοίχηµα εκ των ων ουκ άνευ, για
την Τράπεζα Πειραιώς. Τις θέσεις και τις
δράσεις της Τράπεζας αναλύει σε συνέντευξη της στην Agrenda (σελ. 42-43) η
Ελένη Βρεττού, Ανώτερη Γενική ∆ιευθύντρια Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς.
Εστιάζοντας στον αγροτικό τοµέα επισηµαίνει µεταξύ άλλων την ανάγκη στήριξης της εισοδηµατικής σταθερότητας
των αγροτών και τις εξειδικευµένες λύσεις που προσφέρει η Τράπεζα ως προς
την άµβλυνση σοβαρών διαρθρωτικών
προβληµάτων. Αναφερόµενη στην ανάπτυξη των επενδύσεων αναλύει τις δράσεις της Τράπεζας µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, µε το Μέτρο της Μεταποίησης, τα Σχέδια Βελτίωσης, τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
Παράλληλα, στηρίζει ενεργά τη νέα
ΚΑΠ, µε την προώθηση νέων τεχνολογιών. «Σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο
περιβάλλον, εµείς στην Τράπεζα Πειραιώς, δεν βλέπουµε αποσπασµατικά τον αγρότη, αλλά επενδύουµε σε όλο το περιβάλλον και φάσµα της αγροτικής οικονοµίας», τονίζει κ. Βρεττού

«Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η
Τράπεζα του Αγρο-διατροφικού
Τοµέα στην Ελλάδα και υποστηρίζει
σήµερα τη µετάβασή του στο «αύριο»
ως µια απόλυτη αναγκαιότητα που θα
καταστήσει το ελληνικό προϊόν ως το
πλέον ανταγωνιστικό», τονίζει η κα
Βρεττού.

Ο κ. Pollner,
αναφέρθηκε
στη δέσµευση
της εταιρείας
στην Ελλάδα, µια
χώρα µε µεγάλη
σηµασία και
έµπνευση για την
Bayer.

Η καινοτοµία στον πυρήνα της Bayer
και η Ελλάδα πηγή έµπνευσης της
Στους τοµείς της καινοτοµίας, της βιωσιµότητας και της δέσµευσής της στην
Ελλάδα, επικεντρώνεται το όραµα της Bayer για την νέα δεκαετία. H Bayer
Hellas σε µια εκδήλωση για δηµοσιογράφους µε οικοδεσπότη το νέο της
∆ιευθύνων Σύµβουλος, κ. Andrea Pοllner ανακοίνωσε το όραµα της
εταιρείας για τα επόµενα χρόνια. Μάλιστα µε την ευκαιρία της 65ης επετείου
της εταιρείας στην Ελλάδα (1955-2020), ο κ. Pollner υπογράµµισε ότι η
Bayer Ελλάς δεσµεύεται να κάνει την παρουσία της στην Ελλάδα ακόµη πιο
ισχυρή, πιο καινοτόµο και πιο βιώσιµη. Κατά τη διάρκεια της οµιλίας του ο κ.
Pollner υπογράµµισε ότι: «υιοθετούµε µια ολιστική προσέγγιση στην
καινοτοµία µέσω της εκτενούς Έρευνας & Ανάπτυξης, επενδύοντας πάνω
από το 12% των ετήσιων πωλήσεών µας», είπε. Αναφερόµενος στη
βιωσιµότητα, δεδοµένων των προκλήσεων που αντιµετωπίζει ο πλανήτης
(αύξηση πληθυσµού, γήρανση, εξάντληση πόρων κλπ) ο νέος CEO, τόνισε
«κάνοντας τη βιωσιµότητα ένα ακόµα ισχυρότερο µέρος της στρατηγικής και
των λειτουργιών µας, επιδιώκουµε να επιτύχουµε µακροπρόθεσµες
αποδόσεις και να έχουµε θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία και το περιβάλλον».
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Η Interamerican κινείται εδώ
και καιρό επιτυχώς στο πεδίο της
συµπληρωµατικής ασφάλισης
της αγροτικής παραγωγής
(φωτό Έφη Κοκορέλη).

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Χρήσιµη παραµένει
η τεχνογνωσία
του ΕΛΓΑ

Με τη δύναμη της αδράνειας
η... αναμόρφωση του ΕΛΓΑ
Σε 4 μήνες το αργότερο, περιμένει το πόρισμα της Επιτροπής που συνέστησε ο Βορίδης
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Οµάδα Εργασίας
Η µελέτη θα έχει ως
αντικείµενο ανάλυση
των ιστορικών
δεδοµένων καταστροφών αγροτικών
εκµεταλλεύσεων και
των αποζηµιώσεων

Στην πεπατηµένη δείχνουν να κινούνται προσώρας, οι επιλογές γύρω από το θέµα της αναµόρφωσης των γεωργικών ασφαλίσεων. Τα πρόσωπα
στην Οµάδα Εργασίας που συνέστησε ο υπουργός Μάκης Βορίδης, απηχούν σε µεγάλο βαθµό κατεστηµένες
αντιλήψεις και δεν εγγυώνται µια ουσιαστική και µε βάθος αναµόρφωση.
Περισσότερα θα µπορούν να αναφερθούν µετά την προγραµµατισµένη
για την ερχόµενη εβδοµάδα σύνοδο
της Επιτροπής και τις συζητήσεις µε
την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Έργο της οµάδας εργασίας είναι:

Πόρισµα
Στο τέλος των
εργασιών, σε περίπου
4 µήνες, η οµάδα
εργασίας θα συντάξει
πόρισµα στο οποίο
θα περιγράφονται
αναλυτικά τα θέµατα
που επεξεργάστηκε

α) Η µελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του παρόντος θεσµικού πλαισίου
των γεωργικών ασφαλίσεων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Η ανάλυση των ιστορικών δεδοµένων καταστροφών αγροτικών εκµεταλλεύσεων και των αντίστοιχων πληρωµών που έχουν πραγµατοποιηθεί από τον Οργανισµό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.).
γ) Ο συντονισµός µε άλλα γνωµοδοτικά ή συµβουλευτικά όργανα που θα
αναλάβουν παρόµοιες εργασίες από
την ηγεσία του υπουργείου.
δ) Η διερεύνηση άλλων πιθανών
τρόπων αποζηµίωσης καταστροφών.

Στο τέλος των εργασιών, σε περίπου
4 µήνες, η οµάδα εργασίας θα συντάξει πόρισµα στο οποίο θα περιγράφονται αναλυτικά τα θέµατα που επεξεργάστηκε, καθώς και οι λύσεις που προτείνει να υιοθετηθούν από τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες και τους εποπτευόµενους φορείς που συµµετέχουν σε αυτήν.
Με επιµέλεια της Γενικής Γραµµατείας Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, το πόρισµα
θα επιδοθεί στον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και θα κοινοποιηθεί στους επικεφαλής των υπηρεσιών και των εποπτευόµενων φορέων των µελών που συµµετέχουν στην
οµάδα εργασίας.
Η Οµάδας Εργασίας στο σύνολό της
αποτελείται από τους:
α) Ανδρέα Λυκουρέντζο, πρόεδρο
του ΕΛ.Γ.Α., ως Συντονιστή
β) Απόστολο Πολύµερο, υπάλληλο

του κλάδου ΠΕ1 Γεωπονικού, προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
γ) Χρήστο Γιαννακάκη, τακτικό µέλος
του διοικητικού συµβουλίου του ΕΛ.Γ.Α.
δ) Πέτρο Τζαβέλλα, αντιπρόεδρο του
Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
ε) Βασίλη Έξαρχο, µέλος του διοικητικού συµβουλίου του Ινστιτούτου Γεωπονικών Επιστηµών (Ι.Γ.Ε.)
στ) Τριαντάφυλλο Λυσιµάχου, σύµβουλο διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς
ζ) Νικόλαο Παγώνη, πρόεδρο του
Γραφείου ∆ιεθνούς Ασφάλισης
η) Σπυρίδων Λευτεριώτη, τέως Γενικό ∆ιευθυντή της Εθνικής Ασφαλιστικής
θ) Ευάγγελο Μπακάλη, στέλεχος της
GROUPAMA Ασφαλιστικής
ι) Μαργαρίτα Αντωνάκη, Γενική ∆ιευθύντρια της Ένωσης Ασφαλιστικών
Εταιριών Ελλάδος.

Για συνδυασµό της
εµπειρίας του ΕΛΓΑ µε την
ερευνητική προσπάθεια των
ιδιωτικών ασφαλιστικών
εταιρειών έκανε λόγο η
Έφη Κοκορέλη, επικεφαλής
του κλάδου Αγροτικών
Ασφαλίσεων της
Interamerican, µιλώντας το
περασµένο Σάββατο σε
πάνελ του Αγρότη της
Χρονιάς. «Κάνουµε
συνέχεια έρευνα,
καινοτοµούµε για να βρούµε
λύσεις. Έχουµε µελετήσει
όλα τα ευρωπαϊκά
συστήµατα στο πλαίσιο της
συζήτησης που έχει ανοίξει
στο ∆ηµόσιο, για
συνεργασία δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα. Χρειάζεται
εδώ η τεχνογνωσία του
δηµοσίου, ο ΕΛΓΑ. Η
πανεπιστηµιακή κοινότητα
επίσης πρέπει να βοηθήσει
στην έρευνα», τόνισε.

Τεχνολογία και εισροές
Στην ίδια εκδήλωση,
ο Νίκος Κυριακίδης,
εµπορικός διευθυντής της
Yara Hellas, µέγας χορηγός
του Αγρότη της Χρονιάς,
αναφέρθηκε στις δυσκολίες
που έχει η ενσωµάτωση της
νέας τεχνολογίας στην
εγχώρια αγροτική
πραγµατικότητα, κυρίως
λόγω του µικρού αγροτικού
κλήρου. Όσο δε για τη
µείωση της εφαρµογής
εισροών, στον απόηχο της
ψηφιακής εποχής
αναρωτήθηκε µε ποια βάση
εννοούµε τη µείωση.
Πολλοί αγρότες είπε,
εφαρµόζουν µειωµένη
δοσολογία, µη βέλτιστη στη
λίπανση, εποµένως η
«ακριβής εφαρµογή» θα
φέρει και αύξηση εισροών
θρέψης. Παράλληλα,
αναφέρθηκε στη
συνεργασία της Yara µε
την IBM που
ανακοινώθηκε πρόσφατα
και αφορά τη διαχείριση
των δεδοµένων.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Βοτρυόσφαιρα φιστικιάς
Η ασθένεια της βοτρυόσφαιρας στις φιστικιές
οφείλεται σε έναν ασκοµύκητα, του οποίου η
ανάπτυξη ευνοείται από υψηλές τιµές
θεµροκρασίας και υγρασίας. Ως καλλιεργητικά
µέτρα, οι γεωπόνοι του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου συστήνουν
στους παραγωγούς να συλλέγουν τις
ταξικαρπίες που είχαν προσβληθεί την
προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο καθώς
και τους κλάδους αυτών. Για την αντιµετώπιση
της ασθένειας συνίσταται συνδυασµός
καλλιεργητικών και χηµικών µέτρων. Οι
γεωπόνοι κρίνουν αναγκαία την καταστροφή
όλων των παραπάνω τµηµάτων, καθώς τα
όργανα που έχουν προσβληθεί αποτελούν
βασική πηγή µολύσµατος όταν παραµένουν
πάνω στα δέντρα και ευθύνονται για
πρωτογενείς µολύνσεις. Να σηµειωθεί ότι η
ασθένεια είναι ιδιαίτερα έντονη αργά την
άνοιξη και το καλοκαίρι λόγω κατάλληλων
συνθηκών υγρασίας και θερµοκρασίας.

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Επεκτείνεται µε τα χρόνια η βερτισιλλίωσης στην ελιά
Η βερτισιλλίωση αποτελεί µια από τις σοβαρότερες µυκητολογικές ασθένειες
της ελιάς και αυτό, διότι τα τελευταία έτη παρατηρείται η εγκατάστασή της
σε ολοένα και περισσότερους ελαιώνες. Προσβάλλοντας τις ρίζες των
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ δέντρων, δηµιουργείται απόφραξη των αγγείων του ξύλου η οποία γίνεται
αντιληπτή αρχικά µε µεταχρωµατισµό των φύλλων. Σε επόµενο στάδιο
ακολουθεί ξήρανση κλάδων στα δέντρα µεγαλύτερης ηλικίας, η λεγόµενη
ηµιπληγία είτε καθολική ξήρανση των νεαρών δέντρων, αποπληξία. Τα συµπτώµατα
αυτά δεν γίνεται να καταπολεµηθούν µε χηµικά σκευάσµατα και γι’ αυτό οι γεωπόνοι
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου προτείνουν µια σειρά από
καλλιεργητικά µέτρα όπως η ηλιοαπολύµανση, η χρήση υγειών δενδρυλλίων για την
εγκατάσταση ελαιώνα, η καταστροφή ζιζανίων και αποφυγή οργωµάτων. Σπουδαία
κρίνεται η κοπή και καύση προσβεβληµένων κλάδων από την πρώτη στιγµή εµφάνισης.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Merpan 80 WG
BAYER: Luna Experience 400SC
SYNGENTA: Quadris 25SC
UPL: Syllit 544SC, Orthocide 80WG.

Βακτηριακό κάψιµο κυδωνιάς
Το βακτηριακό κάψιµο αποτελεί ιδιαίτερα
συνήθη ασθένεια στα µηλοειδή. Το βακτήριο
που ευθύνεται για το κάψιµο της καλλιέργειας
είναι εφικτό να αντιµετωπιστεί µε τη συµβολή
ορισµένων καλλιεργητικών µέτρων, τα οποία
συνιστούν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ναυπλίου.
Τα πλέον χαρακτηριστικά συµπτώµατα της
αρρώστιας είναι το µαύρισµα των ταξιανθιών,
των φύλλων και των βλαστών που µοιάζουν σα
να έχουν ζηµιωθεί µε φωτιά και δικαιολογούν
την κοινή ονοµασία της ασθένειας κάψιµο. Οι
µολύνσεις αρχίζουν συνήθως από τα άνθη την
άνοιξη. Σύµφωνα µε αυτές τις οδηγίες, οι
παραγωγοί οφείλουν να δώσουν µεγάλη
σηµασία στο κλάδεµα ώστε τα προσβεβληµένα
δέντρα να κλαδεύονται χωριστά. Επίσης, κατά
τις εργασίες αυτές απαιτείται τα
χρησιµοποιούµενα εργαλεία να απολυµαίνονται
µε εµβάπτιση σε καθαρό οινόπνευµα ή διάλυµα
φορµόλης 5% ή διάλυµα χλωρίνης. Τέλος, ο
ψεκασµός µπορεί να λάβει χώρα σε δύο
στάδια, είτε πριν τη διακοπή του ληθάργου µε
πυκνό χαλκούχο διάλυµα ή στο φούσκωµα τον
οφθαλµών µε χαλκούχο σκεύασµα.

Σκευάσµατα
UPL: Vacciplant.

Το κρύο «κόβει»
τον περονόσπορο
Ευάλωτα τα βλαστίδια πατάτας
από τους ισχυρούς παγετούς
ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ
fotopoulou@agronews.gr

Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις,
παρά το γεγονός ότι παρατηρήθηκαν παρατεταµένες διυγράνσεις φύλλων, δεν αποτελούν κίνδυνο για την καλλιέργεια της πατάτας καθώς
επικρατούν κατά κύριο λόγο χαµηλά µέγιστα και ελάχιστα θερµοκρασιών, αποτρέποντας την ανάπτυξη και
µόλυνση του παθογόνου. Εάν όµως τις επόµενες ηµέρες
σηµειωθεί άνοδος των θερµοκρασιών αυτών που θα σηµατοδοτήσει την ανάπτυξη των
φυτών, τότε ενδέχεται να υπάρξουν προσβολές από το

παθογόνο. Σε αυτή και µόνο
την περίπτωση, σύµφωνα µε
τους γεωπόνους του Περιφερεαικού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Αχαΐας, είναι ιδιαίτερα χρήσιµηη εφαρµογή φυτοπροστατευτικών µε επταήµερες επεµβάσεις, αποκλειστικά στις καλλιέργειες που
εισέρχονται σε κρίσιµο στάδιο ανάπτυξης µε ύψος άνω
των 10-20 εκ.

Κηλίδες µε άλω
Τα συµπτώµατα δεν
γίνονται αντιληπτά από
τα αρχικά στάδια γιατί
είναι µικρής έντασης

Τα συµπτώµατα της ασθένειας του περονοσπόρου δεν
είναι εύκολο να γίνουν αντιληπτά από τα αρχικά στάδια
της µόλυνσης. Αυτό οφείλεται στη χαµηλή έντασή τους,
καθώς και στο γεγονός ότι η
εµφάνιση αυτών δεν είναι καθολική, σε όλα τα φυτά δηλαδή της φυτείας. Εποµένως,
είναι αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η γενική εικόνα της ασθένειας, κατά την οποία ξεκινούν να σχηµατίζουν µικρές
υδαρές κηλίδες. Αυτές, αν οι
συνθήκες ευοδώσουν, είναι
πιθανή η επέκτασή τους, νεκρώνοντας τους ιστούς των
φύλλων. Στην περίπτωση όπου οι συνθήκες υγρασίας

δεν υποχωρήσουν σε λιγότερο από 10 ώρες, τότε πολλές φορές σχηµατίζεται λευκό µυκήλιο στην κάτω επιφάνεια των φύλλων.
Αντίστοιχα, στους κονδύλους, ξεκινώντας από την επιδερµίδα µε τη δηµιουργία
σκληρής σήψης, η πρσβολή
φτάνει τελικά στη σάρκα έως
και 12 χιλιοστά εσωτερικά. Η
έκθεση των κονδύλων αυτών
σε περίσσεια υγρασία και θερµοκρασίες δωµατίου µπορεί
να προκαλέσει τη δηµιουργία
λευκού µυκηλίου σε λιγότερο από δύο µέρες. Σε επόµενο στάδιο, επέρχονται οι δευτερογενείς µολύνσεις µέσω
πηκτινολυτικών βακτηρίων.
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Εκτός εστίασης
τα αποστάγματα
των διήμερων
Τσίπουρο και τσικουδιά χύμα πρέπει να αναγράφονται
ως «Προϊόντα Απόσταξης Μικρών Αποσταγματοποιών»
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Έµµεσα εκτός ανταγωνισµού βγαίνει το τσίπουρο και η τσικουδιά που
προσφέρονται χύµα στους χώρους
εστίασης από διήµερους, µε νέα εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, η οποία προβλέπει πως τα προϊόντα που προσφέρονται χύµα σε οποιασδήποτε µορφής εστιατόρια και
κάβες πρέπει να αποκαλούνται «Προϊόντα Απόσταξης Μικρών Αποσταγµατοποιών». Είναι δε διαφορετικά
από το τσίπουρο και την τσικουδιά,
όπως ορίζονται από τη νοµοθεσία.
Με άλλα λόγια, στο εφεξής όλοι οι
χώροι εστίασης είναι υποχρεωµένοι
να διαθέτουν τα προϊόντα «τσίπουρο» και «τσικουδιά» µόνο «προσυσκευασµένα» (όπως περιγράφει το
υπουργείο για να γίνει απόλυτα κατανοητό) και εάν πωλούν και αποστάγµατα σε µορφή χύµα, αυτά θα
πρέπει να αναγράφονται στον τιµοκατάλογο µε τη διόλου ελκυστική ονοµασία «Προϊόν Απόσταξης Μικρών
Αποσταγµατοποιών». Αξίζει να σηµειωθεί πως θα επιβάλλεται πρόστιµο 1.000 ευρώ ανά παράβαση.
Υπενθυµίζεται πως πρόκειται για
νοµοθεσία που είχε θεσπιστεί επί
των ηµερών της προηγούµενης κυβέρνησης, χωρίς όµως να εφαρµόζεται, αφού υπήρχε ο φόβος του πολιτικού κόστους. Ειδικότερα, µέχρι
πρόσφατα αρκετοί θεωρούσαν πως
η παραγωγή των διήµερων αγγίζει

τους 50.000 άµβυκες από 130.000
αµπελουργούς που ζουν από το χύµα τσίπουρο. Ωστόσο σύµφωνα µε
στοιχεία της ∆ιεύθυνσης Τελωνείων,
οι άµβυκες ήταν περίπου 4.000 τις
αποστακτικές περιόδους 2017-2018
και 2018-2019, ενώ εκείνοι που παράγουν πάνω από 500 κιλά προϊόν
απόστασης είναι µόλις 2.000. Σηµειώνεται ωστόσο πως ένα αξιοπρεπές
εισόδηµα µπορεί να εξασφαλίσει µια
παραγωγή τουλάχιστον ενός τόνου,
όγκος που αντιστοιχεί στο µάξιµουµ
της απόσταξης από διήµερο. Συνεπώς είναι ζήτηµα αν οι άδειες που
ανταποκρίνονται σε προφίλ παραγωγών που βιοπορίζονται από τη διαδικασία αυτή, ξεπερνούν τις 300.
Την αποφασιστικότητα του υπουργείου να επιβάλλει τη νέα πολιτική
µε συνεχείς και αυστηρούς ελέγχους επιβεβαίωσε ο Γ.Γ. Εµπορίου
και Προστασίας του Καταναλωτή,
Πάνος Σταµπουλίδης κατά την επίσκεψή του στην εκδήλωση «Ελληνικό Απόσταγµα» στις 19 Ιανουαρίου. Ο ίδιος διευκρίνισε πως η απόφαση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προσέλκυσης ξένων επενδυτών, οι οποίοι θα δίσταζαν να
έρθουν σε µία χώρα όπου το κράτος
δεν προστατεύει τα εµπορικά σήµατά της, όπως το «τσίπουρο» και
η «τσικουδιά», που στην πραγµατικότητα αποτελούν εθνικές «µάρκες» συλλογικής ιδιοκτησίας, τις οποίες µπορούν να εκµεταλλεύονται
αποκλειστικά τα ελληνικά οργανωµένα αποσταγµατοποιεία της χώρας.

Οι άµβυκες που παράγουν πάνω από 500 κιλά προϊόν απόστασης είναι µόλις 2.000, ενώ οι άδειες που
ανταποκρίνονται σε προφίλ παραγωγών που βιοπορίζονται από τη διαδικασία αυτή, ξεπερνούν τις 300.

Χωρίς υπογραφές στην κλωνική επιλογή
τα λόγια περισσεύουν για τον ΣΕΟ
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Ο ΣΕΟ θεωρεί πως
τέτοιες εκδηλώσεις
τη δεδοµένη χρονική
στιγµή συνιστούν
«παρωδία που
αποσκοπεί στο να
κάνει θόρυβο και
εντυπώσεις»

Πισωγύρισµα µε εκ του πονηρού
προθέσεις κρίνει ο Σύνδεσµος Ελληνικού Οίνου οποιαδήποτε συζήτηση γύρω από την κλωνική επιλογή αµπέλου πριν την υπογραφή της
απόφασης που ρυθµίζει θεσµικά το
ζήτηµα από την ηγεσία του ΥΠΑΑΤ.
Με επιστολή προς την ΚΕΟΣΟΕ, η
οποία θα πραγµατοποιήσει στις 14
Φεβρουαρίου επιστηµονική συνεδρία
επί του θέµατος, ο ΣΕΟ απαντώντας
σε πρόσκληση στις εργασίες της ηµερίδας για ανοιχτή συζήτηση, εξηγεί πως θα συµµετάσχει «µε χαρά,
εφόσον µέχρι τότε έχει υπογραφεί
και εκδοθεί ο νέος Τεχνικός Κανονισµός για την Κλωνική Επιλογή, ο
οποίος αναµένει εδώ και πολλούς
µήνες υπογραφή στο γραφείου του
υπουργού. Σε αυτή την περίπτωση,
η συζήτηση για την «επόµενη µέρα» θα είναι ουσιαστική, προοδευτική, απαραίτητη. Πριν από αυτή τη
θεσµικά αυτονόητη εξέλιξη, οποιαδήποτε «συζήτηση» συνιστά πισωγύρισµα και γίνεται εκ του πονηρού».
Στην επιστολή του ο ΣΕΟ ασκεί
δριµύ κατηγορώ στην ΚΕΟΣΟΕ, υποστηρίζοντας πως: «Μας καλεί, τώρα,
η ΚΕΟΣΟΕ σε ανοιχτή συζήτηση για
την κλωνική επιλογή […] διεκδικώντας το µονοπώλιο του ενδιαφέροντος για την αµπελουργία εφόσον
διατείνεται ότι µόνο εκείνη έχει «θέσεις», βάσει δηλώσεων από επίσηµα χείλη της Ένωσης στον Τύπο».
Ο ΣΕΟ υποστηρίζει πως µε τη συµµετοχή του στην εκδήλωση, καλείται

«να διαγράψει πολύµηνες συλλογικές εργασίες, την ίδια την υπογραφή µας, να δείξει ασέβεια στους υπόλοιπους συνοµιλητές και στο υπουργείο, να επιστρέψει σε έναν φαύλο
κύκλο µιζέριας για την ελληνική αµπελουργία. ∆εν θα το κάνουµε».
Μάλιστα ο ΣΕΟ θεωρεί πως τέτοιες
εκδηλώσεις τη δεδοµένη χρονική
στιγµή συνιστούν «παρωδία που αποσκοπεί στο να κάνει θόρυβο και
εντυπώσεις», µε µοναδικό αποτέλεσµα τα πράγµατα να µείνουν στάσιµα για την ελληνική αµπελουργία.
«Από την πρώτη στιγµή, ο ΣΕΟ κατέδειξε τα προβλήµατα του Κανονισµού και ζήτησε την αλλαγή του. Εισακουστήκαµε και ξεκίνησε από το
2018 η διαδικασία τροποποίησης και
η οποία ολοκληρώθηκε µε δηµόσιο
διάλογο», συνεχίζει η ανακοίνωση.
Υπενθυµίζεται ότι στις 04.10.2018
έγινε σύσκεψη υπό την τότε πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ. Ακολούθησε
στις 19.11.2018 σύσκεψη υπό τον
υφυπουργό ΑΑΤ και νέα σύσκεψη
στις 17.04.2019 υπό τον προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Γεωργίας. Σε κάθε σύσκεψη δόθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης των θέσεων των
φορέων στο σχέδιο Τεχνικού Κανονισµού για των κλωνική επιλογή. Εν
τέλει, στις 18.09.2019 συγκλήθηκε
η κατά το νόµο αρµόδια Τεχνική Επιτροπή Πολλαπλασιαστικού Υλικού
(Τ.Ε.Π.Υ.), αποτελούµενη από αρµόδιους φορείς, που ενέκρινε το τελικό
σχέδιο πριν σταλεί στον υπουργό.
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Για ένα μήνα ανοιχτές οι υποβολές

Δεν θα προλαβαίνουν
οι επιτροπές ενστάσεων
στα Σχέδια Βελτίωσης

Σε κάποιες
Περιφέρειες έγινε
µόνο µία πρώτη
αξιολόγηση, και
όσα λάθη έγιναν
εκεί, πέρναγαν
«αµάσητα» από τις
γνωµοδοτικές λόγω
πίεσης χρόνου.

Οι πετσοκομμένες επιλέξιμες δαπάνες και τα λάθη στις
αξιολογήσεις συγκρατούν κάπως τον ενθουσιασμό για τις
εγκριτικές αποφάσεις που φέρνουν κόσμο στην Agrotica
Στο 66,50 η βάση μορίων στη Θεσσαλία, στο 68,71 στη Δυτική
Μακεδονία, έβγαλε 2.199 δικαιούχους η Κεντρική Μακεδονία
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Αττικής

85

45

Στερεάς Ελλάδος

733

54

Κρήτης

751

56,3

Θεσσαλίας

1109

66,5

Δυτ. Μακεδονίας

627

60,43

Κ. Μακεδονίας

2199

64,84

Αν. ΜακεδονίαςΘράκης

939

68,71

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΒΑΣΗ ΜΟΡΙΩΝ
ΦΥΣΙΚΑ & ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Αφετηρία για σηµαντικές εµπορικές
πράξεις µε έναυσµα την Agrotica σηµατοδοτούν τα αποτελέσµατα στα Σχέδια Βελτίωσης, δηµιουργώντας όµως
παράλληλα κι ένα µεγάλο κύκλο αναστάτωσης, όσο κάθεται ο κουρνιαχτός των εγκρίσεων. Φάκελοι κόπηκαν από λάθη των υπηρεσιών του
υπουργείου στα αναπόσβεστα τρακτέρ, καινοτοµίες και ειδικά παρελκόµενα απορρίφθηκαν ελαφρά τη
καρδία λόγω άγνοιας αξιολογητών,
ασφαλιστικές ενηµερότητες δεν έγιναν δεκτές από κόλληµα του συστήµατος. Μέχρι και λάθη από µελετητές που δεν πάτησαν ένα κουµπί ώστε να ενηµερωθεί η καρτέλα
του ΠΣΚΕ που εµφανίζει την τυπική
απόδοση της εκµετάλλευσης καταγγέλλουν παραγωγοί, µε αποτέλεσµα
να µείνουν εκτός επιδότησης. Μάλιστα, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ ουσιαστικά σε κάποιες Περιφέρειες έγινε µόνο µία πρώτη αξιολόγηση, και όσα λάθη έγιναν εκεί, πέρναγαν «αµάσητα» από τις γνωµοδοτικές λόγω πίεσης χρόνου, αλλά και
επειδή ίσως βόλευε για να χωρέσουν
στη λίστα όσοι περισσότεροι γίνεται.
Όλα τα παραπάνω θα οδηγήσουν
σε ένα πλήθος ενστάσεων κι αν λυθούν, σε µία ελαφρά µείωση της βάσης µορίων ανά Περιφέρεια. Αλλά
δεν είναι µόνο αυτό που προβληµατίζει τους επενδυτές. Το ζήτηµα είναι
ότι οι φάκελοι υλοποιήθηκαν βιαστικά και πρόχειρα, έχουν περάσει χρόνια από την παράδοσή τους, οι ανάγκες πλέον είναι άλλες και τα πράγµατα για κάποιους έχουν εξελιχθεί
τελείως διαφορετικά σε σχέση µε το
business plan που τότε είχαν υποβάλει. Ως εκ τούτου, µένει να φανεί αν
οι 10.000 περίπου φάκελοι που θα

εγκριθούν, θα υλοποιηθούν και αν και
πόσο εύκολο είναι να ψάξουν τώρα οι
δικαιούχοι να τροποποιήσουν το φυσικό αντικείµενο του σχεδίου τους, ώστε
να ανταποκρίνεται στις νέες ανάγκες.
Όσον αφορά τώρα τις εγκρίσεις, µέχρι τη στιγµή που γράφονταν αυτές οι
γραµµές είχαν διαµορφωθεί ως εξής:
Θεσσαλία: ∆ράση 4.1.1 «Σχέδια Βελτίωσης για αγροτικό εξοπλισµό»: 958
δικαιούχοι, βάση 66,50 µόρια. Επιλαχόντες 622. Συλλογικά Σχήµατα 47 δικαιούχοι, ∆ράση 4.1.3 «Σχέδια Βελτίωσης για ΑΠΕ»: 104 δικαιούχοι.
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη: ∆ράση 4.1.1, 859 δικαιούχοι, βάση 68,71
µόρια. Επιλαχόντες 747. Συλλογικά
Σχήµατα 47 δικαιούχοι. ∆ράση 4.1.3,
33 δικαιούχοι.
Στερεά Ελλάδα: ∆ράση 4.1.1, 691
δικαιούχοι, βάση 54 µόρια. Επιλαχόντες
145. Συλλογικά Σχήµατα: 4 δικαιούχοι.
∆ράση 4.1.3, 38 δικαιούχοι.
Κρήτη: ∆ράση 4.1.1, 741 δικαιούχοι, βάση 56,3 µόρια. Επιλαχόντες 210.
Συλλογικά Σχήµατα: 4 δικαιούχοι. ∆ράση 4.1.3, 6 δικαιούχοι.
∆υτικής Μακεδονίας: ∆ράση 4.1.1,
570 δικαιούχοι, βάση 60,43 µόρια. Επιλαχόντες 357. Συλλογικά Σχήµατα: 25
δικαιούχοι. ∆ράση 4.1.3, 32 δικαιούχοι.
Κ. Μακεδονία: ∆ράση 4.1.1, 2018
δικαιούχοι, βάση 64,84. Επιλαχόντες
1460. Συλλογικά Σχήµατα: 88 δικαιούχοι. ∆ράση 4.1.3, 88 δικαιούχοι.

Φυσικό αντικείµενο
Οι δικαιούχοι µπορούν να
τροποποιήσουν το φυσικό
αντικείµενο του σχεδίου τους,
ώστε να ανταποκρίνεται στις
νέες ανάγκες τους

Κάλεσμα προς τους αγρότες
Πρόσκληση προς τους αγρότες που
έχουν πάρει στα χέρια τους την έγκριση των Σχεδίων Βελτίωσης ώστε να χρηµατοδοτηθούν για την ίδια συµµετοχή, απηύθυνε ο ∆ηµήτρης Οικονόµου, επικεφαλής Γενικής ∆ιεύθυνσης Small Business
Segment της Eurobank.
«Οι µηχανές µας είναι ζεστές», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόµου
από το βήµα του Αγρότη της Χρονιάς
2020, το περασµένο Σάββατο στα Ιωάννινα, δίνοντας παράλληλα µία εικόνα για την πορεία των αγροτικών
χρηµατοδοτήσεων από την Eurobank.
«∆εν θέλουµε το τραπεζικό προϊόν
της Εurobank να γίνει commodity»,
ανέφερε, προσθέτοντας πως η Τράπεζα στηρίζει επιχειρηµατικές ιδέες
από τη γέννησή τους, όπως για παράδειγµα µέσω του προγράµµατος
«egg», όπου αρκετές περιπτώσεις νέων που είχαν µία καλή ιδέα, βρήκε
στήριξη και έγινε στόχος επενδυτών.
Παράλληλα, ειδική αναφορά έκανε το υψηλόβαθµο στέλεχος της
Eurobank και στα προγράµµατα µικροπιστώσεων που προσφέρει η τρά-

πεζα σε συνεργασία µε ξένους οργανισµούς, για ποσά έως 15.000 ευρώ
σε νέους επιχειρηµατίες και νέους αγρότες, χωρίς εγγυήσεις και χωρίς εξασφαλίσεις, «µε όρους µικροπίστωσης και όχι εµπορικής τραπεζικής»,
όπως χαρακτηριστικά είπε.
Επιπλέον, ο κ. Οικονόµου περιέγραψε τη σειρά πρωτοβουλιών που
έχει πάρει η Τράπεζα όπως είναι η
πλατφόρµα exportgate για την προώθηση της εξωστρέφιας ώστε να βοηθήσει και αγροτικές επιχειρήσεις

Ο ∆ηµήτρης Οικονόµου,
επικεφαλής Γενικής
∆ιεύθυνσης Small
Business Segment
της Eurobank.
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Εγγύηση για δάνεια
η πώληση ρεύματος
από αγροτικά πάνελ

Καµία παράταση στα
Βιολογικά, απαντά
επίσηµα ο Βορίδης

από Eurobank

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

να βγουν στο εξωτερικό µε τα προϊόντα τους. Σηµαντικά είναι και τα επιχειρηµατικά συνέδρια για τον αγροτικό τοµέα που διοργανώνει η
τράπεζα Eurobank: «Έχουµε κάνει
7 επιχειρηµατικά συνέδρια για τον
αγροτικό τοµέα. Θυµάµαι µία περίπτωση µίας επιχείρησης στην Κρήτη που πλήρωνε 40.000-50.000 ευρώ για ένα περίπτερο µόνη της στην
Anuga. Ήρθε Θεσσαλονίκη και χωρίς κόστος έκλεισε 3 δουλειές», συµπλήρωσε τέλος ο κ. Οικονόµου.

Άσκοπη και αδύνατη χαρακτηρίζει
την παράταση της 3ετίας για τους
δικαιούχους των Βιολογικών ο
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Μάκης Βορίδης, απαντώντας σε
σχετική ερώτηση του βουλευτή Ν∆
Χρήστου Κέλλα, επιβεβαιώνοντας
πλήρως το σχετικό ρεπορτάζ της
Agrenda. Συγκεκριµένα στην
απάντηση αναφέρει: «Η δυνατότητα
έκδοσης νέας πρόσκλησης για τους
ήδη δικαιούχους του Υποµέτρου 11.1
«Ενισχύσεις για τη µετατροπή σε
βιολογικές πρακτικές και µεθόδους»
του Μέτρου 11 «Βιολογικές
καλλιέργειες», στην παρούσα φάση
δεν κρίνεται σκόπιµη, δεδοµένου
ότι δεν έχει γίνει απόσβεση της
υπερδέσµευσης που δόθηκε στις
νέες προσκλήσεις του Μέτρου 11,
ενώ ταυτόχρονα οι χρηµατοδοτικές
ανάγκες για τα επόµενα χρόνια, έως
και την ολοκλήρωση της τρέχουσας
περιόδου, σε µέτρα όπως της
εξισωτικής αποζηµίωσης, των
σχεδίων βελτίωσης κ.λπ., είναι
ιδιαίτερα αυξηµένες».

∆ωρεάν ρεύµα από την πρώτη
ηµέρα και ύστερα από 6-7 χρόνια µετά την απόσβεση ένα καλό έξτρα εισόδηµα, θα εξασφαλίσει η κατασκευή φωτοβολταϊκών στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, σύµφωνα µε τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκας. Μιλώντας για ένα
νέο σχέδιο αύξησης του ποσοστού των αγροτικών φωτοβολταϊκών στη συνολική παραγωγή ΑΠΕ, ο υφυπουργός από το
βήµα της εκδήλωσης του Αγρότη της Χρονιάς, έδωσε παράλληλα πληροφορίες για το πώς
µπορεί να λειτουργήσει πρακτικά η τροπολογία που δίνει την
άδεια για πώληση του 75% από το παραγόµενο ρεύµα στις
εκµεταλλεύσεις:
«Έχεις λογαριασµό 2.000 ευρώ
το χρόνο, µπορείς να κατασκευάσεις ένα φωτοβολταϊκό που παράγει 8.000 ευρώ. Τα 2.000 ευρώ πάνε για την κάλυψη ρεύµτος και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ
θα τα πουλάει στο σύστηµα. Αυτό το έσοδο µπορεί να είναι η εγ-

Αύξηση µεριδίου
Στόχος είναι να αυξηθεί
σηµαντικά το µερίδιο των
αγροτικών φωτοβολταϊκών στο σύνολο της
παραγωγής ρεύµατος από
εναλλακτικές πηγές

γύηση στην τράπεζα για την κάλυψη του κόστους κατασκευής
του», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Την ίδια ώρα, για τη χρηµατοδότηση των επενδύσεων σε
φωτοβολταϊκά, ετοιµάζεται η εκταµίευση 200 εκατ. ευρώ από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα διοχετευθεί απευθείας από τις ελληνικές τράπεζες για δάνεια διάρκειας εως 15
χρόνια και 5 χρόνια χάριτος, µε
χαµηλότερα επιτόκια, όπως τόνισε ο υφυπουργός.
Ωστόσο, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι για να γίνει σωστή αξιοποίηση
των νέων ευκαιριών στα φωτοβολταϊκά, απαιτείται η αναβάθµιση των ηλεκτρικών δικτύων.
Εδώ, ο υφυπουργός είπε, πως
η ελληνική γεωργία δεν έχει τις
αγροτικές υποδοµές που θα της
διασφαλίσουν τη βιωσιµότητα
στις επόµενες δεκαετίες, λόγω
της κλιµατικής αλλαγής.
Παράλληλα, ο ίδιος έδωσε στοιχεία για την κατανάλωση νερού
στην Ελλάδα που στον αγροτικό τοµέα είναι 3 φορές πάνω σε
σχέση µε την Ισπανία, ενώ προέρχεται µάλιστα κατά πλειοψηφία
από υπόγεια ύδατα. «Ο πρωθυπουργός το έχει εντοπίσει το θέµα, θα δώσουµε λύση µε µακροπρόθεσµο ορίζοντα», υποστήριξε
ο κ. Σκρέκας, συµπληρώνοντας
πως «αν θέλουµε να µιλάµε για
γεωργία ακριβείας, πρέπε να λύσουµε βασικά ζητήµατα».

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Αναπτυξιακός
Νόµος
Λόγω του συνεχιζόµενου
αυξηµένου επενδυτικού
ενδιαφέροντος, η
προθεσµία υποβολής
αιτήσεων υπαγωγής
επενδυτικών σχεδίων στα
καθεστώτα «Γενική
Επιχειρηµατικότητα» και
«Επιχειρηµατικότητα Πολύ
Μικρών και Μικρών
Επιχειρήσεων» του
Αναπτυξιακού Νόµου
4399/2016 παρατείνεται
µέχρι την Παρασκευή 14
Φεβρουαρίου 2020.

Σχέδια Βελτίωσης
Ανοιχτή είναι η διαδικασία
ενστάσεων για όσες
Περιφέρειες έχουν εκδόσει
αποτελέσµατα στα Σχέδια
Βελτίωσης. Η διαδικασία
αυτή θα µείνει ανοιχτή για
ένα µήνα.
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Νέος τύπος κάλυψης
θερμοκηπίου αυξάνει
την παραγωγή 20%
Μια νέα τύπου επικάλυψη των θερµοκηπιακών εγκαταστάσεων, που υπόσχεται αύξηση της παραγωγής κηπευτικών, όπως οι τοµάτες και οι πιπεριές, σε ποσοστό έως
και 20%, κατασκεύασε η εταιρεία «Organic Electronic
Technologies» µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
Η νέα τεχνολογία, ωστόσο, φαίνεται πως θα πάρει
χρόνο, ακόµη, για να µπορέσει να έχει πρακτική εφαρµογή σε εκτεταµένη κλίµακα διότι αυτή τη στιγµή το κόστος εγκατάστασης του υλικού -παρά την τάση µείωσηςτου κυµαίνεται σε 700- 800 ευρώ το τ.µ. και την καθιστά απαγορευτική.
Η επικάλυψη θερµοκηπίου µε οργανικά φωτοβολταϊκά, όπως τονίστηκε από τον καθηγητή του Τµήµατος Νανοτεχνολογίας του ΑΠΘ, Στέλιο Λογοθετίδη, γίνεται για
πρώτη φορά διεθνώς µε υλικά που παράγονται από την
«ΟΕΤ». Οι προοπτικές και τα αναµενόµενα οφέλη από την
εγκατάσταση ΟPVs, σε θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις, παρουσιάστηκαν µε αφορµή την 28η Agrotica και τη συνεργασία που συνήψαν η ΟΕΤ κι η εταιρεία Γεωθερµική, στο

Το L200 «φόρεσε»
ξανά το σήμα του
Αγρότη της Χρονιάς
πλαίσιο του διετούς προγράµµατος Agrores, που διερευνά «τις επιπτώσεις στην ανάπτυξη των φυτών από την εφαρµογή σε θερµοκήπια οργανικών φωτοβολταϊκών».
«Το ενεργειακό κόστος σε ένα θερµοκήπιο, αναλόγως
µε το είδος της καλλιέργειας, µπορεί να φθάσει έως και
το 30% του συνολικού κόστους», ανέφερε ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της «Γεωθερµική», Γιάννης Μπάτσης. Όσον αφορά στο υψηλό κόστος των ΟPV αποδίδεται στο γεγονός ότι ακόµη δεν έχει προχωρήσει η µαζική τους παραγωγή. Για µία παραγγελία άνω των 10.000
τ.µ., σήµερα, το κόστος είναι µεταξύ 700-800 ευρώ/τ.µ.,
το οποίο άµεσα, µε πρόσθετες επενδύσεις που κάνει η
«ΟΕΤ», θα µειωθεί στα 500 ευρώ/τ.µ., τονίστηκε και επισηµάνθηκε πως µε την εξασφάλιση ιδιώτη επενδυτή και
τη δυνατότητα κάθετης αύξησης της παραγωγής, το κόστος υπολογίζεται ότι θα µειωθεί σηµαντικά, όπως συµβαίνει µε κάθε καινοτόµο προϊόν.

Το νέο pick-up Mitsubishi L200 MY2020 τράβηξε
τα βλέμματα στη μεγάλη γιορτή των Ιωαννίνων
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Για πέµπτη συνεχή χρονιά, ο Όµιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη πλαισίωσε τον «Αγρότη
της Χρονιάς», φέρνοντας αυτή τη φορά µαζί
του στα Ιωάννινα το νέο pick-up Mitsubishi
L200 MY2020 που εντυπωσιάζει µε τα νέα
συστήµατα ασφαλείας και την κοµψή του
γραµµή. Το νέο αυτό µοντέλο, διαφοροποιείται, ωστόσο, σηµαντικά από τον προκάτοχό του, τόσο σε εµφάνιση όσο και σε
τεχνολογία. Το κοφτερό µπροστινό µέρος

θυµίζει τα νέας γενιά οχήµατα της εταιρείας, µε τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία που
αυτή πρεσβεύει τώρα.
Η σπορτίφ γραµµή συνεχίζει µέχρι πίσω
και συνδυάζεται µε τα ανασχεδιασµένα φωτιστικά σώµατα της ουράς. Το εσωτερικό είναι και αυτό αναβαθµισµένο τεχνολογικά,
διαθέτοντας τώρα ό,τι επιτάσσει η σύγχρονη αυτκινητοβιοµηχανία για Ι.Χ αλλά και
επαγγελµατικά οχήµατα. Σηµείο αναφοράς αποτελεί η ευρεία γκάµα συστηµάτων
ασφαλείας αλλά και αισθητήρων που συνεργάζονται αρµονικά, ώστε ο οδηγός και
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Το τρακτέρ John
Deere 5100 R
στόλισε την αυλή
του Grand Serai
Στηρίζοντας ως χορηγός για µία ακόµη χρονιά το
θεσµό «Αγρότης της Χρονιάς» ο αποκλειστικός διανοµέας John Deere σε Ελλάδα και Κύπρο, Agrotech
S.A παρευρέθηκε στα Ιωάννινα. Μαζί είχε φέρει το
τρακτέρ της John Deere, 5100R µέλος της δηµοφιλούς στο ελληνική αγοράς Σειράς 5R, η οποία βρίσκεται επίσης αυτές τις ηµέρες στην έκθεση Agrotica
(Περίπτερο 4).
Η Σειρά αυτή, χαρακτηρίζεται σύµφωνα µε την
John Deere, από εξαιρετική αποδοτικότητα καυσίµου, είναι γεµάτη δύναµη και φορτωµένη µε χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν την ευελιξία και την άνεση. Στη Σειρά που αποτελείται από τα τέσσερα µοντέλα (90-125 ίππων ή 100 έως 135 ίππων µε TPM)
η John Deere έχει ενσωµατώσει premium χαρακτηριστικά που συνήθως είναι διαθέσιµα µόνο σε πολύ
µεγαλύτερα µοντέλα. Στη µέση της Σειράς βρίσκεται
το 5100R των 100 ίππων (110 µε TPM) που είναι εξοπλισµένο µε 4-κύλινδρο κινητήρα John Deere 4,5
L PowerTech PWX γνωστό για την ενεργειακή του απόδοση και οικονοµία.

οι συνεπιβάτες του οχήµατος να αισθάνονται σιγουριά.
Το νέο L200 θέτει τον πήχη ακόµη πιο
ψηλά, εφοδιασµένο στην 6η γενιά του µε
νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως είναι
η λειτουργία Multi Around Monitor (MAM)
που κάνει χρήση τεσσάρων καµερών τοποθετηµένων µπροστά-πίσω και στους εξωτερικούς καθρέπτες, για την παρακολούθηση
της περιοχής γύρω από το όχηµα, προβάλλοντας στην εσωτερική οθόνη µία πανοραµική εικόνα για τυχόν εµπόδια. Εντυπωσιακά χαρακτηριστικά κρύβει και το Σύστηµα
Αποφυγής Πρόσκρουσης µε Ανίχνευση Πεζών Forward Collision Mitigation (FCM) που
ανιχνεύει οχήµατα ή πεζούς µπροστά, κάνοντας την οδήγηση ασφαλέστερη. Όταν
το σύστηµα διαπιστώσει ότι υπάρχει κίνδυ-

Πάνω από 40 χρόνια ιστορία
To 1978 η Mitsubishi παρουσίασε το
πρώτο της pick-up ενός τόνου, ένα
µοντέλο που συνεχίζει την πορεία του,
έχοντας πουλήσει 4,7 εκ. µονάδες

νος σύγκρουσης, εκδίδει έναν ηχητικό συναγερµό και ενεργοποιεί τη λειτουργία πέδησης του FCM για την αποφυγή µιας σύγκρουσης ή περιορισµό των επιπτώσεών της.
Για να ενισχυθεί η ασφάλεια, η άνεση και
η ευκολία στην οδήγηση ιδιαίτερα τη νύχτα, η Mitsubishi εξόπλισε το L200 µε προβολείς που γυρίζουν αυτόµατα στη µικρή
σκάλα όταν ανιχνευτούν αυτοκίνητα µπροστά και επιστρέφουν αυτόµατα στη µεγάλη
σκάλα, ώστε να µην χρειαστεί να αποµακρύνετε το χέρι σας από το τιµόνι για να
χειριστείτε το µοχλό των φώτων. Λόγω του
µεγάλου όγκου που διαθέτουν τα οχήµατα αυτής της κατηγορίας αλλά και των γρήγορων ρυθµών µε τους οποίους χρησιµοποιούνται τα pick-up, το L200 εφοδιάζεται
µε το σύστηµα UMS, που στόχο έχει τον περιορισµό των ζηµιών σε µία σύγκρουση επιβραδύνοντας κατά την εκκίνηση ή την οπισθοπορεία. Με τη βοήθεια αισθητήρων υπερήχων, τοποθετηµένων στους εµπρός και
πίσω προφυλακτήρες, όταν το σύστηµα ανιχνεύει σε εµβέλεια 4 µέτρων ένα εµπόδιο
προς την κατεύθυνση κίνησης, ενεργοποιεί έναν συναγερµό και µειώνει την κινητήρια ισχύ εάν ο οδηγός κατά λάθος πατήσει
πολύ γρήγορα ή απότοµα το γκάζι.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Κιβώτιο ταχυτήτων
Η John Deere προσφέρει δύο ξεχωριστές επιλογές για τα κιβώτια ταχυτήτων του 5100R: Το κιβώτιο ταχυτήτων CommandQuad µε τέσσερις ταχύτητες PowerShift (1-4) σε τέσσερις οµάδες (A-D), και
το κιβώτιο ταχυτήτων Command8 µε οκτώ ταχύτητες PowerShift (1-8) σε τέσσερις οµάδες (A-D). Και
οι δύο επιλογές προσφέρουν βελτιωµένη αυτόµατη αλλαγή ταχυτήτων χωρίς χρήση του συµπλέκτη
έτσι ώστε να βρίσκεστε πάντα στη σωστή ταχύτητα
για την εκάστοτε εργασία. Επιπλέον η καµπίνα του
τρακτέρ, διαθέτει περισσότερο κρύσταλλο γύρω και
πάνω από τον χειριστή εξασφαλίζοντας µέγιστη ορατότητα χωρίς εµπόδια. Η δεξιά κονσόλα και το νέο
CommandARM του 5R που έχουν σχεδιαστεί σύµφωνα µε τις καλύτερες πρακτικές εργονοµικές αρχές και σε πλήρη συµφωνία µε τη νέα κύρια µονάδα οθόνης (PDU+) στην κολόνα Α, συµπληρώνουν
ένα ιδανικό σύνολο.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Να είσαι
ο εαυτός σου
∆ιαχρονικό: Φίλος είναι κάποιος
που σου δίνει πλήρη ελευθερία να είσαι
ο εαυτός σου. J. Morrison.
ΠΟΠ Αρσενικό: Η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή ενέκρινε την αίτηση
καταχώρισης του «Αρσενικού Νάξου»
στο µητρώο των προστατευόµενων
ονοµασιών προέλευσης (ΠΟΠ) και
καταχωρήθηκε στη βάση δεδοµένων
eAmbrosia. Το «Αρσενικό Νάξου»
ξεχωρίζει από τα άλλα τυριά χάρη στην
έντονη, πικάντικη και αλµυρόγλυκη
γεύση του. Το «Αρσενικό Νάξου»
παράγεται και ωριµάζει σε διάφορες
κοινότητες της Νάξου και των Μικρών
Κυκλάδων. Η διαδικασία παραγωγής του
συνδέεται στενά µε τις γνώσεις των
τυροκόµων, οι οποίοι είναι σε θέση να
γνωρίζουν τον χρόνο τυροκόµησης
λαµβάνοντας υπόψη τις κλιµατολογικές
συνθήκες της
περιοχής και τη
σύσταση της
χλωρίδας.
20/1/2020.

Όταν το ελαιόλαδο μπαίνει
στα φαρμακεία το premium
δεν αρκεί να περιγράψει
την ποιότητα

Οδηγό ελαιοκομίας για τελικό προϊόν
με ισχυρισμούς υγείας ετοιμάζει
η επιστημονική κοινότητα

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Συµµετοχή
Το AristOil
αφορά άµεσα
περισσότερους
από 3.000
ελαιοπαραγωγούς

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

Αµπέλια:
Με βάση την
απογραφή
2017/2018 (ΥπΑΑΤ) οι ξενικές ποικιλίες
αµπέλου είναι 69.055 στρέµµατα (11%)
σε σύνολο εκτάσεων 628.045
στρεµµάτων. Οι εκτάσεις µε ελληνικές
ποικιλίες ανέρχονται σε 558.990
στρέµµατα (ποσοστό 89%). Πρώτη σε
έκταση ποικιλία είναι το Σαββατιανό µε
101.344 στρέµµατα (16,14%). ∆εύτερη
είναι ο Ροδίτης µε 80.730 στρέµµατα
(12,85%). Τρίτη είναι το Αγιωργήτικο µε
31.741 στρέµµατα (5,05%). Ακολουθεί το
Λιάτικο µε 26.041 (4,15%) και το
Ασύρτικο µε 19.845 (3,16%). 7η είναι η
Cabernet sauvignon µε 18.088
στρέµµατα (2,88%). ΚΕΟΣΟΕ,
28/1/2020.
Κόκκινο κρέας: Τα οφέλη από
την κατανάλωση κόκκινου κρέατος
ακούγονται δυνατά και ξεκάθαρα στην
Αγγλία, στα πλαίσια αντιµετώπισης της
παραπληροφόρησης για τον ρόλο του
κρέατος στη διατροφή. Είναι η απάντηση
στον θόρυβο των vegan ακτιβιστών,
παρά το ότι είναι µόνο 3%. Ο
µηχανισµός θα είναι σε εγρήγορση
ώστε άµεσα και αποτελεσµατικά να δίνει
έγκυρες απαντήσεις σε κάθε
προσπάθεια παραπληροφόρησης που θα
επιχειρηθεί στη διάρκεια της καµπάνιας
των vegans. Thebeefsite. meatnews.gr,
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ
7/1/2020.

Επόµενο βήµα
Η δηµιουργία
του πρώτου
cluster παραγωγών υψηλού
φαινολικού
ελαιολάδου

Πλέον σε πολλά φαρµακεία βρίσκει
κανείς ελαιόλαδα µε ισχυρισµό υγείας που δεν πωλούνται ως απλά τρόφιµα, ενώ ο χαρακτηρισµός premium
δεν είναι αρκετός για να περιγράψει
τις ιδιότητές τους. Την ίδια στιγµή τα
εργαστηριακά δεδοµένα δείχνουν ότι ως προς αυτό, οι ελληνικές ποικιλίες έχουν ένα πλεονέκτηµα. Σε αυτό το
πλαίσιο, η εγχώρια επιστηµονική κοινότητα συλλέγει τα τελευταία χρόνια
δεδοµένα προσπαθώντας να διαµορφώσει έναν κατανοητό οδηγό ελαιοκοµίας που θα επιτρέψει στους παραγωγούς να αναπτύξουν όσο καλύτερα γίνεται τις δυνατότητες του ελαιώνα τους, αποκτώντας και περισσότερη
αυτοπεποίθηση για την ποιότητα της
δουλειάς τους. Μερικά από τα πιο πρόσφατα αποτελέσµατα παρουσιάστηκαν
στη διεθνή ηµερίδα «Το ελαιόλαδο µε
ισχυρισµό υγείας-Health claim (βιολειτουργικό τρόφιµο)» τη ∆ευτέρα 27 Ιανουαρίου στο ΕΚΠΑ.
Εκεί, ο καθηγητής της Φαρµακευτικής του ΕΚΠΑ Προκόπης Μαγιάτης έκανε µια σύνοψη των σύγχρονων µελετών σχετικά µε τις ευεργετικές επιδράσεις του υψηλού φαινολικού ελαιολάδου και τόνισε την πρώτη µελέτη παγκοσµίως σε ασθενή µε καρκίνο του
προστάτη µε ενδοφλέβια χρήση καθα-

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

ρής ελαιοκανθάλης. Ιδιαίτερη έµφαση
δόθηκε στα ελληνικά ελαιόλαδα που
ήδη ξεκίνησαν να κυκλοφορούν στα
φαρµακεία και ιδίως στο ελαιόλαδο
ATHENIAN, το πρώτο ελαιόλαδο παραγωγής του ελαιώνα του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Το συνέδριο ξεκίνησε µε την εισήγηση του ∆ρ. Νίκου Κρηµνιανιώτη
σχετικά µε τις δραστηριότητες του προγράµµατος ARISTOIL και τη δηµιουργία του µεσογειακού cluster παραγωγών υψηλά φαινολικού ελαιολάδου.
Στη συνέχεια, η καθηγήτρια κα Τσολάκη από το ΑΠΘ παρουσίασε τα αποτελέσµατα της µελέτης σε πενήντα ασθενείς µε ήπια γνωστική δυσλειτουργία (αρχικό στάδιο νόσου Αλτζχάιµερ)

κατά την οποία το υψηλό φαινολικό αγουρέλαιο Χαλκιδικής (Yannis) έδειξε
σηµαντική βελτίωση στις ψυχοµετρικές
αλλά και τις βιοχηµικές εξετάσεις µετά
από ένα χρόνο καθηµερινής κατανάλωσης. Επίσης για πρώτη φορά παρουσίασε τα αρχικά θετικά αποτελέσµατα
από ασθενείς µε πολλαπλή σκλήρυνση µε κατανάλωση υψηλά φαινολικού
ελαιολάδου (Eliama).
Η καθηγήτρια του πανεπιστηµιου
Auburn (ΗΠΑ) Amal Kaddoumi παρουσίασε τις µελέτες που πραγµατοποιούνται στις ΗΠΑ µε ελληνικό ελαιόλαδο σε πειραµατόζωα και το µηχανισµό µε τον οποίο η ελαιοκανθάλη µειώνει τα επίπεδα του τοξικού αµυλοειδούς στον εγκέφαλο.

Η υψηλή περιεκτικότητα σε ελαιοκανθάλη συνδράµει
στην περίθαλψη σοβαρών παθήσεων

Health Claim
Στόχος η
προβολή των
υγειοπροστατευτικών
ιδιοτήτων του
µεσογειακού
ελαιόλαδου
O Γρηγόρης Κωνσταντέλλος δήµαρχος
του ∆ήµου Βάρης-Βούλας.

Ο καθηγητής του πανεπιστηµίου της Λουιζιάνα Khalid El Sayed παρουσίασε
πολύ σηµαντικά αποτελέσµατα από τη δράση των συστατικών του ελαιολάδου
ελαιοκανθάλη και άγλυκο λιγκστροσίδη στην αντιµετώπιση του καρκίνου του
µαστού. Ο καθηγητής του Χαροκόπειου Πανεπιστηµίου κ. Νοµικός παρουσίασε
τα πρώτα αποτελέσµατα της ευεργετικής επίδρασης των φαινολικών συστατικών
του ελαιολάδου στην ενεργοποίηση των αιµοπεταλίων σε διαβητικούς ασθενείς
και την έναρξη της πρώτης µελέτης σε διαβητικούς ασθενείς για την πρόληψη
θροµβώσεων µε χρήση ελαιολάδου µε υψηλή περιεκτικότητα σε ελαιοκανθάλη
(LIVA). Τελος, η ∆ρ. Ελένη Μέλλιου, πρόεδρος του παγκόσµιου κέντρου ελιάς
για την υγεία (WOCH), παρουσίασε πολύ χρήσιµες οδηγίες σχετικά µε πως
µπορεί ο καταναλωτής να ξεχωρίσει ένα υψηλό φαινολικό ελαιόλαδο.
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Τα επτά αδέλφια Μπούµπα έχουν αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση που
πήραν από τον πατέρα και τον παππού τους, ένα τυροπωλείο και ένα τυροκοµείο
στα Ιωάννινα, παράγοντας παραδοσιακά τυριά µε συνταγές 90 ετών.
Αδέρφια Μπούµπα

Δ. Μπούμπας

Εφτά αδέρφια και
ένας αιώνας ιστορία
στην τυροκομία
«Όταν στα Γιάννενα λένε τυρί, εννοούν Μπούμπα», λένε
με καμάρι οι διαχειριστές του παραδοσιακού τυροπωλείου

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Από τη γιαγιά
Ανάµεσα στους
µικρούς κτηνοτρόφους
που προµηθεύουν µε
γάλα την επιχείρηση
είναι και η γιαγιά
της οικογένειας,
Ελευθερία Μπούµπα

Λίγο πιο πάνω από το κάστρο των Ιωαννίνων, εκεί
που ξεκινούν οι πεζόδροµοι του ιστορικού κέντρου
της πόλης στέκει εδώ και πάνω από 40 χρόνια το παραδοσιακό τυροπωλείο της οικογένειας Μπούµπα. Μερικά χιλιόµετρα έξω από την πόλη του Αλή Πασά, στην Ελεούσα (Μπισδούνι για τους παλιούς) βρίσκεται και το τυροκοµείο της οικογένειας, στο οποίο καταφθάνουν ηµερησίως περίπου δύο τόνοι γάλακτος από µικρούς παραγωγούς της περιοχής.
Η οικογενειακή επιχείρηση έχει ιστορία στα
Γιάννενα που τραβάει πίσω τέσσερις γενιές. Αντίστοιχα και οι συνεργασίες µε τους κτηνοτρόφους
πάνε πίσω από πατέρα σε παππού. «Με δυσκολία έχτισαν όνοµα οι παππούδες µου. Σήµερα όταν στα Γιάννενα λένε τυρί, εννοούν Μπούµπα»
αναφέρει στην Agrenda η Ελευθερία Μπούµπα.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πολυετής
συνεργασία µε τους κτηνοτρόφους
βασίζεται και στις τιµές που πληρώνει η επιχείρηση για το γάλα, οι
οποίες βρίσκονται πάνω από τον
µέσο όρο της υπόλοιπης χώρας.
Η 26χρονη επιχειρηµατίας έχει
αναλάβει το τυροπωλείο στο κέντρο
της πόλης, την ώρα που ο αδερφός
Κωνσταντίνος µαζί µε τον θείο τους διαχειρίζονται µόνοι τους το τυροκοµείο.
«Είναι οικογενειακή επιχείρηση, το είχε ξεκινήσει ο παππούς µου ο Βασίλης πριν το 1955. Τότε το εργοστάσιο ήταν στο Μέτσοβο, όταν όµως
φτιάχτηκε εκεί η τεχνητή λίµνη του Μετσόβου
µεταφερθήκαµε στα Γιάννενα» αναφέρει η ίδια.
Όµως και το κατάστηµα στο οποίο διατίθενται
τα προϊόντα έχει τη δική του ιστορία στο χώρο.
Όπως µας εξιστορεί η συνοµιλήτρια µας, πριν
την ενοικίασή του από τον παππού της, πριν από 44 χρόνια δηλαδή, λειτουργούσε εκεί αντίστοιχο κατάστηµα µε το εργαστήρι του να βρίσκεται ακριβώς απέναντι.

Εκτός από τα τυροκοµικά,
το τυροπωλείο Μπούµπα
εµπορεύεται και τοπικά κρασιά,
χειροποίητα ζυµαρικά µικρών
παραγωγών και κάποια άλλα
γαλακτοκοµικά και αλλαντικά.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πρόεδρος ΠΟΣΕΓ
ξανά ο Ευθύμιος
Ιακωβάκης

Σταθερότητα και όχι πολλά ανοίγματα
το μάθημα από τους παππούδες
Η µεγαλύτερη αγορά του τυροπωλείου είναι η Αθήνα, µε την
Πάτρα και τη Θεσσαλονίκη να
ακολουθούν. Όπως εξηγεί η Ελευθερία Μπούµπα, οι περισσότεροι Αθηναίοι πελάτες έµαθαν το
µαγαζί µέσα από τις βόλτες τους
και πλέον είναι σταθεροί αγοράστες κυρίως µέσα από την ιστοσελίδα, την οποία δηµιούργησε
και διαχειρίζεται η ίδια.
Παράλληλα αρκετά ντελικατέσεν παραγγέλνουν για τα ράφια
τους, «µε τον όρο να µη δίνουµε σε µεγάλα σούπερ µάρκετ».
Εξαίρεση αποτελεί µια αλυσίδα
σούπερ µάρκετ µε την οποία ξεκίνησε συνεργασία ο Βασίλειος
Μπούµπας, όταν ήταν ακόµα ένα
µικρό µπακάλικο. Όπως εξηγεί η
ίδια, βασικός στόχος της είναι η
εδραίωση στην εγχώρια αγορά.
«Αν και θα υπήρχε η δυνατότητα
να τρέξουµε τις εξαγωγές, προς
το παρόν κάτι τέτοιο δεν µας απασχολεί, αφού µας ενδιαφέρει
κυρίως να διατηρήσουµε την ποιότητα της παραγωγής µας» υποστηρίζει η κα. Μπούµπα, συµπλη-

Το µυστικό
Η µυστική συνταγή είναι
ο έπι 88 χρόνια σεβασµός
και η αγάπη των τυροκόµων της οικογένειας
στην παράδοση

ρώνοντας πως δεδοµένης της αύξησης των παραγγελιών για την
κάλυψη εξωτερικών αποστολών,
ίσως οι προσπάθειές τους γίνονταν απότοµα πιο δύσκολες.
«∆εν µας αρέσει να ανοιγόµαστε πολύ. Θέλουµε ένα σταθερό
επίπεδο σε αυτό που κάνουµε»
σηµειώνει. Τέτοιες είναι άλλωστε
και οι αρχές µε τις οποίες µεγάλωσαν τα παιδιά οι προκάτοχοι
των επιχειρήσεων. «Ο παππούς
µέχρι 88 ετών δούλευε στο τυροκοµείο. Μας έµαθε να είµαστε ταπεινοί και ήρεµοι και ό,τι βγάζουµε να προσπαθούµε να τα επενδύουµε σωστά και µε προτεραιότητα κυρίως στη δουλειά µας. Έτσι και ο πατέρας µου, τον οποίο
χάσαµε πριν δύο χρόνια και ο αδερφός µου σήµερα που ανέλαβε
να τον αντικαταστήσει στο τυροκοµείο», θα µας πει η ίδια.
Ας σηµειωθεί ότι εκτός από τα
τυροκοµικά, το τυροπωλείο Μπούµπα εµπορεύεται και τοπικά κρασιά, χειροποίητα ζυµαρικά µικρών
παραγωγών και κάποια άλλα γαλακτοκοµικά και αλλαντικά.

ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

ΙΩΑΝΝΙΝA

Παραδοσιακό τυροπωλείο 42 χρόνων στην καρδιά
της πόλης των Ιωαννίνων στο παλιό ιστορικό κέντρο.
Θα βρείτε τυριά όπως το παραδοσιακό Μετσοβίτικο
καπνιστό, γραβιέρα, γαλοτύρι, λουκάνικο µε καπνιστό
τυρί καθώς και άλλα προϊόντα Μετσόβου.
Τυροκοµικά Προϊόντα Μετσόβου ∆. Μπούµπας,
Καλλάρη 37, τηλ: 2651035945

Συγκροτήθηκε σε σώµα το ∆Σ της
Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Συλλόγων Επαγγελµατιών
Γεωπόνων µε πρόεδρο τον
Ευθύµιο Ιακωβάκη, αντιπρόεδρο
τον ∆. Καρακώστα, γενικό
γραµµατέα τον Γ. Παπανικολάου,
ταµία τον Θ. Κατσή και µέλη τους
Ι. Γρηγοράτο, Χ. ∆ιαµαντή,
Χρ. Μπεντικούγια, Αν. Μπινιάρη
και Θ. Ποντίκη.

Νέος εσωτερικός
ελεγκτής
στην Περσεύς

Η εταιρεία Περσεύς Προϊόντα
Ειδικής ∆ιατροφής ΑΒΕΕ
ανακοίνωσε ότι σύµφωνα µε την
από 24/01/2020 απόφαση του
∆ιοικητικού Συµβουλίου της,
καθήκοντα εσωτερικού ελεγκτή
της εταιρείας αναλαµβάνει ο κος
Θεοχάρης Κουσουλός.

Νέα διοίκηση
Επαγγελματιών
εκτροφέων
σκύλων

Πραγµατοποιήθηκε η γενική
συνέλευση του Συλλόγου
Ερασιτεχνών Εκτροφέων Σκύλων
Ελλάδος η οποία ολοκληρώθηκε
µε την εκλογή νέου διοικητικού
συµβουλίου, στο οποίο πρόεδρος
ορίζεται ο Θεοδόσης
Παπανδρέου, αντιπρόεδρος η
Σωτηρία Αδραµιτλή, γενικός
γραµµατέας ο Κώστας
Κωνσταντάκης, ταµίας ο
Νικόλαος Ρουσίδης και µέλος
ο Αντώνης Καµπούρης.
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Ελένη Βρεττού

Corporate & Investment Banking της Πειραιώς
Εµβάθυνση και περαιτέρω ενδυνάµωση της συνεργασίας µε τους
συντελεστές της αγροτικής παραγωγής υπόσχεται η Τράπεζα Πειραιώς. Τις θέσεις και τις δράσεις της Τράπεζας αναλύει η κα Ελένη Βρεττού, Ανώτερη Γενική ∆ιευθύντρια Εταιρικής και Επενδυτικής Τραπεζικής του Οµίλου. Εστιάζοντας στον αγροτικό τοµέα επισηµαίνει µεταξύ άλλων την πρωταρχική ανάγκη στήριξης της εισοδηµατικής σταθερότητας των αγροτών και τις εξειδικευµένες λύσεις που προσφέρει η Τράπεζα ως προς την άµβλυνση σοβαρών διαρθρωτικών προβληµάτων. Αναφερόµενη στην ανάπτυξη των επενδύσεων αναλύει τις δράσεις της Τράπεζας, που ξεδιπλώνονται µέσω του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης, µε το Μέτρο της Μεταποίησης, τα Σχέδια Βελτίωσης, τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας.
Η Τράπεζα Πειραιώς στηρίζει ενεργά τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, µε την προώθηση της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ:
ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟ

Ποια εκτιµάτε ότι θα είναι
η ανάπτυξη των επενδύσεων
κατά τα επόµενα χρόνια;
Η ανάπτυξη της οικονοµίας µας,
ως τάση, παγιώνεται και η εθνική παραγωγή προϊόντος ανακάµπτει σταθερά. Στην προσπάθεια
αυτή, το τραπεζικό σύστηµα παίζει εξαιρετικά σηµαντικό ρόλο.
Στο βαθµό, που επιλύονται βασικά διαρθρωτικά προβλήµατα
-όπως τα µη εξυπηρετούµενα α-

Ειδικά χρηματοδοτικά
προϊόντα για ενέργεια
και ψηφιακή γεωργία
Στοχευμένη τραπεζική στήριξη και στα Σχέδια Βελτίωσης

νοίγµατα και η αποτελεσµατική
διαχείρισή τους- οι ελληνικές τράπεζες αναµένονται να διαδραµατίσουν όχι απλώς σηµαντικό, αλλά καταλυτικό ρόλο.
Η χρηµατοδότηση της οικονοµίας
και των παραγωγικών της κλάδων
είναι ένα στοίχηµα εκ των ων ουκ
άνευ. Ο συνδυασµός της αύξησης
της επενδυτικής ζήτησης και η διαφαινόµενη µόχλευση επενδυτικών κεφαλαίων από τη µια µεριά
κι ένα στιβαρό τραπεζικό σύστηµα από την άλλη αποτελούν την
καλύτερη δυνατή αφετηρία, για
την ανάταξη της εθνικής µας οικονοµίας. Αν και το δηµόσιο παράλληλα λύσει χρόνια διαρθρωτικά θέµατα, που το κρατούν δέσµιο ακόµα και σήµερα, όπως η
γραφειοκρατία, η υπερφορολόγηση, κ.λπ., το περιβάλλον φαίνεται εξαιρετικά θετικό.

Πώς θα στηρίξει η Τράπεζα
Πειραιώς το επενδυτικό άνοιγµα
που παρουσιάζει ένα σηµαντικό
κοµµάτι των ελληνικών
επιχειρήσεων;
Στην Τράπεζα Πειραιώς, τόσο η
∆ιοίκηση όσο και όλα τα στελέχη
µας, δείχνουµε συνεχώς την πί-

στη µας στις ελληνικές επιχειρήσεις και τις δυνατότητές τους να
αναπτυχθούν περαιτέρω.
Πιστεύουµε στην αναγκαιότητα
δυναµικής επανεκκίνησης της οικονοµίας και την προωθούµε µέσω της χρηµατοδοτικής ενίσχυσης της υγιούς επιχειρηµατικότητας, µέσω της ανάπτυξης και διατήρησης µιας σχέσης ειλικρίνειας και εµπιστοσύνης µε τους πελάτες µας. Σκοπός µας είναι η εξεύρεση συνολικών χρηµατοδοτικών λύσεων, που θα εδραιώσουν
τις ελληνικές επιχειρήσεις και θα
τις καταστήσουν περισσότερο ανταγωνιστικές στο διεθνές περιβάλλον όπου δραστηριοποιούνται.

Και πώς θα ενισχύσετε
τον αγροδιατροφικό τοµέα;
Αντιλαµβανόµαστε πλήρως τις
ιδιαιτερότητες και τις προκλήσεις
του ιδιαίτερα απαιτητικού αυτού
κλάδου, στον οποίο η Τράπεζα
Πειραιώς κατέχει κυρίαρχο ρόλο, όχι µόνο στο χρηµατοδοτικό
σκέλος, αλλά και στο σύνολο των
τραπεζικών υπηρεσιών. Σε ένα συνεχώς µεταβαλλόµενο περιβάλλον, εµείς στην Τράπεζα Πειραιώς, δεν βλέπουµε αποσπασµατικά τον αγρότη, αλλά επενδύουµε
σε όλο το περιβάλλον και φάσµα
της αγροτικής οικονοµίας. Στην αγροτική επιχείρηση, στον αγροτικό συνεταιρισµό, στις οµάδες παραγωγών και στους φορείς που εξυπηρετούν τον αγροτικό τοµέα.
Στηρίζουµε την εισοδηµατική
σταθερότητα των αγροτών, αλλά
και τη δυνατότητα του δηµοσίου
να εκπληρώνει άµεσα και αποτελεσµατικά τις υποχρεώσεις του
σχετικά µε την καταβολή των επιδοτήσεων. Χρόνια τώρα εξασφαλίζουµε τη χρηµατοδότησή του µε
ποσό της τάξεως των 2,5 δις ευρώ
τον χρόνο. Χρηµατοδοτούµε τους
αγρότες και τους αγροτικούς συνεταιρισµούς µε υπόλοιπα σήµερα πάνω από 1,5 δις ευρώ, εξασφαλίζοντας την απρόσκοπτη
λειτουργία των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και τη λειτουργία των
συνεταιρισµών. Με όλα αυτά εξασφαλίζουµε το βασικότερο κοµµάτι της αλυσίδας, την παραγωγική
διαδικασία, αλλά και τη µεταποιητική και εµπορική διάσταση, βοηθώντας χρηµατοδοτικά και συµβουλευτικά τους φορείς. Στόχος
µας είναι να ασκήσουν εµπορία
µε τις υψηλότερες ποιοτικά προδιαγραφές και να διατηρήσουν ή
να αποκτήσουν την εξωστρέφεια
που απαιτούν οι καιροί.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Τα διαρθρωτικά προβλήµατα
ταλανίζουν τον αγροτικό τοµέα.
Πώς µπορείτε να συµβάλλετε
στην αντιµετώπισή τους;
Με το βλέµµα στραµµένο στο αύριο προσπαθούµε να βοηθήσουµε στην άµβλυνση σοβαρών διαρθρωτικών προβληµάτων, που δεκαετίες τώρα παραµένουν όχι µόνο ανεπίλυτα, αλλά και σε διαρκή όξυνση. Προσφέρουµε τις κατάλληλες και εξειδικευµένες λύσεις για κάθε περίπτωση, όπως:
Για την αποτελεσµατικότερη
λειτουργία των αλυσίδων αξίας και
την ενδυνάµωση της εξωστρέφειας. Με το πρόγραµµα Συµβολαιακής Τραπεζικής εξασφαλίσαµε
τη χρηµατοδότηση, την πώληση
και την πληρωµή της αγροτικής
παραγωγής, µε µόνη εξασφάλιση το συµβόλαιο µεταξύ της επιχείρησης και του παραγωγού. Η
παρέµβασή µας µε την Εξαγωγική Συµβολαιακή, αφορά τη διασφάλιση του εξαγωγικού κινδύνου του πελάτη µας έναντι των αγοραστών του εξωτερικού (µέσω
της Πειραιώς Factoring A.E.) και
την ολοκληρωµένη παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών αναφορικά µε την προετοιµασία, καθοδήγηση και υλοποίηση των εξαγωγικών επενδυτικών πλάνων
τους (από το Κέντρο Βιώσιµης Επιχειρηµατικότητας-Εξέλιξη A.E.).
Για τη µείωση του κόστους παραγωγής, σχεδιάσαµε την Κάρτα
Συµβολαιακής και την Κάρτα Αγρότη, ώστε οι παραγωγοί να µπορούν να αγοράζουν ό,τι χρειάζεται η αγροτική τους εκµετάλλευση σε τιµές µετρητοίς, επιτυγχάνοντας τις ανάλογες εκπτώσεις.
Για την οµαλή είσοδο των νέων
αγροτών στο χώρο, προσφέρουµε
το εξειδικευµένο πρόγραµµα «Νέων και Νεοεισερχόµενων Αγροτών».
Για τη µείωση των κινδύνων, προσφέρουµε, το συµπληρωµατικό προς
την ασφάλιση του ΕΛΓΑ, πρόγραµµα «Ασφαλής Αγροτική Παραγωγή».
Για την εκπαίδευση και εξοικείωση των παραγωγών σε θέµατα επιχειρηµατικότητας και εξωστρέφειας, διαµορφώθηκαν ειδικά εκπαιδευτικά προγράµµατα από τη θυγατρική Εξέλιξη A.E.
που πραγµατοποιούνται σε όλη
την Περιφέρεια.
Και φυσικά πολλές άλλες πρωτοβουλίες που ξεδιπλώνονται σταδιακά. Στόχος µας είναι κι εµείς
ως Τράπεζα και βασικός σύµβουλος του παραγωγού να εξελισσόµαστε και να διευρύνουµε τα προϊόντα µας, ακολουθώντας τις εξε-

BIOΓΡΑΦΙΚΟ
Η Ελένη Βρεττού είναι Ανώτερη
Γενική ∆ιευθύντρια του Οµίλου
της Τράπεζας Πειραιώς,
επικεφαλής του Corporate and
Investment Banking. Είναι
Πρόεδρος του ∆.Σ. της Πειραιώς
Factoring, και Αντιπρόεδρος ∆.Σ.
της Πειραιώς Leasing και
Πειραιώς Leases. ∆ιαθέτει 20ετή
εµπειρία σε χρηµατοπιστωτικά
ιδρύµατα της Ελλάδας και του
εξωτερικού. Είναι απόφοιτος
του The Wharton School
του University of Pennsylvania
και µιλάει 5 ξένες γλώσσες.

λίξεις του κλάδου.

Πώς βλέπετε να εξελίσσεται
η ανάπτυξη των επενδύσεων
στον αγροτικό τοµέα, δεδοµένου
και του ΠΑΑ;
Στο πλαίσιο του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης και ειδικότερα στα επενδυτικά µέτρα του,
το Μέτρο της Μεταποίησης µε συνολική επιχορήγηση που ξεπερνά
τα 300 εκατ. ευρώ, αποτελεί βασικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων και αγροτικών συνεταιρισµών του αγροδιατροφικού τοµέα. Ως βασικό στόχο
έχει την αύξηση της προστιθέµενης αξίας των τελικών προϊόντων
και την ενσωµάτωση της καινοτοµίας, εστιάζοντας στην ανάπτυξη
µεθόδων προστασίας του περιβάλλοντος. Έχουν ήδη ανακοινωθεί
τα αποτελέσµατα και οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν εγκεκριµένα επενδυτικά προγράµµατα, υλοποιούν ήδη τις επενδύσεις τους.
Τα επενδυτικά σχέδια των αγροτών, τα γνωστά σε όλους Σχέδια
Βελτίωσης, είναι το πιο πολυαναµενόµενο και εξαιρετικά σηµαντικό µέτρο, για την ανταγωνιστικότητα και τη βιωσιµότητα των αγροτών και των συλλογικών σχηµάτων. Αναµένεται να κινητοποιήσει
περισσότερα από 1 δις ευρώ, µε
περίπου 600 εκατ. επιχορηγήσεις.
Οι πρόσφατες εξελίξεις για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας ενισχύουν
τη διάθεση για επενδύσεις στον κλάδο, µε σκοπό τη δηµιουργία πρόσθετου εισοδήµατος, αλλά και τη µείωση
του κόστους παραγωγής.
Οι εξελίξεις στη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η νέα προσέγγισή της, η οποία θα στηρίζεται στην
επίτευξη αποτελεσµάτων, µε καθορισµό συγκεκριµένων στόχων,
ενισχύουν την ανάγκη για προώ-
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θηση της καινοτοµίας και των νέων τεχνολογιών, όπως η ψηφιοποίηση και η «ευφυής γεωργία».

Ποιές είναι οι επενδυτικές
δράσεις που αναλαµβάνεται;
Η Τράπεζα Πειραιώς δηλώνει
δυναµικά την παρουσία της µέσα από µια δέσµη στοχευµένων
δράσεων και εξειδικευµένων χρηµατοδοτικών εργαλείων για επενδύσεις. Η πολυετής ηγετική παρουσία της στο «γίγνεσθαι» της
αγροτικής οικονοµίας, εξασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων των αγροτών, των αγροτικών συνεταιρισµών και των
επιχειρήσεων του αγροτικού τοµέα και της µεταποίησης, που θα
την επιλέξουν για συνεργασία.
Η Τράπεζα Πειραιώς µε ένα ολοκληρωµένο πλαίσιο έχει στόχο να
καλύψει κάθε ανάγκη των δικαιούχων. Κάθε περίπτωση εξετάζεται εξατοµικευµένα, έτσι ώστε να
προσφέρουµε τον καταλληλότερο συνδυασµό λύσεων.
Όσον αφορά την υποστήριξη
της περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνης επιχειρηµατικότητας, η Τράπεζα επιβεβαιώνει τη
σταθερή της θέση για την προστασία του περιβάλλοντος. ∆ιαχρονικά στηρίζει τις επενδύσεις σε Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Αναγνωρίζοντας τις ευκαιρίες, που διαµορφώνονται στην αγορά αυτή
για τον αγροτικό πληθυσµό, προχώρησε στη δηµιουργία µιας δέσµης προϊόντων για την εγκατάσταση νέων φωτοβολταϊκών σταθµών. Μπορεί να αφορά είτε την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας είτε ενεργειακό συµψηφισµό, αλλά και
για την αναβάθµιση των υφιστάµενων, καλύπτοντας απόλυτα τις
ανάγκες των πελατών µας.
Η Τράπεζα Πειραιώς είναι η
Τράπεζα του Αγρο-διατροφικού
Τοµέα στην Ελλάδα και υποστηρίζει σήµερα τη µετάβασή του στο
«αύριο» ως µια απόλυτη αναγκαιότητα που θα καταστήσει το ελληνικό προϊόν ως το πλέον ανταγωνιστικό. Πιστεύουµε ότι είναι απαραίτητη η προώθηση της υιοθέτησης των υπηρεσιών ψηφιακής
γεωργίας από τους αγρότες και
τους αγροτικούς συνεταιρισµούς
και σε αυτή την προσπάθεια ευελπιστούµε ότι θα είµαστε αρωγοί και σύµβουλοι. Με το βλέµµα στο µέλλον, στηρίζουµε αξιόπιστες πρωτοβουλίες, που σχετίζονται µε τις καινοτοµίες αυτές
προς όφελος των πελατών µας.

Agrenda

Εκ των ων ουκ άνευ
Η χρηµατοδότηση της οικονοµίας και των παραγωγικών
της κλάδων είναι ένα στοίχηµα εκ των ων ουκ άνευ, µε
καλύτερη δυνατή αφετηρία τον συνδυασµό της αύξησης
της επενδυτικής ζήτησης και τη µόχλευση επενδυτικών
κεφαλαίων µε ένα στιβαρό τραπεζικό σύστηµα.

Χρηματοδότηση
«Εξασφαλίζουµε το βασικότερο κοµµάτι της αλυσίδας,
την παραγωγική διαδικασία, αλλά και τη µεταποιητική
και εµπορική διάσταση, βοηθώντας χρηµατοδοτικά και
συµβουλευτικά τους φορείς», τονίζει η κα Βρεττού.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Προστιθέμενη αξία
Το Μέτρο της Μεταποίησης µε συνολική επιχορήγηση
πάνω από 300 εκατ. ευρώ, αποτελεί βασικό εργαλείο
για τον εκσυγχρονισµό των επιχειρήσεων του
αγροδιατροφικού τοµέα, µε στόχο την αύξηση της
προστιθέµενης αξίας των τελικών προϊόντων.
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Ρύθμιση οφειλών αγροτών-ΤΟΕΒ προς ΔΕΗ ζητά ο Σκρέκας
Λύσεις για τις ρυθµίσεις οφειλών των αγροτών
και των Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων προς τη ∆ΕΗ αναζητήθηκαν σε συνάντηση
που είχαν ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης
Κώστας Σκρέκας µε τον πρόεδρο και διευθύνοντα Σύµβουλο της Επιχείρησης Γιώργο Στάσση.
Από πλευράς υφυπουργού κατατέθηκαν προτάσεις για να επιλυθούν τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν όσοι αγρότες έχουν κοµµένη πα-

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ INRAE
ΠΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕ ΤΟ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ PNAS
ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟ

56%

ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΜΕ
ΑΥΞΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑ

2

ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟ

85%

ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΜΕ
ΑΥΞΗΣΗ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
ΚΑΤΑ

4

ροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ή έχουν ενταχθεί στο
καθεστώς της λεγόµενης «καθολικής υπηρεσίας», προκειµένου να επανέλθουν κανονικά στο
πελατολόγιο της ∆ΕΗ και να µπορέσουν να συνεχίσουν την παραγωγή στη νέα καλλιεργητική
περίοδο που ξεκινά την άνοιξη. Κατά τη διάρκεια
της συνάντησης συζητήθηκε επίσης ο νέος Νόµος που ψήφισε η Κυβέρνηση για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας στην αγροτική παραγω-

γή και ειδικότερα η ρύθµιση που επιτρέπει για
πρώτη φορά στους αγρότες - αυτοπαραγωγούς
να πωλούν στο σύστηµα ως το 75% της παραγόµενης ενέργειας, έναντι 20% παλαιότερα.
Στο πλαίσιο αυτό, εξετάσθηκαν οι δυνατότητες ενεργοποίησης της ∆ΕΗ στην εγκατάσταση
µονάδων ΑΠΕ σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις, ώστε η επιχείρηση να συµβάλλει στη µείωση του
κόστους παραγωγής στον πρωτογενή τοµέα.

Οι απώλειες λόγω
κλιματικής αλλαγής
στον παγκόσμιο
αμπελώνα θα
μπορούσαν να
μετριαστούν από
τροποποιήσεις
στις ποικιλίες
σταφυλιών, τονίζουν
οι ερευνητές
ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Για «παγκόσµια υπαρξιακή κρίση» µιλούν
ειδικοί επιστήµονες αναφερόµενοι στην
κλιµατική αλλαγή που απειλεί τις περιουσίες και τα τρόφιµα των ανθρώπων. Μάλιστα, µια νέα διεθνή επιστηµονική έρευνα,
δείχνει πως αν η µέση παγκόσµια θερµοκρασία ανέβει κατά δύο βαθµούς Κελσίου,
οι περιοχές του πλανήτη που σήµερα είναι
κατάλληλες για καλλιέργεια αµπελιών, θα
συρρικνωθούν έως 56%. Ανησυχητικά είναι
τα προγνωστικά και για το µέλλον της Ελλάδας, αφού σύµφωνα µε τον ακαδηµαϊκό
Χρήστο Ζερεφό, αναµένεται να ερηµοποιηθεί το 40% της χώρας µας µέχρι το τέλος
του αιώνα, καθώς οι βροχοπτώσεις θα µειωθούν σηµαντικά. Η επιβάρυνση του κλίµατος στη χώρα µας αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι, ενώ παρατηρούνταν δύο
καύσωνες κάθε τριάντα χρόνια µέχρι και τις
αρχές του 19ου αιώνα, πλέον το φαινόµενο
εκδηλώνεται έντονα κάθε δεύτερο χρόνο.
Η Ανατολική Πελοπόννησος βρίσκεται
µέσα στις περιοχές που θα πληγούν περισσότερο από τη µείωση των βροχοπτώσεων,
ενώ η ∆υτική Ελλάδα αναµένεται να έχει
την πρωτιά όσον αφορά τον δείκτη δυσφορίας ενώ εκτιµάται ότι η µέση θερµοκρασία θα ξεπεράσει τους τρεις βαθµούς κελσίου µέχρι το τέλος του αιώνα.
Αναφορικά πάντως µε τη µελέτη που δηµοσίευσε το περιοδικό PNAS, και κοινοποίησε η ΚΕΟΣΟΕ, ο παγκόσµιος αµπελώνας απειλείται από την αλλαγή του κλίµατος. Περισσότερο από το 50% των σηµερινών πε-

Παγκόσμια υπαρξιακή κρίση

Βγάζει από το χάρτη
αμπελουργικές ζώνες
o θερμοστάτης
ριοχών αµπελοκαλλιέργειας θα µπορούσε
να αφαιρεθούν από τον χάρτη.
Συγκεκριµένα περισσότερες από τις µισές από τις σηµερινές αµπελουργικές περιοχές θα µπορούσαν να εξαφανιστούν µε
µια αύξηση 2 βαθµών, στόχο της συµφωνίας του Παρισιού και έως και 85% µε αύξηση
4 βαθµών, σύµφωνα µε µελέτη που δηµοσιεύθηκε στο αµερικανικό περιοδικό PNAS.
Οι ερευνητές, Αµερικανοί και Γάλλοι,
από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας για τη
Γεωργία, τη ∆ιατροφή και το Περιβάλλον
(Inrae), ανέπτυξαν ένα µοντέλο για τον υπολογισµό των διαφόρων σταδίων ανά-

πτυξης για 11 από τις πιο κοινές ποικιλίες
σταφυλιών ανά τον κόσµο, οι οποίοι στη
συνέχεια διασταύρωσαν τα δεδοµένα προβολής της αλλαγής του κλίµατος.
Ως αποτέλεσµα, το 56% των αµπελουργικών περιοχών µπορεί να µην είναι πλέον
κατάλληλο για την συνέχιση της αµπελοκαλλιέργειας µε αύξηση της θερµοκρασίας κατά 2 βαθµούς και κατά 85% µε αύξηση κατά 4 βαθµούς µε το τελευταίο σενάριο να θεωρείται όλο και περισσότερο δυνατό από τους επιστήµονες. Άλλες περιοχές, αντίθετα, θα γίνουν ευνοϊκές για την
παραγωγή οίνου.
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Έπιασε Δ.Ελλάδα & Μακεδονία το δίκτυο ΕΦΚΑ-αγροτών
Από τη ∆ευτέρα 3 Φεβρουαρίου διευρύνεται το δίκτυο εξυπηρέτησης 148.668 αγροτών στις περιφέρειες της ∆υτικής Ελλάδος και Κεντρικής Μακεδονίας, όπου ανάλογα µε τον τόπο κατοικίας
τους θα εξυπηρετούνται από τις σχετικές δοµές
για θέµατα Ασφάλισης –Εισφορών, Μητρώου και
Ασφαλιστικής Ικανότητας. Οι εν λόγω δοµές θα
εξυπηρετούν και σε θέµατα παροχών, ενώ παραµένει ενεργό το δίκτυο ανταποκριτών του τ. ΟΓΑ.

Οι 59.274 αγρότες ∆υτικής Ελλάδος, θα εξυπηρετούνται από τις δοµές: Πάτρας (Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αχαΐας), Μεσολλογίου (Γ’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Αιτωλοακαρνανίας), Πύργου (Β’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηλείας), Αργοστολίου (Τοπικό
Υποκατάστηµα Μισθωτών Κεφαλληνίας), Λευκάδας (Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών), Ζακύνθου (Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών).

Αντίστοιχα οι 89.394 αγρότες της Κ. Μακεδονίας θα εξυπηρετούνται από τις δοµές: Θεσσαλονίκης (Περιφερειακό Υποκατάστηµα Μισθωτών
Θεσ/κης), Βέροιας (Α’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Ηµαθίας), Κιλκίς (Β’ Τοπικό Υποκατάστηµα), Έδεσσας (Β’ Τοπικό Υποκατάστηµα Μισθωτών Πέλλας), Κατερίνης (Τοπικό Υποκατάστηµα
Πιερίας), Σερρών (Τοπικό Υποκατάστηµα), Πολύγυρου (Α’ Τοπικό Υποκατάστηµα Χαλκιδικής).

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ
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Σαββατιανό, Ροδίτης και Αγιωργίτικο
«κυρίαρχα» στον ελληνικό αμπελώνα

Όψιµες ποικιλίες
και ανθεκτικές
Μετανάστευση αµπελώνων
∆εν αποτελεί έκπληξη ότι οι περιφέρειες
µε ήδη θερµότερο κλίµα θα υποστούν τις
µεγαλύτερες απώλειες, µε τις µεσογειακές
χώρες όπως η Ιταλία ή η Ισπανία να χάσουν
περίπου το 65% των αµπελώνων τους, µε ελάχιστο κέρδος γι’ αυτές τις περιοχές (λιγότερο από 10%). Οι αµπελουργικές περιοχές
υψηλότερου γεωγραφικού πλάτους, όπως
η Νέα Ζηλανδία ή το βόρειο τµήµα των Ηνωµένων Πολιτειών, από την άλλη πλευρά,
καταγράφουν κυρίως κέρδη σε καλλιεργήσιµες εκτάσεις, από 15% έως 100% ανάλογα µε τις ποικιλίες σταφυλιών. Οι χώρες σε
πιο εύκρατες ζώνες, όπως η Γαλλία ή η Γερµανία, καταγράφουν πολλές απώλειες παρά κέρδη (περίπου 20%).
Ενόψει της µοντελοποίησης τους, οι ερευνητές τονίζουν ότι οι απώλειες θα µπορούσαν να µετριαστούν από τροποποιήσεις
στις ποικιλίες σταφυλιών.
Τέτοιες αλλαγές θα µπορούσαν να µειώσουν την απώλεια των περιοχών που είναι
κατάλληλες για αµπελοκαλλιέργεια από 56%
σε 24% µε αύξηση θερµοκρασίας δύο βαθµών και από 85% σε 58% στο σενάριο της
αύξησης των τεσσάρων βαθµών.

Οι όψιµες και ανθεκτικές
στη θερµότητα ποικιλίες,
όπως syrah, grenache
και mourvèdre θα
µπορούσαν να
αναπτυχθούν πολύ
περισσότερο στις
σηµερινές
αµπελουργικές περιοχές,
ενώ οι πρώιµες ποικιλίες
όπως chasselas, pinot
noir και chardonnay θα
µπορούσαν να
εξαπλωθούν στις πιο
βόρειες περιοχές.
Τέτοιες αλλαγές θα
προκαλούσαν «σύνθετες,
αλλά όχι ανυπέρβλητες,
νοµικές, και οικονοµικές
προκλήσεις», λένε οι
συγγραφείς της µελέτης,
αφού η
αµπελοκαλλιέργεια για
στην Ευρώπη διέπεται
από το αυστηρό σύστηµα
γεωγραφικών ενδείξεων.

2,88%
Η ποικιλία
Cabernet
sauvignon
κατατάσσεται
7η ως προς τις
φυτεµένες εκτάσεις µε 18.088
στρέµµατα

Λιάτικο
Την πρώτη
πεντάδα «κλείνει» το Ασύρτικο
µε 19.845
στρέµµατα και τα
περισσότερα στο
Νότιο Αιγαίο

Μικρό παραµένει το ποσοστό των φυτεµένων αµπελώνων µε ξενικές ποικιλίες, (σύµφωνα µε την επεξεργασία της
ΚΕΟΣΟΕ των στοιχείων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης) σε σύγκριση
µε το σύνολο των φυτεµένων εκτάσεων
µε οινοποιήσιµες ποικιλίες στη χώρα.
Με βάση την απογραφή 2017-2018
οι ξενικές ποικιλίες είναι φυτεµένες σε
69.055 στρέµµατα σε σύνολο εκτάσεων
628.045 στρεµµάτων αποτελώντας το
11%, κατά συνέπεια οι φυτεµένες εκτάσεις µε ελληνικές ποικιλίες ανέρχονται
σε 558.990 στρέµµατα (ποσοστό 89%).
Πρώτη σε έκταση ποικιλία κατατάσσεται το Σαββατιανό µε 101.344
στρέµµατα και ποσοστό 16,14% και είναι φυτεµένη κυρίως στις Περιφέρειες Αττικής (52.888 στρέµµατα) και Στ.
Ελλάδας (41.562 στρέµµατα).
∆εύτερη σε έκταση ποικιλία ο Ροδίτης µε 80.730 στρέµµατα και ποσοστό 12,85% φυτεµένη κυρίως στη ∆υτική Ελλάδα (44.075 στρέµµατα), στην
Περιφέρεια Πελοποννήσου (12.418
στρέµµατα) και στη Στερεά Ελλάδα
(10.492 στρέµµατα).
Τρίτη ποικιλία (και πρώτη ερυθρή)
το Αγιωργίτικο µε 31.741 στρέµµατα
και ποσοστό 5,05%, µε 30.226 στρέµµατα φυτεµένα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, 515 στρέµµατα στην Περιφέρεια ∆. Ελλάδας, 353 στρέµµατα
στην Περιφέρεια Αττικής, 263 στρέµ-

µατα στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης, 220 στρέµµατα στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδος και 164 στρέµµατα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας.
Ακολουθεί το Λιάτικο µε 26.041
στρέµµατα και ποσοστό 4,15% που στο
σύνολό της είναι φυτεµένη στην Περιφέρεια Κρήτης και την πρώτη πεντάδα «κλείνει» το Ασύρτικο µε 19.845
στρέµµατα, ποσοστό 3,16%, µε 12.642
στρέµµατα φυτεµένα στην Περιφέρεια
Ν. Αιγαίου και το υπόλοιπα φυτεµένα
σε όλες τις υπόλοιπες Περιφέρειες της
χώρας (κυρίως Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία) πλην Ιονίων Νήσων.
Η ποικιλία Cabernet sauvignon κατατάσσεται 7η στη σειρά ποικιλία ως
προς τις φυτεµένες εκτάσεις µε 18.088
στρέµµατα και ποσοστό 2,88%. Οι ποικιλίες που παρατίθενται µε τις φυτεµένες εκτάσεις τους, αφορούν το 88,19%,
ενώ έκταση 474.194 στρεµµάτων είναι
φυτεµένη µε διάφορες µικρής έκτασης
ελληνικές κυρίως ποικιλίες.
Εν τω µεταξύ, για την επόµενη δεκαετία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναµένει
µείωση της κοινοτικής παραγωγής και
εµπορίας οίνου, καθώς επίσης και επιβράδυνση των εξαγωγών. Το 2030,
η Γενική ∆ιεύθυνση Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προβλέπει συγκοµιδή 155 εκατ. εκατόλιτρων, που αντιστοιχεί σε µέση µείωση της παραγωγής σε ποσοστό 0,5% σε δέκα χρόνια.
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Δεν βγαίνουμε
στο δρόμο
από αντίδραση
λένε οι
αγρότες
Αμυνταίου
«Παλεύουµε µόνοι µας για να
µπορέσουµε να αποδώσουµε στα σπίτια
µας κι στον εαυτό µας. Η κτηνοτροφία
έχει µειωθεί κατά 40%. Νέοι άνθρωποι
δεν έχουν µείνει στον τόπο µας και δεν
υπάρχουν αγροτικά χέρια. ∆εν
βγαίνουµε στο δρόµο από αντίδραση».
Τα παραπάνω λόγια ανήκουν στη
δυναµική πρόεδρο του Αγροτικού
Συλλόγου Φλώρινας, ∆ιαµάντω
Κρητικού, λίγα 24ωρα πριν ξεκινήσουν
στις 31 Ιανουαρίου τις κινητοποιήσεις
τους και οι αγρότες του Αµυνταίου,
παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους δεξιά
και αριστερά της Εθνικής Οδού
Φλώρινας-Θεσσαλονίκης µέσω
Έδεσσας στο κόµβο του Αντιγόνου µε
αιτήµατα αιχµής:
Την εξεύρεση λύσεων στις χαµηλές
τιµές στις οποίες πωλούνται τα
κτηνοτροφικά και αγροτικά προϊόντα,
Την ενίσχυση των νέων αγροτών και
Την αντιµετώπιση των προβληµάτων
που προκύπτουν σε καλλιέργειες και
κτηνοτροφικές µονάδες από τις
δυσµενείς καιρικές συνθήκες που
επικρατούν στην περιοχή.

Επανέρχεται ο διαχωρισμός
των «κόκκινων τρακτέρ»
Για να ‘χει να λέει ο Βορίδης τα περί κατώτατης εγγυημένης τιμής
ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ενισχυτικά στην επιχειρηµατολογία των κυβερνώντων, δείχνει να λειτουργεί η πολιτική
χροιά των δηλώσεων και η πανσπερµία αιτηµάτων που διαµορφώνει τη διεκδικητική ατζέντα των καθοδηγητών των «µπλόκων».
Στην παρούσα φάση, προµετωπίδα των διεκδικήσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής των
Μπλόκων, η θέσπιση κατώτατης εγγυηµένης
τιµής για τα προϊόντα του πρωτογενούς τοµέα,
η οποία - όπως είπε ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης, λίγα 24ωρα πριν
το αγροτικό συλλαλητήριο της 1ης Φεβρουαρίου στην Agrotica - µπορεί να ακούγεται ως
κάτι συµπαθητικό είναι όµως «εγκληµατική»,
γιατί είµαστε σε συνθήκες ανοικτής αγοράς.
Κάτι που απορρίπτει εµφατικά ο αγροτοσυνδικαλιστής Ρίζος Μαρούδας, υποστηρίζοντας πως «ήδη η ίδια κυβέρνηση παρέχει
κατώτατη εγγυηµένη τιµή για τα φωτοβολταϊκά, στα διόδια και αλλού».
Μέσα σε αυτό το κλίµα, ο υπουργός επιχειρεί να χρωµατίσει τις κινητοποιήσεις
λέγοντας πως ο διάλογος συνεχίζεται µε
τους αγρότες, ωστόσο µοχλός των κινητοποιήσεων είναι µερίδα αγροτών που πρόσκεινται στο ΚΚΕ.
Κατά τον ίδιο, µέσα στην ατζέντα του ΚΚΕ είναι η κατάργηση της ΚΑΠ και των ενισχύσεων.
Βέβαια, στα αντεπιχειρήµατα Βορίδη για

άµβλυνση των πιέσεων που δέχονται οι τιµές των αγροτικών προϊόντων, οι παντός
«καιρού» κοινοτικές επιδοτήσεις, οι φοροελαφρύνσεις και το φθηνό αγροτικό πετρέλαιο που δηµοσιονοµικού χώρου επιτρέποντος... κάποτε θα αποδοθεί.
Κατά τα λοιπά, και ενόσω το προηγούµενο
διάστηµα δεν διαφαίνονταν και δεν διαµορφώνονταν προϋποθέσεις από το οργανωµένο
αγροτικό κίνηµα για κάτι δυνατό α λα παλαιά,
επιχειρήθηκε από την Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων να «ζεσταθεί» κάπως το κλίµα
ενόψει του συλλαλητηρίου το Σάββατο στην
Agrotica, µε το µέλος της Ρίζο Μαρούδα να
σηµαίνει προσκλητήριο προς όλους τους αγρότες και να τους υπενθυµίζει πως «από το
σπίτι και τον καναπέ δεν κερδήθηκε τίποτε».
Να σηµειωθεί ότι σε κινητοποιήσεις βρίσκονται αγρότες-κτηνοτρόφοι σε διάφορα
σηµεία της χώρας όπως σε Θεσσαλία, Φθιώτι-

Βαρύ ασφαλιστικό
Για το 87% των αγροτών που
ζουν µε εισόδηµα κάτω από
10.000 ευρώ, τα 120 ευρώ το
µήνα, δεν είναι και λίγα, λένε
οι µπλοκατζήδες

δα, Πελοπόννησο, Κρήτη, Πέλλα, Φλώρινα.
Μιλώντας στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου,
ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής χαρακτήρισε τα µπλόκα ως τη µοναδική µορφή πίεσης
προς την κυβέρνηση, ενώ κάλεσε τους αγρότες «να πιστέψουν ότι τα τρακτέρ είναι δύναµη» και υπενθύµισε προς τους αδρανείς συναδέλφους του πως «οτιδήποτε κατακτήθηκε
από τον κλάδο µέχρι στιγµής, ήταν αποτέλεσµα των σκληρών αγώνων και των µπλόκων
που έστηναν σε όλη τη χώρα».
Σύµφωνα µε τα όσα ανέφερε ο κ. Μαρούδας,
«ασκούνται αφόρητες πιέσεις από την κυβέρνηση για να µην συµµετάσχουν στις κινητοποιήσεις, γιατί καταλαβαίνουν πως οι πολιτικές που ασκούν θα βγάλουν ακόµη περισσότερο κόσµο στους δρόµους».
Στα βασικά αιτήµατα και το αγροτικό πετρέλαιο, µε τον κ. Μαρούδα να τονίζει πως
«δεν µπορεί να πληρώνουµε το πετρέλαιο
στα 1,40 ευρώ το λίτρο, όταν στην υπόλοιπη
Ευρώπη η µέση τιµή είναι στα 0,60 ευρώ το
λίτρο» και να υπενθυµίζει πως «προεκλογικά από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης
είχε δεσµευτεί πως θα υπάρξει επιστροφή».
Ως προς τα άλλα αιτήµατα, ιδιαίτερη µνεία
έγινε στο θέµα του ΕΛΓΑ, µε την επισήµανση
πως «θέλουν να τον ιδιωτικοποιήσουν» αλλά και στο ασφαλιστικό το οποίο για το 87%
των αγροτών που ζουν µε εισόδηµα κάτω από 10.000 ευρώ, τα 120 ευρώ το µήνα, σηµαίνουν για ένα ζευγάρι 2.700 ευρώ το χρόνο.
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Ηλικιακό πλαφόν
για κονδύλια ΚΑΠ
θέλει η Γαλλία
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Διαρροή

«∆εν µας παίρνει να
χάσουµε άλλους άγροτες
κι αυτό θα πρέπει να είναι
ένας κοινός ευρωπαϊκός
στόχος», τονίζει ο ο Γάλλος
ευρωβουλευτής από την
παράταξη του Μακρόν,
Jérémy Decerle.

Mόλις 5%

Στην Ευρώπη µόλις το 5%
των Ευρωπαίων αγροτών
είναι ηλικίας κάτω των 35
ετών και αυτό θα πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπόψη, λένε
οι Γάλλοι.

Όρεξη

Η αύξηση του ορίου για τις
εθνικές πληρωµές σε νέους
αγρότες από 2% έως 4% θα
έδειχνε πραγµατική... όρεξη
για αλλαγή, λέει ο πρόεδρος
των Γάλλων Νέων Αγροτών,
Samuel Vandaele.

Στη Γαλλία, λιγότερο από το 5%
όλων των αγροτών είναι κάτω των
35 ετών και ο αριθµός των νέων που
είναι έτοιµοι να αναλάβουν το οικογενειακό αγρόκτηµα ή να ξεκινήσουν να ασκούν το επάγγελµα
δεν µπορεί να ισορροπήσει σήµερα όσους συνταξιοδοτούνται.
Σε αυτό το πλαίσιο το κόµµα του
Εµµανουέλ Μακρόν έχει βάλει στόχο να καταστήσει µε τρόπο πρακτικό την επίλυση του προβλήµατος
της γήρανσης του πληθυσµού της
υπαίθρου ως βασική προτεραιότητα των συζητήσεων επί της ΚΑΠ.
«∆εν µας παίρνει να χάσουµε άλλους αγρότες κι αυτό θα πρέπει να
είναι ένας κοινός ευρωπαϊκός στόχος», υποστήριξε σε οµιλία του ο
Jérémy Decerle, Γάλλος ευρωβουλευτής από το κυβερνόν κόµµα
La République en Marche (LREM).
Ωστόσο οι Βρυξέλλες φαίνεται να
µην δέχονται καλοπροαίρετα αυτές
τις ιδέες, συνυπολογίζοντας τα περιθώρια έκφρασης ηλικιακών διακρίσεων που συνεπάγεται κάτι τέτοιο.
Από την πλευρά του ο κ. Decerle
θεωρεί πως αντιλήψεις πολιτικής
ορθότητας απλώς εµποδίζουν την
επίλυση του ζητήµατος. Ο πρώην
πρόεδρος της ένωσης µικρών αγροτών, είδε τον αγροτικό πληθυσµό
στη χώρα του να γερνάει ραγδαία.
Και το ζήτηµα δεν λαµβάνει αρκετή προσοχή σε επίπεδο ΕΕ, λέει.
«Από την αρχή της θητείας µου,
δεν µπορώ να πω ότι το θέµα της
ανανέωσης του πληθυσµού τίθεται
µε όρους ρεαλιστικούς», εξηγεί. «Ωστόσο, µόνο το 5% των Ευρωπαίων
αγροτών είναι ηλικίας κάτω των 35
ετών, γεγονός που πρέπει να θεωρηθεί ως προειδοποίηση», επεσή-

Προκειμένου
περισσότεροι νέοι να
επωφεληθούν από
τις πληρωμές της
ΚΑΠ στο μέλλον,
πολιτικοί από
την παράταξη του
Μακρόν, θεωρούν
ότι η επιβολή ορίου
ηλικίας για την
έγκριση ενισχύσεων
θα εξασφάλιζε τους
απαιτούμενους
πόρους
µανε ο ευρωβουλευτής.
Ταυτόχρονα, η Πράσινη Συµφωνία της ΕΕ και η στρατηγική της για
τα τρόφιµα «από το χωράφι στο πιρούνι» έχουν ανανεώσει τις ελπίδες για νέα προσέγγιση στα γεωργικά θέµατα. «Θα ήταν σηµαντικό
να συµπεριληφθεί το ζήτηµα της
ηλικιακής ανανένωσης της ευρωπαϊκής γεωργίας και των αγροτών
στη στρατηγική τροφίµων του Green
Deal», δήλωσε ο Decerle.
Βέβαια να σηµειωθεί πως στη διαδικασία προετοιµασίας της νέας ΚΑΠ
έχουν ήδη συµφωνηθεί ισχυρότερα µέτρα για τους νέους αγρότες.
«Το ζήτηµα της παροχής βοήθειας στους νέους αγρότες συνιστά προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», δήλωσε η Maria
Fuentes Merino, υπάλληλος της Κοµισιόν αρµόδια για τις πολιτικές α-

Το Brexit αφήνει χωρίς
επιδοτήσεις και χωρίς
αγορές τη φτωχική
αγροτική Ουαλία

Ο Jérémy
Decerle.

γροτικής ανάπτυξης στη Γαλλία. Η
µελλοντική ΚAΠ περιλαµβάνει διατάξεις όπως η αύξηση του ανώτατου ορίου για τις ενισχύσεις εκκίνησης από 70.000 σε 100.000 ευρώ, ανέφερε. «Το πιο καινοτόµο
από αυτά τα µέτρα είναι η εγγύηση ότι το 2% των εθνικών πληρωµών θα διατεθεί για νέους αγρότες, µέσω απλουστευµένων διατάξεων», εξηγεί.
Ορισµένοι πιστεύουν ότι αυτά
τα όρια θα µπορούσαν να αυξηθούν ακόµη περισσότερο. «Το θέµα της ανανέωσης των γενεών στη
γεωργία πρέπει να αντιµετωπιστεί
σε ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε
ο πρόεδρος των Νέων Αγροτών,
Samuel Vandaele.
«Η αύξηση του ορίου για τις εθνικές πληρωµές σε νέους αγρότες από 2% έως 4% θα έδειχνε πραγµα-

Η Ουαλία θεωρείται το πτωχοκοµείο της
Βρετανίας. Με την έξοδο από την ΕΕ, οι αγρότες
δεν χάνουν µόνο επιδοτήσεις, αλλά και µια
µεγάλη αγορά για τα προϊόντα τους. Η κυβέρνηση
του Λονδίνου υποσχέθηκε στήριξη στους αγρότες
µετά την κατάργηση των κοινοτικών
επιδοτήσεων. Παρόλα αυτά οι 18.000 αγρότες της
Ουαλλίας ανησυχούν. «Ας ελπίσουµε ότι οι
πολιτικοί θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους
µακροπρόθεσµα», δηλώνει ο πρόεδρος του

τική όρεξη για αλλαγή», σχολίασε.
Στη Γαλλία, αυτό που εµποδίζει
τους νέους να στραφούν στον πρωτογενή τοµέα είναι το υψηλό κόστος
καλλιεργήσιµων γαιών, η χαµηλή
ελκυστικότητα του επαγγέλµατος
και η δυσκολία µεταφοράς εκµεταλλεύσεων. Επίσης, το ζήτηµα των
συντάξεων, το οποίο έχει κλονίσει
τη χώρα τους τελευταίους µήνες, εµποδίζει αυτήν την ανανέωση του
πληθυσµού. Μάλιστα, το 2026, το
45% των Γάλλων αγροτών θα έχει
φτάσει τη νόµιµη ηλικία συνταξιοδότησης, προειδοποιούν οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.
Ωστόσο, πολλοί αγρότες προτιµούν να διατηρήσουν τα δικαιώµατα γης και τις επιδοτήσεις της ΚΑΠ
αντί να στραφούν σε προγράµµατα συνταξιοδότησης χαµηλού εισοδήµατος.

Συνδέσµου Αγροτών Ουαλίας Γκλιν Ρόµπερτς.
«Το 30% των αρνιών µας προορίζεται για την
Ευρώπη» προσθέτει ο Ρόµπερτς, που µιλά ουαλικά
καλύτερα από αγγλικά. «Στη χειρότερη περίπτωση
υπάρχει κίνδυνος επιβολής δασµών από 50 µέχρι
60%. ∆εν γίνονται έτσι δουλειές». Σε περίπτωση
µάλιστα που οι κτηνοτρόφοι αναγκαστούν να
µειώσουν την παραγωγή τους, θα προκληθούν
αλυσιδωτές αντιδράσεις. Ολόκληρα χωριά θα
ερηµώσουν και η γλώσσα θα αφανιστεί.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Αισιόδοξα δείχνουν τα µηνύµατα για τη νέα
σεζόν στο βαµβάκι, µε τους Αµερικανούς
παραγωγούς να µειώνουν τις σπορές του 2020
κατά 20% περίπου, κάτι που «συµφέρει» το
ελληνικό προϊόν, την ίδια ώρα που στην
Αυστραλία η µείωση στην παραγωγή λόγω
ξηρασίας εκτιµάται έως 85%. Κάποιοι βλέπουν
µε καλό µάτι τις ειδήσεις αυτές και δεν έχουν
άδικο! Βέβαια το βαµβάκι είναι χρηµατιστηριακό
προϊόν, οπότε…. Αφήστε που µέσα σε όλα αυτά
είναι και τα «κόλπα» του Τραµπ!
Καλά τα µαντάτα, σύµφωνα µε τον υπουργό, και
για το θέµα της ασφάλισης των αγροτών.
Καταρχήν, σου λέει, µετά το καλοκαίρι θα έχουν
ολοκληρωθεί οι συζητήσεις µε τον ιδιωτικό
ασφαλιστικό κλάδο και θα έχουν καταλήξει σε
ένα µοντέλο συµπληρωµατικής
µε τον ΕΛΓΑ ασφάλισης της αγροτικής
παραγωγής. Σκοπός, να καλυφθούν οι αδυναµίες
του υπάρχοντος συστήµατος ασφάλισης του
ΕΛΓΑ, όσον αφορά τον χρόνο καταγραφής των
ζηµιών ή της καταβολής των αποζηµιώσεων.
Όσο για αύξηση του ασφαλίστρου του ΕΛΓΑ,
ούτε κουβέντα, επιµένει ο υπουργός Μάκης.
Για το θέµα, πάντως, του αγροτικού πετρελαίου,
ο Βορίδης είναι πάλι ξεκάθαρος: Καταρχήν, σου
λέει, δεν αποτελούσε προεκλογική δέσµευση της
κυβέρνησής του. Ωστόσο ο ίδιος και ο
πρωθυπουργός επιµένουν ότι προϊόντος του
χρόνου και εφόσον προκύπτει δηµοσιονοµικός
χώρος θα εξετάζονται οι εναλλακτικές
περαιτέρω µείωσης της φορολογίας και
ανακούφισης των αγροτών. Ακόµα, όµως,
βρίσκονται στο στάδιο των συζητήσεων, για την
ευρεση της βέλτιστης λύσης.
Γκρινιάζουν οι Σερραίοι για τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν ακόµα, και δεν είναι οι µόνοι
-όπως οι ίδιοι λένε- σχετικά µε τους δασικούς
χάρτες. Πήγαν βρήκαν και τον αντιπρόεδρο
Μελά, ο οποίος τους καθησύχασε ότι γίνεται
προσπάθεια να διορθωθούν όλα µέχρι την
άνοιξη, ώστε να καταθέσουν οι αγρότες το φετινό
ΟΣ∆Ε χωρίς ζητήµατα και τελικά να πληρωθούν
αφενός τις άµεσες ενισχύσεις του 2019, όσοι
δεν τις έλαβαν και φυσικά του επόµενου έτους,
χωρίς να µείνει πάλι κανείς…. παραπονεµένος!
∆ύο εκατοµµυριάκια παραπάνω από πέρυσι
περιµένει ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ για το 2020,
την ίδια ώρα που οι δαπάνες θα µειωθούν κατά
35 εκατ. ευρώ. Αυτά γράφει ο προϋπολογισµός
του οργανισµού, που ενέκρινε ο Λυκουρέντζος.
Πολύ αισιόδοξος µοιάζει ο νέος πρόεδρος, για
τις επερχόµενες ζηµιές και τις κακοκαιρίες να
έχουν φτάσει ήδη στο γράµµα Ζ. Ή µίλησε µε
τον Καλλιάνο και ξέρει ότι δεν θα γίνουν πολλές
µέσα στο 2020 ή υπολογίζει να αυστηροποιήσει
τα κριτήρια και να µην πληρώνονται οι
παραγωγοί! Όσο για τις λιγότερες δαπάνες,
µάλλον θα τους σφίξει τα λουριά εκεί στη
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ
Μεσογείων!!

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ
ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΣ

«Ένας σεισµός 6,8 Ρίχτερ
µπορεί να συνοδεύεται και
από αρκετούς ισχυρούς
µετασεισµούς, που µπορεί
να φτάσουν τα 6 Ρίχτερ ή
και µεγαλύτερους. ∆εν
είναι 100% απαραίτητο. Το
µικρό εστιακό βάθος δεν
σηµαίνει κάτι. Όµως, από
το 1998 το ρήγµα αυτό
έχει µπει σε µία διέγερση».

;

ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν∆

«Βρίσκοµαι σε µεταβατικό
στάδιο γιατί πολύ
πρόσφατα έκλεισε ένα
µεγάλο κεφάλαιο της ζωής
µου, που αφορά τον γάµο
µου. Ήταν µια µακρά και
δηµιουργική περίοδος που
µόνο καλές αναµνήσεις
αφήνει. Τώρα χρειάζεται
ανασύνταξη, όπως σε κάθε
καινούργια αρχή».

ΑΝΤΑΝ ΣΙΛΒΕΡ
ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΣ ΝΒΑ

«Η οικογένεια του NBA
καταστράφηκε από τον
τραγικό θάνατο του Κόµπι
Μπράιαντ και της κόρης
του Τζιάνα. Για 20 σεζόν, ο
Κόµπι µας έδειξε τι είναι
δυνατό όταν το ταλέντο
συνδυάζεται µε µια απόλυτη
αφοσίωση στη νίκη. Ήταν
από τους πιο εντυπωσιακούς
παίκτες στην ιστορία µας».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΑΚΗΣ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ

«Θεωρώ ότι κάθε παιδί που
ξεκινάει να παίζει µπάσκετ
και να σκέφτεται σοβαρά
να ασχοληθεί µε το άθληµα,
στο πίσω µέρος του µυαλού
του έχει την Εθνική οµάδα.
Είµαι πολύ χαρούµενος για
την κλήση µου, αλλά δεν
σταµατάω εδώ και ούτε
επαναπαύοµαι. Συνεχίζω τη
σκληρή δουλειά».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΙ Η ΠΑΡΕΑ

Υβρίδια

Αλήθεια, ποιος είπε ότι o
ΕΛΓΑ είναι κοινωφελές
ίδρυµα; Γιατί οι αγρότες δεν
θεωρούν κάτι τέτοιο, αφού ούτε
στην ώρα τους παίρνουν τις
αποζηµιώσεις, ούτε ακέραιες
µε βάση αυτά που πληρώνουν.
Αντίθετα, διαχρονικά
αξιοποιείται από τις εκάστοτε
κυβερνήσεις ως εργαλείο
εκτόνωσης καταστάσεων.
Εξάλλου, ο αγροτικός
κόσµος που είναι κι αυτή τη
φορά στους δρόµους στα
αιτήµατα αιχµής που προτάσσει
είναι τα παρατράγουδα του
ΕΛΓΑ και οι κακοπληρωµένες
αποζηµιώσεις που λαµβάνει,
όταν τις λαµβάνει.
Τώρα, αν αυτό που λείπει
είναι η ενιαία εφαρµογή των
εκτιµήσεων σε φορητό
υπολογιστή ή κάποιο άλλο...
µπαστουνάκι, είναι µάλλον
άλλη υπόθεση!

Έλα να δεις σε
πόσες Επιτροπές
µε έχουν βάλει...

Ήταν στραβό το κλίµα το έφαγε και η Πράσινη
Xωρίς χρηµατοδοτικά εργαλεία, χωρίς φυτοπροστασία και µε
αθέµιτο ανταγωνισµό που να πάνε οι αγρότες µετά το 2020;
Αυτό είναι επί της ουσίας το γενικό ερώτηµα που έθεσε στην
παρέµβαση του στη σύνοδο των Βρυξελλών ο Μαυρουδής. Και
αυτή τη φορά στην συζήτηση για την «Πράσινη Συµφωνία»,
ούτε λίγο ούτε πολύ επανάλαβε, αυτά που λέει κάθε φορά, ότι:
οι πολλές φιλοδοξίες κοστίζουν και αν µη τι άλλο η νέα ΚΑΠ
θα πρέπει να διατηρήσει το ταµείο της στα ίδια επίπεδα για να
µην χαθεί η...ολιστική της προσέγγιση.

Κάποτε

Στο ψητό

Μεροκάµατο

Άραγε η µετάβαση στην
ψηφιακή εποχή του ΕΛΓΑ θα
έρθει πριν την αναλογιστική
µελέτη για το νέο κανονιστικό
πλαίσιο και τους ιδιώτες;
Πάντως, οι νυν αρµόδιοι λένε
ότι ουδέποτε ανατέθηκε από τις
προηγούµενες διοικήσεις
αναλογιστική µελέτη. Όσο για το
πότε θα εκπονηθεί, θα
ανακοινωθεί όταν οι συνθήκες
θα το επιτρέπουν. ∆ηλαδή;

Στο πλαίσιο του Συµβουλίου
στις Βρυξέλλες και κατά τη
διάρκεια γεύµατος εργασίας, ο
υπουργός της πλατείας έθεσε
λέει στον Αµερικανό οµολόγο
του Σόνι Περντού το θέµα των
δασµών που έχουν επιβάλλει οι
ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μεταξύ ψητού και επιδόρπιου ο
Μαυρουδής τόνισε ότι οι δασµοί
πλήττουν αδίκως Ευρωπαίους
και Έλληνες αγρότες.

Κάτι δεν έχουν καταλάβει στις
Βρυξέλλες µε τις υπέρµετρες
φιλοδοξίες για την ΚΑΠ. Μέχρι
και στη Γερµανία οι αγρότες
διαµαρτύρονται για τις χαµηλές
τιµές, δεν θα φωνάξουν οι δικοί
µας που διεκδικούν κατώτατες
εγγυηµένες τιµές. «Για να
συνεχίσουµε να καλλιεργούµε,
να πληρωνόµαστε µε βάση το
κόστος παραγωγής συν ένα
µεροκάµατο», λέει ο Μαρούδας.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Τι σόι συνεργασία θα
κάνει ο Μαυρουδής µε
τον Ισπανό οµόλογό
του για το θέµα της
χαµηλής τιµής του
ελαιολάδου, είναι να
αναρωτιέται κανείς.
Πάντως ο ίδιος
συζήτησε σχετικά...
αλλά ως προς τι;
Μέχρι πρότινος,
είθισται να υπάρχει
στην ανακοίνωση
τύπου µετά το
ταξίδι του εκάστοτε
υπουργού από την
σύνοδο υπουργών
Γεωργίας, πέραν της
παρέµβασης του και
αυτά που ανέφερε
ο γενικός που τον
συνόδευε. Τώρα,
σιγή και οµοφωνία.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Αλλάζουν
οι ισορροπίες

Τρίμματα

H

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Μ

πορεί σήµερα να έχουµε Agrotica και να είναι πανηγύρι, όµως,
αυτό που βιώνουν καθηµερινά και µε ένταση οι αγρότες δεν περνάει στα φανταχτερά
events που γίνονται στο περιθώριο της αγροτικής έκθεσης.

Τώρα κλαις
ΛΥΠΑΜΑΙ που θα το πω, έχω όµως
ζωηρή την εντύπωση ότι ο αγροτικός κόσµος βρίσκεται σε χειρότερη θέση από κάθε άλλη φορά.
Και για να µην παρεξηγηθώ, δεν
εννοώ το τελευταίο εξάµηνο αλλά
τα τελευταία 3-4 ή και 14 χρόνια.

Ζούσαμε καλά
ΑΚΟΜΑ και τότε που το αγροτικό
επάγγελµα γνώριζε την περιφρόνηση του κέντρου και της αστικής,
κατά βάση, κοινωνίας, οι αγρότες
ζούσαν καλύτερα. Πρώτον, γιατί,
οι δικές τους τοπικές κοινωνίες ήταν ζωηρές και συµπαγείς. ∆εύτερον, γιατί η αγροτική δραστηριότητα αν και δεν προβάλλονταν τόσο από τα µέσα µαζικής επικοινωνίας, απέδιδε περισσότερο.

Όλο τηλεόραση
ΤΩΡΑ τα πράγµατα έχουν δυσκολέψει πολύ, καθώς οι τοπικές κοινωνίες έχουν αποσαρθρωθεί. Και την
ίδια στιγµή, η οικονοµική θέση του
αγρότη και κατ’ επέκταση της αγροτικής οικογένειας έχει υποβαθµισθεί.
Είναι λοιπόν αυτή η υποβάθµιση που
δεν αφήνει περιθώρια για σοβαρές αντιδράσεις, είναι αυτό το
κυνήγι της καθηµερινής επιβίωσης που κάνει τους αρχηγούς των εκµεταλλεύσεων να «µουδιάζουν» και να
καθηλώνονται στους τριµένους καναπέδες.

Βαμβακούλας
ΤΗΝ Ι∆ΙΑ στιγµή, το πολιτικό προσωπικό και δη αυτό
των κοµµάτων εξουσίας, φαίνε-

Μεσοπροθεµα αυτό
υπονοµεύει τη θέση
των πολλών και
εν προκειµένω του
αγροτικού κόσµου.
Μακροπρόθεσµα τις
επιπτώσεις αυτής
της ακινησίας θα
τις επωµισθούν
και οι άλλοι κρίκοι
της αλυσίδας
αξίας. Βλέπω
για παράδειγµα,
τη δεινή θέση
στην οποία
έχουν περιέλθει
-εξαιτίας αυτής
της ακινησίας- οι
εξαγωγείς νωπών
αγροτικών
προϊόντων

ται να το γνωρίζει καλά το παιχνίδι. Αρκείται λοιπόν στην καθυστέρηση. Αυτή την καθυστέρηση «έπαιξε» την περασµένη εβδοµάδα ο
Βορίδης, στο αναπτυξικό φόρουµ
της Θεσσαλίας στη Λάρισα, αυτή
και ο Κώστας Σκρέκας, στη δική
µας εκδήλωση για τον Αγρότη της
Χρονιάς στα Γιάννενα.

Ρημάδα ακινησία
ΑΠΟ ΤΑ ΟΣΑ µπόρεσα να παρακολουθήσω, µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, το ίδιο
σκηνικό προδιαγράφεται και για
τη Θεσσαλονίκη. Πολύ φανταχτερό
σκηνικό, πολλές συζητήσεις, µεγάλη κατανόηση της αναγκαιότητας
που υπάρχει για αλλαγές, αλλά από πράξεις λίγα πράγµατα. Ακόµα
και οι λίγοι που αντιλαµβάνονται
πολύ καλά τι πρέπει να γίνει, δειλιάζουν µπροστά στην αβεβαιότητα που συνεπάγονται, τουλάχιστον
βραχυπρόθεσµα, οι αλλαγές, προτιµούν τη σιγουριά της... ακινησίας.

Vegetables
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΜΑ αυτό υπονοµεύει
τη θέση των πολλών και εν προκειµένω του αγροτικού κόσµου. Μακροπρόθεσµα τις επιπτώσεις αυτής
της ακινησίας θα τις επωµισθούν
και οι άλλοι κρίκοι της αλυσίδας
αξίας. Βλέπω για παράδειγµα, τη
δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει -εξαιτίας αυτής της ακινησίας- οι εξαγωγείς νωπών αγροτικών προϊόντων. Ποτέ δεν αξιολογήθηκε δεόντως η συνεισφορά του
παραγωγού στη δουλειά τους.
Τώρα κλαίνε όλοι µαζί πάνω
από το χυµένο γάλα.

Φουνταριστοί
ΒΛΕΠΩ µε τον καιρό, το
ίδιο πρόβληµα να το αντιµετωπίζει και η µεταποιητική βιοµηχανία στο
χώρο των τροφίµων. Γίνονται κάποιες κινήσεις, δείχνουν να είναι όµως αποσπασµατικές και άτσαλες.

επικείµενη έξοδος του Ηνωµένου
Βασιλείου από την ΕΕ αναµένεται
να έχει σοβαρές συνέπειες στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ενωµένης Ευρώπης. Οι ισορροπίες φαίνεται να αλλάζουν. Το Brexit σηµατοδοτεί αναµφίβολα µια νέα εποχή στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας της ΕΕ. ∆ιότι παρά τις διαφωνίες που επικρατούσαν συχνά τις τελευταίες δεκαετίες µεταξύ Λονδίνου
και Βρυξελλών όσον αφορά, για παράδειγµα,
την περαιτέρω εµβάθυνση της αµυντικής συνεργασίας, η Μεγάλη Βρετανία είχε ανέκαθεν
σηµαίνουσα βαρύτητα στο πεδίο της εξωτερικής πολιτικής. Υπό αυτή την έννοια το Brexit
αναµένεται να αποδυναµώσει την ΕΕ, εκτιµά ο
βουλευτής των Γερµανών Πρασίνων Ράινχαρντ
Μπουτικόφερ: «Εν τέλει οι Βρετανοί είναι µια
χώρα µε µια ιδιαίτερα έµπειρη διπλωµατία, έχουν θέση µόνιµου µέλους στο Συµβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενώ όσον αφορά τις στρατιωτικές δυνατότητες ήταν εκείνοι που πάντα διέθεταν τις µεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάµεις
από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες».
Γι’ αυτό και ο ίδιος προκρίνει µια στενή και εξισορροπηµένη σχέση µε τη Μεγάλη Βρετανία µετά
την έξοδο από την ΕΕ.[...] Πόσο στενές θα είναι
µελλοντικά όντως
αυτές οι σχέσεις
δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόµη. Η πολιτική διακήρυξη
που συνοδεύει το
«διαζύγιο» των δυο
πλευρών εµπεριέΤΗΣ ‘ΑΣΤΡΙΝΤ ΚΟΡΑΛ*
χει απλώς προθέσεις και ευσεβείς
πόθους. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η συνέχιση της βρετανικής συµµετοχής σε σηµαντικές
στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ. Ο βουλευτής
των Γερµανών Χριστιανοδηµοκρατών Ντέιβιντ
Μακάλιστερ είναι υπέρ της µελλοντικής συνεργασίας µε τους Βρετανούς, βάζει όµως αστερίσκους: «Πρέπει να είναι σαφές ότι όταν µια χώρα εγκαταλείπει την ΕΕ, δεν µπορεί πλέον να
είναι η lead nation, δηλαδή η ηγέτιδα δύναµη
σε τυχόν επιχειρήσεις» υποστηρίζει.
Μετά την έξοδο από την ΕΕ η Βρετανία γίνεται
ουσιαστικά τρίτη χώρα για την οποία ισχύουν
εξ ορισµού άλλοι κανόνες από ότι για τις χώρες
µέλη της Ένωσης, εξηγεί ο Φάµπιαν Τσουλέεγκ από τη δεξαµενή σκέψης European Policy
Center. Παραµένει άγνωστο σε ποιο βαθµό είναι διατεθειµένοι να ανταποκριθούν οι Βρετανοί ως προς αυτό αλλά και ποιες, ενδεχοµένως,
παραχωρήσεις θα κάνουν οι Ευρωπαίοι. [...].
Είναι επίσης πολύ πιθανό τα θέµατα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας να
περάσουν σε δεύτερη µοίρα και να επισκιαστούν από τα µείζονα ζητήµατα της οικονοµίας και των εµπορικών σχέσεων.
*ΓΕΡΜΑΝΙ∆ΑΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ARD
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Δημήτρης Μανώσης

ΑΘΗΝΑ

Ο πιο καλός στο μέτρημα
Η πετυχημένη πολυμετοχική Ζευς Ακτινίδια Α.Ε. αλλάζει τον ρου της ιστορίας
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Ηγείται µιας ιδιαίτερης συνεργασίας παραγωγών που έχει αποδώσει καρπούς.
Όπως λέει συχνά ο ∆ηµήτρης Μανώσης, η ιστορία αυτής της πολυµετοχικής ανώνυµης εταιρείας που λειτουργεί σαν οµάδα παραγωγών ξεκίνησε
τότε που η ΕΑΣ πλήρωνε µε κλούβες.
Ήταν τότε που µια χούφτα επιλεγµένοι αγρότες, κάθησαν σε ένα τραπέζι
και αποφάσισαν να ιδρύσουν τη Ζευς
Ακτινίδια Α.Ε., της οποίας το µετοχικό
κεφάλαιο φθάνει τα 2,5 εκατ. ευρώ. Η
λογική της οργάνωσης, λέει ο ίδιος, είναι ότι αν πρόκειται να γίνει επένδυση, θα γίνει γιατί είναι βιώσιµη και τα
κρατικά - ευρωπαϊκά κονδύλια θα λειτουργήσουν ως συµπλήρωµα.
Υπάρχει ένας αυστηρός εσωτερικός
κανονισµός. Στην Ζευς Ακτινίδια δεν
διαπραγµατεύονται τις αρχές της ορ-

BIOΓΡΑΦΙΚΟ

«Αν δεν µπορούµε να προπορευτούµε των εξελίξεων, να
τις ακολουθούµε τουλάχιστον γοργά», πιστεύουν στην
Ζευς Ακτινίδια. Πάνω σ’ αυτό το 2000 έκαναν µια µεγάλη
αναδιάρθρωση και από 100.000 στρέµµατα καπνού πέρασαν
στο επιτραπέζιο σταφύλι. Αµέσως µετά, όταν κατάλαβαν ότι η
κατανάλωση της ποικιλίας Hayward χτύπησε «ταβάνι» έκαναν
έρευνες για να φτιάξουν τα δικά τους κιτρινόσαρκα ακτινίδια.

Ο ∆ηµήτρης Μανώσης 68 ετών,
γεννήθηκε στην Καρίτσα Πιερίας.
Το 1991 ιδρύει την πολυµετοχική
ανώνυµη εταιρεία Ζευς Ακτινίδια
Α.Ε., µια καθετοποιηµένη
οργάνωση, που δραστηριοποιείται
στην παραγωγή, συλλογή και
τυποποίηση αγροτικών προϊόντων
(ακτινίδια, δαµάσκηνα, σταφύλια).
Έχει διατελέσει µέλος του ∆Σ της
Πιερικής Αναπτυξιακής ΑΕ,
αντιπρόεδρος και µέλος του ∆Σ του
Ινστιτούτου Στρατηγικής
Ανάπτυξης Πιερίας, µέλος του ∆Σ
του Συνδέσµου Εξαγωγέων
Βορείου Ελλάδος και µέλος του
Συµβουλίου Αγροτικής Πολιτικής
του υπουργείου Γεωργίας ως
εκπρόσωπος του ΣΕΒΕ.

Η λογική της
οργάνωσης

Η γυναίκα του
Καίσαρα

Σε στέρεες βάσεις
µε δυνατή δοµή

Αν πρόκειται να γίνει
επένδυση, θα γίνει γιατί
είναι βιώσιµη και τα
κρατικά - ευρωπαϊκά
κονδύλια θα λειτουργήσουν ως συµπλήρωµα

Ακόµα και πώς θα σηκώσεις το τηλέφωνο όταν
µιλάς µε τον πελάτη,
είναι ποιότητα. Ισχύει
δηλαδή ό,τι και µε τη
γυναίκα του Καίσαρα, δεν
φτάνει να είναι, πρέπει
και να φαίνεται τίµια

Από το 1993 η οργάνωση είναι µπετόν, που
σηµαίνει ότι όποιος
δεν συµφωνεί φεύγει,
ξεκαθαρίζει ο ∆ηµήτρης
Μανώσης

γάνωσης, εµπορεύονται µόνο ποιοτικά προϊόντα µε ορθολογική χρήση µέσων παραγωγής και σαν τελικό αποτέλεσµα «δουλεύουν» για την καλύτερη δυνατή τιµή στον παραγωγό. Φιλοσοφία της Ζευς είναι ότι ο παραγωγός είναι επιχειρηµατίας και δεν ακολυθούν την εµµονή κάποιων να θεωρούν τον παραγωγό φουκαρά.
Από το 1993 η οργάνωση είναι
µπετόν, που σηµαίνει ότι όποιος δεν
συµφωνεί φεύγει, επιµένει ο ∆ηµήτρης Μανώσης, τονίζοντας πως τους
βοήθησε το ότι έκαναν πολυµετοχική ανώνυµη εταιρεία.
Σε ποια αγορά απευθύνονται, τον
ρωτούν, σε όµορες χώρες της Βαλκανικής, της Ανατολής ή χώρες µε υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις; Και ο πρόεδρος της οργάνωσης ξεκαθαρίζει ότι το ζήτηµα είναι η ποιότητα. Κι όταν
λέµε ποιότητα, εξηγεί, δεν φτάνει µόνο το χρώµα, είναι και η συσκευασία
και η αυστηρή τήρηση των προγραµµάτων. Ακόµα και πώς θα σηκώσεις το
τηλέφωνο όταν µιλάς µε τον πελάτη,
είναι ποιότητα. Ισχύει δηλαδή ό,τι και
µε τη γυναίκα του Καίσαρα, δεν φτάνει
να είναι, πρέπει και να φαίνεται τίµια.
Η φιλοσοφία της οργάνωσης έχει
το moto: «Αν δεν µπορούµε να προπορευτούµε των εξελίξεων, να τις ακολουθούµε γοργά». Πάνω σ’ αυτό το
2000 η Ζευς Ακτινίδια έκανε µια µεγάλη αναδιάρθρωση. Ο καπνός ήταν
κυρίαρχη καλλιέργεια στην Πιερία και
η οργάνωση είχε τότε 100.000 στρέµµατα. Βρήκαν διέξοδο στο επιτραπέζιο
σταφύλι, όχι στην τύχη, αλλά λαµβάνοντας υπόψιν τις εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής. Έφεραν τα
Crimson και σήµερα όλη η παραγωγή
εξάγεται. Ούτε ένα κιλό δεν πουλιέται
στην Ελλάδα, διευκρινίζει ο Μανώσης.
Κάπως ανάλογα κινήθηκαν και στο
ακτινίδιο. Η κυρίαρχη ποικιλία είναι
η Ηayward, ωστόσο αντιλήφθηκαν έγκιρα ότι η κατανάλωσή της έχει χτυπήσει ταβάνι. Οι καταναλωτές της Μέσης και Άπω Ανατολής προτιµούν γλυκά και εύγευστα ακτινίδια. Γι’ αυτό οι
άνθρωποι της Ζευς Ακτινίδια µιµήθηκαν τους Νεοζηλανδούς, που έκαναν
τα πρώτα κιτρινόσαρκα ακτινίδια και
έφτιαξαν δύο ποικιλίες. Από φέτος
µάλιστα καλλιεργούν και περισσότερα στρέµµατα. Μπολιάζουν για να έχουν γρήγορα παραγωγή, να δοκιµαστεί το προϊόν, µε στόχο να ’ρθουν πίσω τα λεφτά των 7-8 ετών που ξοδεύτηκαν για την έρευνα.

Εξερευνώντας
το ξινόµαυρο
Η δυναµικότερη ερυθρή
ελληνική ποικιλία µπαίνει στο
µικροσκόπιο και αποκαλύπτει τα
µυστικά της. Μια µοναδική τυφλή
γευστική δοκιµή 35
διαφορετικών ξινόµαυρων από
όλη την Ελλάδα θα λάβει χώρα
τη ∆ευτέρα 3 Φεβρουαρίου στις
6 το απόγευµα Royal Olympic
Hotel Αθανασίου ∆ιάκου 28,
11743 (Panorama Hall) και θα
διαρκέσει 3:30 ώρες. Η
συµµετοχή επισηµοποιείται µε
αποστολή του καταθετηρίου µε
το ποσόν συµµετοχής µε e-mail ή
στο messenger µέχρι να
συµπληρωθούν οι θέσεις. Θα
κρατηθεί σειρά προτεραιότητας
γιατί ο αριθµός των θέσεων είναι
αυστηρά περιορισµένος.
Κρατήσεις θέσεων: Τηλεφωνικά
6936103114 | e-mail:
skogiass@gmail.com.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ
Έως τις 3 Φεβρουαρίου
ενδικοφανείς προσφυγές για
την εξισωτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μέχρι 15 Φεβρουαρίου η
υποβολή προτάσεων στη
διαβούλευση για το νέο Εθνικό
Σχέδιο ∆ράσης για την
ορθολογική χρήση γεωργικών
φαρµάκων
Μέχρι 29 Φεβρουαρίου η
υποβολή πιστοποιητικών/
βεβαιώσεων αναγραφής
γεωµετρικών στοιχείων ή
ογκοµετρικών πινάκων για
δεξαµενές οινοποιείων.
Ανοιχτές µέχρι τα τέλη
Φεβρουαρίου οι ενστάσεις ανά
Περιφέρεια για τα Σχέδια
Βελτίωσης.
Μέχρι 15 Απριλίου η
υποβολή προτάσεων για τα
ευρωπαϊκά προγράµµατα
προώθησης αγροτικών
προϊόντων διατροφής στις
αγορές εντός και εκτός ΕΕ.
Μέχρι 30 Ιουνίου κατάθεση
δικαιολογητικών στη ∆ΕΗ για
αγροτικό τιµολόγιο
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ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Τα ΒορΟινά γύρισαν
στην πρωτεύουσα
Τα ΒορΟινά, η εκδήλωση γευσιγνωσίας των
«Οινοποιών Βορείου Ελλάδος», επιστρέφουν στην
Αθήνα, το Σάββατο 1 Φεβρουαρίου για την ετήσια
συνάντηση µε τους φίλους του κρασιού. Φέτος, η
εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στο ξενοδοχείο
Μεγάλη Βρετανία (Σύνταγµα). Η εκδήλωση θα είναι
ανοικτή δωρεάν για τους επαγγελµατίες από τις
12.00-15.00 µε την επίδειξη της επαγγελµατικής
τους κάρτας. Από τις 15:00 έως τις 20:00 το
οινόφιλο κοινό µπορεί να επισκεφθεί την εκδήλωση.
Είσοδος: 8 ευρώ. Προεγγραφή στο www.voroina.gr.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

ΜΟΥΡΝΙΕΣ

Καλλιεργεί και
φέτος συνεργασίες
η 28η Agrotica

Στον τελικό περνούν
οι τρεις καλύτεροι
οινοχόοι της Ελλάδας

Οι προκλήσεις της
µελισσοκοµίας στο
Σύλλογο Χανίων

Από 23 χώρες προέρχονται
οι ξένοι εµπορικοί επισκέπτες
της Agrotica µε εντυπωσιακό
αριθµό συµµετοχής σε B2B
συναντήσεις µέσα από το
στοχευµένο hosted buyers
program της έκθεσης. Οι
εκατοντάδες επισκέπτες θα
βρεθούν στη φετινή
διοργάνωση για να
συναντήσουν τις µεγαλύτερες
βιοµηχανίες και επιχειρήσεις
του κλάδου και να έρθουν σε
επαφή µε την καινοτοµία και
τις νέες τεχνολογίες. Για
πληροφορίες στο https://
agrotica.helexpo.gr/el/.

Το πρώτο µέρος του πανελλήνιου διαγωνισµού
οινοχόων πραγµατοποιήθηκε στο ξενοδοχείο
Electra Metropolis. Ο νικητής του διαγωνισµού θα
εκπροσωπήσει την
Ελλάδα στον
πανευρωπαϊκό
διαγωνισµό
Sommelier που θα
πραγµατοποιηθεί το
2023 από τη ∆ιεθνή
Ένωση Οινοχόων
(A.S.I) και αποτελεί
µια από τις πιο
σηµαντικές
διοργανώσεις στον
κλάδο της
παγκόσµιας οινοχοΐας. Οι 14 διαγωνιζόµενοι
δοκιµάστηκαν σε θεωρητικά και πρακτικά θέµατα
και οι τρεις καλύτεροι θα περάσουν στον τελικό,
που θα πραγµατοποιηθεί στο ξενοδοχείο Grande
Bretagne την 1η Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια
του διαγωνισµού, οι συµµετέχοντες δοκιµάζουν τις
γνώσεις και τις δεξιότητές τους πάνω στην οινοχοΐα,
τόσο σε θεωρητικά όσο και σε πρακτικά θέµατα.

Ο Μελισσοκοµικός Σύλλογος
νοµού Χανίων « Η Μέλισσα»
προσκαλεί τα µέλη του αλλά και
όσους νέους µελισσοκόµους
θέλουν να γραφτούν στο Σύλλογο,
στην ετήσια γενική συνέλευση στην
αίθουσα του πνευµατικού κέντρου
Ζωοδόχου Πηγής, στις Μουρνιές,
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στις
18:00. Στα επίκαιρα θέµατα που
θα συζητηθούν περιλαµβάνονται η
πώληση µελιού, οι προβληµατισµοί
για τη λειτουργία του ΟΜΣΕ, ο
οικονοµικός και ο διοικητικός
απολογισµός. Για επικοινωνία στα
τηλέφωνα: 6977983387 και
6944351165.
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια
και 60 µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληροφορίες κ. Φανή.
Τηλ.23310/20152, 6972/139823

Πωλούνται 50 χιώτικα πρόβατα υψηλών
αποδόσεων µαζί µε τα 80 αρνιά τους. Τιµή 250 ευρώ / έκαστο. Περιοχή Αρκαδίας.
Τηλ.6955/316314.
Πωλείται αγελάδα Ηolstein 30 µηνων σε πλήρη γαλακτοπαραγωγή. Περιοχή ∆υτικής Μακεδονίας. Τηλ. 6974/705615.
Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυνση,περιοχή
Αλµυρού Βόλου.Τηλ.6974/431615.
Πωλουνται αρσενικα αρνιά καραγκούνικα.
Τηλ.6970/982676.
Πωλούνται 25 ζυγούρια θηλυκά και 25 αρνιά
θηλυκά Ράµπα αρµέγµατος και µηχανή αρµέγµατος.Τηλ. 6942/444077.
Πωλούνται 160 γίδια βελτιωµένα, τα 100 από
αυτά είναι γεννηµένα από 1 Ιανουαρίου. Κόστος 100 ευρώ/έκαστο. Περιοχή Αριδαίας. Τηλ.
6938/081272.
Πωλούνται πρόβατα λακόν, γερµανοχιώτικα,
διασταυρωµένα γίδια αλπίνου, ζάννα και µοσχάρια και γελάδια λιµουζίν και χολστάιν γαλακτοπαραγωγής. Πωλούνται δικαιώµατα. Τηλ.
6974/916517.
Πωλούνται 170 πρόβατα και 30 γίδια. Τιµή συζητήσιµη.Τηλ.6931/238548.
Πωλούνται 100 αγελάδες Simmental βιολογικής εκτροφής οι οποίες λαµβάνουν βιολογική επιδότηση και παράγουν βιολογικό γαλα πιστοποιηµένα απο την TUV AUSTRIA.
Tηλ.6940/840982.
Πωλούνται 200 γίδια βελτιωµένα, µαζί µε τα
κατσίκια τους Τηλ. 698 476 9008

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµατος βίκου βρώµης
σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε
ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ.6977/440923, E-mail:
papapg100@gmail.com
Πωλούνται 1000 δέµατα τριφύλλι µικρά δεύτερης κοπης και τριφύλλι κοτσάνι από αλωνισµό σε 300 δέµατα µικρά. Τηλ.6955/361856.
Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού σε 60 δέµατα µε νάιλον 700 κιλά περίπου ανά δέµα
Τηλ.6955/361856.
Πωλείται
τριφυλλόσπορος.
6942/620576.

Τηλ.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Σερρών, νέας
εσοδείας, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Τηλ.
6937/253885.
Πωλείται βίκος 6 ευρώ/µπάλα και σανό
βρώµης 4,5 ευρώ/µπάλα, αρίστης ποιότητος.
Μπάλες 30 κιλών. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ.
6944/272804.
Πωλείται βίκος ποικιλίας ΜΑΡΙΑΝΝΑ πολύ
παραγωγικός για σανό και για καρπό. Καθαρισµένος ,απολυµασµένος σε καλή τιµή από παραγωγό.Τηλ.6972/285256 και 6974/313224.
Πωλείται σιτάρι για σπόρο ποικιλίας ΣΥΜΕΤΟ , καθαρισµένο, απολυµασµένο από σποροπαραγωγή σε καλή τιµή από παραγωγό.
Τηλ.6972/285256 και 6974/313224.
Πωλείται βρώµη ποικιλίας ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑ, κόκκινη, δίκοκκη για σπόρο και για ζωοτροφή, πολύ καλή ποιοτικώς σε καλή τιµή απο παραγωγό.
Τηλ.6972/285256 και 6974/313224.
Πωλούνται ρεβύθια ποικιλίας ΘΗΒΩΝ, καθαρισµένα και απολυµασµένα για σπόρο και ρεβύθια για φαγητό πολύ βραστερά και νόστιµα χωρίς λιπάσµατα. Τηλ.6972/285256 και
6974/313224.
Πωλουνται στρογγυλες µπαλες από
αχυρα εντος αποθηκης περιοχη λαµιας.
Τηλ.6978/029439.

Πωλούνται 10 µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής
εξαιρετικής ποιότητας και τιµής. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας. Τηλ. 6947/728582.

Πωλείται κριθαρι για ζωοτροφη και βρωµη για
ζωοτροφή. Περιοχή Αλµυρού Βόλου

Πωλούνται µοσχάρια λιµουζίν ζώων βάρος 400 κιλά, χονδρική πώληση. Τηλ.
6906/779402.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµένος
εσοδείας 2019 σε σακιά των 25 κιλών.Τηλ.
Τηλ.6976/516447.

Πωλούνται µοσχίδες γαλακτοπαραγωγής περιοχή Λάρισα Τηλ. 6976/604538.

Πωλούνται 500 δέµατα τσαιρι προς 3 ευρω
η µπαλα. Τηλ.6993/308420.

Πωλούνται αρσενικά πρόβατα φυλής Χίου,
πιστοποιηµένα µε pedigree, από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής, ανθεκτικά στη τροµώδη νόσο (Scrapie). Περιοχή Γρεβενών.
Τηλ. 6948/272283.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι και τριφύλλι µε
πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Περιοχή Ναυπάκτου
Τηλ. 6976288400

Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από 20
εώς 100 κιλά. Τα φέρνουµε και στο χώρο σας.
Χαλκίδας. Τηλ. 6984/480055.
Πωλούνται ζωϊκά δικαιώµατα 6974/426911

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγη,
ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.
Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπιζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.
6947/509187.

Τηλ. 6974/431615

Πωλούνται κριθάρι «∆ήµητρα» και βρώµη «Κασσάνδρα» βιολογικής γεωργίας σε
άριστη ποιότητα κατάλληλα και για σπορά.
Τηλ.6972802670.
Πωλούνται µικρές µπάλες τριφύλλι, άχυρο
και κριθάρι καρπό µε παράδοση στο χώρο σας
στην περιοχή Θεσσαλονίκης και σε όµορους νοµούς, www.trifillia.gr. Τηλ. 6944/411107.
Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη µπάλα προς 17 λεπτά / το κιλό. Περιοχή Γιαννιτσών.
∆εκτές και επιταγές από γνωστό γαλατά. Τηλ.
6945/805371.
Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος, καθαρισµένος φετινής σοδιάς άριστης ποιότητας.
Περιοχή ∆οµοκού. Τηλ. 6942/282472.
Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, µπιζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ.
6947/509187.
Πωλείται ποπ κορν καλαµπόκι πρώτης ποιότητας σε συσκευασία 30 κιλών.Τηλ.6937/436309.

Πωλούνται ρεβύθια βραστερά παραγωγής
2019, ποικιλία Αµοργός. Περιοχή Επανοµή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6978/566420.

Πωλείται βίκος κατάλληλος για σπόρο και χλωρολίπανση. Τιµή 50 λεπτά /κιλό.
Τηλ.6932/372270.

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα και άχυρα σε στρογγυλή µπάλα. ∆υτική Μακεδονία
Τηλ.6972/018965.

Πωλείται φακή πολύ βραστερή κατάλληλη και για σπόρο. Τιµή 50 λεπτά /κιλό.
Τηλ.6932/372270.

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού Α ποιότητας σε
στρογγυλή µπάλα 0,09 λεπτά το κιλό. ∆υτική
Μακεδονία Τηλ.6972/018965.

Πωλείται τριφύλλι , 100 µπάλες, καλής ποιότητας και 400 µπάλες τσαΐρια για µεγάλα ζώα
(άλογα). ∆έχοµαι και επιταγές από γαλακτοβιο-

µηχανίες. Τηλ. 6975/326873.
Πωλούνται φυτώρια από ελιές κορωνέικες
και φυτώρια από ροδιές Ερµιόνης περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6946/395102
Πωλείται βίκος σπόρος από παραγωγό για
χλωρή λίπανση και εµπλουτισµό µε άζωτο σε ξηρικούς ελαιώνες, αµπέλια, δενδρώδη. Εξασφαλίζοντας ποιότητα στην καρπόδεση και µεγαλύτερη παραγωγή ελιάς ανά δέντρο και γονιµότητα του εδάφους. Τηλ. 6948/423151.
Πωλείται βίκος-µπιζέλι από παραγωγό και
µείγµα βίκος-κριθάρι, βίκος-βρώµη, βίκος-σιτάρι, κατάλληλα για παραγωγή κτηνοτροφικού
σανό για πρόβατα και αγελάδες. Κατάλληλος
για εναλλαγή σποράς βίκος-σιτάρι αµειψισπορά. Τηλ. 6981/088747.
Πωλούνται µπάλες στρογγυλές βιολογικό ενσιρωµα τριφύλλι και µπιζέλι περιοχή Θεσσαλονίκης δυνατότητα µεταφοράς
Τηλ.6944/568240..

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πωλείται αγροτική εκµετάλλευση στην Κρήτη 35 ετών σε έκταση 150 στρεµµάτων µε τροπικές
καλλιέργειες όπως: 40 στρµ µπανάνας και passion fruit (µαρακούγια) και πεπίνο και πολλά άλλα είδη και ελαιόφυτο 2.200 ελαίων
βιολογικής καλλιέργειας. Σε άριστη κατάσταση. Σε µοναδική τουριστική περιοχή µε διεθνή αναγνώριση και πελατεία για τα προϊόντα της, συνολικά 15 είδη. Όλη η
παραγωγή πωλείται από το αγρόκτηµα και είναι περιζήτητη από
πελάτες τουρίστες και Έλληνες.
Τηλ. 6944/577192. Ιδανικό και
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.
Ενδιαφερόµενοι:

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφική µονάδα
3.000τ.µ. Περιοχή Ξάνθη.

2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4 , αµπελουργικό
.Τηλ.6945/373163.

• άριστη γνώση τουλάχιστον
µίας ξένης γλώσσας.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini τύπου 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα.
Τηλ.6945/373163.
Πωλείται µηχανική θεριζοαλωνιστική µηχανή
John Deere µοντέλο 1075. Τηλ. 2491/025355.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

∆ιατίθενται 160 στρ. για συνεργασία, για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα.
Τηλ.6945/934725.

Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κουµπότα 4Χ4
µε φρέζα, τρέιλερ σε άριστη κατάσταση. Τηλ.
6976/516447.
Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για
τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

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

Πωλούνται µία κορδέλα 80αρα κατάλληλη για
καυσόξυλα, ένα πλυστικό βενζινοκίνητο µάρκας
SUBARU, ένα πλυστικό µάρκας ALTO ζεστό
κρύο και µία δισκοσβάρνα Ζορµπά 32αρα σε
άριστη κατάσταση. Τηλ.6936/988485.

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

Αθήνα: Τηλ.:210/23215256, 6936/947116
Θεσ/νικη: Τηλ.: 2310/783010, 6936/589806
Ανδραβίδα: Τηλ.: 26230/33004, 6936/670303

Πωλείται τρακτέρ µάρκας DEUTZ τύπου 6,30
µοντέλο 1990 120PS 4χ4 .Τηλ.6945/373163.

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

Τηλ. 6983/717473.

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα Όζον - Μακροχρόνια συντήρησηΑποπρασινισµός - Ωρίµανση

• κατά προτίµηση γεωπόνος

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται αποθηκευτικός χώρος 500 τετραγωνικά µέτρα. Τιµή 130 ευρώ/ανά τετραγωνικό.
Έχει γεφυροπλάστιγγα και γραφεία. Στο ∆ήµο
∆έλτα. Τηλ.6944/174111.

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

• ακτινιδίων • µήλων
• πατάτας
• ροδιών • αχλαδιών • κρεµµυδιών
• σταφυλιών • ροδακίνων • σκόρδων
• εσπεριδοειδών • βερίκοκων • φράουλας
• κηπευτικών • κηρηθρών • φυστικιών

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Περιοχή Φαρσάλων απογευµατινές ώρες. Τηλ.6944/985675.
Πωλείται τρακτέρ CASE international 1455
XL 150 ίππων 12000 ευρώ περιοχή Καβάλας.
Τηλ.6974/370445.
Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κουµπότα 4Χ4
µε φρέζα, τρέιλερ σε άριστη κατάσταση. Τηλ.
6976/516447
Πωλείται ταινία 6m συλλογής-µεταφοράς-διαλογής λαχανικών προσαρµοζόµενη σε πλατφόρµα, 1200 ευρώ, και καρούλι ποτίσµατος Φ90,
300m, µε ράµπα 4.200 ευρώ. Λάρισα, Τηλ.
6977/836525.
Πωλείται
βαµβακοσυλλεκτική John Deere 30άρα πλήρως επισκευασµένη.
Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ. 6972/781946.
Πωλείται αλέτρι Κβερνελαντ 5+1. Τιµή 3.800
ευρώ ή ανταλλάσσεται µε Τerra disk. Τηλ.
6937/436309.

Πωλείται καλλιεργητής, καρουλάς Φ100, άροτρο τρίυνο, ψεκαστικό, φρεζοσκαλιστήρι και σκαλιστήρι. Τηλ. 6977/431878.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας, 45µέτρα.Τιµή 7.000 ευρώ. Περιοχή Αριδαίας. Τηλ.
6938/081272.

Πωλούνται 170 στρ. υψηλών αποδόσεων. Περιοχή ΤOEB Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

Πωλείται ψεκαστικό τουρµπίνα αναρτόµενο
1000L αχρησιµοποίητο 5500 ευρώ. ∆υτική
Μακεδονία. Τηλ. 6972/018965.

Πωλείται αρµεκτήριο 24άρι, µε 12 αρµεκτικές
Αgromaster. Περιοχή Αριδαίας.Tιµή 12.000 ευρώ. Τηλ. 6938/081272.

Πωλούνται ελαιοπερίβολα και εξοχική κατοικία χωρίς ηλεκτροδότηση, στην ευρύτερη Περιφέρεια του ∆ήµου Πύλου-Νέστωρος λόγω
ανάγκης. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.6974/396880.

Πωλείται σφυρόµυλος µονοφασικός αχρησιµοποίητος 600 ευρώ. ∆υτική Μακεδονία
Τηλ.6972/018965.

Πωλείται τρακτέρ New Holland M115 και ένα
ραντιστικό χιλιάριΤηλ. 697 99 57 956

Πωλείται η ενοικιάζεται αγρόκτηµα 20 στρεµµάτων µαζί µε 1 στάβλο 700µ. καινούριος και 1
στάβλο 150 µ. συν δυο αγροικίες 40 µ. έκαστος.
Περιοχή ΤOEB Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.
Πωλείται κτήµα 10 στρεµµάτων µε συκιές 25
ετών, 144 δέντρα, χωριό Καστανιώτισα ,βόρεια
Εύβοια. Κος Γιώργος Τηλ. 6909/445629.

Πωλείται φρέζα φάρδους 2 µέτρων µάρκας
ΤΖΕΜΚΑ Τηλ.6955/361856.
Πωλείται µηχανή βάµβακος συλλεκτική John
Deere µοντέλο 910. Τηλ.6955/361856.
Πωλουνται σιλα 22 τόνων για αποθήκευση σιτηρών στην περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6980/406117.

Πωλείται επιχείρηση µε κτήµα 18,5 στρεµµάτων, µε τρακτέρ ΧΙΝΟΜΟΤΟ 36,5 ίππους µαζί µε φρέζα σε άριστη κατάσταση. Καινούριο
αποστακτήριο µε άδεια για τσίπουρο. Καινούριο γεµιστικό αµεταχείριστο. Αντλία ΙΝΟΧ µε
18 φίλτρα ανοξείδωτη. Ανοξείδωτες και πλαστικές δεξαµενές διαφόρων διαστάσεων για
κρασί και πλωτήρες. Επίσης πωλούνται δικαιώµατα για οινοποιήσιµα αµπέλια. Μόνο σοβαρές
προτάσεις λόγω υγείας. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.
6932/356087.

Πωλείται τουρµπίνα ψεκασµού 650 κιλών
υδραυλική περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6980/406117.

Πωλούνται 730 τµ σταβλικές εγκαταστάσεις καινούριες και αποθήκη 100 τµ. Ενσιροσωρός, σπιτάκι 30 τµ και νερό ρεύµα πάνω στα
5 στρέµµατα γης. Περιοχή Λευκώνας Σερρών.
Τηλ. 6984/340383.

Πωλείται άροτρο τρίυνο 11άρι µάρκας ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ-ΠΑΤΗΣ. Περιοχή Σερρών. Τηλ.
6937/253885.

Πωλούνται οικόπεδα –αγροτεµάχια 3 και 8
στρεµµάτων στην περιοχή Αγίου ∆ηµητρίου
Ορχοµενού Βοιωτίας. Τηλ 6974/129572
Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος – αποθηκευτικός χώρος 300 τ.µ και πατάρια και 2 θέσεις πάρκινγκ στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης. Τηλ.6937/359788

Πωλούνται τρακτέρ και χορτοδετικές µηχανές.
Τηλ.6942/620576.
Πωλείται τρακτέρ Fiat 640. Περιοχή Γιαννιτσών.Τηλ.6947/723035.
Πωλείται πλατφόρµα µε 900άρι λάστιχο
2,20x5µ. και µε 1µ. προέκταση. Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885.

Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθαρισµού
κοπριάς τύπου σκρέιπερ για αγελάδες.Τηλ.
6974/150288
Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE µοντέλο 2006
CVX 1170 full extra.Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ Landini 85L µοντέλο 2002
µε καµπίνα 4 χ4 full extra.Τηλ.6945/373163.
Πωλείται τρακτέρ µάρκας CLAAS µοντέλο

Πωλείται φρέζα αµπελουργική 1,30 φάρδος
βαρέου τύπου. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τιµή
800 ευρώ. Τηλ. 6980/761120
Πωλείται ψεκαστικό, αναρτόµενο , 1.000 λίτρα Συρµός Λειβαδιά, σε αρίστη κατάσταση, Τιµή 2.000 ευρώ Τηλ. 6937 436 309
Πωλείται φρεζάκι, 3σειρο, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ, Τιµή
: 1.500 ευρώ Τηλ. 6937 436 309
Σκαλιστήρι 5σειρο µε λιπασµατοδιανοµέα ΒΙΟΓΕΜ, Τιµή : 2.300 ευρώ Τηλ. 6937/436309.
Πωλείται στάρι ΣΙΜΕΤΟ, τριορισµένο, Τιµή : 35
λεπτά Τηλ. 6937/436309.
Πωλούνται τρακτέρ 160 ίππων Lamborghini
1556,3 αλετρι,2 καλλιεργητές, ψεκαστικο, λιπασµατοδιανοµέας ενος τονου,καρι,σωληνες,2
πλατφόρµες, φίλτρο ποτίσµατος γκραβερ κτλ
όλα µαζι 15000€’’ τηλ. 6932164962
Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος τριάρες και
δυοµισάρες σε καλή κατάσταση Τηλ. 697 30
52394
Πωλούνται πρέσα Welger 530 µε σχοινί και χορτοκοπτικό µάρκας Κrone µε πλάτος
κοπής 280 αναρτώµενη. Περιοχή Γιαννιτσά.
Τηλ.6982/551234.
Κατασκευάζονται κτηνοτροφικοί στάβλοι
µε κολόνες τις ∆ΕΗ αποθηκευτικούς χώρους και όλα τα υλικά δικά µας. Τιµές χαµηλές.
Τηλ.6947/509187.
Πωλείται δισκοβάρνα 32άρα µάρκας Ζορµπά.
Περιοχή Γιαννιτσά. Τηλ.6982/551234

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται άροτρο
Τηλ.6982/551234.

4υνο µάρκας

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγη,
ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.
Πωλείται σιρόµυλος 20 ίππων και χαρµανιέρα
7,5 ίππων, µεταφορέας καρπών (κανονάκι) 8 µέτρων σε άριστη κατάσταση. Έλεγχος δεκτός. ∆έχοµαι και επιταγές από γαλακτοβιοµηχανίες. Τηλ.
6975/326873.

Πωλείται ψυγείο κρεοπωλείου 3 x 2 x 2,5 µέτρα,
πλήρες. Τηλ. 6944/696387.
Πωλείται τρακτέρ SΑΜΕ 100 ίππων 6κύλινδρο,
αερόψυκτο µε 2.400 ώρες. Τηλ. 6944/696387.
Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας milk plan 24 θέσεων ελευθέρας εξόδου, τιµή 9.000€. Περιοχή
Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6940/972831.
Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο από χαρµανιέρα 2 κυβικών, σπαστήρας ζωοτροφών µε 3 κυλίνδρους και ηλεκτρονικό ζυγιστικό τιµή 6.000€.
Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6940/972831.
Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα µάρκας Κωνσταντινίδη. Περιοχή Κιλκίς. Τηλ.6945/818073.
Πωλούνται σταγονίδια µε ανέµες, πλήρες σύστηµα ποτίσµατος. Περιοχή Κιλκίς.
Τηλ.6945/818073.
Πωλείται διχτυοκήπιο 3,5 στρµ. µε 50% σκίαση, κατάλληλο για µπαξέδες και αµπέλια σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.
6976/141565.
Πωλείται σιλό, χωρητικότητας 12 τόνων, µε 4
χωρίσµατα, µε ειδική προσθήκη για αερισµό των
δηµητριακών. Περιοχή Κατερίνης 6977 3230 48
Πωλείται αρµεκτήριο αγελάδων 12 θέσεων.
Σφυρόµυλος µε σιλό 2 τόνων και χαρµανιέρα 2
τόνων. Γεννήτρια 32 ΚWA µαζί µε κινητήρα κοµπλέ. Επίσης, περιστρεφόµενο άροτρο. Περιοχή
Σίνδου Θεσσαλονίκης. Τηλ.6944/614947.
Πωλείται ένα βενζινοκίνητο πλυστικό µηχάνηµα
µάρκας SUBARU. Τηλ. 6936/988485.
Πωλείται πλυστικό ΑLTO ζεστό-κρύο. Τηλ.
6936/988485.
Πωλείται κορδέλα 80άρα , κατάλληλη για καυσόξυλα. Τηλ. 6936/988485.
Πωλείται δισκοσβάρνα ΖΟΡΜΠΑ 32, σε άριστη
κατάσταση. Τηλ. 6936/988485.
Πωλείται Σιλό
6936/988485.

11-13,

3

µάτια.

Τηλ.
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Την ετικέτα του Casanuova di Nittardi Chianti Classico σχεδίασε μια
πολύπλευρη προσωπικότητα της χώρας μας, ο Μίκης Θεοδωράκης

Πωλείται αντλία λυµάτων 3 ίππων, µε 3 ίντσες
λάστιχο εξαγωγής, που βγάζει 40-50 κυβικά/ την
ώρα. ∆έχοµαι και επιταγές από γαλακτοβιοµηχανίες. Τηλ. 6975/326873.

Πωλείται κλαδευτικό αναρτώµενο, συρόµενο
και σπαρτικιά, δισκοσβάρνα. Τηλ.6972/307674.

Agrenda

Το ευχαριστώ του Μίκη
για ένα ιταλικό κρασί

Τσανιο.

Πωλείται µονόυνο, δίυνο, τρίυνο, τετράυνο, εφτάυνο και οκτάυνο. Τηλ.6972/307674.
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ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Μια άλλη πολιτιστική εικόνα συνδέει
το κρασί Casanuova di Nittardi, Vigna
Doghessa Vintage 2017, που κυκλοφόρησε πέρυσι και αυτή ακούει στο
όνοµα του µεγάλου Έλληνα καλλιτέχνη, Μίκη Θεοδωράκη. Κάθε χρόνο, από το 1981, ένας γνωστός καλλιτέχνης ζωγραφίζει την ετικέτα καθώς και το χαρτί περιτυλίγµατος που
χρησιµοποιείται για τις φιάλες κρασιού του Casanuova di Nittardi Vigna
Doghessa, ως φόρο τιµής στον πρώην
ιδιοκτήτη του αναγεννησιακό καλλιτέχνη, Μιχαήλ Άγγελο.
Ο Μίκης Θεοδωράκης, που ζωγράφισε την ετικέτα και το χαρτί περιτυλίγµατος για το Casanuova di Nittardi
2017 - έγραψε πρόσφατα µια όµορφη
επιστολή καρδιάς προς τον ιδιοκτήτη του οινοποείου, γνωστό εικαστικό,
Peter Femfert, τον οποίο ευχαριστεί
για το κρασί Nittardi που έλαβε υπογραµµίζοντας την αγάπη του για την
Ιταλία και την ελληνική µυθολογία.

Ο Μίκης Θεοδωράκης προίκισε το Nittardi µε µια εντύπωση του µουσικού του κόσµου. Η ετικέτα του κρασιού
είναι διακοσµηµένη µε µια µελωδία και το χαρτί περιτυλίγµατος µε έναν ουράνιο χάρτη του κόσµου του µαέστρου.

Νέκταρ του Θεού

Αγαπητέ Πίτερ,
Σας ευχαριστώ θερµότατα για την αγάπη σας και το θαυµάσιο δώρο σας.
Αγάπησα πολύ την Ιταλία, τους ανθρώπους της και τη χώρα. Σε κάθε ποτήρι
που πίνω το υπέροχο κρασί σας, ο νους

µου πετά στους αµπελώνες όπου είχα
την τύχη να ζήσω µε τους φίλους µου.
Εµείς οι Έλληνες και προ παντός οι Κρητικοί όπως εγώ, λατρεύουµε τον οίνο,
που πίνουµε µέσα σε µεγάλες κούπες.
Απέναντι από το εξοχικό µας σπίτι
στις ακτές της Κορίνθου είναι ο Ελικώνας. Το βουνό στο οποίο ο ∆ίας έκρυψε τον γιο του τον ∆ιόνυσο, για να τον
προφυλάξει από την οργή. Εκεί µεγάλωσε µε συντροφιά του τις Νύµφες και
την Άµπελο, που κάθε χρονιά ήταν γεµάτη µε κόκκινα σταφύλια. Έτσι, από τα

«Πράσινο» µνηµόνιο
∆ήµου Νάουσας και ΙΓΕ

Το Φλεβάρη ο απολογισµός
βιωσιµότητας της Chiquita

Ποιοτική παραγωγή από τη
∆ιεπαγγελµατική Βάµβακος

Το Signed by Nature
µε µήνυµα στη Σουηδία

Ανοίγει ο δίαυλος συµπράξεων και
συνεργασιών, για την ανταλλαγή
τεχνογνωσίας και την περαιτέρω
ανάδειξη του ∆ηµοτικού Πάρκου
και του Άλσους Αγίου Νικολάου
Νάουσας, µε την υπογραφή του
Μνηµονίου Συνεργασίας µεταξύ
∆ήµου Νάουσας και Ινστιτούτου
Γεωπονικών Επιστηµών του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο ∆ήµος Νάουσας θα συµµετάσχει
στην έκθεση Florian de που θα γίνει
το 2022 στην Ολλανδία.

Η Chiquita θα δηµοσιεύσει τον νέο
απολογισµό βιωσιµότητας τον άλλο
µήνα, στην έκθεση Fruit Logistica,
τονίζοντας τη µακροπρόθεσµη
δέσµευσή της για την ενσωµάτωση
της βιωσιµότητας σε όλες τις
δραστηριότητες της, από τις φυτείες
µέχρι τα σηµεία πώλησης. Ο
απολογισµός επικεντρώνεται στο
βασικό όχηµα που χρησιµοποιεί η
εταιρεία για να επιτύχει τη
βιωσιµότητα, την προσέγγιση
«Behind the Blue Sticker».

Η ∆ιεπαγγελµατική Βάµβακος
συνεχίζει την προσπάθειά της για
αναβάθµιση της καλλιέργειας µε
κύριο σκοπό την προστιθέµενη αξία
του προϊόντος. Στο πλαίσιο αυτό θα
πραγµατοποιηθούν εσπερίδες
ενηµέρωσης στο Μεσολόγγι, (11/2),
στα Γιαννιτσά (13/2) και στην Ξάνθη
(18/2), µε θέµατα µεταξύ άλλων την
Εθνική Στρατηγική για το βαµβάκι,
τις προκλήσεις για την ελληνική
καλλιέργεια, την πιστοποίηση AGRO
και την εγχώρια σποροπαραγωγή.

Μεγάλο ενδιαφέρον για τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
εκτατικής αιγοπροβατοτροφίας στην
Ελλάδα, ανάµεσα στα οποία και η
συµβολή της στη διατήρηση του
περιβάλλοντος, έδειξε το σουηδικό
κοινό στην εκδήλωση της Ε∆ΟΚ
(23/1) στη Στοκχόλµη, στο πλαίσιο
του προγράµµατος Signed by
Nature. Το εναρκτήριο «λάκτισµα»
έδωσε ο οικονοµικός και εµπορικός
ακόλουθος της Ελλάδας στη
Σουηδία Παντελής Γιαννούλης.

Το Nittardi ήταν ένας
αµυντικός πύργος γνωστός
από το 1183 µε το όνοµα
«Νέκταρ του Θεού»

σταφύλια, το κρασί και τη µέθη, ο ∆ιόνυσος έγινε ο ηµίθεος αυτού του νέου
είδους, του κρασιού, που έµελλε να γίνει ο πιο πιστός φίλος του ανθρώπου.
Ο ∆ιόνυσος, Θεός του οίνου και της
πνευµατικής υπέρβασης, έγινε ο θεµελιωτής της αρχαίας τραγωδίας που
αποτελεί µία από τις υψηλότερες κατακτήσεις που ανθρωπίνου πνεύµατος και κορυφή της Τέχνης. Για να τιµήσω τον ∆ιόνυσο, ονόµασα το πρώτο κοντσέρτο µου για πιάνο «Ελικών».
Με αγάπη, Μίκης Θεοδωράκης

Πωλείται παγολεκάνη 400 λίτρα τιµή 1200 ευρώ
Πωλείται διχτυοκήπιο 3,5 στρµ. µε 50% σκίαση, κατάλληλο για µπαξέδες και αµπέλια σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ.
6976/141565.
Πωλείται σιλό, χωρητικότητας 12 τόνων, µε 4
χωρίσµατα, µε ειδική προσθήκη για αερισµό των
δηµητριακών. Περιοχή Κατερίνης 6977323048
Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια και µπινγκς.
Περιοχή Βέροιας. Τηλ. 6973/966777
Πωλείται ριπερ τύπου τσιζελ µε διπλά ελατήρια µε 13 νυχια κατασκευη τουµπα σερρων. Τηλ.
6972/872921.
Πωλείται γκαρι φάρδους 3,6 µέτρα κατασκευή
Τούµπα Σερρών. Τηλ. 6972/872921.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται σπαρτική µηχανή καλαµποκιού- βαµβακιού 4θυρη κατά προτίµηση µε δίσκους. Κος Παναγιωτης, Τηλ.6972/376184.
Ζητείται άδεια άµβυκα/ αποστακτηρίου. Τηλ.
6932/445772.
Ζητείται ηλεκτρογεννήτρια µεταχειρισµένη σε
καλή κατάσταση, µέχρι 30 ΚW. Κος Κώστας. Τηλ.
6988/409330.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)
Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

17.00

COSMOTE SPORT 2 HD

ΟΦΗ – ΑΕΛ

17.15

Novasports 1HD

Ολυµπιακός – Ξάνθη

19.30

Novaposrts 2HD

5’

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αλλαγή logo στο ΝΒΑ;
Ο παγκόσµιος αθλητισµός θρηνεί
τον αδόκητο χαµό του Κόµπι
Μπράιαντ ενώ το αίτηµα να
αλλάξει το λογότυπο του ΝΒΑ από
τη σιλουέτα του Τζέρι Γουέστ
ώστε να τιµηθεί η µνήµη του Black
Mamba έπεσε ήδη στο τραπέζι.
Έχουν µάλιστα συγκεντρωθεί
περισσότερες από δυο
εκατοµµύρια υπογραφές προς
αυτή την κατεύθυνση και η
υπόθεση εξετάζεται.

Μπάσκετ (ΝΒΑ)
Λος Άντζ. Κλίπερς – Μινεσότα Τίµπεργουλβς 22.30

COSMOTE SPORT 4 HD

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Άρης – Πανιώνιος

15.00

Novasports 1HD

Ατρόµητος Αθηνών – ΑΕΚ

17.15

ΕΡΤ Sports HD

Βόλος – Λαµία

17.15

Novasports 3HD

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός

17.15

Novasports 2HD

18.30

COSMOTE SPORT 1 HD

19.30

Novasports 1HD

Μιλγουόκι Μπακς – Φίνιξ Σανς

21.00

COSMOTE SPORT 4 HD

Χιούστον Ρόκετς – Νιου Όρλενας Πέλικανς

21.00

COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Τότεναµ – Μάντσεστερ Σίτι
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Ομορφιές
στο ματς μπολ
Κένιν και Μουγκουρούθα στον τελικό
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αποκαλυπτήρια για
τη νέα σεζόν της F1
Στις 14 Φεβρουαρίου, ανήµερα της γιορτής του Αγίου
Βαλεντίνου και τρεις ηµέρες αργότερα από τη Ferrari, η
πρωταθλήτρια της Formula 1, Mercedes θα παρουσιάσει
το µονοθέσιο του 2020. Οι πρώτες χειµερινές δοκιµές
για τις οµάδες της F1 θα πραγµατοποιηθούν στο circuit
της Βαρκελώνης στις 19-21 Φεβρουαρίου, µε το
πρωτάθληµα να ξεκινά στην Αυστραλία, 15 Μαρτίου.

Επιβεβαιώνοντας όσους πίστευαν ότι
το φετινό Αυστραλιανό Όπεν προσφέρεται για εκπλήξεις, η πρόκριση της Σοφίας Κένιν και της Γκαρµπίνε Μουγκουρούθα στον τελικό σίγουρα θα τραβήξει τα βλέµµατα αυτό το Σάββατο, 10.30 ώρα
Ελλάδος. Η Ισπανίδα (Νο 32 στον
κόσµο) που έχει στο ενεργητικό
της δύο κατακτήσεις γκραν σλαµ
θα αντιµετωπίσει την 21χρονη Αµερικανίδα (No 12) η οποία όµως
δεν έχει πιάσει ποτέ το πολυπόθητο τρόπαιο ενός Master στα χέρια
της. Στους άντρες, όπου ο τελικός
διεξάγεται αυτή την Κυριακή, ο Νό-

βακ Τζόκοβιτς θριάµβευσε στην τιτανοµαχία µε τον Ρότζερ Φέντερερ,
και έτσι θα διεκδικήσει το τρόπαιο.
Εβδοµάδα Κυπέλλου είναι αυτή που έρχεται στο ελληνικό ποδόσφαιρο, µε την αναµέτρηση της
Λαµίας και του Ολυµπιακού να ανοίγει την αυλαία των πρώτων αγώνων των προηµιτελικών στις 4
Φεβρουαρίου. Να σηµειωθεί εδώ,
πως οι «ερυθρόλευκοι» την περασµένη εβδοµάδα αποχαιρέτησαν οριστικά τον Πορτογάλο εξτρέµ Ντάνιελ Ποντένσε που πήγε
στην Γουλφς για 20 εκατ. ευρώ.
Ακολουθεί µία ηµέρα µετά το µεγάλο ντέρµπι, ανάµεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό στο γήπεδο της Τούµπας.

Οι «4» του Κόπα Ιτάλια
Οριστικοποιήθηκαν τα ζευγάρια
για τα ηµιτελικά του Κόπα Ιτάλια,
µε τα πρώτα µατς να διεξάγονται
στις 12 Φεβρουαρίου.
Συγκεκριµένα, η Μίλαν θα
αντιµετωπίσει το απόλυτο φαβορί
του θεσµού Γιουβέντους, ενώ η
Ίντερ τη Νάπολι, η οποία έχει
απογοητεύσει φέτος µε την
απόδοσή της στο ιταλικό
πρωτάθληµα.

Στο Ηράκλειο χωρίς τρεις

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τα µεγάλα
όνειρα της Agrotica
και οι άδειες τσέπες
των... επενδυτών

Η επίµονη
άρνηση των
κυβερνώντων
στην καυτή πατάτα

Πόσο αλλάζει
ένα συνέδριο τον
σχεδιασμό στους
συνεταιρισμούς

Με σηµαντικές απουσίες
προετοιµάζεται η ΑΕΛ για το
εκτός έδρας παιχνίδι του
Σάββατου (01/02) µε ώρα
έναρξης στις 17:15 στο γήπεδο
«Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» και
αντίπαλο τον ΟΦΗ. Ο τεχνικός των
«βυσσινί» Μιχάλης Γρηγορίου, δεν
θα έχει στη διάθεσή του, τον
τιµωρηµένο, Νίκο Καρανίκα, τον
τραυµατία, Λουκ Ασούµπρε, ενώ
εξαιρετικά αµφίβολος είναι ο
Έργκους Κάτσε.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Το δολάριο στηρίζει
το βαμβάκι

Χ

ρηµατιστηριακά, το βαµβάκι κατέκτησε ξανά τα 70 σεντς και φαίνεται εκεί να έχει µεταφερθεί το παιχνίδι.
Σε σύγκριση µε άλλα εµπορεύµατα
το βαµβάκι τα πήγε λίγο καλύτερα στην ανάκαµψη, δεδοµένου ότι το δολάριο ενισχύεται.
Να δούµε πόσο θα τραβήξει η ιστορία µε τον
κοροναϊό, δεδοµένου ότι οι αναλυτές φοβούνται παγκόσµια πτώση του εµπορίου.
Στη χώρα µας δεν έχουµε ακόµα φρέσκες
τιµές σκληρού σίτου, που να αφορούν την τελευταία αγορά της Τυνησίας. Οι φορτώσεις µε
τιµές περί τα 265 ευρώ ο τόνος FOB αφορούν
προηγούµενη δουλειά εξαγωγής. Στο εσωτερικό επικρατεί ησυχία, ενώ στο χρηµατιστήριο
του Σικάγο οι τιµές είναι πτωτικές.

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος
ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

20/12

02/01

10/01

171

171

171

16/01

174
214

214

23/01

30/01

176

177

216

217

214
216

274

274

274

274

274

274

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

209,5

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

67,58

69,05

70,69

70,32

71,13

69,05

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

2,31

2,12

2,11

2,11

2,03

2,13

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

358,70

353,30

366,40

397,50

404,50

408,90

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

924,40

943,20

942,40

924,40

909,20

876,00

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

17,36

17,10

19,98

17,32

17,01

17,05

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

70,92

71,72

66,97

73,80

68,67

61,30

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

125,80

125,92

126,55

125,85

125,77

121,42

84,89

85,50

90,49

91,46

90,96

90,90

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΒΑΜΒΑΚΙ
270

66.00

250
240

62.00

220

69,05

σέντς/λίµπρα

ΟΚΤ

ΝΟΕ

∆ΕΚ

30
AYΓ

ΙΑΝ

Μέσα στην εβδοµάδα σηµειώθηκε ένα
γύρισµα της αγοράς και σπάσιµο προς
τα κάτω της πρώτης στήριξης των 70
σεντς ανά λίµπρα.

210

1.500

200

1.000

190

500

274
¤/τόνος

30
ΣΕΠ

30
OKT

30
ΝΟΕ

30
∆ΕΚ

30
ΙΑΝ

150

Στα σκληρά σιτάρια, δεν είχαµε
αλλαγές για αυτή την εβδοµάδα στη
λίστα της Μπολόνια, µε τα ποιοτικά
στα 270-274 ευρώ ο τόνος.

180

30
AYΓ

177
¤/τόνος

30
ΣΕΠ

30
OKT

30
ΝΟΕ

30
∆ΕΚ

30
ΣΕΠ

30
ΙΑΝ

Νέα αύξηση της τάξης του 1 ευρώ ανά
τόνο σηµείωσε η τιµή του
καλαµποκιού στα εµπορικά κέντρα της
Ιταλίας την προηγούµενη εβδοµάδα.

209,5
¤/τόνος

30
OKT

0

30
ΝΟΕ

30
∆ΕΚ

30
ΣΕΠ

30
ΙΑΝ

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

Υποτονική ζήτηση χαρακτηρίζει την αγορά πατάτας τόσο στην Ελλάδα όσο
και στην υπόλοιπη Ευρώπη, µε την τιµή ωστόσο να έχει τσιµπήσει περί τα
5 λεπτά το κιλό, στις τελευταίες ποσότητες της φθινοπωρινής που διακινούνται στο εµπόριο. Να σηµειωθεί ωστόσο ότι τα 40 λεπτά µε τα οποία αγοράζουν οι χονδρέµποροι δεν διαµορφώνουν επίπεδα τιµών αντίστοιχα µε εκείνα του Ιανουαρίου 2019, όταν η πατάτα
στο χωράφι έπιανε τα 65 λεπτά το κιλό.
Καλλιεργητικά η φθινοπωρινή πατάτα στην Ηλεία δυσκόλεψε τους καλλιεργητές, αφού ο βροχερός καιρός έπληξε
την παραγωγή ποιοτικά και ποσοτικά.
Τέλη Μαρτίου αναµένονται οι πρώτες
θερµοκηπιακές πατάτες στην περιοχή,
ενώ από τον Απρίλιο αναµένονται οι ανοιξιάτικες. Σύµφωνα µε πληροφορίες,
στην Ηλεία, που συνιστά µεγάλο παραγωγικό κέντρο, υπολογίζεται ότι έχουν
µπει περισσότερες πατάτες σε σχέση µε

την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
Στην Ολλανδία, η οποία δίνει τον
παλµό στην ευρωπαϊκή αγορά πατάτας η εικόνα δεν διαφέρει πολύ. Η ζήτηση είναι συγκρατηµένη, χωρίς ωστόσο να προκαλεί ανησυχίες στους συντελεστές. Πάντως είναι πιο εύκολο να
αγοράσει κανείς πατάτες παρά να πουλήσει, σύµφωνα µε το freshplaza, που
επικαλείται Ολλανδό έµπορο.
Την ίδια στιγµή στη Γαλλία εκφράζονται διαµαρτυρίες για τα συµβόλαια
που προτάθηκαν σε παραγωγούς, µε
τη Γαλλική Ένωση Παραγωγών Πατάτας να υποστηρίζει πως οι τιµές αυτές
δεν λαµβάνουν υπ’ όψιν τα αυξηµένα
έξοδα παραγωγής που είχαν οι καλλιεργητές στο δεύτερο µισό του 2019. Οι
Γάλλοι παραγωγοί εξηγούν ότι το τελευταίο διάστηµα καταργήθηκαν δραστικές ουσίες που χρησιµοποιούσαν, ενώ
παράλληλα αυξήθηκε η τιµή του νερού
σε συνδυασµό µε µια σειρά δευτερευουσών περιβαλλοντικών υποχρεώσεων, οι οποίες σε κάθε περίπτωση αύξησαν ουσιαστικά το κόστος παραγωγής.

Στην Ολλανδία, που δίνει
τον παλµό στην ευρωπαϊκή
αγορά, πιο εύκολα αγοράζει
παρά πουλά κανείς
Πάντως γενικά οι παραγωγοί πατάτας στην Ευρώπη έρχονται αντιµέτωποι µε έναν αυξανόµενο ανταγωνισµό τόσο στο εσωτερικό της κοινοτικής αγοράς όσο και από Τρίτες χώρες. Στο εσωτερικό, οι µεγάλες αλυσίδες λιανικής, στο πλαίσιο του µεταξύ
τους ανταγωνισµού, πιέζουν συνεχώς
για µεγαλύτερες παραγγελίες σε πιο
ανταγωνιστικές τιµές, οδηγώντας σε
αύξηση των καλλιεργούµενων εκτάσεων σε χώρες όπως το Βέλγιο και την
Ολλανδία, ενώ παράλληλα ο αγώνας
για τις αγορές της Βορείου Αµερικής
και της Ασίας, υποχρεώνουν σε εισαγωγές άλλων αγροτικών προϊόντων,
γεγονός αντιφατικό ως προς τα συµφέροντα των παραγωγών.

Επανακτά τα 70 σεντς το χρηµατιστήριο βάµβακος
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Μετά από ένα πτωτικό γύρισµα προς τα 68 σεντς
ανά λίµπρα, η αγορά φαίνεται να επιστρέφει πάνω
από το «ψυχολογικό όριο» των 70 σεντς ανά λίµπρα.
Βοήθησε φυσικά η γενικότερη ανάκαµψη των
µετοχών του αµερικανικού χρηµατιστηρίου, κατόπιν
της ανακατωσούρας που έχει φέρει στις αγορές η
εξάπλωση του κοροναϊού. Πρέπει επίσης να
σηµειωθεί πως το βαµβάκι ανακάµπτει παρά την
παράλληλη άνοδο του δολαρίου. Υπήρξε και µια
τεχνική ώθηση στο βαµβάκι, η οποία προέκυψε από
τα φιξαρίσµατα τιµών των κλωστηρίων όταν οι τιµές
βρίσκονταν υπό πίεση.

Το χρηµατιστήριο ξέφυγε από τα πρόσφατα χαµηλά
του και οι κλώστες έσπευσαν να δεσµεύουν νέες
ποσότητες φοβούµενοι πως ο κύκλος της διόρθωσης
έχει κλείσει. Σηµειώθηκαν πωλήσεις κυρίως σε
τουρκικά κλωστήρια σε τιµές µεταξύ 74-77 σεντς ανά
λίµπρα ανάλογα ποιότητας. Από πλευράς βάσης
(πριµ) επί των χρηµατιστηριακών τιµών, οι εµπορικοί
οίκοι αδυνατούν να ακολουθήσουν αυτά τα επίπεδα
και στρέφονται σε εναλλακτικές σοδειές. Παράλληλα
σηµειώνονται φορτώσεις παλιότερων συµβολαίων κι
όπως πάντα δηµιουργείται σύγχυση όσον αφορά τον
υπολογισµό των αδέσµευτων αποθεµάτων.

30
∆ΕΚ

30
ΙΑΝ

Αναιµική αύξηση στην τιµή
ελαιολάδου στην Ισπανία,
ανεβάζει τα έξτρα παρθένα
στα 2,13 ευρώ ανά κιλό.

Στη Fruit Logistica που ξεκινά
την ερχόµενη εβδοµάδα και
στις συµφωνίες που θα γίνουν
στο περιθώριο αυτής έχει
στρέψει την προσοχή της η
εγχώρια παραγωγή
πορτοκαλιών ποικιλίας
Βαλέντσια, µε τα δεδοµένα
της χρονιάς να επιτρέπουν
καλές αξιώσεις για τιµή στους
παραγωγούς. Ειδικότερα, τόσο
οι ποιότητες όσο και οι
ποσότητες στα βασικά
παραγωγικά κέντρα της
χώρας δείχνουν να βρίσκονται
σε καλό επίπεδο, µε την
χρονιά φέτος να είναι όψιµη
και τις εργασίες συγκοµιδής
να ξεκινούν µετά την τρίτη
εβδοµάδα του Φεβρουαρίου.
Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι η
τιµή ξεκίνησε από τα 20 µε 25
λεπτά ανά κιλό, ενώ
υποχώρησε ελαφρά προς το
τέλος της εµπορικής περιόδου.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις
παραγωγών και εµπόρων η
φετινή χρονιά ενδέχεται να
επιτρέψει µια αύξηση στην
τιµή του παραγωγού.

∆ΙΝΕΙ ΤΟΝ ΤΟΝΟ

Στην Ευρώπη οι παραγωγοί πατάτας
βιώνουν έντονο ανταγωνισµό.

30
ΝΟΕ

ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
ΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ
ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ ΒΑΛΕΝΤΣΙΑ

Αυξηµένη κατά 5 λεπτά, στα 40 λεπτά το κιλό, οι τελευταίες ποσότητες που διακινούνται στην αγορά
Στην Ηλεία υπολογίζεται ότι έχουν µπει περισσότερες ανοιξιάτικες, που αναµένονται τον Απρίλιο
gogos@agronews.gr

30
OKT

2,13
¤/κιλό

Κερδίζει στα τελειώµατα η φθινοπωρινή πατάτα
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Βιοµ/νικοί
άσοι

160

210

ΣΕΠΤ

190

Παρθένο

170

61.00

59.00

200

220

180

230

60.00

Εξτρα
παρθένο

2.000

65.00

63.00

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

210

260

64.00

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

67.00

ΑΥΓ
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EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2020
71
70,5
70
69,5
69
68,5
68
67,5

Τρίτη

22/01

∆ευτέρα

27/01

Τρίτη

28/01

Τετάρτη

29/01

Πέµπτη

30/01

Συνεδρίαση 28/01/20
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Μάρτιος '20

70,06

-O,30

Μάρτιος '18

70,69

-0,23
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Περιθώρια για µεγαλύτερα µερίδια αγοράς
η χαµηλή τιµή της ελληνικής φράουλας
Στο µισό σχεδόν του µέσου όρου της Ευρώπης πουλά το προϊόν η Ελλάδα
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΡΑΟΥΛΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

gogos@agronews.gr

Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
να αγόρασε 913,3 εκατ. κιλά
φράουλας µε µέση τιµή τα 2,35
ευρώ το κιλό κατά την εµπορική περίοδο 2018-2019, ωστόσο η Ελλάδα πούλησε στα 1,28
ευρώ το κιλό. Αν και η διαφορά αυτή στην τιµή θα µπορούσε να καταστήσει την ελληνική φράουλα περισσότερο ανταγωνιστική, δεδοµένου ότι
η Ισπανία µε µερίδιο αγοράς
56,04% πουλάει στα 2,107 ευρώ το κιλό, κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει. Ενδεικτικό είναι µάλιστα το γεγονός ότι τόσο η Πολωνία όσο και η Αίγυπτος και
το Μαρόκο πουλάνε πιο ακριβά από τη χώρα µας και µάλιστα έχοντας µεγαλύτερα µε-

ΕΥΡΩ ΤΟ ΚΙΛΟ
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Η Ελλάδα πούλησε την
περίοδο 2018-2019, φράουλες µε όγκο 42,45 εκατ. κιλά
αξίας 54,49 εκατ. ευρώ

1,614
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ρίδια στην ευρωπαϊκή αγορά.
Σύµφωνα µε στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας Euroestacom
(Icex-Eurostat), την περασµένη
σεζόν, η Ισπανία πούλησε τις
φράουλες της στην ΕΕ µε µέση
τιµή τα 2,107 ευρώ το κιλό, ενώ
η αιγυπτιακή φράουλα πληρώθηκε στα 4,178 ευρώ το κιλό, η

ΑΙΓ

Σ
ΤΟ
ΥΠ

Ο

Κ
ΡΟ

ΜΑ

βελγική φράουλα στα 3,377 ευρώ και η ολλανδική στα 2,897
ευρώ, µε το Μαρόκο να εξάγει
στα 2,585 ευρώ το κιλό.
Από τις δέκα µεγαλύτερες
χώρες που προµηθεύουν φράουλες στην ΕΕ, η Ισπανία υπερβαίνει µόνο την Ελλάδα και την
Πολωνία σε τιµές µε 1,284 ευ-

ρώ και 1,614 ευρώ το κιλό αντίστοιχα.
Η Ισπανία, ο µεγαλύτερος προµηθευτής φραουλών στον κόσµο, πούλησε συνολικά 515,14
εκατοµµύρια κιλά στην κοινοτική επικράτεια κατά τη διάρκεια της περιόδου 2018-2019
για 1.085,48 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάδα κατέλαβε την πέµπτη θέση την περίοδο 20182019, µε όγκο 42,45 εκατ. κιλά
αξίας 54,49 εκατ. ευρώ.
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∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΣΤΑΘΕΡΑ ΤO
ΣΚΛΗΡO, ΠΤΩΤΙΚΑ
ΤΑ ΜΑΛΑΚΑ

Σ

την ελληνική αγορά για την
ώρα η πρόσφατη δουλειά της
Τυνησίας στα 300 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι τους
δεν έχει φέρει εξελίξεις στις τιµές FOB
για την εξαγωγή ελληνικού σκληρού
σίτου. Ίσως να χρειαστεί λίγος χρόνος.
Αυτές τις µέρες φορτώνεΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ ται πλοίο στα
265 ευρώ ο τόpapadogiannis@
agronews.gr
νος FOB λιµάνι
µας, που αφορά προηγούµενο διαγωνισµό της Τυνησίας. Στην εσωτερική αγορά σηµειώνονται µικρές αγορές από µύλους για
καλές ποιότητες στα 24 λεπτά το κιλό.
Στις τιµές της Φότζια δεν είχαµε καµία αλλαγή από τις αρχές του έτους, µε
τα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 80
kg/hl στα 280-285 ευρώ ο τόνος.
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Κατά 9% έχει αυξηθεί ο δείκτης τιµών σιτηρών του ∆ιεθνούς Συµβουλίου Σιτηρών (IGC), διαµορφώνοντας υψηλό 11 µηνών, µε τους αναλυτές
του Οργανισµού να αποδίδουν την αύξηση στη σταθερή ζήτηση γα εξαγωγές αλλά και τις ενδείξεις για µη ιδανικές συνθήκες για τις καλλιέργειες
σε µεγάλα παραγωγικά κέντρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαύρης Θάλασσας.

Αυξηµένες τιµές στα σιτηρά καταγράφουν οι δείκτες IGC
1

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΑΥΞΗΣΗ της κατανάλωσης σιτηρών κατά 1% αναµένει το ∆ιεθνές Συµβούλιο Σιτηρών το οποίο
στην τελευταία του έκθεση για την
πορεία της παγκόσµιας αγοράς κάνει λόγο για µεγάλη συνολικά παραγωγή µε ακόµα µεγαλύτερη εµπορική δραστηριότητα. Ειδικότερα, αναµένεται ότι η χρονιά 2019-

2020 θα είναι η δεύτερη µεγαλύτερη από άποψη ποσοτήτων, σηµειώνοντας 1% άνοδο σε σχέση µε πέρυσι, στους 2.170 εκατ. τόνους. Ωστόσο η αύξηση αυτή αναµένεται να απορροφηθεί από τη βιοµηχανία τροφίµων και τις ζωοτροφές. Συνεπώς
τα παγκόσµια αποθέµατα θα µειωθούν για 4η σε χαµηλό τετραετίας.

3

Ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ∆είκτης Τιµών του
IGC λόγω των υψηλών εξαγωγικών τιµών στο σιτάρι, το καλαµπόκι και το ρύζι, βρέθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο
του 2018, σηµειώνοντας αύξηση
4% σε σχέση µε την προηγούµενη
έκθεση και 2% σε σχέση µε την α-

ντίστοιχη περσινή. Στους υποδείκτες, το σιτάρι αυξήθηκε κατά 9%
σε υψηλό 11 µηνών, παρασυρόµενο από έντονη ζήτηση στις εξαγωγές αλλά και από το γεγονός
ότι τα στοιχεία δείχνουν πλέον
ξεκάθαρα µια µάλλον µικρή παραγωγή στην Αυστραλία.

5

ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ του Σικάγο
πάντως οι τιµές είναι πτωτικές κυρίως λόγω των ανησυχιών γύρω
από τον κορονοϊό, αλλά και την
αβεβαιότητα των κινεζικών εισαγωγών αµερικανικής σοδειάς δηµητριακών. Οι τελευταίες συνε-

δριάσεις ήταν ευµετάβλητες και
κυρίως πτωτικές για σχεδόν όλα
τα δηµητριακά, µε τους αναλυτές
να είναι επιφυλακτικοί και να εκφράζουν τις ανησυχίες τους σχετικά µε µια πιθανή µείωση της ζήτησης µε την εξάπλωση του ιού.

ΑΓΟΡΑ ΣΙΤΗΡΩΝ (ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ)

18/19

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΕΜΠΟΡΙΟ

2

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ τα στοιχεία στο εµπόριο σιτηρών είναι θετικά, µε δεδοµένα ότι η παγκόσµια παραγωγή
αναµένεται µειωµένη την ώρα που
η κατανάλωση βαίνει αυξανόµενη.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε πρόσφατη
έκθεση του USDA, οι αναλυτές περιµένουν µείωση των παγκόσµιων
αποθεµάτων στους 261,8 εκατ. τό-

νους για το σκληρό και το µαλακό
σιτάρι από τους 278,06 εκατ. τόνους
την περίοδο 2018-2019. Αντίστοιχα,
η κατανάλωση υπολογίζεται αυξηµένη κατά περίπου 17 εκατ. τόνους,
φτάνοντας τους 754,37 εκατ. τόνους
από τους 736,45 τόνους την περίοδο 2018-2019, παρασυρόµενη κυρίως από τη ζήτηση για ζωοτροφές.
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ΕΠΙΠΛΕΟΝ, διαµορφώνεται στην αγορά µια τάση για αποθεµατοποίηση, καθώς εκφράζονται ανησυχίες ότι οι συνθήκες σε µεγάλα παραγωγικά κέντρα της ΕΕ και της Μαύρης Θάλασσας δεν είναι πολύ ιδανικές. Παράλληλα φαίνεται ότι διορθώνεται το αρνητικό κλίµα στο κα-

λαµπόκι, µε τον ∆είκτη IGC να καταγράφει αύξηση κατά 8% τους τελευταίους δύο µήνες, γεγονός που
αποδίδεται αφενός στην καθιερωµένη µείωση των αποθεµάτων στη
Λατινική Αµερική αλλά και σε µια
γενικά ενισχυµένη ζήτηση σε παγκόσµιο επίπεδο.
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ΜΕ ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΟΡΕΣ από πλευράς
µύλων για καλές ποιότητες στα 24
λεπτά το κιλό και φορτώσεις για
εξαγωγή στα επίπεδα των 265 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας κινείται το τελευταίο διάστηµα η αγορά σκληρού σίτου στη χώρα µας.

Εν τω µεταξύ, ακόµα αναµένεται
να διαφανεί το πως θα επηρεάσει την ελληνική αγορά και τις
τιµές του εγχώριου προϊόντος η
πρόσφατη δουλειά της Τυνησίας στα 300 ευρώ ο τόνος παραδοτέα σε λιµάνι τους.
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ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

377
2.141

2.170

364

2.166

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

2.194

624

599

ΠΗΓΗ IGC

ETAA

Με 100 εκατ. δολάρια επιδοτεί
τη Lοuis Dreyfus στα Βαλκάνια
Το ποσό των 100 εκατ. δολαρίων για ανάπτυξη εγκαταστάσεων στην ευρύτερη γειτονιά της Ελλάδας επενδύει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στην εταιρεία εµπορίου σιτηρών Louis Dreyfus, στοχεύοντας στην καλύτερη πρόσβαση στις αγορές για µικρούς και µεσαίους αγρότες 8 χωρών. Ειδικότερα, αυτοί θα έχουν καλύτερη πρόσβαση στις αγορές και στα προγράµµατα ανταλλαγής γνώσεων στο πλαίσιο της επέκτασης των δραστηριοτήτων της εταιρείας Louis Dreyfus (LDC), µε την υποστήριξη της ΕΤΑΑ.
Η ΕΤΑΑ παρέχει χρηµατοδοτική διευκόλυνση 100 εκατ.
δολαρίων στην LDC, κορυφαία έµπορο και µεταποιητή γε-

ωργικών προϊόντων και εταίρο της ΕΤΑΑ από το 2000, για
τη διευκόλυνση της περιφερειακής επέκτασης της εταιρείας
στη Βουλγαρία, την Αίγυπτο, το Καζακστάν, την Πολωνία, τη
Ρουµανία, το Τατζικιστάν, την Τουρκία και την Ουκρανία.
Η επέκταση θα προσφέρει πρόσβαση σε αλυσίδες εφοδιασµού της LDC σε πολλούς µικρούς και µεσαίους καλλιεργητές σιτηρών και βαµβακιού. Στο πλαίσιο της συνεργασίας
τους µε την LDC, οι µικρές εκµεταλλεύσεις θα λάβουν επίσης εκπαίδευση σχετικά µε τις σύγχρονες αγρονοµικές πρακτικές, προκειµένου να βελτιώσουν την ποιότητα των προϊόντων τους. Το πρόγραµµα θα υποστηρίξει τις διασυνοριακές εµπορικές ροές και την επέκταση της αγοράς γεωργικών βασικών προϊόντων. Μέχρι σήµερα, η ΕΤΑΑ έχει επενδύσει 12,27 δισ. ευρώ στον τοµέα της αγροτικής βιοµηχανίας µέσω 729 έργων. Μόνο το 2019, η Τράπεζα επένδυσε
756,4 εκατ. ευρώ σε 58 αγροτοβιοµηχανικά έργα.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 30/01
TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)

921,21

960
950
940
930
920
910
900
Παρασκευή

24/01

∆ευτέρα

27/12

Τρίτη

Πέµπτη

Τετάρτη

28/01

30/01

29/01

Κύματα αναταράξεων από
το εξωτερικό δέχεται το
Χρηματιστήριο Αθηνών
Είναι αναμφισβήτητο, όμως, ότι η ελληνική αγορά
δέχεται τα κύματα των αναταράξεων των μεγάλων
αγορών του κόσμου, καθώς αυξάνονται οι ανησυχίες
για τις συνέπειες της έξαρσης του κορονοϊού. Και
μπορεί η Ελλάδα να έχει εσωτερικούς καταλύτες που
να μπορούν να κρατήσουν την αγορά στα τρέχοντα
επίπεδα, ουδείς μπορεί να προβλέψει τη συμπεριφορά
των ξένων κεφαλαίων, τα οποία μπορεί να επιλέξουν
πιο ασφαλείς επενδύσεις, όπως εκείνες των τίτλων
σταθερού εισοδήματος.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΕΠΙΧ. ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε.

0,2200 10,00%

F.G. EUROPE Α.Ε.

0,3860

9,66%
9,40%

Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε.

0,2560

MEDICON HELLAS A.E.

1,2400

7,83%

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε.

3,6000

5,88%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ ΑΦΟΙ ΑΝΕΖΟΥΛΑΚΗ Α.Ε. 0,1650 - 10,81%
ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 1,5400 - 8,88%
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΚΙΝ. ΚΑΤΑΣ/ΩΝ4,4000 - 8,33%

ΙΧΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε.

0,0334 - 7,22%

ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕ. ΒΙΟΜ. ΜΑΡΜΑΡΩΝ

4,2900 - 6,33%

Ξένα Χρηματιστήρια
Δείκτης
D. JONES-30
NASDAQ Comp
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50
Λονδίνο
FTSE 100
DAX-30
Φρανκφούρτη
CAC-40
Παρίσι
Ζυρίχη
SMI
NIKKEI-225
Τόκιο
W. Street

Moνάδες Μεταβολή
23.208,62 - 0,51%
6.615,02 - 0,31 %
2.991,55 - 0,33%
6.734,23 + 0,091%
10.580,19 + 0,20%
4.689,39 - 0,87%
8.429,30 + 2,85 %
20.014,77 - 0,31%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
Επιτόκιο Τιμή
			
Βασικό
2,5
FED
EKT
Βασικό 0,00
Καταθέσεων - 0,40
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
REPO RATE
0,75
-0,1
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate
3M Libor (εύρος) -0,72
ΕΛΒΕΤΙΑ
Ζώνη Ευρώ
EURIBOR-12M - 0,118
EURIBOR -1M - 0,365

Τελευταία
αλλαγή
19.12.2018
23.08.2018
23.08.2018
08.08.2018
10.07.2018
24.12.2018
24.08.2018
24.08.2018

O σπαγκο...
...ραμμένος
NESTLE: Η Nestle SA
ανακοίνωσε ότι ήρθε σε
συμφωνία με την Allergan
PLC για να αποκτήσει την
Zenpep από την Allergan PLC.
«Η κίνηση αυτή στοχεύει να
επεκτείνει τις δραστηριότητες
διατροφής και ιατρικές, και να
συμπληρώσει το χαρτοφυλάκιο
των θεραπευτικών της
προϊόντων», τονίζει ο ελβετικός
όμιλος τροφίμων και ποτών.

ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ: Ολοκληρώθηκε το
due diligence της Παγκρήτιας
Συνεταιριστικής Τράπεζας και της
PRAXIABank, χωρίς οι δύο
πλευρές να καταλήξουν σε
συμφωνία. Η Παγκρήτια Τράπεζα
συνεχίζει αυτόνομα το
επιχειρηματικό της σχέδιο.
REMY COINTREAU: Η γαλλική
εταιρεία ποτών ανακοίνωσε
πωλήσεις 290,2 εκατ. ευρώ,
χαμηλότερα από τα 321,5 εκατ.
ευρώ πριν από ένα χρόνο, και
πολύ χαμηλότερα από τις
εκτιμήσεις των αναλυτών για
309 εκατ. ευρώ. Οι πωλήσεις
στο τρίμηνο σε οργανική βάση,
υποχώρησαν 11%.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Στην
εξειδικευμένη εταιρεία Resolute
Asset Management ανέθεσε ο
Όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς τη
διαχείριση του χαρτοφυλακίου
ακινήτων που διατηρεί στη
Βουλγαρία, συνολικής λογιστικής
αξίας ύψους 130 εκατ. ευρώ.
Στην Ελλάδα, για την αξιοποίηση
των ιδιόκτητων ακινήτων του, ο
Όμιλος Πειραιώς λειτουργεί την
ηλεκτρονική πλατφόρμα
δημοπρασιών properties4sale.gr.

Στιγμή τύπου Lehman
για αγορές ο ιός Κίνας
Τρόμος στην αγορά ενέργειας λόγω κοροναϊού
Ευκαιρία για υπέρμαχους της «bull market»;
Μαζί με τη συνεχιζόμενη παγκόσμια επιβράδυνση, η επέλαση του κοροναϊού θα
μπορούσε να εκτροχιάσει τις καταναλωτικές συνήθειες στην Ασία, οι οποίες τελικά θα επιβάρυναν το παγκόσμιο εμπόριο. Παλαιοτέρα οι περισσότερες επιδημίες ήταν μια ευκαιρία αγοράς για τους υπέρμαχους της «bull market»... Οι παγκόσμιες χρηματιστηριακές αγορές υποχώρησαν αισθητά στις αρχές της εβδομάδας, αλλά άρχισαν να σταθεροποιούνται στη συνέχεια, εντούτοις οίκοι όπως Νοrdea και
Societe Generale, εκτιμούν πως θα υπάρξουν απώλειες από 10 έως 25%, ενώ κατά την ΑdMacro, η έκρηξη του κορωναϊού, θα μπορούσε να είναι μια στιγμή τύπου «Lehman» στην παγκόσμια οικονομία.

Καθώς το πρόβλημα είναι ακόμη νέο κανείς δεν μπορεί να προβλέψει την πραγματική επίπτωση στην κινεζική οικονομία. Όλα θα εξαρτηθούν από την ταχύτητα και την έκταση εξάπλωσης του ιού. Εάν ληφθεί υπόψη η κατάσταση που δημιούργησε ο SARS τότε πρέπει να αναμένεται
μείωση ή ακόμη και διακοπή της βιομηχανικής παραγωγής, αλλά μικρή επίδραση
στην εξαγωγική δραστηριότητα της Κίνας.
Σημειώνεται ότι ο SARS οδήγησε σε περιορισμό της κινεζικής ανάπτυξης κατά 1,1%.
Εν τω μεταξύ, το πετρέλαιο υποχώρησε γύρω στο 9%, ως ανησυχία για τις δυνατότητες του ιού να περιορίσει τις ταξιδιωτικές
και οικονομικές δραστηριότητες, σκορπίζοντας τρόμο και στις αγορές ενέργειας.

CHIVAS

METRO

Το Chivas, το διάσημο blended Scotch
whisky, ταξιδεύει με τον καταξιωμένο
σεφ Σωτήρη Κοντιζά στη Σκωτία και
μοιράζεται μαζί του τρεις μοναδικές
εμπειρίες, στο πλαίσιο της καμπάνιας
«Success Is A Blend». Το ταξίδι έχει
αφετηρία το Εδιμβούργο, ενώ
ακολουθούν τα Highlands και φυσικά
το Strathisla, το «σπίτι» του Chivas, το
παλαιότερο εν ενεργεία αποστακτήριο.

Η METRO AEBE εγκαινίασε το πρώτο
κατάστημά της εκτός Ελλάδας. Πρόκειται
για το «BEST VALUE για επαγγελματίες»,
το πρώτο one-stop-shop της Κύπρου,
συνολικής επένδυσης 10 εκατ. ευρώ. Το
κατάστημα στη Λεμεσό, δραστηριοποιείται
στην χονδρική πώληση και απευθύνεται
στους επαγγελματίες του νησιού, κυρίως
από τους κλάδους της μεταπώλησης, της
μαζικής εστίασης και της Ho.Re.Ca.
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MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Λανθασμένη ενημέρωση από σκοπιμότητα
ή άγνοια στο θέμα «τσίπουρο - τσικουδιά»;

∆

ιάβασα σε πάρα πολλά sites, εφηµερίδες, αλλά και όπου µπορεί να φανταστεί κανείς τις τελευταίες µέρες, άρθρα σχετικά µε το χύµα τσίπουρο και
την τσικουδιά. Παντού έγραφαν ότι απαγορεύεται
η πώληση χύµα τσίπουρου και τσικουδιάς. Επικαλούνταν µάλιστα
την απόφαση 19354/17 για να
τεκµηριώσουν την αναφορά αυτή.
Με την υπ. αρίθµ. 91354/2017 απόφαση (ΦΕΚ Β’ 2983/30-8-2017) «ΚωΑνάγνωση νόµου
δικοποίηση Κανόνων ∆ιακίνησης και
∆εν αναγράφεται η
Εµπορίας Προϊόντων και Παροχής
απαγόρευση της ονοµαΥπηρεσιών (Κανόνες ∆Ι.Ε.Π.Π.Υ.)»
τολογίας «τσίπουρο»
του τότε υπουργού Ανάπτυξης και
ή «τσικουδιά»
Ανταγωνιστικότητας, στο άρθρο 75
«διάθεση ποτών και εµφιαλωµένων
νερών σε µονάδες οµαδικής εστίασης», ορίζεται στην §3Γ:

Έλεγχοι

3. ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΥΜΑ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣ
Τα ελεγκτικά συνεργεία ΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:
πρέπει να είναι ιδιαιτέΓ. Προϊόντος απόσταξης µικρών
ρως προσεκτικά κατά τη αποσταγµατοποιών (διηµέρων). Το
διαδικασία των ελέγχων προϊόν αυτό προσφέρεται αποκλειστικά και µόνο χύµα, κατά τα οριζόµενα στις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας ειδικής νοµοθεσίας (άρθρο 7 του νόµου 2969/2001 όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει). Για τα συγκεκριµένα προϊόντα θα αναγράφεται
στον τηρούµενο τιµοκατάλογο ή σε αναρτηµένη πινακίδα υποχρεωτικά η χώρα προέλευσης και ο παραγωγός ή ο εµφιαλωτής τους.
ΣΤΟΝ Ν.2969/01, ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 7 §8Γ, ∆ΙΑΒΑΖΟΥΜΕ:
«γ) Το εν λόγω προϊόν διατίθεται χύµα, χωρίς οποιασδήποτε µορφής τυποποίηση, σε δοχεία από γυαλί ή και
άλλο κατάλληλο υλικό σύµφωνα
µε τους σχετικούς όρους χρήσης
που προβλέπονται στην ισχύουσα
ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ.
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων
Νοµού Καρδίτσας)

Εκ παραδροµής παραπληροφόρηση
ή υπάρχει κάποια σκοπιµότητα;
Η απόφαση για εντατικοποίηση των ελέγχων
υφίσταται από το 2017, αλλά για διάφορους
λόγους ποτέ δεν ενεργοποιήθηκε. Το γεγονός
ότι αποφασίστηκε κάτι τέτοιο, µόνο καλό µπορεί
να κάνει, άλλωστε στόχος είναι [συµφωνούµε
όλοι] η πάταξη του λαθρεµπορίου και της
φοροδιαφυγής και η διασφάλιση των υγιώς και
νοµίµως απασχολούµενων στον πρωτογενή
τοµέα, όπου πρωτοστατούν οι παραγωγοί.

όσον αφορά τη µετανάστευση στα αλκοολούχα ποτά.
Η κατά τα ανωτέρω διάθεση του εν λόγω προϊόντος
διενεργείται αποκλειστικά από τα δικαιούχα της παραγωγής του πρόσωπα είτε απευθείας µε λιανική πώληση
είτε στις επιχειρήσεις οµαδικής εστίασης, καθώς και σε
επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών προς λιανική πώληση και κατανάλωση. Η διάθεση του εν λόγω
προϊόντος µε άλλο τρόπο απαγορεύεται.
Οι κατά τα ανωτέρω επιχειρήσεις που διαθέτουν προς
λιανική πώληση και κατανάλωση προϊόν απόσταξης
µικρών αποσταγµατοποιών (διηµέρων) οφείλουν να
έχουν σε εµφανές σηµείο στο κατάστηµά τους αναρτηµένη πινακίδα, στην οποία αναγράφονται µε ευκρινείς χαρακτήρες, τo ονοµατεπώνυµο του παραγωγού ή
των παραγωγών των οποίων το προϊόν διαθέτουν, καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο.
Στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2020 εστάλησαν προς
τον υπουργό κάποιες επιστολές από Επιµελητήρια, µε
αφορµή το θέµα αυτό. Μέσω των επιστολών αυτών,

συγχαίρουν τον υπουργό Ανάπτυξης για την απόφασητης Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας
Καταναλωτή, για την έναρξη της εντατικοποίησης των
ελέγχων στα σηµεία πώλησης, ενώ καταλήγουν «…
και δεν θα φέρει οποιαδήποτε αναγραφή ονοµασίας
π.χ. τσίπουρο...». Έπειτα από επαναλαµβανόµενη ανάγνωση της απόφασης αλλά και του νόµου, διαπιστώνουµε ότι τόσο η απόφαση του 2017, όσο και ο νόµος
του 2001 (που ισχύει µέχρι σήµερα), δεν αναφέρουν
πουθενά την απαγόρευση της αναγραφής των παραχθέντων προϊόντων όπως τσίπουρο ή τσικουδιά. Παρά υποχρεώνει τον λήπτη καταστήµατος εστίασης να
έχουν σε εµφανές σηµείο στο κατάστηµά τους. Όλοι
µας, συµπεριλαµβανοµένων των αµβυκούχων, των διήµερων αποσταγµατοποιών κ.λπ., είµαστε υπέρ των ελέγχων προκειµένου να εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα από τις κείµενες διατάξεις.
Εποµένως, η απόφαση του ΥΠΑΑΤ για εντατικοποίηση
των ελέγχων, βρίσκει σύµφωνους όλους τους εµπλεκόµενους (εκτός φυσικά από τους «λαθροπαραγωγούς»).
Τονίζω ότι σε κανένα σηµείο των διατάξεων του νόµου αλλά και της υπουργικής απόφασης, δεν αναγράφεται η απαγόρευση της ονοµατολογίας «τσίπουρο» ή
«τσικουδιά» έξω από το µπουκάλι στο οποίο εµπεριέχονται, συνεπώς κακώς αναφέρεται.
Τα ελεγκτικά συνεργεία πρέπει να είναι ιδιαιτέρως
προσεκτικά στη διαδικασία των ελέγχων και να µην
παρασύρονται από «ψευδείς» ενηµερώσεις που στόχο έχουν να βάλουν κατά των διήµερων. Άλλωστε, από την 01.08.17, όλοι οι διήµεροι αποσταγµατοποιοί,
µπορούν να πουλάνε το τσίπουρο ή τη ρακή που παράγουν, µε την προϋπόθεση να είναι ενταγµένοι σε βιβλία.
Συµπερασµατικά: Οι διήµεροι αποσταγµατοποιοί µπορούν να πουλάνε χύµα τσίπουρο ή τσικουδιά, αρκεί να
πληρούν τις διατάξεις που προβλέπονται. Τα καταστήµατα εστίασης µπορούν να πουλάνε χύµα τσίπουρο ή
τσικουδιά µε αναγραφή της ονοµασίας τους, αρκεί να
υπάρχουν εµφανείς πινακίδες µε αναγραφή των στοιχείων των παραγωγών από τους οποίους τα αγόρασε.

«ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ»
Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση
του νοµοσχεδίου. Με τα νέα
δεδοµένα καθίσταται πιο
ελκυστική από ποτέ η σκέψη να
προχωρήσουν σε µικρούς
οικογενειακούς συνεταιρισµούς,
το όφελος αναµένεται µεγάλο.
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Στον τοµέα των εισροών, έντονη είναι
η παρουσία όλων των µελών από τους
κλάδους φυτοπροστατευτικών, σπόρων
και λιπασµάτων. Μάλιστα ο Σύνδεσµος
Παραγωγών και Εµπόρων Λιπασµάτων
(ΣΠΕΛ) θα σφραγίσει την παρουσία του
στην έκθεση µε µία µεγάλη ηµερίδα
µε θέµα τη θρέψη των φυτών.

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ποτέ ξανά τόσα πολλά µηχανήµατα στα χωλ
και τους διαδρόµους, στους εξωτερικούς χώρους και στους δρόµους ανάµεσα στα κτίρια
του εκθεσιακού χώρου, δεν είχαν τοποθετηθεί
από τους εµπόρους στην ιστορία της Agrotica.
Η έκθεση που άνοιξε επίσηµα τις πόρτες της
από την περασµένη Πέµπτη, είχε από την πρώτη ηµέρα ροή και παλµό, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, µε τους εκθέτες να αναφέρουν στην
Agrenda ότι ναι µεν τα εγκριτικά στα Σχέδια
Βελτίωσης έχουν οδηγήσει πολλούς αγοραστές στο χώρο τους, αλλά εδώ είναι πάνω απ’
όλα απαραίτητη η βοήθεια από το τραπεζικό
σύστηµα, ώστε να ικανοποιηθούν εν τέλει οι
πολύ υψηλές προσδοκίες που έχουν δηµιουργηθεί στον κλάδο των µηχανηµάτων. Στα εγκαίνια της έκθεσης πάντως, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, ανέφερε πως τα τραπεζικά προϊόντα από τη συνεργασία µε ευρωπαϊκούς φορείς θα είναι έτοιµα τέλη Φεβρουαρίου µε αρχές Μαρτίου, ώστε
να έχουν στη διάθεσή τους οι αγρότες χαµη-

Ψάχνοντας ό,τι κουμπώνει
στον επενδυτικό τους φάκελο

Για το «καπάρο» οι δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης στα ετοιμοπαράδοτα της Agrotica
λότοκα δάνεια, µακράς διαρκείας και µε µεγάλη ωρίµανση.
Το σφυγµό της 28ης Agrotica που θα έχει
ανοιχτές τις πύλες της έως την Κυριακή 2 Φεβρουαρίου µετρά η Agrenda και το Agronews.
gr που µε δικό τους περίπτερο για µια ακόµη
φορά βρίσκονται µαζί µε τους συντελεστές
της αγροτικής οικονοµίας. Το κοινό µπορεί να επισκεφτεί την οµάδα της Agrenda/
Agronews στο Περίπτερο 13, Stand 9 και να

ενηµερωθεί για ζητήµατα που άπτονται των
εξελίξεων του πρωτογενούς τοµέα.
Εκτός από µηχανήµατα, ο αγροτικός κόσµος έχει κάνει ουρές και στο χώρο των εταιρειών εισροών, όπου οι περισσότεροι κοιτάνε να ασχοληθούν µε τις δενδροκαλλιέργειες, µε τα ακρόδρυα όπως είναι τα αµύγδαλα
και οι καρυδιές να έχουν την τιµητική τους,
λόγω των φετινών τιµών στις βασικές αροτραίες καλλιέργειες της χώρας, όπως το σκλη-

ρό σιτάρι και το βαµβάκι. Από την πλευράςτους, εκπρόσωποι των εταιρειών, θεωρούν
ότι η φετινή χρονιά δεν θα είναι εύκολη, µε
τις πιστώσεις στα µαγαζιά αγροεφοδίων να
έχουν κατά βάση δυσκολέψει και ως εκ τούτου και την ίδια πορεία να ακολουθούν οι πιστώσεις που κάνουν οι µαγαζάτορες στους
αγρότες. Πάντως, κοινή οµολογία είναι ότι
τα εξειδικευµένα προϊόντα ειδικής θρέψης
έχουν ξεκινήσει να µπαίνουν για τα καλά
στο χαρτοφυλάκιο της ελληνικής γεωργίας.
Σηµειώνεται εδώ πως, µέχρι τη στιγµή που
γράφονταν αυτές οι γραµµές, είχαν βγει οι εγκριτικές αποφάσεις για τους µισούς περίπου
δικαιούχους στα Σχέδια Βελτίωσης, κάτι που
απογοήτευσε πολύ κόσµο, ο οποίος ήθελε
να πάει να «κλείσει» µηχάνηµα στην έκθεση.

Γεµάτοι οι εσωτερικοί και οι εξωτερικοί
χώροι από µηχανήµατα, εκπροσώπους
εταιρειών και πωλητές έτοιµους να
εξυπηρετήσουν τους αγρότες.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Ροµπότ, ψηφιακά εργαλεία και ειδική
ηµερίδα από την Παύλος Ι. Κοντέλλης

Στις επάλξεις
η Agrotech SA

Ιδιαίτερο είναι και το ενδιαφέρον που δείχνουν φέτος οι Έλληνες αγρότες στα εργαλεία ψηφιακής τεχνολογίας και γεωργίας
ακριβείας, σε συνέχεια των εγκρίσεων στα
Σχέδια Βελτίωσης, καθώς οι παραγωγοί έχουν προβλέψει την αξιοποίησή τους στα επιχειρηµατικά τους σχέδια. Σε συνέχεια αυτού, ειδικές ηµερίδες έχουν διοργανωθεί από µεγάλες εταιρείες αγροτικών µηχανηµάτων, για να παράσχουν ενηµέρωση στους
ενδιαφερόµενους. Συγκεκριµένα, από το
καλεντάρι των εκδηλώσεων ξεχωρίζει η ηµερίδα που διοργανώνει η εταιρεία Παύλος
Ι. Κοντέλλης ΑΕΒΕ, το Σάββατο 1η Φεβρουαρίου (Αιθουσα Αιµ. Ριάδης 11.00-13.00), µε
θέµα «Εφαρµογές Γεωργίας Ακριβείας σε Οπωρώνες». Μάλιστα κύριος οµιλητής θα είναι ο διδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτου Αγροτικής Μηχανικής και Βιοοικονοµίας στο Leibniz, Νίκος Τσούλιας.
Επίσης στην Agrotica θα παρουσιαστεί
και το ροµποτικό σύστηµα Four Eyes for
Farm (σε εκδήλωση που είναι συνδιοργάνωση της ∆ΕΘ-Helexpo και του Ινστιτούτου
Βιο-Οικονοµίας και Αγρο-Τεχνολογίας του
ΕΚΕΤΑ), αλλά και πολλά µοντέλα αγροτικών
επαγγελµατικών αυτοκινήτων.
Από την πλευρά της η Agrotech S.A διοργανώνει ηµερίδα µε θέµα: «Συλλογικά
Σχήµατα Αγροτών (Συνεαταιρισµοί-Οµάδες παραγωγών), οικονοµικά και φορολογικά οφέλη. Αλλαγές στη φορολογία για το
2020» (Αιθουσα Αιµ. Ριάδης 18.00-21.00).

Από τον όµιλο «ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣΜΗΤΣΙΟΛΙ∆ΗΣ» και την εταιρεία
«AGROTECH SA» εκδόθηκε η
ακόλουθη ανακοίνωση:
Λίγο µετά τις 19:00 το απόγευµα της
∆ευτέρας 27 Ιανουαρίου 2020, στις
εγκατάστασεις του οµίλου µας στο
8ο χλµ Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Αθηνών,
εκδηλώθηκε πυρκαγιά, από άγνωστη
έως τώρα αιτία, η οποία είχε ως
αποτέλεσµα την καταστροφή του
κεντρικού κτηρίου στο οποίο
στεγάζονταν τα τµήµατα των
πωλήσεων, των ανταλλακτικών και
του λογιστηρίου.
Προτεραιότητα των µελών της
διοίκησής µας υπήρξε η διασφάλιση
της σωµατικής ακεραιότητας όλων
των υπαλλήλων του οµίλου µας,
οι οποίοι αποµακρύνθηκαν
όλοι µε επιτυχία.
Θερµές ευχαριστίες προσωπικά
τόσο σε κάθε έναν από εσάς για τη
φυσική παρουσία, τη στήριξη και τη
συνδροµή του το χθεσινό
βράδυ,καθώς και στο πυροσβεστικό
σώµα που κινητοποιήθηκε άµεσα,
εργάστηκε µε ζήλο και επιτέλεσε
το καθήκον του µε προσήλωση. Το
χθεσινό συµβάν θα αποτελέσει την
απαρχή ενός νέου δυναµικού
ξεκινήµατος για τον όµιλό µας. Από
σήµερα κιόλας αποκαταστάθηκαν
όλα τα ηλεκτρονικά συστήµατα µε
σκοπό την συνεχή εξυπηρέτησή
των πελατών µας σε όλα τα
καταστήµατα της εταιρείας σε
οποιοδήποτε µέρος της Ελλάδας.
Επιπλέον, όλα τα καταστήµατά µας
συµπεριλαµβανοµένου και της
Θεσσαλονίκης, είναι πλήρως
εξοπλισµένα µε όλη την γκάµα
ανταλλακτικών και µηχανηµάτων
που χρειάζεστε µε σκοπό να
συνεχίσει να καλύπτει
όλες σας τις ανάγκες.
Σας καλούµε να βρεθείτε στο
πλευρό µας, αρχής γενοµένης από
την 28η διεθνή έκθεση AGROTICA,
το διάστηµα 30/01-02/02/2020 στη
∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, για
να σας εξυπηρετήσουµε.

Έντονη η παρουσία του κλάδου
των εισροών που φέρνει νέα προϊόντα
Στον τοµέα των εισροών έντονη είναι η παρουσία όλων των µελών από τους κλάδους
φυτοπροστατευτικών, σπόρων και λιπασµάτων. Μάλιστα, ο Σύνδεσµος Παραγωγών και
Εµπόρων Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ) θα σφραγίσει
την παρουσία του στην έκθεση µε µία µεγάλη ηµερίδα µε θέµα τη θρέψη των φυτών (Σ.Κ
Ι. Βελλίδης Αιθ. Ολυµπιας, Σάββατο 14.30).
Από τον κλάδο του πολλαπλασιαστικού υλικού, µεταξύ άλλων, στο πρόγραµµα βρίσκονται ειδικές εκδηλώσεις της εταιρείας Σπύρος
Ανδριώτης ΑΕ που θα παρουσιάσει το πιστοποιηµένο ελληνικό βαµβάκι «FiberPro2» (Σ.Κ.
Ι. Βελλίδης Αιθ. Ολυµπιας, 14.30-16.30) και
της εταιρείας Καρβέλας ΑΒΕΕ για τους σπόρους κηπευτικών του οίκου SAKATA (Σ.Κ Ν.
Γερµανός Αιθ. Β, 12.00-14.00).

Σάββατο 2 & Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017
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Yara και IBM επεκτείνουν
τα ψηφιακά όρια της γεωργίας
Ανοικτή ψηφιακή πλατφόρμα ανάπτυξης οικοσυστήματος τροφίμων
Χρηματική ανταπόδοση στους παραγωγούς για ανταλλαγή δεδομένων
giouroukeli@agronews.gr

Η πλατφόρµα
φιλοδοξεί να
φτάσει τα 100
εκατ. εκτάρια
γεωργικής γης.

Καινοτόµες λύσεις που θα ενισχύσουν επαγγελµατίες και µικροκαλλιεργητές προς τη βελτιστοποίηση των γεωργικών πρακτικών για την αύξηση των
αποδόσεων τους αναπτύσσουν από κοινού η Yara
International και η IBM µέσω της ανοικτής ψηφιακής
πλατφόρµας «Open Farm & Field Data Exchange»,
αποσκοπώντας στη συγκέντρωση όσο περισσότερων δεδοµένων για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων ζητηµάτων της διατροφικής αλυσίδας.
Μάλιστα, η Yara International και η IBM καλούν
όλους τους αγροτικούς οργανισµούς, τους µεγάλους
κατασκευαστές του κλάδου, ανθρώπους του ακαδηµαϊκού χώρου, ακόµη και τις ΜΚΟ της βιοµηχανίας
τροφίµων και γεωργίας να συµµετάσχουν στην ανάπτυξη µιας ανοικτής πλατφόρµας που διευκολύνει τη συνεργασία στα αγροτικά και χωροταξικά δεδοµένα µε στόχο τη διαφάνεια της παγκόσµιας παραγωγής τροφίµων. Σύµφωνα µε τις δύο εταιρείες,
η πλατφόρµα «Open Farm & Field Data Exchange
επιτρέπει στους αγρότες να λαµβάνουν υπηρεσίες

υψηλότερης αξίας και να πληρώνονται για την ανταλλαγή των δεδοµένων τους. Επιπλέον, οι συµµετέχοντες θα συµβάλουν στην ανάπτυξη ενός οικοσυστήµατος τροφίµων το οποίο έχει σχεδιαστεί
για να επιτρέπει την προώθηση της καινοτοµίας,
που βασίζεται στην πληροφορία, ενώ η νέα πλατφόρµα θα αντιµετωπίσει τις µεταβαλλόµενες προτιµήσεις των καταναλωτών και θα µειώσει το περιβαλλοντικό αποτύπωµα στην παραγωγή τροφίµων.
Σχετική αναφορά έκανε στη διάρκεια του «Αγρότη της Χρονιάς» στα Ιωάννινα, ο Νίκος Κυριακίδης,
εµπορικός διευθυντής της Yara Hellas µέγας χορηγός κι αυτής της εκδήλωσης, ο οποίος πήρε την
«πάσα» όσον αφορά τη µείωση της εφαρµογής εισροών, ρωτώντας «µε ποια βάση εννοούµε τη µείωση;». Πολλοί αγρότες, όπως είπε, εφαρµόζουν δοσολογία µη βέλτιστη στη λίπανση. Ο κ. Κυριακίδης
µίλησε και για τη µεγάλη δραστηριότητα της Yara
στον τοµέα του digital farming όπου δουλεύουν
270 άτοµα. «Μετράω ό,τι επηρεάζει την επιχείρησή
µου για να παίρνω τις σωστές αποφάσεις,» σχολίασε δανειζόµενος µία φράση του Ιρλανδού κτηνοτρόφου, που µίλησε στην εκδήλωση της Agrenda.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ

Ο Νίκος Κυριακίδης εµπορικός διευθυντής της Yara
Hellas µίλησε στα Ιωάννινα για τη συµφωνία µε την IBM.

Επαναλανσάρισμα ιστορικών σημάτων Athenian
και Marathon σχεδιάζει η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Ανάπτυξη πωλήσεων στην εσωτερική αγορά και διατήρηση του επιπέδου εξαγωγών της αναµένει το
2020 η Αθηναϊκή Ζυθοποιία που υλοποιεί την τριετία 2019-2021 επενδυτικό πρόγραµµα 46 εκατ. ευρώ, το οποίο ανάλογα µε τις ανάγκες ενδέχεται να
αναθεωρηθεί προς τα πάνω. Σύµφωνα µε τον διευθύνοντα σύµβουλο της εταιρείας Αλέξανδρο ∆ανηιλίδη, ο όµιλος διατηρεί µερίδιο κοντά στο 50%
στην εσωτερική αγορά µπίρας και εξάγει το 10%
περίπου της παραγωγής του. Μάλιστα, η δυναµική των πωλήσεων στην Ελλάδα υποστηρίζεται από τα ελληνικά σήµατα µπίρας -όπως ΑΛΦΑ, Μάµµος και εσχάτως Νύµφη- ενώ η Αθηναϊκή Ζυθοποιία σκοπεύει να επαναλανσάρει τα ιστορικά σήµατα

Αthenian και Μarathon, για τις αγορές εξωτερικού.
Σχετικά µε την εγχώρια αγορά, ο κ. ∆ανιηλίδης
ανέφερε πως υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης, ενώ υπογράµµισε την ανοδική πορεία στην κατηγορία του µηλίτη, στον οποίο ο όµιλος επένδυσε σηµαντικά το 2019 και πλέον τα προϊόντα «Μηλοκλέφτης» και «Strongbow» παράγονται στην Ελλάδα,
στο εργοστάσιο της Πάτρας. Υπενθυµίζεται ότι το
2018 ο όµιλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας παρουσίασε βελτίωση της επίδοσής του στην Ελλάδα σε
όγκο όσο και αξία, καθώς σύµφωνα µε τη δηµοσιευµένη λογιστική κατάσταση, πέτυχε αύξηση πωλήσεων σε όγκο κατά 1,8% και σε αξία στα 324,7 εκατ. ευρώ από 314,5 εκατ. ευρώ το 2018.

Στην Agrotica µε το βλέµµα
στην ΚΑΠ η τράπεζα Πειραιώς

Με το βλέµµα στις εξελίξεις που φέρνει
η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021-2027
και λύσεις για τη βιώσιµη στήριξη της αγροτικής
οικονοµίας συµµετέχει η Τράπεζα Πειραιώς στην
28η Agrotica στη Θεσσαλονίκη. Στον εκθεσιακό
χώρο της Τράπεζας (Περίπτερο No 2, Όροφος,
stand 32) βρίσκονται ειδικευµένα στελέχη, τα
οποία παρέχουν πληροφορίες για τις υπηρεσίες
και τα προϊόντα του Οµίλου.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Στα σχέδια της Αθηναϊκής
Ζυθοποιίας να προχωρήσει
σε κινήσεις στην αγορά
του εµφιαλωµένου νερού,
όπου, όπως τόνισε, υπάρχει
η δυνατότητα να αυξήσει
το µερίδιό της.

ΝΕΑ

Επενδύσεις και νέα προϊόντα
στους στόχους της Κρι Κρι το 2020
Σηµαντικές επενδύσεις, αυξηµένες δυνατότητες
για νέα προϊόντα και αυξητικές πωλήσεις
συµπεριλαµβάνονται στους στόχους της Κρι Κρι
το 2020, όπως ειπώθηκε στο ετήσιο Συνέδριο
Παγωτού της ελληνικής γαλακτοβιοµηχανίας. Το
2019 έκλεισε για την Κρι Κρι, µε την προσθήκη
1.000 νέων σηµείων πώλησης αλλά και µε την
εδραίωσή της ως η δεύτερη σε προτίµηση µάρκα
παγωτού σε όγκο στην Ελλάδα.

Αναταράξεις στην εφοδιαστική
αλυσίδα φέρνει ο κοροναϊός
Ανυπολόγιστες οι ζηµιές για εταιρείες κολοσσούς
της εφοδιαστικής αλυσίδας όπως Starbucks,
Tesla, Toyota, Apple από την εµφάνιση του
κοροναϊού στην Κίνα. Η Starbucks Corp. έχει
κλείσει περισσότερα από τα µισά της καταστήµατα
καφέ της στην ηπειρωτική Κίνα, την ώρα που η
Toyota Motor Corp. αναστέλλει έως τις 9
Φεβρουαρίου την παραγωγή στη χώρα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Άλλη πρόταση
Στους βασικούς άξονες
η µείωση του πλεονάσµατος, η αποδοτική
µείωση της φορολογίας, οι επενδύσεις
ΑΠΕ και η ενίσχυση
προϊόντων ελληνικής
παραγωγής

Σπάρτη
Την εκδήλωση διοργάνωσαν ο ∆ήµος
Σπάρτης και το «Sparta
Forum», µε τη στήριξη
του ∆ιεθνούς Οικονοµικού Επιµελητηρίου
Ελλάδος-ICC
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Στροφή σε εξαγωγικό παραγωγικό μοντέλο
προτείνει η Lyktos για ανάπτυξη 4%
Η ενίσχυση της παραγωγής εγχώριων προϊόντων προστιθέµενης αξίας µε
συµβολαιακή τραπεζική, περιλαµβάνεται στους τέσσερις άξονες που προκρίνει ο Μιχάλης Σάλλας, πρόεδρος του
οµίλου Lyktos, για να επιταχυνθούν
οι ρυθµοί ανάπτυξης της χώρας άνω
του 4%. Ο Μιχάλης Σάλλας, µιλώντας
στο Οικονοµικό Συµπόσιο του Sparta
Forum µε θέµα «Κοιτώντας Μπροστά:
Μπορούµε να ξεπεράσουµε το 4% σε
Ρυθµούς Ανάπτυξης;», στις 25 Ιανουαρίου, στη Σπάρτη τόνισε πως η µακροπρόθεσµη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας αλλά και η
επίτευξη ταχύτερων ρυθµών ανάπτυξης
τα επόµενα χρόνια απαιτούν άλλο µοντέλο ανάπτυξης. Συγκεκριµένα στην
οµιλία του, µε τίτλο «Μία άλλη πρόταση για την ανάπτυξη», εστίασε σε τέσσερις βασικούς άξονες:
Στη µείωση του πλεονάσµατος µε
στόχο τις δηµόσιες επενδύσεις
Στη διασφάλιση και θεσµοθέτηση

αποδοτικής µείωσης της φορολογίας
Στη διευκόλυνση επενδύσεων ΑΠΕ
Στην αναβάθµιση των τουριστικών
προϊόντων, καθώς και στην ενίσχυση
προϊόντων ελληνικής παραγωγής µε
Συµβολαιακή Τραπεζική.
«Και οι τέσσερις αυτές προτάσεις οδηγούν γρήγορα σε ρυθµούς ανάπτυ-

ξης υψηλότερους εκείνων που υλοποιούνται ή προβλέπονται για τα επόµενα χρόνια», ανάφερε εξηγώντας ότι:
Ενισχύουν τις επενδύσεις σε υποδοµές, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα της χώρας
Οδηγούν σε αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος

Επιταχύνουν τον εκσυγχρονισµό
και τη περιβαλλοντική αναβάθµιση
Βελτιώνουν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, συµβάλλοντας στον
επανακαθορισµό του µοντέλου ανάπτυξης και της παρουσίας της χώρας
στο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον.
Κατά τον ίδιο, η ελληνική οικονοµία
πρέπει να επαναπροσδιορίσει το παραγωγικό της µοντέλο από καταναλωτικό
σε εξαγωγικό. Πρέπει να δοθεί έµφαση σε εξωστρεφείς κλάδους, στους οποίους έχουµε ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα: Στον τουρισµό, τη γεωργία, τη
µεταποίηση τροφίµων, την ενέργεια,
τα βασικά µέταλλα και ορυκτά, τα χηµικά και φαρµακευτικά προϊόντα. Σοβαρά πλεονεκτήµατα, σύµφωνα µε τον
ίδιο, µπορεί να προσφέρει η ανάπτυξη
παράλληλων δραστηριοτήτων, όπως
τα clusters, οι συστάδες επιχειρήσεων
που θα λειτουργούν συµπληρωµατικά
γύρω από τις αποκρατικοποιηµένες επιχειρήσεις διαχείρισης υποδοµών.
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Επιβεβαιώνεται η δυναμική
της εταιρείας Unitrack
Σκοπός της συμφωνίας της Τράπεζας Πειραιώς είναι η χρηματοδότηση
των αγροτών με ευνοϊκούς όρους, για την αγορά γεωργικού εξοπλισμού

Καθηµερινά
εξειδικευµένες
προτάσεις και λύσεις

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Τη νέα δυναµική που αναπτύσσει στο
χώρο των αγροτικών µηχανηµάτων η
εταιρεία «Unitrack ΑΕΕ», έρχεται να επιβεβαιώσει η συµφωνία µε την Τράπεζα Πειραιώς, για ειδικά προϊόντα
χρηµατοδότησης αγοράς αγροτικού
εξοπλισµού.
Η εταιρεία «Unitrack ΑΕΕ» από το
1998 είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος της JCB στην Ελλάδα και Αλβανία, ενώ από τον Απρίλιο του 2019
και µε την εξειδικευµένη στον αγροτικό εξοπλισµό εταιρεία AGRICON ΑΕΕ,
έχει ξεκινήσει µια νέα συνεργασία, µε
το ιταλικό εργοστάσιο κατασκευής γεωργικών ελκυστήρων Arbos Goldoni.
Σκοπός του προγράµµατος, είναι η
χρηµατοδότηση των αγροτών µε ευνοϊκούς όρους, για την αγορά γεωργικού
εξοπλισµού, τόσο στο πλαίσιο του υποµέτρου 4.1 του ΠΑΑ 2014-2020 όσο και εκτός. Η χρηµατοδότηση θα γίνεται µε επενδυτικό δάνειο, για την αγορά µηχανολογικού εξοπλισµού, νέου ή µεταχειρισµένου (γεωργικοί ελκυστήρες και παρελκόµενα) µε ευνοϊκούς όρους, αλλά και σηµαντικά πλεονεκτήµατα για τους πελάτες.
Η νέα αυτή συµφωνία της Τράπεζας Πειραιώς, αφορά σε ολοκληρωµένη χρηµατοδοτική πρόταση και πιστοποιεί τη σταθερή βούλησή της για την
υποστήριξη του αγροτικού επιχειρείν
και την ενθάρρυνση κάθε υγιούς και
παραγωγικής προσπάθειας στον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας.
Η εταιρεία «Unitrack ΑΕΕ», µε έδρα την Αθήνα, υποκατάστηµα στην

Θεσσαλονίκη και συνεργάτες σε 6 σηµεία
προωθεί όλη την σειρά µηχανηµάτων της JCB, υποστηρίζοντας αποτελεσµατικά τις ανάγκες των πελατών της σε όλη τη χώρα καθώς λειτουργεί µε πιστοποιηµένες διαδικασίες για τη διασφάλιση
ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών. Το τεχνικό της τµήµα είναι
άρτια εκπαιδευµένο για να προσφέρει τεχνικές υπηρεσίες σε συντήρηση και επισκευές στα συνεργεία της
και στον χώρο εργασίας του πελάτη.
Να σηµειωθεί πως η JCB κατασκεύασε το πρώτο αγροτικό ελκυστήρα το
1945 για να καλύψει τις αυξηµένες
ανάγκες των αγροτών. Ήταν ο πρώτος κατασκευαστής αγροτικών µηχανηµάτων που αναγνώρισε από την
αρχή την αναγκαιότητα σχεδιασµού
και κατασκευής εξειδικευµένης σειράς αγροτικών µηχανηµάτων µε ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά που
θα ταιριάζουν σε αγροτικές και κτηνοτροφικές εφαρµογές.
Aναφορικά µε τη νέα συνεργασία, µε
το ιταλικό εργοστάσιο κατασκευής γεωργικών ελκυστήρων ARBOS GOLDONI,
να σηµειωθεί πως η ιστορία του κατασκευαστή ξεκινά το 1896 µε την κατασκευή αγροτικών εξαρτηµάτων. Σήµερα
η ARBOS κατασκευάζει στα εργοστάσιά
της στη Modena Ιταλίας πάνω από 20
µοντέλα γεωργικών ελκυστήρων-τρακτέρ για αµπελουργικές, δενδροκοµικές και ανοικτής καλλιέργειας εφαρµογές, παράλληλα εκτός από τους γεωργικούς ελκυστήρες διαθέτει εξειδικευµένο τµήµα σχεδιασµού και κατασκευής παρελκόµενων εξαρτηµάτων.

Mε όραµα την απόλυτη ικανοποίηση των πελατών
τους, τα στελέχη της Unitrack AEE και Αgricon
AEE, παρέχουν καθηµερινά λύσεις και
εξειδικευµένες προτάσεις για τον εξοπλισµό που
είναι κατάλληλος για το έργο τους, ανταλλακτικά,
τεχνικές υπηρεσίες και συµβουλευτική υποστήριξη
για παλαιότερα και τρέχοντα µοντέλα µηχανηµάτων
JCB, Αrbos και Goldoni. Η Unitrack ΑΕΕ λειτουργεί
µε πιστοποιηµένες διαδικασίες για τη διασφάλιση
ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών της,
προκειµένου να προσφέρει σε κάθε πελάτη της
άρτια εξοπλισµένες τεχνικές εγκαταστάσεις, 24ωρη
τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη και συνολική
τεχνική υποστήριξη για συντήρηση και επισκευή
µηχανηµάτων στο σηµείο εκτέλεσης του έργου.

Βούληση

Η νέα συµφωνία της Τράπεζας
Πειραιώς, αφορά ολοκληρωµένη
χρηµατοδοτική πρόταση και
πιστοποιεί τη σταθερή βούλησή
της για την υποστήριξη του
αγροτικού επιχειρείν.

Aντιπρόσωπος
Η εταιρεία «Unitrack ΑΕΕ» από
το 1998 είναι ο αποκλειστικός
αντιπρόσωπος της JCB στην
Ελλάδα και Αλβανία, µε έδρα
την Αθήνα και συνεργάτες
σε 6 σηµεία.

ΑRBOS

Σήµερα η ARBOS κατασκευάζει
στα εργοστάσιά της στην Modena
Ιταλίας πάνω από 20 µοντέλα
γεωργικών ελκυστήρων-τρακτέρ
για αµπελουργικές, δενδροκοµικές
και ανοικτής καλλιέργειας
εφαρµογές.

AgroNews.gr
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ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΣ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Hρακλής Μπαλαντάνης

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

ΑΓΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Χρήστος Ζαγάρης

Tα slides Pulina και Martin
πιλότος εξελίξεων στη γεωργία
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
ΟΡΕΑΛΙΟΣ ΓΗ

Πόλος έλξης οι διεθνείς παρουσίες του «Αγρότη της Χρονιάς» 2020 κατάφεραν
να μεταφέρουν πολύτιμες εμπειρίες και γνώσεις στο ενθουσιώδες κοινό των Ιωαννίνων
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ∆ΙΑΚΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Λάζαρος Τσακανίκας

Ύµνο στην ελληνική γεωργία και στον Έλληνα
παραγωγό αποτέλεσε η ετήσια εκδήλωση απονοµής βραβείων του καταξιωµένου θεσµού Αγρότης της Χρονιάς. Ήταν η 11η απονοµή που
µε ιδιαίτερη φροντίδα επιµελείται η εφηµερίδα
Agrenda και φιλοξενήθηκε στα Ιωάννινα, στους
υψηλής αισθητικής χώρους του Grand Serai.
Η ενθουσιώδης ανταπόκριση των Ηπειρωτών στην πρόσκληση της Agrenda για τον Αγρότη της Χρονιάς, αποτέλεσε καταλύτη για
την επιτυχία της εκδήλωσης, την οποία πλαισίωσαν αγρότες και συντελεστές της αγροτικής παραγωγής απ’ όλη την Ελλάδα.
Φέτος η εκδήλωση είχε στο επίκεντρό της την

κτηνοτροφία µε τον Ιταλό καθηγητή Giuseppe
Pulina, από το Πανεπιστήµιο του Sassari (Σαρδηνία), να δίνει τον τόνο των εξελίξεων στην
αγορά του αιγοπρόβειου γάλακτος και των τυροκοµικών προϊόντων. Πολύτιµη ήταν και η
συνεισφορά του βραβευµένου µε τον τίτλο του
Αγρότη της Χρονιάς 2019 στο Ηνωµένο Βασίλειο Ιρλανδού παραγωγού, John Martin, ο οποίος µετέφερε µια «εικόνα του µέλλοντος» για
τα ελληνικά δεδοµένα την οποία ο ίδιος εφαρµόζει στη δική του σύνθετη εκµετάλλευση, µε
πρόβατα φυλής και σηµαντικές εκτάσεις παραγωγής ζωοτροφών. Την εκδήλωση τίµησε
µε την ενεργό παρουσία του ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, ενώ παράλληλα εξέχοντα ρόλο είχε και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέκος Καχριµάνης.

Κατά τη διάρκεια της Ηµερίδας, επίλεκτα
µέλη της επιστηµονικής κοινότητας, στελέχη
του τραπεζικού τοµέα, παράγοντες της αγοράς
µηχανηµάτων και τεχνοκράτες από τον κλάδο
των αγροτικών εφοδίων, κυρίως δε, καταξιωµένοι για τη δουλειά τους αγρότες και κτηνοτρόφοι ανέπτυξαν ενδιαφέρουσες θεµατικές
ενότητες και παρουσίασαν συγκεκριµένα επιχειρηµατικά projects.
Τον τίτλο του Μεγάλου χορηγού στο θεσµού
διατήρησε για 7η συνεχή χρονιά η εταιρεία λιπασµάτων Yara Hellas. Τις θέσεις των χορηγών
µοιράστηκαν η Agrotech S.A (John Deere), η
Eurobank, η Interamerican, η Mitsubishi Motors,
ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισµός ΠΙΝ∆ΟΣ και
η γαλακτοβιοµηχανία ∆Ω∆ΩΝΗ. Τέλος θέση
υποστηρικτή είχε η Bayer.
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Κοινή στρατηγική
για φέτα, μαντσέγκα
πεκορίνο και ροκφόρ
Τα ΠΟΠ πρόβεια τυριά της ΕΕ ως δημόσια αγαθά της Μεσογείου
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Τα τέσσερα τυριά της Μεσογειακής
Λεκάνης, η φέτα, το γαλλικό ροκφόρ, το ιταλικό πεκορίνο ροµάνο
και το ισπανικό µαντσέγκα, δεν είναι ανταγωνιστές αλλά η ουσία της
πολυδιαφηµισµένης µεσογειακής
διατροφής, µαζί µε το ελαιόλαδο και
ως εκ τούτου, έτσι θα πρέπει να προωθούνται και να προστατεύονται.
Η Φέτα θα πρέπει να αντιµετωπι-

στεί ως προϊόν δηµόσιου συµφέροντος, να αναλάβει το κράτος το κόστος της προστασίας της κι οι αποµιµήσεις που αποτελούν έγκληµα
να έχουν τις ανάλογες βαριές κυρώσεις, υποστήριξε ο Ιταλός καθηγητής Υγείας των Ζώων, Giuseppe
Pulina, από το Πανεπιστήµιο Sassari
της Σαρδηνίας, ο οποίος συµµετείχε
στις εργασίες του Αγρότη της Χρονιάς 2020, που έλαβε χώρα στα Γιάννενα στις 25 Ιανουαρίου.
«Μόνο έτσι θα µπορέσει να γί-

νει και πάλι ανταγωνιστική και να
την δούµε να τοποθετείται στα ράφια των διεθνών αγορών, δίπλα σε
πολύ φηµισµένες ετικέτες τυριών»,
ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός
Καθηγητής.
Επικαλούµενος στοιχεία του FAO
o κ. Pullina υποστήριξε πως από το
2030 και µετά η παραγωγή πρόβειου γάλακτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα ακολουθήσει φθίνουσα πορεία, µε την Ελλάδα να διατηρεί την
κυρίαρχη θέση της ως προς την πα-

Αλλαγή προτύπων
Από µία ετικέτα που µας
ενδιέφερε η προέλευση, ο
καταναλωτής θέλει να βλέπει
τώρα τον σεβασµό στα ζώα
και στο περιβάλλον

ραγωγή. Σε αυτό το σενάριο παρέθεσε µια σειρά από κινδύνους, όπως είναι οι αποµιµήσεις αλλά και
οι ενίσχυση των τάσεων που υπα-

γορεύουν φυτικές δίαιτες. «Όπως
το κρασί δεν είναι µόνο αλκοόλ.
Ένα ποτήρι γάλα δεν είναι µόνο
πρωτεΐνες» αντιπαρέβαλε ο καθηγητής, εξηγώντας πως πάντα θα υπάρχουν καταναλωτές που δίνουν
έµφαση σε υψηλής διατροφικής αξίας και µε βαριά πολιτισµική εντύπωση τροφές. «Υπάρχουν αξίες πίσω
από το σύστηµα παραγωγής και οι
άνθρωποι θέλουν να τις βλέπουν.
Είναι σύνθετα τα συστήµατα παραγωγής κτηνοτροφικών προϊόντων

Στην ετοιµότητα της
John Deere
να παράσχει
ολοκληρωµένες ψηφιακές
λύσεις στα θέµατα τεχνικής
φροντίδας σε
κάθε αγροτική
εκµετάλλευση,
αναφέρθηκε ο
Χριστόδουλος
Μποζατζίδης,
διευθύνων
σύµβουλος
της Agrotech
S.A.

Αν αυξηθεί η αξία της παραγωγής ανά στρέµµα 100 ευρώ, τότε θα αυξηθεί
και το ΑΕΠ 1%, ανέφερε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Σκρέκας.
Ανήσυχος για το µέλλον της ΚΑΠ, εµφανίστηκε ο Χ. Κασίµης (δεξιά).

Αξιοποίηση του αρνίσιου κρέατος µέσα από την τυποποίηση, όπως το έχουν
κάνει οι Πολωνοί, οι οποίοι το πωλούν στα 20 ευρώ το κιλό στη χονδρική,
πρότεινε ως διέξοδο ο περιφερειάρχης Ηπείρου, Aλέξανδρος Καχριµάνης.
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Με απλή λογική στήνονται
οι πιο επιτυχημένες φάρμες
Η στρατηγική του βραβευμένου κτηνοτρόφου John Martin
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

kontonis@agronews.gr

σε βιολογικό και οικονοµικό επίπεδο» εξήγησε. «Σε κάθε περίπτωση,
στο µέλλον ο καταναλωτής δεν θα
αγοράζει µε την ίδια ευκολία. Η παράδοση, η ευζωία και ο σεβασµός
στο περιβάλλον θα είναι οι βασικοί
παράγοντες επιλογής για τους πολίτες, ενώ σε ατοµικό επίπεδο ρόλο παίζει και η ποιότητα και η τιµή
του προϊόντος», εξήγησε ο καθηγητής, υποστηρίζοντας πως είναι παράλληλα επιτακτική ανάγκη η προστασία του ΠΟΠ από απάτες, η προ-

Τεχνητό γάλα
Η βιοµηχανία περνάει σε ένα
τελείως τεχνητό γάλα και
κάποιοι πιστεύουν ότι µπορεί
να αντικαταστήσει το φυσικό

ώθησή του σε παλιές και νέες αγορές µαζί µε την ανάδειξη περισσότερων αντίστοιχων παραδοσιακών
τυροκοµικών προϊόντων.

Παράγει σχεδόν 80% περισσότερο
κρέας ανά πρόβατο σε σχέση µε τους
συναδέλφους του και εξασφαλίζει υπερδιπλάσια απόδοση στα βοσκοτόπια του. Κι όµως, όπως είπε ο βραβευµένος Ιρλανδός κτηνοτρόφος
John Martin από το βήµα του Αγρότη της Χρονιάς «ο καθένας µπορεί
να κάνει ό, τι έχω κάνει µε το να είναι ανοικτός σε νέες ιδέες και να αξιοποιεί καλύτερα τους πόρους που
διατίθενται στην επιχείρησή του».
Η λογική µε την οποία «τρέχει»
την µονάδα κρεοπαραγωγής των
720 προβάτων που διατηρεί, βασίζεται σε απλές παραδοχές όπως είπε: Πρώτον, παρακολουθεί όλες τις
πτυχές της επιχείρησής του, λαµβάνοντας τεκµηριωµένες αποφάσεις,
δεύτερον υιοθετεί νέες τεχνολογίες
µόνο εάν µπορούν να τον ωφελήσουν και τρίτον, συµµετέχει σε οργανωµένες οµάδες συζήτησης µε άλλους παραγωγούς για να διορθώνει
τα λάθη του και να ανιχνεύει νέες ιδέες. Το πόσο σηµασία έχει για την
επιτυχία µία αγροκτηνοτροφικής επιχείρησης να µετράει όλες τις πτυχές της φαίνεται από το παρακάτω παράδειγµα που παρέθεσε. «Το
2003 είχα µία αναλαµπή: Ας πούµε
ότι εκτρέφω 500 πρόβατα µε µέσο όρο 110 κιλά βάρος. Υπολόγισα ότι έπρεπε έτσι να διατηρώ 55 τόνους ζώντος βάρους το χρόνο. Αν είχα 600

Στην ενότητα για τη Φέτα συµµετείχαν µεταξύ άλλων οι Γ. ∆εκόλης
πρόεδρος Μετακινούµενων Κτηνοτρόφων, Χρ Αποστολόπουλος πρόεδρος
ΣΕΒΓΑΠ, ο τυροκόµος Κ. Κάραλης και ο Μ. Παναγιωτάκης της ∆ωδώνη.

Προώθηση
Ο John Martin έχει
φτιάξει ένα µικρό βίντεο
µαζί µε άλλους παραγωγούς για να προωθεί τα
προϊόντα του

πρόβατα των 80 κιλών και έπρεπε
να διατηρώ 48 τόνους, αυτό θα σήµαινε 100 παραπάνω στόµατα, αλλά
13% λιγότερες απαιτήσεις συντήρησης, κάτι που µε συµφέρει. Σήµερα
τα πρόβατα είναι 75 κιλά κατά µέσο όρο, µε συντελεστή γονιµότητας
1,85 αρνιά. Έχω 14 πρόβατα ανά εκτάριο, µε απόδοση 525 κιλά βάρος
σφαγίου ανά πρόβατο, σε σχέση µε
295 κιλά που κάνει το 25% των συγκρινόµενων αγροκτηµάτων».

Ως προς το πώς πετυχαίνει αυτές
τις αποδόσεις, ο ίδιος λέει πως κρατώντας µόνο δικά του ζώα αντικατάστασης (µάνες) εξασφαλίζει έτσι
βέλτιστη γονιµότητα, παραγωγικότητα, ικανότητα µητρότητας, πιστοποίηση παραγωγής και σφαγής. Όλα τα ζώα αντικατάστασης γεννάνε
1 φορά το χρόνο. Έτσι, αυξάνει τις
αποδόσεις και δεν έχει µη παραγωγικά ζώα στη φάρµα, ενώ βελτίωσε
παράλληλα την υγεία του κοπαδιού
και την ασφάλεια, µειώνοντας και τα
κόστη κτηνιατρικής φροντίδας. Για
τη διαχείριση των 520 στρεµµάτων
βελτιωµένου βοσκότοπου που διατηρεί, µετρά την ανάπτυξη του χόρτου και µε τη βοήθεια λογισµικού
παράγει ένα ισοζύγιο που τον βοηθάει να καταλάβει αν θα του λείψει
ή αν θα έχει περίσσευµα χόρτου, ώστε να το διορθώσει.
Κλείνοντας την οµιλία του, ο John
Martin, είπε ότι αν και απέχει 3.759
χιλιόµετρα µακριά από τα Γιάννενα
ο τόπος που εργάζεται, το µήνυµα
είναι το ίδιο: «Η τύχη µπορεί να περιγραφεί ως εκεί όπου η προετοιµασία και η ευκαιρία συναντώνται. Πρέπει να είστε σε θέση να προβλέψετε
µια ευκαιρία και να δηµιουργήσετε
τα µέσα για να την εκµεταλλευτείτε.
Περιορισµοί είναι εκείνοι που θέτουµε µόνοι µας. Όχι ότι όλα όσα έχω
κάνει είχαν επιτυχή έκβαση, αλλά η
θετική πτυχή της αποτυχίας πρέπει
να είναι τα διδάγµατα που αντλήθηκαν. Μην επαναλάβετε το λάθος».

O θεσµός του Αγρότη της Χρονιάς τίµησε στα Ιωάννινα τους νικητές
του 2020 και τους κάλεσε να συνδιαµορφώσουν την ατζέντα που θα
απασχολήσει την πρωτογενή παραγωγή από εδώ και στο εξής.
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Επιχειρηµατικές προσπάθειες που αποδεικνύουν ότι πράγµατι οι προοπτικές της εγχώριας παραγωγής είναι ουσιαστικές παρουσιάστηκαν στην τέταρτη ενότητα της
εκδήλωσης του Αγρότη της Χρονιάς 2020. Μέλι, κρασί, ακτινίδια και αρωµατικά φυτά συνιστούν µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα πετυχηµένης δραστηριότητας στον
αγροτικό χώρο µε τους επιχειρηµατίες της ενότητας αυτής να αναπτύσσουν δραστηριότητα τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της χώρας.

Αν δεν μπορείς να προπορευτείς των
εξελίξεων τουλάχιστον ακολούθα γοργά

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΕΜΕΡΤΖΙ∆ΟΥ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΝΤΙΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ ∆ΗΜΟΥ

Παραγωγός Αρωµατικών Φυτών

Πρόεδρος του Μελισσοκοµικού Συλλόγου Ιωαννίνων

Υπεύθυνη Marketing – Οινοχόος Κατώγι Αβέρωφ

Στην Ξηρολίµνη Κοζάνης µια αγροτική οικογένεια
βρήκε περιθώρια καινοτόµας έκφρασης στο πεδίο των
καλλυντικών, όταν µέσα στο 2012 αποφάσισε να
ασχοληθεί µε τα αρωµατικά φυτά. Η Καλλιόπη
Σεµερτζίδου ήταν αποφασισµένη να εκµεταλλευτεί τη
µεταποιητική αξία της πρώτης ύλης που καλλιεργεί,
παρασκευάζοντας υπό την επωνυµία Bio Life Secrets
µια σειρά από προϊόντα όπως ανθόνερα, αιθέρια έλαια,
φυτικά καλλυντικά, ροδόνερο, βότανα και εκχυλίσµατα.

O Αναστάσιος Ποντίκης, πρόεδρος του
Μελισσοκοµικού Συλλόγου Ιωαννίνων, αναφέρθηκε
στην βιοποικιλότητα της Περιφέρειας Ηπείρου η
οποία επιτρέπει την παραγωγή µελιού υψηλής
προστιθέµενης αξίας. Ο ίδιος στάθηκε στην ανάγκη
από εδώ και πέρα οι παραγωγοί να συµβάλουν
ουσιαστικά ώστε ο καταναλωτής να εµπεδώσει την
ποιοτική διαφορά του ελληνικού µελιού από τα
εισαγόµενα ανταγωνιστικά προϊόντα.

Η Μαρία ∆ήµου από το Κατώγι Αβέρωφ, παρουσίασε
την δουλειά που γίνεται στα αµπελωτόπια στους
πρόποδες της Πίνδου, ορίζοντας τους στόχους της
επιχείρησης για τα επόµενα χρόνια. Προτεραιότητα θα
είναι η εστίαση στην περαιτέρω προώθηση του
οινοτουρισµού, ενός µοντέλου που για τα δεδοµένα
της χώρας εισήγαγε για πρώτη φορά το Κατώγι
Αβέρωφ, πετυχαίνοντας σε ένα αποµονωµένο χωριό
να συγκεντρώνει 20.000 επισκέπτες ετησίως.

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΩΣΗΣ

Πρόεδρος ΖΟΙΝΟΣ Α.Ε.

Πρόεδρος ΖΕΥΣ Ακτινίδια Α.Ε.

Οι αυστηροί και πειθαρχηµένοι παραγωγοί ορίζουν οι ίδιοι την τιµή
του προϊόντος τους τις περισσότερες φορές. Στις µέρες µας οι παραγωγοί καλούνται να δώσουν την
δική τους ταυτότητα στα προϊόντα
τους προκειµένου να πληρωθούν
την προστιθέµενη αξία του κόπου
τους. Αυτό ήταν το βασικό µήνυµα
της τέταρτης ενότητας της εκδήλωσης στα Γιάννενα, µε τον Βαγγέλη
Αργύρη, πρόεδρο της Ζοίνος Α.Ε
και τον ∆ηµήτρη Μανώση, πρόεδρο της ZEYS Ακτινίδια Α.Ε να συνυπογράφουν το µυστικό αυτό.
Ο ∆ηµήτρης Μανώσης, πρόεδρος της ΖΕΥΣ Ακτινίδια Α.Ε, της
οµάδας 350 παραγωγών µε ετήσιο τζίρο 10-12 εκατ. ευρώ, αναφέρθηκε στον τρόπο και τον κόπο
µε τον οποίο η Ζευς από το 1993
µέχρι σήµερα κατάφερε να συνδιαµορφώνει µαζί µε τους κορυφαίους παραγωγούς παγκοσµίως
τις τάσεις στο ακτινίδιο. «Η φιλοσοφία είναι αν δεν µπορούµε να
προπορευτούµε των εξελίξεων να
τις ακολουθήσουµε γοργά» υπο
στήριξε ο ίδιος. «Υπάρχει ένας ε-

σωτερικός αυστηρός κανονισµός.
∆εν διαπραγµατευόµαστε τις αρχές
της οργάνωσης» συνέχισε, εξηγώντας πως αυτό έχει ως αποτέλεσµα
ποιοτικά προϊόντα µε ορθολογική
χρήση µέσων παραγωγής και σαν
τελικό αποτέλεσµα καλύτερη δυνατή τιµή στον παραγωγό. «Υπάρχει
µια εµµονή να θεωρούµε τον παραγωγό φουκαρά» συµπλήρωσε,
«η φιλοσοφία µας είναι ότι ο παραγωγός είναι επιχειρηµατίας και
έτσι τον θέλουµε». Τέλος εξήγησε πως η ποιότητα του προϊόντος
δεν σταµατά στο χρώµα και την όψη του εν γένει. «Ποιότητα είναι
και ο τρόπος που απαντάς στο τηλέφωνο» κατέληξε.
Από την πλευρά του ο Βαγγέλης
Αργύρης, πρόεδρος της Ζοίνος Α.Ε.,
εξήγησε πως οι παραγωγοί δεν αξίζει να αναµένουν µια θεσµική παρέµβαση για την αντιµετώπιση ζητηµάτων όπως των ελληνοποιήσεων. Παράλληλα µε τις αξιώσεις ενίσχυσης των κυρώσεων σε περιπτώσεις αθέµιτων πρακτικών, είναι σηµαντικό «οι παραγωγοί να
δίνουν την δική τους ταυτότητα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Απόσυρση
Κάτι που προβληµάτισε
σοβαρά το πάνελ είναι
η αδυναµία ανανέωσης
του πληθυσµού της
υπαίθρου και η ερηµοποίηση των χωριών

στα προϊόντα που παράγουν» είπε. «Ο καταναλωτής θα δώσει την
αξία στο προϊόν και την διάθεση»
συµπλήρωσε, αναφερόµενος τόσο στην δουλειά που γίνεται στην
Ζίτσα µε τις ντόπιες ποικιλίες, όσο και στην πορεία των παραγωγών της ΖΕΥΣ. «Το µεγάλο εργαλείο που βοηθάει την προσπάθεια
που κάνουµε εµείς, είναι η ποικιλία µας, η Ντεµπίνα» συνέχισε,
«µας δίνει τη δυνατότητα να πα-

ράγουµε κρασιά που δεν βρίσκεις
σε άλλες περιοχές. Αυτό περνάει
σαν αντίληψη και στην προβολή
των προϊόντων».
Πάντως αυτό που προβληµάτισε το πάνελ είναι η αδυναµία ανανέωσης του πληθυσµού της υπαίθρου, µε τον κ. Αργύρη να εξηγεί
ότι µε δυσκολία διαχειρίζονται τα
κτήµατα που οι γηραιότεροι παραγωγοί σταµατούν να καλλιεργούν
επειδή αποσύρονται.

