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Ενίσχυση ελαιολάδου    
και αγροτικό πετρέλαιο   
Τζάμπα τόκους φορτώνονται οι αγρότες δικαιούχοι προγραμμάτων    

Σε ειδική ενίσχυση του ελαιολάδου, επίσπευση της λύσης για το αγροτικό 
πετρέλαιο και περαιτέρω ρυθµίσεις για τα αγροτικά δάνεια που προορίζο-
νται για υλοποίηση επενδυτικών προγραµµάτων, προσανατολίζεται η κυ-
βέρνηση, όπως έδειξε η τελευταία συνάντηση για τα αγροτικά στο Μαξίµου. 

Οι Ισπανοί µέσω της θέσπισης κατώτατων τιµών παραγωγού µάλλον δείχνουν 
το δρόµο στο ελαιόλαδο.Την ίδια στιγµή, οι γενικοί όροι χορηγήσεων, κυρίως 
όµως τα επιτόκια (7,5%) που τιµολογούν οι τράπεζες για δάνεια που συνδέο-
νται µε αγροτικές επενδύσεις, απασχόλησαν και τον πρωθυπουργό. σελ. 18, 46Σε αναστολή    

οι... δασικοί 
χάρτες ΟΣΔΕ   
Εξαιρούνται από τη δασική νο-

µοθεσία όλοι οι αγροί που έχουν 

απωλέσει το δασικό τους χαρα-

κτήρα σύµφωνα µε το µηχανο-

γραφικό του ΟΠΕΚΕΠΕ, µε ρύθ-

µιση του Περιβάλλοντος. σελ. 8

Εισαγωγέας   
και Carraro 
ο Κουιμτζής      
Συµφωνία συνεργασίας µε έναν 

από τους ισχυρότερους παίκτες 

διεθνώς στον τοµέα των δενδρο-

κοµικών τρακτέρ έκλεισε ο όµι-

λος Κουιµτζή, για την αντιπρο-

σώπευση της ιταλικής Carraro 

σε Ελλάδα και Κύπρο. σελ. 20
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EDITORIAL

• Επίσηµα και από το δίκτυο του οµίλου 
Κουιµτζή τα τρακτέρ Carraro σελ. 20
• Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου ενισχύσεις για 
µηχανολογικό εξοπλισµό σελ. 18-19

• Συνεχάρη τους νικητές του διαγωνισµού 
«Αγρότης της Χρονιάς» ο Βορίδης σελ. 46
• Με ενισχύσεις 1 δις η Γερµανία προσπαθεί 
να κατευνάσει τους αγρότες της σελ. 47

• Λίγες πράξεις στα αµνοερίφια που µπαίνουν 
στην κατάψυξη µέχρι το Πάσχα σελ. 22
• Περιορίζεται σε δειγµατισµούς η εγχώρια 
αγορά ελαιολάδου, που έχει ζήτηση σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Αυξηµένο ενδιαφέρον για το ελαιόλαδο, αλλά µε «µετρηµένες» 
πράξεις και τιµές που σταθεροποιήθηκαν σε χαµηλά επίπεδα. Η 
αγορά κινείται στα 3,80 ευρώ για τα κατσίκια και στα 4,50 ευρώ 
για τα αρνιά, µε τους κτηνοτρόφους να σκέφτονται τις εξαγωγές 
στην Ιταλία. Απραξία στο σκληρό σιτάρι λόγω κορονοϊού και 
ανακατατάξεις στο βαµβάκι που θα ανακτήσει το χαµένο έδαφος, 
αλλά δύσκολα θα φτάσει στα επίπεδα που ήταν πριν. 

Θρίπες στη νεκταρινιά
Οι θρίπες, παρά το µικρό τους 
µέγεθος, γίνονται εύκολα αντιληπτοί 
καθώς διαθέτουν µακρύ πεπλατυσµένο 
σχήµα. Μάλιστα τα ενήλικα άτοµα 
φέρουν τέσσερεις λεπτές πτέρυγες. Ο 
εχθρός εναποθέτει τα ωά του κατά την 
περίοδο της ανθοφορίας στα άνθη και 
οι νεαρές προνύµφες αφότου 
εκκολαφθούν τρέφονται από 
τρυφερούς φυτικούς ιστούς όπως και 
µε ανθικά µέρη. Στην καλλιέργεια της 
νεκταρινιάς είναι δυνατόν να 
προκαλέσουν εσχάρωση, δερµάτωση 
και παραµόρφωση των καρπών.

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου προστασία Φυτών Βόλου, 
συµβουλεύουν, σε οπωρώνες στους 
οποίους διαπιστωθεί κατά την εαρινή 
περίοδο αυξηµένη δραστηριότητα 
θριπών στα άνθη, να πραγµατοποιηθεί 
ψεκασµός µε κατάλληλο και 
εγκεκριµένο για την καλλιέργεια της 
νεκταρινιάς εντοµοκτόνο, αµέσως 
µόλις ολοκληρωθεί το στάδιο πτώσης 
των πετάλων έως της πτώσης του 
κάλυκα. Η παρουσία του εντόµου είναι 
εφικτό επίσης να µειωθεί σε σηµαντικό 
βαθµό µε την καταστροφή των 
ανθισµένων ζιζανίων µέσα και γύρω 
από τις καλλιέργειες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 07-03-2020
Στα δυτική και βόρεια νεφώσεις 
µε τοπικές βροχές πιθανώς 
ισχυρές. Λίγα χιόνια στα ορεινά 
της Ηπείρου και της δυτικής 
Μακεδονίας. Άνεµοι νότιοι 
µέτριοι. Θερµοκρασία σε άνοδο 
ως προς τις ελάχιστες τιµές της.
 
Κυριακή 08-03-2020 
Νεφώσεις και βροχές παροδικά 
αυξηµένες στα δυτικά, τα βόρεια 
και τα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου. Άνεµοι νοτιοδυτικοί 
µέτριοι και στο ανατολικό Αιγαίο 
πιο ισχυροί. Στα δυτικά και 
βόρεια πτώση θερµοκρασίας.

∆ευτέρα 09-03-2020 
Νεφώσεις µε βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. Αραιή 
χιονόπτωση στα ορεινά της 
Θράκης. Στις υπόλοιπες 
περιοχές λίγες νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες µε 
πρόσκαιρες τοπικές βροχές. 
Άνεµοι νοτιοδυτικοί µέτριοι. 
Πτώση θερµοκρασίας στα 
ανατολικά και νότια.

Τρίτη 10-03-2020 και
Τετάρτη 11-03-2020
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες κυρίως στα ανατολικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου 
θα σηµειωθούν πρόσκαιρες 
τοπικές βροχές. Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριοι. Η θερµοκρασία θα 
σηµειώσει µικρή άνοδο ως προς 
τις µέγιστες τιµές της.

Πέµπτη 12-03-2020 και 
Παρασκευή 13-03-2020
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες θα σηµειωθούν στη 
χώρα. Οι άνεµοι θα πνέουν από 
δυτικές διευθύνσεις µέτριοι και 
στα νότια πελάγη τοπικά πιο 
ισχυροί. Αναµένεται µικρή 
άνοδος της θερµοκρασίας.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από νότιες 
διευθύνσεις 4 µε 
6 µποφόρ και στα 
πελάγη τοπικά 
7 µε 8 µποφόρ.
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Στις οργανωµένες χώρες και ακόµα περισσό-
τερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η στοιχειο-
θέτηση των πολιτικών ξεκινάει από την ε-
πεξεργασία των δεδοµένων και την προ-
σεκτική µελέτη των στατιστικών. Εδώ, 
στη χώρα µας, πολλά πράγµατα γίνονται 
στην τύχη και ακόµα περισσότερα βασί-
ζονται στη διαίσθηση και το πολιτικό κρι-
τήριο του κάθε υπουργού, χωρίς κάποια 
άλλη τεκµηρίωση. 

Στο νοµοσχέδιο για τους συνεταιρισµούς π.χ. 
το οποίο περί τα µέσα της εβδοµάδος εξα-
σφάλισε και την ψήφο της Βουλής, συ-
νιστά εποµένως νόµο του κράτους, ακο-
λουθήθηκε ένας δρόµος µε πολλές πα-
ραδοξότητες. Έτσι, αντί να αναλυθεί αυ-
τό που είναι σήµερα η ελληνική γεωρ-
γία, βάσει αυτού να υπάρξει µια στοχο-
θέτηση για το πού θέλουµε να πάει και 
στη συνέχεια να βρεθεί ο τρόπος να γίνει 
αυτό, είχαµε έναν νόµο ο οποίος παρεµ-
βαίνει αποσπασµατικά σε ορισµένα ζη-
τήµατα, δεν αφουγκράζεται τις ανάγκες 
της αγροτικής επιχειρηµατικότητας, πε-
ριφρονεί βασικές αρχές του συνεργατι-
σµού διεθνώς και είναι καταδικασµένος 
να αποτύχει.   

Μίλησαν για ώρες δεκάδες βουλευτές όλων 
των κοµµάτων, αναπτύχθηκαν διαφό-
ρων ειδών ρητορικές εντυπωσιασµού και 
προσέλκυσης εκλογικής πελατείας, κα-
νείς ωστόσο δεν φρόντισε να µας πείσει, 
γιατί έγινε αυτός ο νόµος, πού θέλει να ο-
δηγήσει την ελληνική γεωργία και τους 
Έλληνες παραγωγούς, ποιες ακριβώς α-
νάγκες έρχεται να καλύψει, τις είδους συ-
νεργατισµό έχει ανάγκη η χώρα και πώς 
µπορεί αυτός να διευκολυνθεί µέσα από 
το συγκεκριµένο νοµοθέτηµα. 

∆εν καταλάβαµε π.χ. αν αυτός ο νόµος έρχε-
ται να διευκολύνει τους µικρούς, µικρο-
µεσαίους ή µεγάλους αγρότες (εκµεταλ-
λεύσεις), αν προσφέρεται για τις εκτατι-
κές, τις εντατικές ή τις µοντέρνες καλλι-
έργειες, αν βρίσκει ευκολότερα εφαρµο-
γή στη φυτική παραγωγή, στις κτηνοτρο-
φικές µονάδες ή στις ιχθυοκαλλιέργειες. 
Λες και η ελληνική γεωργία, δηλαδή ο 
τοµέας της πρωτογενούς παραγωγής στη 
χώρα µας είναι ένα πράγµα. Λες και όλοι 
έχουν την ίδια ανάγκη συµµετοχής σε συ-
νεργατικά σχήµατα. Λες και δεν είδαµε 
την τύχη που είχαν οι προηγούµενοι νό-
µοι. Λες και το µόνο που έλειπε… ήταν έ-
νας νόµος Βορίδη.  Agrenda

Μίλησαν πολλοί
για να μην πουν
τελικά τίποτα!  

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,12301

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,50591

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,06253

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,86666

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
119,23850





ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Χρήσιµα για την ανάπτυξη µιας ο-
λοκληρωµένης στρατηγικής στον 
τοµέα της κτηνοτροφίας, όχι ό-
µως «φάρµακο» για την κατα-
νοµή των δικαιωµάτων ενιαίας 
ενίσχυσης σε κρίσιµες για τον 
κλάδο περιοχές, χαρακτηρίζο-
νται από καλούς γνώστες του 
θέµατος, τα ∆ιαχειριστικά Σχέ-
δια Βόσκησης επί των οποίων 
πολλοί φαίνεται να επενδύουν. 
Μεταξύ αυτών και ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βο-
ρίδης, ο οποίος, µετά την παρά-
ταση της προσθεσµίας εκπόνη-
σης των εν λόγω διαχειριστικών 
σχεδίων µέχρι 31/12/2021, δι-
ατείνεται ότι το θέµα των βο-
σκοτόπων και των δικαιωµάτων 
επ’ αυτών βαίνει προς επίλυση. 
Βάσει αυτού, ελπίδες για περαι-
τέρω κατοχύρωση δικαιωµάτων 
καλλιεργούνται και από τους α-
γρότες, οι οποίοι προτιµούν να 
βλέπουν το ποτήρι µισογεµάτο.

Στην πραγµατικότητα, οι µόνοι 
που δικαιολογούνται να πανηγυ-
ρίζουν είναι ορισµένοι από εκεί-
νους που φιλοδοξούν να εισπρά-
ξουν «επαρκές µερίδιο» από την 

πίτα των 15 εκατ. ευρώ περίπου 
που έχει προβλεφθεί ως αµοιβή 
για τους τεχνικούς συµβούλους, 
δηλαδή τους µηχανικούς υλοποί-
ησης του συγκεκριµένου έργου.  
Εικάζεται µάλιστα ότι η πίτα αυτή 
«γράφει» ήδη το όνοµα των πα-
ραγγελιοδόχων της κι αυτό που 
αποµένει είναι η σχετική προκή-
ρυξη, προκειµένου οι εικασίες να 
επιβεβαιωθούν. 

Το θέµα πάντως δεν είναι µόνο 
εκεί. Το µεγάλο ζήτηµα, το οποίο 
τίθεται, είναι η δυσαναλογία µε-
ταξύ ζήτησης για βοσκοτόπια και 
πραγµατικής δυνατότητας φιλο-

ξενίας ζωικού κεφαλαίου σε κά-
θε περιοχή. Ως γνωστόν, υπάρ-
χει µεγάλη απόκλιση ανάµεσα 
στο δηλωµένο από το παρελθόν 
(ιστορικά δικαιώµατα) ζωικό κε-
φάλαιο ενός τόπου, τα δικαιώµα-
τα που διεκδικούν ή έχουν ήδη 
καταχυρώσει σ’ αυτή την περιο-
χή κάποιες χιλιάδες κτηνοτρό-
φοι και τις πραγµατικές βοσκή-
σιµες εκτάσεις ή την αντίστοιχη 
αντικειµενική βοσκοϊκανότητα 
η οποία δύναται να αξιοποιηθεί. 

Μ’ αυτή την έννοια, υπάρχει 
πάντα ο φόβος, ακόµα και µε-
ταξύ των αρµοδίων, ότι µια αυ-
θεντική παράσταση των πραγ-
µατικών δυνατοτήτων µέσα α-
πό τα διαχειριστικά σχέδια θα 
οδηγήσει σε περαιτέρω εκτρά-
χυνση της κατάστασης, φέρνο-
ντας σε πολύ δύσκολη θέση τό-
σο τους κτηνοτρόφους όσο και 
τις αρµόδιες αρχές. 

Μ’ αυτή την έννοια, η προσωρι-
νή όσο και κατακριτέα από πολ-
λούς, «τεχνική λύση» βάσει της 
οποίας γίνεται σήµερα η κατα-
νοµή των δικαιωµάτων ενιαίας 
ενίσχυσης σε δηµόσια βοσκοτό-
πια, συνεχίζει να συνιστά... µια 
κάποια λύση.

Σηµειωτέον ότι από την αναζή-
τηση µόνιµης και πραγµατικής 
λύσης µέσα από τα επιδιωκόµε-
να διαχειριστικά σχέδια, σε πολύ 
δύσκολη θέση θα βρεθούν περιο-
χές όπως αυτές των περιφερεια-
κών ενοτήτων (πρώην Νοµαρχί-
ες) Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας, 
Λάρισας, Ξάνθης και Ιωαννίνων.  
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Τα Διαχειριστικά Σχέδια 
δεν λύνουν όλα τα θέματα 
Η κατά τόπους χαμηλή βοσκοϊκανότητα ίσως δυσκολέψει τα δικαιώματα   

Στη Βουλή το θέμα από τον Αμυρά

Πραγµατική λύση
Από την αναζήτηση µόνιµης λύσης 

θα βρεθούν σε δύσκολη θέση 
Σέρρες, Αιτωλοακαρνανία, 

Λάρισα, Ξάνθη και Ιωάννινα

Με νόµο
του 2015
Με τον νόµο 4351/2015 
καθιερώθηκε η υποχρέωση της 
χώρας να καταρτίσει τον Εθνικό 
Χάρτη Βοσκήσιµων Γαιών και να 
προχωρήσει στην Εκπόνηση των 
∆ιαχειριστικών Σχεδίων 
Βόσκησης (∆.Σ.Β.). Οι 
προδιαγραφές και το περιεχόµενό 
τους (ΚΥΑ 1058/ 71977) 
στοχεύουν στη σύνταξη µελετών 
διαχείρισης των βοσκήσιµων 
γαιών, οι οποίες θα έχουν ως 
επιδίωξη την αειφορική 
αξιοποίησή τους, προς όφελος της 
βιώσιµης ανάπτυξης της 
κτηνοτροφίας. Η προθεσµία για 
την εκπόνηση των διαχειριστικών 
σχεδίων είναι στις 31.12.2021.

Το θέµα των διαχειριστικών σχεδί-
ων βόσκησης έφερε πρόσφατα στη 
Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων της 
Ν∆ Γιώργος Αµυράς, ρωτώντας σε 
ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία 
ολοκλήρωσής τους. Στην ερώτηση 
που κατέθεσε στις 28 Φεβρουαρί-
ου προς τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ο βουλευτής αναφέ-
ρει πως µε τα ∆ιαχειριστικά Σχέ-
δια Βόσκησης επιδιώκεται η πλή-
ρης και αντικειµενική απογραφή 
της φυσιογνωµίας, του καθεστώ-
τος χρήσης και του παραγωγικού 

δυναµικού των βοσκήσιµων γαι-
ών σε πανελλαδική κλίµακα µε 
σύγχρονες τεχνολογίες, προκειµέ-
νου να γίνει ο χωρικός προσδιορι-
σµός, να είναι γνωστή η ακριβής 
επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτί-
µηση της βοσκοϊκανότητάς τους, 
η λιβαδική κατάσταση και να κα-
ταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε 
λιβαδικές µονάδες, οι οποίες θα 
κατανεµηθούν στη συνέχεια στους 
κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να ε-
ξατοµικευτεί η χρήση τους.

Ωστόσο, κατά την µακριά και α-

παιτητική ολοκλήρωση της διαδι-
κασίας εκπόνησης των ∆ιαχειρι-
στικών Σχεδίων Βόσκησης, η τε-
χνική λύση που επιλέχθηκε για τη 
µεταβατική αυτή περίοδο δείχνει 
να µην έχει τα αναµενόµενα απο-
τελέσµατα και να δηµιουργεί επι-
τακτικά την ανάγκη εκσυγχρονι-
σµού του αγροτικού χάρτη της χώ-
ρας, διασφαλίζοντας έτσι τα συµ-
φέροντα της πατρίδας µας στο ευ-
ρωπαϊκό πεδίο προς όφελος των 
κτηνοτροφών και του συνόλου της 
ελληνικής αγροτικής παραγωγής. 

ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΥΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

ΥΨΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

600

ΕΝΗΛΙΚΑ
ΠΡΟΒΑΤΑ
ΕΝΗΛΙΚΑ
ΠΡΟΒΑΤΑ

600 100

200 200

ΓΙΔΙΑ

30

ΑΓΕΛΑΔΕΣ

ΣΤΗΝ ΑΜΘ

ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ 
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, 
ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ

ΣΤΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ 
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ, 
ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ

300
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΓΙΑ

0,40
ΕΥΡΩ/ ΣΤΡΕΜΜΑ

ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ

ΣΤΙΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΒΟΣΚΗΣΙΜΕΣ ΓΑΙΕΣ

0,15
ΕΥΡΩ/ ΣΤΡΕΜΜΑ

Η τεχνική λύση που επιλέχθηκε για τη µεταβατική περίοδο δεν έχει τα 
αναµενόµενα αποτελέσµατα, σχολιάζει ο βουλευτής Ν∆ Γιώργος Αµυράς. 





ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Για την Τρίτη 17 Μαρτίου δροµολογούν οι αρµόδιοι του 
Οργανισµού Πληρωµών την πίστωση των λογαριασµών 
των δικαιούχων παραγωγών µε την ειδική ενίσχυση βάµ-
βακος. Μια πληρωµή, ύψους περί τα 175 εκατ. ευρώ, που 
«δουλεύτηκε» από τους διοικητικούς του ΟΠΕΚΕΠΕ προ-
κειµένου να έρθει νωρίτερα από πέρυσι και µάλιστα µαζί 
µε τη συνδεδεµένη στο σπαράγγι -ως είθισται- αλλά και 
αυτή της βιοµηχανικής ντοµάτας. Από την αρχή ανέφε-
ραν ότι η πληρωµή θα γίνει το δεύτερο δεκαήµερο του 
µήνα, ενώ από τις κατά τόπους διευθύνσεις του φορέα 
µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές άφη-
ναν ανοιχτό και το ενδεχόµενο µιας πίστωσης την επό-
µενη εβδοµάδα από Τρίτη 10 µέχρι και Πέµπτη 12 Μαρ-
τίου. Ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες από υψηλόβαθ-
µα στελέχη του φορέα τοποθετούν την εν λόγω πίστω-
ση το νωρίτερο στις 17 του µήνα. Να σηµειωθεί ότι στην 
ίδια παρτίδα περιλαµβάνονται και οι ειδικές ενισχύσεις 
για τα νησιά του Αιγαίου συνολικού ποσού 1 εκατ. ευρώ. 

Όσον αφορά τώρα τα ποσά των παραπάνω ενισχύ-
σεων να σηµειωθεί ότι το πριµ στους βαµβακοπαραγω-
γούς για το 2019 θα ανέλθει στα 64,6 ευρώ ανά στρέµ-
µα, λόγω της αύξησης των εκτάσεων που καλλιεργήθη-
καν στη χώρα το προηγούµενο έτος. Μάλιστα, σε πρό-
σφατη γραπτή του απάντηση στη Βουλή ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης παραδέχεται «µείωση του καθαρού 
κέρδους των βαµβακοπαραγωγών για την τρέχουσα καλ-
λιεργητική περίοδο, αποδίδοντας το γεγονός στην αύξη-
ση της καλλιεργούµενης έκτασης και της χαµηλής τιµής 
για το προϊόν σε διεθνές επίπεδο». Για το σπαράγγι, µε 
προϋπολογισµό του έτους κάτι λιγότερο από 1 εκατ. ευ-
ρώ, η συνδεδεµένη εκτιµάται ότι θα ανέλθει περί τα 53 
ευρώ το στρέµµα και στη βιοµηχανική ντοµάτα περί τα 
65 µε 66 ευρώ το στρέµµα και συνολικό µπάτζετ περίπου 
3 εκατ. ευρώ. Και οι δύο αυτές συνδεδεµένες αναµένε-
ται να είναι µειωµένες από τα αντίστοιχα περσινά ποσά.  

Το άλλο µεγάλο κοµµάτι τόσο για τους παραγωγούς 
που αφορά όσο και για το ποσό που θα διατεθεί  έχει να 
κάνει µε τις συνδεδεµένες στα ζωικά. Οι πληροφορίες α-
ναφέρουν ότι η πίστωση θα γίνει την εβδοµάδα πριν το 
Πάσχα, γεγονός για το οποίο ενηµερώθηκαν πρόσφα-
τα και οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι από στελέχη του οργα-
νισµού, σύµφωνα µε τα οποία «η εν λόγω πίστωση δεν 
πρόκειται να γίνει πριν τα τέλη Μαρτίου, δεδοµένου ότι 
δεν έχουν ακόµα ολοκληρωθεί οι διασταυρωτικοί έλεγ-
χοι». Μάλιστα επ’ αυτού τα µέλη της Οµοσπονδίας Κτη-
νοτροφικών Συλλόγων και Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας ζη-
τούν από την πολιτική ηγεσία της πλατείας Βάθη η πλη-
ρωµή της συνδεδεµένης αιγοπρόβειου, να γίνει γρηγο-
ρότερα από πέρυσι και να είναι και αυξηµένη.

Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι η πληρωµή των συνδεδεµέ-
νων στο αιγοπρόβειο κρέας και τα βοοειδή έγιναν τη Με-
γάλη Τρίτη 23 Απριλίου. Όσον αφορά το πρόβειο και αί-
γειο κρέας για το έτος 2018 πιστώθηκαν 48 εκατ. ευρώ, 
σε περίπου 39.000 παραγωγούς, µε την ενίσχυση στα 

9,35 ευρώ ανά επιλέξιµο ζώο. Στο βόειο κρέας περίπου 
8.000 παραγωγοί µοιράστηκαν 33 εκατ. ευρώ, µε το ύψος 
της ενίσχυσης στα 171 ευρώ ανά επιλέξιµο θηλυκό ζώο.

Εν τω µεταξύ, τακτοποιήσεις υπολοίπων του 2019 που 
αφορούν τα προγράµµατα και ζηµιές ΕΛΓΑ της περσινής 
χρονιάς περιλαµβάνουν οι πληρωµές για τους αγρότες 
αυτό το διάστηµα. Στις πρόσφατες πιστώσεις διευθετή-
θηκε το ζήτηµα του υπόλοιπου 25% της Νιτρορύπανσης 
του 2019 για όσους δικαιώθηκαν από τις ενστάσεις µε-
τά την παράταση για την προσκόµιση των αδειών χρή-
σης νερού. Υπολογίζεται ότι οι πιστώσεις της περασµέ-
νης εβδοµάδας αφορούσαν περίπου 3.200 Θεσσαλούς 
που µοιράστηκαν το ποσό των 6,5 εκατ. ευρώ.

Εντός Μαρτίου το επίδοµα των ορεινών για το 2018
Μέσα στον Μάρτιο αναµένεται να καταβληθεί το επί-

δοµα ορεινών και µειονεκτικών περιοχών του 2018 για 
περίπου 5.000 δικαιούχους, ενώ για το επίδοµα του 2019 
ξεκινάει η υποβολή των αιτήσεων στα ΚΕΠ µε συγκεκρι-
µένα δικαιολογητικά. σύµφωνα µε τη σχετική ΚΥΑ, το ύ-
ψος της εισοδηµατικής ενίσχυσης ανέρχεται σε 600 ευ-
ρώ ετησίως εφόσον το ετήσιο εισόδηµα δεν υπερβαίνει 
τα 3.000 ευρώ και σε 300 ευρώ ετησίως εφόσον το ει-
σόδηµα κυµαίνεται µεταξύ 3.001 ευρώ ως 4.700 ευρώ.

Η εισοδηµατική ενίσχυση ορεινών και µειονεκτικών 
περιοχών καταβάλλεται στους δικαιούχους εφάπαξ κά-
θε έτος µε πίστωση στον ενεργό λογαριασµό του δικαι-
ούχου εντός των δέκα πρώτων ηµερολογιακών ηµερών 
του µήνα που έπεται της ολοκλήρωσης της επεξεργασί-
ας της κάθε αίτησης. Για την καταβολή του επιδόµατος 
του 2019, µετά τη δηµοσίευση της ΚΥΑ, προβλέπεται να 
ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων οι οποίες όπως ορί-
ζεται θα πρέπει να υποβληθούν µέχρι 15 Μαΐου.

Αποζηµιώσεις 
21 εκατ.  

Καταβολή απο-
ζηµιώσεων 21,6 
εκατ. ευρώ σε  

14.600 δικαιού-
χους αγρότες για 
ζηµιές στο φυτικό 
και ζωικό κεφά-
λαιο του έτους 
2019 από ΕΛΓΑ 
στις 6 Μαρτίου 

Τροποποιήσεις 
στο Κοµφούζιο 

Αιτήσεις 
τροποποίησης και 
µεταβίβασης στο 
Κοµφούζιο µέχρι 

30 Απριλίου, 
µε την 7η 

τροποποίηση

Εισφορές 
αγροτών

Μέχρι τις 20 
Μαρτίου θα 

µπορεί να γίνει η 
αποπληρωµή των 

ασφαλιστικών 
εισφορών Ιανου-

αρίου για αγρότες, 
ελεύθερους 

επαγγελµατίες και 
αυτοαπασχολού-

µενους
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Για Τρίτη 17 Μαρτίου προορίζεται   
η ειδική ενίσχυση 175 εκατ. στο βαμβάκι  

Μαζί συνδεδεμένες για βιομηχανική ντομάτα και σπαράγγι και ειδικές ενισχύσεις νησιών Αιγαίου

Την εβδομάδα πριν το Πάσχα οι ενισχύσεις στα ζωικά, παρά τα αιτήματα των κτηνοτρόφων για νωρίτερα 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
64,6 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
175      

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ 
65

ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ 

ΒΙΟΜ. ΝΤΟΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

53 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
 1 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
3

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΝΗΣΙΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
1

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Αίτηµα Λαρισαίων
για συνδεδεµένη
στα αχλάδια 
Την ένταξη της αχλαδιάς στην κατηγορία των 
µηλοειδών, ούτως ώστε να δικαιούται συνδεδεµένη 
ενίσχυση η καλλιέργεια, στο πλαίσιο των αλλαγών 
του στρατηγικού σχεδιασµού της χώρας το 2021 
αιτείται ο Σύλλογος Επαγγελµατιών Γεωπόνων 
Νοµού Λάρισας. Ειδικότερα, σε επιστολή που 
υπογράφει ο πρόεδρος και γεωπόνος Θεόδωρος 
Κατσής αναφέρονται τα εξής: 
«Σε ότι αφορά τις συνδεδεµένες και δεδοµένου 
ότι η χώρα µας στα πλαίσια της κατάρτισης του 
στρατηγικού σχεδίου µέχρι 1/1/2021 δύναται να 
επιλέξει τις καλλιέργειες τις οποίες µπορεί να 
δοθεί συνδεδεµένη. ∆εδοµένου ότι η καλλιέργεια 
της αχλαδιάς είναι σηµαντική για τη χώρα µας και 
οι τιµές τα τελευταία χρόνια είναι χαµηλές να 
επιλεγεί σαν καλλιέργεια συνδεδεµένη κάτι που 
το ζητούν και συνεταιρισµοί παραγωγών. 
Θυµίζουµε πως το 2015 ενώ εξαρχής η τότε 
ηγεσία του ΥΠΑΑΤ έλεγε για µηλοειδή, έβαλε 
µόνο το µήλο και µάλιστα µε τροποποίηση του 
κανονισµού το 2017. Πρέπει να αποφύγουµε 
περιπτώσεις όπως στο προηγούµενο ΠΑΑ όπου 
το µέτρο 17 δεν ενεργοποιήθηκε που αφορούσε 
κάλυψη ζηµιογόνων αιτιών από δυσµενείς 
καιρικές συνθήκες».   
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Στη µερική αναστολή της αποδει-
κτικής ισχύος που έχουν οι δασι-
κοί χάρτες για αγρούς που βρίσκο-
νται εντός περιοχών που έχουν α-
πωλέσει το δασικό τους χαρακτήρα 
και έχουν δηλωθεί από τον ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ ως αγροτικές, προκειµένου 
οι καλλιεργητές των εκτάσεων αυ-
τών να λαµβάνουν τις επιδοτήσεις 
τους, οδηγεί ρύθµιση του υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος. 

Μάλιστα, η ρύθµιση αυτή κρίνεται 
αναγκαία προκειµένου να συµπλη-
ρωθούν-διορθωθούν παραλείψεις 
της ∆ιοίκησης όπως ανέφερε ο υ-
πουργός Περιβάλλοντος Κωστής Χα-
τζηδάκης κατά την παρουσίαση του 
νοµοσχεδίου «Εκσυγχρονισµός Πε-
ριβαλλοντικής Νοµοθεσίας».

«Όλες οι παραπάνω εκτάσεις α-
φορούν αγροτικές εκτάσεις που εί-
χαν δηλωθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως 
αγροτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και λάµβαναν επιδοτήσεις. Αποτυ-
πώθηκαν ως δασικές εκτάσεις γιατί 
παρέλειψαν να λάβουν υπόψη τις 
παραπάνω πράξεις της διοίκησης 
και θα έπρεπε να αποτυπωθούν ως 
αγροτικές εκτάσεις» σηµείωσε χα-
ρακτηριστικά ο υπουργός.

Η ρύθµιση του υπουργείου Περι-
βάλλοντος που αναρτήθηκε προς 
διαβούλευση, µεταξύ άλλων, στο 
κεφάλαιο Ε: «Ρυθµίσεις για ∆ασι-
κούς Χάρτες» προβλέπει εξαίρεση 
από το πεδίο εφαρµογής των δασι-
κών χαρτών περιοχών για τις οποί-
ες πριν από το 1975 είχαν εκδοθεί 
πράξεις της διοίκησης, µε τις οποίες 
άλλαξε νοµίµως ο χαρακτήρας τους 
από δασικός σε αγροτικός.

Παράλληλα, ορίζεται πως στις Ε-
πιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων η 
∆ιοίκηση θα πρέπει να αξιοποιή-
σει τα ψηφιακά αρχεία που διατί-
θενται από φορείς όπως το Ελληνι-
κό Κτηµατολόγιο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, 
για να συµπληρώσει τα υπόβαθρα 
των δασικών χαρτών.

Ρυθµίσεις για ∆ασικούς Χάρτες 
επί του άρθρου 48

Η αιτιολογική έκθεση του νοµο-
σχεδίου, επί του άρθρου 48, αναφέ-
ρει ότι η  λειτουργία της διαδικασί-
ας για την ανάρτηση, κύρωση και 
αναµόρφωση των δασικών χαρτών 
στην πράξη έχει καταδείξει αρκετά 
προβλήµατα που προκαλούν πρό-
σθετο διοικητικό φόρτο, ταλαιπωρία 
και συχνά αδικίες εις βάρος των δι-
οικουµένων και δυσχεραίνουν, α-
ντί να διευκολύνουν, την επίτευξη 
της ασφάλειας δικαίου στην οποία 
αποσκοπούν οι δασικοί χάρτες και, 
σε συνέχεια αυτών, το δασολόγιο.

Η παράλειψη της ∆ιοίκησης να 
περιλάβει στους δασικούς χάρτες 
πολλές πράξεις της διοίκησης (ιδί-
ως της αγροτικής/εποικιστικής νο-

µοθεσίας) οι οποίες είχαν συννόµως 
µεταβάλει το δασικό χαρακτήρα ε-
κτάσεων πριν από το 1975, προκει-
µένου οι περιοχές αυτές να εξαιρε-
θούν από την ανάρτηση, έχουν ο-
δηγήσει σε δασικούς χάρτες, οι ο-
ποίοι περιλαµβάνουν µη δασικές 
περιοχές, µε αποτέλεσµα εκτός α-
πό την αµφισβήτηση των ιδιοκτη-
σιακών δικαιωµάτων των κυρίων, 
προβλήµατα σε σχέση µε τη νόµι-
µη γεωργική τους εκµετάλλευση 
και, ιδίως, τη λήψη επιδοτήσεων 
στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής, αλλά ακόµη και τη µετα-
βίβαση των ακινήτων τους. Οι πα-
ραλείψεις αυτές, όµως, έχουν οδη-
γήσει πολλούς διοικουµένους και 
στην υποβολή αντιρρήσεων ή αιτή-
σεων για τη διόρθωση προδήλων 

σφαλµάτων των δασικών χαρτών. 
Οι Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρή-

σεων (ΕΠ.Ε.Α.) αντιµετωπίζουν έ-
να τεράστιο όγκο υποθέσεων και 
οι καθυστερήσεις που προκαλού-
νται στη διεκπεραίωσή τους είναι 
πολύ µεγάλες και εις βάρος των 
διοικουµένων.

Μάλιστα, για να αποσυµφορηθεί 
το έργο των ΕΠ.Ε.Α. είναι απαραί-
τητο η ∆ιοίκηση να συµπληρώσει 
αυτεπαγγέλτως τα υπόβαθρα των 
δασικών χαρτών µε τις ελλείπου-
σες πράξεις της ∆ιοικήσεως, τις ο-
ποίες οφείλει να αναζητήσει αυτε-
παγγέλτως. Προς το σκοπό αυτό ο-
φείλει να αξιοποιήσει και ψηφια-
κά αρχεία που διατίθενται από φο-
ρείς όπως το Ελληνικό Κτηµατολό-
γιο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σηµαντική επίσης η διάταξη που 
επιτρέπει τη µεταβίβαση 
ακινήτων, όταν έχει εκδοθεί 
απόφαση της Επιτροπής 
Εξέτασης Αντιρρήσεων που τα 
κρίνει ως µη δασικά, αλλά δεν 
έχει προχωρήσει εντός δύο 
µηνών η αντίστοιχη 
συµπληρωµατική κύρωση του 
δασικού χάρτη, µε σχετική 
βεβαίωση για την έκδοση της 
απόφασης της ΕΠΕΑ και µε 
ρητή µνεία για τον κίνδυνο 
ακύρωσης του κυρωθέντος 
δασικού χάρτη µετά από άσκηση 
αιτήσεως ακυρώσεως.
Επίσης µε την την παρ. 8 
ορίζεται ότι η αναµόρφωση 
του δασικού χάρτη είναι 
υποχρεωτική σε περίπτωση, 
κατά την οποία διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν περιληφθεί σε αυτόν 
πράξεις της διοικήσεως που 
αίρουν το δασικό χαρακτήρα 
µιας περιοχής. Οι παρ. 9 και 10 
ορίζουν διαδικασία 
αυτεπάγγελτης εισαγωγής των 
πράξεων της διοικήσεως στους 
δασικούς χάρτες και παρέχεται 
η ευχέρεια στον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
να ρυθµίσει µε απόφασή του τις 
σχετικές λεπτοµέρειες. Επίσης, 
ορίζεται η µερική αναστολή της 
αποδεικτικής ισχύος που έχουν 
οι δασικοί χάρτες, όταν 
πρόκειται για αγρούς που 
προκύπτει, από τα στοιχεία που 
ήδη διαθέτει ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι 
ευρίσκονται εντός περιοχών που 
έχουν απωλέσει το δασικό τους 
χαρακτήρα και µπορούν, 
συνεπώς, οι καλλιεργητές των 
εκτάσεων αυτών να λαµβάνουν 
τις επιδοτήσεις τους.
Στις παρ. 11 και 12 
προβλέπονται οι συνέπειες της 
αναµόρφωσης του δασικού 
χάρτη για περιοχές, των οποίων 
ο χαρακτήρας έχει 
αµφισβητηθεί µε αντιρρήσεις 
ή έχουν υποβληθεί αιτήµατα 
εξαγοράς µε τη διαδικασία των 
άρθρων 47 και 47Β του νόµου 
998/1979.

ΑΡΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Υποχρεωτική 
αναμόρφωση
των χαρτών 

Με ξεκάθαρη διάταξη Χατζηδάκη  

Παγώνουν οι δασικοί
χάρτες για το ΟΣΔΕ 

Από το πεδίο εφαρµογής των 
δασικών χαρτών εξαιρούνται 

οι περιοχές, για τις οποίες, 
πριν το 1975, είχαν εκδοθεί 

πράξεις της ∆ιοίκησης, µε 
τις οποίες άλλαξε νοµίµως ο 

χαρακτήρας τους από δασικός 
σε αγροτικός.

Εξαιρούνται των χαρτών και οι δηλωμένοι αγροί πριν το 1975
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Με δύο τροπολογίες στο σχέδιο νό-
µου του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης για τους αγροτικούς συ-
νεταιρισµούς ρυθµίζονται θέµατα 
που έχουν ανακύψει από τη λήξη 
των αποφάσεων παραχώρησης χρή-
σης ακινήτων σε κατά κύριο επάγ-
γελµα αγρότες ή ανέργους, και λύ-
ση και εκκαθάριση των ανενεργών 
αγροτικών συνεταιρισµών. Για τις 
µεν παραχωρήσεις που έχουν λή-
ξει από 31.10.2019, δίνεται παρά-
ταση της ισχύος των ανωτέρω απο-
φάσεων παραχώρησης χρήσης ακι-
νήτων για ακόµη µία καλλιεργητι-
κή περίοδο, ήτοι έως 31.10.2020, 
ενώ για τη διευκόλυνση της εκκα-
θάρισης, οι ανενεργοί ΑΣ εφόσον 
υποβάλουν φορολογική δήλωση για 
το τρέχον φορολογικό έτος εντός 
προθεσµίας δύο µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, 
απαλλάσσονται για τα προηγούµε-
να φορολογικά έτη από κάθε πρό-
στιµο, πρόσθετο φόρο, τόκο ή προ-
σαύξηση εκπρόθεσµης καταβολής.

Αναλυτικά οι τροπολογίες
Παράταση ισχύος της διάταξης της 

παραγράφου 2 του άρθρου 141 του 
νόµου 4537/2018 (Α’ 84)

Με την προτεινόµενη διάταξη α-
ντιµετωπίζεται το πρόβληµα που έ-
χει ανακύψει από τη λήξη των α-
ποφάσεων παραχώρησης χρήσης 

ακινήτων σε κατά κύριο επάνγελ-
µα αγρότες ή ανέργους µε αποφά-
σεις του οικείου Περιφερειάρχη, 
κατά τα οριζόµενα στην παράγρα-
φο 13 του άρθρου 36 του νόµου 
4061/2012. Ειδικότερα, επειδή οι 
εν λόγω παραχωρήσεις έχουν λή-
ξει από 31.10.2019 και στην πλει-
ονότητα των περιπτώσεων οι πα-
ραχωρησιούχοι συνεχίζουν να κα-
τέχουν άτυπα και να καλλιεργούν 
τα εν λόγω ακίνητα, κρίνεται σκό-
πιµη η παράταση της ισχύος των 
ανωτέρω αποφάσεων παραχώρη-

σης χρήσης ακινήτων για ακόµη 
µία καλλιεργητική περίοδο, ήτοι έ-
ως 31.10.2020, από την εποµένη 
της οποίας θα ισχύουν οι σχετικές 
διατάξεις του νόµου 4061/2012.

Λύση και εκκαθάριση 
ανενεργών ΑΣ

Με το παρόν άρθρο ρυθµίζονται 
θέµατα λύσης και εκκαθάρισης των 
ανενεργών ΑΣ. Για τη διευκόλυνση 
της εκκαθάρισης, οι ανενεργοί ΑΣ 
εφόσον υποβάλουν φορολογική 
δήλωση για το τρέχον φορολογι-

κό έτος εντός προθεσµίας δύο µη-
νών από την έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου, απαλλάσσονται για 
τα προηγούµενα φορολογικά έτη 
από κάθε πρόστιµο, πρόσθετο φό-
ρο, τόκο ή προσαύξηση εκπρόθε-
σµης καταβολής το οποίο επιβλή-
θηκε λόγω της µη υποβολής πα-
ντός είδους φορολογικών δηλώσε-
ων, όπως εισοδήµατος, Φ.Π.Α., α-
κινήτου περιουσίας, παρακρατού-
µενων φόρων, µεταβολών µητρώ-
ου, µισθωτών υπηρεσιών και λοι-
πών δηλώσεων.

Παραχωρητήρια ακινήτων σε κατ’ επάγγελμα
Ανανεώνονται παραχωρητήρια ακινήτων σε αγρότες και ρυθμίζονται θέματα λύσης ανενεργών συνεταιρισμών

Για τις παραχωρήσεις που 
έχουν λήξει από 31.10.2019, 

δίνεται παράταση της 
ισχύος των αποφάσεων 

παραχώρησης χρήσης 
ακινήτων για ακόµη µία 
καλλιεργητική περίοδο.

Ερµηνευτική εγκύκλιο για το νέο 
εισφοροδοτικό σύστηµα Ελευθέ-
ρων Επαγγελµατιών, Αυτοτελώς 
Απασχολούµενων και Αγροτών, 
που θεσπίζει έξι ασφαλιστικές κα-
τηγορίες ελεύθερης επιλογής εξέ-
δωσε η διοίκηση του ΕΦΚΑ. Στην ε-
γκύκλιο υπενθυµίζεται πως έως τις 
13 Μαρτίου πρέπει να δηλώσουν 
σε ποια κατηγορία επιθυµούν να 
ασφαλιστούν για το 2020. Οι νέ-
ες εισφορές πρέπει  καταβληθούν 
έως τις 20 Μαρτίου. Οι ελεύθεροι 
επαγγελµατίες στην αρχή κάθε έ-
τους θα µπορούν να αλλάζουν κα-
τηγορία, όχι µόνο να ανεβαίνουν 
επίπεδο ασφαλιστικής εισφοράς 
αλλά και να κατεβαίνουν.

Σηµειωτέον από 01.01.2023 έως 
31.12.2024, οι εισφορές των µη µι-

σθωτών ασφαλισµένων προσαυξά-
νονται κατά έτος, κατά το ποσοστό 
µεταβολής του µέσου ετήσιου γε-
νικού δείκτη τιµών καταναλωτή τ-
ου προηγούµενου έτους, µε διαπι-
στωτική πράξη του υπουργού Εργα-
σίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Σε περίπτωση αρνητικής τιµής 
παραµένουν στα επίπεδα του προ-
ηγούµενου έτους. Από 01.01.2025 
και εφεξής προσαυξάνονται κατά έ-
τος, κατά τον δείκτη µεταβολής µι-
σθών σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
Ν.4387/2016 όπως ισχύει. Στις περι-
πτώσεις ασφαλισµένων του πρώην 
ΟΓΑ µε παράλληλη µισθωτή απασχό-
ληση, καταβάλλεται, όπου απαιτεί-
ται, εισφορά υπέρ του κλάδου ανερ-
γίας, από τη µισθωτή απασχόληση.

Οδηγίες ΕΦΚΑ για νέες
εισφορές αγροτών και
ελεύθερων επαγγελματιών

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π. ΟΓΑ

ΚΛ.
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ
 ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΕΙΔΟΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟΚΛ.

ΣΥΝΤΑΞΗΣ
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207

280

29

35

35

35

35

35
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2

3

3

4
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3

3

3

3

3

3

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ
 ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ 
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Συνεταιρισμοί 
Κρυφά φορολογικά 
κίνητρα, καλύπτουν 
επιδέξια τις παγίδες  
Γενναίες παρεμβάσεις υπέρ ενός μεικτού μοντέλου 
συνεργατισμού με έντονη παρουσία κεφαλαιούχων   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με ενδιαφέρουσες αποσαφηνίσεις ως 
προς τον τρόπο συγκρότησης των αγρο-
τικών συνεταιρισµών και φορολογικά 
-κυρίως κίνητρα-, υποβοηθητικά της λει-
τουργίας τους, ολοκληρώθηκε την πε-
ρασµένη Τετάρτη µε την ψήφο στην Ο-
λοµέλεια της Βουλής, η συζήτηση του 
νέου νόµου... Βορίδη.

Με δεδοµένο ότι ποτέ ένας νόµος 
δεν µπορεί από µόνος του να αλλάξει 
τον ρου της ιστορίας, τα πάντα θα κρι-
θούν από τον τρόπο εφαρµογής του 
και φυσικά τον ζήλο µε τον οποίο θα 
αγκαλιάσουν το νέο θεσµικό πλαίσιο 
οι άµεσα ενδιαφερόµενοι. Έτσι, ανε-
ξάρτητα από το όποιο έλλειµµα συνε-
κτικότητας των διατάξεων και τους φό-

βους µπροστά στο καινούργιο, το πο-
τήρι µοιάζει µισογεµάτο. 

Μια θετική προσέγγιση µε ξεκάθα-
ρο συνεργατικό πνεύµα, προσφέρει τη 
δυνατότητα επανεκκίνησης για την α-
νάπτυξη της αγροτικής οικονοµίας µε 
όχηµα τους συνεταιρισµούς. Αντίθετα, 
µια καχύποπτη µατιά, εντείνει την α-
νησυχία για το ενδεχόµενο υπονόµευ-
σης της συνεταιριστικής ιδέας και δι-
ευκόλυνσης ιδιωτών κεφαλαιούχων 
να ηγεµονεύσουν στο χώρο και να α-
λώσουν τη συνεταιριστική περιουσία. 

Σε κάθε περίπτωση τα πάντα θα κρι-
θούν από την πίστη των συνεταίρων  

στο θεσµό, τη συνεταιριστική παιδεία 
και κατάρτιση των διοικήσεων, τη δια-
κριτή και ξεκάθαρη σχέση µε πιθανούς 
ιδιώτες κεφαλαιούχους.

Τα καλά πάντως νέα του νόµου πε-
ρί συνεταιρισµών θα πρέπει να ανα-
ζητηθούν στα άρθρα 26 και 27 και τις 
διατάξεις που καθορίζουν τη διαχείρι-
ση πλεονάσµατος και κερδών, καθώς 
και τα προβλεπόµενα φορολογικά κί-
νητρα - απαλλαγές.

Άρθρο 26
∆ιαχειριστικό υπόλοιπο - 
Πλεονάσµατα - Κέρδη

1. Αν από τα ακαθάριστα έσοδα κά-
θε χρήσης του ΑΣ αφαιρεθούν οι κά-
θε είδους δαπάνες, οι ζηµίες, οι απο-
σβέσεις και οι τόκοι των προαιρετικών 
µερίδων, εφόσον το καταστατικό προ-

βλέπει την καταβολή τό-
κων, το υπόλοιπο που α-
ποµένει αποτελεί το δια-
χειριστικό υπόλοιπο της 
χρήσης. Το διαχειριστικό 
υπόλοιπο περιλαµβάνει 
πλεονάσµατα και κέρδη. 
Τα πλεονάσµατα προέρ-
χονται από τις κατά το άρ-
θρο 8 συναλλαγές του ΑΣ 
µε τα µέλη του. Το πέραν 
του πλεονάσµατος υπό-
λοιπο λογίζεται ότι προ-
έρχεται από τις συναλλα-
γές µε τρίτους και συνι-
στά κέρδη. Για φορολο-

γικούς σκοπούς τήρησης αποθεµατι-
κών, διανοµής του πλεονάσµατος και 
διανοµής κερδών, τηρούνται διακρι-
τοί λογαριασµοί για τον σχηµατισµό 
των πλεονασµάτων και των κερδών.

2. Αν το καταστατικό προβλέπει συµ-
µετοχή των προαιρετικών µερίδων στα 
πλεονάσµατα ή και στα κέρδη, τα ποσά 
που αναλογούν αφαιρούνται πριν από 
οποιαδήποτε άλλη χρησιµοποίηση των 
πλεονασµάτων και των κερδών.           

3. Από τα πλεονάσµατα, πριν από την 
αφαίρεση για τις προαιρετικές µερίδες, 
κρατείται ποσοστό δέκατοις εκατό (10%) 
για τον σχηµατισµό τακτικού αποθεµα-

τικού. Η κράτηση αυτή παύει να είναι υ-
ποχρεωτική όταν το τακτικό αποθεµατι-
κό φθάσει στο ύφος του συνολικού πο-
σού των υποχρεωτικών µερίδων των µε-
λών του ΑΣ και επαναφέρεται αν το τακτι-
κό αποθεµατικό υστερήσει έναντι του συ-
νολικού ποσού των µερίδων των µελών. 
Το καταστατικό ή απόφαση γενικής συ-
νέλευσης µπορούν να ορίζουν κράτηση 
µεγαλύτερου ποσοστού.

4. Ο ΑΣ, σύµφωνα µε το καταστατικό 
του ή µε απόφαση γενικής συνέλευσης, 
µπορεί να σχηµατίζει από τα πλεονάσµα-
τα ή τα κέρδη ειδικό αποθεµατικό.

5. Το µέρος των πλεονασµάτων που 
µεταφέρεται στο τακτικό ή το ειδικό α-
ποθεµατικό λογίζεται ως ισόποση εισφο-
ρά των µελών.

6. Το υπόλοιπο των πλεονασµάτων, 
που αποµένει µετά την κράτηση της πα-
ραγράφου 3 και αυτή της παραγράφου 
4, εφόσον υφίσταται, διατίθεται κατά τα 
οριζόµενα στο καταστατικό ή σύµφωνα 
µε απόφαση της γενικής συνέλευσης.

21-22, 35-36

Στενεύουν 
αποθέματα 
και εκτάσεις 
στο βαμβάκι
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Λ
ίγο πιο ήσυχη σε σχέση µε τις προ-
ηγούµενες εβδοµάδες είναι η ελλη-
νική αγορά σκληρού σίτου, κυρίως 
λόγω της εξάπλωσης του κορωνο-

ϊού. Βέβαια πρέπει να θυµόµαστε πως και α-
πό πλευρά µας οι προσφορές µειώνονται κα-
θώς τα αποθέµατα δεν είναι πλέον πολλά και 
η νέα σοδειά δεν δείχνει υποσχόµενη.

 Κάποιες µικροδουλειές γίνονται στην ελ-
ληνική αγορά βάµβακος µε κλωστήρια γύρω 
από τα 72 σεντς ανά λίµπρα, αλλά γενικότε-
ρα υπάρχει διστακτικότητα από όλες τις µεριές. 
Με τα σηµερινά δεδοµένα, αν τελειώσει το θέ-
µα του κορονοϊού µπορεί να δούµε ανοδική 
αντίδραση αλλά λογικά δεν θα πιάσουµε επί-
πεδα άνω των 70 σεντς ανά λίµπρα. 

Σχεδόν απραξία  
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

06/02 20/2 26/2 05/313/230/01

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

217

177

209,5

69,05

408,90

876,00

17,05

61,30

121,42

90,90

217

177

209,5

67,43

405,90

877,00

16,90

57,50

120,87

88,75

217

177

209,5

67,75

424,20

895,60

17,01

56,12

119,67

85,82

217

177

209,5

68,36

421,30

892,00

16,78

67,57

120,80

81,62

217

177

209,5

65,47

406,20

891,00

17,01

65,12

113,57

78,39

217

177

209,5

63,35

383,40

891,40

16,37

65,02

108,90

76,71

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 279 279

284 284
274

2,13 2,14 2,12 2,14 2,14

274

Παγκόσμια αγορά 
βάμβακος 
Αποθέµατα 2020 µείωση           1% 

Εκτάσεις στις ΗΠΑ µείωση        5,5%

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Ανοδική αλλά 
αναιμική τάση 
στο ελαιόλαδο 

 Λιγότερα τα σκόρδα 
στις περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες

Ψευτοπληρώνονται προς 
το παρόν τα αµνοερίφια 
Με µικροαγορές αµνοεριφίων για 
τους... καταψύκτες µέχρι Πάσχα, 
κινείται το τελευταίο διάστηµα 
η αγορά αιγοπρόβειου κρέατος, 
όσο οι αρνάριδες φροντίζουν τα 
νεογέννητα και τα σουγκάρια.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η µκρή 
και µεγάλη 
περιουσία 
των συνε-
ταιρισµών 
αποτέλεσε 
ανέκαθεν 
δέλεαρ 
για τους 
ιδιώτες 
επενδυτές.

Θέµα πίστης
Όλα θα κριθούν από την πίστη 
των συνεταίρων στο θεσµό, τη 
συνεταιριστική παιδεία και την 

κατάρτιση των διοικήσεων



EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Χωρίς φόρο 
οι εισφορές 
των αγροτών
µελών του ΑΣ
Άρθρο 27
Οικονοµικές ενισχύσεις, φορολογικές 
απαλλαγές, κίνητρα - ∆ικαιούχοι
1. Οι εισφορές των µελών προς τους 
ΑΣ, δεν υπόκεινται σε φόρο ή σε τέλος 
χαρτοσήµου ή οποιαδήποτε άλλη 
επιβάρυνση υπέρ τρίτου.
2. Τα πλεονάσµατα της διαχειριστικής 
χρήσης των ΑΣ, που είναι ενήµεροι και 
εγγεγραµµένοι στο ΕΜΑΣ, όταν 
διανέµονται στα µέλη τους σύµφωνα 
µε την περ. β’ της παρ. 10 του άρθρου 
26 υπόκεινται σε φορολογία 
εισοδήµατος των µελών ανεξάρτητα 
από την καταβολή τους ή την 
εξατοµικευµένη διατήρησή τους ως 
κατάθεση στον ΑΣ. Τα ανωτέρω 
πλεονάσµατα φορολογούνται ως 
εισόδηµα από αγροτική επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, εφόσον ο δικαιούχος 
είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί 
αγροτική δραστηριότητα.
3. Οι ΑΣ µπορούν να εντάσσονται 
στους εκάστοτε ισχύοντες 
αναπτυξιακούς νόµους.

Το πνεύµα Βορίδη 
διέπει απ’ άκρου 
εις άκρον το νέο 
νόµο για τους 
συνεταιρισµούς, 
χωρίς ωστόσο 
να είναι βέβαιο 
ότι βάζει τις 
βάσεις για µια 
επανεκκίνηση 
που έχει ανάγκη 
ο αγροτκός 
χώρος.

7. Τα ποσά που αποδίδονται στα µέλη 
βάσει του καταστατικού ή µε απόφαση της 
γενικής συνέλευσης µπορούν να παρα-
µείνουν στον ΑΣ ως εξατοµικευµένες έ-
ντοκες προθεσµιακές καταθέσεις των µε-
λών. Το επιτόκιο που καταβάλλεται στην 
περίπτωση αυτή καθορίζεται µε απόφα-
ση της γενικής συνέλευσης και δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει το επιτόκιο δανεισµού 
του ΑΣ από τις τράπεζες.

8. Στο τακτικό αποθεµατικό περιέρχο-
νται: α) Η κράτηση της παραγράφου 3.

β) Τα έσοδα που περιέρχονται στον ΑΣ 
από χαριστική αιτία.

γ) Κάθε άλλο έσοδο, για το οποίο δεν 
ορίζεται διαφορετικά από το καταστατικό.

9. Στο ειδικό αποθεµατικό περιέρχονται:
α) Τα κέρδη, όπως ορίζονται στην πα-

ράγραφο 1, µετά τη φορολόγησή τους. 
β) Η κράτηση της παραγράφου 4.

10. α) Τα πλεονάσµατα που δηµιουρ-
γεί ο ΑΣ δεν φορολογούνται. Τα κέρδη 
του ΑΣ φορολογούνται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις της ισχύουσας φορολογικής 
νοµοθεσίας.

β) Τα πλεονάσµατα ή τα κέρδη µπο-
ρούν να διανέµονται στα µέλη µε από-
φαση της γενικής συνέλευσης. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, όταν διανέµονται πλεονά-
σµατα, αυτά φορολογούνται σύµφωνα 
µε την παρ. 2 ίου άρθρου 27 και όταν δι-
ανέµονται κέρδη, αυτά φορολογούνται 
ως µερίσµατα, σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με ένα σαφές πλαίσιο που διευκολύνει το 
έργο της κλωνικής επιλογής αµπέλου από 
τους επαγγελµατίες του κλάδου, έπεσαν οι 
υπογραφές στην υπουργική απόφαση που 
φιλοδοξεί να αποκαταστήσει την τάξη στο 
πολλαπλασιαστικό υλικό.

Την πολυαναµενόµενη απόφαση αυτή µε 
την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις της κλωνικής επιλογής καθώς 
και η διαδικασία εγγραφής και διαγραφής 
κλώνων ποικιλιών και υποκειµένων αµπέ-
λου, υπέγραψε την περασµένη εβδοµάδα ο 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βο-
ρίδης. Επιπλέον, µε τη συγκεκριµένη από-
φαση ορίζονται οι φυτοϋγειονοµικές απαι-
τήσεις ενός προϊόντος απαλλαγµένου από 
επιβλαβείς οργανισµούς και ιώσεις. Οι τε-
χνικές δυσλειτουργίες που έκαναν αδύνατη 
την εφαρµογή της προηγούµενης Υπουρ-
γικής Απόφασης του 2016, φαίνεται ότι έ-
χουν ξεπεραστεί έπειτα από την περαιτέρω 
επεξεργασία των κειµένων. Συντελεστές τ-
ου χώρου αξιολογούν ως θετική την εξέλι-
ξη αυτή, χαρακτηρίζοντας την εφαρµοστι-
κή απόφαση ως «ουσιαστική, καθαρή, γρή-
γορη και µέσα στα ευρωπαϊκά πρότυπα». 

Μεταξύ άλλων στη νέα ΥΑ προβλέπει: 
1. Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που δι-

ενεργεί την κλωνική επιλογή υποχρεούται 
να γνωστοποιήσει εγγράφως, στο Τµήµα 
Ελέγχου Ποικιλιών Καλλιεργούµενων Φυ-
τών (ΤΕΠΚΦ) της ∆ιεύθυνσης Πολλαπλασι-
αστικού Υλικού Καλλιεργούµενων Φυτικών 
Ειδών και Φυτογενετικών Πόρων του ΥΠΑ-
ΑΤ, την έναρξη της διενέργειας της κλωνι-

κής επιλογής ή ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη.
2. Για τη διαδικασία εγγραφής πρέπει να 

προσκοµισθούν τα αποτελέσµατα εξέτασης 
της ποικιλιακής ταυτότητας του υποψήφι-
ου από επίσηµα αναγνωρισµένο εργαστή-
ριο της χώρας ή της ΕΕ.

3. Χρειάζονται επίσης αποτελέσµατα ε-
λέγχου φυτοϋγείας από επίσηµα αναγνω-
ρισµένο εργαστήριο της χώρας (ΣΕΑΠΥΣ, 
ΜΦΙ, ΕΛΓΟ ∆ήµητρα-Ινστιτούτο Ελιάς Υπο-
τροπικών Φυτών και Αµπέλου, κ.α.) ή ανα-
γνωρισµένα εργαστήρια της ΕΕ και εφόσον 
απαιτείται αποτελέσµατα της εξυγίανσης,

4. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασί-
ας ελέγχου και λαµβάνοντας υπόψη τα α-
ποτελέσµατα του ελέγχου του υποψήφιου 
κλώνου, το ΤΕΠΚΦ συντάσσει σχετική έκ-
θεση και εισηγείται στην Τεχνική Επιτρο-
πή Πολλαπλασιαστικού Υλικού, η οποία 
γνωµοδοτεί προς τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης επί της αποδοχής ή απόρριψης 
του υποψήφιου κλώνου. Ωστόσο κατά πα-
ρέκκλιση του παραπάνω για την εγγραφή 

του πρώτου κλώνου κάθε ποικιλίας ή υπο-
κειµένου στον εθνικό κατάλογο ποικιλιών 
αµπέλου, ο υποψήφιος κλώνος προτείνε-
ται για εγγραφή, µόνο εφόσον διατηρεί την 
ποικιλιακή του ταυτότητα και διαπιστωθεί ό-
τι πληροί τις φυτοϋγειονοµικές απαιτήσεις 
της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής φυ-
τοϋγειονοµικής νοµοθεσίας

5. Ο πειραµατικός αµπελώνας ελέγχου 
εγκαθίσταται σε µια ή κατά προτίµηση σε 
δύο τουλάχιστον περιοχές µε διαφορετι-
κές εδαφοκλιµατικές συνθήκες, από αυτές 
όπου καλλιεργείται η ποικιλία.

6. Ο έλεγχος του υποψήφιου προς εγγρα-
φή κλώνου διαρκεί τουλάχιστον 3 έτη από 
το χρόνο της πρώτης κανονικής παραγωγής.

7. Μετά την εγγραφή του κλώνου στον εθνι-
κό κατάλογο ποικιλιών αµπέλου, ο πειραµα-
τικός αµπελώνας ελέγχου του άρθρου 8 του 
υποψήφιου κλώνου, εφόσον πληροί τις προϋ-
ποθέσεις της αριθµ. 2128/83966/01.08.2017 
απόφασης, µπορεί να αποτελέσει τη µητρική 
φυτεία που προορίζεται για την παραγωγή 
βασικού ή πιστοποιηµένου πολλαπλασια-
στικού υλικού του συγκεκριµένου κλώνου.

Να σηµειωθεί πως από το 1985 προβλέ-
πεται µε εθνικό νόµο η υποχρέωση παρα-
γωγής υγιούς υλικού µε τη σχετική ευρωπα-
ϊκή οδηγία για την κλωνική επιλογή να έχει 
βγει ήδη από το 1968. Γίνεται αντιληπτό από 
τις χρονολογίες, πόσο πίσω βρίσκεται ο εγ-
χώριος κλάδος σε σύγκριση µε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες, ωστόσο µε την εν λόγω από-
φαση δίνεται η δυνατότητα µιας σύντοµης 
προόδου. Θεσµικά φαίνεται ότι εξασφαλί-
ζονται πλέον οι προϋποθέσεις εκείνες που 
θα προσδώσουν µακροπρόθεσµα στο προϊ-
όν σταθερή και αναβαθµισµένη παραγωγή 
και σαφή ποικιλιακή ταυτότητα.

ΑΜΠΕΛΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΗΜΕΡΑ

 %

<10
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

10�20
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

>20
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

53,7917,87 28,37

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΚΤΑΣΕΩΝ

Σαφές και εφαρμόσιμο το καινούργιο 
πλαίσιο για το πολλαπλασιαστικό υλικό 
Μετά από δεκαετίες κλείνει η εκκρεμότητα της κλωνικής επιλογής αμπέλου, 
με την υπογραφή της υπουργικής απόφασης που κινείται στα ευρωπαϊκά πρότυπα

Ταυτότητα
Για την εγγραφή 

πρέπει να προσκο-
µισθούν τα αποτε-
λέσµατα εξέτασης 

της ποικιλιακής 
ταυτότητας του 
υποψήφιου από 

επίσηµα αναγνωρι-
σµένο εργαστήριο

Τρία χρόνια 
Ο έλεγχος του 

υποψήφιου προς 
εγγραφή κλώνου 

διαρκεί τουλάχιστον 3 
έτη από το χρόνο της 

πρώτης κανονικής 
παραγωγής

Με την εν λόγω απόφαση 
δίνεται η δυνατότητα µιας 
σύντοµης προόδου για τον 
εγχώριο αµπελουργικό κλάδο.

Τον Μάιο
2ο διεθνές 
συνέδριο
ελαιοκοµικού 
τοµέα 
Σε βήµα διαλόγου, 
ανταλλαγής απόψεων και 
επιστηµονικών 
ανακοινώσεων για την ελιά, 
αναµένεται να εξελιχθεί και 
το 2ο ∆ιεθνές Συνέδριο του 
Κέντρου Ελιάς «Κρίνος» - 
Perrotis College, µε τίτλο 
«Ελαιοκοµικός τοµέας: 
Αναζητώντας την 
καινοτοµία-ανακαλύπτοντας 
νέες τάσεις». Το συνέδριο 
θα λάβει χώρα 28 και 29 
Μαΐου στις εγκαταστάσεις 
του Perrotis College, στο 
campus της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής.
Στις εργασίες του θα 
συµµετέχουν σηµαντικοί 
οµιλητές από όλο τον κόσµο 
και ειδικοί στον κλάδο της 
ελιάς τόσο από τον 
ακαδηµαϊκό, όσο κι από τον 
επιχειρηµατικό τοµέα. 
Αγρότες, επιστήµονες και 
επιχειρηµατίες, που 
αντιπροσωπεύουν κάθε 
στάδιο της παραγωγής, θα 
έχουν την ευκαιρία να 
συζητήσουν και να 
ανταλλάξουν απόψεις.
Στις θεµατικές ενότητες: 
Αποτελεσµατική διαχείριση 
της διαδροµής «από τον 
αγρότη στο µεταποιητή», 
Μάρκετινγκ ελαιοκοµικών 
προϊόντων, Οµάδες 
Παραγωγών, Αειφορία στην 
παραγωγή, ∆ιαχείριση 
αποβλήτων, ∆ιατροφική 
αξία των ελαιοκοµικών 
προϊόντων, Νέες 
τεχνολογίες επεξεργασίας 
ελαιολάδου.





Φουζικλάδιο 
στη βλάστηση 
Πρωτογενείς μολύνσεις στην 
αχλαδιά νωρίς την άνοιξη 

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Το φουζικλάδιο αποτελεί κοινή 
µυκητολογική ασθένεια της α-
χλαδιάς η οποία µπορεί να α-
ποβεί επιζήµια σε µεγάλο βαθ-
µό για την καλλιέργεια, ειδικό-
τερα στα στάδια από την έναρ-
ξη της βλάστησης έως και της 
συγκοµιδής. Η µολυσµατικό-
τητά του αυξάνεται ραγδαία κα-
τά την βλαστική περίοδο είτε σε 
περιόδους βροχοπτώσεων είτε 
σε οπωρώνες υγρών περιοχών 
όπου µπορεί µάλιστα να πάρει 
τη µορφή επιδηµίας. Τα χαρα-
κτηριστικά για την ασθένεια συ-
µπτώµατα επικεντρώνονται κυ-
ρίως στην περιοχή των φύλλων 
και των καρπών υπό τη µορφή 
κυκλικών ή ακανόνιστων κηλί-
δων οι οποίες αρχικά έχουν ελαι-
ώδες χρώµα το οποίο στη συνέ-

χεια µετατρέπεται σε σκούρο κα-
στανό αποκτώντας παράλληλα 
βελούδινη υφή. Μετά από ορι-
σµένο χρονικό διάστηµα οι πα-
ραπάνω κηλίδες εξελίσσονται 
σε ξηρές φελλώδεις περιοχές. 

Ο µύκητας διαχειµάζει στα 
πεσµένα στο έδαφος φύλλα σε 
µορφή περιθηκίων τα οποία ω-
ριµάζουν την άνοιξη όταν επι-
κρατήσουν ευνοϊκές κλιµατο-
λογικές συνθήκες, οπότε και ξε-
κινούν οι πρωτογενείς µολύν-
σεις λόγω αυξηµένης δραστη-
ριότητας του µύκητα. Οι πρώι-
µες προσβολές είναι υπεύθυνες 

για σηµαντικές ζηµιές λόγω πα-
ραµόρφωσης ή ακόµα και πτώ-
σης των νεαρών καρπών. Το γε-
γονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα 
τη µειωµένη φωτοσυνθετική ι-
κανότητα των δέντρων και την 
πρόωρη φυλλόπτωση που συ-
νεπάγεται την γενικότερη εξα-
σθένιση των δέντρων. 

Με σκοπό να εφαρµοστεί ε-
παρκής προστασία της αχλα-
διάς από το παθογόνο, ιδιαίτε-
ρα της νεαρής της βλάστησης, 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βό-
λου συνιστούν τρεις διαδοχι-
κούς προληπτικούς ψεκασµούς 
µε κατάλληλα µυκητοκτόνα. Ο 
πρώτος ψεκασµός λαµβάνει χώ-
ρα όταν οι οφθαλµοί έχουν εκ-
πτυχθεί σε µήκος περίπου 1,5 
cm και ο επόµενος κατά το στά-
διο της ρόδινης/ λευκής κορυ-
φής. Στη φάση όπου έχει πέσει 
το 70-90% των πετάλων είναι η 

κατάλληλη περίοδος για τον τε-
λευταίο ψεκασµό. Οι παραπάνω 
ψεκασµοί συντελούν αποτελε-
σµατικά στο µελλοντικό κίνδυ-
νο µολύνσεων.

Σηµειώνεται, επίσης, πως η 
χρήση εγκεκριµένων χαλκού-
χων σκευασµάτων είναι ασφα-
λής µόνο κατά τους δύο πρώτους 
ψεκασµούς. Η συνέχιση των ψε-
κασµών προτείνεται µόνο στο 
ενδεχόµενο βροχοπτώσεων, και 
καθόλη τη διάρκεια αυτών, κα-
τά την περίοδο της καρπόδεσης 
και της ανάπτυξης των νεαρών 
καρπών λαµβάνοντας υπόψην 
το ιστορικό της προσβολής του 
οπωρώνα και τη διάρκεια δρά-
σης του µυκητοκτόνου. Επιπρό-
σθετα, προκειµένου να αποφευ-
χθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας 
του παθογόνου στα σκευάσµα-
τα, ωφέλιµη θεωρείται η εναλ-
λαγή των µυκητοκτόνων από 
διαφορετικές χηµικές οµάδες. 

Παρακολούθηση αµυγδαλιάς για έγκαιρο ψεκασµό ευρύτοµου 
Αυτή την περίοδο, αρχές της άνοιξης, η αµυγδαλιά είναι πιθανό να 
αντιµετωπίζει προβλήµατα λόγω του ευρύτοµου και γι’ αυτό το λόγο χρήζει 
ορισµένων καλλιεργητικών επεµβάσεων. Σύµφωνα µε τα 
φυτοπροστατευτικά µέτρα που προτείνουν οι γεωπόνοι στο Περιφερειακό 
Κέντρο Προστασίας Φυτών Καβάλας, κρίνεται απαραίτητη η αφαίρεση και 
καταστροφή των προσβεβληµένων κλάδων και βλαστών, όπως επίσης και 

των µουµιοποιηµένων καρπών πάνω στο δέντρο και στο έδαφος. Το κλάδεµα θα 
πρέπει να διεξάγεται σε ξηρό καιρό και να αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν πιο 
κατάλληλη διαµόρφωση της κόµης των αµυγδαλιών ώστε να επιτρέπεται η 
ευκολότερη είσοδος αέρα, µειώνοντας ταυτόχρονα την σχετική υγρασία. Στην 
περίπτωση ειδικά του συγκεκριµένου εχθρού, οι καλλιεργητές, προκειµένου να 
προσδιορίσουν µε ακρίβεια τον κατάλληλο χρόνο ψεκασµού, µπορούν να συλλέξουν 
µουµιοποιηµένους καρπούς στους οποίους εµπεριέχονται οι προνύµφες του εντόµου 
και να τις τοποθετήσουν σε δοχεία καλώς αεριζόµενα, κατά προτίµηση ξύλινα, για 
παρακολούθηση της εξόδου του ενηλίκου µέσα στους επόµενους µήνες.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

∆ραστηριότητα 
Τον Μάρτιο ξεκινούν οι 
πρωτογενείς µολύνσεις 

λόγω αυξηµένης δραστη-
ριότητας του µύκητα

Κυλινδροσπορίωση
βυσσινιάς
Η ασθένεια της κυλινδροσπορίωσης της 
βυσσινιάς οφείλεται στον ασκοµύκητα 
Blumeriella jaapii, ο οποίος προσβάλλει 
την καλλιέργεια. Η ασθένεια διαχειµάζει 
µε µορφή σαπρόφυτου στα στόµατα που 
βρίσκονται στην επιφάνεια των πεσµένων 
φύλλων. Την άνοιξη τα αποθέσια και οι 
αποικίες των κονιδίων εµφανίζονται στην 
επάνω επιφάνεια των φύλλων. Τα 
σκόρπια κονίδια και ασκοσπόρια 
ενεργοποιούνται µε την επίδραση 
ευνοϊκής θερµοκρασίας και υγρασίας. Η 
περίοδος επώασης της αρχικής µόλυνσης 
είναι µία ή δύο εβδοµάδες µετά την 
εµφάνιση των προαναφερθέντων τυπικών 
συµπτωµάτων. Τα κονίδια αναπτύσσονται 
σε περισσότερες γενιές στη διάρκεια του 
καλοκαιριού και προκαλούν περαιτέρω 
µολύνσεις. Εάν η προσβολή της 
καλλιέργειας εντατικοποιηθεί, τότε είναι 
πιθανό να προκληθεί αποφύλλωση των 
δέντρων. Τα προσβεβληµένα φύλλα 
γίνονται χλωρωτικά και πέφτουν πρόωρα. 
Οι καρποί, οι ποδίσκοι και οι βλαστοί του 
δέντρου προσβάλλονται σπανίως. 
Την εποχή αυτή, στις αρχές της άνοιξης, η 
παρουσία του µύκητα µπορεί να 
επιτευχθεί µε ψεκασµό της καλλιέργειας 
κατά το στάδιο της πτώσης των πετάλων, 
σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Βόλου.

Σκωρίαση ροδακινιάς
Η σκωρίαση είναι µια ευρέως 
διαδεδοµένη µυκητολογική ασθένεια, 
ειδικά σε θερµές και εύκρατες περιοχές η 
οποία έχει ως αποτέλεσµα τη στιγµάτωση 
πρωτίστως στα φύλλα και δευτερευόντως 
στους καρπούς, ενώ σπάνια προσβάλλει 
τους βλαστούς. Στους καρπούς 
σχηµατίζονται υδατώδεις σκούρες κηλίδες 
που βυθίζονται καθώς ο καρπός 
αναπτύσσεται και στους βλαστούς 
σχηµατίζονται µικρά καστανά µέχρι µαύρα 
έλκη στα οποία δηµιουργούνται σχισµές 
απ’όπου βγαίνουν καστανές µάζες 
σπορίων. Η ένταση της παθογένειας του 
µύκητα εξαρτάται από το µικροκλίµα της 
περιοχής και τη ζωηρότητα του 
υποκειµένου, καθώς και την ευαισθησία 
της ποικιλίας. Για την αντιµετώπισή της οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου συστήνουν 2-3 
ψεκασµούς κατά την περίοδο της 
βλάστησης ανά 10-15 ηµέρες. Ο πρώτος 
ψεκασµός εφαρµόζεται κατά την πτώση 
των πετάλων και µπορεί να συνδυαστεί µε 
εκείνον για τη φαιά σήψη της ροδακινιάς.

Σκευάσµατα
BAYER: Luna Experience 400SC, Flint 
max 75WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με µικροαλλλαγές, που ωστόσο χρει-
άζονται προσοχή προς αποφυγήν λα-
θών και απώλειας δικαιωµάτων και ε-
νισχύσεων, προθεσµία επιπλέον 40 
µέρες από πέρυσι και 379 πιστοποι-
ηµένα ΚΥ∆, ξεκίνησε για φέτος η δια-
δικασία υποβολής των δηλώσεων ενι-
αίας ενίσχυσης. Με τα µέχρι ώρας δε-
δοµένα, έχουν ήδη υποβληθεί 40.000 
αιτήσεις, µε τους αγρότες φέτος να έ-
χουν στη διάθεσή τους περισσότερο 
χρόνο µέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου.

Μάλιστα, στις επισηµάνσεις του εγ-
χειριδίου του ΟΠΕΚΕΠΕ τονίζονται ό-
σα πέρυσι δηµιούργησαν προβλή-
µατα στους αγρότες και άφησαν κά-
ποιους εκτός πληρωµής, όπως το ζή-
τηµα των νιτρικών. Επ’ αυτού σηµει-
ώνεται ότι η  υποβολή των δικαιολο-
γητικών άρδευσης είναι υποχρεωτι-
κή για τον έλεγχο της τήρησης των 
δεσµεύσεων των κριτηρίων επιλεξι-
µότητας για την πληρωµή του µέτρου 
Μ 10.1.04: Μείωση της ρύπανσης του 
νερού από γεωργική δραστηριότητα. 
Υποβάλλονται νεότερα παραστατικά 
στην περίπτωση µη υποβολής το 2019 
ή τροποποίησης σε σχέση µε τα ισχύ-
οντα το 2019.

Στις µεταβολές που εντοπίζονται 

να σηµειωθούν τα εξής: 
 Παρέχεται η δυνατότητα υποβο-

λής ΕΑΕ για θανόντα από τον κληρο-
νόµο, χωρίς την καταχώρηση 6ψήφι-
ου κωδικού υποβολής.

 Υπάρχει έλεγχος στην οριστικο-
ποίηση της ΕΑΕ αν o ΑΦΜ είναι εγκε-
κριµένος στη φόρµα της αλλαγής Νο-
µού να µην επιτρέπεται η οριστικο-
ποίηση, εφόσον δεν έχει επιλέξει α-
πό λίστα Περιφέρεια, Περιφερειακή 
ενότητα του νοµού όπου έχει εγκρι-
θεί η αλλαγή. 

 Στην Καρτέλα ∆ικαιωµάτων προ-
στέθηκε το κείµενο: «Η αξία των ∆ΒΕ 
2020 είναι προσωρινή και θα οριστι-
κοποιηθεί µετά τις εθνικές αποφάσεις 
µε την ψήφιση του µεταβατικού κα-
νονισµού της ΕΕ για το καθεστώς βα-
σικής ενίσχυσης 2020».

 ∆ηµιουργούνται τα εξής τρία νέα 
δικαιολογητικά: 140 Έντυπο Ν φορο-
λογικού έτους 2019, 141 Έντυπο Ε3 
φορολογικού έτους 2019, 142 Ισοζύ-
γιο έτους 2019.

  Στο φυτικό κεφάλαιο προστέθη-
κε στήλη στον πίνακα των αγροτεµαχί-
ων µε τίτλο «Ακαλλιέργητο Περιθώριο 
στο Πλαίσιο της  ∆ράσης Μ 10.1.4», 
στο οποίο απαιτείται να συµπληρωθεί 
έκταση για την τήρηση των δεσµεύ-
σεων της ∆ράσης, η οποία πρέπει να 
είναι >=0 και µικρότερη της ψηφιο-
ποιηµένης έκτασης για το αγροτεµά-
χιο στο οποίο δηλώνεται το Μ10.1.4.

 ∆εν επιτρέπεται η Ψηφιοποιηµέ-
νη έκταση αγροτεµαχίου να είναι µι-
κρότερη της έκτασης που έχει δηλω-
θεί ως Χλωρά Λίπανση

 ∆εν επιτρέπεται η δήλωση επί-
σπορης καλλιέργειας σε αγροτεµά-
χια που έχουν ως κύρια  καλλιέργεια  
βοσκότοπο,  δενδρώδεις  καλλιέργει-
ες ή  καλλιέργεια  µη επιλέξιµη για ε-
νεργοποίηση δικαιωµάτων.
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∆ιαφάνεια
στις νέες
συµβάσεις
ζητούν 
οι φορείς 
∆ιαφάνεια, ελευθερία και 
ανοιχτές διαδικασίες ζητούν 
µε παρέµβασή τους ΣΕΠΕ, 
ΣΕΚΕΕ και Νέα ΠΑΣΕΓΕΣ, 
τονίζοντας ότι ο ρόλος και το 
έργο του Φορέα Συντονισµού 
και τεχνικής υποστήριξης 
πρέπει να επανεξετασθεί στη 
λογική ανοικτού 
οικοσυστήµατος µε 
τεκµηριωµένες διαφανείς 
διαδικασίες, εύλογου κόστους.
Μεταξύ άλλων, στην επιστολή 
αναφέρονται τα εξής: 
«Είναι παραδεκτό ότι το 
Σ∆ΕΠΥΑΠ µεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ 
και Gaia Επιχειρείν Α.Ε. που 
λήγει στις 13/03/2020 δεν 
µπορεί να εφαρµοσθεί, καθώς 
η τεχνική υποστήριξη από τον 
Φορέα Συντονισµού πρέπει να 
επανεξετασθεί. Με δεδοµένο 
ότι ο φορέας Συντονισµού 
παρέχει µε δυσανάλογα 
µεγάλο κόστος µια 
υπολογιστική υποδοµή που 
φιλοξενεί το λογισµικό που 
ανήκει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και µια 
δυναµική σειρά αναφορών 
λαθών για τις αιτήσεις που 
παράγονται από λογισµικό 
αποσφαλµάτωσης, θέτουµε τις 
προτάσεις µας:
1. Πρέπει να αξιοποιηθεί άµεσα 
το κυβερνητικό νέφος 
(G-Cloud). Με παρέµβαση του 
υπουργείου να λυθούν όλα τα 
διαδικαστικά θέµατα. Αν δεν 
µπορεί να υλοποιηθεί άµεσα, 
πρέπει να διαπραγµατευτεί 
ξανά το κόστος µε τη Gaia 
Επιχειρείν, αφού αυτό θα το 
αναλάβουν τα ΚΥ∆.
2. Για το λογισµικό παραγωγής 
των αναφορών λαθών, 
θέτουµε το ερώτηµα γιατί δεν 
το παρέχει ο ΟΠΕΚΕΠΕ µιας 
και κάθε χρόνο στη σύµβαση 
που υπογράφει µε τον Τεχνικό 
Σύµβουλο υπάρχει πρόνοια για 
ένα παρόµοιο λογισµικό. 
Οι προτάσεις µας συνθέτουν 
ένα ανοιχτό σύστηµα µε όρους 
υγιούς ανταγωνισµού, δίχως 
αναίτιους αποκλεισµούς».

Για υποβολή 40.000 αιτήσεων κάνει λόγο ο Μελάς 

Απέτυχε αυτή τη φορά ο εκβιασμός 
άνοιξαν τελικά οι πύλες του ΟΣΔΕ
Δεν προβλέπεται «ανωτέρα βία» για τα βοοειδή, προστέθηκε πεδίο για τα μελισσοσμήνη

Εκτός συνδεδεμένης μονάδες
που στήθηκαν μετά το ΟΣΔΕ
Όσον αφορά το κοµµάτι του ζωικού 
κεφαλαίου, σύµφωνα µε το εγχειρί-
διο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ισχύουν τα εξής: 

 Προστέθηκε απαγορευτικό µή-
νυµα κατά την οριστικοποίηση της 
ΕΑΕ για τις περιπτώσεις που δηλώ-
νεται κωδικός εκµετάλλευσης αι-
γοπροβάτων ή/και βοοειδών ο ο-
ποίος στο αρχείο ΟΠΣΚ που χρησι-
µοποιείται για την υποβολή της Ε-
ΑΕ έχει συµπληρωµένη ηµεροµη-
νία δηµιουργίας της εκµετάλλευ-
σης µεταγενέστερη από την ηµε-
ροµηνία πρωτοκόλλου της ΕΑΕ. 
Όταν συµβαίνει αυτό, δεν θα επι-
τρέπεται η καταχώρηση αιτήµα-
τος συνδεδεµένης ενίσχυσης αι-
γοπρόβειου κρέατος. 

 Εφόσον δηλωθεί στην ΕΑΕ εκ-
µετάλλευση αιγοπροβάτων χωρίς 
να δηλωθούν ζώντα ζώα στην καρ-
τέλα ζωικό κεφάλαιο η οριστικο-
ποίηση της ΕΑΕ επιτρέπεται µόνο: 
α) εφόσον στον πίνακα «Ζωικές Εκ-
µεταλλεύσεις» υπάρχει η τιµή ΝΑΙ 
στο πεδίο «Έχει Υποβληθεί Αίτη-
µα ΑΒ-ΕΞΠ», το οποίο προσυµπλη-
ρώνεται αυτόµατα ή β) εφόσον υ-
πάρχει η τιµή ΝΑΙ στο πεδίο «Μη-
δενική απογραφή κατά την υπο-

βολή της ΕΑΕ». Σε αντίθετη περί-
πτωση δεν θα επιτρέπεται η ορι-
στικοποίηση της ΕΑΕ.

 Άλλαξαν οι πίνακες «Ζωικό 
Κεφάλαιο» και «ΜΜΖ Ζωικό» στα 
Συγκεντρωτικά Στοιχεία της αίτη-
σης, ώστε να υπολογίζουν µόνο 
ζώντα ζώα. Ως εκ τούτου αφαιρέ-
θηκαν οι στήλες που αναφέρονταν 
σε ζώα ανωτέρας βίας. 

 Σε κάθε δήλωση Ζωικής εκ-
µετάλλευσης  (EL) θα  επιτρέπε-
ται η καταχώρηση και ψηφιοποί-
ηση µόνο µίας βασικής σταβλικής 
εγκατάστασης. Η δήλωση δύο κύ-
ριων σταβλικών εγκαταστάσεων 
κάτω από ένα EL επιτρέπεται µό-
νο εφόσον και οι δύο δηλώνονται 
στον ίδιο νοµό.

 Στον  µετακινούµενο στάβλο, 
ειδικά για τα βοοειδή, τα ζώα εµ-
φανίζονται συγκεντρωτικά και ό-
χι ανά ενώτιο. 

 Στα Βοοειδή ανά ενώτιο προ-
στέθηκε στήλη µε τίτλο «Αιτία ∆ι-
αγραφής» και δεν υπάρχει πλέον 
το πεδίο «Ανωτέρα Βία». 

 Έγιναν αλλαγές σε πεδία ζωι-
κού κεφαλαίου για να καταχωρη-
θούν τα µελισσοσµήνη. 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ
      ΜΕΧΡΙ 15 ΜΑΪΟΥ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
      ΜΕΧΡΙ 9 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
      ΜΕΧΡΙ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ





Γύρω στο 7,5% το επιτόκιο δανεισμού

Φορτώνονται τζάμπα 
τόκους οι δικαιούχοι 
επενδυτικών Μέτρων  

 Όσοι θέλουν να τροποποιήσουν το φάκελό τους υποχρεώνονται 
να δανειστούν με βάση το πρώτο εγκριτικό και έτσι επιβαρύνονται 
με έξτρα τόκους και κεφάλαιο, που δε θα χρησιμοποιήσουν

 Αρνητικές οι τράπεζες να «σπάσουν» τη χρηματοδότηση για 
όσους θέλουν να ισομοιράσουν την υλοποίηση στην τριετία

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Επ’ αµφιβόλω έχει τεθεί µία µεγά-
λη µερίδα επενδυτικών σχεδίων 
τώρα που έφτασε η ώρα της υλο-
ποίησης, καθώς έχουν ξεκινήσει 
να προκύπτουν µε σαφήνεια σο-
βαρές και πρακτικές δυσκολίες 
στη χρηµατοδότηση των έργων. 

Το επιτόκιο συνεχίζει να κυµαί-
νεται σε πολλές των περιπτώσεων 
κοντά στο 7,5% ακόµα και όταν α-
φορά δάνεια εγγυηµένα από την 
επιχορήγηση, ενώ το κρίσιµο πο-
σοστό της τάξεως του 20% τουλά-
χιστον -επί του συνόλου του προ-
ϋπολογισµού- το οποίο καλούνται 
να καλύψουν εξ ιδίων µέσων οι υ-
ποψήφιοι επενδυτές, µόνο εύκο-
λο δεν είναι να καλυφθεί σε µία 
περίοδο µε σοβαρή έλλειψη ρευ-
στότητας.

Τροποποίηση φυσικού φακέλου
Παράλληλα, όσοι θέλουν να 

τροποποιήσουν τον επιχειρηµα-
τικό τους φάκελο (π.χ στα Σχέδια 
Βελτίωσης µία σπαρτική που ήθε-
λε ένας υποψήφιος το 2017 τώρα 
µπορεί να είναι αχρείαστη) χαµη-
λώνοντας το κόστος του προϋπο-
λογισµού, υποχρεώνονται να λά-
βουν δάνειο µε βάση το πρώτο ε-
γκριτικό και όχι το πραγµατικό 
τους επιχειρηµατικό πλάνο, και 
να επιβαρυνθούν µε υψηλούς τό-
κους και κεφάλαιο που στην τε-
λική δεν θα χρησιµοποιήσουν. 

Αν τώρα δεν θέλουν οι δικαι-
ούχοι να συµβεί αυτό, καλούνται 
να περιµένουν πρώτα να τελειώ-
σει όλη η διαδικασία των ενστάσε-
ων, να βολευτούν οι επιλαχόντες, 
να κάνουν αίτηση τροποποίησης, 
αυτή να εγκριθεί και µετά να ζη-
τήσουν χρηµατοδότηση. Αντιλαµ-

Παράταση για αρκετούς µήνες και 
συγκεκριµένα µέχρι τις 30 Σεπτεµ-
βρίου αποφάσισε ο υπουργός Α-
νάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις 
Γεωργιάδης για το καθεστώς «Ενι-
σχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλι-
σµού» του Αναπτυξιακού Νόµου. 
Πρόκειται για το πλέον απλοποι-
ηµένο καθεστώς, τόσο σε ό,τι α-
φορά τις διαδικασίες, όσο και σε 
ό,τι αφορά την ταχύτητα ένταξης. 

Αφορά επιχειρήσεις, οργανώ-
σεις παραγωγών και συνεταιρι-
σµούς που επιθυµούν ενισχύσεις 
περιορισµένης έκτασης όσον α-
φορά στην προµήθεια καινούρ-
γιου ή µεταχειρισµένου εξοπλι-
σµού ή µεταφορικών µέσων από 
50.000 ευρώ ακαι άνω µέσω του 
κινήτρου της φορολογικής απαλ-
λαγής και µε απλές διαδικασίες 
υποβολής και διαχείρισης του ε-
πενδυτικού σχεδίου. 

Οι δαπάνες για παράδειγµα µπο-
ρούν να αφορούν ένα νέο συγκρό-
τηµα ζωοτροφών, ή ένα µεταχει-
ρισµένο αµελκτήριο «πακέτο» µε 
παγολεκάνη, στην περίπτωση µί-

ας κτηνοτροφικής επιχείρησης. 
Οι επιλέξιµες δαπάνες που ε-

νισχύονται στα υπαγόµενα επεν-
δυτικά σχέδια του παρόντος κα-
θεστώτος του Αναπτυξιακού Νό-
µου είναι οι ακόλουθες:

 Αγορά και εγκατάσταση και-
νούριων µηχανηµάτων.

 Αγορά και εγκατάσταση µη-
χανηµάτων όχι παλαιότερων των 
επτά ετών από την ηµεροµηνία 
πρώτης κτήσης τους, που προέρ-
χονται από παραγωγική µονάδα 

Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου στον

βάνεται κανείς πως µιλάµε για µία 
ακόµη χαµένη χρονιά. 

Υλοποίηση σε βάθος τριετίας
Το θεσµικό πλαίσιο στα Σχέδια 

Βελτίωσης επιτρέπει στους επενδυ-
τές να υλοποιήσουν το πλάνο τους 
σε βάθος τριετίας. Όσοι θέλουν λοι-
πόν να ισοµοιράσουν την υλοποί-
ηση του σχεδίου τους (π.χ 33% ετη-
σίως) θα ήθελαν ιδανικά να «σπά-
σουν» στα τρία το δάνειο έναντι ε-
πιχορήγησης. Ωστόσο, και πάλι, ε-
δώ, υποχρεώνονται να λάβουν το 
δάνειο στο σύνολό του από την αρ-
χή µε τα τοκοχρεολύσια να τρέχουν 
ακόµα και όταν δεν αξιοποιείται το 
δάνειο. Σηµειώνεται εδώ πως οι δι-
καιούχοι των Σχεδίων Βελτίωσης έ-
χουν ένα χρόνο µπροστά τους για 
να πραγµατοποιήσουν τουλάχιστον 
το 20% των δαπανών. 

Όσον αφορά τώρα τον τρόπο που 
«σπάει» η χρηµατοδότηση, στην ί-
δια συµµετοχή, ένα 30% του προϋ-
πολογισµού µπορεί να εγγυηθεί το 
Αγροτικό Ταµείο Εγγυήσεων (όταν 
αυτό ενεργοποιηθεί) µε µακροχρό-
νιο δάνειο. Το υπόλοιπο 20% της ί-
διας συµµετοχής βγαίνει καθαρά 
από την τσέπη του αγρότη. Και, το 
υπόλοιπο 50% που επιδοτείται, κα-
λύπτεται µε δάνειο έναντι της επι-
χορήγησης. Τα παραπάνω ποσοστά 
αλλάζουν κατά περίπτωση. 

Πρώτο χρόνο 20%
Οι δικαιούχοι των Σχεδίων 

Βελτίωσης έχουν ένα χρόνο 
µπροστά τους για να πραγµα-
τοποιήσουν τουλάχιστον το 

20% των δαπανών
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Εγκύκλιος
Οδηγίες από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
περιµένουν οι Περιφέρειες 
για να υπάρξει µία ενιαία 
αντιµετώπιση των ενστάσεων 
που έχουν κατατεθεί στα πλαίσια 
των Σχεδίων Βελτίωσης.
 

 Πίνακες
Μέσα στην περασµένη 
εβδοµάδα αποτελέσµατα 
δικαιούχων Σχεδίων Βελτίωσης 
έβγαλε η Πελοπόννησος, όπου 
εντάσσονται 975 αγρότες και 
µένουν επιλαχόντες 326.

Επιλαχόντες
Στην ΑΜΘ ο τοπικός 
αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής 
Οικονοµίας ετοιµάζεται να 
συγκαλέσει σύσκεψη µε όλα τα 
µεγάλα µελετητικά γραφεία της 
Περιφέρειας, προκειµένου να 
γίνει ένα πρώτο «κοσκίνισµα» 
των Σχεδίων Βελτίωσης που 
έχουν µεν εγκριθεί, αλλά δεν 
πρόκειται να υλοποιηθούν.



Αναπτυξιακό

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ 
(ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ ΜΗΛΟΕΙΔΗ ΔΑΜΑΣΚΗΝΟ

38,70- 45,40

ΑΜΠΕΛΙΑ
(ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΜΑ)

ΑΜΠΕΛΙΑ
(ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ)

54,00- 70,4054,20- 62,70

49,08-56,35 35,63- 42,63

Μέσω ΟΣΔΕ 2020
δήλωση χωραφιών
για το Κομφούζιο  
Ενόψει της 3ης προκήρυξης για 
ένταξη στο Μέτρο 10.1.8 «Κοµ-
φούζιο» οι παραγωγοί καλού-
νται να συµπληρώσουν στις δη-
λώσεις ΟΣ∆Ε 2020 (έτος αναφο-
ράς) που άνοιξαν στις 28 Φεβρου-
αρίου τις καλλιέργειες και τα α-
γροτεµάχια που θα ληφθούν υ-
πόψη για την αίτηση ενίσχυσης. 

Σηµειώνεται εδώ πως συµµετο-
χή στην 3η προκήρυξη Κοµφού-
ζιο, θεµελιώνουν και οι δικαιού-
χοι των προηγούµενων δύο Προ-
σκλήσεων της δράσης 10.1.08, 
για διαφορετικά από τα αγροτε-
µάχια που είναι ενταγµένα ήδη.

Επιλέξιµες στο πλαίσιο της 3ης 
Πρόσκλησης της δράσης είναι οι 
καλλιέργειες: ροδακινιά, νεκτα-
ρινιά, βερικοκιά, µηλιά, αχλαδιά, 
κυδωνιά, δαµασκηνιά και αµπέ-
λι (οινοποιήσιµο, επιτραπέζιο).

Ύψος ενίσχυσης
Tο ύψος ενίσχυσης ορίζεται: 
 στα 38,7 ευρώ ανά στρέµµα 

ετησίωςγια τα πρώτα δύο έτη ε-
φαρµογής και στα 45,4 ευρώ α-
νά στρέµµα ετησίωςγια τα τελευ-

ταία τρία έτη εφαρµογής,για τις 
καλλιέργειες της ροδακινιάς, της 
νεκταρινιάς και της βερικοκιάς,

 στα 54,2 ευρώ ανά στρέµ-
µα ετησίως για τα πρώτα τρία έ-
τη εφαρµογήςκαι στα 62,7 ανά 
στρέµµα ετησίωςγια τα τελευταία 
δύο έτη εφαρµογής, για τις καλ-
λιέργειες της µηλιάς, της αχλα-
διάς και της κυδωνιάς,

 στα 54 ευρώ ανά στρέµµα ε-
τησίωςγια τα πρώτα δύο έτη ε-
φαρµογής και στα 70,4 ευρώ α-
νά στρέµµα ετησίωςγια τα τελευ-
ταία τρία έτη εφαρµογής, για την 
καλλιέργεια της δαµασκηνιάς,

 στα 35,63 ευρώ ανά στρέµ-
µα ετησίως για τα  πρώτα τρία έ-
τη εφαρµογήςκαι στα 42,63 ευ-
ρώ ανά στρέµµα ετησίως για τα 
τελευταία δύο έτηεφαρµογής, 
για το οινοποιήσιµο αµπέλι στα 
49,08 ευρώ ανά στρέµµα για τα  
πρώτα τρία έτη εφαρµογής και 
στα 56,35 ευρώ ανά στρέµµα ε-
τησίωςγια τα τελευταία δύο έτη 
εφαρµογής, για το επιτραπέζιο 
αµπέλι, στο οποίο συµπεριλαµ-
βάνεται και η σταφίδα. 

Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις και επιθυµούν να 
υποβάλουν αίτηση στήριξης στο 
πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης της 
δράσης 10.1.08, µπορούν µε δι-
κή τους ευθύνη να ξεκινήσουν 
την εφαρµογή των δεσµεύσεων 
της δράσης για την καλλιεργη-
τική περίοδο 2020, πριν την αί-
τηση ενίσχυσης.

Αγροτική µεταποίηση
µέσω του ΕΣΠΑ 

Μονάδες παραγωγής ελαιολάδου, 
επεξεργασίας και συντήρησης 
φρούτων και λαχανικών και 
µονάδες παραγωγής 
γαλακτοκοµικών προϊόντων 
µπορούν να αξιοποιήσουν ένα νέο 
πρόγραµµα που προδηµοσιεύτηκε 
στα πλαίσια του ΕΣΠΑ. Πρόκειται 
για την «Σύγχρονη Μεταποίηση» 
που ενεργοποιείται σε πρώτη φάση 
στην ∆υτική Ελλάδα και επιδοτεί 
έργα µεταποιητικών επιχειρήσεων 
από 20.000 ευρώ έως 1 εκατ. 
ευρώ, που στόχο έχουν να 
αναβαθµίσουν τον εξοπλισµό τους 
και το µέγεθός τους. 
Ο συνολικός προϋπολογισµός 
δηµόσιας δαπάνης της δράσης είναι 
10 εκατ. ευρώ και οι αιτήσεις θα 
ξεκινήσουν µέσα στο Μάρτιο 
σύµφωνα µε την προδηµοσίευση.  
Η ένταση της ενίσχυσης ξεκινά από 
το 45% και φτάνει στο 65%. Το 
πρόγραµµα αναµένεται να µείνει 
ανοιχτό µέχρι τον Ιούνιο για 
αιτήσεις από µεταποιητικές 
επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

για την οποία σωρευτικά συντρέ-
χουν υπό προϋποθέσεις.

 Μισθώµατα χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης καινούριων µηχανη-
µάτων µε την υποχρέωση ότι αυ-
τά θα περιέλθουν στην κυριότητα 
του µισθωτή κατά τη λήξη της σύµ-
βασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης

 Αγορά µεταφορικών µέσων 
που κινούνται εντός του χώρου 
της εντασσόµενης µονάδας. ∆εν 
ενισχύεται η αγορά επιβατικών αυ-
τοκινήτων έως έξι θέσεων.

Οι προηγούµενοι
Συµµετοχή στην 3η προκή-
ρυξη θεµελιώνουν και οι 
δικαιούχοι των προηγού-
µενων δύο Προσκλήσεων 
για διαφορετικά από τα 

ήδη ενταγµένα χωράφια 

Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 Agrenda 19ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Ορθολογική χρήση 
φυτοπροστασίας
Η ∆/νση Αγροτικής 
Κατάρτισης του ΕΛΓΟ-
∆ΗΜΗΤΡΑ ανακοίνωσε ότι 
θα πραγµατοποιηθούν 
εξετάσεις για τη χορήγηση 
Πιστοποιητικού 
Ορθολογικής Χρήσης 
Γεωργικών Φαρµάκων από 
τη ∆ευτέρα 09 Μαρτίου 
έως και την Τρίτη 31 
Μαρτίου 2020 στην 
Περιφερειακή Ενότητα 
Αττικής.

Ενστάσεις στα 
Σχέδια Βελτίωσης
Οι ηµεροµηνίες για την 
υποβολή ενδικοφανών 
προσφυγών (ενστάσεις) στα 
Σχέδια Βελτίωσης µετά από 
παράταση που δόθηκε 
έχουν ως εξής:
 Κεν. Μακεδονία, Στερεά 

Ελλάδα: 16 Μαρτίου
 Κρήτη, Ανατολική 

Μακεδονία και Θράκη, 
∆υτική Μακεδονία, 
Θεσσαλία: 18 Μαρτίου
 ∆υτ. Ελλάδα: 20 Μαρτίου
 Πελοπόννησος: 

27 Μαρτίου 2020. 
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Τεχνολογία Penergetic 
από τη Χελλαφάρμ
Η εταιρεία Χελλαφάρµ ΑΕ συνεχίζει να εφαρµόζει και να δια-
δίδει τα σύγχρονα «εργαλεία» της αγροµικροβιολογίας και της 
βιοτεχνολογίας. Με γνώµονα ότι οι µικροοργανισµοί του εδά-
φους επιτελούν ένα πολύ σηµαντικο και σπουδαίο έργο, και µε 
δεδοµένο ότι η σύγχρονη γεωργική πράξη έχει περιορίσει ή α-
δρανοποιήσει µέρος αυτού του ωφέλιµου δυναµικού (λιπάσµα-
τα , αγροχηµικά , συνεχείς κατεργασίες κ.λ.π) αναπτύσσει τη νέα 
και καινοτόµα σειρά σκευασµάτων Penergetic της Ελβετικής ε-
ταιρείας Penergetic International.

Η τεχνολογία Penergetic εισάγει µια νέα προσέγγιση, µονα-
δική στον κόσµο, στο τοµέα της αγροµικροβιολογίας και των 
µικροοργανισµών του εδάφους αλλά και της ενεργοποίησης 
των ιδιοτήτων των φυτών. Ο τρόπος δράσης της τεχνολογίας 
Penergetic βασίζεται στις πρακτικές αρχές των φυσικών επιστη-
µών (βιο-φυσικής και χηµείας).

Ορισµένες από τις αποδεδειγµένες δράσεις της χρήσης των 
Penergetic στην γεωργία, είναι η βελτίωση της βιολογικής δρά-
σης στο έδαφος, η αύξηση της απορρόφησης και χρήσης θρε-
πτικών στοιχείων η µείωση του βιοτικού και αβιοτικού στρες, και 
η προώθηση της ανάπτυξης και της αυξηµένης θωράκισης των 
φυτών από παθογόνα – εχθρούς. 

Τα οφέλη στην καλλιέργεια του καλαµποκιού που έχουν κα-
ταγραφεί από πειραµατικά δεδοµένα εφαρµογής των Penergetic, 
συνοψίζονται στην Αύξηση της παραγωγής των φυτών που ε-
πιτυγχάνεται µε την: 

 Βελτίωση της απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων. 
 Αύξηση της αποτελεσµατικότητας των χρησιµοποιούµενων 

λιπασµάτων. 
 Προώθηση της ανάπτυξης των φυτών και των φυσιολογι-

κών λειτουργιών όπως φωτοσύνθεσης κ.λ.π .
 Και την ενδυνάµωση των αντοχών των φυτών σε βιοτικό 

και αβιοτικό στρες. 
∆ιατίθενται δύο σκευάσµατα Penergetic B (Basic) για το έδα-

φος και το Penergetic P (Plant) για το φυτό. 
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν σε όλους τους τύπους εδα-

φών και µε όλα τα συνήθη µέσα εφαρµογής (ψεκαστικά, συ-
στήµατα άρδευσης ).

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Συµφωνία συνεργασίας µε έναν από τους ισχυ-
ρότερους παίκτες διεθνώς στον τοµέα της κα-
τασκευής και εµπορίας εξειδικευµένων ελκυ-
στήρων δενδροκοµίας, την ιταλική πολυεθνι-
κή Carraro, έθεσε προ ηµερών σε ισχύ για την 
Ελλάδα, αλλά και την Κύπρο, ο όµιλος αγροτι-
κών µηχανηµάτων Κουιµτζή, ενισχύοντας ση-
µαντικά την υφιστάµενη θέση του στην αγορά 
του κλάδου. Έπειτα από διαπραγµατεύσεις που 
κράτησαν µήνες, οι δύο πλευρές έδωσαν, τελι-

κώς, τα χέρια πριν από λίγες εβδοµάδες και α-
πό την 1η Μαρτίου 2020 ενεργοποίησαν τη συ-
νεργασία τους, ανοίγοντας το δρόµο για την πώ-
ληση των δενδροκοµικών τρακτέρ της Carraro 
και επισήµως από το δίκτυο της Κουιµτζής ανά 
την ελληνική επικράτεια. Όπως αναφέρει συ-
γκεκριµένα το σχετικό δελτίο τύπου:

«Η KOUIMTZIS Group επιβεβαιώνοντας για 
ακόµα µία φορά την δυναµική παρουσία της 
στον χώρο των γεωργικών µηχανηµάτων, 
προχώρησε σε συνεργασία µε τον Ιταλικό Οί-
κο Carraro και συγκαταλέγεται πλέον στους 
επίσηµους αντιπροσώπους της».

Αντιπρόσωπος
των τρακτέρ Carraro 
ο όμιλος Κουιμτζή  
Επισήμως και από το δίκτυο της Κουιμτζής ανά την 
ελληνική επικράτεια η πώληση των δενδροκομικών

Η ιταλική Carraro 
είναι γνωστή 
παγκοσµίως για 
την ποιότητα των 
δενδροκοµικών της.
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Επιφανειακή 
λίπανση με τη σειρά 
Sulfammo 
Κατά την εφαρµογή των κοινών αζωτούχων λιπασµά-
των, οι λιπαντικές µονάδες έρχονται αντιµέτωπες µε 
διάφορες και συνεχείς απώλειες. 

Ανάλογα τη µορφή αζώτου που εµπεριέχεται στο λί-
πασµα, ένα ποσοστό αυτού απελευθερώνεται στην α-
τµόσφαιρα σε αέρια µορφή (5%-30%), ένα ακόµα πο-
σοστό  δεσµεύεται στο οργανοχουµικό σύµπλοκο (15-
30%), ενώ σηµαντικές απώλειες αζώτου µπορούν να 
προκύψουν και µέσω της διαδικασίας νιτροποίησης 
των βακτηρίων του εδάφους, τα οποία και οδηγούν σε 
νέα ποσοστά απωλειών (10-20%) . 

Επίσης, τα νιτρικά ιόντα είναι πολύ εύκολο να εκπλυ-
θούν, δηµιουργώντας νέες απώλειες αζώτου, εξαιτίας 
του χαµηλού ρυθµού απορρόφησης από την καλλιέρ-

γεια, καθώς και λόγω των εκάστοτε εδαφολογικών συν-
θηκών που επικρατούν.

Συνεπώς, το σύνολο των απωλειών αζώτου, καθώς 
και η εφαρµογή ενός κοινού λιπάσµατος, έχει ως α-
ποτέλεσµα: 

 Την υπολίπανση της καλλιέργειας (µεγάλες και 
συνεχείς απώλειες αζώτου)

 Τη µείωση της επένδυσης του παραγωγού
 Την άµεση απώλεια εισοδήµατος για τον παραγωγό.

Η σειρά Sulfammo των προϊόντων Timac Agro από 
τη ΛΥ∆Α ενσωµατώνει τη µοναδική τεχνολογία MPPA 
και αποτελεί την ιδανική πρόταση επιφανειακής λίπαν-
σης για ένα ευρύ φάσµα καλλιέργειών. Η σειρά των α-
ζωτούχων λιπασµάτων Sulfammo, ελαχιστοποιεί τις α-
πώλειες αζώτου, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιεί τα θρε-
πτικά στοιχεία που υπάρχουν δεσµευµένα στο έδαφος 
από προηγούµενες λιπάνσεις, καθιστώντας τα άµεσα 
διαθέσιµα στο φυτό.

Η σειρά Sulfammo των προϊόντων Timac Agro πα-
ρέχει τόσο στην καλλιέργεια, όσο και στον παραγω-
γό πολύ περισσότερα από µια απλή αζωτούχο λίπαν-
ση, εξασφαλίζοντας τις µέγιστες δυνατές αποδόσεις, 
µεγιστοποιώντας το εισόδηµα του παραγωγού. Η σει-
ρά Sulfammo των προϊόντων Timac Agro διατίθενται 
στην ελληνική αγορά αποκλειστικά από την εταιρεία 
ΛΥ∆Α στους παρακάτω τύπους: Sulfammo 25-0-0 και 
Sulfammo Special 26-0-0.

Οι πληροφορίες δε, αναφέρουν πως τα δείγ-
µατα από τις πρώτες ηµέρες έναρξης της συµ-
φωνίας συνεργασίας, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικά, σε ό,τι αφορά στις πωλήσεις µηχανηµά-
των της Carraro, γεννώντας υψηλές προσδο-
κίες για τη συνέχεια, καθώς το λανσάρισµα γί-
νεται σε µια περίοδο όπου είναι σε εξέλιξη τα 
σχέδια βελτίωσης και η αγορά των τρακτέρα κι-
νείται σε υψηλούς ρυθµούς. Συν τοις άλλοις ο 
δενδροκοµικός τοµέας είναι από τους πιο δυ-
ναµικούς στον εγχώριο πρωτογενή τοµέα, ιδι-
αίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, µε τα πυρηνόκαρπα 
και τις αµπελουργικές καλλιέργειες, µια περι-
οχή όπου έχει την έδρα και τις κεντρικές του ε-
γκαταστάσεις ο όµιλος Κουιµτζή.

Για τη νέα συνεργασία µίλησε στην Agrenda, 
ο Αθανάσιος Κουιµτζής, επικεφαλής του οµώ-
νυµου οµίλου, σηµειώνοντας ότι µε την κίνηση 

αυτή το group αποκτά συγκριτικό πλεονέκτη-
µα έναντι του υπόλοιπου ανταγωνισµού, διό-
τι είναι σε θέση πλέον να προσφέρει ένα πλή-
ρες κι ολοκληρωµένο πακέτο λύσεων στην α-
γορά ελκυστήρων δενδροκοµίας, ικανό να ι-
κανοποιήσει διαφορετικές προτιµήσεις, ανά-
λογα µε τις δυνατότητες του πορτοφολιού του 
κάθε ενδιαφερόµενου παραγωγού. 

Αυτό συµβαίνει, όπως µας εξήγησε ο ίδιος, 
γιατί ο βορειοελλαδικός όµιλος αποτελεί για 
την Ελλάδα, ήδη, αποκλειστικό αντιπρόσωπο 
των γεωργικών ελκυστήρων της Fendt, στη γκά-
µα της οποίας περιλαµβάνονται και δενδροκο-
µικά τρακτέρ. Σήµερα, η Carraro Agritalia εί-
ναι η εταιρεία της Carraro Group, που ασχο-
λείται αποκλειστικά µε τους ελκυστήρες ελα-
φρού τύπου, αντιπροσωπεύοντας την στρατη-
γική ολόκληρου του Group, που περιλαµβά-
νει, επίσης, συστήµατα µετάδοσης για γεωργι-
κά και κατασκευαστικά µηχανήµατα.

Η συγκεκριµένη σειρά της Carraro Agritalia 
επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατηγορίες µο-
ντέλων (Orchard, Vineyard και Compact), που 
συνολικά περιλαµβάνουν δεκαπέντε (15) µο-
ντέλα ελκυστήρων για κάθε χρήση ελαφριάς 
µορφής, µε κινητήρες από 60 έως 110 ίππους, 
σχεδιασµένα όλα για να καλύπτουν το ευρύτε-
ρο µέρος από τις ανάγκες των γεωργών.

Υποκατασκευαστής
Η Carraro αποτελεί και βασικό 

υποκατασκευαστή πολλών γνωστών 
κεντρικών brand του χώρου των 

αγροτικών µηχανηµάτων
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Βλέπουν και δεν 
κάνουν τίποτα 

 ∆ιαχρονικό: Ο κόσµος δεν θα 
καταστραφεί από αυτούς που κάνουν 
κακό, αλλά από εκείνους που τους 
βλέπουν χωρίς να κάνουν απολύτως 
τίποτα. Albert Einstein

 «Λεωφόρος»: Νορβηγοί 
ερευνητές κατασκεύασαν την πρώτη 
«λεωφόρο» για µέλισσες στον κόσµο, 
µε σκοπό την προστασία των 
µελισσών και την πρόληψη 
διαταραχών στην παραγωγή 
τροφίµων, προσφέροντας στους 
κύριους επικονιαστές του πλανήτη 
µία ασφαλή δίοδο στην πόλη του 
Όσλο µέσω επαρκών καταλυµάτων 
και πηγών τροφίµων. Ο 
«αυτοκινητόδροµος» για µέλισσες 
δηµιουργήθηκε σε συνεργασία µε 
διάφορες εταιρείες, ιδιώτες και 
κρατικούς φορείς. Έτσι 

µετασχηµάτισαν 
κοµµάτια 
ιδιοκτησιών σε 
τοποθεσίες µε 
γρασίδι, 
λουλούδια και 
άλλα είδη 
ζωτικής 
σηµασίας για την 

επιβίωση των µελισσών. Αν η 
Νορβηγία συνεχίζει να χάνει τις 
µέλισσες της, ο κύκλος παραγωγής 
τροφίµων µπορεί να επηρεαστεί σε 
µεγάλο βαθµό, καθώς περίπου το 
30-40% της παραγωγής τροφίµων 
βασίζεται στην επικονίαση. 
naftemporiki.gr. melissokomianet.gr, 

 Κινέζοι: Στις καλλιεργήσιµες 
εκτάσεις στρέφονται Κινέζοι 
επενδυτές µετά τα ακίνητα στην 
Ελλάδα… «οι άνθρωποι της επαρχίας 
πολιορκούνται από µεσίτες να 
πουλήσουν τη γη τους σε Κινέζους 
που ζητούν µεγάλες εκτάσεις µε 
ελαιόδεντρα. Πρόσφατα πουλήθηκε 
έκταση 2000 στρεµµάτων µε 
ελαιόδεντρα που ανήκε σε πέντε 
αδέρφια. Το αγοραστικό ενδιαφέρον 
των Κινέζων και άλλων εταιρειών 
πιθανόν να συµβάλλουν στην 
απορρύθµιση για την αντιµετώπιση 
των κόκκινων δανείων καθώς οι 
πωλητές ή πιστωτές θα κατανοήσουν 
ότι το αγοραστικό διαµορφώνει νέες 
συµφέρουσες λύσεις για τους 
πιστωτές που θα φροντίσουν να 
ολοκληρώσουν τις διαδικασίες και 
τους δανειολήπτες να οδηγούνται σε 
αδιέξοδο. euractiv.gr, 25/2/2020.
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Εκθέσεις, ηµερίδες, διαγωνισµοί και 
πάσης φύσεως εκδηλώσεις του αγρο-
διατροφικού τοµέα, εντός και εκτός 
των συνόρων, που είχαν προγραµµα-
τιστεί για το προσεχές διάστηµα, εί-
τε ακυρώνονται είτε παίρνουν αναβο-
λή για µεταγενέστερο χρόνο, εξαιτί-
ας των µέτρων προστασίας από την ε-
ξάπλωση του κορωνοϊού. Η αρχή έγι-
νε στα µισά της περασµένης εβδοµά-
δας, όταν η πολυαναµενόµενη έκθε-
ση τροφίµων, Food Expo, µετατέθηκε 
για το τριήµερο 16-18 Μαΐου 2020, στο 
Metropolitan Expo (πλησίον Ελ. Βενιζέ-
λος, Σπάτα). Στο πλαίσιο της έκθεσης 
και η βράβευση (17/5, 10:00 π.µ.) των 
διακριθέντων ελαιολάδων και επιχει-
ρήσεων του 5ου ∆ιαγωνισµού Ποιότη-
τας ΚΟΤΙΝΟΣ 2020. 

Στον χώρο του κρασιού εντοπίζονται 
και οι µεγαλύτερες αναβολές. Το Οινό-
ραµα 2020  (7-9 Μαρτίου) καθώς και οι 
παράλληλες εκδηλώσεις που θα γίνο-
νταν στην κορυφαία έκθεση οίνου της 
Ελλάδας στο Ζάππειο, µετατίθενται για 
τις 3 µε 5 Μαΐου 2020 στην Αίγλη Ζαπ-
πείου, στην Αθήνα. Επίσης, την Παρα-

σκευή 6 Μαρτίου ήταν προγραµµατι-
σµένη η τελετή αποφοίτησης του WSPC, 
στο κτήµα Παπαγιαννάκου στο Μαρκό-
πουλο, η οποία ακυρώθηκε. Για το τέ-
λος της εβδοµάδας ήταν προγραµµατι-
σµένη και η έκθεση ΒΑΚΧΕΣ 2.0, όπου 
εναλλακτικοί οινοποιοί θα έδιναν ρα-
ντεβού µε το οινόφιλο κοινό της Αττι-
κής µε την έκθεση να ακυρώνεται µέ-
χρι νεωτέρας. Για τη ∆ευτέρα 4 Μαΐου 
µετατέθηκε και η διεξαγωγή της 2nd 
Rosé Grand Tasting @Thessaloniki- 
Η Άνοιξη των ροζέ κρασιών. Με τους 
διοργανωτές να εστιάζουν στα θετικά 
της αλλαγής καθώς έρχεται στην καρ-
διά της άνοιξης και λίγο πριν από το 
καλοκαίρι, ιδανική εποχή για την κα-
τανάλωση των ροζέ κρασιών.

 Την ίδια ώρα οι διοργανωτές της 
ProWein στο Ντίσελντορφ, µιας από τις 
µεγαλύτερες εµπορικές εκδηλώσεις στο 
χώρο του κρασιού, αναβάλεται µέχρι νε-
ωτέρας. Στην άλλη πλευρά του πλανή-
τη, η Vinexpo Hong Kong ανακοίνωσε 
ότι θα µεταφέρει την έκθεση για τις 8-
10 Ιουλίου, ενώ, ήδη, η Vinexpo, µε έ-
δρα το Μπορντό, δήλωσε ότι το αίτηµα 
για µετάθεση των ηµεροµηνιών ήταν 
ξεκάθαρο. Αντίστοιχα για µεταγενέστε-
ρο χρόνο µετατίθεται η κοινή εκδήλω-
ση των ΕΣΥΦ, ΣΕΠΥ, ΣΠΕΛ µε θέµα: «Η 
συνεισφορά των εισροών στην αγροτι-
κή παραγωγή και το µέλλον του αγρο-
τικού τοµέα στην Ελλάδα», η οποία εί-
χε προγραµµατιστεί για την Τετάρτη 11 
Μαρτίου 2020.   

Σύγχυση στους συντελεστές 
του αγροδιατροφικού τομέα 
φέρνει η ραγδαία εξάπλωση
κορωνοϊού Δίμηνη και πλέον αναβολή παίρνουν 

σημαντικές εμπορικές εκθέσεις εντός 
και εκτός των ελληνικών συνόρων

Στην Καστοριά το πρώτο Φεστιβάλ Οσπρίων 
∆υτικής Μακεδονίας το διήµερο 27-28 Μαρτίου

Στη διοργάνωση του πρώτου Φεστιβάλ Οσπρίων ∆υτικής Μακεδονίας, όπου 
φιλοδοξεί να αναδείξει τα προϊόντα της τοπικής παραγωγής, προχωρά η 
οµώνυµη Περιφέρεια µε την αγροδιατροφική σύµπραξή της. Η διήµερη 
εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 27 και 28 Μαρτίου στους χώρους του 
∆ιεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Καστοριάς µε στόχο να προβληθούν τα 
προϊόντα των παραγωγών, αλλά και των µεταποιητικών επιχειρήσεων του 
κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό προγραµµατίζονται τρεις βασικοί θεµατικοί άξονες 
για τη διοργάνωση και συγκεκριµένα την ανάπτυξη χώρου έκθεσης των 
προϊόντων των παραγωγών, τη διοργάνωση επιστηµονικού forum γύρω από 
τις σύγχρονες εξελίξεις, από την παραγωγή έως και το branding των 
ελληνικών οσπρίων, καθώς και εκδηλώσεις γευσιγνωσίας, οι οποίες θα 
«δένουν» την τοπική παραγωγή µε την τοπική γαστρονοµία.

Βranding
Οι σύγχρονες 
εξελίξεις στα 

ελληνικά 
όσπρια στο 

επίκεντρο του 
Φεστιβάλ

Οινόραµα
Η κορυφαία 

έκθεση οίνου 
της Ελλάδας, 
µετατίθεται 

για τις 3 µε 5 
Μαΐου 2020

Food Expo
H έκθεση 

τροφίµων, 
Food Expo, 
µετατέθηκε 
στις 16-18 

Μαΐου 2020

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr



ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Μαρτίου 2020 Agrenda 39

Άµεσα συνδεδεµένα µε τη διαχείρι-
ση των σύγχρονων προκλήσεων που 
καλείται να αντιµετωπίσει ο πρωτο-
γενής τοµέας, όπως τα προβλήµα-
τα που «γεννά» η κλιµατική αλλα-
γή και οι ευκαιρίες που φέρνει µα-
ζί της η ψηφιοποίηση της οικονοµί-
ας, είναι τα νέα τµήµατα σπουδών 
µε τα οποία θα συµπληρώσει το εκ-
παιδευτικό του πρόγραµµα το Κολ-
λέγιο Περρωτής, της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης.

Πρόκειται για δύο προπτυχιακά 
τµήµατα, το «Digital Marketing» και 
το «Περιβαλλοντικές Επιστήµες» κι 
ένα µεταπτυχιακό µε αντικείµενο 
στην «Αειφορική Γεωργία», όπως α-
ναφέρθηκε από στελέχη της Αµερι-
κανικής Γεωργικής Σχολής, σε εκδή-
λωση για την παρουσίαση των νέων 
δράσεων που προγραµµατίζονται, αλ-
λά και την αποτίµηση του µέχρι τώ-
ρα έργου από τις υπάρχουσες βαθ-
µίδες εκπαίδευσης.

«Το προπτυχιακό για το digital 
marketing θα παρέχει τις γνώσεις 
και τις δεξιότητες για τη µελέτη και 
την αξιοποίηση των ψηφιακών µέ-
σων στην ανάπτυξη σύγχρονων ε-
πιχειρήσεων, ενώ οι περιβαλλοντι-
κές επιστήµες θα µελετούν την αµ-
φίδροµη σχέση του ανθρώπου µε το 
περιβάλλον και θα εξετάζουν σύγ-
χρονες πρακτικές βιώσιµης ανάπτυ-
ξης του» εξήγησε ο δρ Χρήστος Βα-
σιλικιώτης, συµπληρώνοντας πως 
το προπτυχιακό για το περιβάλλον 
θα πλαισιωθεί και µε ένα νέο εργα-
στήριο που θα υλοποιεί αναλύσεις 
εδάφους, τροφίµων έως και ρύπων 
της ατµόσφαιρας. 

Ως προς το µεταπτυχιακό για την 
«Αειφορική Γεωργία», αυτό έρχεται 
να απαντήσει στις νέες προκλήσεις 
όπως αυτή της κλιµατικής αλλαγής, 
µε την παροχή γνώσεων και δεξιοτή-

των για την ορθολογική και αειφορι-
κή διαχείριση της γεωργίας, ώστε να 
µειώνεται το αποτύπωµα άνθρακα.

Στη συµβολή του αγροδιατροφι-
κού τοµέα στην Ελλάδα αναφέρθη-
κε η δρ Κική Ζηνοβιάδου, επικεφα-
λής του µεταπτυχιακού προγράµµα-
τος ανάπτυξης νέων προϊόντων και 
επιχειρήσεων του Perrotis College. 
«H χώρα µας θα µπορούσε να έχει 
πρόσθετα έσοδα 12,2 δισ. ευρώ και 
200.000 επιπλέον θέσεις εργασίας, 
αν βελτιωθεί η τυποποίηση των α-
γροτικών προϊόντων και η λειτουργία 
των επιχειρήσεων», είπε και σηµείω-
σε ότι τα περιθώρια για τη βελτίωση 
του εισοδήµατος των αγροτών είναι 
ακόµη πολύ µεγάλα, αν ληφθεί υπό-
ψη ότι η απόδοση ανά στρέµµα καλ-
λιεργήσιµης γης είναι στην Ελλάδα 
µόλις στα 200 ευρώ, όταν στο Ισρα-
ήλ φτάνει στα 1.200 ευρώ και στην 
Ολλανδία στα 1.600 ευρώ.

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

Στις νέες αγροτικές προκλήσεις 
απαντά με νέα τμήματα
σπουδών το Κολέγιο Περρωτής

Ραντεβού της αφρόκρεμας των τυριών 
στο Πριγκιπάτο των Αστουρίων
Πάνω από 4.000 τυρία από έξι η-
πείρους και λάτρεις του προϊό-
ντος από κάθε γωνιά της υφηλίου 
θα φιλοξενήσει το World Cheese 
Awards 2020, που φέτος θα πραγ-
µατοποιηθεί στο ισπανικό Πριγκι-
πάτο των Αστουριών, στο Οβιέδο. 
Πρωταγωνιστές στο Φεστιβάλ που 
διεξάγεται από τις 4 έως 7 Νοεµ-
βρίου θα είναι οι παραγωγοί, τυ-
ροκόµοι και η βιοµηχανία γεωρ-
γικών τροφίµων.

Ο διαγωνισµός διεξάγεται για 
33η χρονιά, αποτελώντας µέρος του 
Asturias Paraiso Natural International 
Cheese Festival 2020, που διοργα-
νώνει το Instituto del Queso. Θα 
πρωτοστατήσει σε ένα τετραήµερο 
φεστιβάλ αφιερωµένου στο τυρί, 
το οποίο λαµβάνει χώρα στο επι-
βλητικό Palacio de Exposiciones 
y Congresos της πόλης.

Η εκδήλωση αναµένεται να εί-
ναι µεγαλύτερη και πιο διεθνής 
από ποτέ, ύστερα από το ρεκόρ 
3.804 δηλώσεων συµµετοχής από 
42 διαφορετικές χώρες στο Μπέρ-
γκαµο της Ιταλίας, πέρσι. 

Αξιοποιώντας την εντυπωσιακή 
κληρονοµιά τυροκοµίας της περιο-
χής των Αστουριών, το International 

Cheese Festival θα παρουσιάσει 
ένα πλούσιο πρόγραµµα εκδη-
λώσεων, τόσο για καταναλωτές 
όσο και για εµπόρους. Θα πε-
ριλαµβάνει µια έκθεση, µια α-
γορά τυριού, ένα επιστηµονικό 
συνέδριο µε θέµα το τυρί, ξενα-
γήσεις στην αρένα αξιολόγησης 
του διαγωνισµού World Cheese 
Awards, πειραµατικές γευστικές 
συνεδρίες, ένα Αστουριανό Γεωρ-
γικό Φόρουµ, µέχρι και µια παρά-
σταση γαστρονοµικού stand-up 
comedy µε θέµα το τυρί.

Ο John Farrand, γενικός διευ-
θυντής του Guild of Fine Food, 
το οποίο διοργανώνει τα βραβεία 
World Cheese Awards, µεταξύ άλ-
λων, δήλωσε ότι «Η ευκαιρία να 
φέρουµε τον διαγωνισµό World 
Cheese Award στις Αστούριες ή-
ταν εξαιρετική και η πραγµατική 
αφοσίωση της περιοχής στην γα-
στρονοµική της κουλτούρα αποτέ-
λεσε σηµαντικό παράγοντα σε αυ-
τήν την απόφαση. Από τις κορυφές 
των βουνών µέχρι τα βάθη της θά-
λασσας, σε αυτήν την περιοχή του 
κόσµου µπορεί κανείς πραγµατι-
κά να δοκιµάσει τις πιο πλούσιες 
γεύσεις και την πιο όµορφη θέα».

Μάγεψαν
το Παρίσι 
τα κρασιά του 
ΕΟΣ Σάµου
Σηµείο συνάντησης 
των terroirs του 
κόσµου, η 
προβεβληµένη 
έκθεση Wine Paris, 
µε τα βραβευµένα 
κρασιά του ΕΟΣ 
Σάµου να 
φιλοξενούνται φέτος 
στον διακεκριµένο 
χώρο του ∆ιεθνούς 
∆ιαγωνισµού Οίνων 
«Concours Mondial 
de Bruxelles» µαζί µε 
εκείνα από όλον τον 
κόσµο που απέσπασαν 
βραβεία κατά την 
προηγούµενη χρονιά. 
Το Εκθεσιακό Κέντρο 
του Παρισιού – Porte 
de Versailles Paris, 
επισκέφθηκαν 
30.000 επισκέπτες, 
εκ των οποίων το 
35% προερχόταν από 
χώρες εκτός Γαλλίας. 

Η «Αειφορική Γεωργία» απαντά στις 
προκλήσεις της κλιµατικής αλλαγής. 

Πλούσιο 
πρόγραµµα 

Επιστηµονικά συνέδρια 
και πειραµατικές 

γευστικές συνεδρίες 
µαζί µε Αστουριανό 
αγροτικό φόρουµ

>40
ΧΩΡΕΣ

4.000 
ΤΥΡΙΑ

33η 
ΧΡΟΝΙΑ
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Olympus Bio

Από τα αρωματικά 
φυτά στο μοβ 
καλαμπόκι Περού
Οι  εξωτικές καλλιέργειες έρχονται να συμπληρώσουν 
την καθιερωμένη γκάμα από βότανα της οικοτεχνίας

Το επιδόρπιο 
των Ίνκας

Βρασµένο σε νερό µε 
ζάχαρη, το µοβ καλα-
µπόκι γίνεται η βάση 

για ένα ζεστό ρόφηµα 
που λέγεται ότι ήταν 

από τα αγαπηµένα 
επιδόρπια των 

ένδοξων Ίνκας
Το τονάζ της εκµετάλλευσης 
περιστρέφεται γύρω από τα 
500 κιλά ρίγανης και άλλα 500 
κιλά τσάι,  που συµπληρώνουν 
το φασκόµηλο, το δεντρολίβανο 
και το θυµάρι.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πριν από λίγες ηµέρες ολο-
κληρώθηκε η σπορά µερι-
κών εξωτικών καλλιεργει-
ών, όπως είναι το µοβ καλα-
µπόκι από το Περού, η κο-
λοκύθα και το µελιτζανάκι 
Ταϊλάνδης σε ένα παραθα-
λάσσιο κτήµα εφτά στρεµµάτων στην Κατερίνη, 
κάτω από τη σκιά του Ολύµπου.

Πρόκειται για µια πειραµατική καλλιέργεια 
για την οποία προετοιµάζονταν από πέρυσι οι 
άνθρωποι της Olympus Bio, µιας εταιρείας πα-
ραγωγής και µεταποίησης αρωµατικών φυτών 
που µετράει φέτος τον τρίτο χρόνο λειτουργίας 
της και δείχνει συνεχώς να αναζητά ερεθίσµα-
τα που θα σταθούν ως αφορµή για το επόµενο 
άνοιγµα της επιχείρησης.

Κάπως έτσι άλλωστε προέκυψε και η ιδέα του 
µοβ καλαµποκιού από το Περού, σπόρους του ο-
ποίου έστειλε στην Ξανθή Πύρτσιου, το µυαλό της 

Olymbus Bio, συγγενικό πρό-
σωπο για να το δοκιµάσει. Τό-
τε η 34χρονη αγρότισσα τους 
εναπόθεσε στον µικρό µπαξέ 
της για να δει αν θα ευδοκι-
µήσει το φυτό σε χαµηλότε-
ρο υψόµετρο, από εκείνο που 
δουλεύουν εδώ και χιλιετί-
ες οι άνθρωποι των Άνδεων.  

«∆ραστηριοποιούµαστε ε-
δώ και έξι χρόνια µέσα από την οικοτεχνία που 
έχουµε αναπτύξει, στο κοµµάτι των αρωµατικών 
φυτών» εξηγεί στην Agrenda η Ξανθή Πύρτσιου, 
η οποία αποφάσισε το 2011, όσο οι οικονοµικές 
δυσκολίες κλιµακώνονταν, να µην αναζητήσει 
µια καλύτερη προοπτική στο εξωτερικό. «Είπα 
πως δεν  θα φύγω έξω. Έχω το χωράφι του παπ-
πού µου, άρα καλύτερα να πάω εκεί», αναφέρει 
χαρακτηριστικά η ίδια. Νωρίτερα εργαζόταν στον 
χώρο του µάρκετινγκ, πλέον, καλλιεργεί µε τη βο-
ήθεια του συζύγου της Γιώργου και του πατέρα 
της Θόδωρου 45 στρέµµατα µε ρίγανη και τσάι Ο-
λύµπου, καθώς και άλλων αρωµατικών φυτών.

Εδώ και τρία χρόνια η Ξανθή Πύρτσιου ανέπτυξε µια οικοτεχνία στην οποία 
τυποποιεί αρωµατικά βότανα που παράγει σε 45 στρέµµατα στην Πιερία. 
Φέτος έσπειρε για πρώτη φορά 7 στρέµµατα µε εξωτικές καλλιέργειες.

          Ξανθή Πύρτσιου
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Χρειάστηκαν µερικά χρόνια προτού 
η επιχείρηση µπορέσει να σταθεί στα 
πόδια της, ενώ µόλις πρόσφατα ξε-
κίνησε να «αποδίδει» µερικά από τα 
ποσά που χρειάστηκαν να επενδυ-
θούν. Παράλληλα, η κα. Πύρτσιου 
σχολίασε πως έχει γεµίσει όλη η Ελ-
λάδα τσάι «Ολύµπου», κάτι που βέ-
βαια βλέπει θετικά ως τάση, αφού 
αντιλαµβάνεται πως ως προϊόν φαί-
νεται ότι κερδίζει την αγορά.  Το το-
νάζ της εκµετάλλευσης περιστρέφε-
ται γύρω από τα 500 κιλά ρίγανης 
και άλλα 500 κιλά τσάι, ενώ οι υπό-
λοιπες καλλιέργειες, το φασκόµη-
λο, το δεντρολίβανο και το θυµάρι 
έρχονται να συµπληρώσουν στον 
ένα τόνο συνολικής παραγωγής. 

«Οι ποσότητες αυτές αρκούν για 
να καλύψουµε εγχώρια αγορά αλ-
λά και για µερικές εξαγωγές» συ-
νεχίζει η ίδια. Ας σηµειωθεί πως η 
αρχή έγινε µε οχτώ στρέµµατα, ενώ 
η ανάπτυξη της επιχείρησης έγινε 
χωρίς καµία συµµετοχή σε κοινο-
τικά προγράµµατα. «Μάλλον έχω 
το κοκαλάκι της νυχτερίδας» αστει-
εύεται η συνοµιλήτριά µας, «αφού 
ούτε δικαιώµατα έχω, ούτε σε προ-

γράµµατα κατάφερα να µπω. Στην 
προηγούµενη ΚΑΠ για 1 στρέµµα 
δεν κατάφερα να µπω στους νέ-
ους αγρότες, ενώ πλέον µε τα 45, 
έχω αρκετά χρόνια προϋπηρεσίας 
για να θεωρηθώ νέα, αν και µικρή» 
είπε.  «Ευτυχώς µε στηρίζει η αγο-
ρά» συνέχισε η συνοµιλήτριά µας, 
εξηγώντας πως καταβάλει προσπά-
θειες ώστε τα προϊόντα της να είναι 
προσεγγίσιµα από τους περισσότε-
ρους καταναλωτές. «∆ιάλεξα µια α-
πλή συσκευασία για να µην αυξη-
θούν τα κόστη από εκεί και προτί-
µησα να εστιάσω στην ποιότητα» 
λέει η κα. Πύρτσιου µε τον πατέ-
ρα της να συµπληρώνει πως «αν 
και βιολογικό πολλές φορές έρχε-
ται πιο φτηνό από το συµβατικό». 

Τα προϊόντα εκτός από την ελλη-
νική αγορά, πωλούνται στην Γερ-
µανία, όπου έγιναν και οι πρώτες 
διεθνείς πωλήσεις για να συνεχί-
σουν στην Ολλανδία. Μάλιστα µέσα 
στον χειµώνα επετεύχθη και µια συ-
νεργασία µε την Ιταλία, µε το Hard 
Rock cafe της Ρώµης να προσφέ-
ρει στους πελάτες του το περίφη-
µο τσάι του Ολύµπου. 

Έφερε το τσάι Ολύμπου στους πελάτες 
του Hard Rock cafe της Ρώμης 

OLYMPUS BIO

Σε µια περιοχή µε πολυποίκιλη χλωρίδα 
και πανίδα, που την αγκαλιάζουν ο Όλυµπος, 

τα Πιέρια και ο Θερµαϊκός Κόλπος
Ανδρέα Κάλβου 16,

Κατερίνη,
Τηλ: 694 778 2885

ΑΣ Μεσολογγίου 
Ναυπακτίας  
Νέα διοίκηση
Νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο για τον 
Αγροτικό Συνεταιρισµό 
Μεσολογγίου - Ναυπακτίας «Η 
Ένωση», το οποίο συγκροτήθηκε σε 
σώµα µε πρόεδρο τον Κ. Υφαντή, 
αντιπρόεδρο τον Σ. Γεωργούση, 
γραµµατέα τον Θ. Καλαβριζιώτη, 
ταµία τον Θ. Τσαντόπουλο και µέλη 
τους Γ. Λύτρα, Αν. Σταµάτη, Αθ. 
Μπράτσο, ∆. Ακρίδα, Ν. Αλεξόπουλο. 

Απώλεια
Έφυγε ο ιδρυτής 
της Κρητικός
Μια εµβληµατική µορφή του 
λιανεµπορίου ο Ανδρέας Κρητικός, 
ιδρυτής της αλυσίδας σούπερ 
µάρκετ Κρητικός, απεβίωσε σε 
ηλικία 95 ετών, σκορπώντας θλίψη 
στον εµπορικό κόσµο. Όπως 
αναφέρεται σε ανακοίνωση, «ο 
Ανδρέας Κρητικός ενέπνευσε τις 
αξίες της αλυσίδας στα τρία παιδιά 
του Νεκτάριο, Άγγελο, ∆ηµήτρη που 
ανέλαβαν µε την σειρά τους την 
υλοποίηση του οράµατός του».

Μινέρβα
Νέο μέλος στο ΔΣ
ο Απ. Ταμβακάκης 
Παρελθόν από το διοικητικό 
συµβούλιο της Μινέρβα αποτελεί ο 
Θανάσης Γιαννακάκος, ο οποίος 
κατά την εξαγορά της εταιρείας από 
τη Deca Investments, είχε αναλάβει 
καθήκοντα εντεταλµένου 
συµβούλου. Αντ’ αυτού στο ∆Σ της 
Μινέρβα ανέλαβε καθήκοντα ως 
µέλος ο Απόστολος Ταµβακάκης.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οικογενειακή
Η επιχείρηση είναι οικογε-
νειακή, ενώ κατά καιρούς 
όταν υπάρχει ανάγκη την 

ενισχύουν ακόµα δύο 
απασχολούµενοι

ΠΙΕΡΙΑ



ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
katsoulieri@agronews.gr

Μία νέα διάσταση της πολιτικής δα-
σµών στην αγροτική οικονοµία που 
ενδεχοµένως να αλλάξει τη στρατη-
γική η οποία ακολουθείται εδώ και 
χρόνια, ανιχνεύουν οι επιφανείς οι-
κονοµολόγοι. Όπως φαίνεται µετά 
τις πρόσφατες εµπειρικές µελέτες ε-
ντός ΕΕ, τα προϊόντα που ουσιαστικά 
προστατεύονται από τους δασµούς 
δεν είναι αυτά στα οποία επιβάλλο-
νται, αλλά µειώνονται οι εισαγωγές 
σε «άσχετα» προϊόντα εκτός εµπορι-
κής δασµολογικής πολιτικής όπως 
τα οπωροκηπευτικά, ο καπνός, τα 
τροπικά φρούτα και τα µεταποιηµέ-
να τρόφιµα. «Ο λόγος ακόµα δεν έ-
χει εντοπιστεί αλλά σίγουρα αξίζει 
να ασχοληθούν οι αρχές µε αυτό», 
αναφέρει ο διακεκριµένος αγροοι-
κονοµολόγος, Άλαν Μάθιους ανα-
λύοντας τους δασµούς της ΕΕ µε α-
φορµή την επικείµενη Υπουργική 
∆ιάσκεψη του ΠΟΕ στο Καζακστάν 
τον Ιούνιο του 2020. 

Όπως αναφέρει ο ίδιος, οι συζητή-
σεις για τη γεωργία στον ΠΟΕ θα επι-
κεντρωθούν στην εγχώρια στήριξη, 
αν και µε ελάχιστες πιθανότητες να 
σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος. Και 
πάλι όµως, αν και σε προηγούµενες 
διαβουλεύσεις, η ΕΕ ήταν διατεθειµέ-
νη να µειώσει τους δεσµευµένους γε-
ωργικούς δασµούς, τελικά δεν είχε 

επιτυχία το εγχείρηµα.
Πρόσφατα δηµοσιεύθηκε από τον 

Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου η 
µελέτη ανασκόπησης για την ευρω-
παϊκή εµπορική πολιτική για το έτος 
2019, µια µελέτη που επαναλαµβάνε-
ται ανά δυο χρόνια. Αν και η προστα-
σία των εισαγωγών δεν είναι η κύρια 
προτεραιότητα των µελών του ΠΟΕ 
στις διαβουλεύσεις για την αγροτική 
πολιτική, οι έντονες συζητήσεις για 
τις γεωργικές παραχωρήσεις κατά 
τις διαπραγµατεύσεις των συµφωνι-
ών ελεύθερων συναλλαγών, µαρτυ-
ρούν τη συνεχιζόµενη σηµασία του.

Οι γεωργικοί δασµοί αποτελούν, 

πλέον, µέρος του κοινού εξωτερικού 
δασµολογίου της ΕΕ (CET) και οι αλ-
λαγές, που τους επηρεάζουν, εξαρτώ-
νται περισσότερο από γενικές πρω-
τοβουλίες εµπορικής πολιτικής (π.χ. 
συµφωνίες ελευθέρων συναλλαγών 
µε τρίτες χώρες) παρά από ειδικά γε-
ωργικά θέµατα. Κατά συνέπεια, η γε-
ωργική παραγωγή στην ΕΕ θα µπο-
ρούσε να ήταν εντελώς διαφορετική 
αν δεν υπήρχαν επιπλέον δασµοί. 

Πιο συγκεκριµένα, o Άλαν Μάθι-
ους αναφέρει ότι «συνολικά οι δα-
σµοί της ΕΕ για τα γεωργικά τρόφι-
µα καταλήγουν στην κατάργηση 
εισαγωγών ύψους 20,3 δις ευρώ 
(περίπου το 14% των προβλεπόµε-
νων εµπορικών συναλλαγών). Εάν 
οι δασµοί µηδενιστούν, αυτό θα α-
ντισταθµιστεί εν µέρει από την αλ-
λαγή των προτιµήσεων κατά περί-
που 1,6 δισ. ευρώ». 

Άλλη µια επίπτωση των εµπορι-
κών προτιµήσεων είναι ότι ορισµέ-
νοι εξαγωγείς επωφελούνται από 
υψηλά επίπεδα προστασίας της ΕΕ 
λόγω του ανταγωνιστικού πλεονε-
κτήµατος. Μια πρόταση για την ε-
περχόµενη ∆ιάσκεψη του ΠΟΕ, θα 
ήταν η µετατροπή των ειδικών και 
σύνθετων δασµών σε απλά ποσο-
στά κατ’ αξία. Μια τέτοια αλλαγή θα 
καθιστούσε τη δασµολογική διάρ-
θρωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο 
διαφανή για τις επικείµενες γεωρ-
γικές διαπραγµατεύσεις.

Άλλα προστατεύουν 
οι δασμοί και άλλα 
προϊόντα τελικά την 
«πατάνε»

Με διαδικασίες fast track
Τις προστατευτικές επιπτώσεις των 
δασµών ανέλυσε ο Άλαν Μάθιους.
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Συνολική αναθεώρηση της 
πολιτικής δασμών από τα νέα 
ευρήματα των οικονομολόγων

Οι Ισπανοί 
καλλιεργούν τις 
περισσότερες 
εκτάσεις ΓΤ
Οι περισσότερες 
ευρωπαϊκές χώρες 
έχουν απαγορεύσει την 
καλλιέργεια γενετικά 
τροποποιηµένων 
οργανισµών, ωστόσο η 
νοµοθεσία της ΕΕ 
επιτρέπει την εισαγωγή 
αντίστοιχων προϊόντων, 
όπως σόγια, καλαµπόκι ή 
τεύτλα. Παρά το γεγονός 
ότι η διαδικασία έγκρισης 
διαρκεί αρκετά χρόνια, η 
αντιφατική ευρωπαϊκή 
ρύθµιση δέχεται καιρό 
τώρα σκληρή κριτική από 
τις ΗΠΑ. Με την αλλαγή 
στάσης ωστόσο, φαίνεται 
ότι αρκετά θα αλλάξουν 
στην ευρωπαϊκή αγορά, 
µε την Ισπανία, να 
διαθέτει προβάδισµα, 
δεδοµένου ότι εκεί 
βρίσκονται οι 
περισσότερες εκτάσεις 
γενετικά τροποποιηµένων. 

Οι Βρυξέλλες προσφέρονται να διευ-
κολύνουν τις αµερικανικές εξαγω-
γές γενετικά τροποποιηµένων προ-
ϊόντων προς την κοινοτική αγορά, 
ευελπιστώντας σε µια µικρή εµπο-
ρική συµφωνία ως τις 18 Μαρτίου 
ανάµεσα στις δυο πλευρές. ∆ιατη-
ρώντας χαµηλό προφίλ, αλλά µε χα-
ρακτηριστική µεθοδικότητα, η Ούρ-
σουλα φον ντερ Λάιεν βρίσκεται µε-
ρικές ανάσες µακριά από τη σύνα-
ψη µιας µικρής εµπορικής συµφω-
νίας «προθέσεων» µε τις ΗΠΑ, πριν 
την παρέλευση του Μαρτίου. Για να 
το καταφέρει αυτό ωστόσο, θα χρει-
αστεί να κερδίσει την προσοχή των 
Αµερικανών µε µια ουσιαστική από 
ευρωπαϊκής πλευράς παραχώρηση. 

Η διευκόλυνση των πωλήσεων 
γενετικά τροποποιηµένων αγρο-
τικών προϊόντων στην ΕΕ είναι µια 
καλή αρχή, µε την πρόεδρο της Κο-
µισιόν να είναι έτοιµη να αλλάξει 
τον µηχανισµό ελέγχων, ο οποίος 
µάλιστα σε πρώτη φάση είχε συ-
σταθεί για το σκοπό αυτό, να κα-
θυστερεί δηλαδή όσο µπορεί την έ-
γκριση εισόδου στην κοινοτική α-
γορά, προϊόντων που ανταγωνίζο-
νται τα ευρωπαϊκά, όπως είναι το 
καλαµπόκι και το σιτάρι. 

Μάλιστα για να γίνει αυτό, αρκεί 
µια εντολή από τις αρµόδιες υπη-

ΕΠΙ∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ∆ΑΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ �2014
2017�

       ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΕΙΩΣΗ ΡΟΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ  �ΣΕ ∆ΙΣ ΕΥΡΩ�

Γαλακτοκοµικά 1,8
Ζωϊκά και φυτικά έλαια και λίπη 1,9

∆ηµητριακά  968
Φρούτα και λαχανικά 3,9

Τροπικά προϊόντα 4,3
Ζάχαρη 191
Καπνός 2,1

Άλλα µεταποιηµένα τρόφιµα 4,8



Αν υπάρχει ένα σκοτεινό σύννεφο 
στα κατά τ’ άλλα δυναµικά αποτελέ-
σµατα τετραµήνου της Deere & Co εί-
ναι ο κορονοϊός και οι επιπτώσεις που 
µπορεί να έχει η ασθένεια στις εργα-
σίες των πελατών και των προµηθευ-
τών του γίγαντα των αγροτικών µηχα-
νηµάτων. Προ ολίγων ηµερών, τα οι-
κονοµικά αποτελέσµατα της εταιρεί-
ας εξέπληξαν θετικά τους επενδυτές, 
µε τα κέρδη να επιστρέφουν σηµειώ-
νοντας εντυπωσιακούς ρυθµούς ανά-
πτυξης. Μάλιστα αυτό συνέβη έπειτα 
από δύο δύσκολα χρόνια µε πολλές 
φυσικές καταστροφές στη βασική α-
γορά της εταιρείας που είναι στη Βό-
ρεια Αµερική, αλλά και ενός ασφυ-
κτικού εµπορικού κλίµατος που επη-
ρέασε την επενδυτική διάθεση των Α-
µερικανών αγροτών. 

∆εν χρειάστηκε πολύ για να ανέ-
βουν στα ύψη οι µετοχές της εταιρεί-
ας, διαµορφώνοντας υψηλό τριετίας. 
Ωστόσο τα στελέχη της Deere δίστα-
σαν να ανεβάσουν τις προοπτικές ε-
σόδων για τα προσεχή τρίµηνα, µε τις 
εκτιµήσεις τους να µην µπορούν να 
παραβλέψουν τα εµπόδια στο διεθνές 
εµπόριο, τις µεταφορές και τη βιοµη-
χανία εν γένει. Ήδη η εταιρεία έχει ε-
πιβαρυνθεί µε 40 εκατ. δολάρια επι-
πλέον για αεροµεταφορές προϊόντων 
στην αγορά της Ασίας, το οποίο σύµ-
φωνα µε το Bloomberg έχει κακοφα-
νεί στη διεύθυνση που διαχειρίζεται 
τις εργασίες σε αυτό το τµήµα της γης. 

Κάπως έτσι η Deere διατήρησε σε έ-
να εύρος ανάµεσα στα 2,7 και 3,1 δισ. 
δολάρια το καθαρό εισόδηµα για το οι-
κονοµικό έτος 2020, εκτίµηση αρκετά 
κοντά σε αυτή που περιµένουν αρκετοί 
αναλυτές, δηλαδή τα 2,9 δισ. δολάρια. 

Βέβαια, στην παγκόσµια οικονοµία 
υπάρχουν και πιο ψύχραιµες προσεγ-
γίσεις. Υπενθυµίζεται ότι ο CEO της 
Alliansz SE, της µεγαλύτερης ασφα-
λιστικής εταιρείας στην Ευρώπη, Ό-

λιβερ Μπέτε, σχολίασε τον «µεγάλο 
πανικό αυτή τη στιγµή», τονίζοντας 
πως «κανείς δεν εγγυάται ότι θα συ-
νεχιστεί. Μεσοπρόθεσµα σίγουρα υ-
πάρχουν επιπτώσεις που θα αποτυπω-
θούν και στο παγκόσµιο ΑΕΠ». Μίλη-
σε για έντονη συσσώρευση, λέγοντας 
πως στα µεγάλα ψάρια της οικονοµί-
ας δεν υπάρχει πίεση για σπασµωδι-
κές κινήσεις.  Άλλωστε, ο λήθαργος 
που έχει προκαλέσει η ασθένεια, δίνει 
στους αγοραστές ένα προβάδισµα. Ό-
πως εξηγεί ο πρόεδρος της Teucrium 
Trading Σαλ Τζιλµπερτι, οι αγοραστές 
έχουν την ευκαιρία να βγουν στις αγο-
ρές αγροτικών εµπορευµάτων πριν ξε-
κινήσουν οι Κινέζοι, όπως αναµένεται 
να συµβεί, δεδοµένης και της συµφω-
νίας, µε αποτέλεσµα οι τιµές των προ-
ϊόντων αυτών να ανέβουν απότοµα 
µόλις κατακάτσει ο πανικός. «Οι άν-
θρωποι εξακολουθούν να θέλουν να 
φάνε, κάτι που σηµαίνει πως η ζήτη-
ση δεν µπορεί να ατονήσει» ανέφερε.

Προσγειωμένη παρά 
τη θεαματική ανάκαμψη 
η John Deere

Ψύχραιµα προσεγγίζει τις εξελίξεις 
ο CEO της Alliansz SE Όλιβερ Μπέτε.

η εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων

ρεσίες της Κοµισιόν, χωρίς να α-
παιτείται κάποια επισφαλής ψη-
φοφορία στην Ευρωβουλή ή κά-
ποια µακροσκελής συζήτηση σε 
επίπεδο Συµβουλίου. 

Στόχος είναι οι εγκρίσεις να 
δίνονται από την EFSA εντός δύο 
ετών, µια ρύθµιση που εντοπίζε-
ται και στην αντίστοιχη εµπορι-
κή συµφωνία ανάµεσα στις Η-
ΠΑ και την Κίνα. Μέχρι σήµερα, 
χρειάζονται περίπου 7,5 χρόνια 
για ένα γενετικά τροποποιηµέ-
νο αµερικανικό προϊόν να κατα-
φέρει να φτάσει στην ευρωπαϊ-
κή αγορά, κάτι που σύµφωνα µε 
υπολογισµούς των Αµερικανών, 
ισοδυναµεί σε απώλεια πωλήσε-
ων περί τα 2 δισ. δολάρια στους 
παραγωγούς του. Από το διάστη-
µα αυτό, τέσσερα χρόνια διαπραγ-
µατεύεται στις προδιαγραφές του 
η EFSA, προτού δώσει το πράσινο 
φως στα κράτη µέλη, ώστε να ξε-
κινήσουν µε τη σειρά τους έναν 
νέο κύκλο ελέγχων επί του προϊ-
όντος, που µπορεί να κρατήσουν 
επιπλέον τρία χρόνια. 

Ερώτηµα ωστόσο παραµένει ο 
τρόπος ή το κόστος µιας τέτοιας 
ρύθµισης. Ειδικότερα, προκειµέ-
νου η EFSA να καταφέρει να ε-
ξετάζει πιο πολλές περιπτώσεις 

και σε µικρότερο χρονικό διά-
στηµα θα χρειαστεί περισσότε-
ρο προσωπικό και άρα περισσό-
τερους πόρους. Στις συζητήσεις 
για το επόµενο Πολυετές προ-
βλέπεται αύξηση των κονδυλίων 
προς µηχανισµούς διαχείρισης 
κρίσης, όπου η επικεφαλής της 
Κοµισιόν βλέπει ένα παραθυρά-
κι µεταφοράς πόρων προς την 
αρµόδια υπηρεσία, κάτι που ω-
στόσο µένει να φανεί και στην 
πράξη.   ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
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Χρειάζονται 
7,5 χρόνια 

 Μέχρι σήµερα, 
χρειάζονται περίπου 

7,5 χρόνια ώστε 
ένα γενετικά 

τροποποιηµένο 
αµερικανικό προϊόν να 
καταφέρει να φτάσει 

στην ευρωπαϊκή αγορά
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Η επίσηµη έναρξη της συνεργασίας της εταιρείας 
Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ µε τον τοπικό αντιπρόσωπο Ευθύ-
µιο Επ. Κρόκο στους Σοφάδες Καρδίτσας, εγκαι-
νιάστηκε µε ένα διήµερο εορταστικών εκδηλώ-
σεων 22 και 23 Φεβρουαρίου. Κατά τη διάρκεια 
των εκδηλώσεων έγινε η παρουσίαση της γκά-
µας των µηχανηµάτων της Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, που 
µεταξύ άλλων περιλαµβάνει την Claas µε την κο-
ρυφαία γερµανική τεχνολογία στα τρακτέρ, τις 

κοµπίνες και τα µηχανήµατα χορτονοµής, την 
Ιταλική Maschio Gaspardo, µε πλήρη σειρά µη-
χανηµάτων σποράς και κατεργασίας εδάφους, 
τα κτηνοτροφικά µηχανήµατα Faresin, τα και-
νοτόµα ηλεκτροστατικά ψεκαστικά Martignani 
κ.ά. Κατά τη διάρκεια του διήµερου, πλήθος α-
γροτών τίµησαν µε την παρουσία τους την εκ-
δήλωση και είχαν την ευκαιρία να δουν από 
κοντά τα µηχανήµατα της εταιρείας και να ενη-

µερωθούν από τα στελέχη της για την τεχνολο-
γία τους αλλά και για άλλα θέµατα που ενδια-
φέρουν άµεσα τους αγρότες, όπως είναι η υ-
λοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης και τα χρη-
µατοδοτικά εργαλεία που ο όµιλος προσφέρει.

Σηµειωτέον η συνεργασία της Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ 
µε τον κ. Ευθύµιο Κρόκο αναµένεται να προσ-
δώσει περαιτέρω δυναµική στην παρουσία της 
εταιρείας στην ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας.

Νέα συνεργασία της Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ στους Σοφάδες

Ζημιές μετρούν οι 
χοιροτρόφοι Σερρών 
μετά το κρούσμα 
αφρικανικής 
πανώλης, με το κρέας 
των ζώων που θα 
σταλούν στο σφαγείο 
να διακινείται προς 
το παρόν μόνο εντός 
των ορίων του νομού

ΤΗΣ ΣΟΦΙΑΣ ΣΠΥΡΟΥ 

Με αγωνία περιµένουν οι χοιροτρόφοι του 
νοµού Σερρών την άρση των µέτρων περιο-
ρισµού της διακίνησης κρέατος που επιβλή-
θηκαν µετά την εµφάνιση του πρώτου κρού-
σµατος της αφρικανικής πανώλης των χοί-
ρων στη χώρα σε µονάδα στη Νιγρίτα στις 5 
Φεβρουαρίου. «Περιµένουµε τα αποτελέσµα-
τα από τα δείγµατα που έχουµε στείλει να ε-
ξεταστούν στο Κέντρο Κτηνιατρικών Ιδρυ-
µάτων Αθηνών. Αν κάποιο από τα δείγµατα 
αποδειχθεί θετικό στην ασθένεια θα ζηµιω-
θούµε όλοι οι χοιροτρόφοι του νοµού. Από 
τη µια πλευρά τα ζώα της µονάδας που πα-
ρουσιάζει κρούσµα θα πρέπει να θανατω-
θούν, ενώ και οι υπόλοιπες µονάδες θα συ-
νεχίσουν να βρίσκονται σε καραντίνα κάτι 
που σηµαίνει ότι δεν θα µπορούµε να σφά-
ξουµε για άλλες 40 µέρες. Νεότερα για το αν 
µπορούµε να ξεκινήσουµε να σφάζουµε α-
ναµένουµε εντός του επόµενου διηµέρου»,  
θα πει ο Γιάννης Γανίκας ιδιοκτήτης της επι-
χείρησης κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων 
Αδερφοί Γανίκας ΑΕ στο Λευκώνα Σερρών.

Στο νοµό υπάρχουν περίπου οκτώ χοι-
ροτροφικές µονάδες βιοµηχανικού τύπου 
µε 1.000 περίπου χοιροµητέρες. Ήδη από 
την περίοδο που εµφανίστηκε η πανώλη 
των χοίρων στη Ρουµανία το 2017 τέθηκαν 
σε εφαρµογή πιο εντατικά µέτρα παρακο-
λούθησης και βιοασφάλειας, τα οποία πε-
ριλάµβαναν για παράδειγµα τον υποχρεω-
τικό περιορισµό των χοίρων οικόσιτων µο-
νάδων σε περιφραγµένους χώρους, που µέ-
χρι τότε µπορούσαν να κινούνται ελεύθε-
ρα σε µικρή ακτίνα γύρω από τη µονάδα. 

Επιπλέον µέτρα για την επιτήρηση των µο-
νάδων προκειµένου να εντοπιστεί έγκαιρα 
τυχόν νέο κρούσµα ενεργοποιήθηκαν µε-
τά τις 5 Φεβρουαρίου, τα οποία είχαν στόχο 
να ενισχύσουν τα µέτρα βιοασφάλειας που 
µπορούν να περιορίσουν τη διάδοση της α-
φρικανικής πανώλης. Έτσι από την αρχή της 
καραντίνας οι 22 κτηνίατροι της Κτηνιατρι-
κής Υπηρεσίας του νοµού επισκέπτονται, ε-
πιθεωρούν και λαµβάνουν δείγµατα από ό-
λες τις µονάδες σε εβδοµαδιαία βάση, ενώ 
διεξάγεται εντατική καµπάνια ενηµέρωσης 
των χοιροτρόφων για τα µέτρα προστασίας 
που απαιτούνται για να ελεγχθεί η νόσος. 

Παρότι µικρός σε αριθµό ο πληθυσµός 
των χοίρων που βρίσκεται σε οικόσιτες µο-
νάδες στο νοµό Σερρών, αποτελούν κρίσι-
µη παράµετρο στην προσπάθεια αποφυγής 
διάδοσης της ασθένειας. Στη συγκεκριµένη 
µονάδα όπου εµφανίστηκε το κρούσµα υ-
πήρχαν συνθήκες που αύξαναν την πιθα-
νότητα προσβολής, διότι ο ελαιώνας όπου 
φιλοξενούνταν τα ζώα βρισκόταν στα όρια 
περιοχής όπου απαγορευόταν το κυνήγι 
του αγριόχοιρου, µε αποτέλεσµα να υπάρ-
χει µεγάλη συγκέντρωση άγριων κάπρων. 

Η έγκριση που ελπίζουν οι χοιροτρόφοι 
των Σερρών να δοθεί από την Εθνική αλλά 

Σήµερα περίπου 1.400 
γουρούνια ζυγίζουν 
πάνω από 120-130 κιλά 
και µπορούν να διατε-
θούν για αλλαντοποίηση 
σε χαµηλότερη τιµή.

Ένα το κρούσμα πολλά τα θέματα 

Στην αλλαντοποίηση 
οδηγούνται τα χοιρινά  
του νομού Σερρών  

ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΕΣΤΙΕΣ
ΣΕ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥΣ

ΕΣΤΙΕΣ
ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥΣ

ΧΟΙΡΟΥΣ

743

1.766

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

ΜΟΛΔΑΒΙΑ

ΣΕΡΒΙΑ
ΣΕΡΡΕΣ

ΕΣΤΙΕΣ

ΧΟΙΡΟΙ

 56

ΚΡΟΥΣΜΑ
 1

ΚΡΟΥΣΜΑ
 1

63.656

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ 
ΣΕ ΑΓΡΙΟΧΟΙΡΟΥΣ

 34

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΠΑΝΩΛΗΣ 
ΤΩΝ ΧΟΙΡΩΝ 
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Αύξηση παρουσιάζει τα τελευταία έτη η παρα-
γωγή ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας (τσιπούρα, λα-
βράκι) στη χώρα µας, µε το 80% να κατευθύνεται 
σε αγορές του εξωτερικού. Μάλιστα, το µέγεθος 
της συνολικής εγχώριας παραγωγής τσιπούρας 
– λαβρακίου, σύµφωνα µε κλαδική µελέτη της 
ICAP, αυξήθηκε τη διετία 2017-2018 µε µέσο ε-
τήσιο ρυθµό της τάξης του 6%, µετά από µία ο-
κταετία συνεχούς (σχεδόν) µείωσης.

Εντούτοις, στα αδύνατα σηµεία συγκαταλέ-
γεται ο µεγάλος κύκλος παραγωγής των προϊό-
ντων, ο οποίος απαιτεί υψηλές ανάγκες σε κεφά-
λαια κίνησης σε συνδυασµό µε τον περιορισµέ-
νο χρόνο ζωής των ψαριών (διατίθενται ως νω-
πά), ενώ απειλή για τον κλάδο συνιστά η ενίσχυ-
ση της ανταγωνιστικής θέσης της Τουρκίας στη 
διεθνή αγορά για προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας.

Στα πλαίσια της µελέτης πραγµατοποιήθηκε 

χρηµατοοικονοµική ανάλυση των επιχειρήσεων 
του κλάδου για την πενταετία 2014-2018 (βάσει 
δείγµατος 70 επιχειρήσεων) όπου προκύπτουν 
τα εξής: Το περιθώριο µικτού κέρδους παρου-
σίασε αύξηση και ως µέσος όρος της 5ετίας δι-
αµορφώθηκε σε 12,6%, το µέσο ετήσιο περιθώ-
ριο EBITDA εµφάνισε διακυµάνσεις και ανήλθε 
στο 3,1% και οι συνολικές πωλήσεις 38 επιχει-
ρήσεων κατέγραψαν σωρευτική αύξηση 11,4%.   

Απειλή η Τουρκία για την εγχώρια ιχθυοκαλλιέργεια

Σε δεκατρία ελληνικά αγροτικά προϊό-
ντα µε κατεύθυνση αγορές στόχους ό-
πως ΗΠΑ, Λατινική Αµερική, Αυστρα-
λία, Νότια Αφρική και Κεντροανατολι-
κή Ασία, επικεντρώνουν την προσπά-
θεια τους τα υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης και Εξωτερικών αναζητώντας 
τρόπους πολλαπλασιασµού των εξαγω-
γών και άρσης των γραφειοκρατικών 
εµποδίων. Μάλιστα, στον οδικό χάρτη 
που έχουν µπροστά, δίνουν έµφαση σε 
πρώτη φάση σε πυρηνόκαρπα, µηλοει-
δή, εσπεριδοειδή καθώς και σε ακτινί-
διο, φράουλα και επιτραπέζιο σταφύλι, 
ενώ στην συνέχεια ανάλογες κινήσεις 
θα γίνουν για κρέας και ιχθυηρά αλλά 
και για άλλες κατηγορίες προϊόντων.

Συγκεκριµένα σε πρόσφατη σύσκε-
ψη στο υπουργείο Εξωτερικών που συ-
γκλήθηκε µε πρωτοβουλία της υφυ-
πουργού Aγροτικής Ανάπτυξης, Φωτει-
νής Αραµπατζή µε τη συµµετοχή του υ-
φυπουργού Εξωτερικών, αρµόδιου για 
την οικονοµική διπλωµατία και την ε-
ξωστρέφεια Κώστα Φραγκογιάννη, του 
Γενικού Γραµµατέα ∆ιεθνών Οικονοµι-
κών Σχέσεων & Εξωστρέφειας Γρηγόρη 
∆ηµητριάδη, πρεσβειών και αρµόδιων 
υπηρεσιακών παραγόντων καθορίστη-
καν οι εξής αγορές στόχοι:
Ακτινίδιο: Βραζιλία, Ταϊλάνδη, Βιετ-
νάµ, Ταϊβάν, Κορέα, Αυστραλία, Νέα 
Ζηλανδία, Ινδία
Κεράσι: ΗΠΑ, Ιαπωνία, Κίνα, Ταϊλάνδη, 

Βιετνάµ, Νότια Αφρική, Ταϊβάν, Κορέα
Πορτοκάλι: Ιαπωνία, Ταϊλάνδη, Ταϊ-
βάν, Ινδία
Νεκταρίνι: Κίνα
Μήλο: ΗΠΑ, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν
∆αµάσκηνο: Ταϊλάνδη, Βιετνάµ, Ιαπω-
νία, Νότια Αφρική, Ταϊβάν, Κορέα, Κίνα
Επιτραπέζιο σταφύλι: Νότια Αφρική, 
Κίνα, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν
Φράουλα, βερίκοκο, µανταρίνι, ροδά-
κινο: Κίνα, Ταϊλάνδη, Ταϊβάν
Αχλάδι: ΗΠΑ
Βαµβακόσπορος: Ιράν, Ουζµπεκιστάν.

Στη σύσκεψη κρίθηκε η αναγκαίο 
να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά δια-
στήµατα και η κοινή επιτροπή υπό τους 
δύο Υφυπουργούς προκειµένου να επι-
λαµβάνεται θεµάτων που χρήζουν δι-
ευθέτησης σε υψηλό πολιτικό επίπεδο.

«Μας ενδιαφέρουν κυρίως αλλά όχι 
αποκλειστικά χώρες µε µεγάλους πλη-
θυσµούς, καθώς εκεί τα περιθώρια για 
τα ποιοτικά προϊόντα µας είναι πολύ µε-
γάλα. Σύντοµα θα έχουµε και νέα σύ-
σκεψη για κρέας και ιχθυηρά και για 
άλλες κατηγορίες προϊόντων, πάντοτε 
σε συνεργασία µε τους παραγωγικούς 
φορείς», τόνισε η κ. Αραµπατζή υπο-
γραµµίζοντας πως «µεγάλο ζητούµενο 
για αύξηση των ελληνικών εξαγωγών 
είναι η επίλυση τέτοιων γραφειοκρα-
τικών ζητηµάτων, όπως για παράδειγ-
µα οι φυτουγειονοµικές απαιτήσεις για 
να εισαχθεί ένα προϊόν σε µια αγορά. 

και την τοπική Επιτροπή για την αφρικανική 
πανώλη των χοίρων θα δώσει ανακούφιση 
στις µονάδες που έχουν καταγράψει σε κά-
θε περίπτωση οικονοµικές απώλειες εξαιτί-
ας της καραντίνας. Σύµφωνα µε τον κ. Γανί-
κα «Εδώ και τέσσερις εβδοµάδες δεν σφάξα-
µε ζώα, που σηµαίνει ότι ένας αριθµός ζώων 
έχουν ξεπεράσει το όριο βάρους, έχουν αλ-
λάζει κατηγορία είναι ακατάλληλα για κρεο-
παραγωγή. Σήµερα εκτιµώ ότι περίπου 1.400 
γουρούνια ζυγίζουν πάνω από 120-130 κι-
λά και εποµένως µπορούν να διατεθούν κυ-
ρίως για αλλαντοποίηση σε µικρότερη τιµή». 

Επιπλέον ακόµη και να δοθεί το πράσι-
νο φως για να σταλούν ζώα στο σφαγείο, το 
κρέας θα µπορεί να διακινηθεί προς το πα-
ρόν µόνο εντός των ορίων του νοµού Σερ-
ρών. Η πλήρης άρση των µέτρων που θα ε-
πιτρέψει τη διακίνηση χοίρειου κρέατος και 
εκτός Σερρών αναµένεται σε 40 µέρες, δηλα-
δή στις 17 Μαρτίου. Βέβαια, σηµειώνεται ότι 
εφόσον διαπιστωθεί νέο κρούσµα εντός του 
νοµού ακόµη κι αν αφορά αγριόχοιρο και όχι 
σε ζώο που ανήκει σε µονάδα, τότε θα ενερ-
γοποιηθεί ξανά ο µηχανισµός στενής επιτή-
ρησης και νέας καραντίνας σε όλες τις χοι-
ροτροφικές µονάδες των Σερρών. 

Άρση 
εµποδίων

Στόχος να πολ-
λαπλασιαστούν 

οι εξαγωγές 
αγροτικών 

προϊόντων και 
να αφαιρεθούν 
γραφειοκρατικά 

εµπόδια 

Περιθώρια
Στο επίκεντρο 

χώρες µε µεγάλο 
πληθυσµό, 

καθώς εκεί τα 
περιθώρια για τα 
ελληνικά ποιο-
τικά προϊόντα 
είναι µεγάλα 

Αγορές στόχους για 13 ελληνικά φρούτα 
βάζει στον εξαγωγικό χάρτη η κυβέρνηση

Και η Οµοσπονδία  
συνδράµει τα µάλα
Κινητοποιηµένη είναι και 
η Νέα Οµοσπονδία 
Χοιροτροφικών 
Συλλόγων για να 
συνδράµει στη λήψη 
µέτρων για την άµυνα 
της χώρας απέναντι 
στην αφρικανική πανώλη 
χοίρων. Όπως ανέφερε 
ο Γιάννης Μπούρας, 
πρόεδρος του φορέα 
«Ως Οµοσπονδία έχουµε 
διαρκή συνεργασία µε 
τις Υπουργικές και 
περιφερειακές αρχές. 
Έχουµε συντελέσει στην 
πρόσληψη 46 
κτηνιάτρων στη Βόρεια 
Ελλάδα από το 
Σεπτέµβριο 2019 για να 
συνδράµουν, έχουµε 
συµµετάσχει στην 
απογραφή ακόµη και 
µικρών χοιροτροφικών 
εκµεταλλεύσεων που θα 
περιληφθούν στις 
δράσεις ελέγχου».
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Συνεταιριστικός
ήταν και πέρασε, 
αλλαγή ατζέντας
Tα νέα ήθη που εισάγει ο νέος 
νόµος για τους αγροτικούς 
συνεταιρισµούς µε την είσοδο του 
ιδιώτη επενδυτή και κατά πόσο αυτά 
σέβονται τις συνεταιριστικές αξίες 
δεν θα αργήσουν να φανούν στο 
καταστατικό των οργανώσεων. Αν 
µη τι άλλο προάγγελος το διήµερο 
που µεσολάβησε (3-4 Μαρτίου), της 
ψήφισης του νοµοσχεδίου Βορίδη, 
µε τις έντονες αντιπαραθέσεις στην 
ολοµέλεια της Βουλής από την 
πλευρά της αξιωµατικής 
αντιπολίτευσης αλλά και τις έντονες 
επιφυλάξεις που διατηρούσε όλο το 
προηγούµενο διάστηµα µερίδα των 
εµπλεκόµενων φορέων στον 
πρωτογενή τοµέα.  Από την άλλη η 
συγκατάθεση της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ 
και του ΣΑΣΟΕΕ, δύο οντότητες που 
επικαλέστηκε στην οµιλία του στη 
Βουλή ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, δεν αποτελεί κριτήριο 
ότι ο νέος νόµος δεν επιδέχεται 
αµφισβήτησης.
Στον απόηχο της ψήφισης του εν 
λόγου νοµοθετικού έργου, 
συνάντηση είχαν το πρωί της 
Πέµπτης ο πρωθυπουργός Κυριάκος 
Μητσοτάκης µε την πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης η θεµατολογία της 
οποίας αφορούσε τον απολογισµό 
έργου του υπουργείου και τον 
σχεδιασµό των δράσεων του για το 
επόµενο διάστηµα, µε νέο αφήγηµα 
τον στόχο για αύξηση του αγροτικού 
εισοδήµατος και τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των αγροτικών 
επιχειρήσεων. Στη συζήτηση 
εκτιµήθηκε ότι αυτό µπορεί να 
επιτευχθεί µέσω της ηλικιακής 
ανανέωσης του αγροτικού 
πληθυσµού, της εκπαίδευσης, της 
εισαγωγής της καινοτοµίας στην 
παραγωγή και της προώθηση της 
συλλογικότητας.

Ενίσχυση ελαιοκαλλιεργητών 
και φθηνό αγροτικό πετρέλαιο 
Στην ατζέντα του Μαξίμου και η χρηματοδότηση των αγροτών για τα προγράμματα 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ειδική ενίσχυση των παραγωγών ελαιολά-
δου στο δρόµο που κινείται ήδη η ισπανική 
κυβέρνηση µε τη θέσπιση κατώτατης εγγυ-
ηµένης τιµής, επαναφορά της επιστροφής 
φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο και περαιτέ-
ρω χρηµατοδοτικές διευκολύνσεις για τα α-
γροτικά δάνεια που σχετίζονται µε επενδυτι-
κά προγράµµατα, έβγαλε η δίωρη συνάντη-
ση του πρωθυπουργού µε την πολιτική ηγε-
σία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Το θέµα της συνάντησης ήταν ο προγραµ-
µατισµός δράσης του υπουργείου για το 
2020, ωστόσο αποτέλεσε αφορµή για βα-
θύτερη ενασχόληση µε ζέοντα ζητήµατα 

της επικαιρότητας, όπως είναι, οι χαµηλές 
τιµές  παραγωγού στο ελαιόλαδο, η ασφυ-
κτική από πλευράς ρευστότητας κατάσταση 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και οι δυ-
σκολίες στην υλοποίηση των επενδυτικών 
προγραµµάτων, παρά τα προβλεπόµενα υ-
ψηλά ποσοστά κοινοτικών επιχορηγήσεων.

Οι πληροφορίες θέλουν τον Κυριάκο Μη-
τσοτάκη να δείχνει ικανοποιηµένος από την 
«πρόοδο» στο έργο του υπουργείου, ανήσυ-
χος ωστόσο από το κλίµα γκρίνιας που συ-
ντηρείται στις τάξεις των αγροτών. Ιδιαίτε-
ρη αναφορά έγινε στους ελαιοκαλλιεργη-
τές, όπου, λόγω Κρήτης, ο πρωθυπουργός 
δείχνει ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένος. Στο 
σηµείο αυτό έγινε αναφορά στα µέτρα που 
λαµβάνουν οι Ισπανοί µε την καθιέρωση 

κατώτατης εγγυηµένης τιµής για το προϊόν. 
Εκτιµάται µάλιστα ότι αυτό συνιστά πρώτης 
τάξεως αφορµή για περαιτέρω σκέψεις α-
πό την κυβέρνηση επί του θέµατος. Σηµει-
ωτέον ότι η Agrenda ανέλυσε διεξοδικά α-
πό την περασµένη εβδοµάδα το πλέγµα µέ-
τρων που εισήγαγε και µάλιστα µε βασιλι-
κό διάταγµα, ο Ισπανός υπουργός Γεωργί-
ας, Λουίς Πλάνας. Πιο συγκεκριµένα και µε 
αφορµή το ελαιόλαδο, θεσµοθετείται το κό-
στος παραγωγής ως ελάχιστο στοιχείο στις 
συµβάσεις του αγρότη µε τον µεταποιητή.    

Για µια ακόµη φορά, απασχόλησε και το θέ-
µα του αγροτικού πετρελαίου, ως µέτρο ευρεί-
ας κλίµακας το οποίο θα µπορούσε να αµβλύ-
νει την οικονοµική πίεση που υφίστανται αυ-
τό τον καιρό οι αγρότες και να προλάβει ενδε-
χοµένως τα χειρότερα. Η απόφαση παραµένει 
«δέσµια» της δηµοσιονοµικής θέσης της χώ-
ρας και των νέων προβληµάτων που σωρεύ-
ουν κορονοϊός και µεταναστευτικό. Ψηλά στην 
ατζέντα της συζήτησης που έγινε στο πρωθυ-
πουργικό γραφείο και το θέµα της χρηµατο-
δότησης του αγροτικού τοµέα και ειδικά της 
δανειοδοτικής διευκόλυνσης των δικαιούχων 
επενδυτικών προγραµµάτων (Σχέδια Βελτίω-
σης, Εµπορία - Μεταποίηση κ.α.). Η κυβέρνη-
ση έχει εντοπίσει τη δυσκολία των εµπορικών 
τραπεζών να κινηθούν αποφασιστικά στο ζή-
τηµα, τόσο ως προς τους γενικότερους όρους 
των χορηγήσεων όσο και ως προς το επίπεδο 
επιτοκίων µε το οποίο τιµολογούν.

Οι στόχοι για τον πρωτογενή τοµέα το 
επόµενο διάστηµα στο επίκεντρο της 
συνάντησης στo Mέγαρο Μαξίµου.

Τους φετινούς 
νικητές του 
Aγρότη της 
Χρονιάς συνεχάρη 
ο υπουργός, 
Μάκης Βόριδης.

Κάντε το όπως ο Αγρότης της Χρονιάς, λέει ο Βορίδης  

Τους νικητές του διαγωνισµού «Αγρότης της Χρονιάς» που διοργάνωσε η εφηµερίδα 
Agrenda υποδέχθηκε την Τρίτη 3 Μαρτίου στο γραφείο του ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης. Μάλιστα αφού τους συνεχάρη, τους ενθάρρυνε να 
συνεχίσουν την προσπάθειά τους, χαρακτηρίζοντα την διοργάνωση της «Agrenda», 
ως ένα «σηµαντικό θεσµό και πάντοτε ένα σηµείο αναφοράς και πρότυπο σχετικά µε 
το πως πρέπει να εξελίξουµε την παραγωγική διαδικασία στην Ελλάδα». 
Παράλληλα, ο υπουργός εξήρε την αφοσίωση στην παραγωγή των βραβευµένων 
παραγωγών, σηµειώνοντας ότι «αγαπούν τη δουλειά τους και θέλουν να εξελίξουν 
την καλλιέργειά τους, αξιοποιώντας χρηµατοδοτικά εργαλεία τα οποία παρέχει το 
υπουργείο προκειµένου να κάνουν επενδύσεις για να βελτιώσουν την 
παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους». 
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Αντίθετος σε νέο κύκλο ενισχύσεων 
προς τους Αµερικανούς παραγωγούς 
τίθεται ο επικεφαλής του υπουργείου 
Γεωργίας της χώρας, Σόνι Περντιού, ο 
οποίος όταν προ ολίγων ηµερών άκουσε 
από τον πρόεδρο Τραµπ υποσχέσεις για 
περισσότερες πληρωµές. Σε τοποθέτησή 
του στην αρµόδια επιτροπή Γεωργίας του 
Κογκρέσου την περασµένη Τετάρτη, 

ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει περίπτωση 
το υπουργείο του να εγκρίνει κάτι τέτοιο 
µέσα στο 2020, παρά τις εξαγγελίες του 
Τραµπ. Στο µεταξύ, λίγα 24ωρα 
νωρίτερα, έκθεση κρατικής υπηρεσίας 
των ΗΠΑ υπολόγισε µια χασούρα 6,7 δισ. 
για το USDA, ποσό που διατέθηκε σε 
επιδοτήσεις και προγράµµατα που δεν 
χρειάζονταν.   

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Το κλίµα ήταν βαρύ στη γερµανική 
ύπαιθρο το τελευταίο εξάµηνο του 
2019, µε τους αγρότες να πραγµα-
τοποιούν εντυπωσιακές κινητοποιή-
σεις, παραλύοντας σηµαντικά αστι-
κά κέντρα και αυτοκινητόδροµους. 
Τα αιτήµατα γνωστά: οι περιορισµοί 
σε δραστικές ουσίες, οι µειωµένες 
ενισχύσεις που φέρνει η νέα ΚΑΠ, 
οι χαµηλές τιµές για τα προϊόντα 
τους. Η δυσαρέσκεια των παραδο-
σιακά Χριστιανοδηµοκρατών Γερ-
µανών αγροτών κλιµακώθηκε κα-
τά την Πράσινη Εβδοµάδα του Βε-
ρολίνου, η οποία φέτος σηµαδεύ-
τηκε από τη µαζική διαδήλωσή που 
ετοίµασαν για τις 18 Ιανουαρίου.

Οι ίδιοι ωστόσο απουσίασαν α-
πό τις κινητοποιήσεις που έγιναν 
πριν από µερικές ηµέρες στις Βρυ-
ξέλλες, όσο οι πολιτικοί ηγέτες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπραγµα-
τεύονταν – ανεπιτυχώς- επί του 
νέου Πολυετούς ∆ηµοσιονοµικού 
Πλαισίου. Τότε, παραγωγοί από το 
Βέλγιο, την Ιρλανδία, την Ισπανία, 
την Ιταλία και τις χώρες της Βαλ-
τικής, έξω από τη βάση του Ευρω-
παϊκού Συµβουλίου επιχείρησαν 
να µεταφέρουν τα δίκαια αιτήµα-
τά τους, που δεν διέφεραν από ε-
κείνα των Γερµανών. 

Αναρωτιέται κανείς τι µεσολάβη-
σε και «φρονίµεψε» έτσι απότοµα η 
γερµανική ύπαιθρος. Σίγουρα το πα-
κέτο ενίσχυσης 1 δισ. ευρώ που υ-
πέγραψε η πολιτική ηγεσία του Βε-
ρολίνου στις 20 Ιανουαρίου έπαιξε 
τον ρόλο του. Υπενθυµίζεται ότι αρ-
γά το βράδυ της 20ης Ιανουαρίου, 
Μέρκελ, Σόντερ και οι ηγέτες των 
Σοσιαλδηµοκρατών, αποφάσισαν 
εσπευσµένα την παροχή 1 δισ. ευ-
ρώ σε βάθος τετραετίας στους Γερ-
µανούς αγρότες, προκειµένου να δι-

ευκολύνουν τη µετάβαση των εκµε-
ταλλεύσεών τους σε κάτι πιο «πρά-
σινο», σύµφωνα µε τις απαιτήσεις 
της νέας ΚΑΠ. 

«Πρόκειται για µια ξεκάθαρη ένδει-
ξη στήριξης και εκτίµησης σε δύσκο-
λους καιρούς» σχολίασε τότε ο Βαυ-
αρός συντηρητικός πολιτικός Μάρ-
κους Σόντερ. Η κίνηση αυτή πάντως 
µπορεί να ειδωθεί και ως µια ξεκά-
θαρη ένδειξη του τι µπορεί να ση-
µαίνει επανεθνικοποίηση της ΚΑΠ, 
προτού καν η µεταρρύθµισή της ο-
λοκληρωθεί για την επερχόµενη ε-
πταετία. Αντίστοιχο παράδειγµα και 
εκείνο του Γάλλου προέδρου Εµµα-
νουέλ Μακρόν, ο οποίος αν και ό-
χι τόσο δηµοφιλής  στο αγροτικό α-
κροατήριό του, κατάφερε να µαλα-
κώσει την οργή του την περασµένη 
εβδοµάδα όταν το συνάντησε στην 
Αγροτική έκθεση του Παρισιού, υ-

ποσχόµενος σταθερές κοινοτικές ε-
πιδοτήσεις και κυρίως κρατικές ενι-
σχύσεις, όπου τα λεφτά των Βρυξελ-
λών δεν αρκούν.

Φαίνεται πως εκείνοι που µιλού-
σαν για τη διαµόρφωση έµµεσα ε-
νός πλαισίου που επιτρέπει τον αθέ-
µιτο ανταγωνισµό δεν είχαν και ά-
δικο, όπως για παράδειγµα ο αγρο-
τοοικονοµολόγος καθηγητής του 
Trinity College, Άλαν Μάθιους. Με 
µια ΚΑΠ µεγάλων απαιτήσεων αλλά 
στενεµένου θησαυροφυλακίου και 
τις συνθήκες που επικρατούν στις δι-
εθνείς αγορές, οι «ευνοούµενοι» α-
γρότες του γαλλογερµανικοί άξονα 
θα ξεχωρίσουν. Την ίδια στιγµή λί-
γοι θα είναι και οι πολιτικοί που θα 
µπορέσουν να κρατήσουν τα τρακτέρ 
των αγροτών µακριά από τις εθνικές 
οδούς και τα κεφάλια τους ήσυχα. 

Οι αντιφάσεις και ο κατακερµατι-

σµός στην ευρωπαϊκή αγροτική πολι-
τική δεν περιορίζονται µόνο στα µελ-
λούµενα αλλά και στην αξιολόγηση 
του παρελθόντος. Τρία χρόνια πριν 
ο πρώην επίτροπος Γεωργίας της ΕΕ, 
Φιλ Χόγκαν, ζήτησε πίσω εκ µέρους 
της Κοµισιόν χρήµατα που είχαν δο-
θεί σε αγρότες µε τα πακέτα Χατζη-
γάκη και Κοντού. Ήδη από το 2011 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε χαρα-
κτηρίσει τις πληρωµές εκείνες «πα-
ράνοµες κρατικές ενισχύσεις ασύµ-
βατες µε την κοινή αγορά», προκα-
λώντας νευρικότητα σε πολλούς θε-
σµικούς, συνεταιρισµούς και αγρό-
τες στην Ελλάδα. Πλέον, όπως όλα 
δείχνουν, οι ασύµβατες µε την κοι-
νή αγορά ενισχύσεις θα γίνουν ο κα-
νόνας της ΚΑΠ, µε εκείνους που κά-
ποτε κουνούσαν το δάχτυλο, να γί-
νονται οι µεγαλύτεροι πιστωτές τέ-
τοιων ενισχύσεων.  

Επανεθνικοποίηση 
της ΚΑΠ κατά 

το δοκούν 
Με πακέτα τύπου 

Χατζηγάκη 
Βερολίνο και Παρίσι 

προσπαθούν να 
καλμάρουν τους 

αγρότες τους, 
δείχνοντας πως 

μάλλον μόνο 
οι ευνοούμενοι 

παραγωγοί της ΕΕ 
θα μπορέσουν να 

ανταποκριθούν στις 
υψηλές απαιτήσεις 
που έρχονται χωρίς 

«γκρίνια» 

Μπήκε µέσα 6,7 δισ. 
το USDA από ενισχύσεις 

σε αγρότες το 2019, 
µε τον υπουργό να γκρινιάζει 

Φρόνιμα
Το πακέτο ενίσχυσης 1 δισ. 
ευρώ που υπέγραψε η 
πολιτική ηγεσία του 
Βερολίνου στις 20 
Ιανουαρίου φαίνεται να 
έπαιξε τον ρόλο του και 
«φρονίµεψε» απότοµα τη 
γερµανική ύπαιθρο.

«Μισητός»
Ο Γάλλος πρόεδρος 
Εµµανουέλ Μακρόν 
κατάφερε να µαλακώσει την 
οργή των αγροτών, 
υποσχόµενος σταθερές 
κοινοτικές επιδοτήσεις και 
κυρίως κρατικές ενισχύσεις, 
όπου τα λεφτά των 
Βρυξελλών δεν αρκούν.

Στο δρόμο
Με µια ΚΑΠ µεγάλων 
απαιτήσεων, λίγοι θα είναι 
και οι πολιτικοί που θα 
µπορέσουν να κρατήσουν 
τα τρακτέρ των αγροτών 
µακριά από τις εθνικές 
οδούς και τα κεφάλια τους 
ήσυχα. 
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
ΚΥΒ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
«Τα σύνορα θα µείνουν 
κλειστά όσο χρειαστεί. ∆εν 
θα περάσει κανείς. Αν 
θέλει να µπει κανείς, θα 
µπει από την πόρτα, από 
νόµιµη πύλη εισόδου, δεν 
θα µπει από το παράθυρο. 
Είναι θέµα εθνικής 
ασφάλειας. [...]. ∆εν 
µπορούµε να εκβιαζόµαστε 
από την Τουρκία».

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΙΚΟΥ∆Η
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ
«Κάθε άνθρωπος στη ζωή 
του ή στην επαγγελµατική 
του πορεία, έρχεται 
αντιµέτωπος µε επιλογές 
που µπορεί να µην τον 
κάνουν να περνάει καλά. 
Πιστεύω ότι εδώ και πολλά 
χρόνια κάτι τέτοιο δε µου 
συµβαίνει. Ειδικά από όταν 
πήρα στα χέρια µου την 
τύχη της καριέρας µου».

Κ. ΓΚΕΟΡΓΚΙΕΒΑ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ∆ΝΤ
«Σύµφωνα µε τις 
προβλέψεις µας, δυστυχώς 
από την περασµένη 
εβδοµάδα, έχουµε δει µια 
µετατόπιση σε ένα πιο 
αρνητικό σενάριο για την 
παγκόσµια οικονοµία (σ.σ. 
για εξάπλωση κοροναϊού)
[...]Η αβεβαιότητα θα 
παραµείνει σε υψηλά 
επίπεδα».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΑΛΗΘΕΙΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ, ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΟΥΝ ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΠΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Μπλέντερ
«Εδώ έχετε βάλει πραγµατικά 
στο µπλέντερ διατάξεις για 
τους συνεταιρισµούς και για τις 
κεφαλαιουχικές εταιρείες. 
Το βλέπουµε σε µια σειρά από 
άρθρα», είπε ανάµεσα στα 
άλλα στην κριτική του για το 
νέο συνεταιριστικό νόµο, ο 
Λάκωνας πρώην υπουργός 
του Μεγάρου της πλατείας. 

Μετάλλαξη
Ο Μαυρουδής διερωτάται, 
γίνεται ο ιδιώτης που µετέχει 
στο 35% των συνεταιρισµών 
και βάζει λεφτά, να µην έχει 
λόγο στις αποφάσεις; Αν δεν 
του έδινε τέτοιο ποσοστό, 
ίσως και να µην έπαιζε ρόλο 
εκκαθαριστή. Θα φανεί όµως 
οσονούπω από τις µεταλλάξεις 
που θα ακολουθήσουν.

Συννεφάκι
Ανοικτό οικοσυστήµα, χωρίς 
αποκλεισµούς, µε διαφανείς 
διαδικασίες, εύλογου κόστους 
για την υποδοµή φιλοξενίας 
του λογισµικού υποβολής 
αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης και 
αξιοποίηση του κυβερνητικού 
νέφους (G-Cloud), ζητούν 
αγροτικοί φορείς, καθώς λήγει 
η σύµβαση της µηχανοπαρέας. 

Ο tempora O mores στο συνεταιριστικό
Με αφορµή το νόµο συνεταιρισµών λάβαµε την εξής επισήµανση: 
Αγαπητή Agrenda, Η Κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, µε Υπουργό 
Εθνικής Οικονοµίας τον Ανδρέα Μιχαλακόπουλο, φέρουν για ψήφιση, ενώ-
πιον του Ελληνικού Κοινοβουλίου, το Ιδρυτικό προοδευτικό σχέδιο νόµου , 
για τους Συνεταιρισµούς στην χώρα, ο οποίος έχει συνταχθεί από τον Γενι-
κό Γραµµατέα του Υπουργείου Αλέξανδρο Μυλωνά και τον καθηγητή Γε-
ωργικής Οικονοµίας και Συνεταιρισµών της Γεωπονικής Σχολής Αθηνών 
Σωκράτη Ιασεµίδη. Το νοµοσχέδιο ψηφίζεται στις 31.12.1914 και δηµοσιεύ-
εται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στις 24.1.2015 (ΦΕΚ33/1915) λαµ-
βάνοντας τον αριθµό 602 . Εκατό χρόνια µετά, στις 4.3.2020 η Κυβέρνηση 
Μητσοτάκη µε Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Μ. Βορίδη, ψηφίζουν 
στην Ελληνική Βουλή, ένα σχέδιο νόµου, το οποίο καταλύει την έννοια του 
αγροτικού συνεταιρισµού. O tempora O mores ! 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Στον απόηχο των 
αντιδράσεων της 
ψήφισης του νέου 
συνεταιριστικού 
νόµου, πέρασαν από 
αξιολόγηση από το 
Μαξίµου και οι ένοικοι 
της πλατείας Βάθη, 
που βάζουν στόχο τη 
µείωση της γκρίνιας 
στην ύπαιθρο.

Αγανάκτηση στους 
ελαιοπαραγωγούς 
προκαλούν οι τιµές 
κάτω του κόστους 
παράγωγης στο 
ελαιόλαδο, φέρνοντας 
µπροστά το αίτηµα για 
θέσπιση κατώτατων 
εγγυηµένων τιµών. 
Κάτι που φαίνεται να 
κερδίζουν οι Ισπανοί 
ελαιοκαλλιεργητές. 

Υβρίδια
Αλήθεια τόσες τροπολογίες 

πέρασαν στο συνεταιριστικό, 
µία ρύθµιση που ζήτησε ο 
Μάξιµος βάραινε; 

Ο θεσσαλός βουλευτής της 
Ν∆ ζητά να ολοκληρώσουν 
την ΚΥΑ που ξεκίνησε επί των 
ηµερών του στη Βάθη και 
µείωσε τον αριθµό των 
δέντρων του προγράµµατος 
δάσωσης αλλά δεν πρόκανε, 
(σ.σ παραίτηση-µάχη στο 
γάλα), και θα δικαιώσει όσους 
είχαν ελεγχθεί και καλούνται 
να επιστρέψουν επιδοτήσεις.

Το Μεγάλο Ελευθεροχώρι 
της Λάρισας είναι 
χαρακτηριστικό παράδειγµα 
της οικονοµικής καταστροφής 
που υφίστανται οι παραγωγοί 
από διάφορες περιοχές, που 
καλούνται να επιστρέψουν το 
σύνολο των ενισχύσεων που 
έλαβαν γιατί ελέχθησαν πριν 
την εφαρµογή της νέας ΚΥΑ 
και βρέθηκαν µε λιγότερα από 
τα τότε προβλεπόµενα δέντρα. 

;

ΓΙΟΥΡΓΚΕΝ ΚΛΟΠ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ
 «Αυτό που δεν µου αρέσει 
στη ζωή είναι πως για ένα 
πολύ σοβαρό πράγµα, η 
γνώµη ενός προπονητή 
ποδοσφαίρου είναι 
σηµαντική (σ.σ. ερώτηση 
για τον κοροναϊό). Πρέπει 
να µιλάµε για πράγµατα µε 
σοβαρό τρόπο και όχι να 
µιλούν άνθρωποι χωρίς 
γνώση όπως εγώ».

Εδώ που τα λέµε, 
θα µπορούσε 
να γίνει κάτι και 
µε το αγροτικό 
πετρέλαιο; 

Άνοιξε, σου λένε οι ανακοινώσεις, και µάλιστα 
σαράντα µέρες –όσο η Σαρακοστή, που λέµε- 
νωρίτερα η φετινή διαδικασία για την υποβολή των 
δηλώσεων ενιαίας ενίσχυσης. Πολυσέλιδη η εγκύκλιος 
και αναλυτική, µε αστερίσκους στα λάθη που έγιναν 
πέρυσι και έκοψαν ενισχύσεις και δικαιώµατα από 
τους αγρότες. Όµως στα ψιλά γράµµατα είναι το πιο 
σηµαντικό: τα δικαιώµατα για φέτος είναι προσωρινά 
και θα καθοριστούν µόλις κατατεθεί ο εθνικός 
φάκελος. ∆ηλαδή να µην ξέρει ο αγρότης τι έχει 
λαµβάνειν! Σαν να λέµε έκπληξη!    

Αναρωτιούνται οι αγρότες, οι επιλαχόντες δηλαδή, 
αν θα περισσέψουν χρήµατα από τα Σχέδια 
Βελτίωσης από τις ενστάσεις και τι θα γίνουν τα λεφτά 
που θα µείνουν αδιάθετα από τα µη υλοποιηθέντα. Τα 
στατιστικά από άλλες φορές λένε ότι τα 2/3 σχεδόν 
των Σχεδίων υλοποιείται, ωστόσο παλιότερα δεν είχε 
τεθεί θέµα αναδιανοµής γιατί απλούστατα δεν 
υπήρχαν επιλαχόντες. Ωστόσο, για να υπολογίσουν οι 
διαχειριστικές πόσα χρήµατα έµειναν πρέπει, λένε οι 
µελετητές, να περάσει ένας χρόνος, για να δείξει 
πόσοι από τους δικαιούχους θα υλοποιήσουν και το 
υπόλοιπο 20%. Κι εδώ κάποιοι έρχονται να ζητήσουν 
µείωση του χρονικού αυτού διαστήµατος σε ένα 
εξάµηνο…. Όλο κάτι κολλάει, όλο κάτι πρέπει να 
αλλάξει κι ακόµα ….. έχουµε κι άλλα µπροστά!  

Το τι πρόκειται να ακολουθήσει µε το θέµα του 
κορωνοϊού είναι ακόµα νωρίς για να πούµε! Πάντως, 
η χώρα µας έκανε αίτηµα, σου λέει, στην Fattorie 
Cremona, από όπου προµηθεύεται τη γνωστή 
παρµεζάνα Grana Padano µε το οποίο ζητά τα τυριά 
που παράγονται εκεί να διαθέτουν πιστοποιητικό που 
να βεβαιώνει ότι είναι απαλλαγµένα από τον ιό. Ο 
γενικός διευθυντής του συνεταιρισµού χαρακτήρισε 
το αίτηµα «γραφικό», αλλά «αποφάσισαν αµέσως να 
υπογράψουν τα έγγραφα , αλλιώς θα σταµατούσαν 
οι αποστολές». Άσε που από τις µονάδες της 
Cremona εξάγεται το 10%, για το οποίο η Ελλάδα 
είναι η πρώτη τους αγορά.

Σιγά µην τον άφηνε έτσι τον Χαρακόπουλο ο 
Κουρεµπές. «Ή ψεύδεται για λόγους εντυπωσιασµού 
ή δεν κατάλαβε τίποτα ως αναπληρωτής υπουργός», 
του είπε σχετικά µε την εκταµίευση από τον ΕΛΓΑ 
προς την ΠΑΣΕΓΕΣ και µάλιστα έχει και στοιχεία ο 
πρώην πρόεδρος, όπως τα παραθέτει: Τον Ιανουάριο 
του 2015 συντάχθηκε από το ΥΠΑΑΤ µια περίεργη 
γνωµοδότηση που ανέφερε ότι δεν χρειάζεται 
υπουργική απόφαση για την επιχορήγηση της 
ΠΑΣΕΓΕΣ µέσω ΕΛΓΑ, αντίθετα µε το νόµο.

Τον Αύγουστο του 2017, η ΠΑΣΕΓΕΣ πέτυχε να 
δεσµεύσει µε διαταγή πληρωµής ποσό 2 εκατ. ευρώ , 
το ποσό της αποδόθηκε από την τράπεζα άµεσα, µε 
κατάσχεση εις χείρας τρίτου παρά τις προσπάθειες 
αναστολής της διαταγής πληρωµής. Από τότε, µάλιστα 
ξεκίνησε µια δικαστική οδύσσεια από τις διοικήσεις του 
ΕΛΓΑ για την ανάκτηση των χρηµάτων. Ο Κουρεµπές 
καλεί τον βουλευτή της Ν∆, «να ανασκευάσει τις 
δηλώσεις του, γιατί είναι κακό να ρίχνεις λάσπη 
µπροστά σε ανεµιστήρα».  Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Τ
ις περισσότερες φορές 
οι ιθύνοντες δεν προβαί-
νουν σε επαρκή χρήση 
των στατιστικών στοιχεί-

ων που δύνανται να έχουν στη δι-
άθεσή τους. Υπάρχουν µάλιστα πε-
ριπτώσεις που τα περιφρονούν συ-
στηµατικά. Εκτός αν πρόκειται για 
τα στοιχεία των δηµοσκοπήσεων 
που συνδέονται µε την ανάγνω-
ση της λαϊκής βούλησης και την 
προσέλκυση της λαϊκής ψήφου.

  Αριθμών αλήθειες
ΟΙ ΙΘΥΝΟΝΤΕΣ παραγνωρίζουν 
για παράδειγµα αυτή τη στιγµή, 
ότι ο κύριος όγκος της δουλειάς 
στον τοµέα της αγροτικής παρα-
γωγής, γίνεται µε λιγότερο από 
το 10% των δραστηριοποιούµενων 
στον αγροτικό χώρο. Υπάρχει ένα 
ποσοστό, κοντά στο 70%, το οποίο 
µάλλον παραµένει παθητικός θε-
ατής των εξελίξεων, χωρίς ωστόσο 
να παραδίνει τα «όπλα» της παρα-
γωγής. Τέλος υπάρχει και ένα πο-
σοστό της τάξεως του 20%, το οποίο 
έχει αποδεχθεί την έξοδό του από 
το «επάγγελµα» και είναι θέµα λί-
γου χρόνου η πλήρης παραίτηση 
από τα τεκταινόµενα.

  Διασωστικά 
ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ να υποβοηθήσει και 
τι έρχεται να περισώσει π.χ. ο νέος 
νόµος για τους συνεταιρισµούς; 
Έρχεται να υποβοηθήσει αυτό το 
10% που µοιάζει να έχει βρει τον 
δρόµο του, διαθέτει ενδιαφέρου-
σα προσαρµοστικότητα και διευ-
ρύνει συνεχώς την παρουσία 
του στο αγροτικό γίγνεσθαι; 
Έρχεται να διασώσει κάτι 
από το µεγάλο ποσοστό 
του 70% που φαίνεται να 
έχει χάσει τον προσανα-
τολισµό του, δεν αντιλαµ-
βάνεται εύκολα τις απαι-
τήσεις του σήµερα και δυ-
σκολεύεται να οργανώσει 
τη δράση του στην επόµε-
νη µέρα; Σε κάθε περίπτω-
ση αρνούµαι να πιστέψω ότι 
ο νόµος Βορίδη, φιλοδοξεί ακό-

µα και να αντιστρέψει την πορεία 
τέλειας παρακµής, την οποία δεί-
χνει να ακολουθεί εκείνο το 20% 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων. 

  Πέταξε το πουλί;
ΚΑΠΟΙΟ πουλάκι µου λέει, ότι πολ-
λά γίνονται για να µπορέσουν να 
περάσουν µε σχετική άνεση σε ιδι-
ωτικά χέρια και τα τελευταία ψήγ-
µατα συνεταιριστικής περιουσίας 
που τίθενται επ’ αµφιβόλω είτε λό-
γω οικονοµικής κατάρρευσης των 
υφιστάµενων σχηµάτων είτε, κι αυ-
τό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, για-
τί, οι κατ’ εξοχήν διαχειριστές αυ-
τών τα έχουν βάλει στο µάτι. ∆υ-
σκολεύοµαι να πιστέψω πάντως 
ότι υπάρχουν… παιδιά που έφα-
γαν ψωµί στους συνεταιρισµούς 
και τώρα εποφθαλµιούν να τους 
ελέγξουν και «µετοχικά». 

  Όλα για το μέλι 
ΒΕΒΑΙΑ, εκείνο το λεπτό σηµείο 
στο άρθρο 33, παράγραφος 4, του 
νέου νόµου µε βάζει σε κάποιες υ-
ποψίες. Αναφερόµενη για τις περι-
πτώσεις συνεταιρισµών που έχουν 
βγει σε εκκαθάριση (σηµειωτέον ό-
τι η εκκαθάριση δεν έρχεται µόνο 
όταν υπάρχουν οικονοµικά προ-
βλήµατα, µπορεί να επιλεγεί και 
όταν µια οργάνωση τα πάει πολύ 
καλά) η επίµαχη διάταξη ορίζει ε-
πακριβώς ότι «Το υπόλοιπο του ε-
νεργητικού, που αποµένει µετά την 
εξόφληση των υποχρεωτικών και 
πρόσθετων υποχρεωτικών µερίδων 
στην ονοµαστική τους αξία διανέ-

µεται στα µέλη».   

  Παρταόλας 
ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ, µπορεί µε 
άλλα λόγια να σηµαίνει ό-
τι αυτό που δηµιούργησαν 
σε έναν τόπο, µε πολύ κόπο 
και µέσα από µια συνεται-
ριστική οργάνωση κάποιες 
γενιές ανθρώπων, δύναται, 
να τα οικειοποιηθεί, η τε-
λευταία «παρέα» που βρέ-
θηκε στα πράγµατα.  

Με άλλα λόγια, 
αυτό το οποίο 
δηµιούργησαν 
σε έναν τόπο, 
µε πολύ κόπο 
και µέσα από µια 
συνεταιριστική 
οργάνωση, κάποιες 
γενιές ανθρώπων, 
δύναται, να τα 
οικειοποιηθεί 
η τελευταία 
«παρέα» που 
βρέθηκε στα 
πράγµατα

Η 
αλλαγή του θεσµικού κύκλου της 
ΕΕ στα τέλη 2019 ήρθε µε έναν ό-
χι συνηθισµένο τύπο ρητορικής. Η 
νέα πρόεδρος της Κοµισιόν, Ursula 

von der Leyen, µίλησε για την καθιέρωση µιας 
«γεωπολιτικής Κοµισιόν». Τόσο εκείνη όσο 
και ο νέος επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής, 
Josep Borrell, επέµειναν ότι η Ένωση πρέπει 
τώρα να «µάθει να χρησιµοποιεί τη γλώσσα 
της δύναµης». Οµοίως, ο πρόεδρος της Γαλ-
λίας, Emmanuel Macron, προειδοποίησε ότι η 
Ευρώπη θα εξαφανιστεί γεωπολιτικά εάν δεν 
ξεκινήσει να δρα σαν µια στρατηγική δύναµη.

Η νέα γλώσσα της δύναµης, της στρατηγικής 
και της γεωπολιτικής, ακούγεται στα αυτιά πολ-
λών Ευρωπαίων διότι έρχεται σε αντίθεση µε τη 
µακροχρόνια κατανόηση της ΕΕ, της θέσης της 
στον κόσµο. Ξεκινώντας µε τους Γάλλους πολι-
τικούς Jean Monnet και Robert Schuman, η ευ-
ρωπαϊκή ολοκλήρωση σχεδιάστηκε για να ξεπε-
ράσει την κληρονοµιά της εξουσίας της πολιτι-
κής που έφερε πόλεµοστην Ευρώπη. Στόχος ή-
ταν να αντικαταστήσουν την κληρονοµιά µε έ-
να νέο concept ασφάλειας βασισµένο στην αλ-
ληλεξάρτηση και στην κοινή κυριαρχία σε κοι-
νούς θεσµούς. Αυτό το concept ήταν επιτυχη-
µένο για αρκετές δεκαετίες χάρη µόνο σε ένα 

συγκεκριµένο γεω-
πολιτικό πλαίσιο. Η 
ευρωπαϊκή ολοκλή-
ρωση αναπτύχθηκε 
σε ένα διεθνές σύ-
στηµα κυριαρχού-
µενο από τις ΗΠΑ, 
το οποίο ήταν και ο  
προστάτης της ∆υ-
τικής Ευρώπης α-

πό τη µεγάλη απειλή, τη Σοβιετική Ένωση.[...]
Η κατάρρευση της σοβιετικής αυτοκρατορί-

ας δεν άλλαξε θεµελιωδώς την κατάσταση, κα-
θώς η αµερικανική θέση παρέµεινε κυρίαρχη. 
Οι ηγέτες της ΕΕ τώρα θεωρούν τους εαυτούς 
τους κύριους εταίρους της Ουάσιγκτον, στην 
οικοδόµηση µιας φιλελεύθερης παγκόσµιας 
τάξης βασισµένη στη δηµοκρατία και στην οι-
κονοµία της αγοράς. Ήλπιζαν ότι οι διαφω-
νίες και οι προκλήσεις θα επιλυόταν όλο και 
περισσότερο στο πλαίσιο των περιφερειακών 
και παγκόσµιων θεσµών. […].Οι Ευρωπαίοι υ-
πέθεσαν ότι η άρση των εµποδίων στις δυνά-
µεις της αγοράς, σε συνδυασµό µε τους κανό-
νες που συµφωνήθηκαν σε πολυµερές επίπε-
δο, θα διασφάλιζαν θετικό αποτέλεσµα για ό-
λους. Στην εξωτερική πολιτική και την πολιτι-
κή ασφάλειας, τα ευρωπαϊκά κράτη ακολούθη-
σαν κατά κύριο λόγο τις ΗΠΑ. Ανέθεσαν µε χα-
ρά στην Ουάσιγκτον το έργο του να αποµακρύ-
νει τα εναποµείναντα εµπόδιο στην φιλελεύθε-
ρη τάξη µειώνοντας παράλληλα τις στρατιωτι-
κές δαπάνες και απολαµβάνοντας την ειρήνη. 

*ΜΕΛΕΤΗΤΗ ΣΤΟ CARNEGIE EUROPE ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
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Τ
ο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Βάµβακος έδωσε τη δυνατό-
τητα σε πολλούς εµπλεκόµενους φορείς να εκφράσουν 
τις απόψεις και τους προβληµατισµούς τους, για το πα-
ρόν και το µέλλον της καλλιέργειας βάµβακος, στη χώ-

ρα µας. Μια καλλιέργεια που έχει ιδιαίτερη εξαγωγική χροιά κα-
θώς συµβάλλει σε ποσοστό άνω του 7% του συνολικού Αγροτικού 
ΑΕΠ της Επικράτειας, ενώ ταυτόχρονα, είναι ευρεία διαδεδοµένη 
και πραγµατοποιείται επί σειρά ετών σε πολλές περιοχές της χώρας.

Προσπαθώντας να γίνει µια κριτική προσέγγιση των όσων 
ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου από τους οµι-
λητές συµπεραίνονται τα παρακάτω:

 Η ∆ιεπαγγελµατική Βάµβακος προσπάθησε µέσω του Συνε-
δρίου να θέσει τα προβλήµατα και να κινητοποιήσει την Πολιτεία, 
τους Φορείς, τους Παραγωγούς. Στο Συνέδριο παραβρέθηκε πλή-
θος κόσµου που µε ενδιαφέρον άκουσε τις οµιλίες, εξάγοντας τα 
συµπεράσµατα του.

 Το EU Cotton είναι µια πολύ καλή προσπάθεια, που θα πρέ-
πει όµως άµεσα να διασυνδεθεί µε εταιρείες ένδυσης, εντός EU, 
µε απώτερο στόχο την αύξηση της τελικής αξίας του παραγόµε-
νου προϊόντος, τη διαφήµισή του στο καταναλωτικό κοινό και τη 
δηµιουργία µια νέας κατηγορίας αυτής του Biological EU Cotton, 
που θα έχει ζήτηση από ιδιαίτερα απαιτητικό κοινό µε περιβαλλο-
ντικές ευαισθησίες.

 Στο κοµµάτι της φυτοπροστασίας, που απασχολεί έντονα τους 
παραγωγούς, δεν παρουσιάστηκε κάτι σύγχρονο στην προστασία 
των εντόµων, αλλά αναφέρθηκε η µείωση των δραστικών που θα 
προκύψει µε την εφαρµογή της Νέας ΚΑΠ, χωρίς όµως αναφορές 
σε σύγχρονες µεθόδους καταπολέµησης. Καλύτερες αναφορές 
πραγµατοποιήθηκαν στο κοµµάτι της ζιζανιολογίας, χωρίς όµως α-
νάλυση του κόστους εφαρµογής και του απαραίτητου εξοπλισµού.

 Παράλληλα, αναφορά έγινε σε έργα υποδοµών, για τη µετα-
φορά υδάτινων πόρων στην περιοχή της Θεσσαλίας, που παρου-
σιάζει έλλειµµα στο υδατικό δυναµικό, για τις ανάγκες άρδευσης. 
Τα έργα µεταφοράς υδάτινων πόρων είναι κοστοβόρα, ενώ ταυ-
τόχρονα θα απαιτήσουν µεγάλο χρονικό διάστηµα προκειµένου 
να υλοποιηθούν. Κρίνοντας από την ιδιαίτερα ελλειµµατική χρο-
νιά που διανύουµε, τόσο σε χιόνια όσο και σε βροχοπτώσεις µπο-
ρεί κανείς να διαπιστώσει ότι περαιτέρω αργοπορία, θα επιτείνει το 
πρόβληµα. ∆εν µπορεί να αγνοήσει φυσικά κανείς το ήδη υψηλό 
κόστος άρδευσης, που πρέπει να καλύψουν οι αγρότες, κάτι που 
λογικά θα αυξηθεί σε µέλλοντα χρόνο, σε περίπτωση που δεν λη-
φθούν άµεσα µέτρα.

 Τέλος µικρή έως ανύπαρκτη ήταν η αναφορά που έγινε στην 
«Πράσινη Συµφωνία – Green Deal» που θα διατρέχει το σύνολο των 
∆ράσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη νέα προγραµµατική περίοδο. 
Υπενθυµίζουµε ότι οι συγκεκριµένες χρηµατοροές, αποτελούν ερ-
γαλείο για όλες τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου και 
σύµφωνα µε τις ανάγκες τους, να πραγµατοποιήσουν επενδύσεις 
σε τοµείς που θεωρούν ότι αποτελούν άµεση τους προτεραιότητα.

Πράσινη Συµφωνία και Βαµβάκι
Η οριστικοποίηση της Πράσινης Συµφωνίας, θα οδηγήσει στη 

λήψη µέτρων προκειµένου τα ελλειµµατικά ισοζύγια όσο το δυνα-
τόν να δηµιουργήσουν τάσεις ισοσκελισµού. Στην περίπτωση της 
καλλιέργειας Βάµβακος µπορεί κανείς να διαπιστώσει ότι το ισο-
ζύγιο είναι αρνητικό τόσο στην κατηγορία του CO2 όσο και σε αυ-
τή του νερού. Ιδιαίτερα για το νερό ακούστηκε στο Συνέδριο η α-
παίτηση για άρδευση 1 m3, για την παραγωγή 800gr Βάµβακος. Η 
µη λήψη µέτρων µπορεί να οδηγήσει στην:

 Περαιτέρω επιβάρυνση του Υδροφόρου Ορίζοντα
 Πληρωµή Περιβαλλοντικού Τέλους (CO2 Footprint)
 Πληρωµή Τέλους Άρδευσης (Water Footprint)

Η λύση µέσω των έργων υποδοµής, για την άρδευση των αγρο-
τεµαχίων, όπως ειπώθηκε θα καθυστερήσει, κάτι που µπορεί να ο-
δηγήσει σε οικονοµική επιβάρυνση τους Έλληνες Γεωργούς και ι-

διαίτερα όσους ασχολούνται µε τις ποτιστικές καλλιέργειες. Παράλ-
ληλα, δεν είναι περιβαλλοντικά ορθό να επενδυθούν χρήµατα που 
δεν θα έχουν συνέργεια στη µείωση του κινδύνου ερηµοποίησης 
µιας περιοχής. ∆ε είναι ορθό η επένδυση να πραγµατοποιηθεί για 
εφήµερους λόγους και όχι για µελλοντικούς στόχους. 

Καλλιέργεια Βάµβακος και Άρδευση
Το µεγαλύτερο µέρος των Ελλήνων Γεωργών που ασχολούνται 

µε τις ποτιστικές καλλιέργειες εδώ και αρκετά έτη έχουν πραγµατο-
ποιήσει επενδύσεις σε «σταγόνες». Επαρκεί όµως µόνο η σταγόνα;

 Ενεργές Γεωτρήσεις και Κατανάλωση: Σήµερα στη χώρα µας 
δεν υπάρχει Βάση ∆εδοµένων για τις υπάρχουσες ενεργές γεωτρή-
σεις, όπως επίσης και για την ποσότητα αρδευόµενου ύδατος, που 
χρησιµοποιείται κατά την καλλιεργητική περίοδο. Άρα, δεν γνω-
ρίζει κανείς, την ποσότητα που χρησιµοποιείται, ως προς το σύνο-
λο όσο και ανά Περιφέρεια, άλλα και σε µικρότερη ακόµη κλίµα-
κα, στο τι µπορεί δηλαδή να συµβαίνει σε µια περιοχή τριών γει-
τονικών χωριών. 

Λύση: Ένας απλός τρόπος καταγραφής της ποσότητας χρήσης 
του υδατικού δυναµικού, δύναται να πραγµατοποιηθεί µε τη προ-
σθήκη αισθητήρα σε κάθε υδροµέτρο ο οποίος αποστέλλει τις τι-
µές, σε µια Βάση ∆εδοµένων που θα συγκεντρώνει τα στοιχεία των 
ποσοτήτων, για κάθε σηµείο υδροληψίας. Η Βάση ∆εδοµένων µε 
την πάροδο των ετών θα αποτελέσει εργαλείο λήψης αποφάσεων, 
τόσο για τους παραγωγούς, για τους διαχειριστές, και τελικά για 
το ίδιο το Κράτος. 

 Υδροφόρος Ορίζοντας και Κατανάλωση: Ταυτόχρονα στη 
χώρα µας δεν υπάρχει Βάση ∆εδοµένων για τη στάθµη του Υδρο-
φόρου Ορίζοντα κάθε περιοχής, ώστε να παρατηρείται ανάλογα µε 
τις κλιµατικές συνθήκες η αυξοµείωση του.

Λύση: Ο έλεγχος της στάθµης ο Υδροφόρος Ορίζοντας δύναται 
να παρακολουθείται µε τη δηµιουργία Βάσης ∆εδοµένων, η οποία 
θα συγκεντρώνει τιµές, τα οποία στη συνέχεια θα επεξεργάζονται 
από σχετικό λογισµικό, που σε συνδυασµό µε τις επικρατούσες κλι-
µατικές συνθήκες, θα εξάγει συµπεράσµατα για την εξεύρεση λύ-
σεων και την ανάληψη δράσεων.

 Ανοµοιοµορφία Αγροτεµαχίων και Άρδευση: Οι περισσότε-
ροι Έλληνες Αγρότες για να καλύψουν την ανοµοιοµορφία που πα-
ρατηρείται στα αγροτεµάχια τους ποτίζουν µε στόχο να καλύψουν 
τις ανάγκες σε άρδευση του πιο εύκολα στραγγιζόµενου αγροτε-
µαχίου. Το παραπάνω οδηγεί σε σπατάλη ποσότητας ύδατος, κα-
θώς µεγάλο µέρος χάνεται µέσω της εξατµισοδιαπνοής των φυτών 
και της απορροής-έκπλυσης του εδάφους. 

Λύση: Το πρόβληµα της ανοµοιοµορφίας των αγροτεµαχίων λύ-
νεται µε τη δηµιουργία στάσεων και τη χρήση ηλεκτροβάνων προ-
κειµένου η άρδευση να πραγµατοποιείται µε βάση την πραγµατι-
κή ανάγκη του φυτού ανάλογα µε το plot και τον τύπο εδάφους. 

 Γεωργία Ακριβείας: Η άρδευση θα µπορούσε να βελτιστοποι-
ηθεί µε τη χρήση µοντέλων εξατµισοδιαπνοής για την καλλιέργεια 
του βάµβακος αλλά εκεί χρειάζεται η συνέργεια του παραγωγού για 
την ανάπτυξη και την αξιοποίησή τους. Μοντέλα άρδευσης καλλι-
εργειών κυκλοφορούν στην αγορά και η ανάπτυξή τους στην καλ-
λιέργεια του βάµβακος θα ήταν κάτι εφικτό και όχι κοστοβόρο. Πα-
ράλληλα µε τη χρήση αισθητήρων υγρασίας στα plot των αγροτε-
µαχίων θα µπορούσε να πραγµατοποιείται η επαλήθευση της ορ-
θότητας της άρδευσης και ενδεχοµένως η επικαιροποίηση της. Τέ-
λος, η διασύνδεση µε τα Κλιµατικά ∆εδοµένα και την καταγραφή 
αυτών θα συνέβαλε στη δηµιουργία ενός λογισµικού λήψεως απο-
φάσεων, ιδιαίτερα χρήσιµο για όλους τους εµπλεκόµενους Φορείς.

 Επικουρική ∆ράση: Η ερηµοποίηση των περιοχών δύναται 
να µειωθεί µε τη χρήση απιονιστών σε περιοχές µε υφάλµυρους υ-
δάτινους πόρους, µε ταυτόχρονη µείωση της αγωγιµότητα του νε-
ρού κατά την άρδευση των καλλιεργειών. 

 Ποικιλίες και Κατανάλωση Ύδατος: Σήµερα στη χώρα µας 
χρησιµοποιούνται πολλές ποικιλίες κυρίως λόγω των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών και των υψηλών ποσοτήτων τελικού παραγόµε-

νου προϊόντος. Οι περισσότερες από αυτές είναι ιδιαίτερα απαιτη-
τικές σε κατανάλωση ύδατος. Θα πρέπει να διερευνηθεί η πιθανό-
τητα δηµιουργίας ποικιλίας µε µικρότερες απαιτήσεις. Μέχρι όµως 
την εύρεση της συγκεκριµένης λύσης, τι µπορούµε να κάνουµε?

Λύση: Τα τελευταία έτη η επιστηµονική κοινότητα αναπτύσσει 
ένα κλάδο που σχετίζεται µε το συγκεκριµένο πρόβληµα της έλλει-
ψης των υδάτινων πόρων. Το επιστηµονικό πεδίο είναι το chemical 
priming ή το bio priming. Η χρήση δηλαδή ουσιών που συµβάλ-
λουν στην ορθή ανάπτυξη των φυτών, µε µικρότερη όµως απαίτη-
ση στην κατανάλωση νερού. To priming αποτελεί µία µέθοδο προ-
ετοιµασίας των φυτών πριν την υδατική καταπόνηση. Συµβάλλει 
στη µικρότερη δυνατή διαφοροποίηση των φυσιολογικών λειτουρ-
γιών του φυτού, µε απώτερο στόχο τον µη επηρεασµό της παραγω-
γικής λειτουργίας. Η όλο και αυξανόµενη έλλειψη υδάτινων πό-
ρων σε παγκόσµιο επίπεδο, η κλιµατική αλλαγή και οι αυξανόµε-
νες αβιοτικές πιέσεις που θα δέχονται τα φυτά χρόνο µε το χρόνο, 
θα αναγκάσουν την αγροτική βιοµηχανία στην ανάπτυξη εφαρ-
µογών χρήσης, είτε µέσω χηµικών ουσιών, είτε µέσω της νανοτε-
χνολογίας. Έλληνες επιστήµονες έχουν ήδη δηµοσιευµένο έργο 
σε αρκετές καλλιέργειες, µε θετικά αποτελέσµατα. Η ανάπτυξη τε-
χνογνωσίας στην καλλιέργεια βάµβακος, δεν θα απαιτήσει µεγά-
λο χρονικό διάστηµα, ενώ ταυτόχρονα θα είναι χαµηλού κόστους. 

 Βαµβάκι και Πώληση του Τελικού Προϊόντος: Χρόνιο πρό-
βληµα για τους περισσότερους παραγωγούς και για το µεγαλύτε-
ρο µέρος των προϊόντων αποτελεί η τιµή που θα λάβουν οι Αγρό-
τες µε το τέλος της παραγωγικής διαδικασίας. 

Λύση: Το πρόβληµα της πώλησης των Γεωργικών Προϊόντων δύ-
ναται να λυθεί µε τη δηµιουργία ∆ηµοπρατηρίων. Η ∆ηµοπράτηση 
θα µπορεί να πραγµατοποιείται και µε online σύστηµα χωρίς φυσι-
κή παρουσία. Συνεπώς κανείς δεν θα γνωρίζει το ποιος αγοράζει 
την ποσότητα του κάθε παραγωγού. Ειδικά για το βαµβάκι κάτι τέ-
τοιο δεν θα ήταν κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Το έργο θα µπορούσε να 
πραγµατοποιηθεί µε τη µορφή Σ∆ΙΤ στο οποίο θα µπορούσαν να 
συµµετέχουν τόσο εταιρείες όσο και το Κράτος.

 Βαµβάκι - Κλωστοϋφαντουργία και Smart Clothes: Τα τε-
λευταία έτη ένας από τους κλάδους της Ελληνικής οικονοµίας που 
µειώθηκε δραστικά είναι αυτός της Κλωστοϋφαντουργίας που α-
πασχολούσε δεκάδες χιλιάδες εργαζόµενους, χρησιµοποιούσε ως 
πρώτη ύλη το παραγόµενο νήµα, που προέρχονταν από το εγχώ-
ριο βαµβάκι, ενώ ταυτόχρονα έδινε την απαραίτητη υπεραξία στο 
τελικό προϊόν. 

Λύση: Η ανάπτυξη ενός business plan στη χώρα που θα καθε-
τοποιεί και πάλι την παραγωγή. 

 Smart Clothes: Μεγάλες Εταιρίες Τεχνολογίας συνεργάζονται 
τα τελευταία έτη µε Εταιρείες Ένδυσης προκειµένου να δηµιουργή-
σουν τα ρούχα του Μέλλοντος. Την τεχνολογία που έχει ενσωµα-
τωθεί στην ένδυση µπορεί να την πληροφορηθεί κανείς αν γράψει 
απλά smart clothes σε µια µηχανή αναζήτησης. Τα έξυπνα ρούχα 
που κυκλοφορούν, µας δίνουν πληροφορίες για το πόσο συχνά 
τα χρησιµοποιούµε, τη φθορά από τη χρήση τους. Τέλος έχουν τη 
δυνατότητα να απορροφούν θερµότητα από το σώµα και να την ε-
πιστρέφουν όποτε κρίνεται αναγκαίο, ενώ δύναται να συνδεθούν 
µε iPhone ή Android ios, να φωτίζονται και άλλα πολλά.

Στο παγκόσµιο ανταγωνιστικό περιβάλλον η χώρα µας υπολεί-
πεται και θα πρέπει άµεσα να λάβει δράση. Η όλο και αυξανό-
µενη έλλειψη υδάτινων πόρων σε παγκόσµιο επίπεδο, η κλι-

µατική αλλαγή και οι περιβαλλοντικές ευαισθησίες των πολιτών θα 
οδηγήσουν σύντοµα σε αλλαγές όλους τους παραγωγικούς τοµείς.
«Ας κοιτάξουµε το µέλλον δρώντας στο παρόν»!

Βαμβάκι Κλιματική Αλλαγή & Νέες Τάσεις

*Γεωπόνου Μελετητή – Γεωργικού Συµβούλου – Γεωργικού Μηχανικού 

Πρώην Καθηγητή ΑΤΕΙ Πελοποννήσου

∆ιευθύνοντα Κέντρου Υποδοχής ∆ηλώσεων Μαγνησίας

ΑΡΘΡΟ   ΤOY DR. MSC. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡ. ∆ΗΜΟΚΑ *

ΑΡΘΡΑ.ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τα καλύτερα ελαιόλαδα
στην Καλαµάτα
Στο πλαίσιο του Πανελλήνιου Φεστιβάλ 
Ελαιολάδου & Ελιάς στην Καλαµάτα, το 
Σάββατο 14 Μαρτίου 2020, θα 
πραγµατοποιηθεί ο ∆ιαγωνισµός ποιότητας 
εξαιρετικά παρθένου Ελαιόλαδου Kalamata 
Olive Oil Awards 2020. Σκοπός του 
διαγωνισµού είναι η ανάδειξη των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του εξαιρετικά παρθένου 
ελαιολάδου και της σηµασίας τους στην 
προσπάθεια προώθησης του επώνυµου 
προϊόντος στην αγορά. Να σηµειωθεί εδώ πως 
ταυτόχρονα ο διαγωνισµός συµβάλλει στην 
ποιοτική βελτίωση των ελληνικών ελαιόλαδων 
και στην ισχυροποίηση των ελληνικών branded 
προϊόντων. Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.kalamata-olivefestival.gr/

∆ιαγωνισµός
ποιότητας ελαιολάδου
«ΚΟΤΙΝΟS»
Τα υψηλής ποιότητας εξαιρετικά παρθένα 
ελαιόλαδα έχουν για 5η συνεχόµενη χρονιά την 
ευκαιρία να διαγωνισθούν για την κατάκτηση των 
κορυφαίων διακρίσεων του ∆ιαγωνισµού 

Ποιότητας 
«ΚΟΤΙΝΟS», 
τον οποίο 
διοργανώνει η 
Επιστηµονική 
Λέσχη Φίλων 
Ελαιολάδου 
«ΦΙΛΑΙΟΣ». Η 
απονοµή των 
βραβείων στους 

νικητές θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 17 
Μαΐου, στο πλαίσιο της ∆ιεθνούς Έκθεσης 
Τροφίµων FOODEXPO GREECE 2020 (Αθήνα, 
METROPOLITAN EXPO CENTER, 07-
09/3/2020). Υπό την Aιγίδα: ΥΠΑΑΤ, 
ΣΕΒΙΤΕΛ. Τηλ. 2103238315, e-mail: info@
filaios.org, website: www.filaios.org. Ανάµεσα 
στους χορηγούς επικοινωνίας: Agrenda, 
Agronews.gr, Ελαίας Καρπός.

Αγρότες 
του µέλλοντος
Το Κοινό Κέντρο Ερευνών 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σε συνεργασία µε τη Γενική 
∆ιεύθυνση Γεωργίας και 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
διοργανώνουν το 
πρόγραµµα «Οι αγρότες του 
µέλλοντος» µε στόχο να 
οραµατιστούν το µέλλον της 
γεωργίας. Η κλειστή 
συνάντηση εργασίας, θα 
λάβει χώρα την Πέµπτη 12 
Μαρτίου (11.00 – 15.00) 
στα γραφεία του 
προγράµµατος 
(Ι.Κρανιδιώτη 2, Κτίριο 
Λάµδα, Θέρµη, 57001, 
Θεσσαλονίκη) µε 
προσκεκληµένους 15 νέους 
αγρότες και παραγωγούς.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑ

Ακόµα ένα Συµπόσιο 
για λιπάσµατα CIEC

To 28o ∆ιεθνές Συµπόσιο του 
Επιστηµονικού Κέντρου για τα 
Λιπάσµατα (CIEC) µε θέµα 
«Λίπανση και Αποτελεσµατικότητα 
Θρέψης στο Μεσογειακό 
Περιβάλλον» συνδιοργανώνεται 
από το Κέντρο Θρέψης Φυτών και 
Ποιότητας Εδάφους του 
Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών, τον Σύνδεσµο 
Παραγωγών και Εµπόρων 
Λιπασµάτων (ΣΠΕΛ), και διεθνείς 
επιστηµονικούς εταίρους. 
Το συνέδριο θα πραγµατοποιηθεί 
16-20 Μαρτίου, στο ξενοδοχείο 
Τιτάνια. Περισσότερες 
πληροφορίες θα βρείτε στον 
ιστότοπο του συνεδρίου: www.
ciec2020.aua.gr

ΤΙΤΑΝΙΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται γουρουνάκια από 20 εως 40 
κιλά από παραγωγό. Τηλ.6974/431615.

Πωλείται αγελάδα Ηolstein 30 ετών σε 
πλήρη γαλακτοπαραγωγή µε δύο νεογέν-
νητα µοσχαράκια 1600 ευρώ. ∆υτική Μα-
κεδονία Τηλ. 6974/705615.

Πωλούνται 50 αρνάδες γνήσιες χιώτικες 
120 ευρώ η έκαστη. Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται  αρσενικά και θηλυκά γνή-
σια κατσίκια ράτσας αγγλονουµπια 
και 2 τράγοι ράτσας αγγλονουµπια. 
Τηλ.6955/316314.

Πωλούνται µοσχάρια κρεατοπαραγωγής 
Λιµουζίν Σίµενταλ και διασταυρώσεις Λι-
µουζίν εισαγωγής 350 µε 450 κιλά.Τιµή 
από 2,30 το κιλό. Τηλ. 6906/779402. 

Πωλούνται 20 αγελάδες ελευθέρας βο-
σκής. Τηλ. 6946/357221.

Πωλούνται 100 αγελάδες Σιµένταλ βι-
ολογικής εκτροφής οι οποίες έχουν δι-
καιώµατα, λαµβάνουν βιολογική επιδότη-
ση και παράγουν βιολογικό γάλα, πιστο-
ποιηµένα από την  TUV  AUSTRIA.  Tηλ. 
6940/840982. Ώρες επικοινωνίας 
19:00-21:00

Πωλούνται 170 γίδια διασταύρωση Αγ-
γλονούµπια µε ∆αµασκό. Τα 120 έχουν 
γεννήσει από 6 Φεβρουαρίου µέχρι τώρα 
και τα 50 γεννάνε µέχρι τέλος Φεβρου-
αρίου. Πωλούνται και 10 τράγοι. Όλα τα 
ζώα έχουν τα πιστοποιητικά τους. Τηλ. 
6946/062106.

Πωλούνται 150 κοτόπουλα ελευθέρας 
βοσκής, αξίας 4 ευρώ/καθένα. Περιοχή 
∆υτικής  Μακεδονίας. Τηλ. 6974/352688.

Πωλούνται δικαιώµατα βοσκότοπου 485 
στρεµµάτων αξιας 15500 ευρώ στην τι-
µη των 20000 ευρώ. Όχι Παζάρια , µόνο 
σοβαρές προτάσεις. Τηλ.6946/388293.

Πωλούνται µοσχίδες κρεατοπαραγωγής 
9 -14 µηνών σε προσφορά και καθαρόαι-
µες µοσχίδες Λίµουζιν 7 µηνών µε πιστο-
ποίηση. Τηλ.6906/779402..

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται αγελάδες ντόπιας βραχυκερα-
τικής φυλής σε πρόγραµµα σπάνιας και αν 
υπάρχει βιολογικη από 20 έως 50 ζώα πλη-
ρωµή έως 600 ευρώ ανα ζώο µετρητοίς 
Τηλ.6907/213322.

Ζητούνται δικαιώµατα από ζώα πρόβατα και 
γίδια σε λογικές τιµές τιµή  µετρητοίς.Τηλ. 
6946/388293.

Zητείται υπάλληλος ή ζευγάρι για κτηνοτρο-
φική επιχείρηση (Φύλαξη και τάισµα αγελά-
δων ελευθέρας βοσκής στην περιοχή Εµπε-
σός  Αιτωλοακαρνανίας  µισθός και ασφάλιση 
υποχρεωτικά.Τηλ.6907/213322.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται τριφυλλόσπορος. 
Τηλ.6942/620576.

Πωλείται κριθάρι για ζωοτροφή και βρώ-
µη για ζωοτροφή. Περιοχή Αλµυρού Βό-
λου  Τηλ. 6974/431615.

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

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

Φυτεία µε 3000 φραγκοκοσυκιές 4 ετών 
σε έκταση 15 στρεµµάτων διατίθεται δω-
ρεάν για εκµετάλλευση στην περιοχή του 
Αγίου Στεφάνου Μονεµβασιάς. Κος Γιώρ-
γος  Ατσαβές, κος  Σπύρος  Γαιτανόπου-
λος.Τηλ. 2106446000

AGRE 748 Πωλείται  τριφυλλόσπορος τρι-
ορισµένος  Τηλ.6942/620576.

Πωλούνται άχυρα σε στρόγγυλες µπάλες, 
τιµή 60 ευρώ/ανά τόνο και τριφύλλια σε 
στρόγγυλες µπάλες 155 ευρώ/ ανά τόνο. 
Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 6985/169000.

Πωλούνται 250 δέντρα καρυδιάς µε πε-
ρίµετρο από 0,80 έως 2 µέτρα, 300 ακα-
κίες και 300 καστανιές, µε ατελή άδεια 
και µεταφορά από τη δασική υπηρε-
σία. Περιοχή Σοχού Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6909/150578.

Πωλείται σανός βρώµης µε καρπό, προς 
15 λεπτά το κιλό και διάφορα άλλα χορτά-
ρια µε 2 ευρώ το δέµα. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ. 6943/267411.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, τριαρισµένος, 
σοδειάς ¯19, αρίστης ποιότητας. Περιοχή 
Φλώρινας. Τηλ. 6977/915577.

Πωλείται σε µικρή τετράγωνη µπάλα άχυ-
ρο από κριθαριά. Τηλ. 697 443115 

Πωλούνται 250 δέντρα καρυδιάς µε πε-
ρίµετρο από 0,80 έως 2 µέτρα, 300 ακα-
κίες και 300 καστανιές, µε ατελή άδεια 
και µεταφορά από τη δασική υπηρε-
σία. Περιοχή Σοχού Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6909/150578, 6944/215224.

Πωλούνται άχυρα σε στρόγγυλες µπάλες, 
τιµή 60 ευρώ/ανά τόνο και τριφύλλια σε 
στρόγγυλες µπάλες 155 ευρώ/ ανά τόνο. 
Περιοχή Κιλκίς. Τηλ. 6985/169000.

Πωλούνται άχυρα σε µικρές τετρά-
γωνες από παραγωγό σε καλή τιµή. 
6974/431615.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότη-
τας σανό, άχυρα, λιόλιο, αραβοσιτιά µε 
καρπό, βρώµη µε καρπό και κριθάρι µε 
καρπό σε προσιτές τιµές,περιοχή ΑχαΪ-
ας. ∆εκτές επιταγές από εµπόρους µε δυ-
νατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Τηλ. 
6982/485793, 6999/672735.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, τριαρισµένος, 
σοδειάς ¯19, αρίστης ποιότητας. Περιοχή 
Φλώρινας. Τηλ. 6977/915577.

Πωλείται ελαιόλαδο έξτρα παρθένο φε-
τινής εσοδείας. Περιοχή Μεσολογγίου. 
Τηλ.6973/052394.

Πωλείται βίκος, µπιζέλι και φακή  καθα-

ρισµένη για σπόρο. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6932/372270. 

Πωλούνται υποπροϊόντα σιτη-
ρών και οσπρίων για ζωοτροφή. 
Τηλ.6938/347469.

Πωλείται τριφυλλόσπορος  Υπάτης  τριο-
ρισµένος σοδειάς 2019 σακιασµένος των 
25κιλών. Τηλ. 6976/516447.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, 
χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ι-
ανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερ-
ρών. Τηλ.6987/310440.

Πωλείται τριφύλλι προς 0,15€ το κιλό 
και βιολογικό προς 0,17€ το κιλό. Περιο-
χή Σερρών Τηλ.6987/310440.

Πωλείται βίκος-µπιζέλι από παραγωγό και 
µείγµα βίκος-κριθάρι, βίκος-βρώµη, βίκος-
σιτάρι, κατάλληλα για παραγωγή κτηνο-
τροφικού σανό για πρόβατα και αγελάδες. 
Κατάλληλος για εναλλαγή σποράς βίκος-
σιτάρι αµειψισπορά.  Τηλ. 6981/088747.

Πωλούνται µικρές µπάλες τριφύλλι, άχυ-
ρο και κριθάρι καρπό µε παράδοση στο χώ-
ρο σας στην περιοχή Θεσσαλονίκης και σε 
όµορους νοµούς,  www.trifillia.gr. Τηλ. 
6944/411107.

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγω-
γό για χλωρή λίπανση και εµπλουτισµό 
µε άζωτο σε ξηρικούς ελαιώνες, αµπέ-
λια, δενδρώδη. Εξασφαλίζοντας ποιότητα 
στην καρπόδεση και µεγαλύτερη παραγω-
γή ελιάς ανά δέντρο και γονιµότητα του 
εδάφους. Τηλ. 6948/423151.

Πωλείται βίκος , καθαρισµένος απολυ-
µασµένος, κατάλληλος για χλωρή λίπαν-
ση, ελιές, κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα. 
Τηλ.6948/423151.

Πωλείται τριφυλλόσπορος  τριορισµέ-
νος, καθαρισµένος φετινής σοδιάς άρι-
στης ποιότητας. Περιοχή ∆οµοκού. Τηλ. 
6942/282472. 

Πωλείται  βίκος ποικιλίας Μαριά-
να πολύ παραγωγικός για σανό, καρ-
πό και χλωρολίπανση καθαρισµένος 
απολυµασµένος σε καλή τιµή από πα-
ραγωγό. Τηλ.6972/285256. Whatsup 
6974/313224.

Πωλείται βρώµη ποικιλίας Κασσάνδρα 
κόκκινη δίκοκκη για σπόρο και για ζωο-
τροφή πολύ καλής ποιότητος σε καλή τι-
µή από παραγωγό. Τηλ. 6972/285256.
whatsup 6974/313224.

Πωλoύνται ρεβίθια ποικιλίας Θηβών κα-
θαρισµένα και απολυµασµένα για σπόρο 
και ρεβίθια για φαγητό πολύ βραστερά και 
νόστιµα χωρίς λιπάσµατα, βιολογικά σε χα-
µηλή τιµή. Τηλ.6972/285256. whatsup 
6974/313224.  

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται για αγορά δικαιώµατα βασικής ενί-
σχυσης (από χωράφια, βαµβάκι, σιτάρι, καλαµπό-
κι κτλ). Περιοχή Λάρισας. Τηλ. 6978/0237228.

Ζητούνται µπάλες τριφύλλι- σανό µικρές και µε-
γάλες σε µεγάλη ποσότητα για ταισµα αγελάδων 
, περιοχή Εµπεσός Αιτωλοακαρνανίας. Ανταλ-
λάσονται και  µε µοσχάρι.  Τηλ. 6907/213322.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 
1.000τ.µ. για επαγγελµατική ή αγροτι-
κή χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Πε-
ριοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται αγρός έκτασης 8 στρεµµά-
των. Περιοχή Θήβας. Τιµή στρέµµατος 
800 ευρώ. Τηλ. 6942/547096.

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

Τηλ. 6983/717473.

Πωλείται ή ενοικιάζεται αποθήκη 
1.000τ.µ. για επαγγελµατική ή αγροτι-
κή χρήση, διαθέτει νερό και ρεύµα. Πε-
ριοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται αγροτεµάχιο ξηρικό 20 
στρεµµάτων. Θέση Καράπλα,Μελιταία 
∆οµοκού,Νοµός Φθιώτιδας.Τιµή 30000 
ευρώ. Τηλ.6995/309580.

Πωλείται αγροτεµάχιο στο νοµό Φθιώ-
τιδας. Τηλ.6995/309580.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται κτήµατα φιστικιάς και καρυδιάς για 
ενοικίαση ή αγορά. Τηλ.6938/347469.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται τρακτέρ και χορτοδετικές 
µηχανές. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640. Περιοχή 
Γιαννιτσών.Τηλ.6947/723035.

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας milk 
plan 24 θέσεων ελευθέρας εξόδου, τι-
µή 9.000€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6948/102420.

Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο 
από χαρµανιέρα 2 κυβικών, σπαστήρας 
ζωοτροφών µε 3 κυλίνδρους και ηλε-
κτρονικό ζυγιστικό τιµή 6.000€. Περιο-
χή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6948/102420.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. Περι-
οχή Θεσσαλονίκης. Κ. Γιώργος. Τηλ. 
6982/675136.

AGRE 748 Πωλούνται  χορτοδετικές 
µηχανές και µεταχειρισµένα τρακτέρ. 
Τηλ.6942/620576.

Πωλείται 24αρι αρµεκτήριο Delaval 24 
επί 24 πλήρως αυτοµατοποιηµένο, ελά-
χιστα χρησιµοποιηµένο τιµή 12000 ευ-
ρώ τιµή συζητήσιµη Τηλ.6909/189430, 
6992/578274.

Πωλούνται 2 κάδοι αρµέγµατος για 4 αι-
γοπρόβατα γενική επισκευή µαζί µε 2 µο-
τέρ αντλίας κενού. Τιµή 600 ευρώ. Περι-
οχή Κιλκίς. Τηλ. 6947/404701.

Πωλείται οριζόντιος ενσιρoδιανοµέας, 8 
κυβικά σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ. 6985/169000.

Πωλείται   τρακτέρ  FIAT  666 µε κου-
βούκλιο, 69 ίππους, µε έξτρα χειριστήρια 
για ανατροπή, µε δυνατότητα δοκιµής, του 
φοράω 1,80 βαρέου τύπου φρέζα. 8.000 

ώρες. Τιµή 8.000 ευρώ. Περιοχή Λειβα-
διά Σερρών. Τηλ. 6936/531958.

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

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

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Περι-
οχή Φαρσάλων απογευµατινές ώρες. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Περι-
οχή Φαρσάλων απογευµατινές ώρες. 
Τηλ.6944/985675.

Πωλείται  µηχανική  θεριζοαλωνιστι-
κή µηχανή  John Deere µοντέλο 1075. 
Τηλ.2491025355.

Πωλείται  µηχανική  θεριζοαλωνιστική 
µηχανή  John Deere µοντέλο 1075. Τηλ. 
2491025355. 

Πωλείται  χορτοκοπτικό Ιταλίας πεντά-
δισκo µε συνθλιπτικό 3500  ευρώ. ∆υτι-
κή Μακεδονία Τηλ.6974/705615.

Πωλείται παγολεκάνη 400 λίτρα τιµή 
1200 ευρώ Τηλ.6998/444326.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE µο-
ντέλο 2006 CVX 1170 full extra.
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ Landini 85L µοντέ-
λο 2002 µε καµπίνα 4 χ4 full extra.
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CLAAS µο-
ντέλο 2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4 , 
αµπελουργικό .Τηλ.6945/373163.

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini 
τύπου 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπί-
να. Τηλ.6945/373163.

Πωλούνται 2 αερόθερµα 150000 θερ-
µίδες µε pellet.  Περιοχή Πιερίας Τηλ. 
Tηλ.6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλείται ένας σβολοκόπτης ιταλι-
κός 2 µέτρα. Περιοχή Πιερίας.  Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χι-
λιάρι. Περιοχή  Πιερίας.

Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια  βαρέου   τύ-
που  (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.  µήκος  το καθέ-
να). Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγό-
νες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ  Claas  Νexus  101 ίπ-

Πωλούνται ενσιρώµατα καλα-
µποκιού µίγµατος βίκου βρώµης 
σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε 
ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλ-
λιού σε µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα. Τηλ.6977/440923,  E-mail: 
papapg100@gmail.com

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

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

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

ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΑΡΜΕΚΤΙΚΩΝ

Τεχνικός αρµεκτικών µε πολυετή 

εκπαίδευση στο εξωτερικό προ-

σφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες:

Σέρβις, βελτιστοποίηση και τοπο-

θέτηση καινούργιων και µεταχει-

ρισµένων αρµεκτικών µηχανη-

µάτων µε στόχο τη µείωση χρό-

νου άρµεξης, σωµατικών κυττά-

ρων, µικροβίων µε µηδενικές µα-

στήτιδες, την αύξηση παραγωγή 

γάλακτος, λίπους και πρωτεΐνης.

ΤΗΛ.: 6989/977779
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Από το µηδέν 18 µαθητές του Γενι-
κού Λυκείου και του Επαγγελµα-
τικού Λυκείου της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής, έστησαν µια 
εφαρµογή για smartphones που 
φιλοδοξεί να συνδράµει στην αντι-
µετώπιση των πολλαπλών και πο-
λυεπίπεδων προβληµάτων της µό-
λυνσης του βυθού της θάλασσας 
και πέτυχαν την δεύτερη θέση στο 
διαγωνισµό επιχειρηµατικότητας 
του Junior Achievement Greece.

Μάλιστα, η σχετική επιβράβευ-
ση τους δίνει το εισιτήριο για τον 
τελικό της διοργάνωσης τον Μά-
ιο στην Αθήνα.

Οι µαθητές, ως µέλη του οµίλου 
επιχειρηµατικότητας συµµετείχαν 
στην εµπορική έκθεση και το δι-
αγωνισµό των τριών καλύτερων 
«εικονικών επιχειρήσεων» που 
πραγµατοποιήθηκε Παρασκευή 28 
Φεβρουαρίου στο Mediterranean 
Cosmos.  Σύµφωνα µε την υπεύ-
θυνη καθηγήτρια του οµίλου, Με-
λίνα Μπρόζου φέτος, οι µαθητές 
του οµίλου επιχειρηµατικότητας 
της Αµερικανικής Γεωργικής Σχο-
λής εστίασαν το ενδιαφέρον τους 
σε υπηρεσία µε στόχο τον καθαρι-
σµό του βυθού. Μία υπηρεσία µε 

οικολογικό µήνυµα, η οποία είναι 
σε απόλυτη αρµονία και ταύτιση 
µε τις βασικές αρχές της Σχολής. Η 
εταιρεία ονοµάστηκε oclean, ώστε 
να αποδοθεί η διττή έννοια (ocean 
+ clean) σε µία λέξη.

Ο χρήστης της εφαρµογής αφού 
εντοπίσει τη ρύπανση θα µπορεί να 
επιλέξει το είδος (πλαστικό, γυαλί, 
αλουµίνιο) και το µέγεθος της και 
παράλληλα να δώσει τις ακριβείς 
συντεταγµένες αφού η εφαρµο-
γή καταγράφει άµεσα τα δεδοµέ-

να σε κοινόχρηστο χάρτη. Όταν η 
ένδειξη είναι κόκκινη σηµαίνει ότι 
έχει εντοπιστεί µολυσµένη περιο-
χή. Όταν είναι πράσινη σηµαίνει 
ότι το πρόβληµα έχει αντιµετωπι-
στεί και η περιοχή έχει καθαριστεί. 
Στο χάρτη καταγράφεται το ιστο-
ρικό των ενεργειών, όπως επίσης 
υπάρχει και η δυνατότητα να ανε-
βάσει ο χρήστης φωτογραφίες του 
«πριν» και του «µετά» για µία ου-
σιαστική και υπεύθυνη θέση, για 
ένα καλύτερο µέλλον.

ΟCLEAN
H υπηρεσία εκπέµπει οικολο-
γικό µήνυµα, η οποία είναι σε 
απόλυτη αρµονία και ταύτιση 

µε τις βασικές αρχές της 
Σχολής

«Η δική µου Μυτιλήνη
1925-1927»
στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ
Το Πολιτιστικό Ίδρυµα Οµίλου 
Πειραιώς (ΠΙΟΠ) συνεχίζει τις 
προβολές του θεµατικού κύκλου 
µε τίτλο «Το ελληνικό ντοκιµαντέρ 
στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ». Στο 
πλαίσιο αυτό, τη ∆ευτέρα 9 
Μαρτίου (ώρα 19:00), 
προβάλλεται το εξαιρετικό ιστορικό 
ντοκιµαντέρ «Η δική µου Μυτιλήνη 
1925-1927» (2002-53’). Είσοδος 
ελεύθερη. Για κρατήσεις: 210- 
3418011, ∆ευτέρα-Παρασκευή.

Βόλτες στις Ανθισµένες
Ροδακινιές της Βέροιας 
Βόλτες µε ποδήλατα, 
περιπατητικές διαδροµές, 
διαγωνισµό φωτογραφίας και 
video περιλαµβάνουν φέτος οι 
δράσεις που διοργανώνει ο 
Τουριστικός Όµιλος Βέροιας στις 
Ανθισµένες Ροδακινιές. Σύµφωνα 
µε το πρόγραµµα την Κυριακή 15 
Μαρτίου (ώρα προσέλευσης 9:00 
πµ) ποδηλατάδα και περίπατος, 
ενώ σε πλήρη εξέλιξη θα 
βρίσκεται φωτογραφικός 
διαγωνισµός και video.

Η οµάδα των 18 µαθητών πήρε από την αρχή πολύ σοβαρά το πρότζεκτ για να στήσει την εφαρµογή, 
ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι όχι µόνο αναζήτησαν, αλλά εξασφάλισαν σηµαντικές χορηγίες.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Μαθητική καινοτομία 
για καθαρούς βυθούς
Τη δεύτερη θέση σε διαγωνισμό επιχειρηματικότητας πήραν 
οι μαθητές Λυκείου της ΑΓΣ για την εικονική εταιρεία «οclean»

Υποτροφίες της ∆έλτα 
για νέους κτηνοτρόφους
Η ∆ΕΛΤΑ υλοποιεί για 4η συνεχή 
χρονιά το πρόγραµµα υποτροφιών 
προς νέους κτηνοτρόφους, 
παρέχοντας και φέτος 26 
υποτροφίες µε τόπο διεξαγωγής 
τη Γαστούνη Ηλείας και την 
Αριδαία Πέλλας. Φορέας 
υλοποίησης η Αµερικανική 
Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης 
στο πλαίσιο του «Σχεδίου ∆ράσης 
Γαία» µε στόχο τη στήριξη και τη 
βιώσιµη ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας της χώρας.

Για 9η χρονιά το ΑΠΘ 
προσφέρει λαχανόκηπους
Στο πλαίσιο των δράσεων για την 
εξωστρέφεια του Αριστοτέλειου 
Πανεπιστηµίου, το Τµήµα 
Γεωπονίας και το Αγρόκτηµα του 
ΑΠΘ δίνουν την ευκαιρία για 
ένατη συνεχή χρονιά, στους 
πολίτες να φτιάξουν τον δικό τους 
κήπο στις εκτάσεις του 
Πανεπιστηµιακού Αγροκτήµατος, 
στη Θέρµη. Η υποβολή αιτήσεων 
ξεκίνησε στις 4 Μαρτίου 2020, 
έως εξαντλήσεως των διαθέσιµων 
εκατό κήπων που προσφέρονται.

πους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Πε-
ριοχή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253. 
Tηλ.6980/001606

Πωλείται  Ford  Transit   µε µουσαµά, 
280.000 χλµ. Περιοχή Πιερίας. 

Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλείται ΒMW E30, 4θυρο, 35 ετών. Πε-
ριοχή Πιερίας.

 Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253.

Πωλείται χορτοκοπτικό Εσκον 6400 πλη-
ροφορίες στο Τηλ. 6977/550262.

Πωλείται  αγροτικός  ελκτήρας  
Goldoni  τύπου  714  1200 ευρώ. 
Τηλ.6987/876761.

Πωλούνται 2 Τολ το ένα 6 µέτρα επί 
26 και το δεύτερο 10 µέτρα επί 30 για 
κτηνοτροφική χρήση – αποθήκες- θερ-
µοκήπια και άλλα. Περιοχή Αττικής. 
Τηλ.6974/396880. 

Πωλείται δισκοσβάρνα ΣΑΜΠΡΙ 36, µε 
ενσωµατωµένο ψεκαστικό 1600 κιλών, 
σε αρίστη κατάσταση. Περιοχή Θήβας. Τηλ. 
6977/397050.

∆ιατίθεται Stretch film χορτοδεσιας 
EXTRA ENERGY σε τιµές χονδρικής. Ζη-
τούνται αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύ-
προ Tηλ.6974/740491.

Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κουµπότα 
4Χ4 µε φρέζα, τρέιλερ σε άριστη κατάστα-
ση. Τηλ. 6976/516447.

Πωλείται αρµεκτήριο STRANGO , 8 θέσε-
ων για αγελάδες. Τιµή 6.000 ευρώ.Τηλ. 
6977/673121.

Πωλείται ποµόνα µαζί µε το στρόφαλο, 
700 ευρώ. Τηλ.6977/673121.

Πωλείται άροτρο MORO PIETRO 2006  
4υνο - 5υνο µε ελάχιστες ώρες λειτουργί-
ας. Περιοχή Μεσηµέρι Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6977/524520.

Πωλείται αρµεκτήριο A Delaval περιοχή 
Βοιωτίας. Τηλ.6932/359820.

Πωλείται τρακτέρ  ford 4110, 50 ίππων. 
Τιµή ευκαιρίας 3.900€. Περιοχή Αχαΐα. 
Τηλ.6982485793.

Πωλείται τρακτέρ  FORD  3910 µαζί µε 
αντλία νερού, µε σωλήνες και καροτσάκι, 
ψεκαστικό, σκαλιστική, σβάρνα, καλλιεργη-
τής όλα σε άριστη κατάσταση. Κ.  Θανάσης.  
Περιοχή Λειβαδιάς. Τηλ. 6949/093007.

Πωλείται ψυγείο κρεοπωλείου 3 x 2 x 2,5 
µέτρα, πλήρες. Τηλ. 6944/696387.

Πωλείται τρακτέρ SΑΜΕ 100 ίππων 6κύ-
λινδρο, αερόψυκτο µε 2.400 ώρες. Τηλ. 
6944/696387.

Πωλoύνται σωλήνες ποτίσµατος 3αρες 
και 2µισάρες σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ. 6973/052394.

Πωλείται γεννήτρια 6,5 kva. Περιοχή 
Σοχός Μαυρούδα Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6974/677830.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµα-
τος 2,5 ιντσών µε σωληνάκια κολ-
ληµένα για µπεκ,περοτ και µπαουερ 
σε άριστη κατάσταση και σε πολύ κα-
λή τιµή. Tηλ.6972/285256. whatsup 
6974/313224.

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

Πωλείται άροτρο 14άρι τρίυνο terra 
Γκλαβανης σε αρίστη κατάσταση 1.200 ευ-
ρώ. Τηλ.2233/071208. – 6983/738450.
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Στη ρεβάνς του 
Παρκ ντε Πρενς 
Ο δρόμος προς τους «8» του Τσάμπιονς Λιγκ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τα επαναληπτικά παιχνίδια του 
Τσάµπιονς Λιγκ αλλά και η πρεµιέ-
ρα της φάσης των «16» στο Γιου-
ρόπα, µονοπωλούν την ερχόµε-
νη εβδοµάδα το αθλητικό ενδια-
φέρον. Στις 10 Μαρτίου, η Λειψία 
αναµένεται να συνεχίσει το ταξίδι 
στο όνειρο, καθώς το 1-0 επί της 
ντεφορµέ φέτος Τότεναµ µάλλον 
εξασφαλίζει ένα εύκολο βράδυ για 
τους παίκτες του Νάγκελσµαν στη 
ρεβάνς της Γερµανίας. Το ίδιο βέ-
βαια ίσως να ισχύει και για την Α-
ταλάντα, που ταξιδεύει στην Ισπα-
νία για να αντιµετωπίσει τη Βαλέν-
θια (πρώτο µατς 4-1). 

Από την άλλη, όλα ανοιχτά εί-
ναι στα µατς της 11ης Μαρτίου, µε 
πολύ σπουδαία ντέρµπι σε Γαλλία 
και Αγγλία.  Η Παρί Σεν Ζερµέν θα 
πρέπει να βρει τρόπο να περιορί-
σει στο Παρκ Ντε Πρενς τον «δο-
λοφόνο µε το αγγελικό πρόσωπο» 
Έρλινγκ Χάαλαντ της Ντόρτµουντ 
και επίσης να γυρίσει το εις βάρος 
της 2-1. Παράλληλα, η Λίβερπουλ 
που βρίσκεται σε κάµψη καλείται 
να υπερασπιστεί στην έδρα της τον 
τίτλο της απέναντι στην Ατλέτικο 
(1-0 το πρώτο µατς).

Στην πρεµιέρα τώρα των «16» 
του Γιουρόπα Λιγκ, ο Ολυµπιακός 
υποδέχεται τη Γουλβς στις 12 Μαρ-
τίου, ενώ µεγάλο µατς είναι κι αυ-
τό της Σεβίλλης µε τη Ρόµα.

Ορθάνοιχτος είναι ο δρόµος για την κατάληψη της 
πρώτης θέσης στον τρίτο όµιλο του Nations League για 
την Εθνική Ελλάδας, που κληρώθηκε µε Σλοβενία, 
Μολδαβία και Κόσοβο. Αξίζει να τονιστεί ότι από το 
δεύτερο Nations League θα προκύψουν µόλις δύο 
οµάδες που θα πάρουν το εισιτήριο για τα τελικά του 
Παγκοσµίου Κυπέλλου του Κατάρ το καλοκαίρι του 2022.

Βατός o όμιλος 
στο Nations League

Μπάσκετ (Basket League)

Λάρισα – Κολοσσός Ρόδου 15.30 ΕΡΤ Play4

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης - Σεβίλλη 17.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 19.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Σάρλοτ Χόρνετς – Χιούστον Ρόκετς 00.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Τορόντο – Νιου Γιορκ Σίτι 00.10 Novasports 1 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι - Έβερτον 16.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Λος Άντζελες Κλίπερς – Λος Άντζελες Λέικερς 21.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ρόµα – Σαµπντόρια 21.45 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάσκετ (Basket League)

Λάρισα – Κολοσσός Ρόδου 15.30 ΕΡΤ Play4

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης - Σεβίλλη 17.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 19.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Σάρλοτ Χόρνετς – Χιούστον Ρόκετς 00.00 COSMOTE SPORT 4 HD

Τορόντο – Νιου Γιορκ Σίτι 00.10 Novasports 1 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τσέλσι - Έβερτον 16.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι COSMOTE SPORT 1 HD

Μπάσκετ (ΝΒΑ)

Λος Άντζελες Κλίπερς – Λος Άντζελες Λέικερς 21.30 COSMOTE SPORT 4 HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Ρόµα – Σαµπντόρια 21.45 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 2 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 7 Μαρτίου

Κυριακή, 8 Μαρτίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πλεονέκτηµα  
μεγαλοαγροτών 
σε συνεταιρισμούς 
με το νέο νόμο 

Βαθιά τοµή    
στον Εθνικό Φάκελο 
των επιδοτήσεων 
επιδιώκει ο Βορίδης 

Αποσαφηνίζουν 
οι τράπεζες τους 
όρους χορήγησης 
επενδυτικών δανείων  

Ολυµπιακή φλόγα
Οι τελετές αφής (12 Μαρτίου) και 
παράδοσης της Ολυµπιακής Φλόγας 
(19 Μαρτίου), καθώς και η 
λαµπαδηδροµία σε ελληνικό έδαφος 
θα πραγµατοποιηθούν κανονικά, 
όπως αποφάσισε η Ελληνική 
Ολυµπιακή Επιτροπή. Όσον αφορά 
το Τόκιο, καθηµερινές είναι πλέον οι 
προσπάθειες των Ιαπώνων να 
επιβεβαιώνουν ότι οι Ολυµπιακοί 
Αγώνες θα φιλοξενηθούν κανονικά 
παρά την απειλή του κορωνοϊού.

Προηµιτελικά FA Cup
Ο αποκλεισµός από το κύπελλο 
Αγγλίας της Λίβερπουλ από την 
Τσέλσι ήταν η µεγαλύτερη 
έκπληξη την εβδοµάδα που  
πέρασε στη φάση των «16» της 
διοργάνωσης. Τα προηµιτελικά 
του θεσµού θα διεξαχθούν στις 21 
Μαρτίου, µε τα ζευγάρια Λέστερ-
Τσέλσι και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-
Άρσεναλ να είναι αυτά που 
συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον. 

Στα play-out η ΑΕΛ
Σέντρα στις 14-15 Μαρτίου θα 
έχουµε στα play-out που θα ορίσει 
το ποιες οµάδες υποβιβάζονται 
από τη Σούπερ Λιγκ. Στην 8η θέση 
του βαθµολογικού πίνακα 
κατετάγη η ΑΕΛ µε την 
ολοκλήρωση της κανονικής 
διάρκειας του πρωταθλήµατος, 
κάτι που της δίνει πλεονέκτηµα 
έδρας στα play out. H τελευταία 
οµάδα θα υποβιβαστεί απευθείας 
και η προτελευταία θα παίξει 
µπαράζ µε τη 2η της Super 
League 2.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



FERTILIZER 
MANAGEMENT

14 Mαρτίου
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 

ΜΕ ΤΗΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ





Σάββατο 7 & Κυριακή 8 Μαρτίου 2020

Α1 |  21

Λ
ίγο πιο ήσυχη σε σχέση µε τις προ-
ηγούµενες εβδοµάδες είναι η ελλη-
νική αγορά σκληρού σίτου, κυρίως 
λόγω της εξάπλωσης του κορωνο-

ϊού. Βέβαια πρέπει να θυµόµαστε πως και α-
πό πλευρά µας οι προσφορές µειώνονται κα-
θώς τα αποθέµατα δεν είναι πλέον πολλά και 
η νέα σοδειά δεν δείχνει υποσχόµενη.

 Κάποιες µικροδουλειές γίνονται στην ελ-
ληνική αγορά βάµβακος µε κλωστήρια γύρω 
από τα 72 σεντς ανά λίµπρα, αλλά γενικότε-
ρα υπάρχει διστακτικότητα από όλες τις µεριές. 
Με τα σηµερινά δεδοµένα, αν τελειώσει το θέ-
µα του κορονοϊού µπορεί να δούµε ανοδική 
αντίδραση αλλά λογικά δεν θα πιάσουµε επί-
πεδα άνω των 70 σεντς ανά λίµπρα. 

Σχεδόν απραξία  
στο σκληρό σιτάρι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

06/02 20/2 26/2 05/313/230/01

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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69,05

408,90

876,00

17,05

61,30
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90,90
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209,5
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405,90
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16,90
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17,01

56,12
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68,36

421,30

892,00

16,78

67,57
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81,62
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209,5

65,47

406,20

891,00

17,01

65,12

113,57

78,39

217

177

209,5

63,35

383,40

891,40

16,37

65,02

108,90

76,71

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 279 279

284 284
274

2,13 2,14 2,12 2,14 2,14

274
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Αυξηµένη µεταβλητότητα στις συνεδριάσεις του χρηµατιστηρίου
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦEB ΜΑΡ

Αναλυτές τονίζουν πως µε του 
ξεπεραστεί το πρόβληµα του ιού 
η αγορά σίγουρα θα ανακτήσει 
το χαµένο έδαφος.

Tα αποθέµατα λιγοστεύουν ενώ 
παράλληλα τα νέα για την εξέλιξη 
της νέας σοδειάς δεν είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Κράτησε για άλλη µία εβδοµάδα 
την µικρή αύξηση που σηµείωσε 
η τιµή του καλαµποκιού στα εµπορικά 
κέντρα της Ιταλίας πρόσφατα.

Αµετάβλητη κι αυτή την 
εβδοµάδα η τιµή για το κριθάρι 
βυνοποίησης, που δείχνει 
σηµάδια σταθεροποίησης. 

Παρά µια αναιµική κινητικότητα στην 
αγορά ελαιολάδου, οι τιµές δεν 
φαίνεται να µπορούν να ξεκολλήσουν 
από τα χαµηλά επίπεδα.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με µικροαγορές αµνοεριφίων για 
τους... καταψύκτες µέχρι Πάσχα, κι-
νείται το τελευταίο διάστηµα η αγο-
ρά αιγοπρόβειου κρέατος, όσο οι αρ-
νάριδες φροντίζουν τα νεογέννητα 
και τα σουγκάρια, ώστε να περιορί-
σουν κατά το δυνατόν τις απώλειες 
από τυχόν ασθένειες που χτυπούν 
τα ζώα σε αυτή την ηλικία. 

Η αγορά που διαµορφώνεται το δι-
άστηµα αυτό, αφορά µεγαλοεµπό-
ρους, οι οποίοι αποθηκεύουν στην 
κατάψυξη το αιγοπρόβειο κρέας και 
το βγάζουν λίγο πριν το Πάσχα να 
ξεπαγώσει. Οι τιµές κυµαίνονται στα 
3,80 ευρώ για τα κατσίκια και στα 4 
µε 4,50 ευρώ το κιλό για τα αρνιά, 
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ. Να ση-
µειωθεί εδώ πως η τιµή του κατσι-
κίσιου συνήθως υπερβαίνει εκείνη 
του πρόβειου, όταν ξεκινά η ζήτηση 
από την Ισπανία και την Ιταλία, χώ-
ρες που φαίνεται να το προτιµούν. 

Υπενθυµίζεται πως τα πρώιµα ζώα 
πήγαν καλά µε τις τιµές σφαγίου να 
φτάνουν τα 6,5 ευρώ το κιλό για τα 
κατσίκια και τα 5,5 ευρώ το κιλό για 
τα αρνιά, µε τη στήριξη της υψηλής 
ζήτησης που σηµειώθηκε την περίο-
δο πριν από τις γιορτές των Χριστου-
γέννων από τις χώρες της Μεσογείου. 

Ωστόσο όπως εξηγεί στην Agrenda 
ο κτηνοτρόφος Μιχάλης Τζιότζιος, 
η καλή εµπορική πορεία των περα-
σµένων µηνών δεν συνεπάγεται α-
παραίτητα και µια εξίσου επιτυχη-
µένη πασχαλινή περίοδο. Αυτό για-
τί αφενός µένει να αποφευχθεί κά-
ποια ασθένεια στους στάβλους που 
θα ζηµίωνε τους κτηνοτρόφους, α-
φετέρου γιατί υπάρχει µια αγωνία 
στο κοµµάτι των εξαγωγών. «Είναι 
νωρίς ακόµα» εξηγεί ο έµπειρος κτη-
νοτρόφος συνοµιλητής µας, «ωστό-
σο έχουµε στην άκρη του µυαλού 
µας την κατάσταση στην Ιταλία, αν 
ενταθούν τα πράγµατα µε τον κο-
ρωνοϊό και δεν πάει καλά το Πά-
σχα τους» είπε για να καταλήξει ό-

τι: «αν δεν πάνε οι εξαγωγές εκεί 
καλά, τότε θα βρεθούµε σε µια δυ-
σάρεστη κατάσταση».

Από άποψη παραγωγής γάλακτος, 
σηµειώνεται πως οι συνθήκες είναι 
ευνοϊκές, αφού ο χειµώνας δεν ή-
ταν ιδιαίτερα βαρύς ωστόσο υπάρ-
χουν αξιοσηµείωτες απώλειες στα 
αρνιά. Μάλιστα οι κτηνοτρόφοι υ-
πογραµµίζουν την ανάγκη αποζη-
µιώσεων από τον ΕΛΓΑ στην περί-
πτωση κάποιας ασθένειας των νε-
αρών ζώων, κάτι που συνήθως δεν 
γίνεται, αν και η ακριβής καταγρα-
φή των ζηµιών είναι πολύ εύκολο 
να υπολογιστεί όπως εξηγούν, µέ-
σω του ελέγχου των σφαγίων όπου 
πραγµατοποιείται η καύση.

Ψευτοπληρώνονται προς το παρόν τα αρνιά 
  α ορά α τ  το διάστηµα ινείται στα  ε ρώ ια τα ατσί ια αι στα  ε ρώ ια τα αρνιά
 ην ατάσταση στην ταλία αι την πορεία τ ν ε α ών έχο ν στο µ αλ  το ς οι τηνοτρ οι

Από έναν πληθυσµό 8,5 εκατ. 
περίπου προβάτων ετησίως, 
την πενταετία 2014-2018 
καταγράφηκαν στο σύστηµα 
Άρτεµις µόλις 2,9 εκατ. 
σφαγές προβατοειδών ανά 
έτος, σύµφωνα µε στοιχεία που 
παρουσίασε στη διάρκεια 
πρόσφατης εκδήλωσης στη 
Θεσσαλονίκη ο κτηνίατρος, 
επιθεωρητής-ελεγκτής στη 
∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης 
Ελέγχων Γάλακτος και 
Κρέατος ΕΛΓΟ- ∆ήµητρα, δρ. 
∆ηµήτριος Γαλαµάτης. Έτσι, 
βάσει των επίσηµων στοιχείων, 
«λείπουν» από το σύστηµα περί 
τις 6 εκατ. σφαγές αµνοεριφίων 
σε ετήσια βάση, γεγονός που 
εγείρει ερωτήµατα σχετικά µε 
την προέλευση αρκετών προς 
πώληση στην Ελλάδα ζώων. 
Με αφορµή τα στοιχεία αυτά, 
διευκρινήσεις για τις ενέργειες 
στις οποίες θα προβεί, ώστε να 
παταχθεί το φαινόµενο των 
ελληνοποιήσεων στο πρόβειο 
κρέας, ζήτησε ο βουλευτής Ν∆ 
Λαρίσης Μ. Χαρακόπουλος, 
από τον υπουργό Μ. Βορίδη.

ΕΞΙ ΕΚΑΤ. ΣΦΑΓΕΣ ΕΤΗΣΙΩΣ 
∆ΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

Έχουµε µπει σε µια περίοδο µε αυξηµένη µεταβλητότητα 
στις αγορές. Όχι µόνο το βαµβάκι, αλλά σχεδόν όλα τα 
χρηµατιστήρια, άλλαζαν πρόσηµο µέρα µε την ηµέρα ή 
ακόµα και στη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης ανάλογα 
κυρίως µε τα νέα του κορωνοϊού. Η εξάπλωση του ιού 
παγκοσµίως φυσικά και θα επηρεάσει τα νούµερα της 
παγκόσµιας οικονοµίας και όσον αφορά το βαµβάκι 
θεωρείται πλέον δεδοµένη µια µείωση στην εκτίµηση της 
κατανάλωσης ίνας. Αναλυτές τονίζουν πως µε του 
ξεπεραστεί το πρόβληµα του ιού η αγορά σίγουρα θα 
ανακτήσει το χαµένο έδαφος, αλλά πολύ δύσκολα θα 
φτάσει εκεί που την αφήσαµε πριν την πτώση. 

ΝEA ΥOΡKH
Η έντονη µεταβλητότητα στο χρηµατιστήριο έχει κάνει 
διστακτικούς σε κινήσεις τόσο τους αγοραστές όσο και 
τους πωλητές. Σηµειώνονται µικρές πωλήσεις προς 
κλώστες σε τιµές γύρω από τα 72 σεντς ανά λίµπρα για τα 
ποιοτικά βαµβάκια. Παγκοσµίως στη φυσική αγορά υπάρχει 
ζήτηση και για παράδειγµα στη γειτονική µας Τουρκία 
είχαµε πάρα πολλές νέες δουλειές στα αµερικανικά 
βαµβάκια σε δελεαστικές τιµές. Στην περίπτωση µας, είναι 
και τα αποθέµατα περιορισµένα και σε λίγα χέρια, 
εποµένως το περιθώριο σηµαντικής µείωσης της τιµής δεν 
είναι µεγάλο. Παράλληλα, µας δυσκολεύει και η 
αποδυνάµωση του δολαρίου έναντι του ευρώ. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Μεγάλη ζήτηση από Ισπανία, Ιταλία 
για ελληνικό αιγοπρόβειο κρέας. 

ΑΝΗΣΥΧΙΑ
Η καλή εµπορική πορεία 

των περασµένων µηνών 

δεν συνεπάγεται επιτυχη-

µένη πασχαλινή περίοδο

Συνεδρίαση 04/03/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάιος '20 62,98 +0,21

Ιούνιος '20 63,67 +0,11

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΪΟΣ 2020
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
  gogos@agronews.gr

Αυξηµένο ενδιαφέρον για αγο-
ρά ποσοτήτων ελαιολάδου εµφα-
νίζει η εγχώρια βιοµηχανία, η ο-
ποία συντηρεί επαφές µε παρα-
γωγούς και συνεταιρισµούς, πε-
ριοριζόµενη κυρίως σε δειγµατι-
σµούς. Ωστόσο οι εντυπώσεις που 
αποκοµίζονται από την κατάστα-
ση στην αγορά, αφήνουν ανοι-
χτό το ενδεχόµενο για ζωηρή κι-
νητικότητα το προσεχές διάστηµα 
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ. Οι τιµές 
στη Νότια Λακωνία κυµαίνονται 
ανάµεσα στα 2,45 µε 2,50 ευρώ 
το κιλό, µε τις υπόλοιπες περιο-
χές να ακολουθούν µια ασθενικά 
ανοδική τάση προς τα 2,30 ευρώ. 

Με τιµές κατά µέσο όρο περί τα 
3,20 ευρώ το κιλό διέθεσε στην α-
γορά 100 τόνους ελαιολάδου ο ΑΣ 

Θερµασία ∆ήµητρα, σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο του Συνεταιρισµού 
Κωνσταντίνο Μέλλο. Υπενθυµίζε-
ται ότι ο συνεταιρισµός είχε προβεί 
σε µια πρωτοβουλιακή ιδιωτική α-
ποθεµατοποίηση στις αρχές περί-
που της περιόδου, έχοντας τώρα 
στην άκρη κοντά στους 100 τόνους 
ελαιολάδου ΠΟΠ Κρανιδίου, πο-

σότητα που ετοιµάζεται να τυπο-
ποιήσει και να εξάγει προσεχώς. 

Την ίδια στιγµή, ολοκληρώθη-
κε προ ολίγων ηµερών η τέταρτη 
δηµοπρασία αποθεµατοποίησης 
που ενέκρινε η Κοµισιόν τον πε-
ρασµένο Νοέµβριο, χωρίς ωστό-
σο να καταφέρει να ξεκουνήσει 
την αγορά στο µεταξύ, µε τη µέ-
ση τιµή στην Ισπανία να µην έχει 
υπερβεί τα 2,15 ευρώ. Ανησυχίες 
µάλιστα προκαλεί η επιστροφή έ-
πειτα από 180 µέρες των αποθη-
κευµένων ποσοτήτων στην αγορά.   

Στην Ιταλία, η τιµή για τα έξτρα 
παρθένα έχει υποχωρήσει κατά 
τουλάχιστον 1,20 ευρώ το κιλό α-
πό το ξεκίνηµα της εµπορικής πε-
ριόδου, χωρίς να δείχνει η αγορά 
πως έχει δυνάµεις για µικρή έστω 
ανάκαµψη. Ωστόσο, θετικά κρίνε-
ται ότι ποσότητες έξτρα παρθένων 
απορροφούνται µε καλύτερη ροή. 

Πολλές κουβέντες και προσεκτικές πράξεις
∆είγµατα ζητά η εγχώρια αγορά ελαιολάδου 
Σταθεροποίηση τιµών σε χαµηλά επίπεδα µε την τέταρτη δηµοπρασία αποθεµατοποίησης

ΠΤΩΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Στην Ιταλία, η τιµή για τα έξτρα 

παρθένα έχει υποχωρήσει κατά 

τουλάχιστον 1,20 ευρώ από την 

αρχή της εµπορικής περιόδου

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ (ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΚΙΛΟ)

ΝΟΤΙΑ ΛΑΚΩΝΙΑ  

2,50

ΜΕΣΣΗΝΙΑ

2,30
2,50

2,30

Φ
ορτώσεις παλιότερων συµ-
βολαίων σκληρού σίτου ε-
κτελούνται στην ελληνική α-
γορά, ενώ αναµένονται νέες 

πωλήσεις προς εξαγωγή. Τα τελευταία 
επίπεδα τιµών που έγιναν διαπραγµα-
τεύσεις κυµάνθηκαν γύρω από τα 270 
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, εντούτοις 
δεν ακούστηκαν πολλές δουλειές. Είναι 

γεγονός πως η 
προσφορά α-
πό την πλευ-
ρά µας ολοέ-
να και περιο-
ρίζεται, δεδο-

µένου ότι τα αποθέµατα λιγοστεύουν ε-
νώ παράλληλα τα νέα για την εξέλιξη 
της νέας σοδειάς δεν είναι ιδιαίτερα 
ενθαρρυντικά. ∆εν υπήρξαν µεταβο-
λές στη νέα λίστα τιµών της Φότζια, µε 
τα ποιοτικά σιτάρια στα 295-300 ευρώ 
ο τόνος. Στη Γαλλία οι τιµές παρέµει-
ναν στα 260 ευρώ ο τόνος παραδοτέα. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΣΤΑΣΙΜΗ Η ΑΓΟΡΑ 
ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Αν κάτι µπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα αναφορικά µε την αγορά βάµβακος την επερχόµενη χρονιά, αυτό είναι ότι οι καλλιεργούµενες εκτάσεις στις 
ΗΠΑ θα µειωθούν σε αξιοσηµείωτο βαθµό. Όσο οι δείκτες τιµών του βαµβακιού εµφανίζουν αρνητική συσχέτιση µε εκείνους των σιτηρών και της σόγιας, 
όλο και περισσότεροι παραγωγοί θα εγκαταλείπουν την καλλιέργεια, µε τα πρώτα επίσηµα στοιχεία να αναµένονται περί τα τέλη Μαρτίου.

Σε έλλειψη θα βρίσκεται σε λίγο καιρό το σκόρδο στις 
ευρωπαϊκές αγορές, όπου σε ποσοστό 80% κυριαρχεί 
το κινεζικό προϊόν. Οι πόρτες των κινεζικών αποθηκών 
που είναι γεµάτες από σκόρδο και τζίντζερ, έχουν κλεί-
σει εδώ και εβδοµάδες, µε την Ολλανδία, η οποία πα-
ραλαµβάνει και αναδιανέµει σε υπόλοιπες αγορές τα 
προϊόντα αυτά, να έχει να δεχθεί παραγγελία από τα τέ-
λη Ιανουαρίου. «Ακόµα δεν είναι σαφές πότε θα ανοί-
ξουν ξανά οι αποθήκες της Κίνας» εξηγεί ο Ολλανδός 
διανοµέας, ο οποίος αναζητά πλέον εµπόρευµα στην 
Ισπανία, τη Χιλή και την Αίγυπτο για να συµπληρώσει 

τα αποθέµατά του.
Η έλλειψη ήδη οδηγεί σε κατακόρυφη αύξηση των τι-
µών. Η τιµή του σκόρδου από την Ισπανία αυξήθηκε 
περίπου 25%, δηλαδή από 2,20 ευρώ το κιλό πήγε στα 
2,80 ευρώ, µέσα σε λίγες εβδοµάδες. Η κατάσταση µε 
το τζίντζερ είναι ακόµα πιο έντονη αφού στις 30 Ιανου-
αρίου ένα κουτί 13 κιλών τζίντζερ κόστιζε 22 ευρώ, ενώ 
τώρα έχει φτάσει στα 41 ευρώ. Στην Ολλανδία το 75% 
όλου του τζίντζερ και το 66% του σκόρδου προέρχεται 
από την Κίνα, σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία της Ολ-
λανδίας. Ο εισαγωγέας τζίντζερ, Πολ Γιν, επιβεβαιώνει 
την κατάσταση: «Υπάρχει µεγάλη έλλειψη στην ευρω-
παϊκή αγορά», είπε. «Έχουµε το δικό µας εργοστάσιο 
τζίντζερ στην Κίνα, ωστόσο ο ιός µας έχει εξαναγκά-
σει να παραµείνουµε κλειστοί έπειτα από την κινεζική 
πρωτοχρονιά».  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΙΣΧΝΗ ΜΕΙΩΣΗ 1% στα παγκόσµια α-
ποθέµατα προβλέπει για την εµπο-
ρική περίοδο 2019-2020, η ∆ιεθνής 
Συµβουλευτική Επιτροπή Βάµβακος, 
υπογραµµίζοντας ωστόσο ότι η αστά-
θεια στην παγκόσµια αγορά βαµβα-
κιού αυξάνει παρά τον περιορισµό 
των εµπορικών εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας, 
κυρίως λόγω της εξάπλωσης του κο-

ρονοϊού στην ανατολική Ασία. Σύµ-
φωνα µε την ICAC, τα παγκόσµια α-
ποθέµατα τη φετινή εµπορική περίο-
δο αναµένεται να µειωθούν -για πέ-
µπτη συνεχή φορά-  κατά 1%, σε 18 
εκατ. τόνους, κάτι που οφείλεται κα-
τά βάση στη µείωση, κατά 5,5%, στα 
αποθέµατα της Κίνας, που θα ανέλ-
θουν σε 8,4 εκατ. τόνους. 

ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ στην ανατολική Ασία έ-
χουν περιορίσει αισθητά το τελευ-
ταίο διάστηµα τον ρυθµό λειτουργί-
ας τους, στο πλαίσιο του ευρύτερου 
βιοµηχανικού, εµπορικού και οικο-
νοµικού λήθαργου στον οποίο έχει 
υποχρεωθεί η περιοχή. Μάλιστα εί-
ναι τέτοια η υποτονικότητα στην κι-

νεζική αγορά, ώστε όλο και περισ-
σότεροι θιασώτες της εµπορικής δι-
αµάχης ανάµεσα στο Πεκίνο και την 
Ουάσιγκτον, πείθονται από τα επιχει-
ρήµατα που θέλουν σχεδόν απίθανη 
τη δυνατότητα της Κίνας να τηρήσει 
τις δεσµεύσεις εισαγωγών των συµ-
φωνηθεισών ποσοτήτων από ΗΠΑ.

Η ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ επί των τιµών, το ε-
ρωτηµατικό πάνω από τις ασιατικές 
αγορές και οι εκτιµήσεις αναλυτών 
ότι δύσκολα ακόµα και µετά την α-
ποκλιµάκωση της ασθένειας η αγο-
ρά θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα µε 
τις αρχές του έτους, είναι αυτό που 

προβληµατίζει τους παραγωγούς. 
Την περασµένη εβδοµάδα οι χρη-
µατιστηριακές τιµές υποχώρησαν 3 
µε 4 σεντς, για να διαµορφωθούν 
γύρω από τα 64 σεντς, όταν ο µέσος 
παραγωγός χρειάζεται πάνω από 70 
σεντς για να εξασφαλίσει κέρδος. 

ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ διεθνή αγορά τα α-
ποθέµατα αναµένεται να αυξηθούν, 
κατά 3%, ήτοι σε 9,6 εκατ. τόνους. 
Η διεθνής κατανάλωση αναµένεται 
σταθερή και η παγκόσµια παραγω-
γή εκτιµάται ότι θα αυξηθεί κατά 1%. 
Ειδικότερα η παραγωγή βάµβακος 
της Ινδίας αναµένεται να αυξηθεί, 
κατά 12%, στους 6 εκατ. τόνους, ε-

νώ στις ΗΠΑ - µεγαλύτερος εξαγω-
γέας στον κόσµο - θα σηµειώσει αύ-
ξηση, κατά 9%, στους 4,4 εκατ. τό-
νους. Πάντως αξίζει να σηµειωθεί 
πως οι εξελίξεις αυτές ώθησαν την 
ICAC να αναθεωρήσει την τρέχου-
σα πρόβλεψη των τιµών της σε 79 
σεντ ανά λίµπρα έναντι 80 σεντ α-
νά λίµπρα τον προηγούµενο µήνα.

ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΜΑΡΤΙΟΥ αναµένονται τα 
επίσηµα στοιχεία από το USDA για 
τις εκτάσεις των βασικών εκτατικών 
καλλιεργειών των ΗΠΑ και του κό-
σµου, ωστόσο ήδη από τις πρώτες εν-
δείξεις εµφανίζεται σηµαντική τάση 
µείωσης των εκτάσεων βαµβακιού 
σε βασικά παραγωγικά κέντρα της 

Βόρειας Αµερικής. Η τάση αυτή ανα-
µένεται να ενισχυθεί, δεδοµένου ότι 
αρκετοί είναι οι παραγωγοί οι οποί-
οι δεν έχουν επιλέξει καλλιέργεια, 
αλλά σκέφτονται σοβαρά να µην ε-
µπιστευτούν το βαµβάκι την εµπορι-
κή περίοδο 2020-2021, παρά τις πε-
ριορισµένες επιλογές τους.

ΜΕΙΩΜΕΝΕΣ κατά 5,5% υπολογίζο-
νται οι εκτάσεις βάµβακος στις Η-
ΠΑ, που δύσκολα θα ξεπεράσουν 
τα 50 εκατ. στρέµµατα τη νέα περί-
οδο. Ο συσχετισµός στους δείκτες 
τιµών του βάµβακος µε της σόγιας 
και του καλαµποκιού, αντικατοπτρί-

ζει τις χαµηλές πτήσεις της αγοράς, 
µε τον κανόνα να θέλει τις εκτάσεις 
βάµβακος να µειώνονται την επόµε-
νη σεζόν. Εν τω µεταξύ, τα κλωστή-
ρια της Καλιφόρνια αλλάζουν εξο-
πλισµό για να επεξεργάζονται και 
βιοµηχανική κάνναβη.

Η περιορισμένη προσφορά 
αυξάνει την τιμή των σκόρδων
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Μειωµένη προσφορά φέρνει η νέα σεζόν στο βαµβάκι 
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∆εύτερη φάση ξεπουλήµατος 
λόγω κορωνοϊού στο Χ.Α
Στην δίνη της δεύτερης φάσης των επιδράσεων του 
κορωνοϊού πέρασε το ελληνικό χρηµατιστήριο, µε ένα 
ακόµα ξεπούληµα των µετοχών σαν να µην υπάρχει 
αύριο την περασµένη εβδοµάδα. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι, ακόµα και Αµερικανοί επενδυτές του µεγέθους 
του H. Marks του Oak tree τονίζουν ότι, αυτό που 
µετράει είναι όχι αν η αγορά πέσει ή ανέβει 10 % 
λόγω του ιού. Αυτό που µετρά είναι εάν οι τιµές µετά 
την πτώση είναι φθηνές ή υπερτιµηµένες µε βάση την 
αξία των εταιρειών.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η 
Τράπεζα Πειραιώς, υλοποιεί 
και διευρύνει το πρόγραµµα 

εταιρικής υπευθυνότητας 
Project Future. Ο 4ος κύκλος του 
προγράµµατος πραγµατοποιείται 
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και για 
πρώτη φορά, στο Ηράκλειο Κρήτης. 
Οι αιτήσεις συµµετοχής για τον 
τέταρτο κύκλο υποβάλλονται από 
τις 4 Μαρτίου, στην ιστοσελίδα 
https://www.projectfuture.gr.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ: Στη 
δηµιουργία ενός νέου, ξεχωριστού 
τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών 
(Customer Service), προχώρησε η 
Ολυµπιακή Ζυθοποιία. Η νέα οµάδα 
θα βρίσκεται στη διάθεση των 
πελατών της καθηµερινά, µεταξύ 
08:00-17:30. Ταυτόχρονα, θα 
αποτελεί σηµείο επαφής για το 
DraughtMaster Club, τη διαδικτυακή 
πλατφόρµα επιβράβευσης πελατών, 
ενώ θα λειτουργεί συµπληρωµατικά 
προς τον συνεργάτη-υπεύθυνο 
πωλήσεων.

MONDELEZ: Η Mondelez 
International, έχοντας ήδη 
δροµολογήσει µείωση των εκποµπών 
κατά 15% ως το τέλος του 2020, 
διευρύνει τη δέσµευσή της που θα 
οδηγήσει σε περαιτέρω µείωση έως 
το 2025 των εκποµπών κατά 10% σε 
όλη την αλυσίδα αξίας της από τον 
καλλιεργητή στο ράφι.

ΦΑΓΕ: Τα σχέδιά της για την 
επέκταση των εγκαταστάσεών της στο 
Βιοµηχανικό Πάρκο του Johnstown 
στη Νέα Υόρκη, ύψους 3,9 
εκατοµµυρίων δολαρίων, παρουσίασε 
η θυγατρική του οµίλου ΦΑΓΕ στις 
ΗΠΑ, FAGE USA, στην αρµόδια 
τοπική επιτροπή.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Οι τριγµοί που προκαλεί ο ιός στην πα-
γκόσµια οικονοµία αποτυπώνονται κάθε 
µέρα που περνά, καθιστώντας τις όποιες 
προβλέψεις για το 2020 ξεπερασµένες, 
καθώς εκτός της προσφοράς µειώνεται 
και η ζήτηση. Μετά τις εκτιµήσεις του Ο-
ΟΣΑ κι άλλων οργανισµών πληροφορίες 
αναφέρουν ότι και το ∆ιεθνές Νοµισµατι-
κό Ταµείο υποβιβάζει πλέον τις προβλέ-
ψεις του για την παγκόσµια ανάπτυξη α-
πό το 3,2% στο 2% για το 2020. Λόγω κο-
ρονοϊού, οι καταναλωτές σε όλο τον κό-
σµο, όλο και περισσότερο ανησυχούν και 
διστάζουν να ψωνίζουν, να ταξιδεύουν ή 
ακόµα και να τρώνε έξω. Ως αποτέλεσµα, 
οι εταιρείες είναι πιθανό όχι µόνο να κρα-
τήσουν τους εργαζόµενους στο σπίτι τους, 

αλλά να σταµατήσουν να προσλαµβάνουν 
νέους ή να επενδύουν, επιδεινώνοντας µε 
αυτό τον τρόπο το πρόβληµα στη ζήτηση. 

Σύµφωνα µε τον καθηγητή του Χάρβαρντ, 
Κένεθ Ρογκόφ δεν µπορεί να αποκλειστεί 
µια έκρηξη στον πληθωρισµό που προκα-
λείται από έλλειψη προσφοράς, όπως είχε 
συµβεί κατά τη δεκαετία του 1970. Στο µετα-
ξύ στην πρόσφατη σύνοδο του Euroworking 
Group µεταφέρθηκε η πρόταση για τη χα-
λάρωση του Συµφώνου Σταθερότητας λό-
γω του κορωνοϊού. Μάλιστα, αν καταστεί 
εφικτό η απόφαση προσωρινής απόκλι-
σης από το στόχο περί πρωτογενών πλε-
ονασµάτων που έχει κάθε κράτος µέλος, 
µέσα από την ενεργοποίηση της σχετικής 
ρήτρας ευελιξίας , θα ληφθεί 16 Μαρτίου. 

Σήμα Πίνδος
Τα Ηπειρώτικα Αυγά, της 
Πτηνοτροφικής Ιωαννίνων Α.Ε. 
συστήνονται ξανά µε νέο λογότυπο, 
tagline καθώς και νέες συσκευασίες. 
Ένα ακόµα σηµαντικό στοιχείο που 
δόθηκε έµφαση από τα Ηπειρώτικα 
Αυγά είναι ότι πλέον φέρουν το 
σήµα του ΑΠΣΙ «Η ΠΙΝ∆ΟΣ», 
στρατηγικού συνεργάτη της 
Πτηνοτροφικής Ιωαννίνων Α.Ε. 

OHONOS
Τη νέα σειρά προϊόντων Jumbo, Country 
Chips κυκλοφόρησε στην ελληνική 
αγορά η Ohonos. Τα τσιπς κυκλοφορούν 
σε τέσσερις γεύσεις, Αλάτι (κλασικό), 
Honey & Barbecue, Αλάτι & Μαύρο 
Πιπέρι και Cheddar & Ποικιλία Τυριών. 
Η Ohonos, που εδρεύει στη βιοµηχανική 
περιοχή της Θεσσαλονίκης, έχει 
πραγµατοποιήσει επενδύσεις 24 εκατ. 
ευρώ την τελευταία διετία.

Ιογενής χαλάρωση στο 
Σύμφωνο Σταθερότητας 

Στο 2% μειώνει τις προβλέψεις ανάπτυξης το ΔΝΤ 
Παράλληλα σοκ στην προσφορά και τη ζήτηση

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
728,00

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 05/03

Τετάρτη
04/03

Παρασκευή
28/03

Τρίτη
03/03

Πέµπτη
27/02

Πέµπτη
05/03

800

780

760

740

720

700

680

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 2,2800 +26,67%

PASAL Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞ. ΑΚΙΝΗΤΩΝ 0,1100 +2,80%

CPI Α.Ε. 0,4880€ +2,52%

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-∆ΡΟΜΕΑΣ 0,3670 1,94%

ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. 7,5300 +1,76%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 0,8250 -29,97%

ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. 0,2040 -19,05%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. 0,1700 -19,05%

ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤ. ΕΤ. ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0585 -18,75%

ΣΙ∆ΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚ. ΣΙ∆ΜΑ Α.Ε. 0,2700 -18,18%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. StreetD. JONES-30  26,460.84 -2,33%
 NASDAQ Comp 8.877,53  - 1,56%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.368,90 - 1,51%
Λονδίνο FTSE 100 6.705,43 -1,62%
Φρανκφούρτη DAX-30 11.944,72 -1,51%
Παρίσι CAC-40 5.361,10 -1,90%
Ζυρίχη  SMI 10.143,57 -1,05%
Τόκιο NIKKEI-225 21.329,12 +1, 09%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 1,75 30.10.2019 
EKT Βασικό 0,00 23.08.2018
 Καταθέσεων  - 0,50 12.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,75 08.08.2018
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 10.07.2018
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) 1,91 31.12.2019
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,491 02.03.2020
 EURIBOR -1M - 0,491  02.03.2020
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Μία πρώτη ματιά στο νέο ασφαλιστικό 
για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες

∆
ηµοσιεύθηκε στις 03.03.20 εγκύκλιος 3 του 
ΕΦΚΑ µε θέµα «Νέες εισφορές Ελευθέρων 
Επαγγελµατιών, Αυτοτελώς Απασχολούµε-
νων και Αγροτών» (αρ. πρωτ. 50324/Σ.6).

Σύµφωνα µε την §1: Με το νέο εισφοροδοτικό σύστη-
µα:   Θεσπίζονται έξι ασφαλιστικές κατηγορίες για Ε-
λεύθερους Επαγγελµατίες και Αυτοαπασχολούµενους 
και µία η οποία θεωρείται Ειδική ασφαλιστική κατηγο-
ρία που απευθύνεται σε νέους ασφαλισµένους κατά τα 
πρώτα πέντε  έτη ασφάλισης και έξι ασφαλιστικές κα-
τηγορίες για ασφαλισµένους του πρώην ΟΓΑ.

Γ. ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π. ΟΓΑ

Α) Ελεύθεροι Επαγγελµατίες, Αυτοαπασχολούµενοι και 
Αγρότες µε Μισθωτή απασχόληση.
Το ποσό εισφοράς από τη µισθωτή απασχόληση δεν 
µπορεί να υπολείπεται του ποσού της δεύτερης, κατά 
περίπτωση, ασφαλιστικής κατηγορίας. Αν έχει επιλε-
γεί ανώτερη κατηγορία καταβάλλεται η αντίστοιχη δι-
αφορά µόνο για τον Κλάδο Σύνταξης.
4. ΣΥΝΕΙΣΠΡΑΤΤΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
 Στις περιπτώσεις Ελεύθερων Επαγγελµατιών - Αυτοα-

πασχολούµενων µε παράλληλη µισθωτή απασχόληση 
καταβάλλεται, όπου απαιτείται, µία εισφορά υπέρ του 
κλάδου ανεργίας και υπέρ της Στέγης Υγειονοµικών, 
από τη µισθωτή απασχόληση. Εάν δεν προβλέπεται η 
καταβολή τους από την µισθωτή απασχόληση, συνει-

σπράττονται µε τις εισφορές της µη 
µισθωτής ασφάλισης.
 Στις περιπτώσεις ασφαλισµένων 

του πρώην ΟΓΑ µε παράλληλη µι-

σθωτή απασχόληση, καταβάλλεται, όπου απαιτείται, ει-
σφορά υπέρ του κλάδου ανεργίας, από τη µισθωτή α-
πασχόληση. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή από την 
µισθωτή απασχόληση συνεισπράττεται εισφορά υπέρ 
του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) από την µη 
µισθωτή ασφάλιση.
7. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΟΣΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ
Προβλέπεται µεταβατική αναπροσαρµογή στα ποσά 
εισφορών κλάδου σύνταξης και υγείας. 1. Για τα έτη 
2021, 2022 η αναπροσαρµογή αφορά µόνο τις εισφο-
ρές των ασφαλισµένων πρώην ΟΓΑ, οι οποίες διαµορ-
φώνονται κατά έτος ως εξής: 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
 Μέχρι τις 13 Μαρτίου 2020, θα πρέπει να επιλέξει κά-

ποιος την κατηγορία στην οποία επιθυµεί να είναι α-
σφαλισµένος για το 2020.
 Η επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται µέ-

σω της διεύθυνσης: www.efka.gov.gr/epilego/.
 Εάν δεν κάνει τίποτε µέχρι τη λήξη της ανωτέρω προ-

θεσµίας, τότε αυτοµάτως κατατάσσεται στην χαµηλότε-
ρη ασφαλιστική κλάση.
 Η παραµονή στην κατηγορία είναι για ένα έτος. Κάθε 

Γενάρη, θα µπορεί ο ασφαλισµένος να αποφασίζει σε 
ποια κατηγορία θέλει να ασφαλιστεί, κρίνοντας µε βά-
ση τη δυνατότητα καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 
(δηλαδή το πορτοφόλι του), πόσα χρόνια είναι ασφαλι-
σµένος, το χρόνο που έχει µπροστά του µέχρι να βγει 
στη σύνταξη, εάν προλαβαίνει να πάρει σύνταξη κλπ.
 Η πληρωµή για τις εισφορές του µηνός Μαρτίου πα-

ρατάθηκε µέχρι τις 20.03.20 αφού, από τις 13.03.20 
που κλείνει το δικαίωµα επιλογής, απαιτείται ένα ελά-
χιστο χρονικό διάστηµα για να καταχωρηθούν οι ταυ-
τότητες οφειλής µε τις νέες ασφαλιστικές εισφορές.

ΠΡΑΚΤΙΚΑ, ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:
1. Ζόρι τραβάνε µόνο όσοι θέλουν να επιλέξουν µεγα-
λύτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή στην οποία θα 
τους κατατάξει αυτόµατα το σύστηµα µετά τις 13 Μαρτίου.
2. Η µοναδική περίπτωση κατά την οποία κάποιος µπο-
ρεί να επιλέξει χωρίς άγχος την ασφαλιστική του κατη-
γορία, είναι αυτή του αγρότη ο οποίος από την ηµέρα 
που ασφαλίστηκε και µέχρι σήµερα, δεν είχε ποτέ άλ-
λη ασφάλεια πλην του ΟΓΑ. Και πάλι ένας προβληµα-
τισµός υπάρχει, αν είναι κοντά στη σύνταξη.
3. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, απαιτείται προβλη-
µατισµός, διάβασµα και συνεργασία µε τους ειδικούς. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επειδή αίτηση για την επιλογής της ασφαλι-
στικής κλάσης γίνεται µε τους κωδικούς taxis, δεν ση-
µαίνει ότι οι λογιστές είναι ειδικοί για το θέµα αυτό. ∆εν 
µπορούν όλοι να τα κάνουν όλα και σωστά.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών 
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων 
Νοµού Καρδίτσας)

«∆ΗΜΙΟΥΡΓΕΙΣΤΕ E-MAIL»
Αγρότες, δηµιουργείστε (όσοι δεν 
έχετε) το προσωπικό σας email. Οι 

ενηµερώσεις που έρχονται από κάθε 
Υπηρεσία (∆ΟΥ, ΕΛΓΑ, ΤΟΕΒ, ΓΟΕΒ, 

κλπ), είναι καθηµερινές. Αν 
υπολογίσουµε δε, ότι πολλοί 

έχουν ενταχθεί ήδη σε ρυθµίσεις, τότε 
ένας λόγος παραπάνω η δηµιουργία, 

για να µαθαίνετε άµεσα. 

Προς τους υπουργούς Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Εργασίας

Χειρόγραφος πίνακας προσωπικού για τους 
αγρότες: ∆ώστε λύση σε ένα θέµα που ταλανίζει 
τα τελευταία χρόνια τον αγροτικό κόσµο. ∆είξτε 
ότι ακούτε το σφυγµό της περιφέρειας και ότι 
δεν διατηρείτε κάκιστες διατάξεις µόνο για την 
επιβολή προστίµων. ∆ιαφορετικά δεν θα µείνει 
ούτε ένας και τα χωράφια θα γεµίσουν χορτάρια.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛ. 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ 
ΧΡΗΜΑ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΓΡ. ΕΣΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1η 87 3 29 2 121
2η 104 3 35 2 144
3η 132 3 35 3 173
4η 166 3 35 3 207
5η 207 3 35 4 249
6η 280 3 35 6 324

ΠΟΣΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ2021 �ΕΥΡΩ�

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΚΛ. 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΚΛ. ΥΓΕΙΑΣ 
ΣΕ ΕΙ∆ΟΣ

ΕΙΣΦΟΡΑ 
ΑΓΡ. ΕΣΤΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ

1η 89 3 29 2 123
2η 107 3 35 2 147
3η 136 3 35 3 177
4η 171 3 35 3 212
5η 212 3 35 4 254
6η 288 3 35 6 332

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ �ΕΥΡΩ�
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Εφοπλιστικά κεφάλαια 
επενδύουν στο Κτήμα Σιγάλα

Στον Μαρτίνο το πλειοψηφικό πακέτο του οινοποιείου της Σαντορίνης
Η ομάδα του Κτήματος Κυρ-Γιάννη αναλαμβάνει τη διοίκησή του 

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Στα χέρια του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου περνά 
το πλειοψηφικό πακέτο µετοχών του εµβληµατικού 
οινοποιείου της Σαντορίνης, «Κτήµα Σιγάλα». Όπως 
έγινε γνωστό, ο Πάρις Σιγάλας παραµένει οινοποι-
ός του Κτήµατος της Σαντορίνης και πρόεδρος του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, ενώ τη διοίκηση θα ανα-
λάβει η οµάδα του Κτήµατος Κυρ-Γιάννη, η οποία 
συµµετέχει στο Κτήµα Σιγάλα από το 2009. Τη δια-
νοµή των προϊόντων του Κτήµατος στην ελληνική 
αγορά αναλαµβάνει από 1/3 η Β. Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ.

Για νέα πρόκληση και για ψήφο εµπιστοσύνης 
στον αµπελώνα της Σαντορίνης και στο ελληνι-
κό κρασί µέσω της συµµετοχής του Θανάση Μαρ-
τίνου, έκανε λόγο ο Στέλιος Μπουτάρης, οινοποι-
ός και ∆ιευθύνων Σύµβουλος της Κυρ-Γιάννη. «Η 
Σαντορίνη είναι το πιο προνοµιακό αµπελοτόπι 
της Ελλάδας. Η οικογένειά µου δραστηριοποιείται 
στο νησί από το 1985 - εκεί έκανα κι εγώ τον πρώ-
το µου τρύγο! Η οινοποιία της Σαντορίνης χρειάζε-
ται να περάσει σε µια νέα εποχή µε βάση τρεις άξο-

νες: α) ∆ιατήρηση της µοναδικότητας και της ποιό-
τητας των κρασιών της, β) εξασφάλιση και βελτίω-
ση της πρώτης ύλης και γ) επέκταση της αναγνω-
ρισιµότητας στην παγκόσµια αγορά. Η συµµετοχή 
του κυρίου Μαρτίνου είναι µια ψήφος εµπιστοσύ-
νης στον αµπελώνα της Σαντορίνης και στο ελλη-
νικό κρασί. Μαζί θα συνεχίσουµε την προσπάθεια 
να γίνει το Σαντορινιό κρασί, πρεσβευτής της Ελ-
λάδας σε όλον τον κόσµο», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του ο κ. Σιγάλας ανέφερε: «Εί-
µαι ιδιαίτερα χαρούµενος που µέσω των δύο εξαι-
ρετικών συνεργατών, Θανάση Μαρτίνου και Στέλι-
ου Μπουτάρη, εξασφαλίζεται η συνέχεια της µακρο-
χρόνιας δουλειάς µου στον Σαντορινιό αµπελώνα. 
Τα τελευταία χρόνια αναδείξαµε τη µοναδική ποι-
ότητα των κρασιών του νησιού. Έχουµε όµως πολ-
λές προκλήσεις, τις οποίες πιστεύω θα καταφέρου-
µε να αντιµετωπίσουµε µε το νέο σχήµα διοίκησης».

Αντίστοιχα, ο Χρήστος Αργυρού, πρόεδρος και δι-
ευθύνων της Β.Σ. ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ δήλωσε: «Το Κτήµα 
Σιγάλα είναι ένα ελληνικό κτήµα µε ιστορία και ε-
ξαιρετικά προϊόντα. Με τη νέα συνεργασία περνά-
ει σε µια νέα εποχή ανάπτυξης».

Ίδια βαρύτητα στους στόχους βιωσιµότητας µε τους 
αντίστοιχους οικονοµικούς δίνει η Βayer, που το 
2019 κατέγραψε αύξηση πωλήσεων και κερδών. 
Μάλιστα, για το 2020, ο γερµανικός κολοσσός εκτι-
µά ότι οι πωλήσεις θα κυµανθούν στα 44-45 δισ. ευ-
ρώ, που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 3% έως 4%.

Το περασµένο έτος οι πωλήσεις του Οµίλου 
αυξήθηκαν κατά 3,5% στα 43,545 δισ. ευρώ, ε-
νώ τα κέρδη  EBITDA προ ειδικών στοιχείων αυ-
ξήθηκαν κατά 28,3% στα 11,503 δισ. ευρώ. «Επι-
τύχαµε τους οικονοµικούς µας στόχους, παρά το 
γεγονός ότι αντιµετωπίζουµε ένα απαιτητικό πε-
ριβάλλον αγοράς, ειδικότερα στον τοµέα της γε-
ωργίας», δήλωσε ο Werner Baumann, Πρόεδρος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, στο Financial News 
Conference στο Λεβερκούζεν.  

Συγκεκριµένα, ο Τοµέας Επιστήµης Γεωργίας 
παρουσίασε αύξηση πωλήσεων 1,4% στα 19,832 
δισ. ευρώ, που οφείλεται σε µεγάλο βαθµό στην 
αύξηση των δραστηριοτήτων στη Λατινική Αµερι-
κή, ενώ οι επιχειρήσεις στη Βόρειο Αµερική ήταν 
στο επίπεδο του προηγούµενου έτους παρά τις 
πληµµύρες και έντονες βροχοπτώσεις στις Μεσο-
δυτικές Ηνωµένες Πολιτείες. Σε βάση pro-forma, 
οι πωλήσεις αυξήθηκαν στα εντοµοκτόνα, στα µυ-
κητοκτόνα και τους σπόρους και τα χαρακτηριστι-
κά του καλαµποκιού, ενώ µειώσεις καταγράφηκαν 
στους σπόρους και τα χαρακτηριστικά της σόγιας.

∆ιαγωνισµός στις 12 Μαρτίου
για την πώληση της ∆ουµπιά
Σε µετάθεση οδηγήθηκε η διαδικασία 

διενέργειας του διαγωνισµού που αφορά 
στην πώληση της ∆ουµπιά, που ανήκει στην 

οινοποιεία Μαλαµατίνα. Έτσι, αντί για τις 3 
Μαρτίου που ήταν η αρχική ηµεροµηνία, η 
διαδικασία µετατίθεται για τις 12 του ίδιου µήνα. 
Στη διαδικασία συµµετέχουν, εκτός από τον Ιβάν 
Σαββίδη και την Ελληνικά Γαλακτοκοµεία των 
αδελφών Σαράντη και ένα ακόµη fund.

Έως 6 Απριλίου αιτήσεις για 
τον 8ο κύκλο egg της Eurobank
Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 8ος κατά σειρά κύκλος του 
Προγράµµατος egg, που σχεδίασαν και υλοποιούν 
από το 2013 η Eurobank και το Corallia του Ε.Κ. 
Αθηνά, παρέχοντας στήριξη στη καινοτόµο 
επιχειρηµατικότητα. Οι υποψηφιότητες για 
συµµετοχή µπορούν να υποβληθούν έως τη 
∆ευτέρα, 6 Απριλίου 2020 (15:00 µ.µ) ενώ το 
πρώτο Open Day του 8ου κύκλου 
πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2020.

Με τρεις νέες διεθνείς βραβεύσεις 
το Κτήµα Παυλίδη
Στον 26o ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Οίνου «Mundus Vini, 
Spring Tasting 2020» το Κτήµα Παυλίδη απέσπασε 
τρία σηµαντικά βραβεία: Χρυσό µετάλλιο για το 
EMPHASIS Syrah 2016, Χρυσό µετάλλιο για το 
EMPHASIS Agiorgitiko 2016,  Αργυρό µετάλλιο για 
το EMPHASIS Tempranillo 2016. Στον διαγωνισµό 
που διεξήχθη στη Γερµανία συµµετείχαν φέτος 268 
κριτές οίνου από 54 χώρες, ενώ συνολικά 
δοκιµάστηκαν 7.500 κρασιά από όλο τον κόσµο.

Mε όρους βιωσιμότητας αναπτύσσει τη στρατηγική 
της η Bayer που πετυχαίνει οικονομικούς στόχους

Ψήφος 
εµπιστοσύνης στο 
ελληνικό κρασί 
από τον Θανάση 
Μαρτίνο.

«Τα τελευταία χρόνια αναδείξαµε τη µοναδική 
ποιότητα των κρασιών του νησιού», ανέφερε ο Πάρις 
Σιγάλας που παραµένει οινοποιός του Κτήµατος.

Ο Werner Baumann, 
πρόεδρος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου της Bayer 
AG και ο Wolfgang Nickl, 
Οικονοµικός ∆ιευθυντής 

της Bayer παρουσίασαν τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα 

του οµίλου.

ΝΕΑ
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Ριζικό rebranding για 
τα κρασιά Χιλανδαρίου

 Tο 2020 είναι η πρώτη χρονιά που η Ιερά Μονή κάνει δυναμικό 
εμπορικό άνοιγμα στην ελληνική αγορά αλλά και στο εξωτερικό

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Παράδοση άνω των 8 αιώνων στην τέ-
χνη του οίνου, µε πρώτη ύλη από α-
µπελοτόπια του Αγίου Όρους, όπου ο 
χρόνος κυλά τόσο αργά, θαρρείς και 
σταµατά, ενσωµατώνουν στις φιάλες 
τους οι οίνοι της Ιεράς Μονής Χιλανδα-
ρίου, που άλλαξαν την «εικόνα» τους 
και επιχειρούν δυναµική είσοδο στην 
ελληνική, αλλά και τη διεθνή αγορά.

Τα ανανεωµένα σε εµφάνιση και brand 
κρασιά της σερβικής Μονής του Αγίου 
Όρους, ένα ροζέ εσοδείας 2019, το ε-
ρυθρό Χιλανδάρι του 2015 κι η «ναυ-
αρχίδα» του Μοναστηριακού οινοποι-
είου, το ερυθρό St Savvas του 2011, 
παρουσιάστηκαν στο οινόφιλο κοινό 
σε ειδική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη, 
την περασµένη Πέµπτη, 27 Φεβρουα-
ρίου. Τα πρώτα αµπέλια της Μονής 
Χιλανδαρίου φυτεύτηκαν στην περιο-
χή «Πεδίον» λίγο µετά το 1.198 µ.Χ., 
έτος ίδρυσής της από τον Άγιο Σάββα 
κι έκτοτε η παραγωγή οίνου έχει συν-
δεθεί άρρηκτα µε την κουλτούρα του 
µοναστηριού.

Για σχεδόν 800 χρόνια το κρασί πα-
ραγόταν για τις ανάγκες της Ιεράς Μο-
νής Χιλανδαρίου, ωστόσο στις αρχές 
του 21ου αιώνα, µε τη µεγάλη πυρκα-
γιά του 2004 που κατέστρεψε το Μονα-
στήρι, αποφασίστηκε να εντατικοποιη-
θεί η αµπελοοινική δραστηριότητα και 
στο πλαίσιο αυτό φυτεύτηκαν 80.000 
κλήµατα µε ποικιλίες Merlot, Cabernet 
Sauvignon και Cabernet Franc.

Η πρώτη σοδειά από το νέο αµπελώ-
να τρυγήθηκε το 2010 και παρήχθη 
κρασί (σ.σ. η ετήσια παραγωγή είναι 
περίπου 75 τόνους και αντιστοιχεί σε 
σχεδόν 100.000 φιάλες) στο οινοποι-

είο που έχει δηµιουρ-
γηθεί στις αποθήκες 
του Αρσανά της Μονής. 
Στην παλαίωση χρησι-
µοποιήθηκαν ξύλινα βαρέ-
λια από τη Σερβία και τη Γαλ-
λία και στην εµφιάλωση ειδικές φι-
άλες από την Ιταλία και φελλοί από 
την Πορτογαλία.

Αποφασίστηκε επίσης να γίνει και 
µια επένδυση στην ανανέωση της εικό-
νας των κρασιών, µε το re-branding να 
αναλαµβάνει ο διεθνούς φήµης brand 
strategic, Πήτερ Οικονοµίδης, ο οποίος 
«έπλεξε» το µύθο τους µε αυτή τη µυ-
στηριακή διάσταση που έχει ο χρόνος 
στο Άγιο Όρος και έπλασε ένα αφήγη-
µα που αναγράφεται σε όλες τις ετικέ-
τες και µε το οποίο αποσκοπεί να τα κα-
ταστήσει σταδιακά παγκόσµιο brand.

Στο δηµιουργικό συνεργάστηκε και 
η διαφηµιστική εταιρεία betroot, η ο-
ποία εµπνεύστηκε µια ετικέτα σε µορ-
φή «Χ», που συµβολίζει αφενός την 
κλεψύδρα του χρόνου και αφετέρου 
το αρχικό γράµµα «Χ» από το όνοµα 
της Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου.

Παρουσιάζοντας τα κρασιά της Ι.Μ. 
Χιλανδαρίου ο DIP WSET, Στέφανος 
Κόγιας ανέφερε πως προέρχονται α-
πό έναν αµπελώνα 145 στρεµµάτων, 
σε 14 διαφορετικά αγροτεµάχια τα ο-
ποία είναι φυτεµένα σε υψόµετρο από 
5 έως 30 µέτρα και καλλιεργούνται µε 
ολοκληρωµένη διαχείριση, ενώ ο τρύ-
γος τους γίνεται µε το χέρι.

Ο διευθυντής πωλήσεων Σάββας Χαρ-
παντίδης τόνισε ότι το 2020 είναι ουσι-
αστικά η πρώτη χρονιά που το Χιλαν-
δάρι κάνει δυναµικό εµπορικό άνοιγ-
µα στη ελληνική αγορά, αλλά κι εξα-
γωγικό σε χώρες όπως Σερβία, Ελβε-
τία, Γερµανία, Αυστρία και Σιγκαπούρη. 

Νέες φυτεύσεις 
και κατάστηµα 
στη Θεσσαλονίκη
Για τα επόµενα σχέδια της Ι.Μ. Χιλανδαρίου, ο κ. 
Χαρπαντίδης ανέφερε πως ετοιµάζεται το άνοιγµα 
καταστήµατος στη Θεσσαλονίκη, καθώς και η 
φύτευση λευκών ποικιλιών, σε έκταση περίπου 
20 στρεµµάτων, ώστε να παράγονται και λευκά 
κρασιά. Ο ηγούµενος της Ιεράς Μονής 
Χιλανδαρίου, Αρχιµανδρίτης Μεθόδιος 
αναφέρθηκε στη µακραίωνη παράδοση του 
Μοναστηριού στην αµπελοοινική τέχνη και 
εξήγησε πως ο λόγος για τον οποίο έγινε το βήµα 
της εντατικοποίησης της παραγωγής οίνου, έχει 
να κάνει µε την εξασφάλιση της βιωσιµότητας της 
Μονής και την αποτελεσµατικότερη υλοποίηση του 
πνευµατικού έργου που επιτελεί, διαφυλάσσοντας 
και προάγοντας την κληρονοµιά που κουβαλάει 
για πάνω από 800 χρόνια.

Για σχεδόν 800 χρόνια το κρασί 
παραγόταν για τις ανάγκες της 
Ιεράς Μονής Χιλανδαρίου µέχρι 
τη µεγάλη πυρκαγιά του 2004.

Τα κρασιά της Ι.Μ. Χιλανδαρίου 
προέρχονται από έναν 
αµπελώνα 145 στρεµµάτων, σε 
14 διαφορετικά αγροτεµάχια 
τα οποία είναι φυτεµένα σε 
υψόµετρο έως 30 µέτρα.

Αναγέννηση

145 στρμ. 

Η πρώτη σοδειά από το νέο 
αµπελώνα τρυγήθηκε το 2010 
και παρήχθη κρασί (σ. σ. η ετήσια 
παραγωγή είναι περίπου 75 τόνους 
και αντιστοιχεί σε σχεδόν 100.000 
φιάλες) στο οινοποιείο, που έχει 
δηµιουργηθεί στις αποθήκες του 
Αρσανά της Μονής.

Σοδειά



Αποδοτικά υβρίδια και συντονισμένη 
συνεργασία με κτηνοτροφικές μονάδες   
Μόνο µε νέα υβρίδια «προγραµµατισµένα» για υψηλές αποδόσεις, αλλά και µε µια 
συντονισµένη συνεργασία µε αξιόπιστες κτηνοτροφικές µονάδες θεωρείται πλέον 
βιώσιµη η καλλιέργεια καλαµποκιού στη χώρα. Σε γενικές γραµµές το καλαµπόκι 
δείχνει εγκλωβισµένο σε χαµηλές τιµές που το καθιστούν µη ελκυστικό, καθώς  
συνοδεύεται από υψηλή δαπάνη καλλιέργειας και στενά περιθώρια κέρδους.

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
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> Σε πλεονεκτικότερη θέση το ενσίρωµα διευκολύνεται από την κάπως καλύτερη 
εικόνα της αγελαδοτροφίας, ενώ το σπυρί δυσκολεύεται, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα 

ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΟΡΥΦΑΙΑ    
ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ Ο ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ   

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Στη µόνιµα χαµηλή τιµή των τελευταίων χρόνων 
που έχει ως αποτέλεσµα τη συνεχή µείωση των 
καλλιεργούµενων εκτάσεων, φαίνεται να γράφει 
κάποια µικρή υποθήκη για βελτίωση των συνθηκών 
αγοράς η καλλιέργεια του καλαµποκιού. Η κάπως 
καλύτερη θέση της εγχώριας αιγοπροβατοτροφίας, 
µετά τη αύξηση των τιµών στο αιγοπρόβειο γάλα 
δεν απέφερε τα αναµενόµενα στο ξηρό καλαµπόκι, 
το οποίο πλήττεται καίρια εδώ και χρόνια από τις 
µεγάλες εισαγωγές φθηνότερου προϊόντος από τη 
Βουλγαρία και τις άλλες χώρες των Βαλκανίων. 
Μοναδικό παρήγορο στοιχείο φαίνεται να είναι οι 
βελτιώσεις των αποδόσεων των νέων κυρίως 
υβριδίων, όταν αυτά συνδυάζονται µε κάποιες 
διαφοροποιήσεις στην τεχνική καλλιέργειας, ειδικά σε 
περιοχές όπου το κόστος των αρδεύσεων και γενικά 
της ενέργειας είναι επιεικώς ανεκτό και µπορεί να 
κάνει την καλλιέργεια κάπως πιο συµφέρουσα. 

Σε καλύτερη θέση το ενσίρωµα 
Σταθερότερη αγορά δείχνει να είναι αυτή των 
ενσιρωµάτων, κι αυτό γιατί η λύση διάθεσης είναι 
πολύ πιο συγκεκριµένη και σε πολλές περιπτώσεις 

συνοδεύεται από µια άγραφη συµφωνία των 
καλλιεργητών µε κατόχους µεγάλων µονάδων στον  
κλάδο της  Αγελαδοτροφίας. Απλοποιώντας λίγο τα 
πράγµατα θα µπορούσε να πει κανείς ότι τη χρονιά 
που έρχεται το καλαµπόκι δείχνει να χάνει κατά κράτος 
και από τον ηλίανθο, την πλέον ανταγωνιστική του 
καλλιέργεια σε κρίσιµες περιοχές, όπως ο Έβρος. 
Ιδίως µετά τα µηνύµατα που στέλνει ο ηλίανθος για 
περαιτέρω βελτίωση των τιµών παραγωγού (37 λεπτά 
από την Agroinvest) το καλαµπόκι γράφει περαιτέρω 
απώλειες εκτάσεων. Άλλωστε, η περιοχή του Έβρου 
είναι η τελευταία µεγάλη αγροτική περιοχή στην 
οποία η καλλιέργεια του καλαµποκιού δέσµευε πάντα 
και εξακολουθεί να δεσµεύει και σήµερα αξιόλογες 
εκτάσεις. Αντίθετα τα ενσιρώµατα φαίνεται ότι θα 
διατηρήσουν τη θέση τους στον καλλιεργητικό χάρτη 
της περιοχής, πρώτον γιατί η µεταφορά τους από τα 
Βαλκάνια κοστίζει και δεν ενδείκνυται, δεύτερον γιατί οι 
αποδόσεις σε χλωρά νοµή είναι καλύτερες και τρίτον 
γιατί µεγάλοι καλλιεργητές, συνδεδεµένοι µε ισχυρές 
κτηνοτροφικές µονάδες έχουν προβεί σε µεγάλες 
επενδύσεις υποστήριξης της καλλιέργειας και του 
προϊόντος αυτής στη συγκεκριµένη µορφή. 
Μια µικρή ελπίδα για τον αραβόσιτο σε σπυρί 
αφορά κυρίως τις νοτιότερες περιοχές της χώρας, 
όπου τα κόστη µεταφοράς του εισαγόµενου 
βαραίνουν την τελική τιµή του προϊόντος. Όπως 
µάλιστα προαναφέρθηκε, για τους αγρότες που 
είναι επιρρεπείς στον τζόγο της αγοράς, ένα ακόµη 
τεκµήριο αντιστροφής του κλίµατος ενδέχεται 
να αποτελέσει η σηµαντική συρρίκνωση της 
καλλιέργειας πανελλαδικά, καθώς υπολογίζεται να 
πέσει κάτω από τα 800.000 στρέµµατα. Το κυρίαρχο 
πάντως ζήτηµα παραµένει ότι η περίπτωση του 
καλαµποκιού  έχει να κάνει µε µια δαπανηρή 
γενικά καλλιέργεια µε στενό εύρος κερδοφορίας, 
η οποία δεν ενδείκνυται σε εποχές περιορισµένης 
ρευστότητας παρά τη µικρή γκάµα επιλογών 
στις εκτατικές καλλιέργειες. ∆εν είναι τυχαίο το 
γεγονός ότι το φάσµα των αγροτών που επιµένουν 
στην παραγωγή του καλαµποκιού περιορίζεται 
σε µεγάλους κατά βάση καλλιεργητές οι οποίοι 
έχουν επενδύσει σε κατάλληλο εξοπλισµό, ενώ 
υποχρεώνονται κάποιες φορές να το ακολουθήσουν 
έστω και σαν µια καλή λύση αµειψισποράς.  

ΝΕΑ ΥΒΡΙ∆ΙΑ  
MAS SEEDS ΑΠΟ  
ΤΗΝ ΕΥΡΩΦΑΡΜ  
Ο κορυφαίος Γαλλικός οίκος MAΪSADOUR SEMENCES, ο 
οποίος αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα από την εταιρεία 
ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε., ανανεώνεται.
Με νέο brand ως MAS SEEDS και µε νέους ακόµα πιο 
ποιοτικούς σπόρους σε καλλιέργειες όπως καλαµπόκι, 
ηλίανθος, µηδική, χορτοδοτικά φυτά κ.ά.
Η ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. σε συνεργασία µε την MAS SEEDS έχει 
αναλάβει να αναδείξει τα κορυφαία προϊόντα στην ελληνική 
αγορά. Οι γεωπόνοι της εταιρείας, µεθοδικά και µε σεβασµό 
στον Έλληνα παραγωγό ενισχύουν την προσπάθεια για να 
δοθεί υπεραξία στις µεγάλες καλλιέργειες.
Η παράδοση της MAS SEEDS στο καλαµπόκι συνεχίζεται 
και φέτος µε δύο νέα εµπορικά υβρίδια στην αγορά, το MAS 
714M (FAO 600) και το MAS 582D (FAO 500). 
Επίσης, σαν ένας εκ των κορυφαίων οίκων παραγωγής 
υβριδίων ηλίανθου στον κόσµο, δοκιµάζονται από την 
ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. τα νέα High Oleic υβρίδια (MAS 89HOCL) 
που έρχονται να προστεθούν στο MAS 92CP (Clearfield 
Plus) που εκτός του ότι απέδειξε και πέρσι την δυναµική του, 
φάνηκε και η µεγάλη του αντοχή στον περονόσπορο, σε µια 
δύσκολη χρονιά. Τέλος υβρίδια σαν το MAS 87IR (Clearfield) 
και MAS 85SU (ανθεκτικό σε Tribenuron methyl) αποτελούν 
πλέον σταθερή αξία στην ελληνική αγορά.  
Περισσότερες πληροφορίες στο τεχνικό τµήµα της 
ΕΥΡΩΦΑΡΜ Α.Ε. (τηλ: 23330/25075).

 ΕΥΡΩΦΑΡΜ
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Η ΘΡΕΨΗ ΤΟΥ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ YARA

Στόχος κάθε παραγωγού είναι η επίτευξη 
υψηλών αποδόσεων στην καλλιέργεια 
καλαµποκιού. Η απόδοση σε καρπό, αλλά και 
σε συνολική βιοµάζα εξαρτάται από πλήθος 
αγρονοµικών παραγόντων που επηρεάζουν 
το δυναµικό της καλλιέργειας, όπως 
είναι το γενετικό υλικό που επιλέγεται, οι 
κλιµατολογικές συνθήκες της κάθε περιοχής, 
η γονιµότητα των καλλιεργούµενων εδαφών, 
οι καλλιεργητικές πρακτικές των παραγωγών 
και φυσικά η θρέψη του.

Βασική λίπανση καλαµποκιού – 
Βάλτε γερές θρεπτικές βάσεις µε τα 
λιπάσµατα της σειράς YaraMila
Οι τύποι και οι δόσεις των λιπασµάτων 
που επιλέγονται για τη βασική λίπανση του 
καλαµποκιού θα πρέπει να εξασφαλίζουν 
το 50% των συνολικών αναγκών της 
καλλιέργειας σε άζωτο, καθώς και ολόκληρη 
την ποσότητα  του φωσφόρου και του καλίου. 
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να επιλέγονται 
λιπάσµατα που µπορούν να εξασφαλίσουν 
µια διαρκή παροχή των στοιχείων τους 
στον χρόνο και να τροφοδοτούν σταθερά 
την καλλιέργεια στηρίζοντας τις θρεπτικές 
ανάγκες των φυτών σε όλα τα στάδια της 
ανάπτυξής τους. 
Για τη βασική λίπανση του καλαµποκιού 
προτείνονται τα λιπάσµατα: YaraMila 
LEOPARD, YaraMila STARPLUS, YaraMila 
UNIVERSE, YaraMila BASE.

Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα της 
σειράς YaraMila;

 Η τεχνολογία της πέρλας (prill): Σε 
αντίθεση µε τα κοινά κοκκώδη λιπάσµατα, η 
µοναδική σύνθεση της ‘’πέρλας’’ προωθεί το 
γρήγορο λιώσιµο των λιπασµάτων YaraMila 
και την καλύτερη µετακίνησή τους προς 
τη ρίζα ακόµα και σε χαµηλές συνθήκες 
υγρασίας του εδάφους. 

 Πληρότητα θρεπτικών στοιχείων: 
Λόγω του ευρέως φάσµατος αναλογιών 
Ν:P:K, των δευτερευόντων στοιχείων και 
ιχνοστοιχείων, είναι τα πλέον κατάλληλα 
λιπάσµατα για να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις του καλαµποκιού µέσω µιας 
ισορροπηµένης και αποδοτικής θρέψης.

 Ισορροπηµένη παροχή αζώτου: Το 
άζωτο απαντάται στα προϊόντα YaraMila σε 
ποσοστό 40-45% ως νιτρικό και 55-60% 
ως αµµωνιακό. Η υψηλή συγκέντρωση 
νιτρικών εξασφαλίζει την άµεση χορήγηση 
αζώτου στο καλαµπόκι, ενώ το αµµωνιακό 
είναι σηµαντικό για τη διατήρηση σταθερής 
παροχής αζώτου στα αναπτυσσόµενα φυτά.

 Ενισχυµένη απορρόφηση του 
φωσφόρου: Ο φώσφορος χρειάζεται στα 
φυτά σε όλη τη διάρκεια του κύκλου τους 
και η διαρκής διαθεσιµότητά του είναι 
ουσιαστικής σηµασίας για την υποστήριξή 
τους. Ωστόσο είναι στοιχείο που δεσµεύεται 
ισχυρά στο έδαφος σε διαφορετικές τιµές του 
εδαφικού pH. Η µορφή του φωσφόρου στα 
YaraMila είναι ένας µοναδικός συνδυασµός 
ορθοφωσφορικών και πολυφωσφορικών 

µορφών (P-Extend) που βελτιώνουν τη 
µεταφορά του στο έδαφος και την παροχή 
του στις ρίζες των φυτών για µεγαλύτερο 
χρονικό διάστηµα συγκριτικά µε τα κοινά 
λιπάσµατα.

 Συνεργιστική δράση στα ιχνοστοιχεία 
του εδάφους: Οι πολυφωσφορίτες που 
περιέχονται στις πέρλες των YaraMila 
λιπασµάτων ενεργοποιούν τα ιόντα 
του χαλκού, του ψευδαργύρου και του 
µαγγανίου που είναι δεσµευµένα στο έδαφος 
και ευνοούν συνεργιστικά την απορρόφησή 
τους από τις ρίζες σε βαθµό από 20-50% 
µεγαλύτερο από τα κοινά λιπάσµατα. Ο 
ψευδάργυρος είναι σηµαντικό στοιχείο 
που ευνοεί τη σύνθεση των πρωτεϊνών 
όσο και τη σύνθεση αυξινών που παίζουν 
ουσιαστικό ρόλο στη δηµιουργία της νέας 
βλάστησης του φυτού. Είναι απαραίτητος 
για το καλαµπόκι από τα πρώτα στάδια της 
ανάπτυξής του.

 Ανώτερη διαχείριση: Τα λιπάσµατα 
YaraMila είναι ειδικά σχεδιασµένα ώστε 
να επιτρέπουν την οµαλή διασπορά τους 
στον αγρό. Η συνεκτικότητα της πέρλας το 
προστατεύει από πιθανά σπασίµατα κατά 
την εφαρµογή τους που θα οδηγήσουν σε 
απώλειες της δράσης τους και το σχηµατισµό 
σκόνης.  

Επιπλέον, η Yara διαθέτει τις σειρές 
σύνθετων λιπασµάτων POWER και απλών 
NPK, κατάλληλα για τη βασική λίπανση του 
καλαµποκιού, καλύπτοντας κάθε θρεπτική 
απαίτηση της καλλιέργειας ανάλογα µε τις 
εκάστοτε εδαφολογικές συνθήκες.  

Επιφανειακή λίπανση - Τίποτα 
λιγότερο από YaraVera AMIDAS
Η συνολική ποσότητα του αζώτου που 
εφαρµόζεται στο καλαµπόκι αποτελεί 
καθοριστικό παράγοντα για την εξέλιξη 
της καλλιέργειας, γι’ αυτό και η σωστή 
χορήγησή του είναι πρωταρχικής σηµασίας. 
Με σκοπό να καλυφθούν οι απαιτήσεις 
του καλαµποκιού σε άζωτο, χρειάζεται 
να ενισχύσουµε την παροχή του κατά τη 
διάρκεια της έντονης βλαστικής ανάπτυξης, 
όπου η ταχύτητα απορρόφησης από τα φυτά 
είναι εντονότερη. Οι ποσότητες του αζώτου 
που χορηγούνται επιφανειακά στο στάδιο 
αυτό, προσεγγίζουν το υπόλοιπο 50% των 
συνολικών ετησίων αναγκών. Θα πρέπει 
να σηµειωθεί πως πέραν των µεγάλων 
απαιτήσεων της καλλιέργειας, το άζωτο 
είναι στοιχείο που παρουσιάζει έντονες 
απώλειες στο περιβάλλον λόγω εξάτµισης, 
αλλά και έκπλυσης. Οι επιφανειακές 
εφαρµογές του αζώτου ξεκινούν 4 – 6 

εβδοµάδες µετά τη σπορά, όταν τα φυτά 
έχουν αποκτήσει ύψος 50 – 60cm περίπου. 

YaraVera AMIDAS, ο σύµµαχος σας 
για την αζωτούχο λίπανση
Είναι το ιδανικό και κυρίαρχο αζωτούχο 
λίπασµα για τις επιφανειακές εφαρµογές 
στο καλαµπόκι. Παρέχει στην καλλιέργεια 
άζωτο και θείο σε αναλογία 7:1, η οποία 
είναι συγκρίσιµη µε αυτή της οργανικής 
ουσίας του εδάφους. Η αναλογία αυτή είναι 
ιδανική για την οµαλή απορρόφηση των δυο 
στοιχείων και οδηγεί τελικά στην καλύτερη 
αξιοποίηση του αζώτου από την καλλιέργεια.

Πού υπερέχει το YaraVera AMIDAS;
 Το YaraVera AMIDAS είναι χηµικό λίπασµα 

(κάθε κόκκος περιέχει την αναγραφόµενη 
σύνθεση του λιπάσµατος) και εξασφαλίζει την 
οµοιόµορφη κατανοµή του στον αγρό.

 Οι υψηλής πυκνότητας κόκκοι του ευνοούν 
την διασπορά τους σε µεγάλες αποστάσεις 
στον αγρό συγκριτικά µε την ουρία.

 Απόλυτα ασφαλές για την καλλιέργεια 
χωρίς να προκαλεί καψίµατα στα φύλλα και 
την καρδιά των φυτών.

 Ειδική τεχνολογία που επιτρέπει την σταθερή 
παροχή αζώτου στα φυτά µε µειωµένες 
απώλειες εξάτµισης µέχρι και 35% σε εδάφη 
µε ουδέτερο προς αλκαλικό pH, αλλά και 
έκπλυσης µε τα καλοκαιρινά ποτίσµατα.

 Υψηλός δείκτης αξιοποίησης αζώτου 
από τα φυτά του καλαµποκιού. Μετά 
από πειραµατικές εφαρµογές που έγιναν 
στο καλαµπόκι σε συνεργασία µε το 
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, φαίνεται 
πως η χρήση του YaraVera AMIDAS στις 
επιφανειακές εφαρµογές του καλαµποκιού 
παρουσιάζει υψηλότερο δείκτη αξιοποίησης 
του αζώτου από τα φυτά NUtE (Nitrogen 
Utilization Effi  ciency) συγκριτικά µε 
λιπάσµατα που έχουν βάση τους την ουρία 
και χρησιµοποιήθηκαν ως µάρτυρες. Αυτό 
σηµαίνει πως µε το YaraVera AMIDAS, 
περισσότερο άζωτο έδωσε µεγαλύτερη 
απόδοση σε σπόρους έχοντας µάλιστα 
στατιστικά σηµαντική διαφορά µε τις 
εφαρµογές ουρίας.

Στις περιπτώσεις όπου η άρδευση του 
καλαµποκιού γίνεται µε σταγόνες και 
υπάρχει η δυνατότητα της υδρολίπανσης, 
οι σπαστές εφαρµογές του αζώτου 
είναι σίγουρα αποδοτικότερες, αφού 
µπορούν να χορηγήσουν τις κατάλληλες 
ποσότητες, στο κατάλληλο στάδιο του 
καλαµποκιού, µε τις λιγότερες απώλειες 
στο περιβάλλον. To YaraTera AMNITRA 
είναι ένα λίπασµα µε υψηλό περιεχόµενο 
αζώτου για υδρολίπανση. Χαρακτηρίζεται 
από εξαιρετικά υψηλό βαθµό διαλυτότητας 
και καθαρότητας γεγονός που το καθιστά 
ιδανικό για χρήση σε πολλά συστήµατα 
υδρολίπανσης και σε πλήθος καλλιεργειών 
που απαιτούν υψηλή παροχή αζώτου.

Νίκος Μυτιλέκας,  
Senior Agronomist, Yara Ελλάς
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YaraMila Leopard 50Kg/στρ 
YaraVera Amidas 46Kg/στρ

YaraMila Leopard 50Kg/στρ 
OYΡΙΑ µε παρεµποδιστή 
ουρεάσης 40Kg/στρ

YaraMila Leopard 50Kg/στρ 
OYΡΙΑ 40Kg/στρ

YaraMila Leopard 
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χωρίς επιφανειακή
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Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ, 
Αθήνα 2019. Κωδικός ΕΛΚΕ ΓΠΑ: 35.0020
Στο πείραµα χρησιµοποιήθηκαν οι ίδιες ποσότητες YaraMila LEOPARD στην βασική λίπανση και οι ίδιες 
µονάδες αζώτου επιφανειακά σε Kg/στρ, σε όλες τις µεταχειρίσεις µε εξαίρεση τον τελευταίο µάρτυρα όπου 
δεν υπάρχει επιφανειακή εφαρµογή.
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ΛΙΠΑΝΣΗ ΜΕ 
NUTRIMORE ΓΙΑ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια στην καλλιέργεια του 
καλαµποκιού, το κύριο ζητούµενο είναι η 
βιωσιµότητα των καλλιεργητών του. Για µια 
υψηλών απαιτήσεων σε θρέψη καλλιέργεια 
όπως το καλαµπόκι είναι προφανές ότι όλα 
κρίνονται στο λίπασµα. H εταιρεία Γαβριήλ 
προτείνει τα λιπάσµατα νέας τεχνολογίας 
Nutrimore για εγγυηµένα αυξηµένες αποδόσεις, 
καθώς στην βασική και στην επιφανειακή 
λίπανση υπερέχουν στα σηµεία:
1. Πλεονέκτηµα στο άζωτο. Το άζωτο είναι 
στοιχείο κλειδί στην περίπτωση του καλαµποκιού 
και µε τα Nutrimore όσο άζωτο πληρώνεις 
φτάνει 100% στα φυτά χωρίς καµιά απώλεια και 
αυτό γιατί είναι ενισχυµένα µε το σταθεροποιητή 
ουρεάσης Agrotain γι’ αυτό και έχουν µηδενικές 
απώλειες αζώτου. Άρα γίνεται παροχή ισχυρής 
θρέψης καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες 
της καλλιέργειας σε όλα τα κρίσιµα στάδια, 
εξασφαλίζοντας υψηλή σοδειά.
Αντίθετα λιπάσµατα που περιέχουν νιτρικό 
άζωτο έχουν απώλειες πάνω από 50% λόγω 
ξεπλύµατος και εξαέρωσης. Επίσης κοινά 
blending λιπάσµατα χάνουν πάνω από το 
30-40% του αζώτου που περιέχουν, λόγω 
εξαέρωσης τις πρώτες ηµέρες µετά την 
εφαρµογή τους. Αποτέλεσµα και στις δύο 
περιπτώσεις αδύναµη αζωτούχος θρέψη που θα 
µειώσει τα κιλά απόδοσης. 
2. Άµεσο άζωτο. Τα Nutrimore δεν είναι 
λιπάσµατα βραδείας αποδέσµευσης, αλλά 
λιπάσµατα µηδενικών απωλειών αζώτου. 
Παρέχουν άζωτο από το πρώτο λεπτό χωρίς να 
υπάρχει ο κίνδυνος για οψίµιση της καλλιέργειας.
3. Τα Nutrimore παρέχουν πλήρη θρέψη. Τα 
Nutrimore δίνουν δυνατότητα για επιλογή 

ιδανικού τύπου για το καλαµπόκι µε τέλεια 
αναλογία σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο αλλά και 
ψευδάργυρο. Με µια εφαρµογή παρέχεται 
πλήρη θρέψη. Σηµειωτέον, ο φώσφορος στα 
Nutrimore είναι 95% υδατοδιαλυτός άρα 
πλήρως διαθέσιµος για τα φυτά. Αντίθετα άλλα 
λιπάσµατα περιέχουν φώσφορο µόνο 50-60% 
υδατοδιαλυτό. Ο µη υδατοδιαλυτός φώσφορος 
δεν µπορεί να απορροφηθεί από τα φυτά.
4. Καινοτόµα ιχνοστοιχεία WOLF TRAX. Οι 
τύποι Nutrimore για το καλαµπόκι, περιέχουν 
ψευδάργυρο νέας καινοτοµίας WOLF TRAX. Ο 
ψευδάργυρος πλέον στα Nutrimore, δεν είναι 
ξεχωριστός κόκκος αλλά καλύπτει όλους του 
κόκκους του λιπάσµατος, δηλαδή και το άζωτο 
και το φώσφορο και το κάλιο εξασφαλίζοντας 
τέλεια διασπορά και 100% απορρόφηση από τα 
φυτά. Τα ιχνοστοιχεία WOLF TRAX είναι 10 φορές 
πιο ισχυρά γι΄αυτό και είναι εγγυηµένα πιο 
αποτελεσµατικά.
5. Αύξηση σοδειάς. Τα Nutrimore όπως έχει 
αποδείξει και το πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 
αυξάνουν την σοδειά στο καλαµπόκι τουλάχιστον 
κατά 10%. Όλες οι µονάδες που περιέχουν 
φτάνουν στο φυτό χωρίς καµία απώλεια. 
Παρέχουν τέλεια θρέψη την οποία τα φυτά 
ανταποδίδουν µε αύξηση σοδειάς.
6. Τα µόνα µε γνήσιο Agrotain. Τα Nutrimore 
είναι τα µόνα µε αποδεδειγµένη διάρκεια 
ζωής του σταθεροποιητή τουλάχιστον 12 
µήνες από την εφαρµογή του στην ουρία σε 
αντίθεση µε τους µιµητές τους στους οποίους 
ο σταθεροποιητής έχει διάρκεια ζωής από 10 
ηµέρες έως 6 µήνες το πολύ. 

Ιωάννα Καλκούνου, Γεωπόνος Εδαφολόγος 
MSc– Υπεύθυνη Marketing

Η τεχνολογία LumiGen™ αποτελεί ένα ολιστικό σύστηµα 
επένδυσης σπόρων σποράς, το οποίο παρέχει την πλέον 
ολοκληρωµένη προστασία έναντι εχθρών και ασθενειών. Στην 

τεχνολογία LumiGen™ εµπεριέχονται 
τα πλέον σύγχρονα, καινοτόµα και 
αποτελεσµατικά φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα (µυκητοκτόνα, εντοµοκτόνα, 
νηµατωδοκτόνα) επένδυσης σπόρων 

σποράς, τα οποία διασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό 
ξεκίνηµα της καλλιέργειας (πυκνότητα, οµοιοµορφία, πρώτη 
ανάπτυξη). Παράλληλα η επένδυση σπόρων µε την τεχνολογία 
LumiGen™ αποτελεί µία διαδικασία µέσω της οποία 
διασφαλίζονται οι ακριβείς ποσότητες της εκάστοτε δραστικής 
ουσίας που εφαρµόζονται σε κάθε σπόρο σποράς, µειώνεται 
ο κίνδυνος απολέπισης και δηµιουργίας σκόνης, ενώ τέλος 
βελτιώνεται η ροή του σπόρου κατά την σπορά. Το πρόθεµα 
Lumi στα σακιά PIONEER® δηλώνει την ύπαρξη κάποιας 
κατηγορίας LUMIGEN™.

Lumifl ex™ Νέο µυκητοκτόνο επένδυσης σπόρων
Το Lumifl ex™ είναι ένα ακόµη µέλος της Τεχνολογίας 

LumiGen™. Αποτελεί διασυστηµατικό µυκητοκτόνο 
επαφής (δραστική ουσία: ipconazole) µε προστατευτική και 
θεραπευτική δράση, το οποίο εφαρµόζεται κατά την επένδυση 
των σπόρων παρέχοντας την απαραίτητη προστασία έναντι 
του γυµνού άνθρακα (Sphacelotheca reiliana), της Ριζοκτόνιας 
(Rhizoctonia solani) και του Φουζάριου (Fusarium spp., 
F.roseum και F. graminearum).
■ Νέα επένδυση στο καλαµπόκι.
■ Μυκητοκτόνο µε διασυστηµατική κίνηση.
■ Προστατευτική και θεραπευτική δράση.
ΑΑ∆Α 60900 22/10/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την 
ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν τη χρήση, 
καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.
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Η ΑΙΧΜΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΣΠΟΡΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ Corteva Agriscience™

 CORTEVA

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ

ΝUTRIMORE 

30-6-6+ Zn –WOLF TRAX
40-50 kgr/στρ

ή

ή

ή

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ
ΛΙΠΑΝΣΗ

ΝUTRIMORE 

27-7-7+ Zn–WOLF TRAX
50-60 kgr/στρ

24-8-8+Zn–WOLF TRAX
50-60 kgr/στρ

*N-PLUS 46-0-0
25-35 kgr/στρ

ή

*WINNER 
40-0-0+14.5 SO3

30-40  kgr/στρ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΙΠΑΝΣΗΣ

* Iδανικά και για υδρολίπανση

▲
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

 ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

H Limagrain είναι πλέον έτοιµη να παρουσιάσει και στην ελληνική αγορά 
τα επιτυχηµένα υβρίδια Agrister, Antiss, LG 30600 και LG 30709, τη νέα 
γενιά υπερπαραγωγών υβριδίων µε στόχο την άνοδο στην κορυφή στις 
χώρες της Μεσογείου. Σύµµαχος, εκτός των εξαιρετικών αποδόσεων που 
χαρακτηρίζουν τη νέα γενιά των υβριδίων, είναι η σταθερότητα σε όλες τις 
εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες της εύκρατου ζώνης. Τα νέα υβρίδια είναι µε 
κατάταξη αναλόγως του βιολογικού τους κύκλου: LG 30695 (το νέο µεγάλο 
όπλο στα µεγάλου FAO υβρίδια, FAO=700), LG 31630 (FAO=660) και LG 
31545 (FAO=560). Επίσης και στα υβρίδια που στόχο έχουν την ενσίρωση, 
µε το LG 31700 έρχεται να συνεχίσει την παράδοση των υπερπαραγωγικών 
σε φυτική µάζα υβριδίων, τα οποία παράλληλα διαθέτουν ανοχή σε πλήθος 
µυκητολογικών προσβολών, υψηλό πρωτεϊνικό περιεχόµενο, λόγω του 
µεγάλου σπάδικα µε το βαθύ και κοκκινωπό κόκκο, αλλά και υψηλή 
πεπτικότητα του ενσιρώµατος, τα οποία αποδίδουν άµεση ενέργεια στα ζώα.

Bora: Υβρίδιο για µέγιστες αποδόσεις και ποιότητα καρπού. ∆υνατό ριζικό 
σύστηµα µε πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασµα και πολύ καλή προσαρµογή σε 
όλους τους τύπους εδαφών. Σπόρος υψηλής διατροφικής αξίας, ιδιαιτέρως 
εµπορικός. FAO 700
Egean: Υβρίδιο µε πολύ καλά ανεπτυγµένο ριζικό σύστηµα, υψηλή 
προσαρµοστικότητα σε κάθε τύπο εδάφους και άριστη γονιµοποίηση σε όλο 
το µήκος της ρόκας. FAO 690
Korduna: Υβρίδιο µε πολύ καλά αναπτυγµένο ριζικό σύστηµα και υψηλή 
προσαρµοστικότητα σε κάθε τύπο εδάφους. Εξαιρετική αντοχή των 
αναπαραγωγικών οργάνων του φυτού σε συνθήκες καύσωνα και άριστη 
γονιµοποίηση σε όλο το µήκος της ρόκας. FAO 650
GW3436: Υβρίδιο µε ευρεία προσαρµοστικότητα και υψηλή παραγωγή. 
∆υνατό και µεγάλου ύψους φυτό µε δυνατό ριζικό σύστηµα. FAO 720. 

DKC 7084: Κορυφαία Επιλογή στην Ενσίρωση - SILOENERGY
DKC 6777: Κορυφαία Ποιότητα Καρπού και Ενσίρωση - SILOENERGY
DKC 6980: Υπερπαραγωγικό υβρίδιο, µε ασύγκριτα υψηλές αποδόσεις
DKC 6897: Νέο, εξαιρετικά παραγωγικό υβρίδιο για καρπό
DKC 6815: Αποδόσεις και σταθερότητα για καρπό
DKC 6728: Πρωταθλητής απόδοσης σε καρπό για όλες τις συνθήκες
DKC 6724: Πολύ υψηλές αποδόσεις µε πυκνή σπορά σε αποδοτικά χωράφια 
– SILOENERGY
DKC 6442: Μέγιστες αποδόσεις και σταθερότητα για καρπό
DKC 6340: Κορυφαίες αποδόσεις που ξεπερνούν την κατηγορία του
DKC 6092: Άριστη ποιότητα καρπού και εξαιρετικές αποδόσεις
DKC 6050: Πολύ υψηλές αποδόσεις, αξιοποιεί παραγωγικά χωράφια σε 
πυκνή σπορά
DKC 5530: Πρωιµότητα µε µέγιστη παραγωγή και σταθερότητα
DKC 5276: Άριστος συνδυασµός πρωιµότητας και υψηλής παραγωγικότητας
DKC 5182: Νέο, κορυφαίες αποδόσεις και µεγάλη πρωιµότητα.

P1921: Μέγιστο δυναµικό παραγωγής. Μεγάλη προσαρµοστική ικανότητα. 
Oµάδα µε το P1758.
P1758: Το πρώτο σε πωλήσεις για πολλά χρόνια.
Συνδυάζει άριστα αγρονοµικά χαρακτηριστικά και µεγαλύτερο δυναµικό 
παραγωγής.
PR31Υ43: Ο πρωταθλητής της ενσίρωσης για περισσότερο από 15 χρόνια. 
Μέγιστο stay green. Tο µεγαλύτερο χρονικό περιθώριο κοπής για ενσίρωµα.
P2105: Μέγιστο δυναµικό παραγωγής σε υψηλών αποδόσεων , πρώιµα 
και στραγγερά χωράφια. Το µόνο υβρίδιο που ανταγωνίζεται το PR31Υ43 
στην ενσίρωση (στρεµµατική  απόδοση σε φρέσκο βάρος και ενέργεια για τα 
µηρυκαστικά). Ταχεία αποβολή υγρασίας (dry down).
Ρ1916:  Πολύ υψηλών αποδόσεων. Κατάλληλο για γόνιµα χωράφια και καλές 
συνθήκες. Γρήγορο dry down – χαµηλή υγρασία συγκοµιδής.
Ρ1772: Νέο. Ισχυρότατο στέλεχος. Πρώιµη ανθοφορία.Μέγιστη αντοχή σε όλες 
τις σηµαντικές ασθένειες. Υψηλές αποδόσεις και εξαιρετική ποιότητα καρπού.
Ρ1570: Μέγιστο ταβάνι απόδοσης Κατάλληλο για χωράφια υψηλών 
αποδόσεων. Mε τις περισσότερες σειρές καρπού και τη µεγαλύτερη ευελιξία στο 
µέγεθος της ρόκας.
Ρ1524:  Κορυφαίο  δυναµικό παραγωγής µε την χαµηλότερη υγρασία 
συγκοµιδής. Σταθερά υψηλές αποδόσεις. Ισχυρό στέλεχος κι ευρεία 
προσαρµοστική ικανότητα.
Ρ1672: Υψηλές αποδόσεις και ισχυρά  αγρονοµικά που επιτρέπουν και όψιµες 
σπορές. Ισχυρό στέλεχος και ριζικό σύστηµα. Χαµηλή υγρασία συγκοµιδής.
Ρ1565:  Mε την ισχυρότερη ρίζα και το πιο δυνατό στέλεχος. Έντονο stay green. 
Ανθεκτικό στις ξηροθερµικές συνθήκες.
Ρ1611:  Συµπαγές και ισορροπηµένο φυτό. Ξεχώρισε το 2018 στη Β. Ελλάδα. 
Έντονο stay green. Μέγιστη αντοχή στο ελµινθοσπόριο.
Ρ1454: Νέο. Μέγιστο δυναµικό παραγωγής. Εξαιρετική ποιότητα καρπού. 
Μεγάλη προσαρµοστική ικανότητα.
Ρ1373: Νέο. Ο καλύτερος συνδυασµός απόδοσης και αντοχής στο stress. 
Εξαιρετικά αγρονοµικά χαρακτηριστικά. Γρήγορο dry down.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Optimum® AQUAmax®
P1049:  Κορυφαίες αποδόσεις σε όλες τις συνθήκες περιβάλλοντος. Συµπαγές 
φυτό µε ισχυρό στέλεχος. Ανθεκτικό στο Ελµινθοσπόριο και το Γυµνό Άνθρακα. 
Μέγιστη αντοχή σε ξηροθερµικές συνθήκες. Έντονο stay green. Μεγάλη 
ρόκα µε πολλές σειρές καρπών.Κατάλληλο για πυκνή σπορά. Συνιστώµενη 
πυκνότητα σποράς: 15,5-16×75 εκ. ή 16-16,5×70 εκ. Οι περιορισµοί στην 
άρδευση είτε στο χρόνο εφαρµογής, είτε στην ποσότητα του νερού εντείνονται 
µε την πάροδο των ετών. Η νέα τεχνολογία Optimum® AQUAmax® είναι 
η λύση για µείωση του κινδύνου και σταθεροποίηση της απόδοσης σε 
ξηροθερµικές συνθήκες και συνθήκες παροδικής έλλειψης νερού. 
Ρ0729:  Το υβρίδιο που συνδυάζει τις υψηλές αποδόσεις της κατηγορίας του, 
µε ισχυρά αγρονοµικά χαρακτηριστικά και την καλύτερη ποιότητα καρπού. 
Χαµηλό φυτό.  Χαµηλή υγρασία συγκοµιδής.
Ρ0943: Νέο. Εύρωστο φυτό. Μέγιστη αντοχή στην Πυραλίδα και τη Σεζάµια. 
Ανθεκτικό στην έλλειψη εδαφικής υγρασίας. Ταχεία απώλεια υγρασίας καρπού.
P0937:  Εξαιρετικές αποδόσεις. Χαµηλή υγρασία συγκοµιδής. Ισορροπηµένο 
φυτό. Κατάλληλο για υψηλών αποδόσεων περιβάλλοντα.
Ρ0023:  Πολύ µεγάλο δυναµικό παραγωγής. Ισορροπηµένο φυτό µε συµπαγή 
ρόκα. Ανθεκτικό στην ελλιπή άρδευση.
Ρ9911: Εύσωµο φυτό. Έντονο dry down. Ισχυρά αγρονοµικά χαρακτηριστικά.
PR31A34: Πολύ ισχυρό στέλεχος. Μέγιστο stay green. Καλή αντοχή στη 
σεζάµια και την πυραλίδα. Παραγωγή ενσιρώµατος µε µέγιστη περιεκτικότητα 
σε άµυλο. 
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Ρ2948W:  Άσπρο καλαµπόκι. Μεγάλες στρεµµατικές αποδόσεις. Μέγιστο 
ύψος, φρέσκο βάρος και stay green. Λευκός καρπός.

CAPUZΙ: Νέο υβρίδιο µε 125 ηµέρες µέχρι την φυσιολογική ωρίµανση. 
Ζωηρή πρώτη ανάπτυξη και ισχυρό ριζικό σύστηµα. ∆ιαθέτει πολύ 
υψηλό ειδικό βάρος σπόρου, χρώµατος κόκκινου. 
CORETTA: Υβρίδιο µε δυνατή ανάπτυξη, εξαιρετικό dry down και µε 
αντοχή στο πλάγιασµα. Αποτελεί  ένα από τα πιο παραγωγικά υβρίδια της 
κατηγορίας του. Ηµέρες 128 µέχρι τη φυσιολογική ωρίµανση.
COLONIA: Υβρίδιο κατάλληλο για σπόρο και για ενσίρωση. Φυτό µε 
δυνατό στέλεχος, ισχυρό ριζικό σύστηµα και έντονο stay green. Ηµέρες 
130 για φυσιολογική ωρίµανση. 
PIANTONI: Φυτό µε ισχυρό στέλεχος που δεν πλαγιάζει, µεσαίου προς 
µεγάλου ύψους, κατάλληλο για αλωνισµό αλλά και για ενσίρωση. Άριστη 
γονιµοποίηση, µε εξαιρετικό γέµισµα της ρόκας µέχρι την κορυφή.

MAS 68.K (AGROSTART + FORCE)
Το υβρίδιο των υψηλών αποδόσεων. Προσαρµόζεται σε όλα τα εδάφη 
και σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Με κύριο χαρακτηριστικό την γρήγορη 
πτώση της υγρασίας. Εκτοξεύει την απόδοση της κατηγορίας των 600 FAO.
MAS 78.T (AGROSTART + FORCE): Ένα υβρίδιο τριπλής χρήσης 
που στοχεύει στη µέγιστη απόδοση. Φυτό πολύ ισορροπηµένο, καλή 
ζωηρότητα στο ξεκίνηµα µε φύλλα και στέλεχος πολύ υγιή. Μεγάλες 
αποδόσεις σε ενσίρωµα υψηλής διατροφικής αξίας και σε σπυρί. Σηµείο 
αναφοράς στο Stay Green!
MAS 34.B (AGROSTART): Ένα νέο υβρίδιο στην κατηγορία των FAO 300. 
Η πρώιµη ανθοφορία και η άριστη αντοχή στην έλλειψη νερού το κάνει 
ιδανικό για πολύ πρώιµη σπορά αλλά και για επίσπορη καλλιέργεια.

H F.A.S. συνεργάζεται αρκετά χρόνια µε την Planta που είναι κορυφαία 
στην έρευνα και παραγωγή υβριδίων καλαµποκιού. Για την ελληνική 
αγορά έχουν επιλεγεί και καλλιεργούνται µετά από χρόνια έρευνας και 
καλλιέργειας τα εξής υβρίδια: SNH 8605 Υβρίδιο σταθερών αποδόσεων σε 
όλα τα εδάφη, άριστο stay green, υψηλό ειδικό βάρος, εξαίρετο dry down, 
ενδείκνυται και για ενσίρωµα.  SNH 8606 Φυτό έντονα ορθόφυλλο, ιδανικό 
για πυκνές σπορές ( >8.000 φυτά/στρ.) µε υψηλότατο δυναµικό παραγωγής, 
αντοχή στις ξηροθερµικές συνθήκες. SNH 9609 Ρόκες εντυπωσιακά 
µεγάλες 18-20 σειρών, υψηλών αποδόσεων µε πολύ καλό dry down και 
stay green. 
SNH 9503 Υβρίδιο πρώιµο 100 -105 ηµερών, εξαιρετική ποιότητα καρπού, 
ενδείκνυται και για δεύτερη καλλιέργεια.
SNH 7603 (TOPECA) Το best seler των υβριδίων για ενσίρωµα, το πιο 
παραγωγικό υβρίδιο µέχρι στιγµής για ενσίρωµα που κυκλοφορεί στην 
ελληνική αγορά, φυτό εντυπωσιακό µε χοντρό στέλεχος.

AGN 430: Φυτό υψηλού δυναµικού παραγωγής σε κύκλο FAO 400, 
εξαιρετικό ξεκίνηµα και προσαρµοστικότητα σε όλους τους τύπους 
εδαφών. Άριστη επιλογή για πρώιµη συγκοµιδή. 
AGN 720: Το ιδανικό υβρίδιο για διπλή χρήση µε εξαιρετικές αποδόσεις 
σε καρπό και σε ενσίρωµα. Υψηλή σταθερότητα αποδόσεων. Πολύ καλή 
συµπεριφορά σε ξηρασία και υδατικό στρες.
AGN HAMILTON: Υβρίδιο µεσαίου – υψηλού αναστήµατος µε ισχυρό 
στέλεχος και εξαιρετικό stay green. Μακρόστενη ρόκα 16-18 σειρών 
µε εξαιρετική ποιότητα καρπού και υψηλό ειδικό βάρος. Υγιές φυτό, 
ανθεκτικό σε εντοµολογικές προσβολές και ασθένειες φυλλώµατος.
JAMESON: Νέο ορθόφυλλο υβρίδιο διπλής χρήσης (καρπός-
ενσύρωµα) 130 ηµερών. Άριστη πρώτη ανάπτυξη. Μεγάλη 
προσαρµοστικότητα σε κάθε περιβάλλον και κλιµατικές συνθήκες. Πολύ 
καλό stay green. Εξαιρετική ποιότητα καρπού.

SY Gladius: Υβρίδιο για ανώτερη ποιότητα και ποσότητα ενσιρώµατος 
και κορυφαία απόδοση σε καρπό. Μεγάλο, δυνατό, αποδοτικό, 136 
ηµερών.
SY Giants: Ο γίγαντας του σπυριού στις 132 ηµέρες. Το υβρίδιο που 
συνδυάζει την καλύτερη απόδοση µε ζωηρό φυτό, µεγάλες ρόκες, 
το καλύτερο σπυρί, βαρύ και µεγάλο, ενώ έδειξε σταθερότητα σε 
δύσκολες συνθήκες καλλιέργειας.
SY Fuerza: Εξαιρετικά δυνατό φυτό, 128 ηµερών, που µπορεί να δώσει 
υψηλότερη παραγωγή καρπού, έγκαιρο αλώνι και φυτό σταθερό και 
δυνατό σε διαφορετικές συνθήκες και περιβάλλοντα.
SY Prosperic: Ανανεωµένη, πρώιµη πρόταση υβριδίου καρπού 124 
ηµερών, µε στόχο πιο νωρίς αλώνι µε πιο ξερό σπυρί, σταθερά και 
σίγουρα.
SY Carioca: Νέα πρόταση για υβρίδια µικρού-µεσαίου κύκλου 500 
FAO. Για κορυφαίο καρπό από νωρίς, σε πρώιµες και όψιµες περιοχές 
της Ελλάδας.
SY Hydro: Το πρώτο Artesian υβρίδιο στην Ελλάδα. Σπάει τα ρεκόρ σε 
καλές συνθήκες, ξεχωρίζει σε ζεστές, ξερές και δύσκολες συνθήκες.
SY Antex: Ένα βήµα µπροστά στην Artesian τεχνολογία. Σπάει τον 
πήχη της απόδοσης και σε συνθήκες έντονης ζέστης.
Reserve: Για κορυφαία ενσίρωση και περισσότερο σπυρί, υβρίδιο 
µεγάλου κύκλου, για µεγάλες απαιτήσεις.
SY Inove: Ξεχωριστό φυτό, µεγάλο σε εµφάνιση µε ακόµη πιο µεγάλες 
αποδόσεις σε καρπό και ενσίρωση.
SY Miami: Σταθερή αξία στα υβρίδια καρπού. Φτιαγµένο να παράγει 
περισσότερα από λιγότερα, αποδοτικό, ξερό, σταθερό, κορυφαία 
επιλογή για 10 χρόνια.
SY Senko: ∆υναµικό υβρίδιο µικρού κύκλου 106-108 ηµερών, µε 
στόχο την καλύτερη παραγωγή, όπου χρειάζεται ιδιαίτερη πρωιµότητα 
και έγκαιρο αλώνι.
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