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Πιο ευέλικτο για Ομάδες  
το καθεστώς Νέων Αγροτών 

Με ένα Ranger γεμάτο λιπάσματα  
Στηρίζοντας έµπρακτα τον Αγρότη της Χρονιάς, η Yara Ελλάς επισκέφτηκε την µονάδα 

του Χρήστου Ζάγαρη στο Μαραθώνα προσφέροντας γνώση και λιπάσµατα. σελ. 42-43

Με απλήρωτους παραγωγούς για ζηµιές του 
2019 και µειωµένες τις προκαταβολές, ο 
Οργανισµός προβλέπει µε «ευκολία» κέρδη 
στον φετινό του προϋπολογισµό. σελ. 8-9

Πιέσεις για διευκολύνσεις στην αποπληρωµή 
οφειλών, ενόψει της αρδευτικής περιόδου. 
Στις λύσεις και ο συµψηφισµός των χρεών 
µε απαιτήσεις από το ∆ηµόσιο. σελ. 10-11

Κατ’ αρχήν θετικός εµφανίζεται
ο υπουργός Μάκης Βορίδης σε πιθανή 
ενίσχυση των ελαιοκαλλιεργητών µε έναν 
µηχανισµό κατώτατης εγγυηµένης τιµής 
βασισµένο στο κόστος παραγωγής σαν 
αυτόν που θέλουν να θέσουν οι Ισπανοί. 
Μαγκωµένοι οι µεταποιητές µε την ιδέα, 
που προβάλουν δυσκολίες µε τον ορισµό 
των κοστολογικών στοιχείων. σελ. 12

Στα σύννεφα πετάει 
ο σχεδιασµός ΕΛΓΑ

Νέες ρυθµίσεις ∆ΕΗ
για αγροτικό ρεύµα

Ναι Βορίδη 
σε ενισχύσεις 
ελαιολάδου 
αλά ισπανικά
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Πανδηµία εµπορευµάτων
Στη µέγγενη του κορωνοϊού και οι διεθνείς αγορές αγροτικών 
εµπορευµάτων, δυσκολεύουν περαιτέρω τους αγρότες. σελ. 16, 23
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• Νέα δραστική ουσία ζιζανιοκτονίας 
µετά από 30 έτη από τη Βayer σελ. 20
•Μετά το Πάσχα η προκήρυξη για τη 2η 
πρόσκληση αντιχαλαζικών σελ. 18-19

• Αναδίπλωση Αραµπατζή για το θέµα της 
επιτραπέζιας ελιάς Καλαµών σελ. 44-45
• Μαγκωµένη λόγω διεθνών κραδασµών 
η αγορά αγροτικών προϊόντων σελ. 16-17

• Τελευταίο το βαµβάκι σε απόδοση κέρδους 
για φέτος, λέει η Luis Dreyfus σελ. 36
• Μειωµένα αποθέµατα και εκτάσεις 
επιτρέπουν γύρισµα στο καλαµπόκι σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σε ένα γύρισµα της τιµής στο καλαµπόκι ποντάρουν παραγωγοί 
και συντελεστές του κλάδου, βλέποντας πως τα παγκόσµια 
τελικά αποθέµατα και η ζήτηση αφήνουν ανοιχτό ένα τέτοιο 
ενδεχόµενο. Στο βαµβάκι η χρηµατιστηριακή τιµή υποχώρησε 
εκ νέου σε επίπεδα κάτω των 60 σεντς ανά λίµπρα. 
Κερδισµένα από την πανδηµία του κορωνοϊού φαίνεται πως 
είναι τα πορτοκάλια και ειδικά όσα πάνε για χυµοποίηση.  

Μονίλια στη βερικοκιά 
Ο παθογόνος µύκητας της µονίλιας 
διαχειµάζει ως µυκήλιο σε 
µουµιοποιηµένους καρπούς 
βερικοκιάς στην επιφάνεια του 
δέντρου και σε έλκη 
προσβεβληµένων κλαδίσκων. Από 
τους καρπούς και τα έλκη ξεκινούν 
και οι πρωτογενείς µολύνσεις των 
ανθέων, οι οποίες µάλιστα 
λαµβάνουν χώρα σε βροχερό καιρό 
µε υψηλά επίπεδα υγρασίας και 
θερµοκρασία από 5-27οC. Τα 
βλαστικά στάδια από την εµφάνιση 
του κάλυκα έως την άνθηση είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτα σε µυκητολογικές 
µολύνσεις. 

Μέτρα πρόληψης
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Θεσσαλονίκης προτείνουν για τη 
µείωση του διαθέσιµους µολύσµατος 
για επικείµενες προσβολές την 
αποµάκρυνση βλαστών που φέρουν 
προσβεβληµένα άνθη ή έλκη όσο το 
δυνατόν συντοµότερα. Η επέµβαση 
σε οπωρώνες όπου δεν έχει 
πραγµατοποιηθεί πρόσφατα είναι 
απαραίτητη στο στάδιο της άνθησης. 
Στην περίπτωση που παραταθεί η 
άνθηση µπορεί να χρειαστεί 
επανάληψη.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 14-03-2020 
Αραιές νεφώσεις στα δυτικά και 
τοπικές βροχές σε Μακεδονία και 
Θράκη. Οι άνεµοι θα πνέουν από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και στα 
ανατολικά από δυτικά µέτριοι. Η 
θερµοκρασία σε µικρή πτώση στα 
βόρεια, αλλά στις υπόλοιπες 
περιοχές θα παραµείνει σε υψηλά 
για την εποχή επίπεδα. 

Κυριακή 15-03-2020 
Στα βόρεια και στα κεντρικά 
νεφώσεις µε βροχές και, στα 
θαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. 
Στην υπόλοιπη χώρα, λίγες 
νεφώσεις. Χιονοπτώσεις στα βόρεια 
και στα κεντρικά ορεινά. Οι άνεµοι 
βορειοανατολικοί µέτριοι και στο 
βόρειο Αιγαίο πιο ισχυροί. Η 
θερµοκρασία σε πτώση ειδικά 
στη Βόρεια Ελλάδα. 

∆ευτέρα 16-03-2020 
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές, 
σποραδικές καταιγίδες στα θαλάσσια 
και παραθαλάσσια και παροδικές 
χιονοπτώσεις στα κεντρικά και 
βόρεια ηπειρωτικά ορεινά 
της βόρειας χώρας. Οι άνεµοι 
βορειοανατολικοί µέτριοι και στο 
Αιγαίο τοπικά πιο ισχυροί. Η 
θερµοκρασία σε νέα πτώση 
στα ανατολικά και τα νότια. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τρίτη 17-03-2020 και
Τετάρτη 18-03-2020 
Γενικά αίθριος καιρός µε λίγες 
τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη. 
Οι άνεµοι θα πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και στο Αιγαίο 
τοπικά πιο ισχυροί. Η θερµοκρασία 
θα σηµειώσει άνοδο στο Ιόνιο 
και τα ηπειρωτικά.

Πέµπτη 19-03-2020 και
Παρασκευή 20-03-2020
Γενικά αίθριος καιρός µε πρόσκαιρες 
νεφώσεις στην Κρήτη και τα 
∆ωδεκάνησα. Οι άνεµοι βόρειοι 
µέτριοι και στο Αιγαίο τοπικά ισχυροί. 
Η θερµοκρασία θα σηµειώσει άνοδο. 

Οι άνεµοι θα 
πνέουν από βόρειες 
διευθύνσεις 3 
µε 5 και από το  
απόγευµα στο βόρειο 
Αιγαίο τοπικά 6 
µποφόρ. Βαθµιαία 
στα βορειοδυτικά  
θα στραφούν σε 
νοτιοδυτικούς 3 µε 4 
µποφόρ.
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Η βαµβακοκαλλιέργεια στην Ελλάδα είναι µια 

ενδιαφέρουσα αλλά και πονεµένη ιστορία. 

∆υνάµωσε στα τέλη της δεκαετίας του ’60 ό-

ταν ξεκίνησε επί της ουσίας η εκµηχάνιση 

της γεωργίας στη χώρα µας και αναζητήθη-

καν εναλλακτικές λύσεις για αντικατάστα-

σης των σιτηρών ή και καλύτερης αξιοποί-

ησης των χορτολιβαδικών, µέχρι τότε, εκτά-

σεων σε µεγάλους κάµπους, όπως της Θεσ-

σαλίας, της Κωπαΐδας και της Μακεδονίας. 

Θα µπορούσε κανείς να χωρίσει την εγχώρια ι-

στορία καλλιέργειας του βαµβακιού σε δύο 

φάσεις. Σε αυτή που αφορά την προ της έ-

νταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

περίοδο και σ’ αυτή που εξελίχθηκε µετά την 

ένταξη της χώρας στην τότε ΕΟΚ. 

Η πρώτη, παρά τις καλλιεργητικές δυσκολίες και 

τον χαµηλό δείκτη εκµηχάνισης της εποχής, 

είναι µια περίοδος µέτριων στρεµµατικών α-

ποδόσεων και υψηλής ποιότητας της παραγω-

γής. Βοηθούσης τότε και της χειροσυλλογής, 

το ελληνικό βαµβάκι απέκτησε µεγάλη φήµη 

διεθνώς, προσφέροντας υψηλή τιµή διάθεσης 

του σύσπορου και στους παραγωγούς. Άλλω-

στε, µέχρι τότε, η τιµή διάθεσης του προϊόντος 

ήταν το µόνο έσοδο για τον παραγωγό. 

Ακολούθησε η περίοδος ένταξης της χώρας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από µια ενδιαφέ-

ρουσα προενταξιακή διαπραγµάτευση, το 

βαµβάκι εξασφάλισε ένα ειδικό καθεστώς ε-

νίσχυσης, το οποίο σε κάποιο βαθµό ισχύει 

µέχρι σήµερα. Έτσι από τη µια η µεγάλη κοι-

νοτική ενίσχυση και από την άλλη η µηχανο-

συλλογή, η ποιότητά του κατέρρευσε, ωστό-

σο, χάριν της επιδότησης, συνέχισε να βρί-

σκει αγορές (κυρίως Τουρκία). 

Σήµερα, όλοι το γνωρίζουν, το καθεστώς αυτό δεν 

µπορεί να συνεχισθεί. Παρ’ ότι το ειδικό καθε-

στώς ισχύει, η επιδότηση έχει µειωθεί αρκετά, 

κάτι που υποχρεώνει το ελληνικό βαµβάκι να 

αναζητήσει πιο ώριµες αγορές, όπου ο παρά-

γων ποιότητα µετράει, προσφέροντας ανάλο-

γες τιµολογήσεις. 

Όσο κι αν ακούγεται παράξενο, από την πλευρά 

των παραγωγών και δη των καταξιωµένων ε-

παγγελµατιών του χώρου, έχουν γίνει σηµαντι-

κά βήµατα βελτίωσης της ποιότητας. Κάποιες 

µάλιστα προσπάθειες έχουν και συλλογικό χα-

ρακτήρα. Εκεί όπου υπάρχει ακόµα δισταγµός, 

είναι στην πλευρά των εκκοκκιστών. Θέλουν 

µεν την ποιότητα δεν µπορούν ωστόσο να την 

ξεχωρίσουν και να τη διαχειριστούν. Γι’ αυτό 

κινούνται αργά. Οι οργανωµένοι παραγωγοί α-

πό την άλλη βλέπουν την ποιότητά τους να µην 

πληρώνεται και… κλαίνε. Όµως κανείς δεν θέ-

λει τον κλαψιάρη.  

Agrenda

Κανείς δεν θέλει
τον… κλαψιάρη 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12092

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,54640

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,05833

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,88650

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
117,77500
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Γενναία µεταρρύθµιση στο πρόγραµµα των 
Νέων Αγροτών προτείνει µε ψηφισµά της η 
Ευρωβουλή στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ, ώστε 
να µην χάνουν οι νεαροί παραγωγοί το δι-
καίωµα συµµετοχής στο πριµ ακόµη και αν έ-
χουν εγκατασταθεί πριν την έκδοση της προ-
κήρυξης, εφόσον όµως είναι µέλη οργανώ-
σεων παραγωγών ή συνεταιριστικών δοµών. 
H τροπολογία αυτή αφορά στο Άρθρο 69  της 
ΚΑΠ και έχει σκοπό να δώσει την ευελιξία στα 
κράτη-µέλη να καθορίζουν ειδικές διατάξεις 
για γεωργούς νεαρής ηλικίας εφόσον συµ-
µετέχουν σε συλλογικό σχήµα, αφενός για 
να ενθαρρύνεται η συνεργασία των αγροτών 
και αφετέρου περιπτώσεις που για κάποιο µι-
κρό χρονικό διάστηµα που είναι εγκατεστηµέ-
νος ένας νεαρός αγρότης, να µην µπορεί να 
χάσει το πριµ. Παράλληλα προβλέπεται στο 
Άρθρο 69 να ενταχθεί και πρόγραµµα πρόω-
ρης συνταξιοδότησης, µε το πριµ σε αυτή την 
περίπτωση να µπορεί να φτάσει το 1/3 του 
ποσού που θα δώσουν τα κράτη για τους νέ-
ους αγρότες (σ.σ το όριο για νέους αγρότες 
είναι 100.000 ευρώ). Σηµειώνεται εδώ πως 
τίποτα ακόµα δεν έχει «κλείσει» στα νοµικά 
κείµενα της ΚΑΠ για τα οποια συνεχώς προ-
τείνονται τροποποιήσεις και µένει να φανεί 
ποιες από αυτές τελικά θα βρουν το δρόµο 
τους στον τελικό κανονισµό. 

Αναλυτικά η τροπολογία αναφέρει:
Άρθρο 69 Εγκατάσταση νέων γεωργών, γε-

ωργών νεαρής ηλικίας, προγράµµατα πρόω-
ρης συνταξιοδότησης, σύσταση αγροτικών ε-
πιχειρήσεων και ανάπτυξη πολύ µικρών και 
µικρών αγροτικών επιχειρήσεων

1. Τα κράτη µέλη µπορούν να χορηγούν 
στήριξη για την εγκατάσταση νέων γεωργών, 
γεωργών νεαρής ηλικίας, προγράµµατα πρό-
ωρης συνταξιοδότησης, σύσταση αγροτικών 
επιχειρήσεων και ανάπτυξη πολύ µικρών και 
µικρών αγροτικών επιχειρήσεων που δηµι-
ουργούν και διατηρούν θέσεις απασχόλησης 
υπό τους όρους που καθορίζονται στο παρόν 
άρθρο και περαιτέρω στα στρατηγικά τους 
σχέδια για την ΚΓΠ, µε σκοπό να συµβάλουν 
στην επίτευξη ενός ή περισσότερων από τους 
ειδικούς στόχους που ορίζονται στο άρθρο 6.

α β) Τα κράτη µέλη δύνανται να καθορίζουν 
ειδικές διατάξεις για γεωργούς νεαρής ηλικίας 

που συµµετέχουν σε οργανώσεις παραγωγών 
ή συνεταιριστικές δοµές προκειµένου να δια-
σφαλίζεται ότι δεν χάνουν το δικαίωµα στην 
ενίσχυση πρώτης εγκατάστασης. Αυτές οι δι-
ατάξεις τηρούν την αρχή της αναλογικότητας 
και προσδιορίζουν τη συµµετοχή του γεωρ-
γού νεαρής ηλικίας στην οργάνωση παραγω-
γών ή στη συνεταιριστική δοµή.

β)  τη σύσταση των αγροτικών επιχειρήσε-
ων και την ανάπτυξη των πολύ µικρών και µι-
κρών αγροτικών επιχειρήσεων που συνδέο-
νται µε τη γεωργία, τη δασοκοµία, τη βιοοικο-
νοµία, την κυκλική οικονοµία, τον τουρισµό 
και άλλους τοµείς σε αγροτικές περιοχές ή τη 

διαφοροποίηση του εισοδήµατος των γεωρ-
γικών νοικοκυριών·

την εκκίνηση επιχειρήσεων και την ανά-
πτυξη πολύ µικρών και µικρών αγροτικών ε-
πιχειρήσεων µη γεωργικών δραστηριοτήτων 
στις αγροτικές περιοχές που αποτελούν µέρος 
των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης από γε-
ωργούς που διαφοροποιούν τις δραστηριότη-
τές τους, καθώς και από πολύ µικρές και µι-
κρές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα των 
αγροτικών περιοχών. [...]

4. Τα κράτη µέλη χορηγούν στήριξη υπό 
µορφή κατ’ αποκοπήν ποσών. Η στήριξη πε-
ριορίζεται στο µέγιστο ποσό των 100.000 ευ-
ρώ και µπορεί να συνδυαστεί µε χρηµατοπι-
στωτικά µέσα.

4α. Τα κράτη µέλη δύνανται να χορηγούν 
έως και το 1/3 του ποσού του προηγούµενου 
σηµείου για τα προγράµµατα πρόωρης συ-
νταξιοδότησης για γεωργούς, όπως διευκρι-
νίζεται περαιτέρω στα στρατηγικά τους σχέ-
δια για την ΚΓΠ.

Καλύτερα 
καμία 
συμφωνία 
παρά ένα 
φτωχό 
Πολυετές 
Mια «παρωχηµένη» Ευρωπαϊκή 
Ένωση εξασφαλίζουν οι έως τώρα 
προτάσεις για το επερχόµενο 
Πολυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο, 
υποστηρίζουν οι Ευρωβουλευτές, 
αξιολογώντας πως ίσως βγει σε καλό 
η αδυναµία συµφωνίας στην Έκτακτη 
Σύνοδο Κορυφής της 20ης 
Φεβρουρίου. «Καλύτερα καµία 
συµφωνία παρά µια κακή συµφωνία» 
ήταν η θέση της Ευρωβουλής στη 
συνεδρίαση που έγινε την Τρίτη 10 
Μαρτίου, στην οποία ο πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, Σαρλς 
Μισέλ, παραδέχτηκε την αποτυχία της 
Συνόδου Κορυφής που έγινε προ 
ολίγων ηµερών.
Κατά την διάρκεια της συζήτησης, οι 
Ευρωβουλευτές, καταδίκασαν τη 
στάση των κρατών µελών εκείνων που 
δεν είναι διατεθειµένα να δώσουν 
στην ΕΕ τους απαραίτητους πόρους 
για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις 
της δεκαετίας που διανύεται, ώστε να 
προστατευθούν οι αγρότες που 
λαµβάνουν ενισχύσεις από την Κοινή 
Αγροτική Πολιτική, καθώς και άλλοι 
δικαιούχοι κοινοτικών πόρων.
Οι ίδιοι, παροτρύνουν την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή να υποβάλει πρόταση 
ασφαλείας για τη βέβαιη πλέον 
περαιτέρω καθυστέρηση που θα 
αντιµετωπίσει ο επόµενος 
µακροπρόθεσµος προϋπολογισµός, 
ώστε να προστατευθούν οι τελικοί 
δικαιούχοι όπως οι αγρότες.

Μετά το πλάνο για την Κυκλική Οικονοµία που παρουσίασε η ΕΕ την περασµένη 
Τετάρτη ως παρακλάδι της Πράσινης Συµφωνίας, πλέον παίρνει σειρά η 
πολιτική «Farm to Fork» (Από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο) που θα αφορά µόνο 
τον αγροδιατροφικό τοµέα. Η διαβούλευση για την πολιτική αυτή βρίσκεται 
ανοιχτή µέχρι τις 16 Μαρτίου, µε την Κοµισιόν να στοχεύει να ανακοινώσει τις 
λεπτοµέρειες για την πολιτική αυτή µέσα στους επόµενους δύο µήνες. 
Σηµειώνεται εδώ πως η πολιτική «Από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο» κρίνεται πολύ 
σηµαντική για τη νέα ΚΑΠ, και θα πρέπει επίσης να ενσωµατωθεί και στα 
στρατηγικά σχέδια των κρατών µελών για τη νέα περίοδο.

Μέχρι 16 Μαρτίου
τα σχόλια για την
πολιτική «Από το

αγρόκτηµα στο πιάτο»

∆ιαβουλεύσεις
Τίποτα ακόµα δεν έχει «κλείσει» στα 
νοµικά κείµενα της ΚΑΠ και µένει να 
φανεί ποιες από τις τροπολογίες θα 

βρουν το δρόµο τους στον κανονισµό

Οι Νέοι Αγρότες
με πριμ και μετά την 
πρώτη εγκατάσταση 
Τροπολογία που προτείνει η Ευρωβουλή για τη νέα ΚΑΠ 
φέρνει ειδικές διατάξεις για τα μέλη οργανώσεων

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου, Σαρλς Μισέλ.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΚΑΠ 2021-2027

ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΡΟΩΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ

100.000
ΕΩΣ

ΕΥΡΩ
33.000
ΕΩΣ

ΕΥΡΩ
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
douska@agronews.gr

Με κλειστές τις υπηρεσίες του Οργανισµού 
Πληρωµών για το ευρύ κοινό, λόγω των έ-
κτακτων γενικών µέτρων πρόληψης κατά του 
κορωνοϊού, κανονικά θα τρέξουν –µε τα µέ-
χρις ώρας στοιχεία- οι προγραµµατισµένες πι-
στώσεις. Οι διοικητικοί υπάλληλοι του φορέα 
συνεχίζουν τις σχετικές διαδικασίες από τα 
πόστα τους και τους απαραίτητους ελέγχους 
προκειµένου την επόµενη Τρίτη 17 Μαρτίου, 
όπως εξ αρχής είχε προγραµµατιστεί, να γί-
νει η πίστωση της ειδικής ενίσχυσης βάµβα-
κος, µαζί µε τις συνδεδεµένες στη βιοµηχα-
νική ντοµάτα και το σπαράγγι, τις ειδικές ε-
νισχύσεις για τα µικρά νησιά του Αιγαίου και 
υπόλοιπα µετά από διορθώσεις στην πρώτη 
φουρνιά των συνδεδεµένων. 

Σύµφωνα µε τους διοικητικούς του Οργα-
νισµού, υπάρχει σχέδιο αντιµετώπισης της έ-
κτακτης κατάστασης, βάσει του οποίου όλοι θα 
δουλεύουν κανονικά για να γίνονται οι πληρω-
µές που περιµένουν οι αγρότες, µε βασική αρ-
χή τον περιορισµό της έκθεσης των εργαζοµέ-

νων και των στελεχών του Οργανισµού σε ενδε-
χόµενο κίνδυνο µέσω της επαφής µε το κοινό.

Αν όλα πάνε καλά, και άνευ συγκλονιστι-
κού απροόπτου απόρροια των εξελίξεων στο 
µέτωπο του κορωνοϊού, µέσα στις επόµενες 
ηµέρες θα πρέπει να πάρουν ΦΕΚ και οι σχετι-
κές αποφάσεις µε το ύψος της ενίσχυσης των 
τριών προϊόντων που οδεύουν προς πληρω-
µή. Ωστόσο οι πληροφορίες έως τώρα ανα-
φέρουν ότι  το πριµ στους βαµβακοπαραγω-
γούς για το 2019 θα ανέλθει στα 64,6 ευρώ 
ανά στρέµµα, λόγω της αύξησης των εκτάσε-
ων που καλλιεργήθηκαν στην Ελλάδα κατά 
το προηγούµενο έτος. Μάλιστα, σε πρόσφα-
τη γραπτή του απάντηση στη Βουλή ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης παραδέχεται «µείω-
ση του καθαρού κέρδους των βαµβακοπαρα-
γωγών για την τρέχουσα καλλιεργητική πε-

ρίοδο, αποδίδοντας το γεγονός στην αύξηση 
της καλλιεργούµενης έκτασης και της χαµη-
λής τιµής για το προϊόν σε διεθνές επίπεδο».

Για το σπαράγγι, µε προϋπολογισµό του έ-
τους κάτι λιγότερο από 1 εκατ. ευρώ, η συν-
δεδεµένη εκτιµάται ότι θα ανέλθει περί τα 53 
ευρώ το στρέµµα και στη βιοµηχανική ντοµά-
τα περί τα 65 µε 66 ευρώ το στρέµµα και συ-
νολικό µπάτζετ περίπου 3 εκατ. ευρώ. Και οι 
δύο αυτές συνδεδεµένες αναµένεται να είναι 
µειωµένες από τα αντίστοιχα περσινά ποσά.  

Την εβδοµάδα πριν το Πάσχα 
οι συνδεδεµένες στα ζωικά

Το άλλο µεγάλο κοµµάτι τόσο για τους πα-
ραγωγούς που αφορά όσο και για το ποσό που 
θα διατεθεί  έχει να κάνει µε τις συνδεδεµένες 
στα ζωικά. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι η πίστωση θα γίνει την εβδοµάδα πριν 
το Πάσχα, γεγονός για το οποίο ενηµερώθη-
καν πρόσφατα και οι Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι 
από στελέχη του οργανισµού, σύµφωνα µε τα 
οποία «η εν λόγω πίστωση δεν πρόκειται να 
γίνει πριν τα τέλη Μαρτίου, δεδοµένου ότι δεν 
έχουν ακόµα ολοκληρωθεί οι διασταυρωτικοί 
έλεγχοι που πρέπει να γίνουν». Μάλιστα επ’ 
αυτού τα µέλη της Οµοσπονδίας κτηνοτροφι-
κών Συλλόγων και Κτηνοτρόφων Θεσσαλίας 
ζητούν από την πολιτική ηγεσία της πλατείας 
Βάθη η πληρωµή της συνδεδεµένης αιγοπρό-
βειου, να γίνει γρηγορότερα από πέρυσι κι ελ-
πίζουµε να είναι και αυξηµένη, λόγω έλλειψης 
ρευστότητας των κτηνοτρόφων .

Υπενθυµίζεται ότι πέρυσι η πληρωµή των 
συνδεδεµένων στο αιγοπρόβειο κρέας και τα 
βοοειδή έγιναν τη Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου. 
Όσον αφορά το πρόβειο και αίγειο κρέας για το 
έτος 2018 πιστώθηκαν 48 εκατ. ευρώ, σε περί-
που 39.000 παραγωγούς, µε την ενίσχυση στα 
9,35 ευρώ ανά επιλέξιµο ζώο. Αντίστοιχα στο 
βόειο κρέας περίπου 8.000 παραγωγοί µοιρά-
στηκαν 33 εκατ. ευρώ, µε το ύψος της ενίσχυ-
σης στα 171 ευρώ ανά επιλέξιµο θηλυκό ζώο.

Πραγµατική λύση
Μαζί στις πιστώσεις και η συνδεδε-

µένη στη βιοµηχανική ντοµάτα και το 
σπαράγγι, οι ειδικές ενισχύσεις για τα 

µικρά νησιά του Αιγαίου

Καλώς εχόντων
 δεν αλλάζει τίποτα 

στις πληρωμές
Παραμένει η εντολή για πληρωμή της ειδικής 

ενίσχυσης βάμβακος την Τρίτη 17 Μαρτίου

Πίσω, ως φαίνεται, θα πάει η πληρωµή της δεύτερης δόσης του Μέτρου 6.1 των 
νέων αγροτών, µετά την απόφαση του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα να παραµείνουν κλειστές 
οι δοµές εκπαίδευσης του φορέα και οι επαγγελµατικές σχολές (ΕΠΑΣ) και τα 
οικοτροφεία του. Η απόφαση πάρθηκε «στο πλαίσιο των προληπτικών µέτρων 
που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη αποφυγή της διάδοσης του SARS-CoV-2 
κορονοϊου στη χώρα, και αφορούν τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα». Μάλιστα, 
τονίζεται ότι «νεότερες ανακοινώσεις σχετικά µε την συνέχιση της 
εκπαιδευτικής λειτουργίας θα υπάρξουν αναλόγως των επισήµων 
ενηµερώσεων των υγειονοµικών αρχών της χώρας, κεντρικών ή τοπικών».

Αναστολή και 
στα προγράµµατα 

εκπαίδευσης 
νέων αγροτών

ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ

Ενστάσεις έως 
27 Μαρτίου
Ολοκληρώθηκε, σύµφωνα µε 
ανακοίνωση του Οργανισµού 
Πληρωµών, ο υπολογισµός 
πιστώσεων της πρώτης εκκαθάρισης 
της Νιτρορύπανσης για το έτος 
εφαρµογής 2019, µε το ποσό να 
ανέρχεται περίπου στα 11 εκατ. 
ευρώ πανελλαδικά και τα ποσά να 
πιστώνονται σταδιακά στους 
λογαριασµούς των παραγωγών.
Μάλιστα, ο οργανισµός αναφέρει ότι 
κατά των αποτελεσµάτων πληρωµής, 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρο 16 της ανωτέρω Απόφασης, 
οι δικαιούχοι µπορούν να 
υποβάλλουν ενδικοφανή προσφυγή 
στη διαδικτυακή εφαρµογή που 
υποστηρίζει το Μέτρο, από την 
Παρασκευή 13 Μαρτίου και εντός 
δέκα εργασίµων ηµερών, δηλαδή 
µέχρι και την Παρασκευή 27 του 
µήνα. Με την ενδικοφανή προσφυγή 
οι παραγωγοί έχουν την δυνατότητα 
να προβούν σε διόρθωση προφανών 
σφαλµάτων που αφορούν στα 
παραστατικά συµµόρφωσης ή/και να 
προβάλουν αντιρρήσεις κατά των 
ευρηµάτων που έχουν προκύψει 
κατά τον υπολογισµό πληρωµής 
τους. Παράλληλα, οφείλουν να 
κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές 
ενέργειες για τη διόρθωση των 
δεδοµένων στη/στις 
µηχανογραφική/ές βάση/εις µέσω 
της/των οποίας/οποίων 
πραγµατοποιούνται από το 
Πληροφορικό Σύστηµα οι 
διασταυρωτικοί έλεγχοι. 

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ 

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ 
64,6 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ  ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ 
65

ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ 

ΒΙΟΜ. ΝΤΟΜΑΤΑΣ

53 

ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ
ΣΠΑΡΑΓΓΙΟΥ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ
 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΝΗΣΙΩΝ
ΑΙΓΑΙΟΥ





Ανεξάρτητα από τη δυσφορία 
που επικρατεί στον αγροτικό 
κόσµο για τη µέχρι τώρα στάση 
του ΕΛΓΑ στο θέµα των 
έγκαιρων και ακέραιων 
αποζηµιώσεων, η διοίκηση του 
οργανισµού προχώρησε την 
περασµένη Τρίτη στην 
υπογραφή πρωτοκόλλου 
συνεργασίας µε το Εθνικό 
Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α).
Η συνεργασία ΕΛΓΑ-ΕΚ∆∆Α, 
όπως αναφέρει η ανακοίνωση 
του ΕΛΓΑ, έχει ως κύριο στόχο 
τη διαµόρφωση ολοκληρωµένου 
πλαισίου εκπαίδευσης και 
συµβουλευτικής υποστήριξης 
του ανθρώπινου δυναµικού του 
ΟΠΕΚΑ και οι κεντρικοί του 
άξονες είναι:

 Η ανίχνευση των 
εκπαιδευτικών αναγκών του 
ανθρώπινου δυναµικού του 
ΕΛΓΑ, µε συγκεκριµένη 
µεθοδολογία και ανάλυση.
 Ο σχεδιασµός επιµορφωτικών 

δράσεων, που θα συνδέονται µε 
τους επιχειρησιακούς στόχους 
του ΕΛΓΑ.
 Η επιµόρφωση των 

υπαλλήλων του ΕΛΓΑ σε 
θεµατικά πεδία όπως δηµόσια 
διοίκηση, βιώσιµη ανάπτυξη, 
δηµοσιονοµική πολιτική, δηµόσιο 
management και ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση.
«Με την υπογραφή του 
πρωτοκόλλου συνεργασίας µε 
τον πρόεδρο του Εθνικού 
Κέντρου ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης 
και Αυτοδιοίκησης (ΕΚ∆∆Α) 
∆ιονύση Κυριακόπουλο, 
κάνουµε ένα αποφασιστικό βήµα 
για την µετάβαση του ΕΛΓΑ 
στην εποχή της γνώσης και 
της νέας τεχνολογίας µε την 
επιµόρφωση των στελεχών του 
Οργανισµού, την βελτίωση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων τους 
και την εµπειρία τους στις νέες 
τεχνολογίες.», δήλωσε σχετικά 
ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ 
Ανδρέας Λυκουρέντζος.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΛΓΑ

Πρωτόκολλο
συνεργασίας
με ΕΚΔΔΑ για 
επιμόρφωση

Ενώ οι υποχρεώσεις του είναι στον αέρα   

Στα σύννεφα... πετάει 
ο προϋπολογισμός ΕΛΓΑ

Αρχίζει να φαίνεται σιγά - σιγά 
το έλλειµµα στρατηγικής εκ 

µέρους του προέδρου του ΕΛΓΑ, 
Ανδρέα Λυκουρέντζου. Την 

υποτίµηση των υποχρεώσεων 
ήρθε να προδώσει η απόφασή 

του για µείωση στο 65% της 
προκαταβολής έναντι της 

πλήρους αποζηµίωσης. Τις 
τελευταίες µέρες αποκαλύπτεται 

και µια προσπάθεια 
οριζόντιας µείωσης όλων των 

αποτελεσµάτων που δίνει 
η επιτόπια εκτίµηση ζηµιών.    

Τις αποζημιώσεις στα μέτρα της εκτίμησης των εσόδων συν κάποιο 
λογικό κέρδος επιχειρεί να προσαρμόσει ο Οργανισμός για το 2020 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε οριζόντια υποεκτίµηση των ζη-
µιών της περασµένης χρονιάς έτσι  
ώστε να «στρώνουν χαλί» σε έναν 
κερδοφόρο προϋπολογισµό-πρό-
κληση το 2020, επιδίδεται η διοίκη-
ση του ΕΛΓΑ. Ο εν λόγω προϋπολο-
γισµός συνιστά πρόκληση για τους 
αγρότες πολλών περιοχών της χώ-
ρας, οι οποίοι, όχι µόνο παραµένουν 
απλήρωτοι αλλά σχεδόν ένα χρόνο 
µετά τις ζηµιές που είχαν στις εκ-
µεταλλεύσεις τους από ακραία και-
ρικά φαινόµενα, µέχρι σήµερα δεν 
έχουν λάβει γνώση ούτε του ποσο-
στού (εκτίµηση ζηµιάς) µε το οποίο 
πρόκειται να αποζηµιωθούν.

Στην τελευταία περίπτωση, εκτός 
του γνωστού «τριγώνου» των ροδα-
κινοπαραγωγών της Μακεδονίας, 
ανήκουν και οι µηλοκαλλιεργητές 
της Αγιάς. Σηµειωτέον ότι η χαλα-
ζόπτωση της περασµένης άνοιξης 
είχε κάνει ζηµιές και σε Ανάβρα, Γε-
ρακάρι, Αετόλοφο, Πρινιά κ.α. Οι εν 
λόγω µε τη βοήθεια της οργάνωσης 
αγροτών του νοµού (ΕΟΑΣΝΛ), ορ-
γάνωσαν παράσταση στα γραφεία 
του ΕΛΓΑ στη Λάρισα, ζητώντας, σε 
πρώτη φάση εκτίµηση (!!!) της ζηµιάς 
που υπέστησαν πριν από ένα χρό-
νο περίπου και συγκεκριµένα τους 
µήνες Απρίλιο και Μάιο του 2019, 
σε µια καλλιεργήσιµη έκταση πά-
νω από 2.000 στρέµµατα. 

∆ύο µέρες νωρίτερα εκπρόσωποι 
των αγροτών από την Καβάλα δια-
µαρτύρονταν εντόνως στις αρµό-
διες αρχές όσον αφορά τα χαµηλά 

επίπεδα αποζηµιώσεων για περι-
πτώσεις ολικής καταστροφής, στα 
οποία αποφάνθηκε τελικά ο Οργα-
νισµός, µετά από πολλούς µήνες 
συζητήσεων.  

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα και ενώ πα-
ραµένουν σε εκκρεµότητα πολλές 
ακόµα κατηγορίες πληγέντων που 
είτε δεν έχουν λάβει γνώση των ε-
κτιµήσεων είτε δεν έχουν δει την πί-
στωση των αποζηµιώσεων, µάλλον 
αποτελεί πρόκληση, ο επίπλαστος 
προϋπολογισµός για το 2020, στον 
οποίο προέβη η διοίκηση του Ορ-
γανισµού και τον οποίο µε µεγάλη 
ευκολία υιοθέτησε (έκδοση ΦΕΚ) η 
αρµόδια δηµόσια οικονοµική αρχή.  

∆εν θέλουµε αποκλίσεις
Ο εν λόγω προϋπολογισµός του 

ΕΛΓΑ προβλέπεται κερδοφόρος, 
καθώς αναφέρεται σε έσοδα τα ο-
ποία θα προσεγγίσουν το ποσό των 
179.640.000 ευρώ, ενώ η προβλε-
πόµενη δαπάνη για αποζηµιώσεις 
και λειτουργικά έξοδα δεν πρόκει-
ται να ξεπεράσει τα 168.240.000 ευ-
ρώ. ∆ηλαδή θετικό αποτέλεσµα πε-
ρί τα 11,4 εκατ. ευρώ. Όπως αναφέ-
ρεται µάλιστα στη σχετική ΚΥΑ «η 
διοίκηση του ανωτέρω φορέα κα-
λείται να διασφαλίσει ότι δεν θα υ-
πάρχουν αρνητικές αποκλίσεις από 
τους εγκεκριµένους δηµοσιονοµι-
κούς στόχους, λαµβάνοντας εγκαί-

ρως όλα τα απαραίτητα µέτρα, προς 
τον σκοπό αυτό». 

Τα παραπάνω δείχνουν εµφατι-
κά την επιπολαιότητα µε την οποία 
συντάσσεται ο προϋπολογισµός του 
ΕΛΓΑ, του οποίου ο κύκλος εργασι-
ών συγκαταλέγεται µεταξύ των 50 
µεγαλύτερων επιχειρήσεων της χώ-
ρας και των δεσµεύσεων που ανα-
λαµβάνονται κάθε φορά από µια 
διορισµένη διοίκηση, στο όνοµα 
των Ελλήνων παραγωγών, οι οποί-
οι από την πλευρά τους καλούνται 
να πληρώσουν υψηλά ασφάλιστρα 
χωρίς να είναι καθόλου βέβαιοι για 
την ανταποδοτικότητα µε την οποία 
θα τους περιθάλψει ο Οργανισµός.  
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Πυρ και µανία µε τον ΕΛΓΑ δηλώ-
νουν πολλοί παραγωγοί του νο-
µού Καβάλας, καθώς οι αποζηµι-
ώσεις που τους παρείχε για ζηµιές 
στις καλλιέργειές τους το καλοκαί-
ρι του 2019, απέχουν παρασάγγες 
από την πραγµατική απώλεια εισο-
δήµατος που κατέγραψαν και πλέ-
ον τίθεται επ’ αµφιβόλω η δυνατό-
τητά τους να καλλιεργήσουν σωστά 
και φέτος. Το πρόβληµα εντοπίζε-
ται τόσο στα χωριά του Παγγαίου, 
όπου υπήρξαν µεγάλες ζηµιές κυ-
ρίως στις αµπελοκαλλιέργειες, όσο 
και σε εκείνα του ∆ήµου Νέστου, ό-
που οι καταστροφές επεκτάθηκαν 
και στα ακτινίδια, τα φασόλια, αλ-
λά και σε κάποιες άλλες δενδρώ-
δεις καλλιέργειες.

Στην περίπτωση των πληγέντων 
του ∆ήµου Παγγαίου, όπως επεσή-
µανε στην εφηµερίδα Agrenda η 
αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγρο-
τών του Γυαλοχωρίου, Βούλα Τσερ-
κέζη, «οι µόνες αποζηµιώσεις που 
έχουν δοθεί είναι αυτές για τις ζη-
µιές που προκλήθηκαν σε περίπου 
300 στρέµµατα αµπελιών στο χω-
ριό Μυρτόφυτο». Να σηµειωθεί ότι 
τα χρήµατα πιστώθηκαν στους λο-
γαριασµούς των παραγωγών την 
Παρασκευή 6 Μαρτίου, για κατα-
στροφές οι οποίες έγιναν τον Ι-
ούνιο του 2019 από χαλαζόπτω-
ση, αλλά µολονότι οι ζηµιές ήταν 
στο 100% της παραγωγής, πολλοί 
διαπίστωσαν απόκλιση ως προς 
τις εκτιµήσεις των γεωπόνων του 
Οργανισµού.

Σε κίνδυνο η ποσότητα αλλά και 
η ποιότητα της νέας παραγωγής

«Οι περισσότεροι παραγωγοί δεν 
είναι ικανοποιηµένοι, καθώς συν 

τοις άλλοις τους κατατέθηκε µόνο 
το 65% του ποσού της αποζηµίω-
σης, από την οποία περίµεναν να 
καλύψουν τις υποχρεώσεις τους», 
ανέφερε η κ. Τσερκέζη, σηµειώνο-
ντας ότι «πολλοί παραγωγοί είναι 
σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση, διότι 
χρωστούν από πέρυσι σε προµη-
θευτές τους, οι οποίοι πιθανότατα 
δεν θα τους πιστώσουν εκ νέου, µε 
συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος να 

µην µπορέσουν και φέτος να καλ-
λιεργήσουν σωστά, µε ό,τι θα ση-
µαίνει αυτό για τον όγκο παραγω-
γής του 2020, αλλά κυρίως στην 
ποιότητά της».

Μετά το Πάσχα οι αποζηµιώσεις 
για τα αµπέλια του Παγγαίου

Γκρίνιες, ωστόσο, για την τακτι-
κή του Οργανισµού διατυπώνονται 
και από τους αµπελοπαραγωγούς 
των υπόλοιπων χωριών του Παγ-
γαίου, οι οποίοι περιµένουν τις α-
ποζηµιώσεις τους από τις καταστρο-
φές που προκλήθηκαν στα κτήµατά 
τους από τις βροχοπτώσεις του Σε-
πτεµβρίου του 2019. Όπως τονίζει 
η συνοµιλήτριά µας, τα περισσότε-
ρα σταφύλια σκίστηκαν από τις πα-
ρατεταµένες βροχές, µε συνέπεια 
να πάψουν να είναι εµπορεύσιµα, 
ως επιτραπέζια και να οδηγηθούν 
στην οινοποίηση µε τιµές που δεν 

µπορούν να καλύψουν στο ελάχι-
στο το κόστος.

Πολλοί όγκοι σταφυλιών έφυ-
γαν µε 15-20 λεπτά το κιλό, αντί 
για 60-70 λεπτά ανάλογα την ποι-
κιλία ή ακόµη και 1 ευρώ το κιλό, 
που συνήθως πωλείται η σουλτανί-
να, είπε χαρακτηριστικά η κ. Τσερ-
κέζη, τονίζοντας πως οι πληροφο-
ρίες που υπάρχουν για τις αποζη-
µιώσεις είναι ότι έως το τέλος Μαρ-

τίου θα βγουν τα αποτελέσµατα κι 
οι πληρωµές θα γίνουν αµέσως µε-
τά το Πάσχα.

«Η κατάσταση είναι δύσκολη για 
τους παραγωγούς, διότι ερχόµαστε 
από δύο χρονιές µε σοβαρές ζηµιές, 
καθώς και το 2018 ένα σηµαντικό 
µέρος της παραγωγής οδηγήθηκε 
τελικά στην οινοποίηση, λόγω του 
ότι τα αµπέλια προσβλήθηκαν από 
περονόσπορο. Ο ΕΛΓΑ ωστόσο δεν 
µας αποζηµίωσε, µε το επιχείρηµα 
της πληµµελούς φροντίδας από µέ-
ρους µας. Πράγµα που δεν είναι α-
κριβές, διότι η ασθένεια προήλθε 
από τις συνεχόµενες βροχοπτώσεις 
και όχι επειδή δεν ραντίζαµε. Ίσα 
ίσα που εκείνη την περίοδο κάνα-
µε επεµβάσεις σχεδόν ανά 4 ηµέ-
ρες, χωρίς να πετύχουµε κάτι, πέ-
ραν από το να αυξήσουµε το κόστος 
µας», ανέφερε η αντιπρόεδρος της 
Ένωσης Αγροτών Γυαλοχωρίου.

Απογοητεύουν κόσμο οι αποζημιώσεις
Στην Καβάλα φωνάζουν για την εκτίμηση του ΕΛΓΑ, στη Βέροια και την Αγιά έχουν ακόμα μεσάνυχτα     

Να υπάρξει άµεση κινητοποίηση 
των υπηρεσιών του ΕΛΓΑ για 
την καταγραφή των ζηµιών 
αλλά και τη δίκαιη αποζηµίωση 
των παραγωγών, τόνιζε στις 
16 Απριλίου 2019 ο σηµερινός 
υφυπουργός Οικονοµικών, 
Απόστολος Βεσυρόπουλος. 
Έχουν περάσει 10 µήνες 
και οι αγρότες της Ηµαθίας 
και των γύρω περιοχών ακόµα 
περιµένουν να µάθουν αν, πότε 
και µε πόσο θα αποζηµιωθούν. 
Σηµειωτέον ότι οι καλλιεργητικές 
φροντίδες της νέας σεζόν έχουν 
άρχισει και πολλοί παραγωγοί 
δυσκολεύονται οικονοµικά 
να τις υποστηρίξουν.  

Οι αποζηµιώσεις που δόθηκαν για τις χαλαζοπτώσεις 
του Ιουνίου και του Ιουλίου του 2019, έναντι ζηµιών σε 
αµπελώνες, σε φυτείες ακτινιδίου, αλλά και σε φασόλια 
και άλλα πυρηνόκαρπα, ήταν µικρότερες των 
προσδοκιών των πληγέντων παραγωγών, σύµφωνα µε 
τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου του ∆ήµου 
Νέστου, Σάββα Αργυράκη. «Μιλάµε για καταστροφές 
που σηµειώθηκαν σε πάνω από 10.000 στρέµµατα, σε 
όλα τα χωριά του δήµου Νέστου και οι παραγωγοί 
διαπίστωσαν πως οι εκτιµήσεις των γεωπόνων του 
ΕΛΓΑ δεν προσεγγίζουν ούτε τους µέσους όρους των 
κιλών παραγωγής ανά στρέµµα, ούτε και το ποσοστό της 
πραγµατικής ζηµιάς. Έτσι ενώ η αντικειµενική ζηµιά 
ήταν παράδειγµα στο 70%-80%, οι εκτιµητές 
κατέγραψαν 30% ή 35%», µας εξήγησε ο κ. Αργυράκης, 

προσθέτοντας, παράλληλα, πως υπήρξαν και 
περιπτώσεις µε διπλανά χωράφια, όπου στο ένα 
καταγράφηκε ζηµιά 50% και στο άλλο δεν 
αναγνωρίστηκε καµία απώλεια παραγωγής. Οι αγρότες 
της περιοχής του δήµου Νέστου, εξάλλου, αναµένουν 
και την έκβαση στις οχλήσεις που έκαναν προς το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, µε κατάθεση 
τεκµηριωµένων µελετών, για να αποζηµιωθεί η 
καταστροφή που υπέστησαν τα σπαράγγια το 2018, 
από τις βροχές. Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι πληµµύρες του 
2018 προσβάλλαν τα ριζώµατα και η ζηµιά φάνηκε το 
2019, στη συγκοµιδή, όταν οι αγρότες διαπίστωσαν πως 
έχασαν εισόδηµα έως 500 ευρώ το στρέµµα. Έχει 
ζητηθεί να δοθεί στήριξη µέσω των de minimis αλλά 
ακόµη δεν υπήρξε ικανοποίηση του αιτήµατος.

Δυσαρεστημένοι 
οι παραγωγοί  χωριών 
του Δήμου Νέστου, 
στην ανατολική πλευρά 
της Περιφερειακής 
Ενότητας Καβάλας

Πληρωµένα
Στο ∆ήµο Παγγαίου οι µόνες 

αποζηµιώσεις που έχουν δοθεί 
είναι αυτές για τις ζηµιές που 
προκλήθηκαν σε περίπου 300 

στρέµµατα αµπελιών 
στο χωριό Μυρτόφυτο

Στην οινοποίηση
Τα περισσότερα σταφύλια στο 

Παγγαίο σκίστηκαν από τις 
βροχές του Σεπτεµβρίου 2019, 

µε συνέπεια να πάψουν να 
είναι εµπορεύσιµα 

ως επιτραπέζια 
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Επανασύνδεση 
Λύση συμψηφισμού 
απαιτήσεων με χρέη 
αγροτών στη ΔΕΗ 
Εντείνονται οι πιέσεις από παραγωγούς, βουλευτές 
και υπουργείο Γεωργίας για ολοκληρωμένη ρύθμιση 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αγρότες, υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και κυβερνητικοί βουλευτές πιέζουν 
αυτές τις µέρες να βρεθεί ένας τρόπος 
διευθέτησης της διαφοράς που χωρίζει 
τους παραγωγούς µε τη ∆ΕΗ, λόγω οφει-
λών από προηγούµενες περιόδους και 
να αποκατασταθεί η σύνδεση του ρεύ-
µατος µε τα αντλιοστάσια από τα οποία 
γίνεται η άρδευση των καλλιεργειών.

Σηµειωτέον ότι το τελευταίο διάστη-
µα και ειδικά εν όψει έναρξης της νέας 
αρδευτικής περιόδου, τα προβλήµατα έ-

χουν ενταθεί, οι επισκέψεις των αγρο-
τών στα γραφεία της ∆ΕΗ είναι καθηµε-
ρινές και οι λόγοι των τριβών και διαβου-
λεύσεων µε την εταιρεία είναι πολλοί. 

Ο πρώτος και βασικός βέβαια είναι οι 
απλήρωτες οφειλές, για τις οποίες είτε 
έχει γίνει κάποια ρύθµιση και για κά-
ποιο λόγο κάποια στιγµή δεν τηρήθη-
κε στο ακέραιο, είτε δεν έχει γίνει κα-
µιά ρύθµιση. Από εκεί και πέρα, προ-
βλήµατα υπάρχουν, τόσο µε την απο-
κατάσταση των συνδέσεων εκεί όπου 
οι ζηµιές είναι µικρές και έχουν να κά-
νουν µε βλάβες σε µετασχηµατιστές α-
πό καιρικά φαινόµενα και φυσικά αίτια, 
είτε µε την δυνατότητα αξιοποίησης του 
φθηνότερου τιµολογίου για το αγροτι-
κό ρεύµα, εκεί όπου δεν έχουν ολοκλη-
ρωθεί οι απαραίτητες διατυπώσεις για 
την κατοχύρωση του όρου.

Η αλήθεια είναι ότι το 11500 του ∆Ε∆-

∆ΗΕ ανταποκρίνεται σχετικά γρήγορα 
στις κλήσεις των παραγωγών, αυτό που 
αργεί ωστόσο είναι η προσέλευση του 
τεχνικού συνεργείου για την αποκατά-
σταση σε τέτοιου είδους βλάβες του δι-
κτύου από φυσικά αίτια. Αντίθετα, το 
αρµόδιο συνεργείο ανταποκρίνεται έ-
γκαιρα όταν πρόκειται για εντολές -α-
πό την ίδια την εταιρεία- διακοπής ρεύ-
µατος  λόγω ανείσπρακτων οφειλών. Σε 
κάθε περίπτωση, οι αρµόδιοι, πολύ πε-
ρισσότερο δε οι υπεύθυνοι της ∆ΕΗ και 
του ∆Ε∆∆ΗΕ γνωρίζουν ότι τα «σύννε-
φα» που έχουν µαζευτεί στη συνεργα-
σία των αγροτών µε τον κρατικό φορέα 

ηλεκτροδότησης είναι 
πολλά και θα πρέπει 
µε κάποιο τρόπο να 
τύχουν ολοκληρωµέ-
νης αντιµετώπισης. 

Η ∆ΕΗ έχει δίκιο 
να διαµαρτύρεται για 
τους ανείσπρακτους 
λογαριασµούς, όµως 
και οι περισσότεροι 
αγρότες έχουν δίκιο 
να αιτούνται µιας κά-
ποιας κατανόησης, 
καθώς η οικονοµι-
κή τους θέση δυσκο-

λεύει συνεχώς, ενώ και η ταµειακή τους 
δυνατότητα επηρεάζεται κάποιες φορές 
από την ανακολουθία του ίδιου του ∆η-
µοσίου και ηµικρατικών φορέων, όπως 
ο ΕΛΓΑ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κ.α. να ανταποκρι-
θούν µε τη σειρά τους στις υποχρεώσεις 
τους έναντι των αγροτών. 

Ειδικά οι µεγάλες καθυστερήσεις του 
ΕΛΓΑ να πληρώσει τις αποζηµιώσεις 
στους παραγωγούς, έχει ρίξει πολλές 
φορές έξω των προγραµµατισµό των 
αγροτικών µονάδων και έχει φέρει σε 
πολύ δύσκολη θέση τους δραστηριοποι-
ούµενους στον αγροτικό χώρο. Το όλο 
θέµα έχει «σηκώσει» τις τελευταίες ηµέ-
ρες και ο βουλευτής Λάρισας και πρώ-
ην αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάξιµος Χαρακόπουλος, µε 
ανακοίνωσή του την οποία έχει ήδη φι-
λοξενήσει το Agronews και στην οποία 
αναφέρονται τα εξής (βλ. στήλη δεξιά):  

21-22, 35-36

Προοπτικές για 
γύρισμα τιμών 
στο καλαμπόκι 
στη νέα σεζόν

Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

Αξιοσηµείωτη εµπορική δραστηριότητα 
παρουσίασε το ελληνικό πορτοκάλι σε 
όλες τις ποικιλίες και σε όλες τις στιγ-
µές της τρέχουσας εµπορικής περιόδου, 
µε τη σκυτάλη να παίρνουν τις ηµέρες 
αυτές τα Βαλέντσια, τα οποία ξεκινούν 
µε τα 20 λεπτά το κιλό δεδοµένα, λόγω 
υψηλής ζήτησης για χυµό. 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της τράπεζας 
Περαιώς, η παγκόσµια παραγωγή χυµού 
πορτοκαλιού για το 2019-2020 προβλέ-
πεται στους 1,7 εκατ. τόνους (17% χαµη-

λότερη), λόγω µείωσης της παραγωγής. 
Από την άλλη, η κατανάλωση, αναµένε-
ται να κινηθεί ανοδικά. Σηµειώνεται πως 
πέρυσι οι πρώτες πράξεις ξεκίνησαν στα 
17 λεπτά στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ άγ-
γιξαν ακόµα και τα 30 λεπτά σε ποιοτικά 
κτήµατα της Αργολίδας και της Λακωνίας. 

Στις περιοχές αυτές η συγκοµιδή θα ξε-
κινήσει τις προσεχείς εβδοµάδες, µε τα δε-
δοµένα να αφήνουν περιθώρια για τιµές υ-
ψηλότερες των 25 λεπτών, τις οποίες πλη-
ρώθηκαν πέρυσι οι παραγωγοί.

Στις εξαγωγές 30 λεπτά τα Βαλέντσια
 ε οµένα σήµερα τα  λεπτά στις πράξεις, λόγω υ ηλής ήτησης για χυµό  

 εριθώρια για καλ τερες προοπτικές στις τιµές από την αντίστοιχη περσινή σε όν  
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Κ 
άποιες παλιότερες εξαγωγές 
σκληρού σίτου στα επίπεδα των 
270 ευρώ ο τόνος εκτελούνται 
αυτές τις µέρες στην ελληνική 

αγορά, ενώ παράλληλα φαίνεται µια κινη-
τικότητα στα 280 ευρώ ο τόνος για τις κα-
λές ποιότητες. Την γλιτώνει για την ώρα το 
σκληρό σιτάρι από τη γενικευµένη πτώση, 
καθώς οι καταναλωτές έχουν αυξήσει τη ζή-
τηση για ζυµαρικά.

 Η συνεχιζόµενη πτώση του χρηµατιστη-
ρίου δεν έχει αφήσει πολλά περιθώρια για 
νέες δουλειές στην ελληνική αγορά βάµβα-
κος. Για καλή µας τύχη τα αποθέµατα δεν 
είναι τόσο πολλά, οπότε θα µπορούσαµε να 
πούµε πως σταθήκαµε γενικότερα τυχεροί. 
Αν συνέβαιναν όλα αυτά στην αρχή της εκ-
κοκκιστικής περιόδου θα είχαµε σοβαρές χα-
σούρες για όλο τον κλάδο. Ενδεχοµένως και 
τα 70 σεντς ανά λίµπρα πληρώνονται για τα 
ποιοτικά αποθέµατα. 

 Ιστορική πτώση παρουσίασαν το 2019 
οι εισαγωγές κρασιού στην Κίνα, σύµφωνα 
µε την Ένωση εισαγωγών και εξαγωγών οί-
νων και οινοπνευµατωδών ποτών. Το 2019, 
η κινεζική αγορά οίνου υπέστη έντονη πίε-
ση, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία που 
δηµοσίευσε η εθνική υπηρεσία εµπορίου πο-
τών, δεδοµένου ότι οι εισαγωγές οίνου κατά 
τη διάρκεια του έτους µειώθηκαν στο χαµη-
λότερο επίπεδο από το 2017, λόγω της οικο-
νοµικής επιβράδυνσης στην Κίνα και του ε-
µπορικού πολέµου µε τις ΗΠΑ.

Κινητικότητα στα 
280 ευρώ ο τόνος 
για το σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

12/02 20/02 26/02 05/03 12/03

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

273,92

290,98
287,15

299,30297,26

Ζήτηση
Η ζήτηση από την Ευρώπη αναµέ-

νεται να διατηρηθεί φέτος σε 
υψηλά επίπεδα, µε τις εξαγωγές 
να ξεκινούν τις επόµενες ηµέρες

Αργολίδα 
Μειωµένη παραγωγή Βαλέ-
ντσια εκτιµούν οι παραγωγοί 

για την τρέχουσα χρονιά 
στην Αργολίδα

Lane Late 
Μειωµένη κατά 30% αναµένεται 

ότι θα είναι η συγκοµιδή στα 
βρώσιµα πορτοκάλια Lane Late 

στη Λακωνία 

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

26/09 03/10 10/10 17/10 24/10 31/10

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

243

212

173

209,5

339,70

888,40

18,28

64,22

103,10

75,91

248

212

173

209,5

340,70

911,60

18,50

62,62

106,90

78,48

253

212

173

209,5

339,30

922,40

18,60

62,40

108,92

79,61

259

212

173

209,5

339,30

931,00

18,63

67,87

112,40

78,71

264

212

173

209,5

334,80

934,60

18,67

64,37

110,90

78,49

264

213

173

209,5

337,50

916,40

20,11

65,97

111,67

78,31

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

60,45 61,33 62,09

64,54 65,70

2,21 2,18

2,10 2,11 2,13
2,23

64,54

Τιμές παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

Πέρυσι έναρξη  17 

Φέτος έναρξη 20
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή για το σπυρί 
στο καλαμπόκι 
Μάρτιος 2020   17-19 λεπτά/κιλό

Σεπτέµβριος 2019 16,5 λεπτά/κιλό

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Η ζήτηση για χυμό 
επιτρέπει δυναμική 
έναρξη στα Βαλέντσια
 Σταθερά δυνατές οι 

εξαγωγές ελληνικού 
σκληρού σιταριού

Τελευταίο σε αποδόσεις 
κέρδους το βαµβάκι 
Τα περιθώρια να ανεβούν οι τιµές 
βάµβακος µέσα στο 2020, οι 
προϋποθέσεις για έναν ανοδικό κύκλο 
στο προϊόν α προσπαθεί να προσεγγίσει 
ο Τζο Νικόσια, επικεφαλής στον τοµέα 
βάµβακος της Luis Dreyfus.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Αίτηµα ευελιξίας 
στους αγρότες
«Να υπάρξει ευνοϊκότερη αντιµετώπιση 
των αγροτών που αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα ηλεκτροδότησης των 
γεωτρήσεών τους, ώστε να µπορούν να 
ρυθµίζουν λογικά και ανάλογα µε την 
εποχικότητα των εσόδων τους τις 
υποχρεώσεις τους» ζητά ο βουλευτής 
Λαρίσης της Ν∆ Μ. Χαρακόπουλος.
Ο κυβερνητικός βουλευτής επισηµαίνει 
ότι «η απρόσκοπτη παροχή σε ρεύµα 
αποτελεί προτεραιότητα για αγρότες 
από την αρχή της καλλιεργητικής 
περιόδου, ειδικά σε χρονιές, όπως η 
φετινή, µε ιδιαίτερα αισθητή την απουσία 
βροχοπτώσεων. Ωστόσο, στον αγροτικό 
κόσµο υπάρχει ιδιαίτερη αναστάτωση 
σχετικά µε τη δυσκολία επικοινωνίας και 
την καθυστερηµένη αποκατάσταση των 
βλαβών για τις οποίες οι ίδιοι δεν 
ευθύνονται (π.χ. κλοπές και ζηµιές του 
δικτύου), την αδυναµία εξεύρεσης λύσης 
για διακανονισµό οφειλών σε κρίσιµα 
στάδια των καλλιεργειών τους, καθώς 
και για διακοπή των ηλεκτροδοτήσεων 
σε περιόδους όπου η ρευστότητα λόγω 
καλλιεργητικών εξόδων είναι στο ναδίρ 
και χρήµατα από την παραγωγική 
δραστηριότητα δεν έχουν εισπραχθεί».

Το συνεργείο της ∆ΕΗ 
ανταποκρίνεται έγκαιρα 
όταν πρόκειται για εντολές 
-από την ίδια την εταιρεία- 
διακοπής ρεύµατος, λόγω 
ανείσπρακτων οφειλών.

Η απρό-
σκοπτη 
παροχή 
σε ρεύµα 
αποτελεί 
προτεραι-
ότητα για 
αγρότες 
από την 
αρχή της 
καλλιερ-
γητικής 
περιόδου. 
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Προτάσεις για χαλάρωση των ευρωπαϊ-
κών κανονισµών του ΕΣΠΑ αλλά και στον 
τοµέα των κρατικών ενισχύσεων µε αύ-
ξηση ορίου από τις 200.000 στις 500.000 
ευρώ αναµένεται να καταθέσει η Αθήνα 
στο Eurogroup της ∆ευτέρας, στο πλαί-
σιο των αλλαγών στο Σύµφωνο Σταθε-
ρότητας και στους δηµοσιονοµικούς στό-
χους, προκειµένου να χρηµατοδοτηθούν 
οι έκτακτες δαπάνες λόγω κορωνοϊού.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τον υφυπουρ-
γό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννη 
Τσακίρη, ένα ακόµη µέτρο αντιµετώπι-
σης στις επιχειρήσεις που πλήττονται, 
είναι µέσω ΕΣΠΑ για περιορισµένο χρο-
νικό διάστηµα, ώστε να είναι δυνατή η 
χρηµατοδότηση όχι µόνο επενδύσεων 
και δράσεων ενίσχυσης της απασχόλη-
σης, αλλά και συνέχισης της λειτουργί-
ας υφιστάµενων. Επίσης προβλέπεται η 
τροποποίηση του άρθρου 50 του Γενι-
κού Απαλλακτικού Κανονισµού (ΓΑΚ), 
για µη κοινοποίηση προς έγκριση στην 
ΕΕ ενισχύσεων για την επανόρθωση ζη-
µιών που προκαλούνται από άλλα έκτα-
κτα γεγονότα, όπως πανδηµίες.

Σε εκτεταµένη ανατροπή του ό-
ποιου σχεδιασµού υπήρχε για έ-
κτακτες ενισχύσεις αγροτών σε 
ορατό ορίζοντα,φαίνεται να οδη-
γεί η «έκρηξη» του κορωνοϊού 
και οι νέες προτεραιότητες που 
ο ιός επιβάλλει. Οι τελευταίες 
πληροφορίες θέλουν το λεγό-
µενο «αγροτικό πετρέλαιο» να 
µετατίθεται ακόµα και σαν σκέ-
ψη, αυτές τις µέρες, από την α-
τζέντα του κυβερνητικού επιτε-
λείου. Με δεδοµένο ότι το θέµα 
αυτό ήταν πάντα συνδεδεµένο 
µε τον «δηµοσιονοµικό χώρο», 
όπως συνηθίζει να λέει και ο υ-
πουργός Βορίδης, καµιά συζή-
τηση αυτού του είδους δεν θα 
είχε νόηµα, τώρα που ο δηµο-
σιονοµικός χώρος στενεύει και 
µάλιστα επικίνδυνα, εξαιτίας της 
αναµενόµενης καθίζησης του 
ΑΕΠ, λόγω κορωνοϊού. 

Σε προσωρινή αναπροσαρ-
µογή των προτεραιοτήτων τους 
δείχνουν να οδηγούνται και οι 
τράπεζες, γεγονός το οποίο α-
ναµένεται να επηρεάσει τουλά-
χιστον χρονικά τις χορηγήσεις 
που έχουν σχέση µε τα µικρά ε-
πενδυτικά προγράµµατα των α-
γροτών και ειδικότερα µε τα Σχέ-
δια Βελτίωσης. Οι πληροφορίες 

θέλουν τα αντίστοιχα επιτελεία 
των συστηµικών τραπεζών να 
έχουν απορροφηθεί αυτές τις 
µέρες από τις χρηµατοοικονο-
µικές αναταράξεις παγκοσµί-
ως και να µην έχουν χρόνο να 
ασχοληθούν µε την κοπιώδη 
κατά τα λοιπά καθηµερινότητα 
των αγροτικών προγραµµάτων.  
Όπως όλα δείχνουν, ο νέος κύ-
κλος αυτών των αναζητήσεων 
θα ανοίξει όταν και εφόσον ε-
κτιµηθεί ότι ο κύκλος  του κο-
ρωνοϊού βαίνει προς εκτόνωση. 

Άλλωστε, σε ό,τι αφορά τα χρη-
µατοδοτικά εργαλεία, ενδεχεται 
να υπάρξουν κάποιες περαιτέ-
ρω διευκολύνσεις και από πλευ-
ράς Βρυξελλών, στο πλαίσιο του 
πλέγµατος µέτρων αντιµετώπι-
σης της οικονοµικής αναστάτω-
σης που δηµιουργεί εδώ και µέ-
ρες ο κορωνοϊός. Μεταξύ αυτών 
εξετάζεται και η αύξηση από τα 
200.000 στα 500.000 ευρώ των 
ενισχύσεων για µικροµεσαίες ε-
πιχειρήσεις που µετρούν στο ό-
ριο των de minimis.   

Αντίθετα, από πλευράς υπουρ-
γείου τουλάχιστον, υπάρχουν 
διαβεβαιώσεις ότι θα προχωρή-
σουν κανονικά οι πληρωµές ε-
νισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.          

Αύξηση ορίου 
ενισχύσεων 
στα 500.000 
ζητά η Ελλάδα

Κορωνοϊός πηγαίνει πίσω 
και το αγροτικό πετρέλαιο   

∆ράσεις µέσω ΕΣΠΑ για 
περιορισµένο διάστηµα προκρίνει 

ο υφυπουργός Ανάπτυξης, 
Γιάννης Τσακίρης.

Να µαζέψει 
την κατάσταση 
επιχείρησε 
ο πρόεδρος 
Τραµπ, µε την 
διευκρίνηση ότι 
δεν θα υπάρξουν 
εµπόδια στο 
εµπόριο αγαθών.

Με την απαγόρευση των ταξιδιών ο Τραµπ προχωρά
σε νέα εχθρική πράξη στην οικονοµική διαµάχη ΕΕ-ΗΠΑ

Πέρα από το πλήγµα στον τουρισµό και στις αεροπορικές εταιρείες που ούτως 
ή άλλως αντιµετωπίζουν αναταράξεις το τελευταίο δίµηνο, η απαγόρευση 
ταξιδιών από την Ευρώπη προς τις ΗΠΑ, που ανακοίνωσε αιφνίδια το βράδυ 
της Τετάρτης 11 Μαρτίου ο πρόεδρος Τραµπ, µαρτυρά την διάθεση των ΗΠΑ 
για µια οικονοµική σύγκρουση µε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα ευρωπαϊκά 
χρηµατιστήρια σηµείωσαν νέα βουτιά µετά την ανακοίνωση, τα πλάνα 
εταιρειών ακυρώθηκαν και η καταναλωτική εµπιστοσύνη στη γηραιά ήπειρο 
ταράχθηκε περαιτέρω σύµφωνα µε τα όσα καταγράφει ο διεθνής Τύπος. 
Από την πλευρά της η Κοµισιόν και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί προειδοποιούν για 
µια έντονη οικονοµική διαταραχή, καταγγέλλοντας παράλληλα το µονοµερές 
στοιχείο της απόφασης του Τραµπ. Σηµειώνεται πως µετά την εξαγγελία του ο 
Αµερικανός πρόεδρος προσπάθησε να µαζέψει κάπως την κατάσταση, 
διευκρινίζοντας πως δεν θα υπάρξουν εµπόδια στο εµπόριο αγαθών. Ωστόσο 
µια τέτοια κίνηση, εν µέσω συνοµιλιών για µια εµπορική συµφωνία, ρίχνει 
περισσότερο λάδι στη φωτιά, αποτελώντας την τελευταία µάλλον εχθρική 
πράξη, στην ψυχρή διαµάχη ανάµεσα στις δυο πλευρές.

∆ιευκολύνσεις
Για τα χρηµατοδοτικά 
εργαλεία, ενδεχεται 
να υπάρξουν κάποιες 
περαιτέρω διευκολύν-
σεις και από πλευράς 

Βρυξελλών, στο πλαίσιο 
του πλέγµατος µέτρων 

αντιµετώπισης της 
οικονοµικής αναστάτω-
σης από τον κορωνοϊό
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Κατ’ αρχήν θετικός τίθεται ο υπουργός Μάκης Βο-
ρίδης για µια ενίσχυση των ελαιοκαλλιεργητών µε 
έναν µηχανισµό κατώτατης εγγυηµένης τιµής σαν 
αυτό που επιχειρούν να θέσουν σε εφαρµογή οι Ι-
σπανοί. Κεντρικό θέµα στη σύσκεψη του υπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης µε εκπροσώπους της ∆ιεπαγ-
γελµατικής Οργάνωσης Ελαιολάδου το µεσηµέρι της 
Τρίτης 10 Μαρτίου, αποτέλεσε το ενδεχόµενο αυτό, 
µε τον κ. Βορίδη να ζητάει τη γνώµη των εκπροσώ-
πων απ´ όλο το φάσµα της αλυσίδας αξίας του ε-
λαιολάδου για τον τρόπο µε τον οποίο θα µπορού-
σε να εφαρµοστεί η πρακτική της κατώτατης εγγυ-
ηµένης τιµής στην εγχώρια αλυσίδα. 

Σηµειώνεται ωστόσο ότι από την πλευρά των µε-
ταποιητών το σενάριο αυτό δεν έγινε αποδεκτό µε 
θέρµη, αφού προβάλλεται η δυσκολία µε την ο-
ποία θα µπορούσαν να οριστούν τα κοστολογικά 
στοιχεία που πρέπει να συνυπολογιστούν σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο. Αντίθετα, µετ’ επιτάσεως τίθεται το 
ζήτηµα από τους ελαιοκαλλιεργητές.

Απ’ ό,τι φαίνεται το υπουργείο «αγωνιά» να βρει 
έναν τρόπο διόρθωσης της ανίσχυρης διαπραγµα-
τευτικής θέσης των παραγωγών στην αλυσίδα αξί-
ας του ελαιολάδου αλλά και ανακούφισης των πα-
ραγωγών για την απώλεια εισοδήµατος που κατα-
γράφεται φέτος. Σε κάθε περίπτωση όποιο κι αν εί-
ναι τελικά το καθεστώς που θα επιλεχθεί, θα υπάρξει 
κάποια ενίσχυση των ελαιοπαραγωγών, σύµφωνα 
µε τα όσα συζητήθηκαν στην σύσκεψη της Τρίτης. 

Είναι βέβαιο ότι τις επόµενες µέρες θα υπάρξουν 
νέα στοιχεία, µε βάση και την πρόοδο επί του θέµα-
τος στην Ισπανία. Εκεί, οι παραγωγοί έδωσαν ξα-
νά ραντεβού στους δρόµους την περασµένη εβδο-
µάδα καθώς βλέπουν «τρύπες» στο νέο καθεστώς 
για τις «εγγυηµένες τιµές» παραγωγού. Οι συνε-
ταιριστικές οργανώσεις της Ισπανίας σηµειώνουν 
πως ναι µεν αποτελεί µία ιστορική απόφαση στα 
όρια της «ουτοπίας» το βασιλικό διάταγµα που ο-
ρίζει ότι κανένας παραγωγός δεν θα πληρώνεται 
τιµή κάτω του κόστους από τη µεταποίηση, αλλά η 
νέα ρύθµιση αυτή, έχει πολλές παγίδες. «Ποιος θα 
µετράει αυτό το κόστος; Ποιος θα αποφασίζει ποιοι 
παράγοντες κόστους θα υπολογίζονται;» είναι µε-
ρικά από τα ερωτήµατα που θέτουν.

Υπενθυµίζεται ότι το θέµα της ανακούφισης των 
ελαιοπαραγωγών έχει ξεκινήσει από τον ίδιο τον 
πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, σε σύσκεψη 
µε την πολιτική ηγεσία στο Μέγαρο Μαξίµου στις 
αρχές του µήνα, µε τα νέα δεδοµένα να επιβεβαιώ-
νουν ρεπορτάζ της Agrenda της προηγούµενης ε-
βδοµάδας στο οποίο αναφερόταν ότι το παράδειγ-
µα διαχείρισης της κρίσης του ελαιοκοµικού τοµέα 
στην Ισπανία, µε την θέσπιση κατώτατης εγγυηµέ-
νης τιµής, συνιστά πρώτης τάξεως αφορµή για περαι-
τέρω σκέψεις από την κυβέρνηση επί του θέµατος.

∆ιαρθρωτικές παρεµβάσεις
Στην σύσκεψη της Τρίτης 10 Μαρτίου συζητήθη-

καν και άλλα θέµατα όπως είναι ορισµένες αναγκαίες 
διαρθρωτικές παρεµβάσεις στον κλάδο που θα µπο-
ρούσαν να µειώσουν το κόστος παραγωγής. Παράλ-
ληλα διερευνήθηκαν κίνητρα που θα µπορούσαν να 
δοθούν προκειµένου να προχωρήσουν  ορισµένες 
συγχωνεύσεις σε ελαιοτριβεία καθώς και που θα δι-
ευκόλυναν παρεµβάσεις συνεταιριστικών οργανώ-
σεων, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λε-

πτοµέρειες. Επιπλέον τέθηκαν ξανά διαχρονικά αι-
τήµατα της ∆ιεπαγγελµατικής Ελαιολάδου όπως εί-
ναι η βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος, 
η καταπολέµηση της διακίνησης χύµα ελαιολάδου 
καθώς και η εντατικοποίηση των ελέγχων του ΕΦΕΤ. 

Στρατηγικό σχέδιο 
Τον προηγούµενο µήνα είχε πραγµατοποιηθεί 

αντίστοιχη συνάντηση στη Βάθης, µε την ηγεσία 
του υπουργείου να ζητά από την ∆ιεπαγγελµατι-
κή να εκπονήσει ένα τελικό στρατηγικό σχέδιο 
για τον ελαιοκοµικό τοµέα το οποίο θα κατέθετε 
στην σύσκεψη της Τρίτης. Ωστόσο σύµφωνα µε 
τις πληροφορίες, αν και ήταν «έτοιµο» δεν κατα-
τέθηκε αφού εκτός του ότι δεν υπήρχε η αναµε-
νόµενη απαρτία από υπηρεσιακούς παράγοντες, 
οι φορείς της Ε∆ΟΕ θέλησαν να προχωρήσουν σε 
περαιτέρω «βελτιώσεις», µε την δέσµευση να το 
καταθέσουν το προσεχές διάστηµα. 

Σηµειώνεται τέλος πως µετά την συνάντηση µε τον 
υπουργό, σε χώρο του υπουργείου τα µέλη της ∆ι-
επαγγελµατικής συσκέφθηκαν σε ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο, αποφασίζοντας να καλέσουν σε Γενική Συ-
νέλευση της Ε∆ΟΕ στις 17 Μαρτίου.

Θετικός ο Βορίδης
σε σχέδιο ενίσχυσης 
των ελαιοπαραγωγών 
Κατάπιαν τη γλώσσα τους οι μεταποιητές όταν ζητήθηκε 
 η γνώμη τους για το ισπανικό μοντέλο εγγυημένων τιμών 

Αποχωρεί 
ο Αντωνιάδης,
αναλαµβάνει 
ο Καραχανίδης 
στον ΣΕΒΙΤΕΛ

Μετά από 20 χρόνια στην 
προεδρία του ΣΕΒΙΤΕΛ ο 
Γρηγόρης Αντωνιάδης 
παραχωρεί την θέση του στον 
Ανανία Καραχανίδη, πρόεδρο 
και διευθύνοντα σύµβουλο της 
εταιρείας KARPEA ΑΕ, µε 
40χρονη διαρκή παρουσία 
στον ελαιοκοµικό τοµέα. 
Σύµφωνα µε τη σχετική 
ανακοίνωση, «κατά τη διάρκεια 
της προεδρίας του Γρηγόρη 
Αντωνιάδη, ο ΣΕΒΙΤΕΛ 
κατέστη ο βασικός εκφραστής 
της Ελληνικής Βιοµηχανίας 
Ελαιόλαδου, τόσο στο 
εσωτερικό, όσο και ως 
εκπρόσωπος στους ∆ιεθνείς 
Οργανισµούς του τοµέα. 
Συνέβαλε στη δηµιουργία της 
Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Ελαιολάδου, ενώ 
επί προεδρίας του ο κλάδος 
απέκτησε ενιαία φωνή, µε την 
συγχώνευση του ΕΣΒΙΤΕ µε 
τον ΣΕΒΙΤΕΛ. Παράλληλα 
στήριξε την εξωστρέφεια του 
προϊόντος, ως µοναδική 
διέξοδο ανάπτυξης του τοµέα, 
µε συνέπεια σήµερα οι 
ποσότητες του εξαγώµενου 
τυποποιηµένου προιόντος να 
έχουν διπλασιαστεί σε σχέση 
µε την προ κρίσης περίοδο και 
να ξεπερνούν κατά 60% την 
εγχώρια κατανάλωση».
Το ∆Σ ευχαρίστησε τον κ. 
Αντωνιάδη για την πολυετή 
προσφορά του στον τοµέα 
και το ελληνικό ελαιόλαδο και 
οµόφωνα τον κάλεσε να 
παραµείνει στον Σύνδεσµο, 
ως Σύµβουλος ∆ιοίκησης.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ένας παράγοντας που 
περιπλέκει το ενδεχόµενο 
θέσπισης µιας εγγυηµένης 
κατώτατης τιµής είναι ο ορισµός 
των κοστολογικών στοιχείων 
που πρέπει να συνυπολογιστούν, 
όπως συµφώνησαν όλοι οι 
συµµετέχοντες στη σύσκεψη 
της 10ης Μαρτίου. 
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Α
πό τα 10 φυτά ανά στρέµµα και 
την παραδοσιακή συγκοµιδή των 
ελιών µε το χέρι, οι Πορτογάλοι 
πέρασαν µέσα σε λιγότερο από 20 

χρόνια στη διαχείριση 120 φυτών ελιάς α-
νά στρέµµα µε µηχανικά µέσα, αυξάνοντας 
κατά 1.000% την παραγωγή στο βασικότερο 
κέντρο της χώρας, το Αλεντέχο. 

Σε άρθρο του ο Γεωπόνος-Ερευνητής Κων-
σταντίνος Χαρτζουλάκης, στο οποίο παρου-
σιάζει το παραγωγικό µοντέλο της χώρας, 
υπογραµµίζει το πλάνο της µικρής ιβηρικής 
χώρας να καταλάβει ως το 2030 την τρίτη 
θέση σε όρους παραγωγής παγκοσµίως, εν 
µέσω έντονου ανταγωνισµού από Τυνησία 
και Τουρκία, διερωτώµενος για τις αξιώσεις 
της Ελλάδας στο πλαίσιο αυτό.

Αναλυτικά το άρθρο 
του κ. Χαρτζουλάκης:

Η Πορτογαλία έχει τη δυναµική να γί-
νει η τρίτη χώρα παραγωγής ελαιο-
λάδου τα επόµενα 10 χρόνια ανα-

φέρει σχετική µελέτη που παρουσιάστηκε 
στη Λισσαβώνα τον Ιανουάριο του 2020. Οι 
ελαιώνες της έχουν υποστεί βαθιές µεταβο-
λές τα τελευταία 20 χρόνια, από ένα παραδο-
σιακό και µη ανταγωνιστικό σύστηµα σε ένα 
σύγχρονο και αποτελεσµατικό. Η συνολική 
έκταση µε ελαιώνες είναι 352 000 εκτάρια, 
µε το 6% από αυτούς να είναι βιολογικοί.

Κέντρο της ελαιοκοµίας είναι το Αλε-
ντέχο (Alentejo), που αν και καταλαµ-
βάνει περίπου το ένα τέταρτο (1/4) 

της έκτασης της χώρας, παράγει λίγο περισ-
σότερο από τα τρία τέταρτα (3/4) του συνό-
λου της παραγωγής ελαιολάδου της Πορτο-
γαλίας. Το 1999, το 98% των ελαιώνων στο 
Alentejo ήταν παραδοσιακοί. Η πυκνότητα 
των ελαιόδεντρων ήταν µικρότερη από 10 
φυτά το στρέµµα, ήταν ξηρικοί και η συγκο-
µιδή γινόταν µε τα χέρια. Η ετήσια παραγω-
γή ελαιολάδου στην επαρχία αυξήθηκε πά-
νω από 1.000% τα τελευταία 20 χρόνια, από 
8.500 τόνους το 1999 σε 97.000 τόνους το 

2017 και τους 140.000 το 2019-2020, όπως 
αναφέρει η Mariana Matos, γενική γραµµα-
τέας του Οργανισµού Ελαιολάδου της Πορ-
τογαλίας (Casa do Azeite).

Η κατασκευή του φράγµατος Alqueva 
το 2002, το µεγαλύτερο της Ευρώ-
πης, είναι ένας από τους παράγο-

ντες που συνέβαλαν στη ‘έκρηξη’ της εγκα-
τάστασης ελαιώνων στην περιοχή. Οι Ισπα-
νοί κυρίως ήταν αυτοί που επένδυσαν αρ-
χικά στην περιοχή αγοράζοντας τεράστι-
ες εκτάσεις και εγκαθιστώντας υπερ-εντα-
τικές φυτείες µε πάνω από 120 φυτά ανά 
στρέµµα µε πλήρη µηχανοποίηση. Στη συ-
νέχεια η επέκταση του αρδευτικού έργου 
στην Alqueva και η απόκτηση εµπειρίας αύ-
ξησαν τις επενδύσεις σε ελαιώνες από τους 
ντόπιους επιχειρηµατίες.

Έ νας άλλος παράγοντας που συνέ-
βαλε σηµαντικά στην αλµατώδη 
πρόοδο ήταν ο εκσυγχρονισµός 

των ελαιοτριβείων της χώρας. Καθώς η πα-
ραγωγή του ελαιολάδου συνέχιζε να αυ-
ξάνεται, ο αριθµός των ελαιοτριβείων στην 
Πορτογαλία µειώθηκε σηµαντικά. Τα µι-
κρά παραδοσιακά ελαιουργεία αντικατα-
στάθηκαν γρήγορα από µεγαλύτερες και 
υπερσύγχρονες µονάδες, µε πιστοποίηση 
όσον αφορά την ποιότητα και ασφάλεια. 
Αυτό επέτρεψε στην Πορτογαλία να βελτι-
ώσει σηµαντικά την ποιότητα του παραγό-
µενου ελαιολάδου.

Η Πορτογαλία είναι σήµερα ο 9ος µε-
γαλύτερος παραγωγός ελαιολάδου 
στον κόσµο. Ο στόχος για την τρί-

τη θέση στην παγκόσµια παραγωγή µάλλον 
δεν είναι εφικτός µέχρι το 2030, λόγω Τυ-
νησίας και Τουρκίας. Οι ανταγωνιστές µας 
έχουν σχέδιο. Εµείς τι κάνουµε; 

Πώς η Πορτογαλία άλλαξε την ελαιοκομία της σε 20 έτη

ΑΡΘΡΟ   ΤOY  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΡΤΖΟΥΛΑΚΗ*

*Γεωπόνου-ερευνητή, τέως διευθυντή του Ινστι-

τούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων



Καστανή 
ρυτίδωση 
Νέος ιός-απειλή με κύριους 
ξενιστές ντομάτα και πιπεριά

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Ο ιός της καστανής ρυτίδω-
σης των καρπών της ντοµάτας 
(Tomato brown rugose fruit 
virus, ToBRFV) εµφανίστηκε 
για πρώτη φορά στο Ισραήλ το 
2014 κι έκτοτε εξαπλώθηκε κι 
αλλού. Ωστόσο η παρουσία του 
διαπιστώθηκε στη χώρα µας µό-
λις τον περασµένο Σεπτέµβριο 
στην Κρήτη σε θερµοκηπιακή 
καλλιέργεια τοµάτας. Όπως α-
ναφέρουν οι ειδικοί, πρόκειται 
για νεοφανή και αναδυόµενο 
επιβλαβή οργανισµό καραντί-
νας εξαιρετικής επικινδυνότη-
τας για τις καλλιέργειες της το-
µάτας (Solanum lycopersicum) 
και της πιπεριάς (Capsicum spp.). 
Ιδιαίτερα ευάλωτες θεωρούνται 
οι ποικιλίες τοµάτας οι οποίες 
διαθέτουν γονίδια ανθεκτικό-

τητας για άλλους ιούς του γέ-
νους Tobamovirus (TMV και 
ToMV). Αξιοσηµείωτο είναι το 
γεγονός ότι ενώ ορισµένα εί-
δη ζιζανίων, για παράδειγµα 
τα Chenopodiastrum murale 
και Solanum nigrum φέρουν 
ίσες πιθανότητες προσβολής 
από τον ιό, έχουν τη δυνατό-
τητα να λειτουργούν ως απο-
θήκες του στη φύση.

Η µετάδοση του ιού της κα-
στανής ρυτίδωσης πραγµατο-
ποιείται κατά κανόνα µηχανι-
κά, δηλαδή µε καλλιεργητικές 
φροντίδες και εργαλεία, µολυ-
σµένο φυτωριακό υλικό, ενδε-
χοµένως µε το σπόρο και ακό-

µα και µε τη γύρη που µεταφέ-
ρουν οι διάφοροι επικονιαστές. 
Ωστόσο, σοβαρότερη πηγή µε-
τάδοσης του µολύσµατος απο-
τελεί το έδαφος κι αυτό γιατί σε 
περίπτωση που παραµείνουν 
πάνω σε αυτό µολυσµένα φυ-
τικά υπολείµµατα, είναι δυνα-
τόν να επιβιώσει εκεί για 6 µή-
νες στην καλύτερη περίπτωση.

Όσον αφορά την προσβο-
λή, στη συµπτωµατολογία πε-
ριλαµβάνονται χλωρώσεις, πα-
ραµορφώσεις και µωσαϊκό. Α-
πό τη µια πλευρά, στη ντοµά-
τα, µεταξύ των άλλων εµφανί-
ζονται ακόµα ποικιλοχλώρωση, 
κατσάρωµα και παραµόρφωση 
του ελάσµατος και στους καρ-
πούς δακτύλιοι, καστανές πε-
ριοχές, ρυτίδωση αλλά και πα-
ραµορφώσεις ή ανοµοιόµορφη 
ωρίµανση, γεγονός που µειώ-
νει την παραγωγή από 30-70%, 
ενώ οµοίως επηρεάζεται και η 

εµπορική τους αξία. 
Από την άλλη, στην πιπεριά, 

τα συµπτώµατα στα φύλλα πε-
ριλαµβάνουν παραµορφώσεις 
του ελάσµατος, κιτρινίσµατα και 
µωσαϊκό και στους καρπούς πα-
ραµορφώσεις, ανοµοιόµορφο 
χρωµατισµό µε κίτρινες και κα-
στανές περιοχές και ραβδώσεις.

Προκειµένου να αντιµετωπι-
στεί ο ιός, οι γεωπόνοι του Ερ-
γαστηρίου Ιολογίας του Μπε-
νάκειου Φυτοπαθολογικού Ιν-
στιτούτο συνιστούν µέτρα υγι-
εινής εντός των επιχειρήσεων 
όπου διαπιστώθηκε που αφο-
ρούν έλεγχο των σπορείων, 
χρήση υγειών σπόρων, απολύ-
µανση και πλύσιµο των καλλι-
εργητικών εργαλείων και των 
χρησιµοποιούµενων επιφα-
νειών, αφαίρεση ζιζανίων πέ-
ριξ του θερµοκηπίου και έν-
δυση των εργαζοµένων µε ε-
ξοπλισµό µιας χρήσης. 

Στόχος οι έρπουσες µορφές της βαµβακάδας στη ροδακινιά
Η παρουσία του κοκκοειδούς είναι συχνή στον κορµό και στα κλαδιά της 
ροδακινιάς προσδίδοντας στην αποικία πυκνή βαµβακώδη εικόνα. Ο εχθρός 
αποµυζώντας χυµούς είναι δυνατόν σε υψηλού βαθµού προσβολές να 
επιφέρει την ξήρανση κλαδιών ή και ολόκληρων των δέντρων. Η προσβολή 
των καρπών είναι σπάνια, ωστόσο, προκαλεί κόκκινες κηλίδες που µειώνουν 
σηµαντικά την εµπορική τους. Την εποχή αυτή, µέσα στον Μάρτιο, σύµφωνα 

µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, 
θεωρείται αναγκαίος ο δειγµατοληπτικός έλεγχος στους βλαστούς των δέντρων. 
Σε περίπτωση όπου διαπιστωθεί παρουσία ασπιδίων κοκκοειδών σε ποσοστό 
µεγαλύτερο του 25%, να γίνει επέµβαση στο στάδιο της ρόδινης κορυφής µε θερινά 
λάδια. Σηµειώνεται πως η συγκεκριµένη επέµβαση παρέχει ικανοποιητικά αποτελέσµατα 
στη διαχείριση και των χειµερινών ωών τόσο του κόκκινου τετράνυχου όσο και των 
αφίδων. Εάν στην παραπάνω επέµβαση χρησιµοποιηθεί µισή δόση θερινού λαδιού σε 
συνδυασµό µε ένα εγκεκριµένο εντοµοκτόνο επιτυγχάνεται ταυτόχρονη καταπολέµηση 
των προνυµφών του φυλλοδέτη, της ανάρσιας και του βλαστορύκτη.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πάνω από 6 µήνες 
Το έδαφος είναι η βασική 
εστία µόλυνσης για 6 και 

πλέον µήνες

Φυτόφθορα αµυγδαλιάς
Η φυτόφθορα είναι κοινή ασθένεια της 
αµυγδαλιάς που οφείλεται σε µύκητα του οποίου 
η µετάδοση από το έδαφος στο λαιµό του 
δέντρου ευνοείται από την παρουσία πληγών στο 
σηµείο εµβολιασµού ή στις ρίζες των δέντρων, σε 
συδνυασµό µε υψηλή υγρασία. Η ζηµιά 
εκδηλώνεται αργά την άνοιξη την εποχή της 
έναρξης της βλάστησης. Τα δέντρα σταµατούν να 
βλαστάνουν τα φύλλα τους γίνονται µικρά 
χλωρωτικά και προοδευτικά παρατηρούνται 
ξηράνσεις κλάδων, βλαστών και όταν είναι µικρά 
ξηραίνονται. Ο µύκητας ευνοείται από την υψηλή 
υγρασία που ενδέχεται να υπάρχει κοντά στο 
λαιµό του δέντρου. Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου συνιστούν ξελάκωµα των δένδρων και 
καθάρισµα των ζιζανίων γύρω από τον κορµό, 
στον οποίο µάλιστα είναι σηµαντικό να γίνει 
επάλειψη από το σηµείο κοντά στο εδάφους έως 
το σηµείο διακλάδωσης των βραχιόνων µε πυκνό 
βορδιγάλειο πολτό. Τέλος, ως κατασταλτικό 
µέτρο προτείνεται η επέµβαση µε κατάλληλα και 
εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

Ωίδιο µηλιάς
Το ωίδιο αποτελεί µια σηµαντική µυκητολογική 
ασθένεια της µηλιάς, που προσβάλλει 
αποκλειστικά τους νεαρούς τρυφερούς ιστούς 
καθ’όλη την περίοδο της ετήσιας βλάστησης. 
Κατά συνέπεια ευθύνεται για την εξασθένηση 
των δέντρων και µείωση της παραγωγής και της 
εµπορευσιµότητας των καρπών.
Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ηµερών 
ευνοούν την ανάπτυξη του ωίδιου, µε τους 
νεαρούς τρυφερούς ιστούς να θεωρούνται 
ιδιαίτερα ευπαθείς στις µολύνσεις. Η προστασία 
της νέας βλάστησης από τις αρχικές µολύνσεις, οι 
οποίες ξεκινούν από τους οφθαλµούς που είχαν 
µολυνθεί το προηγούµενο έτος, κρίνεται 
απαραίτητη. Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου σε οπωρώνες µε ιστορικό προσβολής ή 
στην περίπτωση ευαίσθητων ποικιλιών η προστασία 
των ιστών αυτών µέσω ψεκασµών είναι 
αναπόφευκτη. Στο σύνολό τους οι ψεκασµοί είναι 
τρεις και θα πρέπει να διεξάγωγονται ένας ένας 
πρώτα όταν οι οφθαλµοί εκπτυχθούν σε µήκος 
περίπου 1,5 εκ, έπειτα στο στάδιο της ρόδινης 
κορυφής και τελευταία αµέσως µετά την πτώση 
των πετάλων. Μάλιστα, οι ειδικοί προτείνουν 
συνδυασµένη καταπολέµησης µε το φουζικλάδιο, 
µε επιλογή ενός εγκεκριµένου ωιδιοκτόνου.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Embrelia SC, Nimrod 25 EC
BAYER: Luna Experience 400SC, Flint 
50WG
FMC: Impact 125 SC
ELANCO: Fontelis 20SC, Systhane Ecozome 
45EW
Κ&ΝΕ: Cyflamid 5 EW, Tebu-Max 20 EW
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, Topas 
100 EC
UPL-LTD: Colpenn 80 WG, Consist 50 WG, 
Pencol 10 EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Σε… οικονοµική πανδηµία τείνει να 
εξελιχθεί ο κορωνοϊός που έχει πα-
νικοβάλει διεθνείς χρηµαταγορές, έ-
χει οδηγήσει σε µονοµερείς ενέργει-
ες µε απαγορεύσεις των µετακινήσε-
ων, επιφέροντας ταυτόχρονα ισχυρό 
πλήγµα στις εµπορικές συναλλαγές 
και στη διακίνηση των προϊόντων.  

Όλα αυτά αφήνουν ορισµένες υ-
πόνοιες ότι ίσως ο κορωνοϊός απο-
τελεί τελικά µια βαλβίδα για εκτό-
νωση της κόπωσης των υπερθερµα-
σµένων παγκόσµιων αγορών ή τη βι-
τρίνα µιας επικείµενης ύφεσης που 
προσπαθούσαν ήδη από τον Αύγου-
στο να καµουφλάρουν οι κεντρικές 
τράπεζες. Αυτό µένει να φανεί από 
το µέγεθος της ανάκαµψης που θα 
ακολουθήσει όταν ο καιρός ζεστά-
νει, µε τις έως τώρα αναλύσεις πά-
ντως να είναι αρκετά συγκρατηµένες. 

Οι εξελίξεις είναι φυσικό να επη-
ρεάζουν και τα αγροτικά εµπορεύ-
µατα, καθώς η ζήτηση στις µεγάλες 
διεθνείς αγορές, ειδικά για τρόφι-
µα, έχει µειωθεί, ενώ η κάθετη πτώ-
ση της προσέλευσης τουριστών στην 

Ελλάδα µειώνει αντίστοιχα τις πα-
ραγγελίες για λαχανικά, φρούτα ε-
ποχής, όσπρια, ζυµαρικά κ.λ.π. τό-
σο από τα ξενοδοχεία όσο και από 
τα σηµεία µαζικής εστίασης. Εκτιµή-
σεις διεθνών οίκων υπολογίζουν τις 
απώλειες των εσόδων της χώρας α-
πό τον τουρισµό από 680 εκατ. ευ-
ρώ έως και 4,32 δισ. ευρώ, δηλαδή 
από 0,34 µονάδες έως και 2,16 µο-
νάδες επί του ΑΕΠ. Υπάρχουν όµως 
και πιο δυσµενείς εκτιµήσεις, για έ-
ως και 3,5 µονάδες του ΑΕΠ χαµένες.

Τα παραπάνω εκτιµάται πως θα 
γίνουν στη φυσική αγορά αγροτι-
κών προϊόντων της χώρας πιο αι-
σθητά το προσεχές διάστηµα, αν και 
στον τοµέα των φρουτολαχανικών η 
ακύρωση της έκθεσης Freskon για 
το 2020, την οποία περίµεναν οι ε-
παγγελµατίες του κλάδου για τη σύ-
ναψη νέων συµφωνιών, έστειλε τα 
πρώτα δυσοίωνα µηνύµατα.   

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, η αγο-
ρά έχει µειώσει ήδη εδώ και δύο ε-
βδοµάδες την ζήτηση, όχι όµως ακό-
µα σε βαθµό που να κάνει την περί-
οδο αυτή να ξεχωρίζει σηµαντικά α-
πό τους υπόλοιπους κατά κανόνα υ-
ποτονικούς Μάρτηδες. Το κούµπωµα 
ωστόσο είναι πιο έντονο στη χοντρι-
κή και τις κεντρικές αγορές απ’ ότι στα 
σούπερ µάρκετ. Στην Κρήτη η ζήτηση 
και οι τιµές για τα οπωροκηπευτικά έ-
χουν υποχωρήσει κατά 30% περίπου 

σύµφωνα µε υπολογισµούς του Μα-
νώλη Χαριστάκη, που λειτουργεί δη-
µοπρατήριο στο Ηράκλειο της Κρή-
της, ο οποίος βλέπει ταυτόχρονα το 
νησί του να είναι ασυνήθιστα άδειο 
για την εποχή. 

Από την άλλη η κινητικότητα στα 
σούπερ µάρκετ, οι πωλήσεις για τα 
προϊόντα που καταναλώνονται και α-
γοράζονται συχνότερα έχουν αυξηθεί 
κατά 35,7% σε σχέση µε πέρυσι, σύµ-
φωνα µε την IRI. «Η λιανική συνεχί-
ζει να πουλάει σα να µην έχει συµβεί 
κάτι» εξηγεί στην Agrenda ο Μάρκος 
Σαπουντζόγλου, καλλιεργητής οπω-
ροκηπευτικών από  τη Θεσσαλονίκη. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως και οι δύο 
συνοµιλητές µας βλέπουν µια θετική 
εξέλιξη στην αγορά που δραστηριο-
ποιούνται στο κοµµάτι των εξαγωγών.  
«Τελευταία το τηλέφωνο χτυπάει α-
πό την Σερβία και την Λευκορωσία α-
πό εµπόρους που θέλουν να πάρουν 
προσφορά και οι οποίοι µέχρι πρότι-
νος προµηθεύονταν από την Ιταλία» 
αναφέρει ο κ. Χαριστάκης, µε τον κ. 
Σαπουντζόγλου να συµπληρώνει πως 
στις κοινές µε την Ιταλία αγορές, η Ελ-
λάδα γίνεται η πρώτη επιλογή. «Μέχρι 
και την  προηγούµενη εβδοµάδα, πε-
λάτες µου στην Πολωνία µου ζητού-
σαν πράγµατα και ποσότητες που ή-
ξερα ότι προµηθεύονται από την Ιτα-
λία. Πλέον φοβούνται λίγο τα ιταλι-
κά» σηµειώνει ο ίδιος.  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
ΣΕ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

ΠΤΩΣΗ

50%

ΕΣΟ∆Α
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕΙΩΣΗ ΜΕΙΩΣΗ

680�4,32

ΑΕΠ 

ΜΕΙΩΣΗ
�ΣΕΝΑΡΙΑ� 

ΜΕΙΩΣΗ

ΖΗΤΗΣΗ
ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

30%

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

0,36�3,5
%

Διεθνείς κραδασμοί   
μαγκώνουν αισθητά
την αγορά αγροτικών 
προϊόντων

Συνέπειες του κορωνοϊού
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Στις κοινές με την Ιταλία αγορές 
η Ελλάδα γίνεται η πρώτη επιλογή 
για εξαγωγές φρουτολαχανικών 

Αλλαγές και 
στις εργασιακές 
συνθήκες
Στο πλαίσιο των 
προληπτικών και 
κατασταλτικών µέτρων 
που επιτάσσει ο 
κορωνοϊός, 
µεταβάλλονται και οι 
εργασιακές συνθήκες. Οι 
µεγάλες εταιρείες 
εµφανίζονται σχεδόν 
έτοιµες µε τη πιθανότητα 
εργασίας εξ αποστάσεως, 
για τον περιορισµό 
διασποράς της νόσου. Οι 
εταιρείες προετοιµάζονται 
και προσπαθούν να 
προβλέψουν τις 
επιπτώσεις, έτσι ώστε να 
µη σταµατήσει η 
παραγωγική διαδικασία. Η 
σύνδεση εξ αποστάσεως 
σε εργασιακά δίκτυα 
προσφέρει ευελιξία, αρκεί 
να ακολουθούνται κάποια 
βήµατα για να µειωθούν 
οι ψηφιακοί κίνδυνοι 
λόγω αποµακρυσµένης 
σύνδεσης.

Η επιδηµία του κορωνοϊού στην 
Κίνα αναµένεται να πλήξει και 
τον τοµέα των λιπασµάτων και της 
φυτοπροστασίας, καθώς είναι α-
πό τις µεγαλύτερες χώρες παρα-
γωγής λιπασµάτων και ενεργών 
συστατικών. Αυτό που µένει να α-
παντηθεί είναι το ποσό των προ-
µηθειών που θα πληχθούν και η 
διάρκεια της διαταραχής. 

«H Κίνα παρέχει µεγάλες ποσό-
τητες πολλών µακροστοιχείων και 
δραστικών ουσιών για τη παραγωγή 
αγροχηµικών. Ένα παράδειγµα εί-
ναι η επαρχία Hubei, που αντιπρο-
σωπεύει περίπου 14,7 εκατοµµύρια 
µετρικούς τόνους τελικής παραγω-
γής φωσφορικών αλάτων και σή-
µερα έχει περίπου 60% των εγκα-
ταστάσεών της, εκτός παραγωγής. 
Τα αποτελέσµατα θα γίνουν αισθη-
τά τουλάχιστον µέχρι τέλος Μαρτί-
ου λόγω της µειωµένης παραγωγής 
και των προβληµάτων εφοδιασµού. 
Όσο περισσότερο συνεχίζεται αυ-
τή η κρίση, τόσο πιο πιθανό είναι 
να δείτε κάποιες αυξήσεις των τι-
µών των αγροχηµικών» δηλώνει ο 
Samuel Taylor, αντιπρόεδρος της 
ανάλυσης των εισροών στον αγρο-
τικό τοµέα στη Rabobank. 

Ο διευθύνων σύµβουλος του Συν-
δέσµου Παραγωγών Καλαµποκιού 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr



στα λιπάσματα και τη φυτοπροστασία
Jon Doggett, παρατηρώντας τις 
διαταραχές στον εφοδιασµό των 
φυτοπροστατευτικών εταιρειών, 
σχολίασε τα εξής: «Εάν δεν µπο-
ρείτε να πάρετε τα βασικά συστα-
τικά για τη σύνθεση των κύριων 
χηµικών ουσιών σας, θα έχου-
µε πρόβληµα. Ακόµα δεν είναι 
αντιληπτές οι επιπτώσεις. Αλ-
λά πού βρισκόµαστε, στην αρ-
χή, στη µέση ή στο τέλος της ε-
πιδηµίας του κορωνοϊού; Οι µέ-
ρες και οι εβδοµάδες µπροστά 
µας θα µας πουν».

Ο Lynn Justesen, από την Τε-
χνική Υπηρεσία Lead Row Crop 
της UPL εταιρείας αγροχηµικών 
προϊόντων, αναφέρει πως οι κα-
ραντίνες για τον κορωνοϊό έχουν 
προσθέσει επιπλέον ευπάθει-
ες για τις εταιρείες που προέρ-
χονται από την Κίνα. Σύµφωνα 
µε τον ίδιο, τα µέτρα καραντί-
νας για τον κορωνοϊό επιβάλ-
λουν δύο εβδοµάδες διακοπή 
λειτουργίας των εργοστασίων, 
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο 
για τη διαδικτυακή επαναφορά 
τους. Επίσης, οι µεταφορές, ο ε-
φοδιασµός και τα τελωνεία θα 
µπορούσαν να προσθέσουν ε-
πιπλέον καθυστερήσεις. Η ρύθ-
µιση του χρόνου είναι πολύ ση-

µαντική για τους λιανοπωλητές 
και τους καλλιεργητές, δεδοµέ-
νου ότι πλησιάζει η συγκοµι-
δή του 2020. Ο Justesen επιση-
µαίνει ότι η εταιρεία αγροχηµι-
κών UPL προετοιµάζεται για το 
πώς θα µπορούσε να υπεκφύ-
γει τις ελλείψεις, σε περίπτωση 
που λαµβάνονται καθυστερηµέ-
να δραστικά συστατικά, έτσι ώ-
στε τα εργοστάσιά τους να αντα-
ποκρίνονται έγκαιρα στη ζήτη-
ση των προϊόντων.
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EuroChem 
Αναβάλλει η 

EuroChem Ελλάς 
µέχρι νεωτέρας 
εκδηλώσεις µε 
συνεργάτες και 

παραγωγούς λόγω 
κορωνοϊού

Σε ένα ρευστό περιβάλλον καλούνται 
να κινηθούν το επόµενο διάστηµα και 
οι φορείς της αγοράς οίνου δεδοµένης 
της αναστάτωσης που προκαλεί η παν-
δηµία πλέον του κορωναϊού και η ακύ-
ρωση ή µεταβολή για µεταγενέστερο 
χρόνο σηµαντικών εκδηλώσεων και ε-
µπορικών εκθέσεων σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσµιο επίπεδο. Να θυµίσουµε ότι 
στη χώρα µας αναβλήθηκε ήδη για τις 
16-18 Μαΐου η Food Expo καθώς και 
το Οινόραµα. Την ίδια ώρα, την ανη-
συχία των Ελλήνων παραγωγών που 
είχαν προγραµµατίσει τη συµµετοχή 
τους στην ProWein 2020 στο Ντίσελ-
ντορφ έχει προκαλέσει η αναβολή της 
έκθεσης, µε τη Messe Düsseldorf, να 
γνωστοποιεί αυτή την εβδοµάδα την 
µετάθεση της για τον επόµενο χρόνο 
και συγκεκριµένα για τις 21-23 Μαρ-
τίου 2021. Αντίστοιχα, και η ProWein 
2020 στη Σιγκαπούρη µετατίθεται και 
τις 13-16 Ιούλιου 2020.

Μάλιστα, οι ακυρώσεις εµπορικών 
εκθέσεων από το Βερολίνο µέχρι το 
Παρίσι και τη Γενεύη, συνεπάγεται 
ζηµιές ύψους περίπου 670 εκατ. ευ-
ρώ και πολλές επιχειρήσεις διερω-
τώνται ποιος θα τους αποζηµιώσει. 
Να σηµειωθεί ότι περίπου 614 εµπο-
ρικές εκθέσεις θα διεξάγονταν το δι-
άστηµα Μαρτίου-Απριλίου στην Ευ-
ρώπη, ενώ περισσότερα από τρία ε-
κατ. τ.µ. εκθεσιακών χώρων που ή-
ταν µισθωµένα, θα παραµείνουν α-
νεκµετάλλευτα λόγω του κορωνοϊού. 

Για τον κόσµο του κρασιού η ανα-
βολή της ProWein, ανατρέπει τον προ-
γραµµατισµό ολόκληρου του έτους 
για τους επαγγελµατίες του κλάδου. 
Σύµφωνα µε τον Άγγελο Ιατρίδη δι-
ευθύνων σύµβουλο του Κτήµατος Άλ-
φα «Είχαµε προγραµµατίσει ραντε-
βού µε συνεργάτες, εν δυνάµει πε-
λάτες και δηµοσιογράφους για κά-
θε τέταρτο της ώρας. Πλέον ανατρέ-
πεται όλος ο προγραµµατισµός των 
επαφών µε ανθρώπους που θα δοκί-
µαζαν τα προϊόντα µας».

Άλλωστε, για τους επαγγελµατίες 
του κλάδου, ο Μάρτιος, θεωρείται κα-
λύτερος µήνας για τη συµµετοχή σε τέ-
τοιες διοργανώσεις  σε σχέση µε τον 
Μάιο ή τον Ιούνιο καθώς στις εκθέ-

σεις αυτές  - που προσελκύουν το εν-
διαφέρον αγοραστών από όλον τον 
κόσµο - κλείνονται αρκετές εµπορι-
κές συµφωνίες.

Ειδικά η ProWein καθορίζει τιµές 
και προσφορά, όπως αναφέρει ο Θα-
νάσης Κατσανάκης, ∆ιευθύνων Σύµ-
βουλος της Zoinos Οινοποιητική. «Κα-
τά τη διάρκεια της έκθεσης, βλέπου-
µε πώς κινείται ο ανταγωνισµός, σε 
τι κατάσταση είναι ο παγκόσµιος α-
µπελώνας, πώς διαµορφώνονται τα 
µερίδια αγοράς και οι παροχές, ειδι-
κά για το κανάλι της HoReCa», τονί-
ζει ο κ. Κατσανάκης. 

Αναφορικά, µε την απόφαση της 
Messe Düsseldorf, το Γερµανικό Ινστι-
τούτο Οίνου, υποστηρικτής της ProWein, 
αναφέρει «Υποστηρίζουµε ξεκάθαρα 
την απόφαση που ήταν  ήταν αρκετά 
θαρραλέο για να κάνει αυτό το βήµα, 
το οποίο είναι εξ ολοκλήρου προς το 
συµφέρον της αµπελοοινικής βιοµη-
χανίας. Ζυγίζοντας όλα τα οφέλη και 
τα µειονεκτήµατα, το Messe Düsseldorf 
αντέδρασε κατά τρόπο συνετό».

Να σηµειωθεί ότι οι υφιστάµενες συµ-
βάσεις µεταξύ του Messe Düsseldorf και 
των εκθετών θα ισχύσουν για τις νέες 
ηµεροµηνίες. Το ίδιο ισχύει για τα ή-
δη αγορασµένα εισιτήρια επισκεπτών. 

Χάνεται το εμπορικό timing ενός
έτους για επαγγελματίες οίνου 
από τη μετάθεση των εκθέσεων

Ο Lynn 
Justesen, από 
την Τεχνική 
Υπηρεσία 
Lead Row 
Crop της UPL.

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
PROWEIN

ΓΕΡΜΑΝΙΑ
�ΝΤΙΣΕΛΝΤΟΡΦ�

ΑΣΙΑ
�ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ�

21�23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

13�16 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ 20�22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΚΙΝΑ
�ΣΑΝΓΚΑΗ� 10�12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΑΣΙΑ
�ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ� 18�21 ΜΑΪΟΥ 2021



Μετά το Πάσχα η προκήρυξη

Μέχρι 3.950 ευρώ ανά 
στρέμμα η ενίσχυση στη 2η 
πρόσκληση αντιχαλαζικών

  Αμπέλια, μηλοειδή, πυρηνόκαρπα, ακτινίδια και κεράσια 
επιλέξιμες καλλιέργειες προς ενίσχυση στη 2η προκήρυξη που 
θα έχει πρώτη φορά δικαιούχους και τα Συλλογικά Σχήματα 

  Συν 200 ευρώ το στρέμμα σε σχέση με την πρώτη πρόσκληση για 
εγκατάσταση σε αμπέλια που φτάνει την ενίσχυση στα 3.750 ευρώ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με επιλέξιµες καλλιέργειες αµπέ-
λια, µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, α-
κτινίδια και κεράσια θα εκδοθεί η 
2η προκήρυξη του Μέτρου 5.1 που 
επιδοτεί την αγορά και εγκατάστα-
ση αντιχαλαζικής και αντιβρόχινης 
προστασίας. Σύµφωνα µε πληροφο-
ρίες της Agrenda, η προκήρυξη δεν 
αναµένεται να βγει πριν το Πάσχα, 
παρά τα όσα έλεγε η διοίκηση του 
ΕΛΓΑ περί Μαρτίου, ενώ θα έχει τις 
εξής κύριες αλλαγές:

Πρώτον, για πρώτη φορά εκτός 
από φυσικά πρόσωπα, επιλέξιµα 
προς ενισχύση θα είναι και τα συλ-
λογικά σχήµατα όπως Οµάδες και 
Οργανώσεις Παραγωγών.

∆εύτερον, αυξάνεται η ενίσχυ-
ση για το αµπέλι κατά 200 ευρώ α-
νά στρέµµα καθώς πλέον θα επι-
δοτούνται και τα συρµατόσχοινα. 

Τρίτον, ο προϋπολογισµός της 
προκήρυξης αυξάνεται στα 40 ε-
κατ. ευρώ από τα 12,5 της πρώτης 
πρόσκλησης. 

Σηµειώνεται εδώ πως αν και έ-
χει παραδοθεί µελέτη στον ΕΛΓΑ 
για την ένταξη νέων καλλιεργειών 
στο Μέτρο, τελικά, ο Οργανισµός, 
δεν θα προχωρήσει στην πρόσθε-
σή τους, σύµφωνα µε τις τελευταί-
ες πληροφορίες. 

Το Μέτρο 5.1 καλύπτει το 80% του 
κόστους των επενδύσεων για αγρό-
τες και νοµικά πρόσωπα, και το 100% 
για συλλογικά σχήµατα αγροτών.

Επιλέξιµες δαπάνες 
Οι δικαιούχοι του Μέτρου επιδο-

τούνται για:
  Αντιχαλαζική προστασία: ∆εν-

δρώδεις κάτω των 7 στρεµµάτων η 
επιλέξιµη δαπάνη ανά στρέµµα ο-
ρίζεται στα 2.050 ευρώ (πυκνή φύ-

Να εκδοθεί η εγκύκλιος µε τις οδη-
γίες για την εξέταση των ενστάσε-
ων στα Σχέδια Βελτίωσης µέχρι την 
Τρίτη 17 Μαρτίου έχει θέσει ως στό-
χο το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, σύµφωνα µε τα όσα υποστηρί-
ζουν πηγές από τις διαχειριστικές 
αρχές των Προγραµµάτων. 

Την ερχόµενη εβδοµάδα (16 και 18 
Μαρτίου) λήγει η παράταση των εν-
στάσεων στις Περιφέρειες που έβγα-
λαν πρώτες αποτελέσµατα στα Σχέδια 
Βελτίωσης και οι περιφερειακές αρχές 
θα πρέπει να ξεκινήσουν να στήνουν 
τις επιτροπές ενστάσεων, και περιµέ-
νουν την εγκύκλιο ώστε να προχω-
ρήσουν στην εξέτασή τους µε τρόπο 
ενιαίο. Μάλιστα, στην Κεντρική Μα-
κεδονία, υπολογίζεται πως οι ενστά-
σεις έχουν ξεπεράσει τις 1.000 και ε-
κεί θα στηθούν τρεις επιτροπές για 
την ανάγκη της εξέτασης. Κάτι περι-
πτώσεις όπως π.χ «ξεχασµένες» κα-
ταστάσεις για ίδια συµµετοχή ή πι-
στοποιητικά, που έδιναν έξτρα µό-
ρια, δεν πρόκειται να δικαιωθούν.  

Σύµφωνα πάντως µε εκτιµήσεις µε-
λετητών, από τα 60 εκατ. ευρώ που 

έχουν κρατηθεί για τη δικαίωση των 
ενστάσεων, δύσκολα θα απορροφη-
θούν όλα, µε τους επιλαχόντες που 
κόπηκαν για λίγα µόρια να περιµέ-
νουν µε αγωνία τα αποτελέσµατα. Να 
σηµειωθεί τέλος, πως την περασµένη 
εβδοµάδα κυκλοφορούσε µία πληρο-
φορία µεταξύ µελετητικών γραφεί-
ων, πως το υπουργείο θα περιµένει 
πρώτα να τελειώσουν όλες οι ενστά-
σεις (σ.σ δηλαδή Απρίλιο) και µετά 
θα βγάλει την εγκύκλιο ώστε να δι-
καιώνονται τόσες περιπτώσεις όσες 

Οδηγίες ενστάσεων Σχεδίων 

τευση 2.350 ευρώ). Άνω των 7 στρεµ-
µάτων 1.850 ευρώ (πυκνή φύτευση 
2.050 ευρώ). Για τα ρόδια αντίστοιχα 
η ενίσχυση φτάνει τα 1.900 και 1.700 
ευρώ ανά στρέµµα. Στα αµπέλια η ε-
νίσχυση κυµαίνεται µεταξύ 2.000 και 
2.250 ευρώ το στρέµµα. 

  Αντιχαλαζική και αντιβρόχικη 
προστασία: Αµπέλια µε υποστύλωση 
3 µέτρων 3.300 ευρώ, άνω των 3,8 µέ-
τρων 3.750. Για τα κεράσια το ποσό ο-
ρίζεται στα 3.400 ευρώ.

 ∆ίχτυα: Πυρηνόκαρπα, µηλοει-
δή, ροδιά και ακτινιδιά 520 ευρώ, α-
µπέλια 380 ευρώ. 

 Αντιβροχική: Κεράσια και αµπέ-
λια επιλέξιµη δαπάνη 1.000 ευρώ.

 Αντιπαγετική προστασία: από 8 
έως 44 στρέµµατα το εύλογο κόστος 
κυµαίνεται αντίστοιχα από 9.000 έως 
21.500 ευρώ.

Τα παραπάνω ποσά µένει να επιβε-
βαιωθούν µε την έκδοση της προκήρυ-
ξης. Παράλληλα, αναµένεται να ισχύ-
σουν και τα νέα κριτήρια µοριοδότησης 
µε µειωµένη τη βάση στους 35 πόντους 
(από 40), ενώ πλέον βαθµούς θα λαµ-
βάνουν και οι εκµεταλλεύσεις µε τυ-
πική απόδοση άνω των 20.000 ευρώ. 
Νέοι αγρότες, κατ’ επάγγελµα αγρότες, 
µέλη συλλογικών οργανώσεων, κάτοι-
κοι ορεινών περιοχών θα έχουν επι-
πλέον προτεραιότητα, όπως και οι κά-
τοχοι καλλιεργειών µε ασφαλιζόµενη 
αξία άνω των 1.500 ευρώ το στρέµµα.   

Ένταση ενίσχυσης
Το Μέτρο 5.1 καλύπτει το 80% 
του κόστους των επενδύσεων 
για αγρότες και νοµικά πρό-

σωπα και το 100% για συλλο-
γικά σχήµατα αγροτών

Για πρώτη φορά 
εκτός από φυσικά 
πρόσωπα, επιλέξιµα 
θα είναι και τα 
συλλογικά σχήµατα 
όπως Οργανώσεις 
Παραγωγών.
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40 εκατ.
Αν και η περασµένη προκήρυξη 
δεν είχε ιδιαίτερη επιτυχία 
λόγω του υψηλού κόστους 
που καλούνται να καλύψουν 
οι παραγωγοί πριν λάβουν την 
επιδότηση και επειδή συνέπεσε 
πάνω στις αιτήσεις των Σχεδίων 
Βελτίωσης, η 2η πρόσκληση 
θα έχει σχεδόν τετραπλάσιο 
προϋπολογισµό, δηλαδή 
40 εκατ. ευρώ.  

 Μελέτη
Yπόψη του ΕΛΓΑ έχει τεθεί και 
µία µελέτη για ένταξη νέων 
καλλιεργειών στο πρόγραµµα 
όπως µύρτιλα, γκότζι µπέρι, 
όψιµες ποικιλίες πορτοκαλιάς, 
δίφορες και πολύµορφες 
ποικιλίες λεµονιάς οι οποίες 
τελικά όµως δεν θα ενταχθούν.

Βάση
Αναµένεται να ισχύσουν 
νέα κριτήρια µοριοδότησης, 
µε τη βάση ένταξης να 
διαµορφώνεται στους 35 
βαθµούς, από 40 που ίσχυε.



έως 17 Μαρτίου

Ξηρικές εκτάσεις
γίνονται αρδευτικές
με επιδότηση   
Να δηµιουργήσουν νέα αρδευό-
µενη έκταση επιδοτούµενοι για 
όλα τα έξοδα, εφόσον όµως το εν 
λόγω χωράφι βρίσκεται σε περι-
οχή µε καλή ποσότητα υπόγειων 
υδάτων, θα µπορούν οι αγρότες  
στα πλαίσια του Μέτρου 4.1.2, η 
απόφαση του οποίου µετά τη δια-
βούλευση περιµένει την υπογρα-
φή του υπουργού Αγροτικής Α-
νάπτυξης, Μάκη Βορίδη. 

Όσοι από την άλλη έχουν α-
γροτεµάχια σε περιοχή µε κακή 
ποσότητα υπόγειων υδάτων, για 
να επιδοτηθούν για την εγκατά-
σταση αρδευτικών συστηµάτων 
(επέκταση υποδοµής) για χωρά-
φι που δεν ποτίζουν, θα πρέπει 
να προσέξουν να το δηλώσουν 
στο ΟΣ∆Ε ως αρδευόµενο. Ή, να 
το έχουν δηλωµένο στο ΟΣ∆Ε έ-
ως και πέντε χρόνια πριν, ως αρ-
δευόµενο. Τα παραπάνω ορίζο-
νται στο σχέδιο της υπουργικής 
Απόφασης για το Μέτρο 4.1.2 
«Υλοποίηση επενδύσεων που 
συµβάλλουν στην εξοικονόµη-
ση ύδατος», µε την προκήρυξη 
να ακολουθεί µέσα στην Άνοιξη. 

Υπενθυµίζεται εδώ πως για τα 
συστήµατα στάγδην τα τιµολό-
για που επιδοτούνται µπορούν 
να ξεκινούν από τα 170 ευρώ το 
στρέµµα (αροτραίες καλλιέργει-
ες) και να φτάνουν τα 410 ευρώ 
(αµπελώνες). Ενώ για κάποιον 
που θέλει να ανοίξει γεώτρηση 
δικαιολογούνται δαπάνες έως 
120 ευρώ το µέτρο και για να την 
συνδυάσει µε µία γεννήτρια µπο-
ρεί να προσκοµίσει προσφορές 
γι’ αυτήν που φτάνουν τα 6.900 
ευρώ. ∆εξαµενές, έγγειες βελ-
τιώσεις και ολοκληρωµένα συ-
στήµατα ακριβείας άρδευσης, ε-
πίσης είναι επιλέξιµα προς ενί-
σχυση που ξεκινά από το 45% 
των δαπανών και φτάνει το 85%.

Αυξηµένη η ενίσχυση για 
νέους αγρότες εντός και 
εκτός Μέτρου 6.1

Προσαύξηση της ενίσχυσης µέ-
χρι και 20% σε σχέση µε τους υπό-
λοιπους αγρότες, περιµένει τους 
νέους παραγωγούς. Συγκεκριµέ-
να για την προσαύξηση, ο δικαι-
ούχος κατά τη στιγµή υποβολής 
της αίτησης α) δεν θα πρέπει να 
έχει υπερβεί το 41ο έτος της ηλι-
κίας, διαθέτει επαρκή επαγγελµα-
τικά προσόντα και ικανότητες και 
εγκαθίσταται για πρώτη φορά σε 
γεωργική εκµετάλλευση ως υπεύ-
θυνος της εκµετάλλευσης αυτής 
ή β) να έχει ενταχθεί ως δικαιού-
χος µέτρων Νέων Γεωργών (ΠΑΑ) 
την τελευταία πενταετία.

Νέο Ταµείο Εγγυοδοσίας
για τις µικροµεσαίες
επιχειρήσεις 

Υπογράφηκε από τον Κυριάκο 
Μητσοτάκη και τον αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 
Andrew McDowell, συµφωνία για 
τη σύσταση Ταµείου Εγγυοδοσίας 
δανείων µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων, µέσω του οποίου θα 
δοθούν επενδυτικά δάνεια και 
δάνεια κεφαλαίου κίνησης σε 
µικροµεσαίες επιχειρήσεις.
∆ιαχειριστής του Ταµείου θα είναι 
το Ευρωπαϊκό Ταµείο Επενδύσεων 
(ΕΤαΕ). Με την υπογραφή της 
συµφωνίας το ΕΤαΕ θα προχωρήσει 
στην ενεργοποίηση των διαδικασιών 
επιλογής των τραπεζών που θα 
συµµετάσχουν στο Ταµείο 
Εγγυοδοσίας, από τις οποίες θα 
εκταµιεύονται τα δάνεια. Τονίζεται 
ότι το ΕΤαΕ θα λειτουργεί ως 
εγγυητής έως το 80% των δανείων. 
Οι εγγυήσεις θα παρέχονται στις 
τράπεζες µε µηδενικό κόστος και 
αυτές µε τη σειρά τους θα χορηγούν 
δάνεια µε χαµηλότερο επιτόκιο, 
µεγαλύτερη περίοδο αποπληρωµής 
και µειωµένες εξασφαλίσεις.

µπορούν να καλυφθούν µε την κά-
βα των χρηµάτων. Κάτι τέτοιο ωστό-
σο δεν επιβεβαιώνεται.

 Υπενθυµίζεται πως οι ηµεροµηνίες 
για την υποβολή ενστάσεων στα Σχέ-
δια Βελτίωσης έχουν ως εξής:

 Κεντρική Μακεδονία, Στερεά Ελ-
λάδα: 16 Μαρτίου

 Κρήτη, Αν. Μακεδονία και Θράκη, 
∆. Μακεδονία, Θεσσαλία: 18 Μαρτίου

 ∆υτική Ελλάδα: 20 Μαρτίου
 Πελοπόννησος: 27 Μαρτίου
 Ήπειρος: 6 Απριλίου.

Άδεια νερού
Απαραίτητη είναι η ύπαρξη 
άδειας χρήσης ύδατος για 
το σηµείο υδροληψίας που 

αφορά την επένδυση αν 
πρόκειται για αντικατά-

σταση συστήµατος  
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Αναπτυξιακός 
Νόµος
Παράταση µέχρι τις 30 
Σεπτεµβρίου έλαβε το 
καθεστώς «Ενισχύσεις 
Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού» του 
Αναπτυξιακού Νόµου. 
Πρόκειται για το πλέον 
απλοποιηµένο καθεστώς, 
τόσο σε ό,τι αφορά τις 
διαδικασίες, όσο και σε 
ό,τι αφορά την ταχύτητα 
ένταξης.

 
Μεταποίηση 
και Εµπορία
Μέχρι τις 4 Μαΐου θα 
παραµείνουν ανοιχτές οι 
αιτήσεις για πολύ µικρές, 
µικρές και µεσαίες 
επιχειρήσεις για ένταξη 
στο Μέτρο 4.2.1 «Εµπορία 
«Μεταποίηση µε τελικό 
προϊόν αγροτικό» της 
Πελοποννήσου ύψους 
3,89 εκατ. ευρώ.

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ

ΔΑΠΑΝΗΣ

170

220 

300 

410 

255 

ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΣΤΑΓΔΗΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 
ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΣΤΑΓΔΗΝ ΔΕΝΤΡΩΝ 
ΠΥΚΝΗΣ ΦΥΤΕΥΣΗΣ

ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ

ΣΤΑΓΔΗΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Ή 
ΑΝΘΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

170

220 

300 

410 

255 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ
ΔΑΠΑΝΗ

(ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ)
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Έφυγε ο Γιώργος 
Χίγκας, πρόεδρος 
και ιδρυτής της 
ομώνυμης εταιρείας
Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών ο Γιώργος Χίγκας, 
πρόεδρος και ιδρυτής της οµώνυµης εταιρείας, που ε-
πί 70 χρόνια υπηρέτησε την εκµηχάνιση της Ελληνικής 
Γεωργίας, αρχικά ως κατασκευαστής και στη συνέχεια 
ως εισαγωγέας γεωργικών µηχανηµάτων. Η προσφο-
ρά του αναγνωρίστηκε από όλους, ενώ πρόσφατα και 
η Πολιτεία δια χειρός του αρµόδιου Υπουργού του απέ-
νειµε ειδική τιµητική πλακέτα. Ο Γεώργιος Χίγκας κα-
τόρθωσε να χτίσει µια µεγάλη και υγιή Εταιρεία ενώ εί-
χε την τύχη και την χαρά να δει το έργο του να συνεχί-
ζεται και να γιγαντώνεται.

Σε ένδειξη τιµής και σεβασµού στην µνήµη του αποβι-
ώσαντος Γεωργίου Χίγκα, το διοικητικό συµβούλιο του 
ΣΕΑΜ, συνήλθε εκτάκτως εκφράζοντας τα συλλυπητή-
ριά του στην οικογένεια του εκλιπόντος, ενώ αποφάσι-
σε να γίνει δωρεά στην µνήµη του στο Ίδρυµα «Ευαγ-
γελιστής Μάρκος – το σπίτι της Μαρίας». 

Η πρώτη του ουσιαστικά επιχείρηση του Γιώργου Χί-
γκα ήταν ένα συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων. Στην 
πορεία επεκτάθηκε και στις κατασκευές-γεωργικές πλατ-
φόρµες και αντλίες υψηλής πίεσης περιλαµβάνονταν 
στην παραγωγική του δραστηριότητα. Η ανάπτυξη της 
γεωργικής εκµηχάνισης τότε, τον βοήθησε να αναπτύ-
ξει τη δουλειά του και να γεµίσει την ελληνική ύπαιθρο 
µε χιλιάδες πλατφόρµες και αντλίες. Ακόµη και σήµερα, 
πολλές πλατφόρµες δικής του κατασκευής χρησιµοποι-
ούνται από τους Έλληνες αγρότες. Στα τέλη του ‘60, δι-
αβλέποντας τις εξελίξεις στην τεχνολογία των γεωργι-
κών µηχανηµάτων, ξεκίνησε την εισαγωγική του δρα-
στηριότητα, αρχικά µε τα τρακτέρ Carraro και στη συνέ-
χεια µε διάφορες µάρκες παρελκοµένων, µε γνωστότε-
ρες τις σπαρτικές µηχανές Gaspardo.

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η διαχείριση της ανθεκτικότητας των ζιζανί-
ων αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα προ-
βλήµατα που έχει να αντιµετωπίσει η σύγχρο-
νη αγροτική έρευνα, καθώς έχει παρατηρη-
θεί παγκοσµίως ανθεκτικότητα στους 23 από 
τους 26 τρόπους δράσης ζιζανιοκτόνων. Ως 
εκ τούτου, ιδιαίτερη σηµασία αποκτά η ανα-
κοίνωση της Bayer, για µία νέα δραστική ου-
σία ζιζανιοκτονίας, η πρώτη εδώ και 30 χρό-
νια. Συγκεκριµένα, πρόκειται για έναν νέο 
τρόπο δράσης µεταφυτρωτικού ελέγχου των 

ζιζανίων σε αροτραίες καλλιέργειες. Σύµφω-
να µε τη σχετική ανακοίνωση, πολλοί και δι-
αφορετικοί µηχανισµοί για τον έλεγχο των 
ζιζανίων είναι σηµαντικοί για τη διαχείριση 
της ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα και την 
χρήση πρακτικών που βοηθούν στη σηµαντι-
κή µείωση των αερίων του θερµοκηπίου που 
προκύπτουν από τις γεωργικές εργασίες, ό-
πως ο περιορισµός της κατεργασίας του εδά-
φους. Η Bayer ανήγγειλε λοιπόν µία δραστι-
κή ουσία στη Φάση 2 της πρώιµης ανάπτυξης, 
η οποία έχει επιδείξει αποτελεσµατικό έλεγχο 
βασικών ανθεκτικών αγρωστωδών ζιζανίων. 
Το έργο επιδεικνύει πρόοδο που συνάδει µε 

Νέα δραστική ουσία 
ζιζανιοκτονίας 
μετά από 30 χρόνια  
Τον πρώτο νέο τρόπο δράσης για μεταφυτρωτικό 
έλεγχο ζιζανίων μετά το 1990 ανακοίνωσε η Bayer

Η προσφορά του Γιώργου Χίγκα αναγνωρίστηκε από όλους, 
ενώ πρόσφατα και η Πολιτεία δια χειρός του Κώστα Σκρέκα 
του απένειµε ειδική τιµητική πλακέτα. 
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Συμπαγές σύνολο 
για όλες τις ανάγκες 
το Case IH Luxxum
Tα µοντέλα της σειράς Case IH Luxxum ανήκουν στη 
µεσαία κατηγορία (από 99hp έως 117hp), για όσους 
δεν χρειάζονται τη µεγαλύτερη ιπποδύναµη, αλλά α-
παιτούν τα καλύτερα δυνατά τεχνικά χαρακτηριστικά 
σε όλες τις άλλες λεπτοµέρειες.

Με έως και 117 ίππους διαθέσιµους σε ένα συ-
µπαγές τετρακύλινδρο σύνολο, υπάρχουν πολύ λί-
γα πράγµατα που δεν µπορούν να αντιµετωπίσουν 
τα τρακτέρ Luxxum. Τα µηχανήµατα αυτά είναι γρή-
γορα στον δρόµο, σταθερά στις πλαγιές, ευκίνητα 
στην αυλή και ευέλικτα στο κεφαλάρι. Ταιριάζουν κα-
λά σε εργασίες φορτωτή, είναι πολύ άνετα στις πολ-
λές ώρες στο χωράφι και διαθέτουν υδραυλικό σύ-
στηµα ικανό για να κινήσουν και να χειριστούν βα-
ριά παρελκόµενα.

Ένα τρακτέρ µε πληθώρα τεχνικών χαρακτηριστι-
κών δεν χρειάζεται να είναι πολύπλοκο στον χειρι-
σµό ή δύσκολο στην οδήγηση. Με το Luxxum, ο χρή-
στης έχει διαθέσιµα πολλά από τα χαρακτηριστικά 
που υπάρχουν στα µεγαλύτερα τρακτέρ Case IH, ό-
πως Multicontroller, χειρόγκαζο µε λειτουργία ελέγ-
χου απόδοσης κινητήρα και joystick υδραυλικού ε-
λέγχου. Είτε είναι εξοικειωµένοι µε αυτά είτε όχι, θα 
διαπιστώσουν ότι σύντοµα θα τα θεωρούν δεδοµένα 
στον χειρισµό. Η Case IH δεν προάγει την πολυπλο-
κότητα άνευ λόγου - στόχος όπως λέει είναι η τεχνο-
λογία που κάνει τη ζωή ευκολότερη.

Στην καρδιά κάθε Luxxum βρίσκεται ένας κινητήρας 
FPT, του ιδίου οµίλου µε την Case IH, που ταυτίζεται 
µε τις έννοιες αποδοτικότητα, οικονοµία και υψηλά 
επίπεδα σχεδιασµού. Ο τετρακύλινδρος, τετραβάλβι-
δος κινητήρας 3,4 λίτρων κάθε µοντέλου Luxxum δι-
αθέτει υπερσυµπίεση και ενδιάµεση ψύξη, σχηµατί-
ζοντας µια συµπαγή µονάδα ισχύος υψηλής απόδο-
σης αλλά και εξαιρετικής οικονοµίας καυσίµου. Το 
αποτέλεσµα είναι ένα τρακτέρ µε ιδανική αναλογία 
ισχύος προς βάρος για κάθε αγροτική εργασία, από 
ελαφριά εργασία µε χαµηλές σ.α.λ. έως βαριές ερ-
γασίες έλξης και µεταφορές µε υψηλές ταχύτητες.

την µακροπρόθεσµη δέσµευση της Bayer να 
επενδύσει περίπου 5 δις ευρώ την επόµενη 
δεκαετία σε πρόσθετες µεθόδους για την κα-
ταπολέµηση των ζιζανίων.
 
Καλαµπόκι µε µικρότερο ύψος 
για πιο πυκνές φυτεύσεις

Στις σηµαντικές εξελίξεις στο χαρτοφυ-
λάκιό της εταιρείας, καθώς και στα νεότερα 
δεδοµένα για την έρευνα και ανάπτυξη (R 
& D) στον τοµέα Επιστήµης Γεωργίας (Crop 
Science) περιλαµβάνεται και το καλαµπόκι 
χαµηλής ανάπτυξης που αναµένεται να προ-
σφέρει οφέλη ως προς την περιβαλλοντική 
βιωσιµότητα και ως προς την ευελιξία, µετα-

µορφώνοντας δραστικά την διαχείριση των 
καλλιεργειών, όπως υποστηρίζει. Ορισµένα 
υβρίδια αραβοσίτου χαµηλής ανάπτυξης µπο-
ρούν να φυτευτούν πιο κοντά το ένα στο άλ-
λο, επιτρέποντας την παραγωγή περισσότε-
ρου καλαµποκιού στην ίδια έκταση γης και 
ενδεχοµένως µειώνοντας τις απαιτήσεις σε 
καλλιεργήσιµη γη και νερό. Το µικρότερο ύ-
ψος θα συµβάλλει επίσης στη βελτίωση της 
ευστάθειας, συµπεριλαµβανοµένης της κα-
λύτερης αντοχής στο πλάγιασµα, συµβάλλο-
ντας στη µείωση των απωλειών στην παρα-
γωγή από δύσκολες περιβαλλοντικές συν-
θήκες όπως δυνατοί άνεµοι.

Παράλληλα, η Bayer κάνει ειδική ανα-
φορά στην ανακοίνωσή της, στην τεχνολο-
γία ThryvOn, ένα χαρακτηριστικό κατά του 
λύγκου και του θρίπα στο βαµβάκι, που α-
ναµένεται όπως λέει να προσφέρει µεγάλη 
προστιθέµενη αξία στους παραγωγούς, υπο-
στηρίζοντας την υγιή ανάπτυξη των φυτών 
και βοηθώντας στην προστασία από τους ε-
χθρούς που µέχρι τώρα δεν µπορούσαν να 
αντιµετωπιστούν µε βιοτεχνολογικό χαρα-
κτηριστικό. Οι πρόοδοι στα χαρακτηριστικά 
προστασίας από τα έντοµα µειώνουν την α-
νάγκη για εφαρµογές εντοµοκτόνου στην 
καλλιέργεια και βελτιώνουν την παραγω-
γικότητα ανά στρέµµα.

Έρευνα και ανάπτυξη
Το 2019, συνολικά 55 ερευνητικά 

projects και ανάπτυξης νέων µορφών 
ολοκληρώθηκαν από την Bayer 
σύµφωνα µε την ανακοίνωση
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Μη χάσεις 
το χαρακτήρα σου

 ∆ιαχρονικό: Όταν χάνονται τα 
πλούτη, τίποτα δεν έχει χαθεί. Όταν 
χάνεται η υγεία, κάτι έχει χαθεί. 
Όταν χάνουµε τον χαρακτήρα, όλα 
έχουν χαθεί. Billy Graham.

 Τιµές τροφίµων: Σηµαντική 
αύξηση που ξεπέρασε το 11% 
σηµείωσε ο ∆είκτης Τιµών 
Τροφίµων του FAO τον Ιανουάριο 
2020 σε σχέση µε τον Ιανουάριο 
2019. Στα φυτικά έλαια ο δείκτης 
τιµών αυξήθηκε κατά 7 % σε σχέση 
µε τον ∆εκεµβρίο 2019, τη 
µεγαλύτερη αύξηση την τελευταία 
τριετία, καθώς οι τιµές για το 
φοινικέλαιο, τη σόγια, το ηλιέλαιο 
και το κραµβέλαιο αυξήθηκαν. Ο 
δείκτης τιµών των σιτηρών 
αυξήθηκε κατά 2,9%, λόγω κυρίως 
των υψηλών τιµών στο σιτάρι. 

ellinikigeorgia.
gr. 7/2/2020.

 Πατάτες 
και άλλα: 
Συνολικά 8.000 
τόνοι πατάτες 
Βροντούς είναι 
αδιάθετες και οι 

παραγωγοί καταγγέλλουν ότι 
υπέστησαν πλήγµα από τις 
εισαγωγές από Γερµανία, Αυστρία 
και Αίγυπτο και ζητούν να 
σταµατήσουν οι εισαγωγές για µία 
εβδοµάδα τουλάχιστον. Οι 
παραγωγοί της Βροντούς κάνουν 
λόγο για µεγάλη καταστροφή αν 
συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. 
Μάλιστα επισηµαίνουν ότι δεν 
υπάρχει ουσιαστική διαφορά στην 
τιµή και καλούν τους καταναλωτές 
να στηρίξουν τα σερραϊκά και 
γενικά τα ελληνικά προϊόντα. 
epiloges.tv, 7/3/2020. 

 Κορονοϊός: «Όσο ανεβαίνει η 
θερµοκρασία και υγρασία µειώνεται 
η επιβίωση του κορονοϊού», λέει ο 
Α. ∆ηµόπουλος, πρύτανης του 
ΕΚΠΑ. Το κλίµα της Ελλάδας θα 
µας «σώσει» από τον κορονοϊό. 
Γενικά οι κορονοϊοί, ευνοούνται 
από τις χαµηλές θερµοκρασίες και 
την ξηρασία. Ο κρύος αέρας 
προκαλεί ερεθισµό στις ρινικές 
κοιλότητες και τους αεραγωγούς 
και αυξάνει την ευαισθησία στις 
ιογενείς λοιµώξεις. Iefimerida. 
Hellenic Weather, ecozen.gr, 
28/2/2020.
                    *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Το πράσινο φως της Unesco αναµέ-
νει πλέον η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας για να αναγνωρίσει τη 
Μακεδονική Κουζίνα ως στοιχεία της 
άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς της 
περιοχής και της Ελλάδας.

Η σχετική πρόταση προς το διεθνή 
οργανισµό -δεύτερη µετά το 2018- 
κατατέθηκε πριν από λίγες ηµέρες 
από την Αντιπεριφέρεια Αγροτικής 
Οικονοµίας της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας και η απόφαση της 
Unesco αναµένεται στις 16 Μαρτίου. 
Εφόσον το αίτηµα γίνει αποδεκτό αυ-
τή τη φορά, τότε το επόµενο στάδιο 
είναι η κατάθεση αναλυτικού φακέ-
λου από την Περιφέρεια.

Στην πρόταση που έχει αποσταλεί 
στην Unecso αναφέρεται, µεταξύ άλ-
λων, ότι «η µαγειρική είναι τέχνη και 
µέσα από τη διαρκή αναζήτηση και 
γνώση οδηγεί από τη φύση στον πο-
λιτισµό». Τονίζεται, παράλληλα, ότι η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θε-
ώρησε πως «ο καλύτερος τρόπος να 
εµπλουτίσει τον γαστρονοµικό του-

ρισµό είναι να τον φέρει πραγµατικά 
κοντά στις γεύσεις και τις συνταγές».

Στην επιχειρηµατολογία της Πε-
ριφέρειας επισηµαίνεται ότι η µακε-
δονική κουζίνα έχει τη δική της σύν-
θετη ταυτότητα, συνδεδεµένη µε την 
πολιτιστική κληρονοµιά της περιο-
χής. «Συνδυάζει αυθεντικές γεύσεις 
και εξαιρετικής ποιότητας παραδο-
σιακές πρώτες ύλες, ζωντανεύει συ-
νταγές που γεννήθηκαν από τη γα-
στρονοµική παράδοση Ποντίων, Βλά-
χων, Σαρακατσαναίων, Μικρασιατών 
και ντόπιων κατοίκων µε τη σηµαντι-
κή επιρροή της Εβραϊκής και της Αρ-
µένικης κοινότητας του τόπου», ανα-
φέρεται χαρακτηριστικά.

Η πρόταση της Περιφέρειας συνδέ-

εται µε την πρόθεσή της για την προ-
βολή και προώθηση των αγροδιατρο-
φικών προϊόντων της τα επόµενα χρό-
νια, ενώ ήδη έχουν καταγραφεί σε µη-
τρώο οι συνταγές που συνθέτουν τη 
µακεδονική κουζίνα, µε αναλυτική πα-
ρουσίαση των υλικών και του τρόπου 
προετοιµασίας και µε σύστηµα ποιό-
τητας σύµφωνα µε το πρότυπο ISO.

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής 
Οικονοµίας της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Μακεδονίας Σωτήρης Μπάτος, µι-
λώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε ότι 
η ανάλογη πρόταση που είχε υπο-
βληθεί από την Περιφέρεια το 2018 
δεν είχε ευδοκιµήσει και σχολίασε 
ότι οι προσπάθειες θα συνεχιστούν.

Η μακεδονική μαγειρική τέχνη 
φλερτάρει με τον κατάλογο της 
Unesco στην άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά Η περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναμένει 

την απόφαση της Unesco για την πρόταση 
αναγνώρισης της Μακεδονικής Κουζίνας

Αλµατώδης ανάπτυξη για το plant-based γιαούρτι 

Ως µία από τις κατηγορίες προϊόντων που θα γνωρίσουν εκρηκτική ανάπτυξη 
την επόµενη δεκαετία, ξεχωρίζει η κατηγορία των plant-based γιαουρτιών. 
Σύµφωνα µε ανάλυση της Catalina Marketing ήδη το 2019 οι καταναλωτές 
plant-based προϊόντων κρέατος αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 16%, ενώ 
αυτοί του γάλακτος φυτικής προέλευσης κατά 7%. Πρόκειται για ανθρώπους 
που θέλουν να περιορίσουν, αλλά όχι να σταµατήσουν εντελώς, την 
κατανάλωση κρέατος αυτοί που φέρνουν το κίνηµα των plant-based 
προϊόντων στη mainstream αγορά. Μάλιστα, ταχύτερα αναπτυσσόµενη plant-
based κατηγορία είναι τα γιαούρτια χωρίς γαλακτοκοµικά (αµυγδάλου, 
καρύδας, σόγιας), των οποίων οι αγοραστές το 2019 αυξήθηκαν κατά 45,2%. 
Επίσης, οι αναλυτές της Catalina επισηµαίνουν ότι οι εταιρείες λιανικής θα 
πρέπει να επαναξιολογήσουν το ποσοστό των plant-based γευµάτων και 
επιδορπίων στην κατηγορία των κατεψυγµένων προϊόντων τους.

Ανάπτυξη
Αυξάνονται 
διαρκώς οι 

καταναλωτές 
plant-based 
προϊόντων

Αναβιώνουν
Συνταγές 

Ποντίων, Βλά-
χων, Σαρα-

κατσαναίων, 
Μικρασιατών 
και ντόπιων

Ταυτότητα
Η µακεδονική 
κουζίνα είναι 
συνδεδεµένη 

µε την 
πολιτιστική 
κληρονοµιά

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr
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Μια φάρµα µε υγιείς και χωρίς άγχος 
αγελάδες σηµαίνει ακόµα περισσότε-
ρο και ποιοτικότερο γάλα και αυτό ση-
µαίνει βιώσιµες εκµεταλλεύσεις. Μά-
λιστα, όταν και οι τεχνολογικές µέθο-
δοι συνδυάζουν πέραν από την καλή 
φροντίδα και βέλτιστες περιβαλλοντι-
κές πρακτικές, τότε τα αποτελέσµατα 
είναι ακόµη καλύτερα, καθώς πλέον 
οι καταναλωτές αναζητούν προϊόντα 
µε πιο «πράσινο» προφίλ.Οι τελευταί-
ες τεχνολογικές εξελίξεις για τη «φάρ-
µα του µέλλοντος»: βιώσιµη, σχεδιασµέ-
νη µε επίκεντρο την αγελάδα και την εύ-
κολη διαχείριση, βρέθηκαν στο επίκε-
ντρο πρόσφατης ενηµερωτικής 2ηµε-
ρίδας της Milkplan και του Lely Center 
Thessaloniki η οποία έλαβε χώρα 3 και 
4 Μαρτίου 2020, στο Λαγκαδά. Κατά 
τη διάρκεια της εκδήλωσης ο διευθύ-
νων σύµβουλος, Νικόλαος Ηµερίδης, 
παρουσίασε το όραµα της Milkplan και 
της Lely για το µέλλον της αγελαδοτρο-
φίας. Εστιάζοντας στην ευηµερία της α-
γελάδας, του κτηνοτρόφου, του κατανα-
λωτή και του περιβάλλοντος, παρουσιά-
στηκαν οι πλέον καινοτόµες λύσεις που 
παρέχουν οι εταιρείες: 

Το Lely Astronaut A5 που σηµατο-
δοτεί ορόσηµο στη ροµποτική αρµε-
γή για  µια φάρµα µε υγιείς και χω-
ρίς άγχος αγελάδες, που σηµαίνει α-
κόµα περισσότερο γάλα. 

Tον ροµποτικός ενσιροδιανοµέας Lely 
Vector που φροντίζει για την καλύτερη 
διατροφή των γαλακτοπαραγωγών και 
κρεοπαραγωγών βοοειδών.

Την οµάδα υποστήριξης FMS (Farm 
Management Support) η οποία είναι έ-
να νέο concept service και υποστήριξης 
από την Lely που καθιστά τη Lely ταυ-
τόχρονα συνεργάτη, προµηθευτή, τεχνι-
κό service και σύµβουλο της φάρµας. 

Το concept Dairy XL είναι η ολοκλη-
ρωµένη  λύση της Lely για τις µεγάλες 
µονάδες, µε περισσότερα από 400 αρ-

µεγόµενα ζώα. Συνδέοντας τους αν-
θρώπους, την τεχνολογία και τα ζώα οι 
εκτροφές παράγουν την καλύτερη δυ-
νατή ποιότητα γάλακτος µε τον πιο α-
ποδοτικό τρόπο. 

Τις λύσεις κτηνοτροφικού εξοπλι-
σµού της Milkplan (θέσεις ανάπαυσης, 
στρώµατα νερού, τάπητες, κλειδιά) που 
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για 
την υγεία και την ευηµερία των ζώων.

Τις λύσεις αερισµού και δροσισµού 
της ιταλικής εταιρείας CMP για γρήγο-
ρα αποτελέσµατα αύξησης της γαλακτο-
παραγωγής.

Να σηµειωθεί ότι στην εκδήλωση πα-
ρευρέθηκαν πάνω από 60 κτηνοτρόφοι 
οι οποίοι εκτός της ενηµέρωσης είχαν 
την δυνατότητα να συµµετέχουν σε ε-
ποικοδοµητικές συζητήσεις για την α-
νάπτυξη των µονάδων τους.

Στη φάρμα του μέλλοντος 
ευημερούν ζώα, κτηνοτρόφοι, 
καταναλωτές και περιβάλλον

Κερδίζει έδαφος η τάση κατανάλωσης
οίνων με χαμηλό ποσοστό αλκοόλ
Τον σφυγµό της νέας τάσης της 
κατανάλωσης φιλοδοξεί να πιά-
σει ο παγκόσµιος διαγωνισµό οί-
νων στις Βρυξέλλες (CMB), φιλοξε-
νώντας οίνους χωρίς ή µε χαµηλή 
περιεκτικότητα σε αλκοόλ. 

Μάλιστα, σύµφωνα µε στοιχεία 
της Fact.MR η παγκόσµια αγορά 
κρασιού χωρίς αλκοόλ εκτιµάται 
ότι θα ξεπεράσει σε αξία τα 10 δις 
δολάρια έως το 2027. Η εταιρεία υ-
πολογίζει ότι από το 2019 έως το 
2027, ο τοµέας πρόκειται να κατα-
γράψει ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης της 
τάξεως του 7%, καθώς όλο και πε-
ρισσότεροι καταναλωτές στρέφο-
νται προς τις πιο υγιεινές εκδοχές 
αλκοολούχων ποτών. Παρότι το 
2018 η Ευρώπη αντιπροσώπευε 
πάνω από το 40% της συνολικής 
αγοράς για κρασιά χωρίς αλκοόλ, 
η Βόρεια Αµερική εκτιµάται ότι έως 
το 2027 θα έχει εξελιχθεί στη σηµα-
ντικότερη αγορά, µε ρυθµό αύξη-
σης 8% ετησίως. Έτσι, στα µετάλλιά 
του 27ου διαγωνισµού Concours 
Mondial de Bruxelles (CMB) στις 1-
3 Μαΐου, οι διοργανωτές του Βελγί-
ου προτίθενται να αναδείξουν µια 
µεγάλη γκάµα από την νέα ανερ-
χόµενη κατηγορία.

«Μέσα από τα αποτελέσµατα του 
διαγωνισµού, ο καταναλωτής που 
αναζητά ένα ποτό χωρίς αλκοόλ (ή 
µε χαµηλή περιεκτικότητα σε αλ-
κοόλ) θα µπορεί να βρει ποιοτική 
προσφορά», υπογραµµίζει σχετι-
κή ανακοίνωση αναφορικά µε το 
διαγωνισµό τονίζοντας ότι η CMB 
«επιθυµεί να απαντήσει στο αίτη-
µα ορισµένων καταναλωτών και 
να αναλύσει συγκεκριµένες και α-
ντικειµενικές τάσεις της αγοράς».  
Με σπόνσορα τη βελγική εταιρεία 
MIS S.A. (ειδικευµένη στην απο-
αλκοόλωση σε µπύρες, στους µη-
λίτες και στα κρασιά), η νέα κατη-
γορία ανταποκρίνεται στην εµφά-
νιση των πρόσφατων ανησυχιών 
των καταναλωτών.

Σύµφωνα µε τις τελευταίες µε-
λέτες του Wine Intelligence, οι κα-
ταναλωτές κάνουν όλο και περισ-
σότερο επιλογές ποτών µε βάση 
το ποσοστό του οινοπνεύµατος. 
Το 2019, το µερίδιο των κατανα-
λωτών που θεωρούσαν σηµαντικό 
αυτό το χαρακτηριστικό ανέρχεται 
στο 51% στο Ηνωµένο Βασίλειο, το 
44% στην Αυστραλία, το 46% στον 
Καναδά, το 42% στις Ηνωµένες Πο-
λιτείες και την Ιαπωνία.

Ποδαρικό 
µε 16 βραβεία
για το Κτήµα 
Κώστα 
Λαζαρίδη
Προάγγελος µιας... 
χρυσής χρονιάς για το 
Κτήµα Κώστα 
Λαζαρίδη, οι 16 µέχρι 
στιγµής διακρίσεις σε 
τέσσερις κορυφαίους 
διαγωνισµούς οίνου 
που έδωσαν ένα 
πλατινένιο, 11 χρυσά 
και 4 αργυρά µετάλλια.  
Οι πρώτες διακρίσεις 
αφορούν τα 3 κρασιά 
της οικογένειας 
Chateau Julia στον 
26ο ∆ιαγωνισµό Grand 
International Wine 
Award Mundus Vini, 
ενώ η συνέχεια δόθηκε 
στο διαγωνισµό 
Berliner Wein Trophy 
µε πέντε χρυσές 
διακρίσεις για τα 
ερυθρά κρασιά του 
Κτήµατος. ∆ιακρίσεις 
έλαβε το κτήµα σε 
ακόµα 2 διαγωνισµούς.

Οι παρευρισκόµενοι ενηµερώθηκαν 
για τα προϊόντα Milkplan και Lely.

Wine Intelligence
Οι καταναλωτές κάνουν 

όλο και περισσότερο 
επιλογές ποτών µε βάση 

το ποσοστό αλκοόλ, 
σύµφωνα µε τις 

τελευταίες µελέτες

ΕΤΗΣΙΟΣ 
ΡΥΘΜΟΣ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

10 ΕΩΣ ΤΟ 2027 

∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ
Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΟΙΝΟΥ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ

7%

ΟΙΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΛΚΟΟΛ
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Volvi Estate

Οι αγριελιές γύρω 
από το Τζιμιλάριο
έγιναν super food
Βρήκαν φροντίδα, οι αγριελαιώνες γύρω από ένα 
ερειπωμένο βυζαντινό ελαιοτριβείο στη Βόλβη 

Έως 22 κιλά 
καρπού

Λόγω της φύσης της 
ελιάς, η οποία είναι 

πολλή µικρή σε µέγε-
θος και απόδοση, για 

κάθε λίτρο αγριελαίου 
απαιτούνται γύρω στα 

20-22 κιλά καρπού

Το προϊόν που παράγεται από 
τον αγριελαιώνα συσκευάζεται 
σε φιάλες των 250 ml, που 
διατίθενται σε επιλεγµένα 
σηµεία πώλησης στη 
Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Το «Τζιµιλάριο» είναι το όνο-
µα ενός παλαιού ερειπωµένου 
βυζαντινού ελαιοτριβείου, λί-
γο πάνω από τους πρόποδες 
του λόφου που δεσπόζει δί-
πλα στην όχθη της λίµνης Βόλ-
βης, στη Θεσσαλονίκη. Χτισµέ-
νο το 1324 µ.Χ. «µαρτυρά» µε 
την παρουσία του, µε τον πλέον εµφατικό τρόπο, 
ότι οι περίπου 65.000 αγριελιές, που το περικυ-
κλώνουν, απλωµένες σε µια έκταση σχεδόν όσο 
πιάνει το µάτι του επισκέπτη παρατηρητή, είναι 
εκεί και το «συντροφεύουν» για τουλάχιστον 7 
αιώνες, αν όχι περισσότερο.

Το οικοσύστηµα αυτό, ή ακριβέστερα ένα µε-
γάλο τµήµα του, συνολικής επιφάνειας 4.300 
στρεµµάτων, αποτελεί το Κτήµα Βόλβη ή άλλως 
Volvi Estate, έναν από τους µεγαλύτερους ιδιωτι-
κούς αγριελαιώνες σε όλη τη Μεσόγειο, µέσα σε 
προστατευόµενη περιοχή Natura, κληροδότηµα 

του στρατηγού Ιωάννη ∆η-
µητρακόπουλου, ο οποίος 
τον αγόρασε το 1929 και µέ-
σω της φυσικής επιλογής έ-
φτασε σήµερα στη δισέγγο-
νή του Βιβή Μαρκοµιχελάκη.

Με µεγάλη εµπειρία στον α-
παιτητικό χώρο των δηµοσίων 
σχέσεων και του marketing, 
τον οποίο υπηρέτησε επί σειρά 
ετών, η ιδιοκτήτρια του κτή-

µατος αποφάσισε το 2015 να ξαναδώσει πνοή 
στον αγριελαιώνα, ο οποίος µέχρι εκείνη τη στιγ-
µή παρέµενε εγκαταλειµµένος και έκτοτε ο χρό-
νος της µοιράζεται µεταξύ Αθήνας και Ρεντίνας 
στη µικρή Βόλβη. Στην σχεδόν 6ετία που έχει πα-
ρέλθει, η κ. Μαρκοµιχελάκη δαπανώντας χρόνο 
και πόρους κατάφερε να περιποιηθεί -µε κλαδέ-
µατα, αλλά και µε ξεχορταριάσµατα- ένα µέρος 
του αγριελαιώνα και να παράξει βιολογικό αγρι-
έλαιο, το οποίο προωθεί στην αγορά µε το brand 
«Volvi Estate» και όπως µας λέει η ίδια, έχει απο-
σπάσει και διεθνείς διακρίσεις.

Το Κτήµα Βόλβη κληροδότηµα του στρατηγού Ιωάννη ∆ηµητρακόπουλου, 
ο οποίος το αγόρασε το 1929, µέσω της φυσικής επιλογής έφτασε στη 
δισέγγονή του Βιβή Μαρκοµιχελάκη που το φροντίζει µεχρι σήµερα.

Βιβή Μαρκοµιχελάκη
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Σήµερα στο κτήµα συνυπάρχουν πε-
ρίπου 90.000 αγριελιές, από τις οποί-
ες παράγεται το αγριέλαιο, µια από 
τις υπερτροφές της ελληνικής φύ-
σης, και 10.000 ήµερες ελιές, που 
παράγουν έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.  

Αυτή τη στιγµή και µετά τις παρεµ-
βάσεις που έγιναν, εκµεταλλεύσιµα 
είναι µόλις περίπου 300 στρέµµα-
τα (σ. σ. από το σύνολο των 4.300 
στρεµµάτων) του αγριελαιώνα, µε 
τις αγριελιές να συλλέγονται µε το 
χέρι και µε τη χρήση ειδικών χτε-
νιών, από δέντρα που δεν ραντίζο-
νται, δεν ποτίζονται, παρά µόνο κλα-
δεύονται για να παίρνουν καλύτε-
ρα αέρα και φως.

«Κάθε χρόνο προσπαθούµε να κα-
θαρίσουµε το χώρο σε µεγαλύτερη 
έκταση στο Κτήµα ώστε να έχουµε 
τη δυνατότητα, όσο αυξάνουν οι α-
νάγκες για πρώτη ύλη, να µπορού-
µε να την εξασφαλίσουµε», τόνισε 
η συνοµιλήτριά µας, προσθέτοντας 
ότι λόγω της φύσης της ελιάς, η ο-
ποία είναι πολλή µικρή σε µέγεθος 
και απόδοση, για κάθε λίτρο αγριε-
λαίου απαιτούνται γύρω στα 20-22 
κιλά καρπού.

Η ελαιοποίηση πραγµατοποιείται 
σε πολύ µικρό χρόνο από τη συλλο-
γή του καρπού και σε πιστοποιηµέ-
νο βιολογικό ελαιοτριβείο. Για την 
ώρα η παραγωγή είναι µικρή συ-
γκριτικά µε τις δυνατότητες του α-
γριελαιώνα και το προϊόν που παρά-
γεται, συσκευάζεται σε φιάλες των 
250 ml, που διατίθενται σε επιλεγ-
µένα σηµεία πώλησης στη Θεσσαλο-
νίκη και στην Αθήνα, ενώ ορισµένες 
ποσότητες, αυτού του superfood, ό-
πως µας λέει η κ. Μαρκοµιχελάκη, 
εξάγονται και στη δύσκολη γαλλική 
αγορά. Η ίδια ανέφερε πως το Κτή-
µα συµµετέχει σε ερευνητικό πρό-
γραµµα για τη διεξαγωγή σχετικών 
πειραµάτων αξιοποίησης της αγριε-
λιάς και των παραγώγων της, το ο-
ποίο θα έχει τριετή διάρκεια.

Μεσοπρόθεσµα δε, στα σχέδια 
του Volvi Estate είναι η ανάπτυξη 
και µιας ήπιας µορφής αγροτουρι-
σµού, µε επισκέψεις στο Κτήµα τό-
σο στη διάρκεια της συγκοµιδής και 
ελαιοποίησης της παραγωγής, όσο 
και στο υπόλοιπο διάστηµα του έ-
τους, για παρατήρηση και αθλητι-
κά δρώµενα στην περιοχή Natura.

Μπορεί να είναι μικρή η παραγωγή αλλά 
κατάφερε να φτάσει έως και τη Γαλλία 

ΚΤΗΜΑ ΒΟΛΒΗ

Στις όχθες της λίµνης Βόλβης, 60 χλµ από τη 
Θεσσαλονίκη, βρίσκεται το Κτήµα Βόλβη. Με έκταση 

πάνω από 4.000 στρέµµατα και περίπου 70.000 
ελαιόδεντρα αποτελεί το µεγαλύτερο ιδιωτικό ελαιώνα 

αγριελιάς στη χώρα, µε το βυζαντινό ελαιοτριβείο να 
δεσπόζει στο κέντρο του. Περισσότερες 
πληροφορίες στο: info@volviestate.gr.

Ξανά πρόεδρος  
Ο Πρίαμος 
Ιερωνυμάκης
Από τις εκλογές της 8ης Μαρτίου 
στην Οργάνωση Αµπελουργών και 
Ελαιοπαραγωγών Κρήτης, η νέα 
∆ιοίκηση έχει ως εξής: πρόεδρος 
Πρίαµος Ιερωνυµάκης, α’ 
αντιπρόεδρος Εµµ. Κουβεριτάκης, β΄ 
αντιπρόεδρος Γεώργιος Βενιεράκης, 
γενικός γραµµατέας Γ. Γαβαλάς, 
ειδικός γραµµατέας Γ. Αθανασάκης, 
ταµίας Ευάγγελος Μάρκογλου και 
κοσµήτορας Λ. Περβολαράκης.

Συνεταιρισμός 
Νάουσας
Επανεκλογή  
Ταμπακιάρη 
Την επανεκλογή του Κώστα 
Ταµπακιάρη στην προεδρία του 
Αγροτικού Συνεταιρισµού Νάουσας 
επεφύλαξαν οι πρόσφατες 
αρχαιρεσίες. Σε δηλώσεις του ο 
Κώστας Ταµπακιάρης τόνισε ότι στον 
συνεταιρισµό θα συνεχίσουν µε την 
ίδια θέληση και δύναµη να παλεύουν 
για τα συµφέροντα των συνεταίρων 
και την καλύτερη προώθηση των 
τοπικών προϊόντων.

Χριστίνα Λεγάκι 
Νέα εμπορική 
διευθύντρια 
Τη θέση του εµπορικού ∆ιευθυντή 
της Corteva για Ελλάδα, Κύπρο, 
Αλβανία και Ισραήλ αναλαµβάνει η 
Χριστίνα Λεγάκι, ως σήµερα Country 
Μanager Greece της εταιρείας. Η 
αλλαγή αυτή σηµειώθηκε µετά την 
αποχώρηση του Γεράσιµου 
Νικολόπουλου, που αναλαµβάνει νέα 
καθήκοντα στα Βιολογικά προϊόντα 
της Corteva Agriscience Ν. Ευρώπης. 

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρία χρόνια 
Το Κτήµα συµµετέχει σε 
ερευνητικό πρόγραµµα 

για πειράµατα αξιοποίησης 
της αγριελιάς και των 

παραγώγων της

ΒΟΛΒΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
katsoulieri@agronews.gr

«Ο προσανατολισµός της Yara στην ποιότη-
τα βρίσκει την κατάλληλη έκφραση στο έρ-
γο του Aγρότη της Xρονιάς, Χρήστου Ζαγά-
ρη». Με τη φράση αυτή ο εµπορικός διευ-
θυντής της Yara Ελλάς, Νίκος Κυριακίδης, 
υπογράµµισε τη σηµασία που έχει αποκτή-
σει για την ελληνική γεωργία ο θεσµός βρα-
βείων της Agrenda, που φέτος έκλεισε την 
11η χρονιά του και τον οποίο η Yara στηρί-
ζει σταθερά ως Μέγας Χορηγός. 

«Η Yara, πιστή στο θεσµό του Aγρότη της 
Xρονιάς, στηρίζει τις επιτυχηµένες προσπά-
θειες που είναι προσανατολισµένες στην α-
γορά και στις ανάγκες της. Βέβαια, είναι και 
χαρά µας να βλέπουµε νέους ανθρώπους, 
σε µια οικογενειακή επιχείρηση, όπως του 
κ. Ζαγάρη, καθετοποιηµένη, να πηγαίνει 
µπροστά και να ψάχνει λύσεις για το µέλ-
λον. Την ίδια ώρα που εµείς σαν εταιρεία 
προσπαθούµε, µέσω των συνθέσεων της σει-

ράς των προϊόντων µας, να στηρίζουµε τις 
προσπάθειες και ενδεικτικά φέραµε κάποια 
προϊόντα, που ταιριάζουν στις συνθήκες και 
στις καλλιέργειες της εκµετάλλευσης του κ. 
Ζάγαρη», δήλωσε ο κ. Κυριακίδης.

Ο εµπορικός διευθυντής της Yara Ελλάς 
συνοδευόµενος από τον Κώστα Τρυφωνό-
πουλο, Business Development Manager foliar 
and fertigation της Yara Ελλάς, επισκέφθη-
καν την εκµετάλλευση της οικογένειας Ζά-
γαρη στο Μαραθώνα την Τρίτη 10 Μαρτίου 
και παρέδωσαν µια σηµαντική ποσότητα δι-
αφυλλικών λιπασµάτων και άλλων σκευα-
σµάτων ως το ελάχιστο βραβείο για την εξέ-
λιξη και την επιχειρηµατικότητά της. 

Ο θεσµός του Αγρότη της Χρονιάς 
ως πρότυπη δεξαµενή ιδεών

Ο κ. Κυριακίδης εστίασε το ενδιαφέρον 
του στο θεσµό του Αγρότη της Χρονιάς το-
νίζοντας µεταξύ άλλων πως δίνει την ευ-
καιρία ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και ε-
µπειριών σε ένα οικείο και χαλαρό περι-

βάλλον. Συγκεκριµένα, ο εµπορικός διευ-
θυντής της Yara Ελλάς δήλωσε: «ο Αγρό-
της της Χρονιάς σηµαίνει πολλά για τη Yara 
και αρχικά είναι τιµή µας να µπορούµε να 
στηρίζουµε, µε όποιον τρόπο µπορούµε, τη 
διοργάνωσή του. Σηµαίνει πολλά γιατί δεν 
δίνονται πολλές ευκαιρίες στους παράγο-
ντες του αγροτικού χώρου µεταξύ των οποί-
ων οι πολιτικοί, οι ακαδηµαϊκοί, οι εταιρεί-

ες εισροών, οι επιχειρήσεις από τον κλάδο 
των τροφίµων και οι αγρότες να βρεθούν 
σε ένα χαλαρό και οικείο περιβάλλον, να 
ανταλλάξουν απόψεις µε µια διάθεση ε-
ποικοδοµητική για να δώσουν λύσεις και 
όχι να δηµιουργήσουν αντιπαράθεσης, ό-
πως συνηθίζεται σήµερα σε άλλες συνα-
ντήσεις. Επειδή ακριβώς και εµείς αγωνι-
ούµε και νοιαζόµαστε για το µέλλον της γε-
ωργίας, βλέπουµε ότι υπάρχει ένα ζήτηµα 
προς την κατεύθυνση που πρέπει να πά-
ρουν οι διάφοροι κλάδοι και αντιλαµβα-
νόµαστε την ανάγκη εποικοδοµητικού δι-
αλόγου ώστε να σχηµατιστεί ένα µονοπά-
τι. Και µάλιστα η βράβευση δίνει ακριβώς 
αυτό το παράδειγµα έτσι ώστε αυτά τα µο-
νοπάτια να δείξουν ότι έχουν και πρακτι-
κό αποτέλεσµα». 

Στη συνέχεια ο κ. Κυριακίδης συµπλήρω-
σε: «Στην εκδήλωση του Αγρότη της Χρο-
νιάς, πλέον µετά από τόσα χρόνια, όσοι πά-
νε είτε εκπροσωπώντας εταιρείες είτε οι ί-
διοι ως φυσικά πρόσωπα, απαλλαγµένοι α-

Ο Αγρότης της Χρονιάς 
σύμβολο αριστείας για τη Yara 
Την  εκμετάλλευση του Χρ. Ζάγαρη στον Μαραθώνα επισκέφθηκε η Yara Ελλάς για την παράδοση λιπασμάτων

Νίκος Κυριακίδης 
«Ο Αγρότης της Χρονιάς σηµαίνει 
πολλά για την ελληνική γεωργία 
και τη Yara και αρχικά είναι τιµή 
µας να µπορούµε να στηρίζουµε, 

µε όποιον τρόπο µπορούµε, τη 
διοργάνωσή του»

�ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ�
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πό το βάρος της κακώς νοούµενης δηµοσι-
ότητας, σε ελεύθερο κλίµα ακούνε, παρα-
κολουθούν, χωρίς να οχυρώνονται πίσω α-
πό διάφορες ιδέες ή στερεότυπα και συνει-
σφέρουν ο καθένας το δικό του λιθαράκι, 
ώστε να βγει κάτι το οποίο να ναι πρακτι-
κό µε βάση τα εφαρµοσµένα παραδείγµα-
τα. Ο θεσµός είναι πολυδιάστατος, και βάζω 
και µια κοινωνική διάσταση γιατί είναι χα-
ρά µας να βλέπουµε τόσους ενδιαφέροντες 
και άξιους ανθρώπους και εταιρείες και να 
συναναστρεφόµαστε µαζί τους».

Αρωγός των Ελλήνων παραγωγών 
µε τα καινοτόµα λιπάσµατά της η Yara

Τα λιπάσµατα που παραδόθηκαν στον Α-
γρότη της Χρονιάς, Χρήστο Ζάγαρη, παρου-
σίασε ο Κώστας Τρυφωνόπουλος σηµειώνο-
ντας: «Tα YaraVita είναι τα διαφυλλικά λιπά-
σµατα της Yara. Είναι προϊόντα που παράγο-
νται και συσκευάζονται  στο εργοστάσιο της 
Yara στο Pocklington, στο Ηνωµένο Βασίλειο, 
από όπου και έρχονται στην Ελλάδα. Η Yara 

µπαίνει δυναµικά και στο κοµµάτι των βιοδι-
εγερτών, µε την τεχνολογία BIOTRYGΤΜ. Το 
YaraVita BIOTRAC, το πρώτο προϊόν αυτής 
της κατηγορίας που φέρνει η Yara Ελλάς, εί-
ναι ένα προϊόν από εκχύλισµα φυκιών που 
θα δώσει λύσεις σε πολλά προβλήµατα των 
καλλιεργειών. Το YaraVita BRASSITREL PRO 
είναι ένα σκεύασµα που συνδυάζει κύρια θρε-
πτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία για διαφυλλι-

κές εφαρµογές και απευθύνεται κυρίως για 
φυλλώδη λαχανικά. Το YaraVita SENIPHOS 
είναι ένα προϊόν που περιέχει θρεπτικά στοι-
χεία όπως Ν, P και Ca που χορηγείται όταν 
υπάρχει µεγάλη ανάγκη του φυτού σε ενέρ-
γεια. Τέλος, το YaraVita SAFE-N είναι ένα 
προϊόν που περιέχει Ν σε πολλές µορφές, 
ακόµα και σε µορφή βραδείας αποδέσµευ-
σης» σηµειώσε χαρακτηριστικά ο κ. Τρυφω-
νόπουλος, ενώ συµπλήρωσε: «Θεωρούµε ό-
τι είναι πρωτοποριακά προϊόντα και θα κά-
νουν τη διαφορά στο χέρι του παραγωγού. 
Ως εταιρεία, η Yara στηρίζει τις πρωτοπορια-
κές κινήσεις όπως της οικογένειας Ζαγάρη 
και σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον θέλουµε να είµαστε αρωγοί στην προ-
σπάθεια αυτών των ανθρώπων».

Ευτυχής για την αναγνώριση των κόπων 
του και µε στήριγµα την πολυµελή οικογέ-
νεια του, ο Χρήστος Ζάγαρης ευχαρίστησε 
τη Yara για την εµπιστοσύνη της στο έργο 
του και δήλωσε σίγουρος για τα υψηλά α-
ποτελέσµατα. 

Τα λιπάσµατα που παραδόθηκαν 
στον Αγρότη της Χρονιάς, Χρήστο 

Ζάγαρη, παρουσίασε ο Κώστας 
Τρυφωνόπουλος, Business Development 

Manager foliar and fertigation της 
Yara Ελλάς, ο οποίος συνόδεψε τον 

Νίκο Κυριακίδη στον Μαραθώνα.

H οικογενειακή εκµετάλλευση του 
Χρήστου Ζάγαρη στον Μαραθώνα 
καλύπτει σήµερα περίπου 1.000 
στρέµµατα, παράγοντας έναν 
τεράστιο όγκο και µια εντυπωσιακή 
γκάµα καλλιεργειών, ανοιχτών και 
θερµοκηπίου. Στα µελλοντικά του 
σχέδια η βελτίωση του προϊόντος, 
η επέκταση της καλλιέργειας 
και η είσοδος στα βιολογικά.

Κώστας Τρυφωνόπουλος
«Η Yara στηρίζει τις πρωτο-
ποριακές κινήσεις όπως της 

οικογένειας Ζαγάρη και σε ένα 
άκρως ανταγωνιστικό περιβάλ-
λον θέλουµε να είµαστε αρωγοί 

σε αυτές τις προσπάθειες»
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Μόνο χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις που συµ-
µορφώνονται µε τα µέτρα πρόληψης της αφρι-
κανικής πανώλης δικαιούνται αποζηµιώσεων, 
µε βάση τα όσα ορίζει απόφαση του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης. Αντίθετα, σύµφωνα 
µε την απόφαση (άρθρο 4) που υπογράφουν ο 
υπουργός και η υφυπουργός κ. Μ. Βορίδης και 
Φ. Αραµπατζή περιγράφονται ποιες περιπτώσεις 
παραγωγών δεν δικαιούνται αποζηµίωσης ήτοι:

 Τα χοιροειδή που θανατώνονται και παραµέ-
νουν ανεπιτήρητα µετά από ανακοίνωση των αρµό-
διων κτηνιατρικών αρχών για την περισυλλογή 
από τους κατόχους τους, καθώς και τα χοιροει-
δή, ανεξαρτήτως αριθµού, που ανευρίσκονται σε 
χώρους οι οποίοι δεν είναι εγγεγραµµένοι στους 
επίσηµους καταλόγους εκµεταλλεύσεων χοιροει-
δών της χώρας σύµφωνα µε τη νοµοθεσία.

 Τα χοιροειδή που θανατώνονται µη εµπορι-

κών χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων οικογενεια-
κού τύπου στις οποίες διαπιστώνεται µη συµµόρ-
φωση στις απαιτήσεις βιοασφάλειας.

 Τα χοιροειδή που θανατώνονται µη εµπο-
ρικών χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων οικογε-
νειακού τύπου σε περιοχές εκτός ζωνών προστα-
σίας και επιτήρησης και τα χοιροειδή συστηµα-
τικών εκµεταλλεύσεων σε περιοχές εντός και ε-
κτός ζωνών προστασίας και επιτήρησης.

Απόφαση ορίζει τους δικαιούχους αποζημίωσης πανώλης χοίρων

Παραμένει σε ισχύ η 
απόφαση Αποστόλου 
απόσυρση της οποίας 
θα διατάρασσε τις 
λεπτές ισορροπίες 
που επιτεύχθηκαν 
την τελευταία 2ετία 
στον κλάδο της 
επιτραπέζιας ελιάς

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε ισχύ θα παραµείνει η απόφαση Αποστό-
λου και η διευθέτηση που είχε γίνει το 2018 
για το Kalamata Olives, όπως διαβεβαίωσε σε 
συνάντηση που είχε µε τους εκπροσώπους 
της ΠΕΜΕΤΕ (Μεταποιητές Ελιάς) και της ∆Ο-
ΕΠΕΛ (∆ιεπαγγελµατική Επιτραπέζιας Ελιάς) 
η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτει-
νή Αραµπατζή. Οι πληροφορίες θέλουν την 
υφυπουργό να υποχρεώνεται σε πλήρη ανα-
δίπλωση, µετά το λάθος στο οποίο την είχαν 
οδηγήσει οι συνεργάτες που συµβουλεύεται 
στο υπουργικό της γραφείο και την επικίν-
δυνη για τις εξαγωγές του κλάδου τοποθέ-
τησή της τον περασµένο µήνα στη Βουλή. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης φαίνε-
ται να λύθηκε η παρεξήγηση, καθώς η υφυ-
πουργός αναγνώρισε το λάθος που είχε γί-
νει και δεσµεύθηκε να µην προβεί σε καµιά 
κίνηση η οποία θα διατάρασσε τις λεπτές ι-
σορροπίες που έχουν επιτευχθεί µε πολύ κό-
πο στον κλάδο της επιτραπέζιας ελιάς την τε-
λευταία διετία. Κατά τα λοιπά το θέµα της α-
ναγνώρισης της Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής 
και το Ενιαίο Μητρώο Μεταποιητικών Μονά-
δων Επιτραπέζιων Ελιών, είναι αυτά που α-
πασχόλησαν κατά δεύτερο λόγο.

Η ανακοίνωση της υφυπουργού που 
εκδόθηκε µετά τη συνάντηση έχει ως εξής: 

 «Σ’ αυτές τις ώρες ευθύνης για τη χώρα µας, 
ενώνουµε δυνάµεις και συνεργαζόµαστε προς 
όφελος της κοινωνίας και της εθνικής οικονο-
µίας» δήλωσε η υφυπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Φωτεινή Αραµπατζή µετά τη συνάντη-

σή της µε τις διοικήσεις της ∆ιεπαγγελµατικής 
Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς και της Πανελ-
λήνιας Ένωσης Μεταποιητών Τυποποιητών Ε-
πιτραπέζιων Ελιών.

Η κ. Αραµπατζή ανέλυσε τη στρατηγική 
προτεραιότητα της Κυβέρνησης για έναν Α-
γροδιατροφικό Τοµέα: 

 εξωστρεφή και καινοτόµο,
 που να δίνει βαρύτητα σε ποιότητα, πι-

στοποίηση, τυποποίηση και µεταποίηση,
 να είναι προσανατολισµένος στην αγο-

ρά και να ανταποκρίνεται στη ζήτηση, 
 να έχει υψηλότερη προστιθέµενη αξία 

και βεβαίως τους παραγωγούς υψηλότερα 

στην αλυσίδα αξίας του, 
«Σ’ αυτό το πλαίσιο αξιολογούµε ως νευραλ-

γικής σηµασίας και συνεπώς ιεραρχούµε ως 
κεντρική προτεραιότητά µας την αύξηση των 
εξαγωγών, συνολικά των αγροτικών προϊό-
ντων και ειδικότερα της επιτραπέζιας ελιάς. Επι-
τυγχάνονται ευρύτερες συγκλίσεις, όπως προ-
έκυψε και από τη σύσκεψη, κατά την οποία, 
συζητήσαµε διεξοδικά, σε κλίµα συναντίλη-
ψης και µε το βλέµµα στο µέλλον», επεσήµανε.

Παράλληλα, προέτρεψε και ενθάρρυνε την 
άµεση υποβολή φακέλου αναγνώρισης της 
∆ΟΕΠΕΛ ως Εθνικής ∆ιεπαγγελµατικής Ορ-
γάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς µε βάση την ι-

Κατά τη διάρκεια 
της συνάντησης 
φαίνεται να λύθη-
κε η παρεξήγηση.

Συγγνώμη λάθος μου στη Βουλή 

Πλήρης αναδίπλωση
της Αραμπατζή στο 
θέμα Kalamata Olives  

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΛΑΙΩΝΩΝ 

ΝΕΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ 
ΜΕ ΦΘΙΝΟΝΤΑ ΡΥΘΜΟ

1,1%

1,1%

0,7%

2020 

2018

2022 

2021 

3,5%
ΑΠΟ

ΘΑ ΜΕΙΩΘΕΙ 2022

0,7%
ΑΠΟ
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Στα χέρια του υπουργού ∆ικαιοσύνης βρίσκε-
ται η επίλυση του ζητήµατος για την κατά προ-
τεραιότητα εξόφληση των δεδουλευµένων σε 
πρώην εργαζόµενους συνεταιριστικών σχηµά-
των που βρίσκονται σε εκκαθάριση.

Μάλιστα, το σχετικό θέµα έθεσε αρχικά υ-
πόψη του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης ο 
βουλευτής Λαρίσης της Νέας ∆ηµοκρατίας, 
Μάξιµος Χαρακόπουλος στην πρόσφατη συ-

ζήτηση λίγο πριν την ψήφιση του νοµοσχεδί-
ου για τους συνεταιρισµούς, µε τον Μάκη Βο-
ρίδη να παρέµπει στο υπουργείο ∆ικαιοσύ-
νης. Συγκεκριµένα, η επίλυση του παραπέµ-
φθηκε στην τροποποίηση των διατάξεων του 
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας από το Υπουρ-
γείο ∆ικαιοσύνης.

Ο θεσσαλός βουλευτής ζητά να µάθει µε ερώ-
τηση προς τον υπουργό ∆ικαιοσύνης κ. Κώστα 

Τσιάρα, αν προτίθεται να διερευνήσει το ζήτη-
µα και να αναλάβει νοµοθετική πρωτοβουλία, 
ώστε να υπάρξει σχετική µέριµνα.  Υπογραµ-
µίζει δε, στην ερώτησή του ότι «οι πρώην ερ-
γαζόµενοι των συνεταιριστικών σχηµάτων, τα 
οποία βρίσκονται σε εκκαθάριση, έχουν περι-
έλθει σε εξαιρετικά δυσχερή οικονοµική κατά-
σταση λόγω της µη απόδοσης των δεδουλευ-
µένων και των αποζηµιώσεών τους».  

Aίτημα για δεδουλευμένα υπαλλήλων ΕΑΣ υπό εκκαθάριση 

Για τους εργάτες γης απασχολού-
µενους σε εργασίες καλυπτόµενες 
από την ασφάλιση του πρώην Ο-
ΓΑ - αµειβόµενους µε εργόσηµο 
παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη 
για υγειονοµική περίθαλψη, ε-
φόσον έχουν συµπληρώσει 150 
ηµέρες ασφάλισης το προηγού-
µενο ηµερολογιακό έτος ή το τε-
λευταίο δωδεκάµηνο πριν την η-
µεροµηνία προσέλευσης ή επέλευ-
σης του ασφαλιστικού κινδύνου.

Αυτό προβλέπει σχετική εγκύ-
κλιος που εξέδωσε ο Ενιαίος Φο-
ρέας Κοινωνικής Ασφάλισης, α-
ναφορικά µε τη χορήγηση ασφα-
λιστικής ικανότητας στους ασφα-
λισµένους του e-ΕΦΚΑ.

Ειδικότερα µε την παρ. 8 του άρ-
θρου 37 ορίζεται ότι από 1-1-2020 
και εφεξής απαιτούνται για τη χο-
ρήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 
στους ασφαλισµένους του e-ΕΦΚΑ 
για παροχές υγειονοµικής περί-
θαλψης σε είδος από τον ΕΟΠΠΥ:

α) οι µεν µισθωτοί να έχουν πραγ-
µατοποιήσει τουλάχιστον πενή-
ντα (50) ηµέρες εργασίας, κατά το 
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος 
ή κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο 
πριν την ηµεροµηνία προσέλευ-
σης ή επέλευσης του ασφαλιστι-
κού κινδύνου,

β) για δε τους µη µισθωτούς α-

σφαλισµένους του e-Εφκα χορη-
γείται Ασφαλιστική ικανότητα µε 
τη συµπλήρωση τουλάχιστον δύο 
(2) µηνών ασφάλισης κατά το προ-
ηγούµενο ηµερολογιακό έτος ή 
κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο 
πριν την ηµεροµηνία προσέλευ-
σης ή επέλευσης του ασφαλιστι-
κού κινδύνου και εφόσον έχουν 
καταβάλλει τις απαιτούµενες α-
σφαλιστικές εισφορές που προ-
βλέπονται από τις ισχύουσες δι-
ατάξεις.

Επίσης διευκρινίζεται ότι σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
23 του νόµου 4529/2018 η Ασφα-
λιστική ικανότητα ανανεώνεται 
την 1η Μαρτίου εκάστου έτους έ-
ως την τελευταία ηµέρα του Φε-
βρουαρίου του επόµενου έτους 
µε τις ίδιες προϋποθέσεις. 

Ειδικά για τους µη µισθωτούς η 
Ασφαλιστική ικανότητα ανανεώ-
νεται εφόσον εκτός της ανωτέρω 
προϋπόθεσης έχουν καταβληθεί 
οι απαιτητές εισφορές έως 31 ∆ε-
κεµβρίου του προηγούµενου της 
ανανέωσης της ασφαλιστικής ι-
κανότητας έτους. Σε περίπτωση 
ύπαρξης οφειλής, η Ασφαλιστι-
κή ικανότητα ανανεώνεται ανά 
µήνα εφόσον η οφειλή έχει εξο-
φληθεί ή ρυθµιστεί και τηρείται 
η εξόφληση των δόσεων.

σχύουσα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία, υ-
πενθυµίζοντας την ευνοϊκή για το «χτίσιµο» 
συλλογικοτήτων τροποποίηση της Υπουργι-
κής Απόφασης για την αντιπροσωπευτικότητα.

«Έχουµε αποδείξει µε τους χειρισµούς µας 
στα θέµατα της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνω-
σης της Φέτας και του ΠΓΕ Γύρου, ότι ενεργού-
µε µε στόχο την επίτευξη των ευρύτερων δυνα-
τών συναινέσεων µε γνώµονα το εθνικό συµ-
φέρον και προς όφελος της εθνικής οικονο-
µίας. Είναι βέβαιο ότι ως πολιτική ηγεσία του 
ΥΠΑΑΤ θα εργαστούµε πάνω από όλα για τα 
καλώς νοούµενα συµφέροντα των Ελλήνων ε-
λαιοπαραγωγών επιτραπέζιων ελιών, των µε-
ταποιητών- κονσερβοποιών- εξαγωγέων α-
πό την αύξηση των εξαγωγών, την προάσπι-
ση  του προϊόντος και της εθνικής µας οικονο-
µίας», είπε χαρακτηριστικά η κ. Αραµπατζή.

Οι εκπρόσωποι των δύο παραγωγικών φο-
ρέων εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την 
κατανόηση των αιτηµάτων, που έθεσαν στην 
υφυπουργό και αφορούν τον εκσυγχρονισµό 
του Νοµικού Πλαισίου µε βάση τις σύγχρονες 
εξελίξεις και τις ανάγκες της διεθνούς αγο-
ράς (αναθεώρηση του Π.∆. 221/1979) αλλά 
και τη δηµιουργία ενός Ενιαίου Μητρώου Με-
ταποιητικών Μονάδων Επιτραπέζιων Ελιών.    

Προτροπή
Η υφυπουργός 

Φωτεινή 
Αραµπατζή 

προέτρεψε την 
άµεση υποβολή 

φακέλου 
αναγνώρισης 

της ∆ΟΕΠΕΛ ως 
Εθνικής ∆ιε-

παγγελµατικής 
Επιτραπέζιας 

Ελιάς 

Υγειονομική περίθαλψη για εργάτες γης
αν έχουν συμπληρώσει 150 μέρες ασφάλισης 

Παράταση
ασφαλιστικής
ικανότητας

Ειδικά για το έτος 2020 
παρατείνεται η 
ασφαλιστική ικανότητα 
από 1-3-2020 έως 30-6-
2020 στους µη 
µισθωτούς που ήταν 
ασφαλιστικά ικανοί την 
28η Φεβρουαρίου του 
2020. Η παράταση 
γίνεται κατ΄ εξαίρεση 
κάθε αντίθετης διάταξης 
και των οριζοµένων στο 
άρθρο 37 του παρόντος 
νόµου (4670/2020),  
µέχρι την ολοκλήρωση 
της εκκαθάρισης των 
ασφαλιστικών εισφορών 
του έτους 2019 και όχι 
πέραν της 30/6/2020.
Μετά την ολοκλήρωση 
της εκκαθάρισης και 
διαπίστωσης οφειλής για 
το έτος 2019 απαιτείται η 
εξόφληση ή η ρύθµιση 
της οφειλής σε δόσεις.
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Πήρε ΦΕΚ 
ο 4673/2020 
συνεταιρισμών
Νόµο του κράτους αποτελεί από τα 
µέσα της εβδοµάδας ο 4673/2020 
για τους συνεταιρισµούς, µετά την 
δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως (όλες οι διατάξεις στο 
www.agronews.gr). Από δω και 
µπρος όλα θα κριθούν στην πράξη. 
Σηµειωτέον ότι µεταξύ των άλλων ο 
νέος νόµος ανοίγει κάποια 
«παράθυρα» για την αξιοποίηση τόσο 
της συνεταιριστικής περιουσίας, όσο 
και ακινήτων µε αναφορά στην 
τοπική αυτοδιοίκηση τα οποία θα 
µπορούσαν να παραχωρηθούν για 
αγροτική χρήση (άρθρο 43). 
Ειδικότερα όσον αφορά στα κατ’ 
εξοχήν συνεταιριστικά θέµατα, 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 
φορολογικές ρυθµίσεις για τα µέλη 
των συνεταιρισµών, καθώς 
προβλέπεται για πρώτη φορά η 
διανοµή πλεονασµάτων ή κερδών και 
φορολογία αυτών µε 5%, όπως 
ισχύει για τα µερίσµατα των 
ανωνύµων εταιρειών (άρθρα 26 και 
27). Ειδικότερα αναφέρεται ότι «τα 
πλεονάσµατα ή τα κέρδη µπορούν να 
διανέµονται στα µέλη µε απόφαση 
της γενικής συνέλευσης. Στην 
περίπτωση αυτή, όταν διανέµονται 
πλεονάσµατα, αυτά φορολογούνται 
σύµφωνα µε την παρ. 2 ίου άρθρου 
27 και όταν διανέµονται κέρδη, αυτά 
φορολογούνται ως µερίσµατα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας». 
Ενδιαφέρον έχει βέβαια και το 
άρθρο 9 που παρέχει τη δυνατότητα  
είσοδου ιδιωτών επενδυτών στο 
κεφάλαιο των συνεταρισµών µε λόγο 
στα συνεταιριστικά δρώµενα.    
Σε κάθε περίπτωση τα πάντα θα 
κριθούν από την πίστη των 
συνεταίρων  στο θεσµό, τη 
συνεταιριστική παιδεία και κατάρτιση 
των διοικήσεω, καθώς και τη διακριτή 
και ξεκάθαρη εξ αρχής σχέση µε 
πιθανούς ιδιώτες κεφαλαιούχους.

Βαλτώνει τα θέματα της ΚΑΠ 
η περίπτωση Boϊτσεχόφσκι 
Ισχυρός αντίκτυπος και στην Ελλάδα, ελλείψει ενός ιθύνοντος νου επ’ αυτών 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε δύσκολη φάση δείχνουν να εισέρχονται 
τα θέµατα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, 
κι αυτή τη φορά λόγω Βρυξελλών, καθώς η 
περίπτωση του νέου Επιτρόπου, Γιάνους Βο-
ϊτσεχόφσκι δεν φαίνεται να διευκολύνει ιδι-
αίτερα την εξέλιξη των πραγµάτων προς την 
κατεύθυνση της ενίσχυσης της παραγωγικό-
τητας της ευρωπαϊκής γεωργίας. 

Έτσι, πέραν της περιορισµένης όσµωσης 
που διαθέτει γύρω από τα αγροτικά ζητήµα-
τα, αυτό το οποίο του καταλογίζεται σ’ αυτή 
τη φάση είναι µια επιµονή σε περιβαλλοντι-
κά ζητήµατα, τα οποία όχι µόνο δεν βοηθούν 
αλλά σε κάποιες περιπτώσεις υπονοµεύουν 
την αγροτική ανάπτυξη στις χώρες της Ευρω-
παϊκής Ένωσης.

Έγκυροι αναλυτές επισηµαίνουν ότι η πε-
ρίπτωση Βοϊτσεχόφσκι µοιάζει να έχει µπλο-
κάρει κατά κάποιο τρόπο τα αγροτικά ζητή-
µατα, γεγονός το οποίο αν συνδυασθεί και 
µε τις δυσκολίες του Συµβουλίου Κορυφής 
να καταλήξει στο πολυετές δηµοσιονοµικό 
πλάνο της Ε.Ε. κάνει τα πράγµατα πολύ δύ-
σκολα για την διαµόρφωση ενός αξιόπιστου 
οδικού χάρτη για τη νέα ΚΑΠ (2021-2027).  

Η εξέλιξη αυτή δείχνει να έχει επιπτώσεις 
και στην Ελλάδα, καθώς το µούδιασµα της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει να έχει αποσυ-
ντονίσει πλήρως το άπειρο στα κοινοτικά ζη-

τήµατα επιτελείο της πλατείας Βάθη και ειδι-
κά τον αρµόδιο επ’ αυτών γενικό γραµµατέα. 

Οι πληροφορίες θέλουν τις περιφερεια-
κές συσκέψεις που γίνονται µε θέµα τη δια-
µόρφωση του εθνικού φακέλου για τη νέα 
ΚΑΠ να εξαντλούνται σε πολιτική επικοινω-
νία των κυβερνητικών παραγόντων µε αγρό-
τες και κατά τόπους συντελεστές  του αγρο-
τικού χώρου, χωρίς να οδηγούν σε γραµµή 
πλεύσης γι΄αυτά τα ζητηµατα. Κατά τον ίδιο 
τρόπο, άγονος µοιάζει µέχρι τώρα και ο ρό-
λος τον οποίο καλούνται να παίξουν οι τε-
χνοκράτες του υπουργείου και οι συνεργά-
τες από τον επιστηµονικό χώρο. 

Η εµπειρία έχει δείξει ότι τεχνοκράτες και 
επιστήµονες είναι εκεί για να τεκµηριώσουν 
µε τα απαραίτητα στοιχεία τις επί µέρους α-
ποφάσεις σε καυτά ζητήµατα, βάσει µιας 
κατ’ αρχήν πολιτικής κατεύθυνσης την ο-

ποία οφείλει να δίνει η πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου. Εδώ, τίποτα απ’ όλα αυτά δεν 
συµβαίνει. Ο αρµόδιος γενικός γραµµατέ-
ας που οφείλει να είναι πιο βαθιά στα ζη-
τήµατα, δείχνει να µην έχει τη δέουσα άπο-
ψη, ο υπουργός και οι δύο υφυπουργοί  εκ 
του ρόλου τους είναι δύσκολο να εµβαθύ-
νουν τόσο πολύ επ’ αυτών, οπότε τα πράγ-
µατα µένουν σε ένα ρηχό επίπεδο αναζητή-
σεων και επισηµάνσεων το οποίο δεν συνά-
δει µε το πνεύµα της εποχής. Χαρακτηριστι-
κό είναι το ζήτηµα των ιστορικών δικαιωµά-
των και η γραµµή την οποία καλείται να χα-
ράξει η κυβέρνηση επ’ αυτού. 

Στατιστικά ευρήµατα και επιστηµονικές µε-
λέτες γύρω από το ζήτηµα υπάρχουν, το πώς 
θα τις αξιοποιήσει όµως η υπεύθυνη για τη 
χάραξη πολιτικής και διαµόρφωσης του εθνι-
κού φακέλου ηγεσία, παραµένει ζητούµενο. 
Εκτιµάται ότι η επιλογή σε ένα τόσο κεφαλαι-
ώδους σηµασίας ζήτηµα θα έπρεπε να έχει 
γίνει και παράλληλα να έχει προχωρήσει η 
τεκµηρίωση για να υποστηριχθεί ανάλογα 
µέσα στην αγροτική κοινωνία. 

Ταυτόχρονα, η όποια επιλογή επ’ αυτού, 
αναµένεται να επηρεάσει ποικιλοτρόπως και 
τις επί µέρους παρεµβάσεις στα θέµατα της 
νέας ΚΑΠ, καθώς ο όποιος προϋπολογισµός 
του εθνικού φακέλου υπόκειται σε τελειώς 
διαφορετική αξιοποίηση. Να γιατί, οι εδώ 
αρχές δεν θα πρέπει να περιµένουν ούτε τις 
Βρυξέλλες ούτε τον Πολωνό, Βοϊτσεχόφσκι.   

Επιµονή 
Πέραν της περιορισµένης 

όσµωσης που διαθέτει ο Πολωνός, 
Επίτροπος Γεωργίας, αυτό 

που του καταλογίζεται σ’αυτή 
τη φάση είναι µια επιµονή σε 

περιβαλλοντικά ζητήµατα
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Έτσι η κυβέρνηση της Ισπανίας σχεδιάζει 
µέτρα πολιτικής τόσο σε εθνικό όσο και σε 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο για να 
αντιστρέψει τις τάσεις εξόδου, µεταξύ των 
οποίων µέτρα για την βελτίωση της 
ευρυζωνικότητας, την ανάπτυξη του 
οικοτουρισµού και των µη γεωργικών 
δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη 
περιφερειακών βιοµηχανικών θερµοκοιτίδων 
αλλά και κινητών σχολείων, ιατρείων, 

χειρουργείων και φαρµακείων.
Αντίστοιχα και στη χώρα µας χρειαζόµαστε 
πολιτικές που δεν περιορίζονται στις 
τοµεακές. Γιατί οι αγροτικές πολιτικές δεν 
αρκούν από µόνες τους να µειώσουν την 
απόσταση που χωρίζει αστικό και αγροτικό 
χώρο. Χρειάζονται και άλλες πολιτικές. 
Πολιτικές που χτίζουν συνέργειες και 
συµπληρωµατικότητες στο χώρο. Αλλά σε 
αυτό θα επανέλθω.

ΤOY  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟY ΚΑΣΙΜΗ *

Μαθήµατα πρέπει να πάρουµε α-
πό το τι συµβαίνει σε άλλες ευρω-
παϊκές χώρες αν θέλουµε να ανα-
ζωογονήσουµε τις αγροτικές µας 
περιοχές, να περιορίσουµε την α-
γροτική έξοδο και να συµβάλουµε 
στην παραγωγική ανασυγκρότη-
ση του αγροτικού χώρου.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι στα 
χρόνια της κρίσης ο αγροτικός το-
µέας στη χώρα µας αντιστάθηκε 
καλύτερα, συγκράτησε τον πλη-
θυσµό του, περιόρισε την απόστα-
ση στους δείκτες φτώχειας µεταξύ 
αστικού-αγροτικού πληθυσµού-
αλλά και µεταξύ γεωργικού και 
µη γεωργικού εισοδήµατος-, αύ-
ξησε την συµµετοχή του στο ΑΕΠ 
της χώρας, αλλά και τις εξαγωγές.

Όµως τα προβλήµατα δεν ξεπε-
ράστηκαν. Ο πληθυσµός εξακο-
λουθεί να γερνάει, η παραγωγι-
κότητα παραµένει συγκριτικά χα-
µηλή, η καινοτοµία και κατάρτιση 
επίσης, ενώ τόσο τα διαρθρωτικά 
του προβλήµατα όσο και οι υπο-
δοµές του εξακολουθούν να προ-
καλούν «εµφράγµατα» στην πα-
ραγωγική του ανασυγκρότηση και 
στην εκµετάλλευση των συγκριτι-
κών του πλεονεκτηµάτων.

Επειδή είµαστε σε µια περίοδο 
σύνταξης του Εθνικού Στρατηγι-
κού Σχεδίου στα πλαίσια της νέ-
ας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 
χρειάζεται να συζητήσουµε σο-
βαρά για τις προτεραιότητές µας 
και τον στρατηγικό προσανατολι-
σµό της ανάπτυξης του αγροτρο-
φικού τοµέα στη χώρα µας. Πρέ-
πει να συζητήσουµε, όχι µε όρους 
επικοινωνιακούς αλλά ουσιαστι-
κούς µε την αναγκαία επιστηµο-
νική υποστήριξη των πολιτικών 
µας επιλογών. 

Η πρόσφατη δηµοσιοποίηση α-
πό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της 
µεταβολής του πληθυσµού στις 
‘κατά κύριο λόγο αγροτικές πε-
ριοχές’ παρουσιάζει ιδιαίτερο εν-
διαφέρον. ∆είχνει ότι σε µια σει-
ρά χώρες εµφανίζεται µια αντι-
στροφή της δηµογραφικής εικό-
νας. Η Ιρλανδία, το Βέλγιο, το Η-
νωµένο Βασίλειο, η Σουηδία και 
η Γαλλία και µια σειρά άλλες χώ-
ρες εµφανίζουν µια πληθυσµια-
κή ανάκαµψη την περίοδο 2007-
2017, ενώ άλλες, µικρότερη (όπως 
η Ελλάδα) ή µεγαλύτερη µείωση 
του πληθυσµού. Η Ιρλανδία µά-
λιστα στήριξε την ανάκαµψή της 
και την έξοδό της από την κρίση 
στον αγροτικό και τουριστικό το-
µέα (αλλά και στη σύνδεσή τους) 
µε καλά σχεδιασµένες πολιτικές 
στήριξής τους. 

Το παράδειγµα της Ισπανίας
Με αφορµή το παραπάνω, θέ-

λω να αναφερθώ στο παράδειγ-
µα της Ισπανίας και σε κάτι που 
εντυπωσιάζει µε όρους πολιτικής 
και φαίνεται να αποτελεί αντίδρα-
ση στην εικόνα του γραφήµατος, 
στο οποίο η Ισπανία εµφανίζεται 
να χάνει πληθυσµό, τουλάχιστον 
5%, από τις αγροτικές της περιοχές.

Η νέα κυβέρνηση της Ισπανί-
ας ίδρυσε υπουργείο µε τίτλο «Υ-
πουργείο Οικολογικής µετάβασης 
και ∆ηµογραφικών προκλήσεων» 
για να αντιµετωπίσει τη δηµογρα-
φική, οικονοµική και κοινωνική 
απόσταση µεταξύ αγροτικού και 
αστικού χώρου. 

Αυτό συνεπάγεται πολιτικές που 
δεν περιορίζονται σε αυτές του Υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Αλιείας και Τροφίµων. Λειτουρ-

γούν συµπληρωµατικά µαζί κα-
θώς και µε αυτές του Υπουργεί-
ου Περιφερειακής πολιτικής και 
∆ιοίκησης. «Χρειάζεται να δια-
σφαλίσουµε ότι όσοι θέλουν να 
παραµείνουν ή να επιστρέψουν 
στον αγροτικό χώρο δεν θα το 
κάνουν σε βάρος της ποιότητας 
ζωής τους, σε βάρος των υπηρε-
σιών που χρειάζονται», σηµείω-
σε η αρµόδια υπουργός και αντι-
πρόεδρος της κυβέρνησης Teresa 
Ribera. «∆εν µπορούµε να ζητά-
µε ηρωικές προσπάθειες χωρίς 
να παρέχουµε τις ελάχιστες ανα-
γκαίες υπηρεσίες και υποστήρι-
ξη», πρόσθεσε η αντιπρόεδρος.

*Καθηγητή αγροτικής οικονο-
µίας στο ΓΠΑ, τέως Γενικού Γραµ-
µατέα  στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

Η αναζωογόνηση   
 της υπαίθρου θέλει 

πολιτικές συνέργειας
Δεν αρκούν από 

μόνες τους οι 
τομεακές πολιτικές 

για την ανάπτυξη 
της υπαίθρου, 

τονίζει ο καθηγητής 
Χαράλαμπος 
Κασίμης που  

επιμένει ότι στη 
συζήτηση για 

το στρατηγικό 
σχεδιασμό της 

ΚΑΠ δεν χωρούν 
επικοινωνιακοί όροι

 
Οι αγροτικές πολιτικές  

δεν µειώνουν µόνες τους την 
απόσταση µε τον αστικό χώρο

Αντίσταση
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι στα 
χρόνια της κρίσης ο αγροτικός 
τοµέας στη χώρα µας 
αντιστάθηκε καλύτερα, 
συγκράτησε τον πληθυσµό του, 
περιόρισε την απόσταση στους 
δείκτες φτώχειας µεταξύ 
αστικού-αγροτικού πληθυσµού 
και γεωργικού και µη 
γεωργικού εισοδήµατος.

Σχέδιο
Στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ 
πρέπει να συζητήσουµε 
σοβαρά τις προτεραιότητες 
µας και τον στρατηγικό 
προσανατολισµό της 
ανάπτυξης του 
αγροδιατροφικού τοµέα στη 
χώρα µας.

Ισπανία
Η νέα κυβέρνηση της Ισπανίας 
ίδρυσε αρµόδιο υπουργείο 
«Οικολογικής µετάβασης και 
∆ηµογραφικών προκλήσεων», 
για να περιορίσει την 
απόσταση µεταξύ αγροτικού 
και αστικού χώρου.
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ΕΜΑΝΟΥΕΛ ΜΑΚΡΟΝ
ΓΑΛΛΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
«Είµαστε στην αρχή της 
επιδηµίας, αλλά είµαστε 
οργανωµένοι και ειδικά το 
προσωπικό της υπηρεσίας 
άµεσης ιατρικής βοήθειας 
αντιµετωπίζει την αρχή της 
κρίσης. Λαµβάνουµε 
προσαρµοσµένα µέτρα. 
Σήµερα δεν χρειάζεται να 
λάβουµε αποφάσεις αυτής 
της φύσης».

ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ ΤΖΟΛΙ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Τους τελευταίους δύο 
µήνες µπαινοβγαίνω στα 
νοσοκοµεία για 
χειρουργικές επεµβάσεις, 
αρχικά µε τη µεγαλύτερη 
κόρη µου και πριν από λίγες 
µέρες η µικρότερη έκανε 
επέµβαση ισχίου. Τις είδα 
να φροντίζουν η µία την 
άλλη, να αντιµετωπίζουν 
τις φοβίες τους γενναία».

ΚΥΡ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
«Είναι µία κρίση, θα την 
περάσουµε όλοι µαζί 
ενωµένοι και θα έχουµε 
την ευκαιρία βέβαια να 
συζητήσουµε και στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση ποιες 
κοινές δράσεις θα 
αναπτυχθούν και στο 
επίπεδο της δηµόσιας 
υγείας και στο επίπεδο 
της οικονοµίας(…)».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΦΩΤΕΙΝΗ ΖΗΤΗΣΕ ΣΥΓΝΩΜΗ, ΟΙ ΠΕΜΕΤΕ∆ΕΣ ΕΙΠΑΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Α λα ισπανικά
Eλαττώθηκαν και οι πολλές 
συσκέψεις στη Βάθη (όχι ότι 
έβγαζαν κάτι πέρα από φωτό), 
µάλλον λόγω του Covid 19. Στην 
τελευταία, πάντως, για το 
στρατηγικό σχεδιασµό στο 
ελαιολάδο, ο Μαυρουδής είπε 
για το µηχανισµό κατώτατης 
εγγυηµένης τιµής α λα ισπανικά. 
Όχι ότι το σχέδιο Πλάνας, έπεισε 
τους Ισπανούς καλλιεργητές.

 

Επίδοµα Covid 19
Για να µην απειληθούν οι στόχοι 
και οι προτεραιότητες που έχει 
θέσει το Μέγαρο της πλατείας, 
ακόµη κι αν κλείσει το ∆ηµόσιο 
λόγω του κορωνοϊού, ο 
Μαυρουδής έθεσε µία λίστα µε 
τις υπηρεσίες που πάση θυσία 
θα πρέπει να µείνουν ανοικτές. 
Αν πήρε το πράσινο και απ’ τον 
Κακαβά ή θα ζητά µετά 
επίδοµα Covid 19;

 

Καλύτερα no deal
«Καλύτερα καµία συµφωνία 
παρά µία κακή συµφωνία» λένε 
οι ευρωβουλευτές µετά την 
άκαρπη σύνοδο κορυφής της 
ΕΕ, στην οποία τα κράτη-µέλη 
δεν συµφώνησαν σε κοινή τους 
θέση σχετικά µε το Πολυετές 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2021-
2027. Τουλάχιστον, να υπάρξει 
ένα δίκτυ ασφαλείας για τους 
αγρότες....

Κανένα µνηµόνιο για ακεραίες αποζηµιώσεις; 

Μένεα πνέουν για τον ΕΛΓΑ αγρότες της Καβάλας αλλά και Αγιώ-
τες, στους οποίους δεν ξεκίνησαν καν οι εκτιµήσεις για τις περσι-
νές χαλαζοπτώσεις Απριλίου-Μαΐου. Μάλιστα λένε ότι οι αποζηµι-
ώσεις που τους πιστώθηκαν για τις ζηµιές του 2019, σε αµπέλια, α-
κτινίδια, φασόλια κι άλλα πυρηνόκαρπα µπάζουν από παντού. ∆εν 
είναι ότι µπήκε µόνο το 65% του ποσού, αλλά κυρίως το γεγονός ό-
τι οι εκτιµήσεις πάνω στις οποίες βγήκαν οι αποζηµιώσεις απέχουν 
παρασάγγες από τα πραγµατικά κιλά και τα πραγµατικά ποσοστά 
των ζηµιών που υπέστησαν οι καλλιέργειες. Κατά τα λοιπά, η διοίκη-
ση του οργανισµού υπογράφει µνηµόνια για τις νέες τεχνολογίες...

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ευτυχώς, κανένα άλλο 
κρούσµα πανώλης 
χοίρων εκτός Σερρών, 
δεν επιβεβαιώθηκε από 
τους ως τώρα ελέγχους 
των δειγµάτων από 
θηρευθέντες ή νεκρούς 
αγριόχοιρους, από 
ζώντες ή νεκρούς 
χοίρους. Σε επιφυλακή 
πάντως οι αρχές.

Με θετικό πρόσηµο 
ο προϋπολογισµός 
ΕΛΓΑ το 2020, µε 
αρνητικό η καταβολή 
αποζηµιώσεων στους 
παραγωγούς. Για τις 
καθυστερήσεις στις 
εκτιµήσεις, τα στελέχη 
τα ρίχνουν στην 
έλλειψη προσωπικού, 
για τις αποζηµιώσεις 
όµως κουβέντα.

Υβρίδια
 Ο «πυρετός» του κορωνοϊού 

χτύπησε και τους παραγωγούς 
των πυρηνοκάρπων του κάµπου 
Ηµαθίας και Πέλλας, καθώς 
όσο πυκνώνουν τα κρούσµατα 
και η επιδηµία εξαπλώνεται σε 
όλο τον κόσµο, τόσο φουντώνει 
και η ανησυχία τους. 

 Όπως έλεγε φίλος από τη 
Βέροια, ο προβληµατισµός έχει 
χτυπήσει κόκκινο και στα 
πηγαδάκια µεταξύ στελεχών 
των τοπικών συνεταιριστικών 
οργανώσεων. Η άποψη που 
κυριαρχεί είναι ότι αν δεν 
υπάρξει σύντοµα ύφεση, η 
ζηµιά θα είναι πολύ µεγάλη. 

 Χωρίς τη διέξοδο των 
εξαγωγών, η παραγωγή 
ροδάκινων κι άλλων φρούτων 
εποχής θα είναι αδύνατο να 
απορροφηθεί µόνο από την 
εγχώρια αγορά και ο νοών 
νοείτω, όσα φρούτα κι αν 
φάνε οι Έλληνες.

;

Γ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ 
«Στη Σασουόλο µας είπαν 
να προσέχουµε τους 
κανόνες υγιεινής, να µην 
κυκλοφορούµε πάρα πολύ 
και να είµαστε προσεχτικοί 
ποιον συναναστρεφόµαστε. 
Εγώ παραµένω ψύχραιµος. 
Είναι ιός που µεταδίδεται 
εύκολα, απλά χρειάζεται 
προσοχή στους κανόνες 
υγιεινής».

Αλήθεια, ποιος 
κακοπροαίρετος 
είπε ότι ο Σκιαδάς 
ήταν αντίθετος 
µε την απόφαση 
Αποστόλου;

Αλυσιδωτές οι αντιδράσεις λόγω του κορονοϊού, 
αναπόφευκτα! Κάποιες από τις υπηρεσίες του 
υπουργείου αναστέλλονται, µαζί µε αυτές του 
δηµοσίου. Το ίδιο και οι υπηρεσίες του Οργανισµού 
Πληρωµών. Κι εκεί που είπαµε ότι άρχισαν νωρίτερα 
οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε και οι αγρότες θα έχουν 
περισσότερο χρόνο, τώρα σου λέει, δεν θα δέχονται 
το κοινό µέχρι νεωτέρας. Εν τω µεταξύ όλο και 
περισσότερα ΚΥ∆ ζητούν αναβολή της υποβολής 
αιτήσεων για 14 ηµέρες και µεταβίβαση σχετικού 
αιτήµατος στην Κοµισιόν! Και που είµαστε ακόµα! 

Και το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα 
προτείνει στην ΕΕ αύξηση του ορίου ενίσχυσης των 
επιχειρήσεων από 200.000 ευρώ στα 500.000 
ευρώ σε βάθος τριετίας, για την αντιµετώπιση των 
επιπτώσεων του κορoνοϊού. Με βάση τα µέτρα για 
την κρίση του 2008, µετά την κατάρρευση της 
Lehman Brothers. Η πρόταση της ελληνικής 
κυβέρνησης µιλά για κανονισµό τύπου Temporary 
Framework 2008, που θα επιτρέπει τη χορήγηση 
de minimis άνω των 200.000 ευρώ ανά 
επιχείρηση στην τριετία, που θα µπορούσε να 
φτάσει και τα 500.000 ευρώ. Ίδωµεν! 

Μια ωραία πρόταση και σίγουρα χρήσιµη 
κατέβασε ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος Τυρνάβου. 
Τα 300 εκατ. ευρώ, σου λέει,  που θα επιστραφούν 
στη χώρα µας, µε απόφαση του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου, µε την οποία γλύτωσε πρόστιµο που 
της είχε υποβληθεί από την Κοµισιόν, για τα 
βοσκοτόπια που αφορούσε τις στρεµµατικές 
ενισχύσεις για τους βοσκοτόπους τα έτη 2009 έως 
το 2011, να διοχετευθούν αποκλειστικά στην 
κτηνοτροφία και ειδικότερα για την πληρωµή των 
κοµµένων της εξισωτικής 2013 και 2014. ∆εν είναι 
κακό! Θα έκλεινε µια τεράστια τρύπα! Αλλά µήπως 
υπάρχουν κι άλλες για…. «βούλωµα»; 

Τρύπες λέγοντας , τεράστιες παραµένουν και οι 
εκκρεµότητες πολλών πληγέντων αγροτών που δεν 
έχουν λάβει αυτά που δικαιούνται για ζηµιές ακόµα 
κι ενός έτους πίσω από ακραία καιρικά φαινόµενα. 
Μάλιστα, οι παραγωγοί αυτοί δεν έχουν καν λάβει 
γνώση ούτε για το ποσοστό της ζηµιάς, για το οποίο 
θεωρητικά θα αποζηµιωθούν. Και κάπου εκεί η 
διοίκηση του ΕΛΓΑ βγάζει σε ΦΕΚ τον 
προϋπολογισµό του φορέα, ο οποίος µε µεγάλη 
χαρά τους, είναι κερδοφόρος. Βγάζει, σου λέει, και 
υπόλοιπα 11 εκατ. ευρώ περίπου για….. κάβα! 

Την ίδια ώρα, πάντως, εκτός από τους απλήρωτες 
αγρότες, στα κάγκελα είναι και οι εκτιµητές, καθώς 
πολλοί από αυτούς «µετακινούνται», µε επίσηµη 
διαδικασία (και µέχρι εδώ όλα καλά!) του δηµόσιου 
τοµέα, χωρίς εν τω µεταξύ να αντικαθίστανται από 
άλλους. Φωνάζουν οι αγρότες, τα λέει και ο 
πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Νάουσας, 
µιλώντας για υποστελέχωση, µε τρανταχτό 
παράδειγµα  το υποκατάστηµα του ΕΛΓΑ Βέροιας, 
που από 36 µόνιµους υπαλλήλους σήµερα έχει 
µόλις 12! ∆εν πειράζει, έχει περίσσευµα ο 
οργανισµός, που λέει και η διοίκηση, θα φέρει 
άλλους! Λέµε τώρα….   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Υ
πάρχουν θέµατα στρα-
τηγικής τα οποία καλό 
είναι να αντιµετωπίζο-
νται έγκαιρα και θέµα-

τα καθηµερινής διαχείρισης τα 
οποία επιβάλλεται να αντιµετω-
πίζονται άµεσα έτσι ώστε να δι-
ευκολύνεται η εξέλιξη της παρα-
γωγικής διαδικασίας.

  Προσοχή αγελάδα   
ΤΟ ΘΕΜΑ µε το αγροτικό ρεύµα 
π.χ. και τα εκατοντάδες αντλιο-
στάσια που σήµερα έχουν χάσει 
την παροχή ρεύµατος ή σε κά-
ποιες περιπτώσεις και το χαµη-
λό αγροτικό τιµολόγιο λόγω ληξι-
πρόθεσµων οφειλών προς τη ∆ΕΗ, 
θα πρέπει να αντιµετωπισθεί. Ό-
χι καλλιεργώντας την προσέγγι-
ση του «δεν πληρώνω», αλλά δι-
αµορφώνοντας ένα σαφές πλαί-
σιο ελαστικότερης µεταχείρισης 
εκεί όπου υπάρχουν αντικειµε-
νικές δυσκολίες εξόφλησης εκ 
µέρους των παραγωγών.

  Αντισταθμιστικά 
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ της ενέργειας και 
εν προκειµένω του ηλεκτρικού 
ρεύµατος, είναι υψηλό για τον 
Έλληνα παραγωγό. Στρατηγικά 
έχουν ενδιαφέρον κάποιες κι-
νήσεις που γίνονται προεξάρχο-
ντος του υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων, Κώ-
στα Σκρέκα, µε στόχο την αναζή-
τηση εναλλακτικών λύσεων ηλε-
κτροδότησης των εκµεταλλεύσε-
ων. Σήµερα ωστόσο υπάρχει ανά-
γκη διευκόλυνσης των παρα-
γωγών που οφείλουν. Μια 
λύση θα ήταν ο συµψηφι-
σµός υποχρεώσεων προς 
τη ∆ΕΗ µε απαιτήσεις από 
το ∆ηµόσιο (π.χ. επιδοτή-
σεις, επιστροφές φόρου) 
ή και επικείµενες αποζη-
µιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Το 
τελευταίο θα άµβλυνε και 
τη δυσαρέσκεια για τις κα-
θυστερήσεις αυτών των πλη-
ρωµών. Σε κάθε περίπτωση, 
χρειάζεται µια ευελιξία. 

  Αιθεροβάμονες  
ΚΑΙ ΜΙΑΣ και αναφέρθηκα στον 
ΕΛΓΑ, δυσκολεύοµαι να καταλά-
βω, πώς, µε τόσα ανοιχτά µέτω-
πα και µε τόσες εκκρεµότητες στο 
πεδίο των αποζηµιώσεων, η διοί-
κηση του Οργανισµού προβλέπει, 
µάλλον «ελαφρά τη καρδία» ότι 
τον επόµενο χρόνο θα έχει κέρ-
δη, µάλιστα κάτι παραπάνω από 
11 εκατ. ευρώ, όταν τα έσοδα είναι 
συγκεκριµένα περί τα 179 εκατ. 
ευρώ, ενώ στη δαπάνη απροσδι-
όριστα και τελείως θεωρητικά γί-
νεται λόγος για 168 εκατ. ευρώ. 
Εν τω µεταξύ οι αποζηµιώσεις του 
2019 αργούν και οι προκαταβο-
λές αυτών περικόπτονται.     

  Χαρτογιακάδες
∆ΙΑΒΑΖΩ από συνέντευξη του Μι-
χάλη Σάλλα, προέδρου -σήµερα- 
του Lyktos Group, ότι η γραφει-
οκρατία αποτελεί το µεγαλύτερο 
πρόβληµα της χώρας. Αν θέλου-
µε πρόοδο, τονίζει, πρέπει να τε-
λειώνουµε µε αυτή την υπόθεση, 
σηµειώνοντας ότι η γραφειοκρα-
τία «τρώει» περίπου το 6%-6,5% 
του ΑΕΠ της χώρας κάθε χρόνο. 
Συστήνω πάντως, αυτές τις µέρες, 
που λόγω του κορωνοϊού πολ-
λές δηµόσιες υπηρεσίες δεν θα 
λειτουργήσουν, οι ιθύνοντες να 
ξαναµετρήσουν τους δείκτες πα-
ραγωγικότητας του δηµόσιου το-
µέα. Ενδέχεται να έχουµε αύξηση!

  Ο ιός του Μπάνον 
Η ΥΠΟΘΕΣΗ του κορωνοϊού  

πάντως δείχνει να αξιοποιεί-
ται συστηµατικά ως αφορµή 
από την άλλη άκρη του ω-
κεανού για την οικονοµι-
κή αποµόνωση, ενδεχοµέ-
νως και για την πολιτική  
διάσπαση της Ενωµένης 
Ευρώπης. Σηµειωτέον ό-
τι του ιού προηγήθηκε η 
έλευση στη Γηραιά του 
Στιβ Μπάνον, ενός πρώ-
ην υπευθύνου στρατηγι-
κής του Λευκού Οίκου.

Η υπόθεση του 
κορωνοϊού  
πάντως δείχνει 
να αξιοποιείται 
συστηµατικά ως 
αφορµή από την 
άλλη άκρη του 
ωκεανού για 
την οικονοµική 
αποµόνωση, 
ενδεχοµένως 
και για την 
πολιτική  διάσπαση 
της Ενωµένης 
Ευρώπης. 
Σηµειωτέον ότι του 
ιού προηγήθηκε 
η έλευση στην 
Γηραιά του Στιβ 
Μπάνον, ενός 
πρώην υπευθύνου 
στρατηγικής του 
Λευκού Οίκου

Κ 
οινή είναι η πεποίθηση ότι η Ευρώπη 
δεν θέλει και δεν µπορεί. Είναι µια ή-
πειρος γηρασµένη, συντηρητική και 
φοβική, υπερασπίζεται τα µεταπολε-

µικά κεκτηµένα της, δε βλέπει πέρα από τη µύ-
τη της και δεν διαθέτει όραµα αναγεννητικό.

Μια οραµατική, πραγµατικά φιλελεύθερη Ευ-
ρώπη δεν θα αρνιόταν την ιστορική εξέλιξη και 
βεβαίως θα πρωταγωνιστούσε στις διεθνείς υ-
ποθέσεις, όπως αρµόζει στην ιστορία της και 
στη θέση της στον κόσµο. Θα ενίσχυε το ευρω-
παϊκό ενωσιακό και δηµοκρατικό ιδεώδες, θα 
ανεδείκνυε το ευρωπαϊκό κεκτηµένο ως πρό-
τυπο ειρηνικής συµβίωσης εθνών, κοινωνιών 
και προσώπων, θα µπόλιαζε το γηρασµένο σώ-
µα της µε δυναµικούς νεανικούς πληθυσµούς 
από όλα τα µήκη και πλάτη του πλανήτη, θα έ-
δινε ευκαιρίες και δυνατότητες σε παγκόσµια 
τεχνολογικά και επιστηµονικά ρεύµατα, θα κα-
θιστούσε ευρωπαϊκό το χαµένο αµερικανικό ό-
νειρο και θα άλλαζε τον ρου της ιστορίας. Α-
ντί αυτών οι Ευρωπαίοι εταίροι µας παζαρεύ-
ουν συνεχώς µε τον σκοτεινό και διαταραγµέ-
νο γείτονά µας[...].. Και αυτό γιατί απλούστατα 
βολεύονται µε το παρκάρισµα εξαθλιωµένων 
ανθρώπων εκτός των εδαφών τους[...]. Απαι-
τούν ωστόσο από την Ελλάδα αντίσταση και υ-

περάσπιση των εξω-
τερικών ευρωπαϊ-
κών συνόρων, απαι-
τούν από εµάς να 
λερώσουµε τα χέ-
ρια µας, να τα βά-
λουµε µε τους ερ-
γαλειοποιηµένους 
φτωχοδιάβολους 
της Ασίας και της 

Αφρικής, να αποτελέσουµε το ανάχωµα της δι-
κής τους αριστοκρατικής και ελιτίστικης προ-
σέγγισης, που δεν αντέχει Ασιάτες και Αφρικα-
νούς στις πάλλευκες ευρωπαϊκές κοινότητες.

Εκµεταλλεύονται βεβαίως τη δική µας αγω-
νία και εθνική ανασφάλεια, η οποία είναι πραγ-
µατική και πηγάζει από τον απειλητικό γείτο-
να που νοµίζει πως ήλθε η ώρα να ξεπεράσει 
τον Ατατούρκ. Ο Ερντογάν παλεύει για την ύ-
παρξη τη δική του και του σογιού του, νιώθει 
ότι απειλείται και επιχειρεί να διαφύγει διά του 
µεγαλοϊδεατισµού. Έχει βάλει σκοπό να πα-
ραδώσει το 2023, στα 100 χρόνια από τη Συν-
θήκη της Λωζάννης, µεγαλύτερη Τουρκία α-
πό αυτήν που παρέλαβε και έτσι να ξεφύγει α-
πό την κακή µοίρα των κατά καιρούς φιλόδο-
ξων τούρκων ηγετών. Χάνει τη µάχη της Συρί-
ας, ο Πούτιν δεν τον αντέχει άλλο, οι Αµερικα-
νοί δυσπιστούν, οι δικοί του τον αµφισβητούν 
και αναζητεί µια νίκη στον Εβρο ή στο Νότιο Αι-
γαίο. Θα πιέσει όσο µπορεί, θα απειλήσει ακό-
µα και µε θερµό επεισόδιο την Ελλάδα. Γι’ αυ-
τό και οι Ευρωπαίοι εταίροι είναι ασυγχώρητοι 
τηρώντας επαµφοτερίζουσα στάση. 

*∆ΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ «ΤΟ ΒΗΜΑ»

Γηρασμένη και 
φοβική Ευρώπη

ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ 
ΚΑΡΑΚΟΥΣΗ *



Α
σχολήθηκα µε την κλωνική επιλογή α-
πό το 1989, όταν ξεκίνησα την καριέρα 
µου ως γεωπόνος του ∆ιεπαγγελµατι-
κού Συνδέσµου οίνων Ο.Π.Α.Π. «Νάου-

σα». Τότε σε συνεργασία µε το εργαστήριο Αµπε-
λολογίας του Γ.Π.Α. και την Μπουτάρης Οινοποι-
ητική δουλέψαµε ώστε να αναδειχθούν οι πρώτοι 
κλώνοι του Ξινόµαυρου. Στη συνέχεια, αφού η ∆ι-
επαγγελµατική οργάνωση σταµάτησε τη λειτουρ-
γία της και επιστρέφοντας από τη µετεκπαίδευσή 
µου στη Γαλλία εργάστηκα στη ΒΙΤΡΟ ΕΛΛΑΣ ως 
υπεύθυνη της κλωνικής επιλογής των ελληνικών 
ποικιλιών αµπέλου, αλλά και της διάσωσης και α-
νάδειξης άγνωστων, οινικά, γηγενών ποικιλιών.

Η έλλειψη πρωτόκολλου κλωνικής επιλογής µας 
ανάγκασε τότε να φτιάξουµε ένα δικό µας, βασισµέ-
νο στο αντίστοιχο γαλλικό και ιταλικό, προσαρµο-
σµένο στις δικές µας ανάγκες, το οποίο, από τα τέ-
λη της δεκαετίας του 90, είχαµε καταθέσει στο τό-
τε υπουργείο Γεωργίας, ζητώντας τη δηµιουργία ε-
νός εθνικού πρωτόκολλου, ώστε να προχωρήσει η 
διαδικασία της κλωνικής επιλογής και να αναγνω-
ριστεί η δουλειά που είχε γίνει µέχρι τότε. 

Ήµουνα νια και γέρασα....

Η έλλειψη πρωτόκολλου ανάγκασε τα φυτώ-
ρια που ένιωθαν αυτή την ανάγκη της ελ-
ληνικής οινοπαραγωγής να καταφύγουν 

σε συνεργάτες τους στο εξωτερικό (Γαλλία, Ιταλία), 
ώστε να αναγνωριστεί η δουλειά που είχαν ξεκι-
νήσει χρόνια πριν, και να εγγραφούν έτσι οι βασι-
κές µας ποικιλίες και οι πρώτοι κλώνοι τους στους 
εθνικούς καταλόγους των χωρών αυτών και 
στη συνέχεια να εισαχθούν ως υλικό µε 
το πολυπόθητο µπλε καρτελάκι (πι-
στοποιηµένο υλικό).

Και ερχόµαστε τώρα, το 
2020 εν όψει της συ-
ζήτησης για το εθνικό 

πρωτόκολλο κλωνικής επιλο-
γής να «µαλώνουµε» µεταξύ 
µας για το ποιος έχει δίκιο στις 
παρατηρήσεις του πάνω σ’ αυ-
τό. Προφανώς ο κάθε εµπλεκό-
µενος, ανάλογα µε τη σκοπιά α-
πό την οποία βλέπει το θέµα και 
ανάλογα µε το αντικείµενο µε το ο-
ποίο έχει δουλέψει, βλέπει τις αδυναµί-

ες του προτεινόµενου πρωτόκολλου και προσπα-
θεί για το καλύτερο. 

Είναι σίγουρο ότι έχουµε καθυστερήσει. Είναι σί-
γουρο ότι χρειαζόµαστε άµεσα πιστοποιηµένο υλι-
κό των ποικιλιών µας για τις νέες φυτεύσεις µας. 
Και το υλικό αυτό θα έπρεπε να έχει ήδη βγει µέσα 
από τη διαδικασία της κλωνικής επιλογής, που ό-
µως προϋποθέτει «βελτιωµένα αγρονοµικά και οι-
νικά χαρακτηριστικά» ή έστω «γνωστά αγρονοµι-
κά και οινικά χαρακτηριστικά» για τον υποψήφιο 
κλώνο, αυτό άλλωστε είναι και το νόηµα της δηµι-
ουργίας ενός κλώνου.  

Οτιδήποτε άλλο που προϋποθέτει µόνο φυ-
τοϋγεία και γενετική ταυτότητα, είναι ποι-
κιλία, ακόµα και αν προέρχεται από ένα 

αρχικό φυτό. Η de facto εγγραφή του ως πρώτου 
κλώνου, µε τους επόµενους να συγκρίνονται µε 
αυτόν αναιρεί όλη τη διαδικασία και τη φιλοσο-
φία της δηµιουργίας του πρωτόκολλου, πάντα κα-
τά την άποψή µου.

Άρα θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί το υλι-
κό αυτό ως ενδιάµεσο στάδιο για την εγκατάστα-
ση νέων αµπελώνων (υγιές και ταυτοποιηµένο υ-
λικό) και η εγγραφή του ως κλώνου να γίνει όταν 
παρουσιαστούν τα αγρονοµικά και οινικά του χα-
ρακτηριστικά. 

Καθυστερήσαµε τόσα χρόνια, λίγο παραπά-
νω, αλλά δουλεύοντας σωστά, δε νοµίζω ό-
τι είναι τραγικό. Εάν παράλληλα δοθεί και 

άδεια κυκλοφορίας αυτού του πρώτου υλικού ως 
υγιούς και ταυτοποηµένου, αλλά όχι ως 

κλώνου, θα  υπάρχει γενετικό υλικό 
καθαρό για την εγκατάσταση νέ-

ων αµπελώνων που είναι και 
η άµεση προτεραιότητα και 

σε µερικά χρόνια θα υπάρ-
χουν και οι πρώτοι κλώνοι. 
Γιατί η δουλειά που έχουν 
ήδη κάνει τα ιδιωτικα φυ-
τώρια, είναι κρίµα να µην 
αναγνωριστεί. Εκεί θα φα-
νεί και ποιος πραγµατικά 

ενδιαφέρεται για την κλω-
νική επιλογή και την καλλι-

έργεια κλώνων µε βελτιωµέ-
να χαρακτηριστικά σε σχέση µε 

τον πληθυσµό της ποικιλίας (που εί-

ναι µία διαρκής και επίπονη διαδικασία) και ποιος 
κοιτά «να αρπάξει ότι µπορεί στα γρήγορα», εκµε-
ταλλευόµενος τη δυνατότητα που θα του δοθεί αυ-
τή τη στιγµή µε το πρωτόκολλο ως έχει, να πουλά 
«πιστοποιηµένο υλικό-κλώνο». Και να µην ξανα-
σχοληθεί µε το θέµα. 

Αντιλαµβανόµαστε νοµίζω το ρίσκο του περιορι-
σµού του γενετικού µας υλικού! 

Όσοι έχουν δουλέψει µε την ανάδειξη και 
τη διάσωση των ποικιλιών αντιµετώπιζαν 
πάντα το πρόβληµα της σύγκρισης µιας 

ποικιλίας που εντοπίζονταν στους αµπελώνες µε 
αυτήν που υπήρχε στις συλλογές. ∆εν ήταν λίγες 
οι φορές που η σύγκριση του υλικού τόσο µεταξύ 
των συλλογών όσο και µε αυτό του τόπου καλλιέρ-
γειας της ποικιλίας, ήταν ανέφικτη ή οδηγούσε σε 
επισφαλή συµπεράσµατα και κατέληγε πάντα στο 
«είναι αναγκαία περαιτέρω διερεύνηση του θέµα-
τος». Όσοι έχουν διαβάσει επιστηµονικά άρθρα για 
τη γενετική ταυτοποίηση των ελληνικών ποικιλι-
ών, θα το έχουν ήδη διαπιστώσει.

Για να µην συνεχίσει ή γίνει και χειρότερη η κα-
τάσταση αυτή, θεωρώ σκόπιµο όσοι ασχολούνται µε 
το θέµα και κυρίως ο ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ και τα Πανε-
πιστηµιακά ιδρύµατα να συµφωνήσουν στο ποια θα 
είναι η συλλογή αναφοράς και να δουλέψουν ώστε 
να υπάρχει ταυτοποίηση του υλικού αυτού (όλα τα 
φυτά µιας ποικιλίας στη συλλογή να προέρχονται 
από ένα αρχικό φυτό και αυτό να έχει ταυτοποιη-
θεί ως ποικιλία. Με το υλικό αυτό θα συγκρίνονται 
από δω και πέρα όλες οι ποικιλίες, οι παραλλαγές 
και οι κλώνοι τους). 

Αυτό για µένα ήταν το πρώτο πράγµα που θα 
έπρεπε να γίνει στο πρόγραµµα « ∆ρόµοι 
της Αµπέλου» και µετά να ακολουθήσει η 

προσπάθεια γενετικής ταυτοποίησης και αξιοποί-
ησης των γνωστών και άγνωστων ποικιλιών, γιατί 
πάντα θα υπάρχει το πρόβληµα «µε τι συγκρίνω γε-
νετικά την άγνωστη ποικιλία που βλέπω στον αµπε-
λώνα». Χωρίς να θέλω να θίξω κανέναν για τα όσα 
σηµαντικά θεωρώ ότι έχουν περιληφθεί στο πρό-
γραµµα, νοµίζω ότι χάθηκε µια ευκαιρία να µην ε-
παναλάβουµε τα λάθη που έγιναν κατά το παρελ-
θόν µε το Greek data base! Εύχοµαι να κάνω λάθος!

Το νόημα της δημιουργίας κλώνου
και τα λάθη με το Greek data base

*Γεωπόνος, Οινολόγος, ∆ρ Αµπελουργίας

ΑΡΘΡΟ
  ΤΗΣ ∆Ρ. ΧΑΡΟΥΛΑΣ ΣΠΙΝΘΗΡΟΠΟΥΛΟΥ*
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Athena, για διεθνή
αναγνώριση του
ντόπιου ελαιολάδου 
Ο 5ος διεθνής διαγωνισµός ελαιολάδου «Αthena 
International Olive Oil Competition» (ATHIOOC) 
ανακοινώθηκε από την εταιρεία επικοινωνίας και 
οργάνωσης εκθέσεων Vinetum και θα διεξαχθεί 
2 µε 4 Απριλίου στο Μουσείο Βιοµηχανικής 
Ελαιουργίας, στη Λέσβο, η οποία είναι η τρίτη πιο 
σηµαντική ελαιοκοµική περιοχή της Ελλάδας, 
καλύπτοντας το 20% της συνολικής εγχώριας 
παραγωγής. Στο διαγωνισµό θα βραβευτούν, µετά 
από αξιολόγηση, τα καλύτερα ελαιόλαδα βάσει 
των ποιοτικών κριτηρίων του ∆ιεθνούς Γραφείου 
Ελαιοκοµίας (International Olive Council, IOC). 
Η συµµετοχή στον Athena 2020 και η έναρξη 
αποστολής δειγµάτων στη διοργανώτρια εταιρεία 
Vinetum είναι ήδη δυνατή, µέσω της επίσηµης 
ιστοσελίδας www.athenaoliveoil.gr. Πληροφορίες 
στα 210-7660560 και στο info@vinetum.

Προ των πυλών 
η πρώτη έκθεση
Electromobility
Το πρώτο διαδραστικό διεθνές συνέδριο και η έκθεση 
Electromobility είναι γεγονός. Η µεγαλύτερη 
διοργάνωση ηλεκτροκίνησης, αυτόνοµης οδήγησης, 

plug-in hybrid, full hybrid και mild hybrid θα λάβει 
χώρα στο χώρο της HELEXPO στο Μαρούσι 3 µε 5 
Απριλίου και αναµένεται να γίνει το σηµείο αναφοράς 
της παγκόσµιας εξέλιξης που έρχεται και στη χώρα 
µας σχετικά µε τα πλεονεκτήµατα για την ανάπτυξη 
και το περιβάλλον από την ηλεκτροκίνηση, τη χρήση 
των υβριδικών αυτοκινήτων, την αυτόνοµη οδήγηση.

Αντίστροφη 
µέτρηση 
συµµετοχών για 
την Ecotrophelia
Ο Σύνδεσµος Ελληνικών 
Βιοµηχανιών Τροφίµων και 
Ποτών ανακοινώνει την 
προκήρυξη του 10ου 
εθνικού διαγωνισµού για τη 
δηµιουργία Οικολογικών - 
Καινοτόµων Προϊόντων 
∆ιατροφής, Ecotrophelia. 
Η υποβολή των προτάσεων 
θα γίνεται ηλεκτρονικά. Οι 
καταληκτικές ηµεροµηνίες 
για την αποστολή Τεχνικού 
Φακέλου στον Εθνικό 
∆ιαγωνισµό είναι την 
Παρασκευή 20 Μαρτίου 
2020. Για πληροφορίες και 
έντυπα στο www.sevt.gr.

ΛΕΣΒΟΣ

ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΟΥΣΙ

Η µεγάλη γιορτή για 
τα βιολογικά προϊόντα 

Έχοντας σαν παρακαταθήκη τη 
µεγάλη επιτυχία που σηµείωσε η 
πρώτη διοργάνωσή του, το 2ο Bio 
Festival, που θα πραγµατοποιηθεί 
8-10 Μαΐου 2020 στην Τεχνόπολη 
του ∆ήµου Αθηναίων στο Γκάζι, 
αναµένεται ακόµα µεγαλύτερο και 
πληρέστερο. Οι ώρες λειτουργίας 
του φεστιβάλ είναι Παρασκευή 
8.05 από τις 15:00-21:00, 
Σάββατο 9.05 από τις 11:00-21:00 
και Κυριακή 10.05 από τις 11:00-
21:00. Είσοδος δωρεάν για τους 
επαγγελµατίες του κλάδου και 3 
ευρώ για το καταναλωτικό κοινό 
(ηµερήσιο εισιτήριο). Περισσότερα 
στο https://biofestival.gr/ 

ΓΚΑΖΙ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται αγελάδα Ηolstein 3 ετών σε πλή-
ρη γαλακτοπαραγωγή µε δύο νεογέννητα µο-
σχαράκια 1600 ευρώ. ∆υτική Μακεδονία Τηλ. 
6974/705615.

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

Πωλούνται 20 αγελάδες ελευθέρας βοσκής. 
Τηλ. 6946/357221.

Πωλούνται 100 αγελάδες Σιµένταλ βιολο-
γικής εκτροφής οι οποίες έχουν δικαιώµα-
τα, λαµβάνουν βιολογική επιδότηση και πα-
ράγουν βιολογικό γάλα, πιστοποιηµένα από 
την TUV AUSTRIA. Tηλ. 6940/840982. Ώρες 
επικοινωνίας 19:00-21:00

Πωλούνται 170 γίδια διασταύρωση Αγγλο-
νούµπια µε ∆αµασκό. Τα 120 έχουν γεννή-
σει από 6 Φεβρουαρίου µέχρι τώρα και τα 50 
γεννάνε µέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Πωλού-
νται και 10 τράγοι. Όλα τα ζώα έχουν τα πιστο-
ποιητικά τους. Τηλ. 6946/062106.

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

Πωλούνται δικαιώµατα βοσκότοπου 485 
στρεµµάτων αξιας 15500 ευρώ στην τιµη 
των 20000 ευρώ. Όχι Παζάρια , µόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Τηλ.6946/388293.

Πωλούνται µοσχίδες κρεατοπαραγωγής 9 
-14 µηνών σε προσφορά και καθαρόαιµες 
µοσχίδες Λίµουζιν 7 µηνών µε πιστοποίηση. 
Τηλ.6906/779402.

Πωλούνται 160 γίδια βελτιωµένα, τα 100 
από αυτά είναι γεννηµένα από 1 Ιανουαρίου. 
Κόστος 100 ευρώ/έκαστο. Περιοχή Αριδαίας. 
Τηλ. 6982/031336

Πωλούνται 1 κοπάδι πρόβατα, 45 µάνες, 20 
ζυγούρια , 20 θηλυκα αρνιά, µηχανή αρµέγµα-
τος , ράµπα και κλειδαριά. Τηλ.6942/444077.

Πωλούνται 4 ζυγούρια λακόν έγκυα, 2 προ-
βατίνες γερµανικές γεννηµένες και ένα κριάρι 
ασσάφ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 2353/023580.

Πωλούνται µοσχίδες Holstein περιοχή Λάρι-
σας. Τηλ. 6976/604538. 

Πωλούνται γουρουνάκια από παραγωγό, µε 
δυνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Τηλ. 
6986/824541.

Πωλούνται  τέσσερα µοσχάρια πέντε µη-
νών 2000 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής Μακεδο-
νίας. Τηλ. 6974/705615.

Πωλούνται 300 γίδια και τα δικαιώµατα. Τηλ. 
6987/236109, 6984/359722.

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.

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.

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

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται τριφυλλόσπορος. Τηλ. 
6942/620576.

Πωλείται κριθάρι για ζωοτροφή και βρώµη 
για ζωοτροφή. Περιοχή Αλµυρού Βόλου Τηλ. 
6974/431615.

Πωλείται βίκος κατάλληλος για σπό-
ρο 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.

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος 
Τηλ.6942/620576.

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 µικρές τετράγωνες από 
παραγωγό σε καλή τιµή. 6974/431615.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποιότητας σα-
νό, άχυρα, λιόλιο, αραβοσιτιά µε καρπό, βρώ-
µη µε καρπό και κριθάρι µε καρπό σε προσιτές 
τιµές,περιοχή ΑχαΪας. ∆εκτές επιταγές από 
εµπόρους µε δυνατότητα µεταφοράς στο χώ-
ρο σας. Τηλ. 6982/485793, 6999/672735.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, τριαρισµένος, σο-
δειάς ±19, αρίστης ποιότητας. Περιοχή Φλώρι-
νας. 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 σιτηρών και οσπρί-
ων για ζωοτροφή. Τηλ.6938/347469.

Πωλείται τριφυλλόσπορος Υπάτης τριορισµέ-
νος σοδειάς 2019 σακιασµένος των 25κιλών. 
Τηλ. 6976/516447.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

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

Πωλείται βίκος-µπιζέλι από παραγωγό και 
µείγµα βίκος-κριθάρι, βίκος-βρώµη, βίκος-σι-
τάρι, κατάλληλα για παραγωγή κτηνοτροφικού 
σανό για πρόβατα και αγελάδες. Κατάλληλος 
για εναλλαγή σποράς βίκος-σιτάρι αµειψισπο-
ρά.  Τηλ. 6981/088747.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος τριορισµένος, κα-
θαρισµένος φετινής σοδιάς άριστης ποιότητας. 
Περιοχή ∆οµοκού. Τηλ. 6942/282472. 

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγωγό για 
χλωρή λίπανση και εµπλουτισµό µε άζωτο σε 
ξηρικούς ελαιώνες, αµπέλια, δενδρώδη. Εξα-
σφαλίζοντας ποιότητα στην καρπόδεση και µε-
γαλύτερη παραγωγή ελιάς ανά δέντρο και γο-
νιµότητα 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 βρώµη ποικιλίας Κασσάνδρα κόκκι-
νη δίκοκκη για σπόρο και για ζωοτροφή πολύ 
καλής ποιότητος σε καλή τιµή από παραγωγό. 
Τηλ. 6972/285256.whatsup 6974/313224.

Πωλείται βίκος ποικιλίας Μαριάνα πολύ πα-
ραγωγικός για σανό, καρπό και χλωρολίπανση 
καθαρισµένος απολυµασµένος σε καλή τιµή 
από παραγωγό. Τηλ.6972/285256. Whatsup 
6974/313224.

Πωλoύνται ρεβίθια ποικιλίας Θηβών καθα-
ρισµένα και απολυµασµένα για σπόρο και ρε-
βίθια για φαγητό πολύ βραστερά και νόστιµα 
χωρίς λιπάσµατα, βιολογικά σε χαµηλή τιµή. 
Τηλ.6972/285256. whatsup 6974/313224.

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

Πωλείται τριφύλλι προς 17 λεπτά το κιλό σε 
µικρή τετράγωνη µπάλα περιοχή Γιαννιτσών 
Τηλ.6945/805371.

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού Α ποιοτητας 
σε στρογγυλη µπάλα. Περιοχή ∆υτικής Μακε-
δονίας. Τηλ.6972/018965.

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα και άχυρα σε 
στρογγυλή µπάλα. Περιοχή ∆υτικής Μακεδο-
νίας. Τηλ.6972/018965.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πιστο-
ποίηση  biohellas. Περιοχή Ναυπάκτου. Τηλ. 
6976/288400.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται για αγορά δικαιώµατα βασι-
κής ενίσχυσης (από χωράφια, βαµβάκι, σι-
τάρι, καλαµπόκι κτλ). Περιοχή Λάρισας. Τηλ. 
6978/023728.

Ζητούνται µπάλες τριφύλλι- σανό µικρές 
και µεγάλες σε µεγάλη ποσότητα για ταισµα 
αγελάδων , περιοχή Εµπεσός Αιτωλοακαρ-
νανίας. Ανταλλάσονται και µε µοσχάρι. Τηλ. 
6907/213322.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφι-
κή µονάδα 3.000τ.µ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ. 
6983/717473.

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

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

Πωλείται αγρός έκτασης 8 στρεµµάτων. Πε-
ριοχή Θήβας. Τιµή στρέµµατος 800 ευρώ. 
Τηλ. 6942/547096.

Πωλείται αγροτεµάχιο ξηρικό 20 στρεµ-
µάτων. Θέση Καράπλα,Μελιταία ∆οµο-
κού,Νοµός Φθιώτιδας.Τιµή 30000 ευρώ. 
Τηλ.6995/309580.

Πωλείται η ενοικιάζεται κτηνοτροφι-
κή µονάδα 3.000τ.µ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ. 
6983/717473.

Πωλείται αγροτεµάχιο στο νοµό Φθιώτιδας. 
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 µηχα-
νές. Τηλ.6942/620576.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 640. Περιοχή Γιαννι-
τσών.Τηλ.6947/723035.

Πωλείται αρµεκτήριο µάρκας milk plan 24 θέ-
σεων ελευθέρας εξόδου, τιµή 9.000€. Περιοχή 
Θεσσαλονίκη. Τηλ. 6948/102420.

Πωλείται συγκρότηµα αποτελούµενο από 
χαρµανιέρα 2 κυβικών, σπαστήρας ζωοτρο-
φών µε 3 κυλίνδρους και ηλεκτρονικό ζυγιστι-
κό τιµή 6.000€. Περιοχή Θεσσαλονίκη. Τηλ. 
6948/102420.

Πωλείται καρούλι ποτίσµατος. Περιοχή Θεσσα-
λονίκης. Κ. Γιώργος. Τηλ. 6982/675136.

Πωλούνται χορτοδετικές µηχανές και µετα-
χειρισµένα τρακτέρ. Τηλ.6942/620576.

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

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

Πωλείται χορτοκοπτικό Ιταλίας πεντάδισκo 
µε συνθλιπτικό 3500 ευρώ. ∆υτική Μακεδο-
νία Τηλ.6974/705615.

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CASE µοντέλο 
2006 CVX 1170 full extra.Τηλ.6945/373163.

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας Lamborghini τύ-
που 990 δενδροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλούνται 2 αερόθερµα 150000 θερµίδες 
µε pellet. Περιοχή Πιερίας Τηλ. 6980/0016 , 
6945/665253. 

Πωλείται ένας σβολοκόπτης ιταλικός 2 µέ-
τρα. 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 χιλιά-
ρι. Περιοχή Πιερίας.Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253. 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια  βαρέου  τύπου  (15 
µ.πλάτος Χ 68 µ.   µήκος το καθένα). Με 
υδρορροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρ-
τες και δύο παράθυρα.  Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππους δε-
ντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή 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. Περιοχή 
Πιερίας. Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253.

Πωλείται χορτοκοπτικό Εσκον 6400 πληρο-
φορίες 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- θερµοκήπια και άλλα. Πε-
ριοχή Αττικής. Τηλ.6974/396880. 

Πωλείται δισκοσβάρνα ΣΑΜΠΡΙ 36, µε ενσω-
µατωµένο ψεκαστικό 1600 κιλών, σε αρίστη κα-
τάσταση. Περιοχή Θήβας. Τηλ. 6977/397050.

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

Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κουµπότα 4Χ4 
µε φρέζα, τρέιλερ σε άριστη κατάσταση. 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 λειτουργίας. Περιοχή 
Μεσηµέρι Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6977/524520.

Πωλείται αρµεκτήριο A Delaval περιοχή Βοιω-
τίας. Τηλ.6932/359820.

Πωλείται τρακτέρ  ford  4110, 50 ίππων. Τι-
µή ευκαιρίας 3.900€. Περιοχή Αχαΐα. 
Τηλ.6982485793.

Πωλείται τρακτέρ FORD 3910 µαζί µε αντλία 
νερού, µε σωλήνες και καροτσάκι, ψεκαστικό, 
σκαλιστική, σβάρνα, καλλιεργητής όλα σε άρι-
στη κατάσταση. Κος Θανάσης.  Περιοχή Λειβα-
διάς. Τηλ. 6949/093007.

Πωλείται ψυγείο κρεοπωλείου 3 x 2 x 2,5 µέ-
τρα, 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 ποτίσµατος 2,5 ιντσών 
µε σωληνάκια κολληµένα για µπεκ,περοτ και 
µπαουερ σε άριστη κατάσταση και σε πο-
λύ καλή τιµή. Tηλ.6972/285256. whatsup 
6974/313224.

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

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 45 µέτρα. Τιµή 
7000 ευρώ. Τηλ. 6982/031336

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 
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Τον άνθρωπο που ταξίδεψε τη Λάρι-
σα στα πέρατα του κόσµου βάζοντας 
την δική του σφραγίδα στην τέχνη της 
φωτογραφίας, τον Τάκη Τλούπα, τι-
µά ο ∆ήµος Λαρισαίων µε µια σειρά 
εκδηλώσεων αφιερωµένη στα 100 
χρόνια από την γέννηση του γνω-
στού δηµιουργού.

Πρώτη από τις εκδηλώσεις και δρά-
σεις εντός του 2020 είναι η έκθεση 
«Τάκης Τλούπας – Ταξίδια µιας ζω-
ής» που φιλοξενείται στο αίθριο της 
∆ηµοτικής Πινακοθήκης – Μουσείο 
Γ. Ι. Κατσίγρα η οποία εγκαινιάστη-
κε την περασµένη Κυριακή. 

Σε συνέντευξη τύπου, για την προ-
αναγγελία των εκδηλώσεων ο ∆ή-
µαρχος Λαρισαίων Απόστολος Κα-
λογιάννης, ευχαριστώντας την κό-
ρη του δηµιουργού Βάνια, η οποία 
διαθέτει το φωτογραφικό αρχείο για 
στενή συνεργασία, τόνισε µεταξύ άλ-
λων τα εξής: 

«Συµπληρώνονται φέτος 100 χρό-
νια από την γέννηση του Τάκη Τλού-
πα. Του Λαρισαίου καλλιτέχνη που έ-
χει βάλει τη δική του σφραγίδα στην 
τέχνη της φωτογραφίας, έναν άν-
θρωπο ανήσυχο που εστίαζε στον 
άνθρωπο και το τοπίο, µε ανήσυχο 
πνεύµα και µάτι. Ο ∆ήµος Λαρισαί-

ων, τιµά έναν άνθρωπο που ταξίδε-
ψε την Λάρισα στα πέρατα του κό-
σµου, έναν άνθρωπο που δεν απαρ-
νήθηκε ποτέ, την πόλη που τον ενέ-
πνευσε. Με αφορµή λοιπόν την συ-
µπλήρωση ενός αιώνα από την γέν-
νηση του Τ. Τλούπα, ο ∆ήµος Λαρι-
σαίων οργανώνει εντός του 2020 ε-
πετειακές εκδηλώσεις αφιερωµένες 
προς τιµήν του».

Συγκεκριµένα, έχουν τοποθετηθεί 
και θα παραµείνουν ως τέλος ∆εκεµ-
βρίου σε 13 επιλεγµένα σηµεία της 

πόλης παλιές φωτογραφίες του Τά-
κη Τλούπα µε στόχο την αντιπαρα-
βολή της όψης της παλιάς Λάρισας 
σε σχέση µε το σήµερα.

Στις 29 Απριλίου θα πραγµατοποι-
ηθεί προβολή ντοκιµαντέρ σε σκη-
νοθεσία του Τ. Παπαγιαννίδη µε 
θέµα τον φωτογράφο Τάκη Τλού-
πα στο Χατζηγιάννειο. Παράλλη-
λα, θα πραγµατοποιηθεί πανελλή-
νιος φωτογραφικός διαγωνισµός 
µε τίτλο «εµπνευσµένοι από τον 
Τάκη Τλούπα». 

∆ιαγωνισµός
Στο πλαίσιο των επετειακών 
εκδηλώσεων και η διοργά-

νωση πανελλήνιου φωτογρα-
φικού διαγωνισµού

«Οικο-σχολική» χρονιά
στο Αγρόκτηµα Αρβανίτη
Ξεκίνησε στις 8 Μαρτίου για ένατη 
συνεχή χρονιά το «Οικοσχολείο» 
στο Αγρόκτηµα Αρβανίτη. Νέοι 
µαθητές-τριες γνωρίστηκαν µεταξύ 
τους αλλά και µε τους 
εκπαιδευτικούς του 
«Οικοσχολείου». Ακολούθησε 
εκδήλωση µε πλούσιο γεύµα µε 
προϊόντα του αγροκτήµατος 
συνοδεία κρασιού και ζωντανής 
µουσικής. Παράλληλα, λειτούργησε 
και µικρή αγορά µε βιολογικά κι 
άλλα προϊόντα. 

«Γλυκές σταγόνες» 
του Μοσχάτου Σάµου
Το εκλεκτό vin de liqueur του ΕΟΣ 
Σάµου, το Samos Vin Doux, 
συµµετείχε δηµιουργικά στο 
πρόγραµµα εκµάθησης που 
διοργάνωσε η Λέσχη 
Αρχιµαγείρων Αττικής 
«ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ» στους σπουδαστές 
της σχολής ζαχαροπλαστικής της 
Σερβίας στα πλαίσια µιας σειράς 
σεµιναρίων µε θέµα «Ελληνικά 
παραδοσιακά γλυκά και 
συνδυασµοί κρασιού». Εισηγητής ο 
sommelier Νικόλαο Πολίτη.

Τα Ανθεστήρια 2020 
υποδέχθηκαν την άνοιξη
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, στις 
22 και 23 Φεβρουαρίου 2020, ο 
Αγροτικός Ανθοκοµικός 
Συνεταιρισµός Φυτωριούχων 
Αχαρνών Αττικής διοργάνωσε τα 
Ανθεστήρια στις εγκαταστάσεις 
του στην Αµυγδαλέζα Αχαρνών, 
υποδεχοµένος παλιούς και νέους 
συνεργάτες καταστρώνοντας 
καινούργιους στόχους για το 
επόµενο διάστηµα. Τα εγκαίνια 
τελέστηκαν από τον ∆ήµαρχο 
Αχαρνών Σπύρο Βρεττό. 

Παραµένουν ανοιχτά 
τα Μουσεία του ΠΙΟΠ
Σε συνέχεια της απόφασης του 
Υπουργείου Υγείας σχετικά µε το 
κλείσιµο κάθε δοµής όλων των 
εκπαιδευτικών βαθµίδων σε όλη 
τη χώρα αναβάλλονται όλες οι 
προγραµµατισµένες δράσεις του 
Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου 
Πειραιώς που απευθύνονται σε 
σχολικές και προσχολικές οµάδες 
έως και την Τετάρτη 25/03/2020.
Τα Μουσεία του ∆ικτύου του 
Πολιτιστικού Ιδρύµατος Οµίλου 
Πειραιώς παραµένουν ανοιχτά.

Πρώτη από τις εκδηλώσεις και δράσεις εντός του 2020 είναι η έκθεση «Τάκης Τλούπας-Ταξίδια µιας ζωής» 
που φιλοξενείται στο αίθριο της ∆ηµοτικής Πινακοθήκης – Μουσείο Γ. Ι. Κατσίγρα, στη Λάρισα.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Τα ταξίδια μιας ζωής
του Τάκη Τλούπα
Εκδηλώσεις αφιερωμένες στα 100 χρόνια από τη γέννηση 
του διάσημου φωτογράφου «ταξιδευτή» της θεσσαλικής γης 

Πωλείται άροτρο 14άρι τρίυνο terra Γκλα-
βανης σε αρίστη κατάσταση 1.200 ευρώ. 
Τηλ.2233/071208. – 6983/738450.

Πωλείται αρµεκτήριο 24αρι µε 12 αρµεκτικές 
αδούλευτο. Τιµή 12000 ευρώ. 6982/031336

Πωλείται τριόρι µικρό παλιό το οποίο λειτουρ-
γεί κανονικά. Περιοχή Κιλκίς.Τιµή 500 ευρώ.
Τηλ.6947/404701.

Πωλείται ένα τρακτέρ New Holland 115 ίππους, 
ένα ραντιστικό 1000 λίτρα και ένα φρεζοσκα-
λιστήρι. Τηλ.6979/957956.Πωλειται ενσιροδια-
νοµέας 5 κυβικών. Τηλ.6944/780650.

Πωλείται ένα τρακτέρ New Holland 115 ίππους, 
ένα ραντιστικό 1000 λίτρα και ένα φρεζοσκαλι-
στήρι. Τηλ. 6979/957956.

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

Πωλούνται πλαστικά βαρέλια για ελιές από 2 
lt έως 200 lt, πλαστικές φιάλες και βάζα PET 
κος Ζαµπούλης ∆ηµήτρης Τηλ.2310/684438, 
6981/533172.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 100αρι διπλό διαφο-
ρικό DT Περιοχή Μαραθούσα Χαλκιδικής. Τιµή 
8000 ευρώ.Tηλ. 6942/993078.

Πωλείται πλατφόρµα, τιµή 1500 ευρώ. Περιο-
χή Μαραθούσα Χαλκιδικής Τηλ.6942/993078.

Πωλούνται 16 κλουβιά µόσχων εύχρηστα τιµή 
1600 ευρώ. Σίνδος. Τηλ. 6944/614947.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, παστεριω-
τές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, κορφολόγοι, 
ντουλάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζά-
κια µε καλούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

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

Πωλείται αρµεκτικό µηχάνηµα 24 θέσεων, µε 
αυτόµατο τάισµα, αυτόµατο πλύσιµο µε ηλε-
κτρονικούς παλµοδότες µάρκας Μιλκ Κλαιν 
Τηλ.6984/932607.

Πωλείται µηχανηµα παστερίωση 2 τόνων σχε-
δόν καινούρια και ένας κορφολόγος αυτοκαθα-
ριζόµενος 3 µήνες δουλεµένος 3 τόνους την 
ώρα. Τηλ.6947/509187. 

Πωλείται άροτρο τρίυνο 11αρι µάρκας Πυθα-
γόρας Πατης τιµή 300 ευρώ περιοχή Σερρών 
Τηλ.6937/253885.

Πωλείται πρέσα Case τετράγωνη µπάλα µε 
6 σκοινιά σχεδόν καινούρια σε καλή τιµή. 
Τηλ.6972/173482.

Πωλειται φρέζα Maschio Terranova µε κα-
θαρό πλάτος εργασίας µε κύλινδρο. Τηλ. 
6972/598171. 

Πωλείται 1 διυνο άροτρο αναστρεφόµενο τιµή 
1200 ευρώ.Τηλ.6977/479508 , 6974/489749.

Πωλείται 1 τετράυνο άροτρο σουδικό µε µπου-
κάλες τιµή 1000 ευρώ.Τηλ.6977/479508 , 
6974/489749.

Πωλείται 1 µονόυνο άροτρο τιµή 1000 ευρώ.
Τηλ.6977/479508 , 6974/489749.

Πωλείται 1 πεντάσειρο φρεζασκαλιστήρι τιµή 
1500 ευρώ.Τηλ.6977/479508 , 6974/489749.

Πωλείται 1 σουδικό σκαλιστήρι µε 11 ελα-
τήρια τιµή 400 ευρώ.Τηλ.6977/479508 , 
6974/489749.

Πωλείται τρακτέρ  Belarus  90 ίππους, άρο-
τρο τρίυνο, δισκοσβάρνα 28άρα, σφυρόµυλος 
για τρακτέρ, λιπασµατοδιανοµέας 300 λίτρων 
καινούριος και ένα σκαλιστήρι  Gaspardo 5θυ-
ρο. Περιοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6977/830247.

Πωλείται παγολεκάνη 550 λίτρα. Τηλ. 
6944/780650.

Πωλείται φρεζοπρεσα για σπαράγγια, µοντέλο 
550 , ιταλικό, σε αρίστη κατάσταση, 100 ώρες. 
Τηλ.6972/598171.

Πωλείται καρούλι µαρκας Πατενίδη F90 350 
µέτρα σε άριστη κατάσταση περιοχή Μαγνησί-
ας. 6978/010738.
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Στη Μελβούρνη 
σβήνει το γκάζι  
Αναβολή όλων των αγώνων παγκοσμίως  

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ο αγώνας Formula 1 στη Μελβούρ-
νη φαίνεται να είναι το τελευταίο 
«θύµα» από τις αναβολές που σκά-
νε η µία µετά την άλλη στα µεγά-
λα παγκόσµια αθλητικά events λό-
γω των κρουσµάτων κορωνοϊού. 
Το πρωτάθληµα NBA, η Ευρωλί-
γκα και πλήθος άλλων αθλητικών 
δρώµενων αναβλήθηκαν, ενώ δια-
κοπή έχουν ζητήσει πολλές ευρω-
παϊκές χώρες σε διάφορα πρωτα-
θλήµατα, µεταξύ των οποίων και 
η Ελλάδα. Επιπλέον στον «αέρα» 
βρίσκονται τα µατς στο Τσάµπιονς 
και το Γιουρόπα Λιγκ. Στη Formula 
1 όπως µεταδίδουν τα µεγάλα ει-

δησεογραφικά πρακτορεία ο α-
γώνας δεν πρόκειται να γίνει αυ-
τή την Κυριακή, αλλά τουλάχιστον 
µέχρι τη στιγµή που γράφονταν αυ-
τές οι γραµµές, δεν είχε παρθεί ο-
ριστική απόφαση. Συγκεκριµένα, 
η McLaren έχει ήδη αποσυρθεί α-
πό τον αγώνα της Formula 1 στο 
γκραν πρι της Μελβούρνης, αφό-
του µέλος της οµάδας της βρέθη-
κε θετικό σε κορωνοϊό. Το ανώ-
νυµο µέλος µπήκε σε αποµόνω-
ση και δέχεται θεραπεία. Σε συ-
νάντηση που έγινε µεταξύ των ο-
µάδων της F1 την περασµένη Πέ-
µπτη, φαίνεται να αποφασίστηκε 
πως µετά από αυτό το γεγονός δεν 
θέλουν να αγωνιστούν, αλλά µέ-
νει και η απόφαση FIA.

Το ταξίδι της προς το Τόκιο ξεκίνησε η Ολυµπιακή 
φλόγα, µετά την τελετή αφής, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε στο αρχαίο στάδιο της Αρχαίας 
Ολυµπίας, που πραγµατοποιήθηκε χωρίς θεατές για 
πρώτη φορά µετά το 1984. Η πρώτη λαµπαδηδρόµος 
ήταν η Αννα Κορακάκη, η οποία παρέδωσε τη δάδα 
στη χρυσή Ολυµπιονίκη, Μιζούκι Νογκούτσι.

Ξεκίνησε το ταξίδι
η δάδα για το Τόκιο  

Formula 1 (Αυστραλία)

Κατατακτήριες 08.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Ντόρτµουντ - Σάλκε 16.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άστον Βίλα – Τσέλσι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΟΦΗ 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λιγκ 1)

Μπρεστ – Λιλ 21.00 Novasports 3HD

Formula 1 (Αυστραλία)

Αγώνας 07.10 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – Ολυµπιακός 19.30 PAOK TV

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Λιγκ 1)

Παρί Σεν Ζερµέν – Νις 22.00 Novasports 3HD

Formula 1 (Αυστραλία)

Κατατακτήριες 08.00 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Ντόρτµουντ - Σάλκε 16.30 COSMOTE SPORT 6 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άστον Βίλα – Τσέλσι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Άρης – ΟΦΗ 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λιγκ 1)

Μπρεστ – Λιλ 21.00 Novasports 3HD

Formula 1 (Αυστραλία)

Αγώνας 07.10 COSMOTE SPORT 5 HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Τότεναµ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 18.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – Ολυµπιακός 19.30 PAOK TV

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 19.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Λιγκ 1)

Παρί Σεν Ζερµέν – Νις 22.00 Novasports 3HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο 14 Μαρτίου

Κυριακή 15 Μαρτίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ανακατατάξεις  
και στην αγορά 
τροφίμων λόγω 
του κορωνοϊού    

Πακέτο Σκρέκα   
για αρδευτικά  
έργα και λύσεις
στην ενέργεια 

Ζητείται  
Επίτροπος Γεωργίας 
και Γραμματέας
Αγροτικής Πολιτικής

Τένις από 27 Απριλίου
Την αναστολή όλων των δράσεων 
έως τις 27 Απριλίου εξετάζει η 
ATP. H ένωση επαγγελµατιών 
παικτών του τένις µετά από την 
κύρυξη του κορωνοϊού σε 
πανδηµία είναι πολύ κοντά στο να 
κλείσει τα ρολά για 6 εβδοµάδες. 
Το Indian Wells έχει ήδη 
αναβληθεί, ακολουθεί το Miami 
Open και φυσικά δεν πρόκειται να 
διεξαχθούν τα Masters της 
Μαδρίτης, της Ρώµης κ.α.

Οι πρώτοι των «8»
Ατλέτικο Μαδρίτης, Λειψία, 
Αταλάντα και Παρί Σεν Ζερµέν 
πέρασαν θριαµβευτικά στους «8» 
του Τσάµπιονς Λιγκ. Μάλιστα, η 
Ατλέτικο απέκλεισε από τον θεσµό 
την κάτοχο του ευρωπαϊκού τίτλου 
Λίβερπουλ µετά από ένα 
δραµατικό µατς στην παράταση, 
ενώ η Παρί, κατέφερε να γυρίσει 
το εις βάρος της σκορ απέναντι 
στην Ντόρτµουντ.  

Προετοιµασία για ΑΕΛ
Αγωνιστική δράση για τις οµάδες 
που συµµετέχουν στα playouts της 
Super League δεν υπάρχει ούτε 
το ερχόµενο σαββατοκύριακο (14-
15/3). Έτσι, η ΑΕΛ ανακοίνωσε 
φιλικό ξεµούδιασµα στο AEL FC 
Arena κόντρα στον Παναιτωλικό 
(14/3, 16:00) σε ένα µατς 
κεκλεισµένων των θυρών λόγω 
του κορωνοϊού. Ωστόσο µένει να 
φανεί αν το µατς τελικά θα 
αναβληθεί, σε συνέχεια των 
πολλαπλών κρουσµάτων.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’





Ώρα για το 
Euro... 2021
Οι οµοσπονδίες των 
κρατών που προκρίθηκαν στο 
Euro που είναι προγραµµατισµένο 
για γίνει αυτό το καλοκαίρι, 
πιέζουν την UEFA να αναβάλει 
τη διοργάνωση ώστε να 
πραγµατοποιηθεί το 2021, λόγω 
της πανδηµίας κορωνοϊού. Στην 
UEFA προς το παρόν σύµφωνα 
µε ιταλικά δηµοσιεύµατα δεν 
βλέπουν να αναβληθεί η 
διοργάνωση, ενώ αξιωµατούχος 
είπε πως ακόµη δεν έχουν 
επίσηµο αίτηµα οµοσπονδίας για 
αναβολή και «προχωρούν 
κανονικά». Είναι ωστόσο ήδη 
ανήσυχοι για την κατάσταση, 
καθώς αρκετά παιχνίδια σε 
µεγάλα πρωταθλήµατα έχουν 
αναβληθεί, ενώ και η ίδια έχει 
προχωρήσει σε διεξαγωγή 
αγώνων χωρίς κόσµο, στις 
µεγάλες διασυλλογικές 
διοργανώσεις της. Η διοργάνωση 
του Euro 2020 έχει 
προγραµµατιστεί για τις 12 
Ιουνίου ως τις 12 Ιουλίου.

  

Μοναξιά μου όλα 
στο αεροπλάνο
Στην Ελλάδα βρέθηκε την 
περασµένη βδοµάδα ο µάνατζερ 
του Μάσιµο Καρέρα, Αντρέα Ντ’ 
Αµίκο προκειµένου να 
συναντηθεί µε τους διοικούντες 
την ΑΕΚ µε θέµα την παραµονή 
του Ιταλού κόουτς στο τιµόνι της 
Ένωσης. Ο Ιταλός ατζέντης ήταν 
ο µοναδικός επιβάτης στο 
αεροπλάνο που τον έφερε στην 
Αθήνα, καθώς εξαιτίας της 
έξαρσης των κρουσµάτων του 
κορωνοϊού στη γειτονική χώρα, ο 
κόσµος φοβάται να ταξιδέψει από 
και προς την Ιταλία. 

   Τον «από μηχανής Θεό» 
των αρχαίων ελληνικών τραγωδι-
ών αναμένει και η σύγχρονη τρα-

γωδία της ελληνικής τευτλοκαλλιέργειας 
μπας και σωθεί η παρτίδα για να μην κλεί-
σει άδοξα ο κύκλος της καλλιέργειας. Πά-
ντως οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί 
δεν είναι σύμμαχος των αγροτών, αφού η 
Royal Sugar παρουσίασε ένα τιμολόγιο που 
εάν δεν είσαι από τις Σέρρες, όπου και θα λει-
τουργήσει η μόνη μονάδα για την καμπάνια 
ζάχαρης του 2020, δεν συμφέρει με καμία 
δύναμη να καλλιεργήσεις. Κι αυτό γιατί ο 
επενδυτής ξεκαθάρισε πως το μεταφορικό 
κόστος θα το αναλάβουν οι παραγωγοί.  

  Μπροστά στο αδιέξοδο που διαγρά-
φεται και µε παρότρυνση µάλιστα του Χρή-
στου Καραθανάση (έχω εγώ τη λύση, τους 
είπε σε συνάντηση την περασµένη Τρίτη), 
αποφασίστηκε να γίνει µια προσπάθεια να 
παρέµβει η κυβέρνηση (σ.σ. ο από µηχανής 
Θεός που λέγαµε…) και να επιδοτήσει τη µε-
ταφορά των τεύτλων. Άλλως, «αποχαιρέτα 
την Αλεξάνδρεια που χάνεται…». Οι Λαρι-
σαίοι παραγωγοί πάντως, µάλλον θα καλλι-
εργήσουν κάποιες εκτάσεις, όχι όµως για τη 
Royal Sugar, αλλά για βιοκαύσιµα. Οι πλη-
ροφορίες λένε πως βρίσκονται σε επαφή 
µε µεγάλες µονάδες βιοκαυσίµων στη Θεσ-

σαλία και το deal θα κλείσει, διότι το µετα-
φορικό θα είναι µηδαµινό.    Κάποιοι 
κοιτάζουν να µαγειρέψουν πριν έρθει η ώρα 
που θα πεινάσουν ελέω κορονοϊού. Σε αυτή τη 
λογική κατατάσσεται η πρωτοβουλία που πήρε 
προ ηµερών ο Σύνδεσµος Εξαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος. Όπως µάθαµε ο δραστήριος φορέας 
οργάνωσε συνάντηση 14 επιχειρήσεων-µελών 
του, από τον κλάδο της αγροδιατροφής µε τον 
εκπρόσωπο της ταϊλανδέζικης εταιρείας Greek 
Taste, µε έδρα τη Μπανγκόκ και τα τελευταία 
χρόνια εισάγει τρόφιµα από την Ελλάδα στην 
Ταϊλάνδη των 70 εκατ. κατοίκων. Οι συναντή-
σεις έγιναν κατά µόνας για τις 14 εταιρείες, ε-
νώ άλλες δύο έκαναν συναντήσεις µε τον Τα-
ϊλανδό έµπορο σε κεντρικό ξενοδοχείο. Οι ε-
παφές έγιναν για κρασιά, ζυµαρικά, ελιές, ε-
λαιόλαδο, γαλακτοκοµικά, κονσέρβες φρού-
των, αρτοσκευάσματα και ξηρούς καρπούς.

   Αναµφίβολα, η επέλεση του κορω-
νοϊού θέτει σε δοκιµασία την κρατική µη-
χανή και τις αντοχές της, πριν βάλει λουκέ-
το α λα ιταλικά. Πάντως και τα επιµορφωτι-
κά της Νιρβάνα για τους Νέους Αγρότες πή-
γαν πίσω λόγω των υγειονοµικών µέτρων 
πρόληψης, ενώ ουδέν νεότερο µέχρι την ώ-
ρα που γράφονταν αυτές οι γράµµες, για τα 
ΚΥ∆ και το ΟΣ∆Ε, που ούτως ή άλλως κά-
νουν τα... δικά τους. O ΓΥΛΟΣ

Ξεκίνησε το ταξίδι της προς το Τόκιο η Ολυµπιακή φλόγα σελ. 54 • ∆ιακοπή σε όλα τα µεγάλα αθλητικά events σελ. 54

Εξάσφαιρη
Με την ενιαία Σειρά 6M η John Deere 
αντικαθιστά τα µοντέλα 6MC, 6RC και 6M, 
δίνοντας ωστόσο περισσότερες επιλογές 
από ποτέ στη δηµοφιλή κατηγορία των 
µεσαίας ιπποδύναµης τρακτέρ. Στο Profi 
Μαρτίου παρουσιάζουµε τα κυριότερα 
χαρακτηριστικά των νέων µοντέλων.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Ένας Πολωνός 
κι ένας Λαµιώτης
και η ΚΑΠ εχάθη 

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

ΠΡΟΒΑΤΑ ΝΕΑΣ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑΣ ΤΗΣ MICHELLE PHILIP
Η Νέα Ζηλανδία έχει τα περισσότερα πρόβατα ανά τ.µ παγκοσµίως και σε κάθε άνθρωπο της χώρας αντιστοιχούν 10 πρόβατα. 
Τα υπερπολύτιµα αυτά ζώα εισήχθησαν στη Νέα Ζηλανδία µεταξύ 1773 και 1777 από τον διάσηµο Βρετανό εξερευνητή James Cook.
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Αξιοσηµείωτη εµπορική δραστηριότητα 
παρουσίασε το ελληνικό πορτοκάλι σε 
όλες τις ποικιλίες και σε όλες τις στιγ-
µές της τρέχουσας εµπορικής περιόδου, 
µε τη σκυτάλη να παίρνουν τις ηµέρες 
αυτές τα Βαλέντσια, τα οποία ξεκινούν 
µε τα 20 λεπτά το κιλό δεδοµένα, λόγω 
υψηλής ζήτησης για χυµό. 

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις της τράπεζας 
Περαιώς, η παγκόσµια παραγωγή χυµού 
πορτοκαλιού για το 2019-2020 προβλέ-
πεται στους 1,7 εκατ. τόνους (17% χαµη-

λότερη), λόγω µείωσης της παραγωγής. 
Από την άλλη, η κατανάλωση, αναµένε-
ται να κινηθεί ανοδικά. Σηµειώνεται πως 
πέρυσι οι πρώτες πράξεις ξεκίνησαν στα 
17 λεπτά στην Αιτωλοακαρνανία, ενώ άγ-
γιξαν ακόµα και τα 30 λεπτά σε ποιοτικά 
κτήµατα της Αργολίδας και της Λακωνίας. 

Στις περιοχές αυτές η συγκοµιδή θα ξε-
κινήσει τις προσεχείς εβδοµάδες, µε τα δε-
δοµένα να αφήνουν περιθώρια για τιµές υ-
ψηλότερες των 25 λεπτών, τις οποίες πλη-
ρώθηκαν πέρυσι οι παραγωγοί.

Στις εξαγωγές 30 λεπτά τα Βαλέντσια
 ε οµένα σήµερα τα  λεπτά στις πράξεις, λόγω υ ηλής ήτησης για χυµό  

 εριθώρια για καλ τερες προοπτικές στις τιµές από την αντίστοιχη περσινή σε όν  
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Κ 
άποιες παλιότερες εξαγωγές 
σκληρού σίτου στα επίπεδα των 
270 ευρώ ο τόνος εκτελούνται 
αυτές τις µέρες στην ελληνική 

αγορά, ενώ παράλληλα φαίνεται µια κινη-
τικότητα στα 280 ευρώ ο τόνος για τις κα-
λές ποιότητες. Την γλιτώνει για την ώρα το 
σκληρό σιτάρι από τη γενικευµένη πτώση, 
καθώς οι καταναλωτές έχουν αυξήσει τη ζή-
τηση για ζυµαρικά.

 Η συνεχιζόµενη πτώση του χρηµατιστη-
ρίου δεν έχει αφήσει πολλά περιθώρια για 
νέες δουλειές στην ελληνική αγορά βάµβα-
κος. Για καλή µας τύχη τα αποθέµατα δεν 
είναι τόσο πολλά, οπότε θα µπορούσαµε να 
πούµε πως σταθήκαµε γενικότερα τυχεροί. 
Αν συνέβαιναν όλα αυτά στην αρχή της εκ-
κοκκιστικής περιόδου θα είχαµε σοβαρές χα-
σούρες για όλο τον κλάδο. Ενδεχοµένως και 
τα 70 σεντς ανά λίµπρα πληρώνονται για τα 
ποιοτικά αποθέµατα. 

 Ιστορική πτώση παρουσίασαν το 2019 
οι εισαγωγές κρασιού στην Κίνα, σύµφωνα 
µε την Ένωση εισαγωγών και εξαγωγών οί-
νων και οινοπνευµατωδών ποτών. Το 2019, 
η κινεζική αγορά οίνου υπέστη έντονη πίε-
ση, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία που 
δηµοσίευσε η εθνική υπηρεσία εµπορίου πο-
τών, δεδοµένου ότι οι εισαγωγές οίνου κατά 
τη διάρκεια του έτους µειώθηκαν στο χαµη-
λότερο επίπεδο από το 2017, λόγω της οικο-
νοµικής επιβράδυνσης στην Κίνα και του ε-
µπορικού πολέµου µε τις ΗΠΑ.

Κινητικότητα στα 
280 ευρώ ο τόνος 
για το σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

12/02 20/02 26/02 05/03 12/03

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

273,92

290,98
287,15

299,30297,26

Ζήτηση
Η ζήτηση από την Ευρώπη αναµέ-

νεται να διατηρηθεί φέτος σε 
υψηλά επίπεδα, µε τις εξαγωγές 
να ξεκινούν τις επόµενες ηµέρες

Αργολίδα 
Μειωµένη παραγωγή Βαλέ-
ντσια εκτιµούν οι παραγωγοί 

για την τρέχουσα χρονιά 
στην Αργολίδα

Lane Late 
Μειωµένη κατά 30% αναµένεται 

ότι θα είναι η συγκοµιδή στα 
βρώσιµα πορτοκάλια Lane Late 

στη Λακωνία 

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)
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ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

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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212

173

209,5

339,70

888,40

18,28

64,22
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911,60
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931,00

18,63
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334,80

934,60

18,67

64,37

110,90

78,49
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209,5

337,50

916,40

20,11

65,97

111,67

78,31

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

60,45 61,33 62,09

64,54 65,70

2,21 2,18

2,10 2,11 2,13
2,23

64,54

Τιμές παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

Πέρυσι έναρξη  17 

Φέτος έναρξη 20
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Η πανδηµία έχει φέρει πανικό σε όλα τα εµπορεύµατα
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦEB ΜΑΡ

Μέσα στον γενικότερο πανικό 
των αγορών υπάρχουν οι 
κερδοσκοπικές τοποθετήσεις 
στην πτώση του βαµβακιού. 

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

Ένα γύρισµα στις τιµές καλαµποκιού 
για την επερχόµενη περίοδο δεν θεω-
ρείται απίθανο σύµφωνα µε επαγγελ-
µατίες του χώρου και αναλύσεις που 
βλέπουν µια σταθερά αυξανόµενη πα-
γκόσµια ζήτηση και περιορισµένα α-
ποθέµατα ως το κλείσιµο της τρέχου-
σας εµπορικής περιόδου. Το ενδεχό-
µενο µιας καλύτερης τιµής για το κα-
λαµπόκι από την επερχόµενη περίο-
δο, εντοπίζεται και στο γεγονός ότι πα-
γκοσµίως οι εκτάσεις µειώνονται, µε 
τους παραγωγούς να εγκαταλείπουν 
την καλλιέργεια λόγω χαµηλού περι-
θωρίου κέρδους, όπως αυτό διαµορ-
φώθηκε τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο  
το προϊόν έδειξε πως έχει γερή κράση 
τις εβδοµάδες του κορωνοϊού, σηµει-
ώνοντας τις µικρότερες απώλειες συ-
γκριτικά µε άλλα προϊόντα και ανακά-
µπτοντας ελαφρώς σε κάθε ευκαιρία.     

Με τιµή στα 19 λεπτά το κιλό πωλεί-
ται το διάστηµα αυτό το καλαµπόκι σε 

περιοχές της Πελοποννήσου, στα 18 
λεπτά στην Κεντρική Ελλάδα, φτάνο-
ντας µέχρι τα 16 λεπτά στη Βόρεια Ελ-
λάδα, σηµειώνοντας αύξηση όχι όµως 
αντίστοιχη των προσδοκιών, µε δεδοµέ-
νο τα περιορισµένα αποθέµατα τώρα.  

Στη Στερεά Ελλάδα η τιµή επί αυτοκι-
νήτου είναι στα 17 λεπτά για το σπυρί 
ενώ σακιασµένο το ενσίρωµα φτάνει 
τα 9 λεπτά. «Είναι πεσµένες σε σχέση 
µε πέρυσι κατά 15% οι τιµές» εξηγεί ο 
παραγωγός από τα Λιβάδια Βοιωτίας, 
Γιάννης Βάγγος, αποδίδοντας την υ-
ποχώρηση αυτή στο βαµβακόσπορο. 
«Φέτος το βαµβάκι ήταν αρκετό µε α-
ποτέλεσµα να πέσει η τιµή για το βαµ-
βακόσπορο που µε τη σειρά του τράβη-
ξε κάτω το καλαµπόκι, αφού οι κτηνο-
τρόφοι ψάχνουν την πιο φθηνή λύση» 
εξηγεί ο ίδιος, εκτιµώντας πως η τάση 
στη Στερεά Ελλάδα για την επερχόµε-
νη σπορά ευνοεί το βαµβάκι. Υπενθυ-
µίζεται ότι στα αλώνια η βασική µάζα 
πληρώθηκε µε µια µέση τιµή γύρω α-
πό τα 16,5 µε 17 λεπτά το κιλό. 

Στις ενδείξεις για ένα γύρισµα στις 

τιµές αλλά και στις κατά κανόνα στα-
θερές αποδόσεις που έχει το καλαµπό-
κι εστιάζουν ορισµένοι Έλληνες παρα-
γωγοί που σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, 
τελευταία συζητούν το ενδεχόµενο να 
επιστρέψουν στην καλλιέργεια. 

Επιπλέον η δυνατότητα αποθήκευ-
σης του προϊόντος κάνει το καλαµπόκι 
ακόµα πιο ελκυστικό για ορισµένους. 
«Όσοι δεν µπόρεσαν να πετύχουν τις 
υψηλές αποδόσεις που απαιτούσε φέ-
τος η αγορά βάµβακος, απογοητευµέ-
νοι και από τις τιµές στο προϊόν, εν-
δέχεται να δοκιµάσουν το καλαµπό-
κι, ωστόσο η διαφορά στα στρέµµατα 
δεν  αναµένεται να είναι σηµαντική» 
εξηγεί ο Γιώργος Ζαννάκης διευθυ-
ντής Μάρκετινγκ της Pioneer.    

Γύρισµα τιµής στο καλαµπόκι δείχνουν τα θεµελιώδη
 Μειωµένα τελικά αποθέµατα και λιγότερες εκτάσεις αφήνουν περιθώριο για βελτίωση της αγοράς
 Μέχρι τα 19 λεπτά πιάνει το σπυρί, µερικοί παραγωγοί το βλέπουν ξανά ως επιλογή σποράς  

Φορτώσεις προς εξαγωγή 
στα επίπεδα των 270 ευρώ ο 
τόνος FOB λιµάνι µας και 
µάλιστα για µέτριες ποιότητες 
σκληρού σίτου σηµειώνονται 
στην ελληνική αγορά. 
Παράλληλα ακούγονται 
διαπραγµατεύσεις στα 280 
ευρώ ο τόνος για τα ποιοτικά 
σιτάρια. Στην τοπική αγορά οι 
τιµές ανάλογα ποιότητας 
κυµαίνονται στα 24-25 λεπτά 
το κιλό στον παραγωγό και τα 
αποθέµατα λιγοστεύουν. 
Παράλληλα η εικόνα της 
νέας σοδειάς δεν είναι 
εξαιρετική, παρά τις 
πρόσφατες βροχές, και οι 
παράγοντες του κλάδου είναι 
επιφυλακτικοί. Εν τω µεταξύ, 
δεν υπήρξαν µεταβολές για 
άλλη µια εβδοµάδα στη νέα 
λίστα τιµών της Φότζια, µε τα 
ποιοτικά στα 295-300 ευρώ 
ο τόνος και τη δεύτερη 
ποιότητα στα 290-295 ευρώ 
ο τόνος. Στη Γαλλία  οι τιµές 
κρατούν τα 260 ευρώ ο 
τόνος παραδοτέα σε γαλλικό 
λιµάνι, παρά την άνοδο του 
ευρώ έναντι του δολαρίου.  

ΣΤΑΘΕΡΑ ∆ΥΝΑΤΕΣ ΟΙ 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ

Το βαµβάκι αδυνατεί να δραπετεύσει από τη 
γενικότερη πτώση των αγορών λόγω του κορονοϊού. 
Μπορεί η φυσική αγορά να κινείται µε έστω αργούς 
ρυθµούς, εντούτοις το χρηµατιστήριο παλεύει µε τα 
60 σεντς ανά λίµπρα, στήριξη που σύµφωνα µε τους 
αναλυτές θα αλλάξει πολλά δεδοµένα εφόσον 
σπάσει. Μέσα στον γενικότερο πανικό των αγορών 
υπάρχουν φυσικά και οι κερδοσκοπικές τοποθετήσεις 
στην πτώση, οι οποίες µπορεί να εντείνουν την 
πτώση. Ο φόβος έγκειται στο τι θα µας επιφυλάσσουν 
τα χρηµατιστήρια εάν δούµε αντίστοιχη της Ιταλίας 
εξάπλωση του ιού στις ΗΠΑ.

ΝEA ΥOΡKH
Με το χρηµατιστήριο υπό διαρκή πίεση και τις αγορές 
στο «έλεος» του κορονοϊού οι πωλήσεις που 
σηµειώνονται είναι λίγες. Ζήτηση υπάρχει από 
κλωστήρια που έχουν ανάγκη για ίνα άµεσα, αλλά και οι 
αγοραστές παρατηρώντας το διεθνές κλίµα, ολοένα και 
χαµηλώνουν τις προσφορές τους. Στην όλη περιπέτεια 
θα µπορούσαµε να πούµε πως σταθήκαµε τυχεροί µια 
που το κραχ των αγορών σηµειώθηκε πρόσφατα, εκτός 
εκκοκκιστικής περιόδου και παραλαβών σύσπορου. 
Παράλληλα τα αποθέµατα εκκοκκισµένου είναι λίγα 
οπότε και ο αντίκτυπος στην εικόνα του κλάδου θα είναι 
περιορισµένος, ιδιαίτερα εφόσον κρατηθεί το δολάριο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Η χαµηλή τιµή του βαµβακόσπορου 
τράβηξε πέρυσι κάτω το καλαµπόκι. 

ΓΕΡΗ ΚΡΑΣΗ
Το καλαµπόκι σηµειώνει 

τις µικρότερες απώλειες σε 

σχέση µε άλλα προϊόντα τις 

εβδοµάδες του κορωνοϊού 

Συνεδρίαση 11/03/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάιος '20 61,55 +O,14

Ιούνιος '20 62,16 30,13

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΪΟΣ 2020
64

63

62

61

60
∆ευτέρα
09/03

Τρίτη
10/03

Πέµπτη
05/03

Τετάρτη
11/03

Παρασκευή
06/03

Τρίτη
28/01

Τετάρτη
29/01

∆ευτέρα
27/01

Τρίτη
22/01





ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑAgrendaA4 | 36 Σάββατο 14 & Κυριακή 15 Μαρτίου 2020

Τα περιθώρια να ανεβούν οι τιµές βάµβακος µέσα στο 2020, 
οι προϋποθέσεις για έναν ανοδικό κύκλο στο προϊόν αλλά 
και το πιο ρεαλιστικό σενάριο για την αγορά προσπαθεί να 
προσεγγίσει ο Τζο Νικόσια, επικεφαλής στον τοµέα βάµβα-
κος της Luis Dreyfus, καταλήγοντας σε µια ιδιαίτερη πρότα-
ση προς τους παραγωγούς, τουλάχιστον των ΗΠΑ. «Στα γρα-
φήµατα µε αποδόσεις σε κέρδος ανά εκτάριο, βλέπω τελευ-
ταία πως το βαµβάκι στις ΗΠΑ βρίσκεται σταθερά στην τελευ-
ταία θέση» σχολιάζει, επαναλαµβάνοντας ότι πολλά θα εξαρ-
τηθούν από το διάστηµα που θα µεσολαβήσει µέχρι η παγκό-
σµια οικονοµία να καταφέρει να ανακάµψει από τον κορωνοϊό. 

Αυτό το διάστηµα τα φιστίκια προσφέρουν το υψηλότερο 
περιθώριο κέρδους στα 341 δολάρια ανά acre (σσ περίπου 4 
στρέµµατα). Ακολουθεί το καλαµπόκι στα 232 δολάρια, η σόγια 
στα 208 δολάρια, µε το βαµβάκι τελευταίο στα 148 δολάρια. 

Ρωτώντας αγρότες πόσο τους κοστίζει η παραγωγή µιας µπά-
λας µε βαµβάκι, το ποσό υπολογίστηκε στα 280 µε 340 δολά-
ρια. «Αν φυτεύετε µε την τιµή στο βαµβάκι στα 62 σεντς ανά 
µπούσελ, το οποίο µεταφράζεται σε 310 δολάρια ανά µπάλα, 
τότε δεν έχετε βγάλει τίποτα. Ωστόσο πολλοί από εσάς θεω-
ρούν ότι οι τιµές ενδέχεται να ανέβουν, άρα θα σπείρουµε έ-
τσι κι αλλιώς. Όµως αν νοµίζετε ότι οι τιµές µπορεί να ανέ-
βουν, µπορείτε να εξασφαλίσετε ένα δικαίωµα αγοράς σε κά-
ποιο µελλοντικό συµβόλαιο. Με λίγη τύχη µπορεί να αγορά-
σετε µια µπάλα µε 20 δολάρια χωρίς να χρειαστεί να επενδύ-
σετε 330 δολάρια. Μπορείτε έτσι να αγοράσετε ολόκληρη την 
παραγωγή σας στα 20 δολάρια ανά δεµάτιο και να βγείτε κερ-
δισµένοι αν οι τιµές ανέβουν, ενώ στο µεταξύ θα φυτέψετε ό-
σπρια» υποστήριξε το στέλεχος της Luis Dreyfus.

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως «βγάζω το ψωµί µου αγοράζοντας 
και πουλώντας αυτό που εσείς παράγετε και για αυτό δεν µου 
αρέσει να δίνω τέτοιες συµβουλές. Αν οι τιµές σας λένε πως 
δεν θα έπρεπε να σπείρετε, τότε ίσως θα έπρεπε να ακούσετε 
αυτό που σας λέει η αγορά». Στη συνέχεια ο κ. Νικόσια ανα-
φέρθηκε στον «αγώνα για το 130», που αφορά τον όγκο των 
130 εκατ. δεµατίων τα οποία η αγορά σε κάποια στιγµή στο 
µέλλον θα αγγίξει είτε στο κοµµάτι της παραγωγής είτε της 
κατανάλωσης. «Εδώ ο στόχος είναι να φτάσει πρώτα η κατα-
νάλωση στα 130 εκατ. δεµάτια, ώστε να µπορέσει να τραβή-
ξει τις τιµές πάνω από τα 80 σεντς ανά µπούσελ, για να εξα-
σφαλιστεί έτσι αρκετή προµήθεια. Αν όµως η παραγωγή φτά-
σει πρώτη στα 130 εκατ. δεµάτια, θα έχουµε πρόβληµα για-
τί οι τιµές θα σταθεροποιηθούν στα χαµηλά των 60 σεντς».

Σημαντικά μειωμένες οι εκτάσεις βάμβακος στις 
ΗΠΑ τη νέα σεζόν, με τους δείκτες τιμών να δείχνουν 
στροφή των παραγωγών στη σόγια και το καλαμπόκι

5,5%

6 εκατ. τόνους

1%

79 σεντ

Μειωµένες κατά 5,5% υπολογίζονται οι 
εκτάσεις βάµβακος στις ΗΠΑ, που δύσκολα 
θα ξεπεράσουν τα 50 εκατ. στρέµµατα τη 
νέα περίοδο. Ο συσχετισµός στους δείκτες 
τιµών του βάµβακος µε της σόγιας και του 
καλαµποκιού, θέλει τις εκτάσεις βάµβακος 
να µειώνονται την επόµενη σεζόν.

Η παγκόσµια παραγωγή εκτιµάται ότι θα 
αυξηθεί κατά 1%. Ειδικότερα, η παραγωγή 
βάµβακος της Ινδίας αναµένεται να 
αυξηθεί, κατά 12%, στους 6 εκατ. τόνους, 
ενώ στις ΗΠΑ - µεγαλύτερος εξαγωγέας 
στον κόσµο - θα σηµειώσει αύξηση, κατά 
9%, στους 4,4 εκατ. τόνους. 

Ισχνή µείωση 1% στα παγκόσµια 
αποθέµατα προβλέπει για το 2019-2020, 
η ∆ιεθνής Συµβουλευτική Επιτροπή 
Βάµβακος, υπογραµµίζοντας ωστόσο 
ότι η αστάθεια στην παγκόσµια αγορά 
βαµβακιού αυξάνει παρά τον περιορισµό 
των εµπορικών εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας.

Οι πρόσφατες εξελίξεις πάντως, µε την 
έξαρση του κορονοϊού, ώθησαν την ∆ιεθνή 
Συµβουλευτική Επιτροπή Βάµβακος 
ICAC να αναθεωρήσει την τρέχουσα 
πρόβλεψη των τιµών της σε 79 σεντ ανά 
λίµπρα έναντι 80 σεντ ανά λίµπρα τον 
προηγούµενο µήνα.

Tελευταίο από τις εκτατικές 
σε αποδόσεις κέρδους

Η παραγωγή μιας μπάλας 
κοστίζει 280 με 340 δολάρια

Με κατανάλωση στα 130 εκατ. 
δεμάτια, τιμή πάνω από 80 σεντ

Μόνο η προσφορά
και η ζήτηση 
ορίζουν ουσιαστικά 
τις διεθνείς τιμές 

Ξεχωρίζοντας από τη µάζα των αναλυτών, ο 
Τζο Νικόσια δεν εστιάζει τόσο στα εµπορικά 
δρώµενα ανάµεσα σε ΗΠΑ και Κίνα και στον 
κορωνοϊό, υπενθυµίζοντας πως η προσφο-
ρά και η ζήτηση είναι οι µόνοι παράγοντες 
που επηρεάζουν ουσιαστικά τις διεθνείς α-
γορές. «Πιστεύω πάντως ότι η Κίνα θα τηρή-
σει και θα ανοίξει περαιτέρω τις δεσµεύσεις 
της απέναντι στις ΗΠΑ, γιατί έχει να χάσει 
περισσότερα από όσα θα κερδίσει κάνοντας 
το αντίθετο. Μένει φυσικά να φανεί ο τρό-
πος µε τον οποίο θα διαχειριστούν την κα-
τάσταση στα λιµάνια τους εξαιτίας του κο-
ρωνοϊού. Πιστεύω όµως ότι σίγουρα θα φα-
νούν στην αγορά» είπε. Αναφορικά µε την 
Κίνα, εκείνο που θα µπορούσε να επηρεά-
σει άµεσα τις αγορές είναι το µοµέντουµ κα-
τά το οποίο θα επιλέξει να ανανεώσει τα α-
ποθέµατά της σε βαµβάκι. «Θα φτιάξει τελι-
κά απόθεµα η Κίνα φέτος; Αν ναι, θα το κά-
νει µε εισαγωγές;» αναρωτιέται. 

Στη συνέχεια έστρεψε την προσοχή του 
στην Ινδία, που είναι ο µεγαλύτερος παρα-
γωγός παγκοσµίος. «Θα συνεχίσει η Ινδία 
να πληρώνει ελάχιστη εγγυηµένη τιµή στους 
παραγωγούς της; Όσο το κάνει αυτό, οι εξα-
γωγές τις γίνονται µη ανταγωνιστικές και ευ-
νοούνται οι υπόλοιπες χώρες» ανέφερε. Φυ-
σικά ο ίδιος εξήγησε πως φέτος αναµένεται 
έξαρση των ασθενειών του βαµβακιού στην 
Ινδία και το Πακιστάν, γεγονός επίσης ευνο-
ϊκό για την παγκόσµια προσφορά.

Δεν μοιάζει 
καλή ιδέα φέτος 
το βαμβάκι 

ICAC

LUIS DREYFUS Ο Τζο Νικόσια, 
επικεφαλής στον 
τοµέα βάµβακος 
της Luis Dreyfus.
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Σε άγνωστα νερά οι χρηµαταγορές
µε υφεσιακά συµπτώµατα 
Οι αγορές ήδη προβλέπουν ότι οι οικονοµικές 
επιπτώσεις από την εξάπλωση της πανδηµίας 
του κορωναϊού είναι τεράστιες, ενώ 
προοιωνίζουν ισχυρές υφεσιακές επιπτώσεις, 
για τη διεθνή οικονοµία, αλλά και στην 
ελληνική οικονοµία. Άλλωστε, η επικεφαλής 
της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ, επιβεβαίωσε ότι το 
σοκ από τον ιό είναι πολύ σοβαρό. Μάλιστα, 
έκανε έκκληση στις κυβερνήσεις να δράσουν 
συντονισµένα και να καταρτίσουν ένα 
φιλόδοξο σχέδιο στήριξης της οικονοµίας.

ΒΑΥΕR: Η Bayer ηγείται της 
καινοτοµίας και της 
βιωσιµότητας στη Γεωργία µε 

κορυφαίες επενδύσεις και 
χαρτοφυλάκιο που ξεπερνούν 
ετησίως τα 2,3 δισ. Ευρώ. Το 2019, 
55 ερευνητικά projects και 
ανάπτυξης νέων µορφών 
ολοκληρώθηκαν από την Bayer, ενώ 
ταυτόχρονα προσέφερε στους 
παραγωγούς, παγκοσµίως, 
περισσότερα από 450 νέα υβρίδια 
και ποικιλίες καλαµποκιού, σόγιας, 
βαµβακιού και λαχανικών. 

ΝΗΡΕΥΣ: Η εταιρεία ανακοίνωσε 
διάσπασή της δι’ απόσχισης του κλάδου 
παραγωγής γόνου και ιχθύων Β. 
Εύβοιας µε σύσταση νέας ανώνυµης 
εταιρείας κατά 100% θυγατρικής, µε 
την επωνυµία «Ιχθυοκαλλιέργειες 
Βόρειας Εύβοιας Μονοπρόσωπη 
Ανώνυµη Εταιρεία» και διακριτικό 
τίτλο «Ιχθυοκαλλιέργειες Βόρειας 
Εύβοιας Μ.Α.Ε».

CHIPITA: Σε πολλαπλή συγχώνευση 
των εταιριών στην Κύπρο 
προχώρησε ο όµιλος πριν τη λήξη 
του 2019. Η θυγατρική του 
ελληνικού οµίλου Chipita 
Participations Limited προχώρησε 
σε συγχώνευση µε τις Chipita 
Nigeria Cyprus Limited, Chipita 
Unkraine Cyprus Limited, Chipita 
Russia Cyprus Trading Limited και 
Wiseversra Investment Limited.

BΑΤ Hellas: Στο πλαίσιο της πολιτικής 
της για καινοτόµες πρακτικές 
ανθρώπινου δυναµικού ανακοίνωσε 
ότι οι εργαζόµενοι την επόµενη 
περίοδο θα µπορούν να εργάζονται 
από το σπίτι (Smart Working) λόγω 
των περιορισµών που έχουν τεθεί από 
την έξαρση του κορωνοϊού.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Συνθήκες απόλυτου πανικού επικρατούν 
στις διεθνείς χρηµαταγορές µε την πανδη-
µία πλέον του κορώνοϊού να προκαλεί πε-
ριορισµούς στα ταξίδια και επιβράδυνση 
της οικονοµικής δραστηριότητας. Το ελ-
ληνικό χρηµατιστήριο έχει παγιδευθεί σε 
bear market µε τις απώλειες να υπερβαί-
νουν κατά πολύ το 20% από τα πρόσφα-
τα υψηλά. Η ταξιδιωτική απαγόρευση Ευ-
ρωπαίων στις ΗΠΑ που ανακοινώθηκε α-
πό τον Λευκό Οίκο έρχεται να προστεθεί 
στους παράγοντες, που προκαλούν τριγ-
µούς στις διεθνείς αγορές λόγω εµπορι-
κού πολέµου. Η UBS αναµένει ότι οι αγο-
ρές θα παραµείνουν σε αυτή την τάση έ-
ντονης µεταβλητότητας έως ότου υπάρξει 
ένας συνδυασµός των εξής: 1) ενδείξεις ε-
πιτυχηµένου περιορισµού της εξάπλωσης 
του κορωνοϊού, 2) σαφήνεια για τον κα-
θαρό οικονοµικό αντίκτυπο και 3) συντο-

νισµένη παγκόσµια απάντηση πολιτικής.
Την ίδια ώρα, συντονισµένη δράση έ-

ναντι του κορωνοϊού συνιστά η επικεφα-
λής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπε-
ζας, προειδοποιώντας τους Ευρωπαίους 
ηγέτες, ότι σε διαφορετική περίπτωση η 
Ευρώπη θα µπορούσε να δει ένα σενάριο 
που να θυµίζει τη χρηµατοπιστωτική κρί-
ση του 2008. Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι τα 
µέτρα νοµισµατικής πολιτικής µπορούν να 
λειτουργήσουν µόνο εάν τα στηρίξουν και 
οι κυβερνήσεις, διατηρώντας τα επιτόκια 
αναχρηµατοδότησης στο µηδέν και το α-
ποδοχής καταθέσεων στο -0,50%. Παράλ-
ληλα, η ΕΚΤ επιλέγει το «όπλο» των στο-
χευµένων δηµοπρασιών αναχρηµατοδό-
τησης για τη στήριξη της πραγµατικής οι-
κονοµίας και τη διοχέτευση πρόσθετης 
ρευστότητας µε επιπλέον αγορές οµολό-
γων 120 δισ. ευρώ ως τα τέλη του έτους.

Νέα ετικέτα
Η εταιρεία Μύλοι Λούλη ανανεώνει 
ορισµένα συστατικά της σειράς 
προϊόντων Easy Bake των Μύλων 
Αγίου Γεωργίου και καταργεί τη 
χρήση φοινικέλαιου υποκαθιστώντας 
το µε άλλα έλαια, όπως καρυδέλαιο. 
Από εδώ και στο εξής τα αγαπηµένα 
Easy Bake, πάνω στις ανανεωµένες 
τους συσκευασίες θα φέρουν ειδική 
σήµανση, «χωρίς φοινικέλαιο».

Μινέρβα
Εµπεδώνεται η συνεργασία της Μινέρβα 
µε το Χαµόγελο του Παιδιού. Για µια 
ακόµα χρονιά, η Μινέρβα προσέφερε 
είδη πρώτης ανάγκης στα 14 σπίτια του 
οργανισµού όπου µεγαλώνουν πάνω 
από 300 παιδιά. Καλύπτει τις ετήσιες 
ανάγκες τους προσφέροντας 210 λίτρα 
έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 100 λίτρα 
σπορέλαιο, 50 κιλά βούτυρο, 60 κιλά 
µαργαρίνη και 60 λίτρα ξίδι.

Οικονομική πανδημία 
και στο βάθος ευκαιρία

 Σε bear market Ελλάδα, διεθνείς χρηματαγορές 
 Πρόσθετη ρευστότητα από ΕΚΤ με ίδια επιτόκια

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π. 0,7300 +13,18%

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,5100 +9,44%

CPI Α.Ε. 0,3800 +9,20%

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,2000 6,95%

ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ Α.Β.Ε.Ε. ∆.Ε. & Σ. 1,0000 +3,09%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,3000 -25,00%

ΑΦΟΙ Χ. ΚΟΡ∆ΕΛΛΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,1820 -24,17%

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ ΚΑΤ/ΩΝ ΑΓΑΘΩΝ 0,9600 -23,20%

Ο ΚΕΚΡΟΨ Α.Ε ΞΕΝ..ΤΟΥΡ.. ΟΙΚ.. ΛΑ 0,9600 -21,18%

ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε. 1,2500 -21,14% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 22,566.80 -4.19%
 NASDAQ Comp 7,638.28  - 3.87%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  2,570.06 - 11.55%
Λονδίνο FTSE 100 5,237.48 -10.87%
Φρανκφούρτη DAX-30 9,161.13 -12.24%
Παρίσι CAC-40 4,044.26 -12.28%
Ζυρίχη  SMI 8,270.44 -9.64%
Τόκιο NIKKEI-225 18,559.63 -4.41%
 
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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Κάποια από τα θετικά του νέου νόμου 
για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς

Ν
όµο του κράτους αποτελεί από τις 11.03.20 
ο νόµος 4673/2020 για τους αγροτικούς 
συνεταιρισµούς. Σχεδόν µία 10ετία µε-
τά τον τελευταίο νόµο (4015/11), γίνεται 

προσπάθεια από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης, να ζωντανέ-
ψουν οι συνεταιρισµοί και να παρα-
µείνουν στην περιφέρεια οι αγρό-
τες, µέσα από τη δηµιουργία συλ-
λογικών οργάνων.

Οι περισσότερες συζητήσεις κατά 
τη διάρκεια της διαβούλευσης, αλλά 
και στους διαδρόµους της  Βουλής, 
όσο συζητούνταν το νοµοσχέδιο, εί-
χαν ως βασικό πυλώνα τα διοικητι-
κά: πως θα ψηφίζουν, ποιοι θα ψη-
φίζουν, ποιοι θα ψηφίζονται, τι θα 
γίνει µε την απαλλαγή διοικητικών 
ευθυνών των οικονοµικών αποτε-
λεσµάτων για το κάθε έτος, ποιοι 
θα εκπροσωπούν ποιους, ποιοι θα 
εκπροσωπούνται από ποιους………
[χωρίς σχόλια]…… Φυσικά, τέθηκαν 
και µερικά πρακτικά θέµατα που α-
φορούν τη λειτουργία τους... 

Ας αφήσουµε προς το παρόν τα 
διοικητικά, εκφράζοντας µόνο µία 
απορία: όποιος αποφασίζει να ασχο-

ληθεί µε τα κοινά των συνεταιρισµών, γνωρίζει ότι θα 
αφιερώσει προσωπικό χρόνο και χωρίς ανταµοιβή. ∆εν 
γίνεται να παραπονιέται µετά γιατί τρέχει µόνος του. 

ΑΣ ∆ΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ:

Μειώθηκε η υποχρεωτική συµµετοχή των µελών 
για την ίδρυση ενός Α.Σ., από είκοσι σε δέκα άτοµα. 
[Άρθρο 4-Όροι σύστασης: 1. Για τη σύσταση ΑΣ απαι-

τείται η σύνταξη καταστατικού και, 
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 
2, η υπογραφή του από δέκα (10) 
τουλάχιστον πρόσωπα που συγκε-

ντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 6, καθώς και 
η υποβολή του µε την αίτηση του άρθρου 23 στην ε-
ποπτεύουσα Αρχή του άρθρου 21 για την έγκρισή του 
και την εγγραφή του ΑΣ στο Εθνικό Μητρώο Αγροτι-
κών Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων 
του άρθρου 22 (ΕΜΑΣ). Το ιδρυτικό καταστατικό ορί-
ζει προσωρινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο το οποίο απο-
τελείται από τουλάχιστον τρία (3) πρόσωπα από αυτά 
που το υπογράφουν, µεταξύ των οποίων ορίζει και τον 
Πρόεδρό του. Ο αριθµός των µελών του προσωρινού 
∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι πάντοτε περιττός…]. 

Σηµαντική η µείωση αυτή, αφού η συγκέντρωση 
20 ατόµων κατ’ ελάχιστο αποδείχθηκε δύσκολο εγ-
χείρηµα µέχρι τώρα. Θα έπρεπε κατά την άποψη µου, 
να δοθεί η δυνατότητα να συνεταιρίζονται κάτ’ ελά-
χιστο δύο άτοµα. Όπως ακριβώς είναι στο εξωτερικό. 
Κάθε φορά το αναφέρουν σε συνέδρια και οµιλίες οι 
καλεσµένοι συνδικαλιστές αγρότες του εξωτερικού, 
οι εγχώριοι υπηρεσιακοί µας παρακινούν να δούµε 
πως τα καταφέρνουν στα εξωτερικά οι αγρότες, αλλά 
βλέπουµε και πάλι τα ίδια. Ευτυχώς τουλάχιστον που 
λιγόστεψαν και από 20 έγιναν 10. Ελπίζω στα επόµε-

να νοµοσχέδια να µειωθούν κι άλλο, διότι ο σκοπός 
είναι να µάθουν οι αγρότες να συνεργάζονται και ό-
χι να είναι καλά και ντε πολλοί µαζί [..έχουµε και τον 
κορονοϊό τελευταία….]

Εφόσον το καταστατικό το προβλέπει, µπορούν να 
εγγραφούν και µέλη – επενδυτές χωρίς να έχουν την 
υποχρέωση να συναλλάσσονται µε το συνεταιρισµό..
[;;;;;άρθρο 6 §3]. Ευτυχώς που […Οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις εισόδου και εξόδου, τα δικαιώµατα, οι υ-
ποχρεώσεις, η δυνατότητα και οι προϋποθέσεις συµ-
µετοχής των µελών - επενδυτών στο ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο ή στο Εποπτικό Συµβούλιο του ΑΣ, καθορίζο-
νται από το καταστατικό, µε την επιφύλαξη των διατά-
ξεων του παρόντος νόµου…]. Ταπεινή συµβουλή σε 
όλους τους υποψήφιους για συµµετοχή σε συνεται-
ρισµούς: φροντίστε τα µέλη-επενδυτές, να υποχρεώ-
νονται να συναλλάσσονται µε οπ συνεταιρισµό, δι-
αφορετικά σας βλέπω για κλείσιµο. ∆εν είναι δυνα-
τόν να εγγραφεί µέλος κάποιος, ο οποίος ασκεί πα-
ράλληλα µε τη συµµετοχή του, ίδια δραστηριότητα µε 
το συνεταιρισµό και να την ασκεί ελεύθερα. Θα ήθε-
λα να µου το εξηγήσει κάποιος το σκεπτικό της πα-
ραγράφου αυτής.

ΑΡΘΡΟ 9 §1: […1. Το συνεταιριστικό κεφάλαιο των ΑΣ 
ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο ποσό των δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ…]. Στα θετικά του νέου νόµου, η µείω-
ση του ελάχιστου συνεταιριστικού κεφαλαίου.

Έχουµε πολλά να συζητήσουµε το επόµενο διά-
στηµα. Θέλω απλώς να σταθώ στο εξής: Το καταστα-
τικό είναι όλα τα λεφτά: Όσο πιο προσεκτικά συντα-
χθεί, τόσο καλύτερα θα είναι για όλα τα µέλη. Επί-
σης, σκεφτείτε την δυνατότητα που έχετε για εγγρα-
φή του Συνεταιρισµού στο ΓΕΜΗ. Παρότι δεν είναι 
υποχρεωτικό, δίνεται η δυνατότητα άµεσης παρα-
κολούθησης όλων των διοικητικών και οικονοµι-
κών διαδικασιών και µεταβολών, προς όφελος της 
ενηµέρωσης των µελών.

Έγιναν 10 
Η συγκέντρωση 20 

ατόµων κατ’ ελάχιστο 
αποδείχθηκε δύσκολο 
εγχείρηµα µέχρι τώρα

Στα 10.000 ευρώ
Στα θετικά του νέου 
νόµου η µείωση του 

ελάχιστου συνεταιριστι-
κού κεφαλαίου 

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)

«ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 
Η ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 

ΤΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ»
Από τις 17 Μαρτίου θα είναι διαθέσιµο 

στη σελίδα του ΕΦΚΑ το έντυπο 
για την πληρωµή των εισφορών του 

Ιανουαρίου. Οι εισφορές µπορούν 
να πληρωθούν εµπρόθεσµα 

µέχρι τις 20 Μαρτίου.

Οι νέες εισφορές ΕΦΚΑ-ΟΓΑ

Η διαδικασία επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας 
ολοκληρώθηκε στις 13 Μαρτίου. Μέχρι τις 16 
του ίδιου µήνα ο ΕΦΚΑ θα ενσωµατώσει την 
επιλογή του κάθε αγρότη, ή θα κλειδώσει στην 
κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία όλους όσους 
δεν έκαναν καµία ενέργεια επιλογής. 
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Κάθε ίνα 
που παράγει 
το χωράφι θέλει 
να αξιοποιήσει η 
κυκλική οικονομία
Το ζητούμενο στις ανταγωνιστικές 
βιομηχανίες της αγροδιατροφής είναι 
τίποτα να μην πηγαίνει χαμένο από 
το χωράφι και το στάβλο και να δίνεται 
προστιθέμενη αξία και νέα δυναμική 
στην αγροτική παραγωγή

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ο τρόπος µε τον οποίο θα εξασφαλιστεί προστιθέ-
µενη αξία τόσο στο βασικό προϊόν όσο και στους 
δορυφόρους της παραγωγής, ώστε τίποτα να µην 
πηγαίνει χαµένο, είναι το νέο ζητούµενο στις α-
νταγωνιστικές βιοµηχανίες, µε τις απαντήσεις να 
εντοπίζονται το τελευταίο διάστηµα στο µοντέλο 
της κυκλικής οικονοµίας.   

Ανάµεικτες αγροτικές εκµεταλλεύσεις που απο-
µακρύνονται από τη λογική της µονοκαλλιέργειας, 
αλλά συνδυάζουν τη γεωργία µε την κτηνοτροφία 
και την καθετοποίηση της παραγωγής, είναι το επι-
κρατέστερο σενάριο για τη µετάβαση του πρωτογενή 
τοµέα στο νέο οικονοµικό µοντέλο, όπως αυτό απο-
τυπώνεται σε µια σειρά από νέες επιστηµονικές µε-
λέτες που δηµοσιεύτηκαν την τελευταία τριετία, ό-
ταν νωρίτερα η βιβλιογραφία ήταν ιδιαίτερα φτωχή.   

Όσοι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις του το-
µέα της αγροδιατροφής, σαν να έχουν προεξοφλή-
σει την προσφορά των έξυπνων τεχνολογικών ερ-
γαλείων στην παραγωγή, αφήνοντας τη δηµιουρ-
γικότητά τους να εξελιχθεί πέρα από τα όρια του 
γραµµικού οικονοµικού µοντέλου, που άκµασε τα 
τελευταία 100 και πλέον χρόνια.  

Το υπαρκτό, αλλά µάλλον προσωρινό επενδυτι-
κό έλλειµµα, δεν φαίνεται ότι πτοεί εκείνους που 

προσπαθούν να συλλάβουν «το νέο» στην πρωτο-
γενή παραγωγή, όσο πλέον όλες οι ανταγωνιστι-
κές βιοµηχανίες εφοδιάζονται θεσµικά, πολιτικά 
και επικοινωνιακά µε τα εφόδια που θα επιτρέψουν 
το άλµα προς την εποχή της κυκλικής οικονοµίας. 

Βέβαια αυτός ο ολιστικός τρόπος παραγωγής α-
παιτεί… αντιληπτικές µεταλλάξεις σε ολόκληρη την 
αλυσίδα εφοδιασµού και την κατανάλωση. 

Ενισχυµένες οι απευθείας πωλήσεις 
από παραγωγούς σε καταναλωτές

Η κυκλική οικονοµία που στο κοµµάτι της αγροδι-
ατροφής θέλει την αξιοποίηση κάθε ίνας που µπορεί 
να παραχθεί στο χωράφι και ψάχνει να δώσει χρη-
στική και προστιθέµενη αξία σε κάθε τι που προκύ-
πτει από τις εργασίες στον στάβλο, µπορεί να δώσει 
νέα δυναµική στην αγροτική παραγωγή. Παράλλη-
λα, η ανάπτυξη προτύπων για την κυκλικότητα στο 
πλαίσιο της οικολογικής και ενεργειακής σήµανσης 
ενισχύει τη διαφάνεια για τους καταναλωτές όσο πα-
ράλληλα αφήνει περιθώρια αύξησης της προστιθέµε-
νης αξίας για το τελικό προϊόν. Μαζί µε αυτό, έρευ-
νες καταγράφουν µια ανερχόµενη τάση που θέλει 
το ενδιαφέρον για απευθείας πωλήσεις από τους πα-
ραγωγούς στους καταναλωτές να έχει ενισχυθεί. ∆ι-
αδικτυακά καταστήµατα παραγωγών, κουτιά µε προ-
ϊόντα αγροδιατροφής που φεύγουν από το χωράφι 
και φτάνουν απευθείας στο σπίτι των καταναλωτών, 

Η συζήτηση γύρω από την κυκλική 
οικονοµία φούντωσε και σε πολιτικό 

επίπεδο, όταν οριοθετήθηκε η νέα πολιτική 
της Κοµισιόν και παρουσιάστηκε το 

ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη µετάβαση 
στη νέα εποχή, που έχει αντανάκλαση και 

στις εθνικές προσεγγίσεις, µε την ειδική 
πλατφόρµα για τη χρηµατοδότησή της να 
αποτελεί πλέον µια στέρεη βάση. Ωστόσο, 

οι προκλήσεις παραµένουν σηµαντικές και 
το επενδυτικό έλλειµµα υπαρκτό.
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τοπικές αλυσίδες προµήθειας τυποποιηµένων προ-
ϊόντων µε περιβαλλοντική ευαισθησία, φαίνεται ότι 
«µιλούν» στην καρδιά των σύγχρονων καταναλωτών. 

Η συζήτηση γύρω από την κυκλική οικονοµία φού-
ντωσε και σε πολιτικό επίπεδο, όταν οριοθετήθηκε 
η νέα πολιτική της Κοµισιόν και παρουσιάστηκε το 
ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τη µετάβαση στη νέα 
εποχή, που έχει αντανάκλαση και στις εθνικές προ-
σεγγίσεις, µε την ειδική πλατφόρµα για τη χρηµα-
τοδότησή της να αποτελεί πλέον µια στέρεη βάση.

Ωστόσο, οι προκλήσεις παραµένουν σηµαντικές 
και το επενδυτικό έλλειµµα υπαρκτό. Ιδιαίτερα ση-
µαντικό είναι το χρηµατοδοτικό πλαίσιο της Ευρω-
παϊκής Πράσινης Συµφωνίας, που ανακοινώθηκε 
τον Ιανουάριο, για την κινητοποίηση πράσινων ε-
πενδύσεων 1 τρις ευρώ στην επόµενη δεκαετία. 
Το επενδυτικό πλάνο αποδεσµεύει πρόσθετα κον-
δύλια για έργα που συµβάλλουν στον περιορισµό 
της κλιµατικής αλλαγής, δηµιουργεί νέους µηχανι-
σµούς χρηµατοδότησης και ισχυρότερες προϋποθέ-
σεις για µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.

Μεγάλη η ψαλίδα ανάµεσα στην εγχώρια 
και την ευρωπαϊκή βιοµηχανία

Την τελευταία τριετία, µέσω του Προγράµµατος 
Horizon έχει ήδη διοχετευτεί 1 δισ. ευρώ σε έργα 
κυκλικής οικονοµίας στην Ευρώπη. Το φάσµα ε-
φαρµογών είναι ευρύ, από την ανακύκλωση έως τη 

διαχείριση αποβλήτων, την κατάλυση, την αλιεία, 
τα τρόφιµα, τη µεταποίηση και την εφαρµογή αλ-
γορίθµων για την ελαχιστοποίηση απορριµµάτων.  

Να σηµειωθεί εδώ όµως ότι η συµµετοχή ελλη-
νικών µικροµεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκές 
χρηµατοδοτήσεις είναι αρκετά περιορισµένη, γεγο-
νός που αναδεικνύει ότι το θεσµικό πλαίσιο πρέπει 
να συµπληρωθεί, ενώ καθοριστική είναι και η συ-
ντονισµένη ενηµέρωση. Ενδεικτικά, σε πρόσφατη 
πρόσκληση που απευθυνόταν σε µικροµεσαίες επι-
χειρήσεις, διαθέτοντας 4,5 εκατ ευρώ  για να µετα-
σχηµατίσουν τη δραστηριοποίησή τους από γραµ-
µική σε κυκλική, από τις 90 προτάσεις που υπο-
βλήθηκαν, µόλις µία προέρχεται από τη χώρα µας.

Το παραπάνω µαρτυρά το άνοιγµα της ψαλίδας α-
νάµεσα στην εγχώρια βιοµηχανία και την ευρωπαϊκή, 
πάντα µε προοπτική σε βάθος δεκαετίας. Στο µεταξύ 
οι χώρες του Βορρά προσπαθούν να σπρώξουν τόσο 
τους καταναλωτές όσο και τους παραγωγούς προς το 
µοντέλο της κυκλικής οικονοµίας. Η γερµανική κυ-
βέρνηση προσφέρει χορηγίες για τον σχεδιασµό προϊ-
όντων µε χαµηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Στην Ολ-
λανδία έχουν εναποτεθεί 40 εκατ. ευρώ σε ένα κρα-
τικό ταµείο που χρηµατοδοτεί ένα αγροτικό µοντέλο 
που ευνοεί την αναδάσωση και συγχρηµατοδοτείται 
από τη Rabobank. Η Γαλλία επίσης έχει αναπτύξει το 
δικό της πλάνο, µε τη λίστα όµως να σταµατά στις χώ-
ρες αυτές και τους πιο ανεπτυγµένους γείτονες.  

Το παραγωγικό πρότυπο της ιταλικής πολυεθνικής Barilla στο κοµµάτι της 
σάλτσας συνιστά ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα κυκλικής οικονοµίας. 

Περιορισµένη
Η συµµετοχή 

των ελληνικών 
µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων 
σε ευρωπαϊκές 

χρηµατοδοτήσεις 
είναι αρκετά 

περιορισµένη, 
αναδεικνύοντας 
ότι το θεσµικό 
πλαίσιο πρέπει 

να συµπληρωθεί

Τέσσερα
σενάρια φάρµας 
που παράγει
γάλα για να
κάνει παρµεζάνα
Σε ιταλική έρευνα (Πανεπιστήµια σε 
Νάπολη, Μπολόνια κ.α) αξιολογήθηκαν 
οι επιδόσεις µίας κτηνοτροφικής 
εκµετάλλευσης που παράγει γάλα για 
την παραγωγή παρµεζάνας, πριν και 
µετά την εγκατάσταση ενός 
φωτοβολταϊκού σταθµού 
ηλεκτροπαραγωγής και µίας µονάδας 
βιοαερίου που συνδυάζεται µε µια 
ηλεκτρογεννήτρια που τροφοδοτείται µε 
βιοαέριο, σύµφωνα µε τις αρχές της 
κυκλικής οικονοµίας. Η µελέτη αυτή 
διερεύνησε 4 εναλλακτικά σενάρια: 
Σενάριο 1: Μία εντατική κτηνοτροφική 
µονάδα, στην οποία αγοράζονται 
ζωοτροφές και ηλεκτρική ενέργεια 
και η κόπρος πωλείται ή απορρίπτεται. 
Σενάριο 2: Η ίδια µονάδα λίγο πριν την 
εγκατάσταση φ/β και βιοαερίου, που 
κάνει αυτοπαραγωγή ζωοτροφής και 
βάζει την κοπριάς ως λίπασµα. 
Σενάριο 3: Το ίδιο αγρόκτηµα, µετά την 
υλοποίηση της επένδυσης σε 
φωτοβολταϊκό για την κάλυψη του 
100% της τοπικής ζήτησης. 
Σενάριο 4: Το ίδιο αγρόκτηµα, µετά την 
εγκατάσταση ενός χωνευτή κοπριάς και 
µιας ηλεκτρικής γεννήτριας, για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από 
βιοαέριο (που πωλείται ως πρόσθετο 
προϊόν, ενώ το χωνεµένο υλικό 
χρησιµοποιείται ως λίπασµα). 
Τα αποτελέσµατα παρουσιάζουν τοπικές 
και µεγάλες βελτιώσεις στη µετάβαση 
από το Σενάριο 1 στο Σενάριο 2 (λόγω 
της αυξηµένης αυτονοµίας από την 
παραγωγή ζωοτροφών), καθώς και κατά 
τη µετάβαση από το Σενάριο 2 στο 
Σενάριο 3 (λόγω της αυτοπαραγωγής 
της ηλεκτρικής ενέργειας). Η µετάβαση 
από το Σενάριο 3 στο Σενάριο 4 δείχνει 
την προστιθέµενη αξία της πρόσθετης 
παραγωγής ηλεκτρισµού από το 
βιοαέριο. Τα αποτελέσµατα 
υποδεικνύουν ότι είναι δυνατές 
διάφορες βελτιώσεις µέσω της δοµής 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων, της 
προσφοράς ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας και του διαφορετικού 
συνδυασµού προϊόντων. 

ΜΗ∆ΕΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΠΑΤΑΛΗΣ ΣΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ 

H Barilla με τις σάλτσες ντομάτας 
δείχνει να έχει πιάσει το νόημα 
Για την παρασκευή µιας συσκευασίας 400 γραµµαρίων σάλτσας ντοµάτας και 
βασιλικού, περίπου 47 γραµµάρια ντοµάτας καταλήγουν στον κάδο απορριµµάτων, 
σύµφωνα µε όσα καταγράφει διαπανεπιστηµιακή έρευνα ιδρυµάτων της Ιταλίας, που 
εστιάζει στον τρόπο µε τον οποίο η Barilla έχει µηδενίσει την σπατάλη αυτή. Όπως 
υπογραµµίζουν οι ερευνητές, η µεθοδική καταγραφή του όγκου της πρώτης ύλης που 
πράγµατι αξιοποιείται και αυτής που χάνεται κάπου στη διαδροµή είναι ένα βασικό 
εργαλείο για την ολιστική προσέγγιση της παραγωγής µε σύγχρονους όρους, 
σηµειώνοντας πως το παραγωγικό πρότυπο της ιταλικής πολυεθνικής στο κοµµάτι της 
σάλτσας συνιστά ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα κυκλικής οικονοµίας. Στη διαδικασία 
της συλλογής και σε ποσοστό 57,8% η απώλεια πρώτης ύλης γίνεται στο χωράφι, 
εξαιτίας των προτύπων που επιλέγονται για την πρώτη ύλη. Το 20,2% της απώλειας 
γίνεται στη διαδικασία της µεταποίησης, όπου προκύπτουν και τα περισσότερα µη 
βρώσιµα υποπροϊόντα, ενώ µέσα στο εργοστάσιο χάνεται το 16,7% από ανθρώπινα ή 
µηχανικά λάθη, όπως λάθος σήµανση στην ετικέτα, ραγισµένα βάζα κλπ. Το 1,2% 
χάνεται κατά τη µεταφορά. Εφαρµόζοντας µια φιλοσοφία κυκλικής οικονοµίας, η 
στρατηγική της εταιρείας υπαγορεύει τη µη συγκοµιδή του 57,87% της πρώτης ύλης 
που είναι ελαττωµατική, ενώ κατευθύνει για χρήση σε ζωοτροφές το 14,54%.  
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Στόχο τις 1.000 χοιρομητέρες  
έχει βάλει η «Χαλκιδική ΑΕ»

 Στόχος ενίσχυση 20% της δυναμικότητας και καθετοποίηση της μονάδας
 Η μονάδα από τη Νέα Τένεδο «τρέχει» δύο επενδυτικά ύψους 2,8 εκατ.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ενίσχυση της παραγωγικής της δυναµικότητας σε 
ποσοστό περίπου 20% και επέκταση και στον το-
µέα της τυποποίησης, που θα της επιτρέψει να κα-
θετοποιηθεί, θέτει σε τροχιά υλοποίησης η χοιρο-
τροφική µονάδα «Η Χαλκιδική ΑΕ», µέσα από δύο 
νέα επενδυτικά προγράµµατα.

Η χοιροτροφική επιχείρηση από τη Νέα Τένεδο 
Χαλκιδικής, που «έλκει» τις ρίζες της στο 1970 και 
ανήκει στις δέκα µεγαλύτερες του τοµέα της στην 
Ελλάδα, έχει θέσει ως προτεραιότητά της να αυξή-
σει το ζωικό της κεφάλαιο, προκειµένου να µπορέ-
σει να ανταποκριθεί µε επάρκεια στην αυξηµένη ζή-
τηση στην αγορά, λόγω της µειωµένης προσφοράς 
χοιρινού διεθνώς, συνεπεία των κρουσµάτων της 
αφρικανικής πανώλης. «Σήµερα έχουµε 750 χοι-
ροµητέρες και το σχέδιο είναι να τις αυξήσουµε κα-
τά 200–250 και να φτάσουµε στις 950-1.000 χοιρο-
µητέρες, ώστε από τα περίπου 20.000-22.000 χοι-
ρινά ετησίως, να πάµε σε µια παραγωγή µε πάνω 

από 26.000» µας εξήγησε ο πρόεδρος της επιχεί-
ρησης Κώστας Βαµβακάς. Τόνισε δε, ότι η αύξηση 
του ζωικού κεφαλαίου της µονάδας θα γίνει µέσω 
κλειστού πυρήνα αναπαραγωγής και σε συνεργα-
σία µε µια από τις µεγαλύτερες εταιρείες S.P.F. (σ. 
σ. Specific Pathogenic Free – Ελεύθερη Παθογόνων 
Νοσηµάτων) στην Ευρώπη, για να εξασφαλιστεί η 
καλύτερη δυνατή υγεία των ζώων, καθώς είναι µία 
από τις λιγοστές του κλάδου της στην Ελλάδα, που 
διαθέτει ανάλογη πιστοποίηση.

Για τη συγκεκριµένη επένδυση, που θα προσεγ-
γίσει το ποσό των 1 εκατ. ευρώ, προ ηµερών «άνα-
ψε πράσινο φως» και το Κεντρικό Συµβούλιο Περι-
βαλλοντικής Αδειοδότησης. Η επιλογή του timing 
για το επενδυτικό εγχείρηµα µοιάζει ιδανική, διότι 
οι επιπτώσεις της ζωονόσου εκτός από την αύξηση 
της ζήτησης, έχουν προκαλέσει και ένα µίνι ράλι τι-
µών, από το οποίο δεν θα µπορούσε να ξεφύγει η 
Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό πως σήµερα στην ελληνι-
κή χονδρική αγορά το χοιρινό κυµαίνεται από 3,40 
έως 3,50 ευρώ το κιλό, όταν προ αφρικανικής πα-
νώλης «έπαιζε» µεταξύ 2,20-2,80 ευρώ.

Για τον καλύτερο έλεγχο της ποιότητας του παρα-
γόµενου προϊόντος η µονάδα επιλέγει δηµητρια-
κά της περιοχής, τα οποία αφού ελεγχθούν αλέ-
θονται στο ιδιόκτητο παρασκευαστήριο που δια-
θέτει, ενώ το κρέας το διοχετεύει σε ποσοστό σχε-
δόν 80% εντός της εγχώριας αγοράς και το υπό-
λοιπο 20% το εξάγει στην Αλβανία. Το δεύτερο ε-
πενδυτικό σχέδιο, που ξεκινά να υλοποιήσει η ε-
πιχείρηση, στην ουσία έρχεται να προσθέσει τον 
κρίκο που λείπει από την αλυσίδα των δραστηριο-
τήτων της και θα της επιτρέψει να καθετοποιηθεί.

Μέσω του νέου εταιρικού σχήµατος, που σύστη-
σαν οι τρεις συνεταίροι -Κώστας Βαµβακάς, Βασί-
λης Βαµβακάς και Μενέλαος Γλαράκης- µε την ε-

πωνυµία «Κρέατα Βαµβακάς – Γλαράκης ΙΚΕ», η ε-
πιχείρηση επεκτείνει τη δράση της και στην τυπο-
ποίηση κρέατος. Έχει ήδη αγοραστεί ένα γήπεδο 
30 στρεµµάτων, στο οποίο πρόκειται να κατασκευ-
αστεί η µονάδα τυποποίησης, που θα εξοπλιστεί 
µε σύγχρονες γραµµές παραγωγής για διάφορους 
κωδικούς µε λουκάνικα, µπιφτέκια, σουβλάκια και 
µια σειρά άλλα προϊόντα. «Η αγορά πηγαίνει πλέ-
ον στο τυποποιηµένο κρέας. Ολοένα και περισσό-
τεροι πελάτες µας ζητούν να τους παρέχουµε τε-
µαχισµένα κοµµάτια και αυτός ήταν ο λόγος για 
τον οποίο αποφασίσαµε να µπούµε και στον το-
µέα αυτό», µας ανέφερε ο κ. Βαµβακάς, σηµειώνο-
ντας πως η επένδυση θα φτάσει τα 1,8 εκατ. ευρώ.

Επέκταση της Κρέατα Βαμβακάς – Γλαράκης και 
στην τυποποίηση, στα σκαριά κατασκευή μονάδας  

Στην Υπεραγορά Παπαµάνος 
το σφαγείο της ΚΡΕ.ΚΑ ΑΕ 

Η εταιρία ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ανακοίνωσε ότι 
ολοκληρώθηκε η µεταβίβαση του 

σφαγείου της στα Ιωάννινα µε αγοραστή την 
εταιρία «ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΠΑΠΑΜΑΝΟΣ Ε.Π.Ε.», 
έναντι συνολικού τιµήµατος 1,1 εκατ. ευρώ.
Το τίµηµα θα χρησιµοποιηθεί εξ’ ολοκλήρου για 
εξόφληση µέρους οφειλών της εταιρίας σε 
τράπεζες και δηµόσιο.

H Tesco πούλησε τις δραστηριότητές 
της στην Ταϊλάνδη για 10 δις δολάρια

H βρετανική αλυσίδα Tesco συµφώνησε να πωλήσει 
τις δραστηριότητές της στην Ταϊλάνδη στον 
Ταϊλανδό δισεκατοµµυριούχο Dhanin Chearavanont 
για περισσότερα από 10 δισ. δολάρια, παρά το 
γεγονός ότι η κρίση του κορωναϊού έχει πλήξει τη 
διάθεση των εταιρειών για συγχωνέσεις και 
εξαγορές. Η πώληση δίνει τέλος σε µια παρουσία 22 
ετών της Tesco στην Ταϊλάνδη.

Αύξηση πωλήσεων 2,1% έγραψε
η Pernod Ricard Hellas το 2019
Σε 80 εκατ. ευρώ, ανήλθαν το 2019 οι 
πωλήσεις της Pernod Ricard Hellas 
παρουσιάζοντας αύξηση +2,1% σε σχέση µε το 
προηγούµενο οικονοµικό έτος. Τα κέρδη προ 
φόρων ανήλθαν σε 1,5 εκατοµµύρια ευρώ.  
Σταθερά ανοδική πορεία διαπιστώνεται και στα 
οικονοµικά µεγέθη του Οµίλου Pernod Ricard 
παγκοσµίως κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους 
καθώς σηµειώθηκε αύξηση 2,7% στις πωλήσεις.

Η χοιροτροφική επιχείρηση 
από τη Νέα Τένεδο 

Χαλκιδικής, που «έλκει» 
τις ρίζες της στο 1970 

και ανήκει στις δέκα 
µεγαλύτερες του τοµέα της 

στην Ελλάδα, έχει θέσει 
ως προτεραιότητά της 

να αυξήσει το ζωικό της 
κεφάλαιο.

ΝΕΑ
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Προς κυκλική 
οικονοµία 
µε µείωση
χρήσης 
πλαστικού
και η Nestlé
Tο Ευρωπαϊκό Σύµφωνο 
Πλαστικών, το οποίο θα τη 
βοηθήσει να επιτύχει 
100% ανακυκλώσιµες ή 
επαναχρησιµοποιούµενες 
συσκευασίες και µείωση 
χρήσης του πρωτογενούς 
πλαστικού κατά 1/3 µέχρι 
το 2025 υπογράφει η 
Nestlé.
Το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο 
Πλαστικών, που ξεκίνησε 
από την Γαλλία και την 
Ολλανδία, έχει έναν και 
µοναδικό στόχο: Να 
επιταχύνει τη µετάβαση 
προς µια κυκλική 
οικονοµία και να θέσει σε 
τέρµα την αποκλειστική 
εξάρτηση από το 
πρωτογενές πλαστικό που 
παράγεται από ορυκτά 
καύσιµα. Οι εν λόγω 
ευρωπαϊκοί στόχοι, που 
φέρνουν κοντά ηγέτιδες 
εταιρίες, ΜΚΟ, 
κυβερνητικούς φορείς 
περιλαµβάνουν:
  Μείωση συσκευασιών 
και προϊόντων από 
πρωτογενές πλαστικό 
τουλάχιστον κατά 20%.
  Αύξηση της 
δυνατότητας συλλογής 
και ανακύκλωσης 
πλαστικών συσκευασιών 
στην Ευρώπη τουλάχιστον 
κατά 25%.
   Ενίσχυση της χρήσης 
ανακυκλωµένου 
πλαστικού σε συσκευασίες 
τουλάχιστον σε 30% κατά 
µέσο όρο.

Στην δηµιουργία ενός νέου επι-
σκέψιµου οινοποιείου στη Βλυ-
χάδα της Σαντορίνης, προχωράει 
η Ένωση Συνεταιρισµών Θηραϊ-
κών Προϊόντων, Santo.

Μάλιστα, η Ένωση έχει προβεί 
στην απόκτηση παλαιών εγκατα-
στάσεων επεξεργασίας ντοµάτας 
στη συγκεκριµένη περιοχή, ενώ 
στο πλαίσιο της επένδυσης έχει 
ενταχθεί σε επενδυτικό πρόγραµ-
µα του υπουργείου Αγροτικής Α-
νάπτυξης για την κατασκευή οινο-
ποιητικής µονάδας. «Η κατασκευή 

βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, και πι-
θανότατα θα χρειαστεί και 2η ή 3η 
χρηµατοδότηση από τον επενδυτι-
κό νόµο, µε ορίζοντα να ολοκλη-
ρωθεί σε δύο χρόνια από σήµερα. 
Θα δηµιουργήσουµε µία νέα µο-
νάδα µε στόχευση στον οινοτουρι-
σµό. Επιδίωξή µας είναι να γίνει έ-
να επισκέψιµο οινοποιείο, που θα 
ενισχύει τον πρωτογενή τοµέα και 
την τουριστική ανάπτυξη της Σαντο-
ρίνης», εξηγεί ο πρόεδρος του Συ-
νεταιρισµού Μάρκος Καφούρος µε 
δηλώσεις του στο FOODReporter.

Oι καινοτοµίες συνεχίζονται και 
στην αγορά µπύρας, µε την AB 
InBev να λανσάρει στην αµερικα-
νική αγορά την πρώτη της µπύ-
ρα µε εκχύλιση αζώτου υπό από 
το brand Budweiser. 

Το νέο προϊόν που φέρει την ε-
πωνυµία Budweiser Nitro Reserve 
Gold, είναι µια ξανθιά lager, η ο-
ποία εκχυλίζεται µε άζωτο (nitrogen) 
ενώ φέρει νότες ψηµένης καρα-
µέλας µε τολµηρή γεύση και ή-
πια επίγευση. Η νέα nitro µπύ-
ρα που έχει 25% περιεκτικότητα 
σε αλκοόλ, θέλει και ειδικό τρό-
πο...κατανάλωσης για ακόµη µε-
γαλύτερη απόλαυση. 

Σύµφωνα µε την Budweiser, α-
παιτεί από τους καταναλωτές να 
την ανακινήσουν τρεις φορές και 
στη συνέχεια να τη σερβίρουν ρί-
χνοντας τη µισή ποσότητα της συ-
σκευασίας απευθείας στο ποτήρι 
και αφού την αφήσουν να ηρεµή-
σει να την απολαύσουν.

Επισκέψιμο οινοποιείο
νέα επένδυση της Santo

H πρώτη 
nitro 
μπύρα 
AB InBev 

∆ιευρύνεται το δίκτυο της McDonald’s το 2020
Υλοποιώντας ένα επενδυτικό πρόγραµµα ύψους 28 εκατ. ευρώ, η Premier 
Capital plc, developmental licencee της McDonald’s σε έξι ευρωπαϊκές 
αγορές µε έδρα τη Μάλτα, συνεχίζει φέτος τη διεύρυνση του δικτύου της 
µε 12 νέα εστιατόρια και εκσυγχρονισµό υφιστάµενων. Στόχος του οµίλου 
είναι η δηµιουργία τουλάχιστον 12 νέων εστιατορίων κάθε χρόνο για την 
επόµενη τριετία. Στο πλαίσιο αυτό, φιλοδοξεί να λειτουργεί συνολικά 190 
εστιατόρια McDonald’s µέχρι το τέλος του 2022. Το 2019, άνοιξαν 12 νέα 
εστιατόρια στις Βαλτικές χώρες, την Ελλάδα και τη Ρουµανία.

Το νέο προϊόν που φέρει την 
επωνυµία Budweiser Nitro 

Reserve Gold, είναι µια ξανθιά 
lager, η οποία εκχυλίζεται µε 

άζωτο (nitrogen).

Η αύξηση του ζωικού 
κεφαλαίου της µονάδας 
θα γίνει µέσω κλειστού 
πυρήνα αναπαραγωγής και 
σε συνεργασία µε µια από 
τις µεγαλύτερες εταιρείες 
S.P.F. στην Ευρώπη.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΕΕ
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Σε κυβερνητική στήριξη εναποθέτουν, 
πλέον, τις όποιες ελπίδες τους οι τευτ-
λοπαραγωγοί της χώρας, πλην του νο-
µού Σερρών, για τη συνέχιση της καλ-
λιέργειας και φέτος. Το αίτηµά τους να 
αναλάβει η Royal Sugar το κόστος µετα-
φοράς της πρώτης ύλης στο εργοστάσιο 
των Σερρών, το µόνο που θα λειτουργή-
σει, προσέκρουσε εκ νέου σε τοίχο άρ-
νησης και ως απέλπιδα προσπάθεια θα 
επιχειρηθεί ένα ραντεβού στο υπουργείο 
Οικονοµικών, άµεσα, µε σκοπό να δι-
εκδικηθεί ένα κονδύλι της τάξεως των 
1 – 1,5 εκατ. ευρώ, ώστε να καλυφθεί 
η µεταφορική δαπάνη.

Στη «µαραθώνια» και µε στιγµές έντα-
σης συνάντηση, που ξεκίνησε λίγο πριν 
το µεσηµέρι της Τρίτης 10 Μαρτίου και 
ολοκληρώθηκε γύρω στις 3 το απόγευ-
µα, στα γραφεία της ΕΒΖ ΑΕ στη Θεσσα-
λονίκη, µε συµµετοχή περίπου 15 παρα-
γωγών, της διοίκησης της ζαχαροβιοµη-
χανίας και του Χρήστου Καραθανάση, οι 
τευτλοπαραγωγοί ξεκαθάρισαν πως πρέ-
πει να βρεθεί άµεσα µια λύση, γιατί µε 
το τιµολόγιο που έχει ανακοινωθεί και 
µε το µεταφορικό κόστος στον αγρότη, 
δεν είναι βιώσιµη η καλλιέργεια.

Ανάλογο επιχείρηµα ωστόσο διατύ-
πωσε κι ο ιδιοκτήτης της Royal Sugar, ο 
οποίος δεν άφησε περιθώρια στους συ-
νοµιλητές του, υποστηρίζοντας πως αν 
αναλάβει εκείνος τα µεταφορικά, το κό-
στος παραγωγής ζάχαρης καθίσταται α-
σύµφορο και η µονάδα στις Σέρρες δεν 
θα είναι βιώσιµη.

«Υπάρχουν πράγµατα που γίνονται και 
πράγµατα που δεν γίνονται», φέρεται να 
σηµείωσε ο επιχειρηµατίας και έριξε στο 
τραπέζι, ως µόνη εναλλακτική να καλλι-
εργηθούν φέτος άλλα περίπου 10.000 
στρέµµατα στο ∆οµοκό, τη Λάρισα, την 
Πιερία, την Ηµαθία, την Πέλλα και τον Έ-
βρο, µαζί µε τα περίπου 10.000 στρέµµατα 
των Σερρών, να επιδοτηθεί από το κράτος 
η µεταφορά των τεύτλων στο εργοστάσιο 
στις Σέρρες. Κατά τις ίδιες πηγές ο Χρή-
στος Καραθανάσης επικαλέστηκε συνο-
µιλία µε τον υφυπουργό Οικονοµικών Α-
πόστολο Βεσυρόπουλο, που του δήλωσε 
πως υπάρχει η δυνατότητα να βρεθεί ένα 
κονδύλι και να υλοποιηθεί µια τέτοια λύ-
ση. «Να συγκεντρώσουµε στοιχεία για το 
κόστος ανά ζώνη, µε πρώτη ζώνη το ∆ο-
µοκό, δεύτερη τη Λάρισα, τρίτη το Πλα-
τύ και τέταρτη τον Έβρο και να το παλέ-

ψουµε µε την κυβέρνηση να επιδοτήσει 
τη µεταφορά έως τις Σέρρες. Το ποσό δεν 
είναι παραπάνω από 1,5 εκατ. ευρώ», φέ-
ρεται να είπε ο επιχειρηµατίας. ∆εν έλει-
ψαν πάντως, οι αψιµαχίες µε τους παρα-
γωγούς να µιλούν για άνιση µεταχείρι-
ση κι ότι µε τους όρους που τοποθετείται 
ο ιδιοκτήτης της Royal Sugar δεν εξυπη-
ρετείται ο κύριος στόχος για τον οποίο έ-
γινε η εκµίσθωση των δύο παραγωγικών 
µονάδων, που είναι η συνέχιση της τευτ-
λοκαλλιέργειας, οπότε δεν υπήρχε λόγος 
να γίνει. Επίσης, ζήτησαν επανειληµµέ-
νως να λειτουργήσουν κέντρα συλλογής 
των τεύτλων και εκτός Σερρών, ώστε να 
πλένονται τα τεύτλα και να γίνεται δειγ-
µατοληψία την ώρα της παράδοσης για 
να υπάρχει αντικειµενική καταγραφή του 
ζαχαρικού τίτλου, µε τον Χρήστο Καραθα-
νάση να παραµένει, ωστόσο, ανένδοτος.

«Κρατική» μεταφορά των τεύτλων 
ονειρεύεται ο Royal Καραθανάσης  

 Απέρριψε η Royal Sugar το αίτημα τευτλοπαραγωγών να αναλάβει τα μεταφορικά  
 Αψιμαχίες Καραθανάση-παραγωγών για τους όρους παράδοσης των ζαχαρότευτλων 

Κέντρα συλλογής
Οι παραγωγοί ζήτη-

σαν επανειληµµένως 
να λειτουργήσουν 

κέντρα συλλογής των 
τεύτλων και σε άλλες 

περιοχές πλην των 
Σερρών

Αντιρρήσεις 
Οι παραγωγοί είπαν 

ότι µε τους όρους που 
τοποθετείται ο ιδιοκτή-

της της Royal Sugar 
δεν εξυπηρετείται ο 
στόχος για τον οποίο 
έγινε η εκµίσθωση 
των δύο µονάδων

Η «µαραθώνια» και µε στιγµές έντασης 
συνάντηση ξεκίνησε λίγο πριν το 
µεσηµέρι της 10ης Μαρτίου, στα 
γραφεία της ΕΒΖ στη Θεσσαλονίκη.

Το αίτηµά των παραγωγών 
να αναλάβει η Royal Sugar 
το κόστος µεταφοράς της 
πρώτης ύλης απορρίφθηκε.

Συνάντηση µε 
τον Βεσυρόπουλο
Όσον αφορά τα κέντρα 
συλλογής, λέγεται πως ο 
Χρήστος Καραθανάσης 
επέµεινε πως τηρεί τις 
δεσµεύσεις του και 
πραγµατοποιεί επένδυση 5 εκατ. 
ευρώ για συντήρηση του 
εργοστασίου των Σερρών, ενώ 
ήδη στην περιοχή γύρω από τη 
µονάδα έχουν σπαρθεί 10.000 
στρέµµατα, ενώ καταλόγισε και 
ευθύνες σε παραγωγούς ότι τον 
διαποµπεύουν µέσα από 
διαρροές σε µέσα ενηµέρωσης 
ότι δήθεν είναι υποχρεωµένος 
να παραλάβει τα τεύτλα 
εσοδείας του 2019, ενώ, όπως 
ισχυρίστηκε, από τη σύµβαση 
που υπέγραψε δεν προβλέπεται 
αυτό. Νωρίτερα η απερχόµενη 
διοίκηση της ΕΒΖ ΑΕ αν και 
δήλωσε πρόθυµη να 
παραχωρήσει κάποιους χώρους 
στα εργοστάσιά της στη Λάρισα, 
στο Πλατύ και στην Ορεστιάδα, 
για να λειτουργήσουν ως 
κέντρα συλλογής, όπως 
ζητήθηκε από τους 
παριστάµενους παραγωγούς, 
ξεκαθάρισε ότι αδυνατεί να 
χρηµατοδοτήσει κάτι τέτοιο. 
Το επιχείρηµα ήταν ότι µετά 
την υπαγωγή της 
ζαχαροβιοµηχανίας στην 
εξυγίανση και το άρθρο 106βδ 
δεν υπάρχουν καθόλου χρήµατα 
για να καλύψουν τα κόστη µιας 
τέτοιας δαπάνης και 
κατέστησαν, επίσης, σαφές πως 
ούτε κι η Τράπεζα Πειραιώς, 
στην οποία περιήλθε η ΕΒΖ, 
προτίθεται να το πράξει.
Μπροστά στο διαφαινόµενο 
αδιέξοδο συναποφασίστηκε 
να επιδιωχθεί άµεσα µια 
συνάντηση µε τον υφυπουργό 
Οικονοµικών, Απόστολο 
Βεσυρόπουλο, προκειµένου να 
του τεθεί το αίτηµα να βρεθεί 
κάποιο πρόγραµµα µέσω του 
οποίου να επιδοτηθεί το 
µεταφορικό κόστος και να 
µην χαθεί µια ακόµη 
καλλιέργεια από τη χώρα. Οι 
επαφές ξεκίνησαν µε το πέρας 
της συνάντησης και µένει να 
φανεί αν φέρουν αποτέλεσµα.



ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τη χτυπητή αδυναµία των αγροτών στο να 
κεφαλαιοποιήσουν σε επίπεδο αύξησης του 
αγροτικού εισοδήµατος την επένδυσή τους 
σε εργαλεία γεωργίας ακριβείας, καταγρά-
φει έρευνα σε 287 εκµεταλλεύσεις της Ευ-
ρώπης. Η προστιθέµενη αξία και το κόστος-
όφελος δεν είναι ακόµα ξεκάθαρα, τίθενται 
µετ’ επιτάσεως ζητήµατα πολυπλοκότητας 
και η αµερόληπτη συµβουλή (όχι συγκεκρι-
µένης φίρµας) λείπει, όπως τονίζουν συγκε-
κριµένα οι ερευνητές του Κέντρου Αγροτι-
κών Ερευνών της Λειψίας, που πραγµατο-
ποίησαν τις συνεντεύξεις στους αγρότες, 
εκ των οποίων οι 68 ήταν Έλληνες. Ενδια-

φέρον έχει πως το δείγµα των συνεντευξι-
αζόµενων ήταν χωρισµένο «µισό-µισό» σε 
υιοθετούντες νέα τεχνολογία και σε µη υι-
οθετούντες, µε τη δεύτερη αυτή οµάδα να 
εµφανίζεται µε µεγάλες προσδοκίες σχετι-
κά µε τη χρήση νέας τεχνολογίας, σε σχέ-
ση µε όσους έχουν ήδη εµπειρία σε αυτή.

Όσον αφορά τα πρακτικά δεδοµένα της 
έρευνας, φάνηκε πως η χρήση GPS προτι-
µάται περισσότερο στις αροτραίες καλλιέρ-
γειες, ενώ οι δενδροκαλλιεργητές και οι α-
µπελοκαλλιεργητές βρίσκουν µεγαλύτερη 
χρησιµότητα σε τεχνολογίες χαρτογράφη-
σης και καταγραφής εκεί που το µικροκλίµα 
δηλαδή µετράει. Παράλληλα, ιδιαίτερη προ-
τίµηση στα αυτόνοµα µηχανήµατα, έδειξαν 
οι έχοντες κηπευτικά, λόγω της υποσχόµε-

νης µείωσης στο εργατικό κόστος. Επιπλέ-
ον κατά την έρευνα, µαζί µε τους αγρότες, 
ερωτήθηκαν ακόµα 22 άνθρωποι του κλά-
δου που ασχολείται µε την καινοτοµία στη 
γεωργία. Στις απαντήσεις που έδωσαν σχε-
τικά µε τα εργαλεία ακριβείας, φάνηκαν 
πεπεισµένοι ότι η τεχνολογική ανάπτυξη 
θα επηρεάσει το έργο και το προφίλ των α-
γροτών. Όπως είπαν οι αγρότες θα λειτουρ-
γούν περισσότερο ως διαχειριστές και επό-
πτες µηχανηµάτων αντί να εργάζονται µέ-
σα στο χωράφι. Η υιοθέτηση των νέων τε-
χνολογιών αναµένεται να έρθει ως φυσικό 
επόµενο για την επόµενη γενιά των αγρο-
τών, καθώς αυτοί θα είναι «οι γιοι του ∆ι-
αδικτύου», όπους τους χαρακτήρισε ένας 
εκ των ειδικών.

Υψηλές προσδοκίες, χαμηλές 
πτήσεις στη γεωργία ακριβείας  
Όταν πρόκειται για συγκεκριμένες προκλήσεις στο αγρόκτημα, η νέα τεχνολογία δεν 
κρατάει πάντα τις υποσχέσεις της δείχνει έρευνα σε 287 ευρωπαϊκές εκμεταλλεύσεις 

Εµπειρία εναντίον 
προσδοκιών

Την έρευνα µε τίτλο 
«Εµπειρία εναντίον 

προσδοκιών: η αντίληψη των 
αγροτών για τις τεχνολογίες 

έξυπνης γεωργίας στα 
καλλιεργητικά συστήµατα 

της Ευρώπης», εκπόνησε το 
Κέντρο Αγροτικών Ερευνών 

της Λειψίας
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Δύο τα στρατόπεδα,  
λίγα τα παραδείγματα 
που γράφουν υπεραξία 
από ψηφιακές λύσεις 
Βαθειά πεπεισμένοι οι Έλληνες αγρότες για την αξία της γεωργίας 
ακριβείας, παρά το γεγονός ότι έχουν επενδύσει το λιγότερο σε αυτήν

Χρήσιµη για τη συνολική λειτουργία 
των εκµεταλλεύσεων αλλά κατώτερη 
τελικά των προσδοκιών όσον αφορά 
την επίδραση στο αγροτικό εισόδηµα 
και το περιβαλλοντικό αποτύπωµα. Έ-
τσι αντιλαµβάνονται τη νέα τεχνολογία 
οι αγρότες που δουλεύουν εδώ και και-
ρό µε τουλάχιστον ένα σύστηµα γεωρ-
γίας ακριβείας, δηλώνοντας ταυτόχρο-
να «κάπως απογοητευµένοι», αλλά όχι 
µετανιωµένοι, από την επένδυσή τους. 

Ενώ, από την άλλη, όσοι αγρότες δεν 
έχουν επενδύσει ακόµα σε νέες τεχνολο-
γίες, θα πρέπει µάλλον να είναι πιο ρε-
αλιστές µε τις απόψεις τους για τη χρή-
ση τους καθώς αυτές εµφανίζονται αρ-
κετά πιο αισιόδοξες σε σχέση µε όσους 
έχουν τη σχετική εµπειρία. 

 Στα παραπάνω ευρήµατα καταλή-
γει έρευνα µε τίτλο «Εµπειρία εναντίον 
προσδοκιών: η αντίληψη των αγροτών 
για τις τεχνολογίες έξυπνης γεωργίας 
στα καλλιεργητικά συστήµατα της Ευ-
ρώπης», που πραγµατοποίησαν ερευνη-
τές στο Κέντρο Αγροτικών Ερευνών της 
Λειψίας, αναλύοντας συνεντεύξεις από 
287 Ευρωπαίους αγρότες (το 50% υιο-
θετούντες γεωργίας ακριβείας και 50% 
µη υιοθετούντες), εκ των οποίων, οι 68 
ήταν Έλληνες. Παράλληλα, έγιναν συ-
νεντεύξεις και µε 22 εµπειρογνώµονες 
του χώρου της καινοτοµίας στη γεωργία. 
Το δείγµα περιελάµβανε επίσης αγρό-
τες από Ολλανδία, Γερµανία, Ιταλία, Ι-
σπανία, Σερβία και Βρετανία. 

Συγκεκριµένα, ζητήθηκε από τους α-
γρότες να συµφωνήσουν ή να διαφω-

νήσουν µε διάφορες δηλώσεις σχετικά 
µε το τι µπορεί να κάνει η νέα τεχνολο-
γία για αυτούς. Όσον αφορά τις προο-
πτικές της γεωργίας ακριβείας, τα συ-
γκεντρωτικά αποτελέσµατα δείχνουν ό-
τι οι περισσότεροι αγρότες συµφωνούν 
πως είναι χρήσιµη για την άσκηση της 
γεωργίας και ότι είναι καλύτερη από τα 
προηγούµενα εργαλεία. Αντίθετα, οι α-
γρότες φαίνεται να διαφωνούν σχετικά 
µε το ότι η χρήση γεωργίας ακριβείας 
θα µειώσει τον αντίκτυπο των γεωργι-
κών εκµεταλλεύσεων στο περιβάλλον 
(π.χ. µε την προστασία της βιοποικιλό-
τητας) και ότι µπορεί να βελτιώσει το α-
γροτικό εισόδηµα.

Ωστόσο, οι αγρότες σε Ελλάδα και 

Σερβία που έχουν όµως το χαµηλότε-
ρο µερίδιο όσον αφορά την υιοθέτηση 
νέων τεχνολογιών, πιστεύουν σε µεγά-
λο βαθµό ότι θα αυξήσουν το εισόδηµά 
τους και θα µειώσουν το περιβαλλοντι-
κό τους αποτύπωµα µε την υιοθέτηση 
των νέων τεχνολογιών. Ενώ, αντίθετα, 
στην Ολλανδία οι περισσότεροι αγρό-
τες διαφώνησαν. 

Η αντίληψη των αγροτών σχετικά µε 
την ικανότητα της γεωργίας ακριβείας 
να µειώσει τις επιπτώσεις των γεωργι-
κών εκµεταλλεύσεων στη φύση µπο-
ρεί επίσης να σχετίζεται µε τις διαφο-
ρές στο σύστηµα καλλιέργειας: οι έχο-
ντες κηπευτικά συµφώνησαν ελάχιστα 
µε τη δήλωση και οι δενδροκαλλιεργη-
τές συµφώνησαν περισσότερο. Οµοίως, 
η αντίληψη των αγροτών για την προ-
οπτική της γεωργίας ακριβείας να βελ-
τιώσει το εισόδηµά τους µπορεί να εξη-
γηθεί σε µεγάλο βαθµό µε τις διαφορές 
µεταξύ των συστηµάτων καλλιέργειας: οι 
έχοντες κηπευτικά συµφώνησαν το λι-
γότερο και οι δενδροκαλλιεργητές συµ-
φώνησαν περισσότερο µε τη δήλωση.

Η διακύµανση των αντιλήψεων σχετι-
κά µε την ικανότητα της γεωργίας ακρι-
βείας να παρέχει καλύτερη πληροφόρη-
ση για τη λήψη αποφάσεων εξηγείται 
καλύτερα µε τις διαφορές στην τεχνο-
λογία: σχεδόν το 45% όλων των αγρο-
τών διαφωνούν ότι τα αυτόνοµα µηχα-
νήµατα παρέχουν πληροφορίες για τη 
λήψη αποφάσεων. Αντίθετα, όλοι οι α-
γρότες συµφώνησαν µε τη δήλωση ό-
σον αφορά τις εφαρµογές στα κινητά.

Με ελάχιστες εξαιρέσεις, οι ε-
µπειρογνώµονες που ρωτήθη-
καν κατά τη διάρκεια της έρευ-
νας, επιµένουν πάντως και προ-
βλέπουν µία γενική τάση προς 
τη γεωργία ακριβείας στην Ευ-
ρώπη. Αυτή η αναµενόµενη ε-
ξέλιξη, κατά τη γνώµη των ε-
ρωτηθέντων, περιλαµβάνει την 
περαιτέρω εντατικοποίηση της 
γεωργίας, συγκεκριµένα µε την 
ελαχιστοποίηση των εισροών ή 
τη µεγιστοποίηση της παραγω-
γής ανά καλλιεργούµενο φυτό. 

Αυτή η αναµενόµενη βελτι-
στοποίηση των πόρων θεωρεί-
ται ότι λειτουργεί σε συνδυα-
σµό µε τη δηµιουργία ενός πε-
ριβάλλοντος ψηφιακών δεδο-
µένων που σχετίζεται µε την τε-
χνολογία που χρησιµοποιείται 
για τη βελτιστοποίηση της µετα-
φοράς δεδοµένων και τη βελ-
τιστοποίηση της χρήσης δεδο-

µένων αυτόµατα. Ωστόσο, οι 
εµπειρογνώµονες υποθέτουν 
επίσης ότι η οικονοµία κλίµα-
κας των εκµεταλλεύσεων µπο-
ρεί να καταστεί απαρχαιωµένη 
σαν αντίληψη ως αποτέλεσµα 
της µετατόπισης προς αυτόνο-
µες µηχανές και τη ροµποτική 
µε πιο ευέλικτο πεδίο εφαρµο-
γής. Καθώς η έλλειψη ειδικευµέ-
νου εργατικού δυναµικού ανα-
µένεται να γίνει ακόµα πιο εµ-
φανής στο µέλλον, οι εµπειρο-
γνώµονες που ρωτήθηκαν είναι 
πεπεισµένοι ότι η τεχνολογική 
ανάπτυξη θα επηρεάσει το έρ-
γο και το προφίλ των αγροτών.

Οι αγρότες θα λειτουργούν 
περισσότερο ως διαχειριστές και 
επόπτες µηχανηµάτων αντί να 
εργάζονται µέσα στο χωράφι. Η 
υιοθέτηση των νέων τεχνολογι-
ών αναµένεται να έρθει ως φυ-
σικό επόµενο για την επόµενη 

Το νέο προφίλ των αγροτών 
και «οι γιοι του Διαδικτύου» 

Εξοικειωµένοι µε τα κινητά, δύσπιστοι 
στα αυτόνοµα µηχανήµατα οι αγρότες.
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Αυτόνοµα
µηχανήµατα

Καταγραφή/
Χαρτογράφηση

Σύστηµα GPS/
Συνδεδεµένα εργαλεία

Εφαρµογές 
κινητών

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ∆ΕΝ∆ΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΑΜΠΕΛΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ/ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝGPS ΚΑΙ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

0-2 ha

ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΗ ΥΙΟΘΕΤΟΥΝΤΕΣ

2-10 ha 11-50 ha 51-100 ha 101-200 ha 201-500 ha >500 ha

(n=1) (n=12) (n=20) (n=63) (n=24) (n=33) (n=16) (n=20) (n=28) (n=14) (n=19) (n=1) (n=35) (n=0)

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΣ 
ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΠΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
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µένων αυτόµατα. Ωστόσο, οι 
εµπειρογνώµονες υποθέτουν 
επίσης ότι η οικονοµία κλίµα-
κας των εκµεταλλεύσεων µπο-
ρεί να καταστεί απαρχαιωµένη 
σαν αντίληψη ως αποτέλεσµα 
της µετατόπισης προς αυτόνο-
µες µηχανές και τη ροµποτική 
µε πιο ευέλικτο πεδίο εφαρµο-
γής. Καθώς η έλλειψη ειδικευµέ-
νου εργατικού δυναµικού ανα-
µένεται να γίνει ακόµα πιο εµ-
φανής στο µέλλον, οι εµπειρο-
γνώµονες που ρωτήθηκαν είναι 
πεπεισµένοι ότι η τεχνολογική 
ανάπτυξη θα επηρεάσει το έρ-
γο και το προφίλ των αγροτών.

Οι αγρότες θα λειτουργούν 
περισσότερο ως διαχειριστές και 
επόπτες µηχανηµάτων αντί να 
εργάζονται µέσα στο χωράφι. Η 
υιοθέτηση των νέων τεχνολογι-
ών αναµένεται να έρθει ως φυ-
σικό επόµενο για την επόµενη 

γενιά των αγροτών, καθώς αυ-
τοί θα είναι «οι γιοι του ∆ιαδι-
κτύου», όπους τους χαρακτήρι-
σε ένας εκ των ειδικών.

Ωστόσο, αν και οι περισσό-
τεροι ειδικοί αντιλαµβάνονται 
την ψηφιοποίηση ως µία δυ-
νατή και µη ανατρεπόµενη τά-
ση την οποία οι αγρότες πρέπει 
να εκµεταλλευθούν, µέχρι στιγ-
µής, µόνο λίγα είναι τα παρα-
δείγµατα που καθαρά αποδει-
κνύουν την προστιθέµενη αξία 
στη χρήση νέων τεχνολογιών 
για τους αγρότες.

Σηµειώνετα εδώ, πως σε Σερ-
βία και Ελλάδα εντοπίστηκαν 
στην έρευνα τα µικρότερα πο-
σοστά υιοθέτησης νέας τεχνο-
λογίας στη σύγκριση των επτά 
χωρών. Οι µεγαλύτερες εκµε-
ταλλεύσεις του δείγµατος, ό-
πως είναι φυσικό, σηµείωσαν 
την µεγαλύτερη χρήση.

Το νέο προφίλ των αγροτών 
και «οι γιοι του Διαδικτύου» 

Πάνω από 80 αγρότες 
κατείχαν GPS και τα 
συνδεδεµένα εργαλεία, 
και το 80% δήλωσαν 
ότι τα θεωρούν τα πιο 
χρήσιµα.

Περισσότεροι 
µε αροτραίες

Ο αριθµός όσων είχαν 
υιοθετήσει αυξανόταν µε 
το µέγεθος της εκµετάλ-
λευσης και ήταν περισ-
σότεροι µε αροτραίες 

καλλιέργειες σε σχέση µε 
τις δενδροκαλλιέργειες

Η ψηφιοποίηση 
βάζει τέλος στο 
αγροτικό «φτιάχτο 
µόνος σου» 
Πολλοί αγρότες έχουν 
µάθει να πειραµατίζονται 
ενεργά µε τα 
µηχανήµατά τους, να τα 
µοντάρουν και να τα 
επισκευάζουν. Ωστόσο 
µε τις ψηφιακές 
τεχνολογίες οι αγρότες 
δεν µπορούν πλέον να 
βασίζονται σε 
στρατηγικές «κάντο 
µόνος σου» κατά την 
επισκευή και τη ρύθµιση 
των συσκευών. Γιατί, όχι 
µόνο χρειάζονται πολύ 
ειδική γνώση για να το 
κάνουν αυτό, αλλά 
επίσης ανακύπτουν εδώ 
ζητήµατα προστασίας 
πνευµατικών δεδοµένων 
των λειτουργικών 
συστηµάτων που 
διαχειρίζονται. Για να 
ξεπεραστεί αυτό το 
χάσµα µεταξύ των 
αναγκών προσαρµογής 
και των πολύ 
περιορισµένων 
δικαιωµάτων, οι 
προγραµµατιστές και οι 
πάροχοι εργαλείων 
ακριβείας πρέπει να 
επενδύσουν 
περισσότερο σε έναν 
«συνεχή διάλογο µε 
τους τελικούς χρήστες» 
ή «στην κατανόηση των 
συγκεκριµένων 
ανησυχιών που έχουν οι 
παραγωγοί», αναφέρουν 
οι συγγραφείς της 
µελέτης.

Στη συνέχεια, οι αγρότες ερωτήθη-
καν ποιες από τις τέσσερις κατηγο-
ρίες τεχνολογίας ακριβείας  (τεχνο-
λογίες καταγραφής και χαρτογρά-
φησης, εργαλεία διεύθυνσης µε βά-
ση το GPS, εφαρµογές και συστήµα-
τα αυτόµατης διαχείρισης πληροφο-
ριών και αυτόνοµα µηχανήµατα) 
θα ήταν πολύ χρήσιµα για τις εκ-
µεταλλεύσεις τους και οι υιοθετού-
ντες ποια τεχνολογία αξιοποιούν.

Όλοι οι γεωργοί επέλεξαν έναν 
τύπο νέας τεχνολογίας που θεω-
ρούσαν πιο χρήσιµο. Η πλειοψη-
φία των αγροτών (οι 93) επέλεξε 
το GPS και τα συνδεδεµένα εργα-
λεία, και πάνω από 70 από αυτούς 
ήταν αγρότες µε αροτραίες καλ-
λιέργειες. Οι τεχνολογίες χαρτο-
γράφησης και καταγραφής επιλέ-
χθηκαν από 90 αγρότες, και σχε-
δόν εξίσου συχνά επιλέχθηκαν α-
πό τους αµπελουργούς, τους δεν-
δροκαλλιεργητές και λιγότερο α-
πό αγρότες µε αρόσιµες εκτάσεις.

Οι εφαρµογές κινητών και υπο-
βοήθησης αποφάσεων επιλέχθη-
καν από 49 αγρότες, και πάλι συ-
χνότερα από τους αµπελουργούς. 
Τα αυτόνοµα µηχανήµατα επιλέ-
χθηκαν 54 φορές, εξίσου συχνά α-
πό τους αµπελοκαλλιεργητές, τους 
κατόχους κηπευτικών και τους καλ-
λιεργητές αροτραίων, και λιγότε-
ρο από τους δενδροκαλλιεργητές. 

Το GPS και τα συνδεδεµένα ερ-
γαλεία επιλέχθηκαν ως τα πλέον 
χρήσιµα σε αγροκτήµατα άνω των 
1.000 στρεµµάτων σε πάνω από το 
60% των απαντήσεων. Τα αυτόνο-
µα µηχανήµατα, η χαρτογράφηση 
και οι εφαρµογές επιλέχθηκαν κατά 
µέσο όρο από το 70% των αγροτών 
από αγροκτήµατα µε λιγότερο από 
500 στρέµµατα. Σε όλες τις χώρες υ-
πήρχαν οµοιότητες υπέρ της νέας τε-
χνολογίες που σχετίζονται µε τα εί-
δη της καλλιέργειας: οι τεχνολογίες 
που σχετίζονται µε το GPS έχουν µε-
γαλύτερη σηµασία για τις αροτραί-
ες, ενώ τα εργαλεία χαρτογράφη-
σης και καταγραφής, τα οποία µπο-

ρούν, για παράδειγµα, να παρακο-
λουθούν τα καιρικά φαινόµενα, ε-
κτιµώνται περισσότερο στα κηπευ-
τικά και την αµπελουργία καθώς οι 
εξελίξεις του µικροκλίµατος και οι 
φυτικές ασθένειες έχουν πιο σηµα-
ντικό αντίκτυπο στις αποδόσεις και 
τα εισοδήµατα ανά στρέµµα.

Παράλληλα υπήρξαν σηµαντικές  
διαφορές µεταξύ υιοθετούντων και 
µη υιοθετούντων, όσον αφορά την 
αντίληψη της χρησιµότητας των ερ-
γαλείων αυτών. Οι περισσότεροι α-
πό τους υιοθετούντες χρησιµοποι-
ούσαν GPS και συνδεδεµένα εργα-
λεία και οι λιγότεροι αυτόνοµα µη-
χανήµατα. Πάνω από 80 αγρότες 
κατείχαν GPS και τα συνδεδεµένα 
εργαλεία, και το 80% δήλωσαν ότι 
τα θεωρούν τα πιο χρήσιµα. Αντί-
θετα, µόνο ένας χρήστης από τους 
144 χρησιµοποιεί αυτόνοµα µηχα-
νήµατα, αλλά 12 χαρακτήρισαν αυ-
τόν τον τύπο ως πολύ χρήσιµο. Συ-
νολικά 37 υιοθετούντες είχαν ερ-
γαλεία καταγραφής ή χαρτογράφη-
σης, αλλά 45 αγρότες θεωρούσαν 
αυτές τις τεχνολογίες πιο χρήσιµες. 

Αμπέλια και δέντρα
προτιμούν τη χαρτογράφηση

Τα εργαλεία χαρτογράφησης και καταγραφής, τα οποία µπορούν, για 
παράδειγµα, να παρακολουθούν τα καιρικά φαινόµενα, εκτιµώνται 
περισσότερο στα κηπευτικά και την αµπελουργία.

Αξία
Παρόλο που σχεδόν όλοι οι 
εµπειρογνώµονες θεωρούν 
την ψηφιοποίηση ως µια 
ισχυρή, µη αναστρέψιµη τάση 
από την οποία πρέπει να 
επωφεληθούν οι αγρότες, 
µέχρι στιγµής υπάρχουν µόνο 
λίγα παραδείγµατα που 
αποδεικνύουν σαφώς την 
προστιθέµενη αξία της χρήσης 
νέων τεχνολογιών,

Προκλήσεις 
Όλοι οι αγρότες 
αντιλαµβάνονται ευρέως την 
γεωργία ακριβείας ως χρήσιµη 
για το επάγγελµά τους και 
γενικά αναµένουν ότι θα 
συνεχίσει να είναι έτσι, αλλά 
όταν πρόκειται για 
συγκεκριµένες προκλήσεις στο 
αγρόκτηµα, είναι λιγότερο 
πεπεισµένοι για το δυναµικό 
των νέων τεχνολογιών.

Η υιοθέτηση 
στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα από 
τους 68 ερωτηθέντες 
αγρότες, οι 17 µόνο 
είχαν ενσωµατώσει 

στην εκµετάλλευσή τους 
κάποιο εργαλείο γεωργία 

ακριβείας 
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Η πρόσβαση σε τεχνολογίες ακριβείας 
µε όρους κόστους, αλλά και επίσης µε 
όρους πληροφορίας και δοµών, είναι 
τα πιο συχνά εµπόδια που αντιµετωπί-
ζουν οι αγρότες, σύµφωνα µε τις απα-
ντήσεις τους στην έρευνα.  

Όπως ανέφερει ένας εµπειρογνώµο-
νας από την Ολλανδία «... φτιάχτε την τε-
χνολογία όσο πιο εύκολη στη χρήση γί-
νεται, γιατί προς το παρόν βλέπουµε πο-
λύ περίπλοκα συστήµατα. Και λόγω της 
διαλειτουργικότητας όλων αυτών των δι-
αφορετικών µηχανηµάτων, των διαφορε-
τικών brands η ανταλλαγή δεδοµένων 
και οι σχέσεις µεταξύ των διαφορετικών 
συστηµάτων είναι πολύ πολύπλοκη.». 
Ένας ειδικός έρευνας από τη Σερβία ε-
πιβεβαίωσε πως οι τεχνολογίες για τους 
αγρότες είναι πολύ πολύπλοκες: «Φτιάξ-
τε τα πάντα σε µία γλώσσα που µπορούν 
να καταλάβουν οι αγρότες», σηµείωσε.

Όσον αφορά τη διαθεσιµότητα αξιόπι-
στων πληροφοριών για τη χρησιµότητα 
των νέων τεχνολογιών, εδώ οι απόψεις 
µεταξύ αγροτών και εµπειρογνωµόνων 
είναι εκ διαµέτρου αντίθετες. Οι αγρότες 
λένε πως απαιτούν περισσότερη πληρο-
φόρηση σχετικά µε τη χρήση και τα οφέ-
λη της γεωργίας ακριβείας, η οποία δεν 
είναι διαθέσιµη από ανεξάρτητους φο-
ρείς που δεν επηρεάζονται από εταιρεί-
ες. Από την άλλοι, εµπειρογνώµονες του 
κλάδου από Ισπανία και Γερµανία συµ-
φωνούν πως υπάρχουν πολλά άρθρα εύ-
κολα προσβάσιµα σχετικά µε το θέµα και 
πως οι επισκέπτες στις εµπορικές εκθέ-
σεις ρωτάνε και µαθαίνουν. 

Οι προτάσεις των αγροτών
Κατά τη διάρκεια της έρευνας, ζητή-

θηκε από τους αγρότες να ιεραρχήσουν 
τις βελτιώσεις που θα έκαναν στα συστή-
µατα ακριβείας, για να τα καταστήσουν 
πιο αποδεκτά ή χρήσιµα. Συνολικά 171 
αγρότες έδωσαν απαντήσεις και πρότει-
ναν βελτιώσεις, οι οποίες χωρίζονται σε 
τέσσερις κατηγορίες: 

 Ενίσχυση της πρόσβασης (45 ανα-
φορές, 31% των απαντήσεων): Η πρό-
ταση αυτή περιλαµβάνει τη µείωση του 
κόστους των συστηµάτων και τη βελτί-
ωση της πρόσβασης σε πληροφορίες 
σχετικά µε τη νέα τεχνολογία, δηλαδή 
µοντέλα που να τους δείχνουν τη σχέ-
ση κόστους-οφέλους. Επιπλέον, προ-
τείνεται η βελτίωση των υποδοµών ό-
πως είναι η συνδεσιµότητα στο Internet 
και οι δορυφορικές εικόνες.  

  Βελτίωση των τεχνολογικών συστη-
µάτων (32 αναφορές, 22% των απαντήσε-
ων): Απλοποίηση των συστηµάτων, ενίσχυ-
ση της συµβατότητας µεταξύ συσκευών.

 Βελτίωση της συσκευής (36 αναφο-
ρές, 25% των απαντήσεων): Αυτή η κα-
τηγορία περιλαµβάνει τη βελτίωση της 
απόδοσης, αύξηση της αξιοπιστίας των 

πληροφοριών, µείωση της πολυπλοκό-
τητας και να καταστεί προσαρµόσιµη η 
συσκευή (µείωση µεγέθους, δυνατότητα 
µεταφοράς σε άλλες καλλιέργειες κ.λπ).

 Βελτίωση της διαχείρισης δεδοµέ-
νων και της χρηστικότητας (33 αναφο-
ρές, 23% των απαντήσεων): Περιλαµ-
βάνει τη βελτίωση της κινητικότητας 
των δεδοµένων (δηλαδή µε τάµπλετ ή 
έξυπνα τηλέφωνα) και την αποσαφή-
νιση της µεταφοράς δεδοµένων µετα-
ξύ συσκευών (δηλαδή από υπολογιστή 
σε τάµπλετ ή έξυπνο τηλέφωνο). Επί-
σης, οι αγρότες ζητάνε να γίνει καλύ-
τερη η µετατροπή των δεδοµένων σε 
πληροφορίες ώστε να βελτιωθούν οι 
αποφάσεις υποστήριξης στο χωράφι 
και ζήτηµα τίθεται και µε την ασφά-
λεια των δεδοµένων. 

Να μιλάνε τα συστήματα ίδια γλώσσα  
Οι προτάσεις των αγροτών για βελτίωση του εξοπλισμού που μοιάζει ακόμα περίπλοκος

Προφίλ
Οι µη χρήστες 

γεωργίας ακριβείας 
ανησυχούν 

γενικά ότι η νέα 
αυτή τεχνολογία 
δεν ταιριάζει µε 
το προφίλ των 

εκµεταλλεύσεών 
τους

Πληροφόρηση
Οι αγρότες λένε 

πως απαιτούν 
περισσότερη 

πληροφόρηση 
σχετικά µε τη χρήση 

και τα οφέλη της 
γεωργίας ακριβείας, 

η οποία δεν είναι 
διαθέσιµη από 
ανεξάρτητους 

φορείς

Παραµένει η απειλή του υψηλού επενδυτικού κόστους

Τα συνήθη εµπόδια που παρατηρήθηκαν στην υιοθέτηση της γεωργίας ακριβείας ήταν η απειλή υψηλού επενδυτικού κόστους και η έλλειψη 
σαφήνειας όσον αφορά την προστιθέµενη αξία που θα µπορούσε να αποφέρει. Υπήρξαν διαφορές όσον αφορά την εκτίµηση από τους 
αγρότες της χρήσης νέων τεχνολογιών, τη συµβατότητά τους µε την εκµετάλλευση και την πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες. Όσοι 
χρησιµοποιήσουν ήδη στις εκµεταλλεύσεις τους σύγχρονα εργαλεία αντιµετώπιζαν συχνά την πρόκληση να ερµηνεύσουν τα δεδοµένα και να 
εξασφαλίσουν τη διασύνδεση και την ακρίβεια των συσκευών και εξέφρασαν την ανάγκη παροχής µη εµπορικών συµβουλών για τον τρόπο 
αντιµετώπισης αυτών των προκλήσεων. Οι µη χρήστες ανησυχούσαν γενικά ότι η γεωργία ακριβείας δεν ταιριάζει µε το προφίλ των 
εκµεταλλεύσεών τους. Επίσης, υπήρχε ένα εµπόδιο που θα µπορούσε να σχετίζεται µε τις γνώσεις και τις ικανότητες των αγροτών. Οι 
αγρότες αντιλαµβάνονται επίσης τη γεωργία ακριβείας ως κάτι πολύ περίπλοκο, τους λείπουν παρατηρήσιµες βελτιώσεις στην εκµετάλλευσή 
τους από τη χρήση τους και η αξιόπιστη πληροφόρηση. Οι γνώµες των 22 ειδικών που ερωτήθηκαν, σύµφωνα µε την έρευνα, αντικατόπτριζαν 
τις δηλώσεις των αγροτών, µε τους ίδιους να επαναλαµβάνουν ότι δεν υπήρχαν διαθέσιµα δηµόσια κεφάλαια για επενδύσεις.

Λείπουν οι δηµόσιες
υποστηρικτικές δοµές
που θα βελτιώσουν 
τη χρήση νέας
τεχνολογίας
Όλοι οι εµπειρογνώµονες 
δήλωσαν ότι η βελτίωση των 
υποδοµών θα ήταν κρίσιµη για 
τις διαδικασίες υιοθέτησης και 
διάδοσης των τεχνολογιών 
ακριβείας. Συγκεκριµένα, 
δήλωσαν ότι η έλλειψη 
σήµατος διόρθωσης GPS (π.χ. 
υψηλής ακρίβειας σήµα RTK) 
περιορίζει τους αγρότες όταν 
χρησιµοποιούν αυτόµατο 
σύστηµα διεύθυνσης. Σε 
γενικές γραµµές, τόσο οι 
αγρότες όσο και οι οµάδες 
εµπειρογνωµόνων από όλες τις 
χώρες της Ευρώπης που 
εξετάστηκαν, δήλωσαν ότι µια 
φτωχή ευρυζωνική σύνδεση 
αποτελεί ένα φραγµό υποδοµής 
στην υιοθέτηση της γεωργίας 
ακριβείας, γεγονός που σε 
συνδυασµό µε την έλλειψη 
πληροφοριών και το υψηλό 
κόστος, καθορίζουν σε µεγάλο 
βαθµό την πρόσβαση στις νέες 
τεχνολογίες. 
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