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Επιδότηση 
δανείων για  
επενδύσεις   
Επιδότηση επιτοκίου 100% για 

δύο χρόνια σε επιχειρηµατι-

κά δάνεια, στο πακέτο στήρι-

ξης λόγω κορωνοϊού. σελ. 10

Είναι ο αγρότης 
ελεύθερος 
επαγγελματίας; 
Τώρα που ήρθαν µέτρα βοήθει-

ας δεν ξεκαθαρίζουν αν στον ό-

ρο «ελεύθεροι επαγγελµατίες» 

υπάγονται οι αγρότες. σελ. 10-11

Συμπεριφορές 
που θα βρούμε  
μπροστά μας 
Οι απαγορεύσεις ταξιδιών και το 

κλείσιµο των συνόρων ίσως κα-

ταστούν στο τέλος µέρος της κα-

νονικότητας, προειδοποιεί ο ανα-

λυτής Μοχάµεντ Ελ Εριάν. σελ. 58

Δηλώσεις 
ΟΣΔΕ μέχρι 
τον Ιούνιο   
Την παράταση των αιτήσεων 

ενιαίας ενίσχυσης σφράγισε 

η Κοµισιόν µε ανακοίνωσή 

της. Βιαστικό το κλείσιµο της 

ηλεκτρονικής βάσης. σελ. 4

Παρατάσεις 
για φόρους  
και ταμεία  
Αναστέλλεται για τέσσερις µή-

νες η εξόφληση φορολογικών 

υποχρεώσεων και για τρεις 

µήνες η πληρωµή εισφορών 

και δόσεων στα Ταµεία. σελ. 11

Κάρτα Αγρότη 
Ενεργή  

βάσει ΟΣΔΕ   
2019

Με πιθανότητες το δικαίωμα 
των αιγοπροβατοτρόφων 

στην ενίσχυση των 800 ευρώ  

agrenda - σελ. 4, 10
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• Αναστολή λειτουργίας σε µεγάλα 
εργοστάσια µηχανηµάτων σελ. 16, 49
• Ενστάσεις για τις περικοπές τρακτέρ 
λόγω αναπόσβεστου στα Σχέδια σελ. 14

• Στο επίδοµα των 800 ευρώ για Μάρτιο  
οι κτηνοτρόφοι που πλήττονται σελ. 10
• Λύση λειτουργίας της Κάρτας Αγρότη 
ανεξαρτήτως δήλωσης ΟΣ∆Ε σελ. 4

• Το φθηνότερο πετρέλαιο µπορεί να µειώσει 
και τις τιµές στα λιπάσµατα σελ. 48
• Αυξάνει τη ζήτηση ο κορωνοϊός για 
µπρόκολο, 1 ευρώ η τιµή παραγωγού σελ. 17

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Από τα 4,30 µέχρι και τα 4,50 ευρώ το κιλό κυµαίνονται οι τιµές στα 
αρνιά σε σφαγεία της Θεσσαλίας και της Μακεδονίας και στα 4 µε 4,20 
ευρώ τα κατσίκια, µε τους εµπόρους να είναι άφαντοι αυτές τις µέρες. 
Σε ανοδική τροχιά τις τελευταίες εβδοµάδες η τιµή παραγωγού στο 
µπρόκολο, που έχει φτάσει, ήδη, στο 1 ευρώ το κιλό, µε ανοδική τάση. 
Έχουν µείνει πίσω οι προπωλήσεις στο βαµβάκι, µε τις τιµές για τα 
φετινά µας αποθέµατα να οδεύουν προς τα 65 σεντς ανά λίµπρα.

Καλοκόρη ελιάς
Η καλόκορη είναι ένα έντοµο – 
βρωµούσα, που προκαλεί τοπικά 
αξιόλογες ζηµιές στα άνθη της ελιάς, 
µε αποτέλεσµα τη µείωση της 
καρπόδεσης. Τα στάδια τα οποία 
χαρακτηρίζονται ως ευαίσθητα και 
στα οποία πρέπει ο καλλιεργητής να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή ως προς 
την προβολή είναι από την ανάπτυξη 
των οφθαλµών έως την αρχή της 
άνθησης. Για το λόγο αυτό 
συνίσταται παρατήρηση των εντόµων 
πάνω στα φύλλα.

Μέτρα καταπολέµησης
Η επέµβαση µε χηµικά µέσα είναι 
επιβεβληµένη κυρίως σε δένδρα µε 
χαµηλή καρποφορία όπου έχουν 
παρατηρηθεί πριν την ανθοφορία 
τουλάχιστον 6-7 έντοµα ανά 
κλαδίσκο µήκους 50-60cm. Οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Ιωαννίνων συνιστούν κατά τον 
ψεκασµό να χρησιµοποιηθούν 
µεταξύ των Αλάτων Καλίου Λιπαρών 
Οξέων, Λάµδα Συαλοθρίν και Μπέτα 
Σιφλουθρίν, δύο µόνο ουσίες καθώς 
και να µην καταστρέφονται τα 
αυτοφυή ζιζάνια των ελαιώνων 
µέχρι την έναρξη της άνθησης των 
ελαιόδενδρων.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 21-03-2020 
Γενικά αίθριος καιρός. Από το 
απόγευµα και από τα δυτικά θα 
αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις 
που το βράδυ στα δυτικά θα 
πυκνώσουν και τη νύχτα θα 
σηµειωθούν τοπικές βροχές στα 
νοτιοδυτικά. Οι άνεµοι θα είναι 
µεταβλητοί ασθενείς και µόνο 
στο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί 
βορειοανατολικοί µέτριοι. Η 
θερµοκρασία σε µικρή άνοδο. 

Κυριακή 22-03-2020 και
∆ευτέρα 23-03-2020
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και πιθανόν 
µεµονωµένες καταιγίδες. Από τη 
νύχτα ασθενείς χιονοπτώσεις 
στα βόρεια ορεινά. Οι άνεµοι θα 
πνέουν ανατολικοί 
νοτιοανατολικοί µέτριοι και στα 
νότια πελάγη τοπικά πιο ισχυροί. 
Η θερµοκρασία θα σηµειώσει 
µικρή πτώση ως προς τις 
µέγιστες τιµές. 

Τρίτη 24-03-2020 και
Τετάρτη 25-03-2020
Νεφώσεις µε βροχές και κυρίως 
στα θαλάσσια και τα 
παραθαλάσσια µεµονωµένες 
καταιγίδες. Χιονοπτώσεις στα 
κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

κυρίως τα ορεινά. Οι άνεµοι θα 
πνέουν ανατολικοί 
νοτιοανατολικοί µέτριοι που 
βαθµιαία θα στραφούν σε 
βόρειους µε την ίδια ένταση. Η 
θερµοκρασία σε πτώση.

Πέµπτη 26-03-2020 και
Παρασκευή 27-03-2020
Νεφώσεις σε όλη τη χώρα, µε 
πιθανότητα κατά τόπους 
µεµονωµένων καταιγίδων. 
Πιθανές χιονοπτώσεις στα 
βόρεια ηπειρωτικά. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και 
τοπικά στα πελάγη πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία στα ίδια επίπεδα. 

Οι άνεµοι θα είναι 
µεταβλητοί ασθενείς 
3 µε 4 µποφόρ και 
µόνο στο Αιγαίο θα 
πνέουν  ανατολικοί 
βορειοανατολικοί 4 
µε 5 µποφόρ.
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Οι εξελίξεις στο µέτωπο του κορωνοϊού αναδει-
κνύουν άλλη µια φορά την πολύπλευρη ση-
µασία του τοµέα της αγροτικής παραγωγής. 
Γίνεται σαφές ότι η διατροφική επάρκεια εί-
ναι το πρώτο ζητούµενο για την επιβίωση του 
ανθρώπου, τη διατήρηση της κοινωνικής συ-
νοχής και την αναζήτηση της ευηµερίας. 

Σε προηγούµενες ιστορικές περιόδους και πριν α-
πό τη λεγόµενη βιοµηχανική επανάσταση η 
συνεισφορά του αγροτικού τοµέα αναγνωρί-
ζονταν ως κεφαλαιώδης. Το ίδιο καθοριστική 
αποδείχθηκε και στον τελευταίο µεγάλο πόλε-
µο που βίωσε η ανθρωπότητα. Ακόµα θυµού-
νται οι παλιότεροι την πείνα της κατοχής στις 
µεγαλουπόλεις και τη βοήθεια που προσέφε-
ρε στην αντιµετώπισή της η αγροτική ύπαι-
θρος. Στα χρόνια µετά τον πόλεµο η εκρηκτι-
κή εξέλιξη της τεχνολογίας, η άνοδος του βιο-
τικού επιπέδου και η αναζήτηση της ανθρώπι-
νης ευδαιµονίας σε άλλα πεδία, καθώς το αί-
σθηµα της πείνας είχε κορεσθεί, οδήγησε σε 
περιφρόνηση του πρωτογενούς τοµέα και σε 
υποβάθµιση του ρόλου του παραγωγού. 

Το καµπανάκι του κορωνοϊού, έρχεται να θυµί-
σει σε όλους ότι εν αρχή ην η αγροτική παρα-
γωγή. Βέβαια, τα ρολόγια της κοινωνίας και 
πολλώ µάλλον των ιθυνόντων δεν γυρίζουν 
εύκολα πίσω. Την ίδια ώρα που όλοι διαβε-
βαιώνουν ότι τρόφιµα στα ράφια των σούπερ 
µάρκετ θα συνεχίσουν να υπάρχουν, την ίδια 
στιγµή, συνεχίζουν να περιφρονούν την αξία 
της πρωτογενούς παραγωγής και το ρόλο του 
παραγωγού. Μετράει πιο πολύ µια µονάδα 
πτώσης στο χρηµατιστήριο παρά µια µονά-
δα µείωση στο παραγόµενο αγροτικό προϊόν. 

Έτσι, την ώρα της εαρινής σποράς, λίγοι δεί-
χνουν να αντιλαµβάνονται πραγµατικά το 
ευρύ πεδίο λύσεων που θα πρέπει να έχει 
στη διάθεσή του ο παραγωγός, έτσι ώστε 
να µπορεί να θέσει σε λειτουργία την ανά-
πτυξη της αγροτικής παραγωγής. Λίγοι δεί-
χνουν να καταλαβαίνουν ότι χωρίς τροφή 
δεν υπάρχει ζωή και ειδικά, όταν ο φόβος 
του κορωνοϊού υψώνει ξανά τα τείχη του ε-
θνικισµού και της επίπλαστης αυτάρκειας.   

Είναι πολλά τα θέµατα που καλείται να λύσει αυ-
τές τις µέρες η κυβέρνηση. Φυσικά προέχει 
η ανθρώπινη υγεία. Αµέσως µετά ακολουθεί 
βέβαια, η διατροφική επάρκεια. Γι’ αυτό ο α-
γρότης, καλό είναι να έχει διαθέσιµα, όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία. Αγροτικά εφόδια, µη-
χανήµατα και εξοπλισµό, ρευστότητα. Ή του-
λάχιστον αυτά που κινδυνεύει να τα στερη-
θεί, λόγω του κορωνοϊού.                  Agrenda

Κάπως αργά 
θυμόμαστε
τους αγρότες 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,07438

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,56696

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,05367

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
1,07597

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
117,94350
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ΤOY  ΓΙANNH ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Την ανάγκη να παραµείνει ανοικτή η ηλε-
κτρονική βάση του ΟΣ∆Ε, ανεξάρτητα από 
την προσέλευση ή όχι των αγροτών στα Κέ-
ντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων, επισηµαίνουν 
οι αγρότες σε όλη τη χώρα, καθώς η ξαφνι-
κή διακοπή λειτουργίας της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας δηµιουργεί ποικίλα προβλή-
µατα στον αγροτικό κόσµο και κυρίως εµπο-
δίζει κάθε δυνατότητα χρηµατοδότησης των 
αγροτικών επιχειρήσεων εν όψει των µεγά-
λων υποχρεώσεων της εαρινής περιόδου.

H µη προσέλευση των αγροτών στα Κέ-
ντρα Υποδοχής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) είναι άλ-
λο, και είναι κάτι διαφορετικό η «πλήρης 
αναστολή για 15 µέρες της διαδικασίας υ-
ποδοχής αιτήσεων ΟΣ∆Ε του έτους 2020» 
που ανακοίνωσε κάπως επιπόλαια, ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης.

Ο υπουργός έσπευσε µάλιστα να διαβε-
βαιώσει τους παραγωγούς πως το γεγονός 
αυτό «δεν πρόκειται να διαταράξει την οµα-
λή διεξαγωγή της διαδικασίας και την έγκαι-
ρη ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσε-
ών τους», έχοντας προφανώς υπόψη του 
την παράταση κατά ένα µήνα, δηλαδή µέ-
χρι τις 15 Ιουνίου, της σχετικής προθεσµίας 
την οποία ανακοίνωσε τελικά η Κοµισιόν.

Το θέµα όµως δεν είναι αν θα γίνουν κά-
ποια στιγµή οι δηλώσεις. Το µέγα ζήτηµα 
είναι ότι η διαδικασία υποβολής της δήλω-
σης «ξεκλειδώνει» µια σειρά από λειτουρ-
γίες, µεταξύ των οποίων και οι χρηµατοδο-
τικές διαδικασίες των αγροτών, κάτι το ο-
ποίο δεν µπορεί να περιµένει µέχρι τις 15 
Ιουνίου ή και ενδεχοµένως πολύ αργότερα.

Λάθος κίνηση η διακοπή της λειτουργίας 
της ηλεκτρονικής βάσης του ΟΣ∆Ε

Η βιαστική, όπως φαίνεται απόφαση για 
αναστολή της διαδικασίας υποδοχής αιτή-
σεων που προφανώς έχει να κάνει µε τα µέ-
τρα κατά του κορωνοϊού, συνοδεύτηκε από 
τη λάθος κίνηση διακοπής της λειτουργίας 
της ηλεκτρονικής βάσης του ΟΣ∆Ε, κάτι το 
οποίο εξυπηρετεί µόνο τον «τεχνικό σύµ-
βουλο» του ΟΠΕΚΕΠΕ και κανέναν άλλο. 
Σηµειωτέον ότι αυτές τις µέρες, όλος ο κό-
σµος δουλεύει ηλεκτρονικά (τηλεργασία).

Ο τρόπος που επέλεξε, προφανώς κατό-
πιν κακών εισηγήσεων, η διοίκηση του Ο-

ΠΕΚΕΠΕ και η πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, επιφέρει τα α-
κριβώς αντίθετα αποτελέσµατα απ’ αυτά που 
έχει σήµερα ανάγκη ο αγροτικός χώρος. ∆ι-
ακόπτει επί της ουσίας κάθε λειτουργία της 
ηλεκτρονικής βάσης  και την οίκοθεν -ακό-
µα και µε τη βοήθεια τρίτου- ηλεκτρονική 
υποβολή της αίτησης ΟΣ∆Ε 2020. Αυτό µε 
τη σειρά του, δυσκολεύει κάθε συναλλαγή 
των αγροτών µε τις τράπεζες. Έτσι, εκτός α-
πό την Κάρτα Αγρότη για την οποία φαίνε-
ται να βρίσκεται τελικά κάποια λύση, του-
λάχιστον για τους παλιούς κατόχους, θέ-
µατα ανακύπτουν µε τις ίδιες τις τράπεζες, 
µε τους µελετητές, µε τις διαχειριστικές αρ-

χές του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, µε τον ΕΛΓΑ και ενδεχοµένως µε τους 
προµηθευτές αγροτικού εξοπλισµού (Σχέ-
δια Βελτίωσης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων).

Τις τελευταίες µέρες πολλοί αγρότες δι-
αµαρτύρονται και για το γεγονός ότι ανά-
µεσα στα άλλα εµπορικά καταστήµατα, έ-
κλεισαν ελάφρα τη καρδία από την περα-
σµένη Τετάρτη και τα καταστήµατα που δι-
αθέτουν εργαλεία αγροτικής χρήσης, όπως 
κλαδευτικά, αλυσοπρίονα, ανοξείδωτα δο-
χεία κ.α. Εξοπλισµός απαραίτητος για τις ερ-
γασίες των αγροτών, ειδικά αυτή την επο-
χή που οι δουλειές στο χωράφι ανοίγουν.

Προκειµένου να προχωρήσει η αγροτική 
παραγωγή και να υπάρχουν τα απαραίτη-
τα για την διατροφή του κόσµου, ειδικά τώ-
ρα που κλείνουν σταδιακά τα σύνορα διε-
θνώς και δυσκολεύουν οι εµπορευµατικές 
συναλλαγές ακόµα και µεταξύ χωρών  της 
Ε.Ε. απαιτείται εγρήγορση. Τελευταίες πλη-
ροφορίες θέλουν τον κ. Βορίδη να επανεξε-
τάζει το θέµα της ηλεκτρονικής βάσης ΟΣ∆Ε. 

Μέχρι 
15 Ιουνίου 
με απόφαση 
Κομισιόν 
η υποβολή 
δηλώσεων 
Η Κοµισιόν µε ανακοίνωσή της την 
περασµένη εβδοµάδα, έδωσε και 
τυπικά την άδεια στα κράτη-µέλη να 
ζητήσουν και να λάβουν παράταση 
στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε µέχρι τις 15 
Ιουνίου. Αναλυτικά η ανακοίνωση 
αναφέρει: 
«Μετά από ένα αρχικό αίτηµα των 
ιταλικών αρχών - που 
αντιµετωπίζουν µια πρωτοφανή 
κρίση σε σχέση µε την εστία 
Covid-19 και τη συνολική δύσκολη 
κατάσταση που αντιµετωπίζει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση - η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή αποφάσισε να επιτρέπουν 
στα κράτη µέλη να προσφέρουν 
παράταση ενός µηνός για την 
προθεσµία για τους γεωργούς να 
υποβάλουν τις αιτήσεις τους για 
άµεσες πληρωµές και ορισµένες 
πληρωµές στο πλαίσιο των 
Προγραµµάτων Αγροτικής 
Ανάπτυξης.
Η επέκταση θα είναι δυνατή για 
όλους τους επιλέξιµους αγρότες σε 
όλα τα κράτη µέλη. Ωστόσο, 
εναπόκειται στα κράτη µέλη να 
αποφασίσουν εάν θα 
χρησιµοποιήσουν την επέκταση.
Για να παραταθεί η προθεσµία κατά 
ένα µήνα, η Επιτροπή προετοιµάζει 
επί του παρόντος τα νοµικά µέτρα 
που πρέπει να ληφθούν για να 
επιτραπεί η παρέκκλιση από τους 
ισχύοντες κανόνες».

Τρόπο για την ενεργοποίηση της Κάρτας Αγρότη που έχουν εκδώσει ως 
γνωστόν όλες οι συστηµικές τράπεζες, δείχνει να βρήκε τις τελευταίες ώρες ο 
υπουργός Μάκης Βορίδης σε συνεργασία µε τους επιτελείς των τραπεζών. Οι 
τράπεζες συµφώνησαν να παρακαµφθεί η «σκόπελος» της δήλωσης ΟΣ∆Ε 
2020 και να βρεθεί ασφαλής τρόπος ενεργοποίησης της Κάρτας µε βάση τα 
δεδοµένα της προηγούµενης χρονιάς, εφόσον δεν έχει αλλάξει κάτι θεαµατικά. 
Αυτό δεν αφορά βέβαια αγρότες που δεν είχαν προηγούµενα Κάρτα και θα 
δυσκολευτούν να εκδώσουν τώρα καινούργια. Σηµειωτέον ότι η Κάρτα Αγρότη 
αντικαθιστά τα καλλιεργητικά δάνεια για την προµήθεια αγροτικών εφοδίων.

Λύση λειτουργίας
της Κάρτας Αγρότη
ανεξαρτήτως ΟΣ∆Ε

Εξοπλισµός
Πολλοί αγρότες διαµαρτύρονται για το 

γεγονός ότι ανάµεσα στα άλλα καταστή-
µατα, έκλεισαν ατυχώς και εκείνα που 

διαθέτουν στοιχεία αγροτικού εξοπλισµού

Κάρτα Αγρότη
Ο Βορίδης βρήκε  
λύση με τις τράπεζες 
Βιαστική και λάθος η απόφαση να κλείσει η ηλεκτρονική 
βάση του ΟΣΔΕ ανεξαρτήτως της προσέλευσης στα ΚΥΔ 

Η Κοµισιόν συντάσσει τα τυπικά 
νοµικά κείµενα για την παράταση.
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∆ύο καλές ειδήσεις σχετικά µε τις πληρωµές 
των αγροτών έφερε η περασµένη εβδοµάδα, 
µέσα στην όλη αναταραχή που έχει προκα-
λέσει ο κορωνοϊός. Η µία αφορά την πίστω-
ση της ειδικής ενίσχυσης βάµβακος, η οποία 
πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 17 Μαρτίου, ό-
πως είχε προγραµµατιστεί και είχε προαναγ-
γείλει η Agrenda. Ένα ποσό της τάξης των 
180 εκατ. ευρώ πιστώθηκε στους λογαρια-
σµούς περίπου 46.500 δικαιούχων, ενώ όσοι 
πήραν λιγότερα χρήµατα από όσα υπολόγι-
ζαν έχει να κάνει µε αγροτεµάχια σε έλεγχο 
ή σε τηλεπισκόπηση και σε προβλήµατα µε 

τα ενοικιαστήρια. Να σηµει-
ωθεί ότι στην εν λόγω πλη-
ρωµή δεν συµπεριλήφθηκαν 
οι συνδεδεµένες στη βιοµη-
χανική ντοµάτα και τα σπα-
ράγγια, όπως αρχικά προο-
ριζόταν, λόγω υπηρεσιακών 
«κολληµάτων». Ωστόσο, για 
τη ντοµάτα είναι θέµα χρό-
νου, καθώς βγήκε η απόφα-

ση µε το ύψος της ενίσχυσης στα 68,3 ευρώ 
το στρέµµα. Όσον αφορά τώρα τις συνδεδε-
µένες στα ζωικά, οι ενισχύσεις στα αιγοπρό-
βατα προγραµµατίζονται για τη Μεγάλη Εβδο-
µάδα και στα βοοειδή έως τα τέλη Απριλίου.  
Από την άλλη πλευρά, ο ΕΛΓΑ ανακοίνωσε 
µια σηµαντική οικονοµική διευκόλυνση για 
τους αγρότες, παρατείνοντας την προθεσµία 
καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφο-
ράς για το 2019 υπέρ του οργανισµού µέχρις 
τις 31 Μαΐου 2020 (αντί της 31ης Μαρτίου). 
Παράλληλα ενηµερώνει τους παραγωγούς 
ότι ετοιµάζεται µια παρτίδα πληρωµής απο-
ζηµιώσεων στις αρχές Απριλίου, ενώ προχω-
ρά και σε µια σειρά από διευθετήσεις σχετι-

κές µε την εξατοµίκευση των ζηµιών, χωρίς 
ωστόσο να αλλάζει κάτι ουσιαστικά στον τρό-
πο και στον χρόνο καταβολής των αποζηµι-
ώσεων από τον ΕΛΓΑ, αφού επί τοις ουσίας 
θα γίνονται αναγγελίες ζηµιάς, αλλά όχι ε-
κτιµήσεις από τους γεωπόνους, αν η περί-
πτωση δεν είναι πολύ σοβαρή.

Πιο αναλυτικά, από τον ΕΛΓΑ 
αναφέρονται τα εξής:

 Αναγγελίες ζηµιάς: ∆εδοµένου ότι οι ∆ή-

µοι είναι κλειστοί για το κοινό αλλά πολλοί 
υπάλληλοι εργάζονται στα γραφεία τους, 
οι παραγωγοί δύνανται τηλεφωνικά να ε-
νηµερώνουν τους ανταποκριτές του ∆ήµου 
για αναγγελίες ζηµιάς που καλύπτονται α-
σφαλιστικά. Όλες οι πρόσφατες αναγγελί-
ες ζηµιάς θα είναι αναρτηµένες στην ιστο-
σελίδα του ΕΛ.Γ.Α.

 ∆ηλώσεις ζηµιάς: Στην ιστοσελίδα του 
ΕΛΓΑ έχει αναρτηθεί η Προσωρινή ∆ήλω-
ση Ζηµιάς που µπορούν οι παραγωγοί να 
εκτυπώνουν και να συµπληρώνουν τα α-
παραίτητα περιγραφόµενα πεδία. Για τις 
προσωρινές αυτές δηλώσεις δεν θα κατα-
βάλλονται τέλη εκτίµησης, τα οποία θα κα-
ταβληθούν όταν υποβληθούν οι οριστικές 
δηλώσεις ζηµιάς φυτικού. Για κάθε περαι-
τέρω πληροφορία θα ενηµερωθείτε σχετι-
κά. Σε κάθε περίπτωση οι αρµόδιοι γεωπό-
νοι του οργανισµού σε όλο το επίµαχο διά-
στηµα, θα παρακολουθούν την εξέλιξη των 
καλλιεργειών και θα προβαίνουν σε επιση-
µάνσεις ζηµιών από ασφαλιστικά καλυπτό-
µενους κινδύνους.   

 Εκτίµηση ζηµιών: Σε περίπτωση πολύ 
σοβαρής ζηµιάς που χρήζει άµεσης εκτίµη-
σης η ανταπόκριση του Οργανισµού µας θα 
είναι άµεση.

 Κοινοποίηση πινάκων ζηµιάς: Οι πίνα-
κες ζηµιάς που συντάσσονται από τους εκτι-
µητές δεν θα κοινοποιούνται στα ∆ηµοτικά 
∆ιαµερίσµατα, καθώς δεν υπάρχει προς το 
παρόν δυνατότητα δηµόσιας έκθεσης και τυ-
χόν υποβολής ένστασης επί των πορισµά-
των ζηµιάς. Στα πορίσµατα ζηµιάς, που τους 
αφορούν, οι παραγωγοί θα έχουν πλέον 
πρόσβαση µέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΓΑ.

 Καταβολές αποζηµιώσεων: Οι αποζη-
µιώσεις θα συνεχίσουν να καταβάλλονται 
κανονικά σε µηνιαία βάση. Ήδη προετοιµά-
ζεται καταβολή για τις αρχές του Απριλίου.

ΠΑΓΕΤΟΣ ΣΕ ΣΥΚΟΥΡΙΟ 

ΚΑΙ ΕΛΑΣΣΟΝΑ

Έκαψε τις 
ανθισμένες 
αμυγδαλιές 
Συνθήκες παγετού καταγράφηκαν το 
βράδυ της ∆ευτέρας 16 Μαρτίου 
στην ευρύτερη γεωγραφική ζώνη 
που περιλαµβάνει τους πρόποδες του 
Κισσάβου και του Ολύµπου, από την 
πλευρά του θεσσαλικού κάµπου, 
γεγονός που οδηγεί µε µαθηµατική 
ακρίβεια σε εκτεταµένες 
καταστροφές της καλλιέργειας 
αµυγδάλων που αυτές τις µέρες 
βρίσκεται σε πλήρη ανθοφορία. 
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, το 
θερµόµετρο στο Νέσσωνα (περιοχή 
Συκουρίου), όπου και έχει 
εγκατασταθεί µετεωρολογικός 
σταθµός µέτρησης έπεσε στους 
-3,1oC και στα Πλατανούλια (περιοχή 
Ελλασσόνας) στους -2,8oC.
Σηµειωτέον ότι πρόκειται για τη 
δεύτερη κατά σειρά χρονιά που τα 
αµύγδαλα στη Θεσσαλία πληγώνονται 
από την παγωνιά, διαµορφώνοντας 
συνθήκες οικονοµικής ασφυξίας για 
τους καλλιεργητές που µε ζήλο 
έχουν αγκαλιάσει την καλλιέργεια. 
Μάλιστα, οι καλλιεργητές φοβούνται 
ότι οι ζηµιές δεν είναι ακόµα ορατές 
στο σύνολό τους και θεωρούν ότι τις 
επόµενες ηµέρες θα µπορεί να 
διαπιστωθεί το µέγεθός τους.
Οι παραγωγοί και οι τοπικοί σύλλογοι 
αγροτών καλούν τον ΕΛΓΑ και τις 
αρµόδιες αρχές να ανταποκριθούν 
άµεσα στις υποχρεώσεις τους, να 
καταγράψουν το φαινόµενο, να 
ανοίξουν τη διαδικασία υποβολής 
αιτήσεων αποζηµίωσης και να 
προχωρήσουν ταχύτατα σε εκτίµηση 
των ζηµιών. Απόφαση την οποία 
πρέπει να πάρει κατ’ εξαίρεση η 
διοίκηση του οργανισµού, αφού σε 
πρόσφατη ανακοίνωσή της, 
ουσιαστικά παγώνει τις εκτιµήσεις αν 
δεν πρόκειται για πολύ σοβαρό θέµα, 
λόγω της πανδηµίας του κορωνοϊού.

Παγώνουν οι εκτιμήσεις 
αργούν και οι αποζημιώσεις 
Παράταση μέχρι 31 Μαΐου στις εισφορές ΕΛΓΑ, έρχεται πακέτο αρχές Απριλίου για 

ζημιές του 2019, πιστώθηκαν 180 εκατ. σε 46.500 δικαιούχους της ειδικής βάμβακος 

Νέα 
καθυστέρηση 

Μόνο για σοβαρές 
ζηµιές θα βγαίνουν 

στα χωράφια οι 
γεωπόνοι του ΕΛΓΑ 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ 2019

179.498.196,64 ΕΥΡΩ

757.316,37 ΕΥΡΩ

2.452 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

1.308 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

480.867,75 ΕΥΡΩ

45.334,19 ΕΥΡΩ

621 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΤΡΕΞΑΝ 

46.478 ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
64,5

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ 

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2019

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2019

Κανονικά ανακοινώθηκε ότι ξεκινάει για φέτος η ηλεκτρονική -όπως υποχρεωτικά 
ορίζεται- διαδικασία µεταβίβασης των δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης του έτους 
2020 και µάλιστα χωρίς αλλαγές από τα περσινά δεδοµένα. Σύµφωνα µε την 
εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι γεωργοί, που κατέχουν οριστικά δικαιώµατα βασικής 
ενίσχυσης το έτος 2020, δύναται να µεταβιβάσουν το σύνολο ή µέρος αυτών φέτος.  
Επισηµαίνεται ότι, παραγωγοί που είναι ήδη εγγεγραµµένοι στο σύστηµα για τα έτη 
(2014-2019) ή έχουν υποβάλλει αίτηση στα γεωργοπεριβαλλοντικά µέτρα 
(Βιολογικές Καλλιέργειες, Κοµφούζιο, Νιτρορύπανση) για την είσοδό τους µπορούν 
να χρησιµοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιηµένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνοµα 
χρήστη, κωδικό). Να σηµειωθεί ότι καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης 
µεταβίβασης για το έτος ενίσχυσης 2020 ορίζεται η Παρασκευή 15 Μαΐου 2020 
(πριν την παράταση που δόθηκε για το ΟΣ∆Ε ως τις 15 Ιουνίου).
Βρείτε αναλυτικά ολόκληρη την εγκύκλιο στο www.agronews.gr.

Μόνο ηλεκτρονικά
οι µεταβιβάσεις 

δικαιωµάτων, 
µε βάση εγκύκλιο 

του ΟΠΕΚΕΠΕ 
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Μεγάλη πτώση για την τιµή του πετρε-
λαίου, υψηλή ζήτηση για τα νωπά α-
γροτικά προϊόντα, άνοδος στην τιµή 
του καλαµποκιού καθώς κλείνουν τα 
από βορρά σύνορα, πιθανή αύξηση 
και στο σιτάρι και µεγάλη δυσκολία 
διάθεσης των αµνοεριφίων, είναι ο-
ρισµένα µόνο από τα επιµέρους στοι-
χεία που συνθέτουν το παζλ στον το-
µέα της αγροτικής παραγωγής µετά 
την έλευση του κορωνοϊού. 

Γενικά πάντως, η τεράστια ανα-
στάτωση στις διεθνείς αγορές χρή-
µατος και εµπορευµάτων καθιστά ι-
διαίτερα δύσκολη την πρόβλεψη των 
συνθηκών που θα επικρατήσουν, ό-
ταν µε το καλό το πρόβληµα του κο-
ρωνοϊού υποχωρήσει. 

Μέχρι τότε και ανεξάρτητα από την 
έκβαση των πραγµάτων οι αγρότες κα-
λούνται, υπό ασφυκτικές συνθήκες 
ρευστότητας και µε ελλιπή µέσα πα-
ραγωγής, να οργανώσουν για µια α-
κόµη φορά την παραγωγική διαδικα-
σία. Να επενδύσουν δηλαδή σηµαντι-
κά ποσά σε καλλιεργητικές επιλογές 
µε ιδιαίτερα χαµηλά περιθώρια κέρ-
δους, στα οποία προστίθεται αυτήν τη 
φορά ένα επιπλέον ρίσκο. 

 Οι µέχρι στιγµής εξελίξεις στο µέ-
τωπο της νέας νόσου, ανεξάρτητα α-
πό τις αβεβαιότητες που προσθέτουν, 
ισχυροποιούν περαιτέρω τη θέση της 
αγροτικής παραγωγής στον διεθνή 
οικονοµικό χάρτη, ενώ ενδεχοµέ-
νως να ανοίγει και κάποιο «παρά-
θυρο ευκαιρίας» προς την κατεύθυν-
ση της αναµόρφωσης και βελτίωσης 
των συνθηκών στη διεθνή αγορά α-
γροτικών εµπορευµάτων. 

Η Agrenda έχει αναφερθεί επανει-
ληµµένα, τον τελευταίο καιρό, στις 
δυσκολίες που επέφεραν για τον το-
µέα της αγροτικής παραγωγής οι χα-
µηλές και µικρού εύρους διακύµαν-
σης τιµές των αγροτικών προϊόντων 
διεθνώς. Πάει καιρός τώρα που το 
βάρος της αγροτικής δραστηριότη-
τας  µεταφέρεται ολοκληρωτικά στη 
βελτίωση των αποδόσεων, χωρίς αυ-
τή η προσπάθεια να εξασφαλίζει ένα 
ασφαλές περιθώριο κέρδους, καθώς 

συνδυάζεται συνήθως µε υψηλά κό-
στη εισροών και χαµηλές τιµές διά-
θεσης των προϊόντων. Η έλευση του 
κορωνοϊού και η διεθνής αναστά-
τωση που τον συνοδεύει, ίσως επι-
δράσουν θετικά στη µελλοντική δι-
άρθρωση αυτών των αγορών. Σ’ αυ-
τήν τη φάση ωστόσο οι προβλέψεις 
εµπεριέχουν τεράστιο ρίσκο. 

Όπως αναφέρθηκε και στην αρ-
χή, στα καλά νέα περιλαµβάνονται 
η µείωση των τιµών του πετρελαίου 
και η αντίστοιχη συγκράτηση του ε-
νεργειακού κόστους των αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων σε µια εποχή µεγά-
λων απαιτήσεων λόγω της προετοι-
µασίας των εαρινών σπορών και ερ-
γασιών. Ως αποτέλεσµα της κάθετης 
πτώσης στις διεθνείς τιµές του µαύ-

ρου χρυσού και των υποπροϊόντων 
του, δεν θα πρέπει να αποκλείεται 
µια µικρή ή και µεγαλύτερη υποχώ-
ρηση στις τιµές των λιπασµάτων, ό-
πως επίσης και σε βιοµηχανικά εί-
δη των οποίων η παραγωγή απαιτεί 
µεγάλη ενέργεια.  

Ειδικότερα όσον αφορά στην αγο-
ρά των αγροτικών προϊόντων, αξιο-
σηµείωτη και άµεσα αισθητή είναι η 
αύξηση της ζήτησης που παρατηρεί-
ται σε νωπά κυρίως αγροτικά προϊό-
ντα και ειδικότερα σε φρέσκα λαχα-
νικά και φρούτα. Βεβαίως η ζήτηση 
αυτή συνοδεύεται από µεγάλες ανα-
κατατάξεις στα δίκτυα διάθεσης αυ-
τών των προϊόντων, µε τη µαζική ε-
στίαση να µειώνει τις προµήθειες, 
προσφέροντας έδαφος για αύξηση 

των πωλήσεων από τα σούπερ µάρ-
κετ. Όλο αυτό δηµιουργεί πρόσθε-
τες δυσκολίες για τους µικρούς πα-
ραγωγούς, δίνοντας αντίστοιχα χώ-
ρο αγοράς σε µεγάλες εκµεταλλεύ-
σεις, οργανωµένα θερµοκήπια, συνε-
ταιρισµούς και Οµάδες Παραγωγών.

Ενδιαφέρον αναµένεται να έχει το 
επόµενο διάστηµα η πορεία που θα 
ακολουθήσουν οι τιµές των σιτηρών. 
Ήδη οι πληροφορίες κάνουν λόγο 
για εξάντληση των αποθεµάτων α-
λεύρων στην Ιταλία, απ’ όπου και α-
ναµένονται νέες µεγάλες παραγγελί-
ες, οι οποίες θα οδηγήσουν σε αύξη-
ση των τιµών για σκληρό και µαλακό 
σιτάρι. Εδώ κερδισµένοι θα βγουν οι 
παραγωγοί που έχουν αποθηκεύσει 
καλής ποιότητας προϊόν. 

Ανοδικά αναµένεται να κινηθούν 
και οι τιµές στο καλαµπόκι, κυρίως 
λόγω των δυσκολιών που θα 
υπάρξουν στην εισαγωγή 
προϊόντος από τη Βουλγαρία, τη 
Ρουµανία και τα Σκόπια, 
εισαγωγές που πίεζαν εδώ και 
χρόνια τις εγχώριες τιµές 
παραγωγού. Πολλά βέβαια θα 
εξαρτηθούν από τη διάρκεια 
ισχύος των µέτρων για την 
αντιµετώπιση του κορωνοϊού. 
Στον κλάδο της κτηνοτροφίας οι 
εξελίξεις δεν δείχνουν ιδιαίτερα 
ευνοϊκές. Ήδη καταγράφεται µια 
µικρή µείωση στην κατανάλωση 
κρεάτων, η οποία ενδεχοµένως να 
είναι καταλυτική στην περίπτωση 
των αµνοεριφίων, καθώς το φετινό 
Πάσχα δεν µοιάζει σε τίποτα µε τα 
άλλα. Η ζήτηση που υπήρχε 
προηγούµενα χρόνια τέτοια εποχή 
από την Ιταλία έχει κόψει 
ολοκληρωτικά, ενώ και το εγχώριο 
εµπόριο αποφεύγει τη δηµιουργία 
στοκ, όπως προηγούµενες 
αντίστοιχες περιόδους, εκτιµώντας 
ότι η ζήτηση για το Πάσχα δεν 
είναι όπως τις άλλες χρονιές. 
Υποχώρηση παρουσιάζει και η 
εγχώρια κατανάλωση του κρασιού, 
παράλληλα µε τις δυσκολίες που 
καταγράφονται στις εξαγωγές για 
κάποιες αγορές που κάποιες άλλες 
εποχές έδιναν τον τόνο της 
ζήτησης για το ελληνικό κρασί. 
Ήδη οι ακυρώσεις κάποιων 
µεγάλων εκθέσεων, όπως η  
Prowein στη Γερµανία και η 
αναστολή κάποιων παραγγελιών, 
κάνει τους συντελεστές του 
αµπελοοινικού κλάδου να 
αιτούνται προτεραιότητα στα 
µέτρα αντιµετώπισης των 
δυσκολιών που δηµιουργεί ο 
κορωνοϊός.             

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

Το βοηθάει
το κλείσιμο
των συνόρων

Αλλάζει εκ βάθρων το διεθνές εμπόριο   

Φθηνότερο το πετρέλαιο, 
πάνω σιτάρι και καλαμπόκι 

Ανοδικά αναµένεται να 
κινηθούν και οι τιµές στο 

καλαµπόκι, κυρίως λόγω των 
δυσκολιών που θα υπάρξουν 

στην εισαγωγή προϊόντος 
από τη Βουλγαρία, τη 

Ρουµανία και τα Σκόπια.

Μεγάλες δυσκολίες στη διάθεση των αμνοεριφίων εν όψει του Πάσχα, 
ενισχύεται η καταναλωτική ζήτηση για πράσινα λαχανικά και φρούτα 
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Στην απ΄έξω; 
Ακόμα διερευνάται 
η συμμετοχή αγροτών 
σε 800άρι και δάνεια
Μέχρι στιγμής όλα καλύπτονται από τον όρο για τους 
«ελεύθερους επαγγελματίες» που... παίρνει πολύ νερό   

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Zωηρές αντιδράσεις καταγράφονται α-
πό την πλευρά των αγροτών, µέχρι την 
ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές, 
για το γεγονός ότι µέχρι στιγµής δεν υ-
πάρχει πουθενά ο κλάδος, τουλάχιστον 
ονοµαστικά, στο δεύτερο πακέτο µέτρων 
και διευκολύνσεων που ανακοίνωσε η 
κυβέρνηση για την αντιµετώπιση του κο-
ρωνοϊού. Προς το παρόν όλα δείχνουν 
να επικαλύπτονται από τον όρο «προς 
ελεύθερους επαγγελµατίες».
Έτσι κανείς δεν ξέρει αν οι αγρότες δι-

καιούνται το επίδοµα των 800 ευρώ που 
θεσπίζεται για τους ελεύθερους επαγ-
γελµατίες που επλήγησαν από τα µέτρα 
αντιµετώπισης του κορωνοϊού. ∆ηλαδή, 
ένας κτηνοτρόφος - παραγωγός κρεά-
των σπάνιων φυλών που συνεργάζο-
νταν αποκλειστικά µε ένα κατάστηµα ε-
στίασης το οποίο έκλεισε δεν έχει πλη-
γεί από τα µέτρα; ∆ικαιούται λοιπόν το 
επίδοµα των 800 ευρώ µέχρι τον Απρί-
λιο; Ανάλογη τεκµηρίωση µπορεί να υ-
πάρξει και για πολλούς άλλους αγρότες. 
Από κει και πέρα, µείζον θέµα τίθεται 
και µε την ευνοϊκή µεταχείριση που θα 
έχουν ελεύθεροι επαγγελµατίες και επι-
χειρήσεις από τις τράπεζες και το κράτος. 
Στα µέτρα που ανακοίνωσε το οικονοµι-
κό επιτελείο και προσυπέγραψε µε διάγ-
γελµά του και µε το παραπάνω ο πρω-
θυπουργός περιλαµβάνονται ακόµη:
  Επιδότηση επιτοκίου ενήµερων επιχει-

ρηµατικών δανείων για 3 µήνες για τους 
κλάδους της οικονοµίας που πλήττονται 
άµεσα από τον κορονοϊό. 
   Eγγυοδοτικός µηχανισµός για χορη-

γήσεις δανείων κεφαλαίου κίνησης σε µι-
κροµεσαίες επιχειρήσεις, έως 3 δισ. ευρώ.
   Χορήγηση ρευστότητας στις τράπεζες 

για τη χορήγηση νέων επιχειρηµατικών 
δανείων, ύψους 2 δισ. ευρώ.
 ∆ηµιουργία εγγυοδοτικού µηχανισµού 

για δάνεια επενδυτικού σκοπού, έως 500 
εκατ. ευρώ.
 Αύξηση πόρων 250 εκατ. ευρώ στο Τα-

µείο Επιχειρηµατικότητας της Αναπτυξι-
ακής Τράπεζας, για την χορήγηση νέων 

δανείων σε επιχειρή-
σεις που πλήττονται α-
πό τον κορονοϊό µε ε-
πιδότηση 100% του επι-
τοκίου για δύο χρόνια.
Επιπλέον, οι τράπε-
ζες αναστέλλουν, έ-
ως τον Σεπτέµβριο, 
τις πληρωµές χρεολυ-
σίων για τις συνεπείς 
επιχειρήσεις. Η διευ-
κόλυνση αφορά νο-
µικά πρόσωπα που 
ανήκουν στους κλά-
δους οι οποίοι πλήτ-

τονται άµεσα από την παρούσα κρίση.
Ισχύουν λοιπόν όλα τα παραπάνω για 

τους αγρότες; Κανείς δεν θέλησε µέχρι 
στιγµής να προβεί σε διευκρινήσεις. Ξέ-
ρουµε πως φορολογικά και ασφαλιστι-
κά οι αγρότες αντιµετωπίζονται ως ελεύ-
θεροι επαγγελµατίες. Ισχύει το ίδιο για 
τις υπό συζήτηση παροχές; Ή µήπως ε-
δώ ο όρος τελεί υπό περιορισµό; 

Η Agrenda απευθύνθηκε στον υπουρ-
γό Μάκη Βορίδη, ζητώντας διευκρινή-
σεις. Κατ’ αρχήν πείστηκε µετά τις επι-
σηµάνσεις µας ότι... θα ‘πρεπε. ∆εσµεύ-
θηκε µάλιστα να συζητήσει το θέµα µε 
τον υπουργό Οικονοµικών κ. Σταϊκού-
ρα. Οι πληροφορίες θέλουν ορισµένες 
εκ των εξαγγελιών, όπως π.χ. τα 800 ευ-
ρώ, να επεκτείνονται κατ’ αρχήν στους 
κτηνοτρόφους. Αντίστοιχα κάποιες από 
τις ρυθµίσεις χρηµατοδοτικού χαρακτή-
ρα θα αφορούν σε όλους τους αγρότες.  

17-18, 47-48

Αβεβαιότητα 
στην αγορά 
αμνοεριφίων 
ενόψει Πάσχα

Μίνι «ράλι» πραγµατοποιεί τις τελευταίες 
δύο - τρεις εβδοµάδες η τιµή παραγωγού 
στο µπρόκολο, έχοντας φτάσει, ήδη, στο 1 
ευρώ το κιλό, µε την τάση µάλιστα να δεί-
χνει περαιτέρω άνοδο, καθώς η προσφο-
ρά δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση. 
«Την πρώτη εβδοµάδα του Μαρτίου η τιµή 
ήταν στα 50 λεπτά το κιλό και το προϊόν δεν 
έφευγε εύκολα, τη δεύτερη ανέβηκε στα 60 
λεπτά το κιλό, την περασµένη Πέµπτη πήγε 
στα 80 λεπτά και πλέον έχει φτάσει στο 1 ευ-
ρώ το κιλό», ανέφερε στην Agrenda ο Μάρ-

κος Σαπουντζόγλου, που παράγει, µεταποι-
εί και εµπορεύεται στην Πέλλα, 900 στρέµ-
µατα µπρόκολο. Όπως εξηγεί οι παρατετα-
µένες βροχές τον Οκτώβριο δεν επέτρεψαν 
τη µεταφύτευση µε συνέπεια αυτή την επο-
χή -και έως το Μάιο- να µην υπάρχει διαθέ-
σιµο προϊόν, καθώς λόγω του κορωναϊού 
είναι δύσκολες κι οι εισαγωγές. Η ζήτηση 
προέρχεται κυρίως από σούπερ µάρκετ και 
είναι τόσο υψηλή, που αντισταθµίζει τη µεί-
ωση που παρατηρείται στο HORECA, λόγω 
µη λειτουργίας των εστιατορίων. 

Με 1 ευρώ φεύγει το µπρόκολο
 ιπλασιάστηκε η τιµή παραγωγού του προϊόντος µ σα σε ύο ε οµά ες 

  υ ηλή ζήτηση αντισταθµίζει τις απ λειες λόγω λουκ του  στην εστίαση

Η  
εξαγωγή για τα σκληρά σι-
τάρια στην ελληνική αγο-
ρά βρίσκεται στα 280 ευρώ 
ο τόνος FOB λιµάνι µας για 

τις καλές ποιότητες, ενώ παράλληλα ση-
µειώθηκαν δύο νέοι διαγωνισµοί από Τυ-
νησία και Αλγερία για αγορά σκληρού. 
Η δραστηριότητα στη φυσική αγορά έ-
χει απαγκιστρώσει το σκληρό από τη γε-
νικευµένη πτώση των χρηµατιστηρίων.

 Στάσιµα τα πράγµατα σχετικά µε τη 
φετινή σοδειά βάµβακος στην ελληνι-
κή αγορά, διότι οι τιµές που λαµβάνου-
µε δεν είναι ικανοποιητικές. Για τη νέα 
σοδειά αρχίζει και ζεσταίνεται το κλίµα 
και παρά την κατάσταση οι διαπραγµα-
τεύσεις εντείνονται. Έχουµε µείνει πίσω 
στις προπωλήσεις και τώρα που ακούγε-
ται αρκετά το σενάριο της µείωσης κατα-
νάλωσης από τα κλωστήρια, διακρίνε-
ται περισσότερο η ανάγκη για προπωλή-
σεις οι οποίες θα διασφαλίσουν την οµα-
λή λειτουργία των εκκοκκιστηρίων στην 
αρχή της εκκοκκιστικής περιόδου (φορ-
τώσεις, ρευστότητα).  

 Πολύ πριν το Πάσχα, αρχές Απριλίου, 
θα βγουν οι πρώτες φετινές ανοιξιάτικες 
πατάτες στη Μεσσήνη και στον Μπουρ-
νιά της Καλαµάτας. «Τη Μεγάλη Εβδοµά-
δα αναµένεται να υπάρχει πληθώρα από 
την πρώιµη πατάτα της Μεσσηνίας στην 
αγορά» αναφέρει ο αντιπρόεδρος του Α-
γροτικού Συνεταιρισµού Καλαµάτας - πα-
τατοπαραγωγός Γιώργος ∆ούβας

Σημάδια για άνοδο 
στο σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

12/03 13/03 16/03 17/03 18/03

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

261,68
264,97

262,31

272,81273,49

Ζήτηση
Η ζήτηση προέρχεται κυρίως από 
σούπερ µάρκετ και καταγράφεται 
πολύ υψηλή τις τελευταίες µέρες 

λόγω και του κορωνοϊού

Βροχές 
Οι παρατεταµένες βροχές τον 
Οκτώβριο δεν επέτρεψαν τη 

µεταφύτευση µε συνέπεια 
µειωµένη προσφορά

Από 50 λεπτά
Την πρώτη εβδοµάδα του Μαρτίου 
η τιµή του µπρόκολου ήταν στα 50 
λεπτά το κιλό, πλέον έχει φτάσει 

το ένα ευρώ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

20/2 26/2 05/3 12/3 19/313/2

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

279

217

209,5

67,75

424,20

895,60

17,01

56,12

119,67

85,82

279

217

209,5

68,36

421,30

892,00

16,78

67,57

120,80

81,62

284

217

209,5

65,47

406,20

891,00

17,01

65,12

113,57

78,39

284

217

209,5

63,35

383,40

891,40

16,37

65,02

108,90

76,71

284

217

209,5

59,66

357,3

853,6

16,30

60,87

106,00

76,58

284

217

209,5

55.21

335,4

841,6

16,30

61.15

95.1

80.33

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

2,12

177 177 177 177 177

179

2,14 2,14

2,18
2,20

Εξέλιξη μίνι «ράλι» 
τιμών μπρόκολου  
Μάρτιο (ευρώ το κιλό)

Eβδοµάδα Μαρτίου

1η  0,50 

2η  0,60 – 0,80 

3η  1,00 

ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Τιμή παραγωγού 
4,50 ευρώ/κιλό  πρόβατα

4,20 ευρώ/κιλό  κατσίκια
ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Σημάδια για άνοδο 
στο σκληρό σιτάρι 

 Διπλασιάστηκε 
η τιμή παραγωγού 
στο μπρόκολο

Σκόρδο ούτε για δείγµα 
στις αποθήκες 
Χρόνια είχε να γνωρίσει τέτοια 
πανευρωπαϊκή ζήτηση το ελληνικό 
σκόρδο, µε τους συνεταιρισµούς που 
ασχολούνται µε την καλλιέργειά του να 
βλέπουν τις αποθήκες τους να αδειάζουν. 
Τις τελευταίες εβδοµάδες οι πωλήσεις 
διπλασιάστηκαν µε την τιµή του προϊόντος 
να υπερβαίνει ακόµη και τα 1,50 ευρώ.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Με 800 ευρώ
οι κτηνοτρόφοι
που πλήττονται
Μπορεί οικονοµικό επιτελείο και 
πρωθυπουργός να απέφυγαν 
οποιαδήποτε αναφορά στη λέξη 
αγρότες κατά την ανακοίνωση του 
δεύτερου πακέτου µέτρων, ωστόσο, οι 
πληροφορίες θέλουν τους ιθύνοντες 
να ξαναβλέπουν ορισµένες κατηγορίες 
που πλήττονται κατάφορα από την 
έλευση του κορωνοϊού. Μεταξύ αυτών 
είναι οι αιγοπροβατοτρόφοι που 
βλέπουν τα αρνιά τους εν όψει Πάσχα 
να µένουν στα αζήτητα. Ήδη η Ιταλία 
έχει κόψει τελείως τις παραγγελίες 
που άλλες χρονιές τέτοια εποχή ήταν 
πολλές. Πρόβληµα αντιµετωπίζουν και 
οι κτητοτρόφοι µε σπάνιες φυλές οι 
οποίοι συνεργάζονται µε συγκεκριµένα 
καταστήµατα µαζικής εστίασης. 
Οι πληροφορίες της Agrenda θέλουν 
τον υπουργό Μάκη Βορίδη να θέτει το 
θέµα στον Σταϊκούρα του Οικονοµικών 
και µε λίγη πίεση να γίνει αποδεκτό, 
ώστε στο επίδοµα των 800 ευρώ για 
Μάρτιο - Απρίλιο να το δικαιούνται και 
οι κτηνοτρόφοι ειδικών κατηγοριών µε 
πρόβληµα διάθεσης της παραγωγής.  

που πλήττονται, για το διάστηµα 
15 Μαρτίου-30 Απριλίου, 

θα δοθεί στις αρχές Απριλίου 
ενίσχυση 800 ευρώ

1 ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

3
ΣΕ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

για τη χορήγηση 
νέων 
επιχειρηµατικών 
δανείων ύψους 
2 δισ. ευρώ. 

4 ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 

που πλήττονται δραστικά

οριζόντια αναστολή έως τις 31 Ιουλίου 
της πληρωµής φόρων και εισφορών, 
µέσω συγκεκριµένων ΚΑ∆ 

7 ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

που πλήττονται άµεσα 
από τον κορονοϊό.  

Επιδότηση επιτοκίου 
ενήµερων 
επιχειρηµατικών 
δανείων για 3 µήνες

2  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑ∆ΟΥΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Παραµένει το ισχύον 
καθεστώς και οι νέες 
αντικειµενικές αξίες θα 
ισχύσουν από το επόµενο έτος.

9 ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ

Εγγυοδοτικός 
µηχανισµός για 
χορηγήσεις δανείων 
κεφαλαίου κίνησης, 
έως 3 δισ. ευρώ. 

8 ΓΙΑ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ, 
ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Κ.Α.

αναβάλλονται όλες οι 
φορολογικές υποχρεώσεις για 
τέσσερεις µήνες.

6 ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

5 ΓΙΑ ∆ΑΝΕΙΑ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟΥ 
ΣΚΟΠΟΥ

Εγγυοδοτικός 
µηχανισµός  έως 
500 εκατ. ευρώ. 

10 Η ΑΑ∆Ε

θα προχωρήσει στην άµεση πληρωµή 
όλων των ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων του ∆ηµοσίου σε 
επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα. 

 σε επιχειρήσεις που πλήττονται από τον 
κορονοϊό 

αυξάνονται οι πόροι  κατά 250 εκατ. ευρώ για 
την χορήγηση νέων δανείων µε επιδότηση 
100% του επιτοκίου για δύο χρόνια.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΑ ΜΕΤΡΑ 

CONID-19

Το θέµα 
για τα 800 
ευρώ προς 
τους κτη-
νοτρόφους 
δεσµεύτηκε 
να το συζη-
τήσει ο κ. 
Βορίδης µε 
τον Χρήστο 
Σταϊκούρα 
(δεξιά).
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Ανάµεσα στα µεγάλα και κρίσιµα ζη-
τήµατα που αντιµετωπίζουν αυτό τον 
καιρό οι αγρότες περιλαµβάνονται οι 
οφειλές προς τη ∆ΕΗ. Είναι ανάγκη η 
επανασύνδεσης του ρεύµατος, καθώς 
βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εαρι-
νές εργασίες και είναι υποχρεωτικά τα 
πρώτα ποτίσµατα. Επανέρχεται επιτακτι-
κά το θέµα του συµψηφισµού υποχρε-
ώσεων προς την ∆ηµόσια Επιχείρηση 
Ηλεκτρισµού, µε απαιτήσεις των αγρο-
τών από το ∆ηµόσιο και φορείς δηµό-
σιου χαρακτήρα, όπως ο ΕΛΓΑ, ο ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ κ.α. Οι πληροφορίες θέλουν τον 
υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώ-
στα Σκρέκα να έχει προχωρήσει σε συζη-
τήσεις µε τη ∆ΕΗ για τα θέµατα αυτά και 
να αναµένει τη γραπτή απάντηση της ε-
ταιρείας. Η τελευταία, αντιµετωπίζοντας 
τα δικά της προβλήµατα ρευστότητας εµ-
φανίζεται αδιάλλακτη. Υψηλά ιστάµενοι 
της επιχείρησης θέτουν καθαρά θέµα ε-
πιδότησης της εταιρείας από το κράτος 
για οποιαδήποτε ρύθµιση.  
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ΤΑ ΜΕΤΡΑ 

CONID-19

Συμψηφισμός 
για χρέη ΔΕΗ 
είναι μια λύση

Πληροφορίες θέλουν τον Κώστα 
Σκρέκα να έχει προχωρήσει σε 

συζητήσεις µε τη ∆ΕΗ για τις 
αγροτικές οφειλές και τη ρύθµιση 

αυτών για την επανασύνδεση.
Στο δεύτερο πακέτο µέτρων και διευκολύνσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση για την αντιµετώπιση του 
κορωνοϊού οι αγρότες δεν υπάρχουν πουθενά, τουλάχιστον ονοµαστικά ως κλάδος, γεγονός που προκαλεί 
ζωηρές αντιδράσεις, την ώρα µάλιστα που τα κρίσιµα ζητήµατα που αντιµετωπίζουν είναι πολλά.



Οι αμυγδαλιές 
θέλουν μελίσσια 
Υποχρέωση και λύση ο ψεκασμός 
αποκλειστικά τις βραδινές ώρες 

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Όσο η αµυγδαλιά χρειάζε-
ται τις µέλισσες κατά τη δι-
άρκεια της ανθοφορίας προ-
κειµένου να επιτευχθεί η κα-
λύτερη δυνατή επικονίαση 
και καρπόδεσή της, άλλο τό-
σο και η έναρξη της ανάπτυ-
ξης του µελισσιού στηρίζεται 
στην αµυγδαλιά που του δί-
νει νέκταρ και γύρη.

Από τη µία, η αµυγδαλιά εί-
ναι δέντρο το οποίο για την πα-
ραγωγή των καρπών του χρει-
άζεται εξ ολοκλήρου τους απο-
τελεσµατικούς επικονιαστές της 
φύσης. Αν οι µέλισσες δεν γο-
νιµοποιήσουν τα άνθη µε την 
µεταφορά της γύρης από λου-
λούδι σε λουλούδι η αµυγδα-
λιά δεν θα µπορέσει να δέσει 
τους πολύτιµους καρπούς της. 

Οι µέλισσες διαδραµατίζουν 
αυτόν τον υπέρτατο ρόλο και 
η αµυγδαλιά τους προσφέρει 
ως αντάλλαγµα την πολύτιµη 
γύρη - νέκταρ της. 

Από την άλλη η αµυγδαλιά 
είναι µελισσοκοµικό φυτό, από 
το οποίο οι µέλισσες συλλέγουν 
το νέκταρ και τη γύρη, που εί-
ναι εξαιρετικά δυναµωτικό και 
θρεπτικό και τους δίνει δύνα-
µη για την ανατροφή - παραγω-
γή του γόνου βοηθώντας έτσι 
στην ανανέωση του παλαιού ξε-
χειµωνιασµένου πληθυσµού.

Μάλιστα έρευνες επιστηµό-
νων έδειξαν ότι η αµυγδαλιά 
για να προσελκύσει και να δε-

λεάσει τις µέλισσες παράγει ει-
δικές χηµικές ουσίες, οι οποί-
ες είναι ορατές µόνο στα µάτια 
των µελισσών. Τα άνθη της α-
µυγδαλιάς (όπως και πολλών 
άλλων φυτών) εκπέµπουν µια 
υπεριώδη ακτινοβολία, η ο-
ποία µάλιστα είναι ορατή ακό-
µα και όταν το άνθος χάσει όλα 
τα πέταλα του. Έτσι οι µέλισ-
σες έχουν το τέλειο δέλεαρ για 
να επισκεφτούν αυτά τα άνθη!

Για τις αµυγδαλιές και τις µέ-
λισσες ενόψει της νέας καλλιερ-
γητικής περιόδου, ενηµερώνει 
τους παραγωγούς, ο Σύλλογος 
Αµυγδαλοπαραγωγών Όσσας 
«η Μέριµνα». Σύµφωνα µε τον 
πρόεδρο του Συλλόγου Αντώ-
νη Ζέλφο η ορθολογική χρή-
ση των γεωργικών φαρµάκων 
και η ανάπτυξη ορθών καλλι-
εργητικών πρακτικών στη γε-
ωργία είναι απαραίτητες για 
την προστασία των µελισσών. 

Οφείλουµε όλοι να βελτιώσου-
µε τις καλλιεργητικές πρακτι-
κές µε σωστή και κατάλληλη 
χρήση φυτοπροστατευτικών.

Από το σύλλογο ενηµερώνουν 
τους καλλιεργητές για τα εξής: 
Κατά τη διάρκεια της ανθοφορί-
ας µην ψεκάζετε την ηµέρα ό-
σο είναι εκεί τα µελίσσια. Υπάρ-
χουν αρκετές ώρες το βράδυ που 
µπορούµε να ψεκάσουµε. Ένα 
επιπλέον όφελος του βραδινού 
ψεκασµού είναι ότι το φάρµα-
κο απορροφάται καλύτερα και 
δεν εξατµίζεται. Προτεινόµενες 
ώρες είναι από τις 6:30 το από-
γεµα µέχρι της 7:00 το πρωί της 
εποµένης. Απαραίτητη είναι ε-
πίσης η συντήρηση των ψεκα-
στικών µηχανηµάτων από δι-
αρροές προς αποφυγή µόλυν-
σης των επιφανειακών υδάτων 
και δηµιουργίας µετακινούµε-
νου ψεκαστικού νέφους σε φυ-
τά και οργανισµούς. 

Αυξηµένη η παρουσία ελµινθοσπορίου στο κριθάρι
Κατά την τρέχουσα περίοδο, οι καλλιέργειες του κριθαριού βρίσκονται 
στο ευαίσθητο στάδιο της έναρξης του καλαµώµατος. Η προσβολή από 
ελµινθοσπόριο στα αρχικά της στάδια εµφανίζει ως συµπτώµατα µικρές 
γραµµοειδείς νεκρωτικές κηλίδες που στη συνέχεια επεκτείνονται. Το 
γεγονός αυτό συνεπάγεται την χλώρωση των περιφερειακών τους 
ιστών. Ο παθογόνος µύκητας παραµένει στα φυτικά υπολείµµατα, 

ωστόσο,  η µετάδοσή του είναι εφικτό να πραγµατοποιηθεί και µε τον σπόρο. 
Σηµειώνεται εδώ πως οι µολύνσεις ευνοούνται από την επικράτηση υγρών 
συνθηκών για 10-30 ώρες και θερµοκρασίες > 15°C, αλλά έχουν την ικανότητα 
να συµβούν και από τους 8°C. Εξίσου σηµαντικό παράγοντα στην ανάπτυξη της 
ασθένειας αποτελούν και τα υψηλά επίπεδα αζώτου στην καλλιέργεια. Με βάση 
τα όσα προτείνουν οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
∆ράµας, το βαθύ όργωµα, η απολύµανση του σπόρου και εφόσον απαιτείται, η 
εφαρµογή εγκεκριµένων µυκητοκτόνων µε ψεκασµό φυλλώµατος αποσκοπούν 
στην αποτελεσµατική καταπολέµηση της ασθένειας.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Μόνο βράδυ
Κατά τη διάρκεια της ανθο-

φορίας οι παραγωγοί να 
µην ψεκάζουν την ηµέρα 

µε κοντά τα µελίσσια

Φουζικλάδιο µηλιάς
Πρόκειται για µια από τις σοβαρότερες ασθένειες της 
µηλιάς και αυτό, διότι σε υγρές χρονιές είναι δυνατόν 
να εξαπλωθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να προκαλέσει 
ζηµιές σε µορφή επιδηµίας. Επειδή το παθογόνο 
διαχειµάζει στα νεκρά- πεσµένα στο έδαφος φύλλα, 
οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Θεσσαλονίκης συνιστούν την αφαίρεση και 
καταστροφή των προσβεβληµένων κλάδων καθώς 
και το παράχωµα των πεσµένων φύλλων µε όργωµα. 
Αυτή την περίοδο στα µέσα Μαρτίου οι πιθανές 
βροχοπτώσεις σε συνδυασµό µε τις θερµοκρασίες 
της εποχής ευνοούν την ανάπτυξη των προσβολών. 
Σηµειωτέον ότι οι περισσότερες ποικιλίες στις 
ορεινές περιοχές βρίσκονται στο στάδιο της πράσινης 
κορυφής (C- C3) και στις πεδινές περιοχές στο 
στάδιο της ρόδινης κορυφής (Ε-Ε2), που είναι από τα 
πλέον ευπαθή στάδια ανάπτυξης του δέντρου. Η 
επέµβαση µε κατάλληλο και εγκεκριµένο 
φυτοπροστατευτικό προϊόν είναι επιβεβληµένη σε 
υγρές περιοχές κατά το στάδιο της πράσινης 
κορυφής των φύλλων όπου τα λεγόµενα «αυτιά 
ποντικιού» εξέχουν από τα λέπια. 

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Merpan 80 WG, Embrelia SC
BAYER: Flint 50WG,  Luna Experience 400SC
ELANCO: Fontelis 20SC, Karamat 2,5EW
FMC: Impact 12,5 SC, Hardon 25 WG
SYNGENTA: Chorus 50 WG, Score 25 EC
UPL: Syllit 544SC, Orthocide 80WG, Pyrus
 

Μονίλια ροδακινιάς
Οι µουµιοποιηµένοι καρποί που παρέµειναν πάνω 
στο δέντρο είτε στο έδαφος, διατηρούν το µόλυσµα 
της µονίλιας σε όλη τη διάρκεια του χειµώνα. Ο 
µύκητας προσβάλει και τα κλαδιά, δηµιουργώντας 
πληγές από τις οποίες εκρέει κόµµι και 
σχηµατίζονται έλκη, από τα οποία θα προέλθουν οι 
πρωτογενείς µολύνσεις που θα µολύνουν τα άνθη. 
Λόγω της ανόδου της θερµοκρασίας που 
προβλέπεται σε αρκετές περιοχές µετά τις 
βροχοπτώσεις και των υψηλών ποσοστών 
υγρασίας, είναι σηµαντικό να ληφθούν ορισµένα 
µέτρα για την πρόληψη της ασθένειας, σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, όπως η 
εξαφάνιση των αρχικών εστιών µόλυνσης, ο 
καθαρισµός δηλαδή όλων των κλάδων που φέρουν 
έλκη ή µουµιοποιηµένους καρπούς, καθώς τα 
παραπάνω αποτελούν πηγή πρωτογενών 
µολύνσεων για τα άνθη. Συστήνεται επίσης η 
κάλυψη των οπωρώνων στο στάδιο από την ρόδινη 
κορυφή έως 5% άνθησης καθώς και η επέµβαση 
µε κατάλληλο φυτοπροστατευτικό προϊόν. 

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Cuprofix ultra 40 WG, Qualy-T
BAYER: Luna Experience 400SC, 
Flint max 75WG
ELANCO: Fontelis 20SC, 
Systhane Ecozome 45EW
FMC: Hardon 25 WG
SYNGENTA: Chorus 50 WG, Score 25 EC
UPL: Gramen, Orthocide 80 WG

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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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.

Ενστάσεις στα 
Σχέδια Βελτίωσης
Nέα παράταση στις υποβολές 
ενδικοφανούς προσφυγής στα 
Σχέδια Βελτίωσης 
ανακοίνωσε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης 
Βορίδης, εξαιτίας των µέτρων 
που λαµβάνονται για την 
αποτροπή µετάδοσης του 
κορωνοϊού. Οι νέες 
προθεσµίες έχουν ως εξής:
Κ. Μακεδονία, Κρήτη: 
31 Μαρτίου 2020
Στερεά Ελλάδα, Ανατ. 
Μακεδονία, Θεσσαλία, ∆υτ. 
Μακεδονία: 2 Απριλίου
∆υτική Ελλάδα: 7 Απριλίου
Πελοπόννησος: 13 Απριλίου
Ήπειρος: 21 Απριλίου

Πολλαπλά τα λάθη αξιολόγησης στα Σχέδια

Με αναπόσβεστο δενδροκομικό 
τρακτέρ εγκρίσεις για χωραφάδικο 

 Πέρασαν «αέρα» την αξιολόγηση λόγω απουσίας διοικητικών ελέγχων αγορές τρακτέρ παρά 
την ύπαρξη αναπόσβεστου, ανοίγοντας το δρόμο των ενστάσεων για αντίστοιχες περικοπές

Οδηγίες ενστάσεων 
για τις ενημερότητες
«Στις περιπτώσεις που στην αί-
τηση στήριξης είχε προσκοµι-
στεί ασφαλιστική ή/και φορο-
λογική ενηµερότητα που είχαν 
λήξει κατά την ηµεροµηνία ορι-
στικοποίησης της αίτησης στή-
ριξης (β’ στάδιο) ή είχε προσκο-
µιστεί βεβαίωση ασφάλισης α-
ντί για ασφαλιστική ενηµερό-
τητα, η ενδικοφανής προσφυ-
γή γίνεται αποδεκτή, µόνο ό-
σον αφορά τα κριτήρια επιλεξι-
µότητας (άρθρα 5 και 7 της υπ’ 
αριθ. 13158/2017 υπουργικής 
απόφασης), εφόσον προσκοµί-
ζεται έγγραφο από τον ΕΦΚΑ-Ο-
ΓΑ ή/και την ΑΑ∆Ε που να απο-
δεικνύει ότι κατά την ηµεροµη-
νία οριστικοποίησης του β’ στα-
δίου της αίτησης στήριξης ο υπο-
ψήφιος ήταν ασφαλιστικά ή/και 
φορολογικά ενήµερος.
Προσοχή στα εξής:

α) Η προσκόµιση φορολογι-
κής ή ασφαλιστικής ενηµερό-
τητας για το τρέχον διάστηµα ή 
για διάστηµα προγενέστερο ή 
µεταγενέστερο της ηµεροµηνί-
ας οριστικοποίησης του δευτέ-
ρου σταδίου της ηλεκτρονικής 

υποβολής, δεν γίνεται αποδεκτή.
β) Οι περιπτώσεις όπου µε την 

υποβολή της αίτησης στήριξης 
δεν έχει προσκοµισθεί κάποιο 
έγγραφο για την απόδειξη της 
φορολογικής ή και ασφαλιστι-
κής ενηµερότητας δεν θεραπεύ-
ονται, παρά µόνο µε την προσκό-
µιση ενηµερότητας, η οποία είχε 
εκδοθεί πριν την οριστικοποίη-
ση του δευτέρου σταδίου της η-
λεκτρονικής αίτησης, κάλυπτε 
την ηµεροµηνία οριστικοποίη-
σης του δευτέρου σταδίου αλ-
λά, λόγω προφανούς σφάλµα-
τος, δεν υποβλήθηκε.

Στις περιπτώσεις που η αίτη-
ση στήριξης έχει υποβληθεί χω-
ρίς να έχει συµπληρωθεί η καρ-
τέλα µε τα στοιχεία της υφιστά-
µενης κατάστασης, η ενδικο-
φανής προσφυγή γίνεται απο-
δεκτή για τον λόγο αυτό, µό-
νο όταν έχει συµπληρωθεί η α-
ντίστοιχη καρτέλα για την µελ-
λοντική κατάσταση. ∆ιαφορετι-
κά, η ενδικοφανής προσφυγή 
δεν µπορεί να γίνει αποδεκτή». 
(Ολόκληρη η εγκύκλιος στο 
www.agronews.gr)

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Παράθυρο ενστάσεων στις περιπτώ-
σεις περικοπής της αγοράς τρακτέρ στα 
Σχέδια Βελτίωσης λόγω της ύπαρξης 
αναπόσβεστου οχήµατος στην εκµε-
τάλλευση, ανοίγει το γεγονός ότι δεν 
έγιναν διασταυρωτικοί έλεγχοι σε ο-
ρισµένους φακέλους που να εξετάζει 
το ζήτηµα αυτό µε αποτέλεσµα να τη-
ρούνται άλλα µέτρα και σταθµά ανά 
Περιφέρεια. Το παραπάνω αποτελεί 
παρενέργεια της βιαστικής και πρό-
χειρης δουλειάς που έγινε στην αξι-
ολόγηση των αιτήσεων ώστε να προ-
λάβουν την Agrotica, ενώ, και οι ο-
δηγίες ενστάσεων που εξέδωσε το υ-
πουργείο δεν κάνει τίποτα πέρα από 
το να αποσαφηνίζει κάπως το ζήτη-
µα µε τις ασφαλιστικές ενηµερότητες. 

Ειδικότερα, για τα αναπόσβεστα τρα-
κτέρ (σ.σ εξέταση ύπαρξης τρακτέρ στην 
εκµετάλλευση κάτω των 12 ετών), το 
γεγονός ότι δεν έγιναν διασταυρωτικοί 
σε ορισµένες περιφέρειες, δηµιουργεί 
κλίµα ανισονοµίας µεταξύ των επεν-
δυτών και µένει να φανεί τι θα συµ-
βεί στην περίπτωση των διοικητικών 
ελέγχων όταν ζητήσουν να πληρω-
θούν. Επιπλέον,  έχουν ξεκινήσει να 

έχουν αξιώσεις τώρα υποβάλοντας 
ενστάσεις και επενδυτές που «κόπη-
κε» η αγορά νέου τρακτέρ λόγω ανα-
πόσβεστου. Τέτοιες περιπτώσεις αφο-
ρούν κατόχους αναπόσβεστων δενδρο-
κοµικών που είχαν κάνει αίτηση για 
µεγάλο τρακτέρ ώστε να εξυπηρετή-
σουν τις αροτραίες καλλιέργειές τους 
στη µελλοντική κατάσταση. Εδώ η λο-
γική των αρχών ήταν «κάνεις τη δου-
λειά σου στα 500 στρέµµατα βαµβάκι 
µε το 70ρι που έχεις στα ακτινίδια». Ε-
πιπλέον, οι εισηγήσεις για περικοπές 
σε δαπάνες ακόµα και τεκµηριωµένες 
µε συγκριτικούς πίνακες και σφραγί-
δες ∆ηµοσίου δεν έχουν καµία επα-
φή µε την αγορά, ενώ µόρια για ίδια 
µηχανήµατα-καινοτοµίας αλλού δό-
θηκαν και αλλού κόπηκαν ακόµα και 
σε περιπτώσεις εντός της ίδιας Περι-
φέρειας. Παρόλα αυτά, από το υπουρ-
γείο δεν φαίνεται πρόθεση να υπάρ-
ξει κάποια άλλη οδηγία.

«Σπάσιµο» του δανείου
Εν τω µεταξύ, το θέµα που ανέδειξε 

η Agrenda σχετικά µε το αίτηµα των 
αγροτών για «σπάσιµο» του δανείου 
ανάλογα µε τις περιόδους υλοποίη-
σης, φαίνεται πως έχει φτάσει στα ε-
πιτελεία των τραπεζών. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι οι τράπεζες εξετάζουν 
τρόπους ώστε να προσαρµόσουν α-
νάλογα τα χρηµατοδοτικά τους προ-
ϊόντα µετά και από τα πρώτα ραντε-
βού που είχαν µε τους αγρότες που 
είχε εγκριθεί ο φάκελός τους, τα ο-
ποία κατέληξαν άκαρπα. 

Όσον αφορά τώρα ειδικότερα τις ο-
δηγίες-ενστάσεων, αυτές αναφέρουν 
ότι (βλ. στήλη δεξιά):

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, ΚΡΗΤΗ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α,  ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ, 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ∆ΥΤ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΗΠΕΙΡΟΣ 21 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Οι πρωτοφανείς δυσκολίες που έχουν ανακύ-
ψει στην οικονοµική δραστηριότητα λόγω του 
κορωνοϊού, έχουν ξεκινήσει να αγγίζουν και 
τους κατασκευαστές αγροτικών µηχανηµάτων. 
Μέτρα προστασίας εργαζοµένων, προσωρινή α-
ναστολή λειτουργίας σε µονάδες, ακύρωση ε-
µπορικών εκθέσεων (Techagro, SIAM κ.λπ) και 
µειωµένο προσωπικό στις αποθήκες, δυσχεραί-
νουν τις εργασίες όσο εξελίσσεται η πανδηµία, 
αν και, µέχρι στιγµής, οι χρόνοι παράδοσης πα-

ραµένουν λίγο-πολύ σταθεροί. Ωστόσο, o Ευρω-
παϊκός Σύνδεσµος Αγροτικών Μηχανηµάτων, 
ήδη φέρεται να έχει ενηµερώσει την Κοµισιόν 
πως οι εταιρείες µάλλον δεν θα είναι σε θέση 
να τηρήσουν τις προθεσµίες για τη χρήση του 
στοκ κινητήρων µε τα παλιά στάνταρ ρύπων. 

Στην Ιταλία τώρα που η κατασκευή αγροτι-
κών µηχανηµάτων είναι ένας κλάδος µε κύκλο 
εργασιών 11 δις ευρώ και κατά 70% εξαγωγι-
κός, οι εταιρείες έχουν λάβει δραστικά µέτρα.  

H Argo Tractors που παράγει τα τρακτέρ 
Landini, McCormick και Valpadana, ανακοί-
νωσε πως προχωρά σε κλείσιµο των µονάδων 

Έκτακτα μέτρα 
και στα εργοστάσια 
μηχανημάτων   
Αναστολή λειτουργίας σε μεγάλες μονάδες λόγω Covid, 
κανονικά οι παραδόσεις των τρακτέρ προς το παρόν

Αύξηση πωλήσεων 
τρακτέρ στην Ε.Ε
Αύξηση 5% σηµείωση η ευ-
ρωπαϊκή αγορά αγροτικών 
µηχανηµάτων το 2019 σε 
σχέση µε το περασµένο 
έτος, σύµφωνα µε στοιχεία 
της Ένωσης Ευρωπαίων 
Κατασκευαστών (CEMA). Η 
συγκεκριµένη άνοδος οφεί-
λεται εν πολλοίς στην αγο-
ρά της Γαλλίας η οποία 
ανέκαµψε σηµειώνοντας 
26% αύξηση ταξινοµήσεων.

Ταΐστρες Lely 
µε ανιχνευτές
Ενσωµατωµένους αισθη-
τήρες ανίχνευσης εµποδί-
ων έβαλε η Lely στις ρο-
µποτικές ταΐστρες Vector, 
προσφέροντας µια επιπλέ-
ον ασφάλεια κατά τη ερ-
γασία των µηχανηµάτων.
Τοποθετηµένοι στον µπρο-
στινό προφυλακτήρα, οι αι-
σθητήρες εντοπίζουν το 
εµπόδιο που βρίσκεται σε 
απόσταση από 50 εκατο-
στά έως και 1 µέτρο.

Ανανεώνονται 
τα τρακτέρ Lintrac 
Η αυστριακή κατασκευά-
στρια τρακτέρ Lindner ανα-
νεώνει τη Σειρά Lintrac, 
προσθέτοντας τώρα στην 
γκάµα δύο νέα µοντέλα µε 
κιβώτιο powershift της ZF.
Τα νέα 95 LS και 105 LS 
λανσάρονται στο τέλος του 
Μαρτίου, διαθέτουν τετρα-
κίνηση και θα κινούνται 
από έναν τετρακύλινδρο κι-
νητήρα της Perkins χωρη-
τικότητας 3,6 λίτρων.

Επένδυση στην 
ηλεκτρική κίνηση
Την εξαγορά της Potenza, 
ειδικού σε ηλεκτρικά και 
υβριδικά συστήµατα κίνη-
σης, ανακοίνωσε o κατα-
σκευαστής FPT Industrial, 
θέλοντας να συνεχίσει να 

Νέα γενιά AutoTrac 
της John Deere
∆ιαθέσιµο για τοποθέτηση 
στα τρακτέρ των Σειρών 
6Μ, 6R (εξαιρούνται τα 
µοντέλα µε πανοραµική 
οροφή), 7R και 8R/8RT 
καθώς και για τα ψεκαστι-
κά της Σειράς R κάνει η 
John Deere το νέο σύστη-
µα αυτοµατοποιηµένης δι-
εύθυνσης AutoTrac 
Vision. Tο AutoTrac 
Vision µπορεί να λειτουρ-
γήσει και τη νύχτα βοηθώ-
ντας µε την καθοθήγηση 
ακόµη και παρελκόµενα, 
όπως είναι τα σκαλιστήρια 
των σειρών καλλιέργειας.

υλοποιεί τα πλάνα του περί 
ηλεκτροκίνησης. «Η από-
κτηση της Potenza αποτε-
λεί ένα ακόµη βήµα στην 
πορεία της FPT Industrial 
προς την ηλεκτροκίνηση, 
έναν από τους κύριους 
στρατηγικούς στόχους», 
δήλωσε ο Hubertus 
Mühlhäuser, ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος της CNH 
Industrial. Η έδρα της 
Potenza είναι στην Αγγλία.
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Έμπρακτη στήριξη 
στον Κτηνοτρόφο 
της Χρονιάς από 
την Yara Ελλάς
Στο Πετσάλι Ιωαννίνων βρέθηκε αντιπροσωπεία της Yara 
Ελλάς που επισκέφτηκε την εκµετάλλευση του Κτηνοτρό-
φου της Χρονιάς, Ηρακλή Μπαλαντάνη στις 12 Μαρτίου, 
προσφέροντάς του καινοτόµα λιπάσµατα εξειδικευµένα 
για τις καλλιέργειές του. 

«Ο Ηρακλής Μπαλαντάνης διαθέτει µια πλήρως οργα-
νωµένη και καθετοποιηµένη µονάδα την οποία έχει κα-
ταφέρει να αναπτύξει και να αναδείξει µε µεράκι. Εκ µέ-
ρους της Yara Ελλάς, εκφράζουµε τα συγχαρητήρια µας 
στον Ηρακλή Μπαλαντάνη, και έχουµε έρθει σήµερα ε-
δώ για να παραδώσουµε λιπάσµατα από τη σειρά διαφυλ-
λικών λιπασµάτων YaraVita, ώστε να αυξήσει τις αποδό-
σεις στις καλλιέργειες του» δήλωσε η Μαρία Ψαρρού, υ-
πεύθυνη Trade Marketing της Yara Ελλάς παραδίδοντας 
στον Κτηνοτρόφο της Χρονιάς τα προϊόντα, αφού ξενα-
γήθηκε στη µονάδα του. 

O Βαγγέλης Κουτσιούµπας υπεύθυνος Πωλήσεων της 
Yara Ελλάς αναφερόµενος στο σπουδαίο έργο του Η-
ρακλή Μπαλαντάνη, τόνισε την στήριξη της Yara Ελλάς 
στον θεσµό του Αγρότη της Χρονιάς και την αξία του θε-
σµού στην ελληνική επιχειρηµατικότητα. «Στη Yara Ελ-
λάς, στηρίζουµε χρόνια τώρα τον θεσµό του Αγρότη της 
Χρονιάς, έναν θεσµό πολύ σηµαντικό για την ελληνική 
γεωργία. Στο πλαίσιο της στήριξης αυτής, βρισκόµαστε 
στο Πετσάλι Ιωαννίνων για τη βράβευση του Κτηνοτρό-
φου της Χρονιάς κου Ηρακλή Μπαλαντάνη. Η βράβευ-
ση αυτή είναι πολύ σηµαντική γιατί η συγκεκριµένη µο-
νάδα συνδυάζει αυτά που χρειάζεται η ελληνική γεωρ-
γία. Επιχειρηµατικότητα και καινοτοµία, και µάλιστα α-
πό έναν άνθρωπο, νέο που έχει και διάδοχη κατάσταση, 
πράγµα πολύ σηµαντικό για τις κτηνοτροφικές µονάδες 
στην ελληνική γεωργία».

Από την άλλη πλευρά, ο κ. Μπαλαντάνης ευχαρίστη-
σε τη Yara Ελλάς, για την προσφορά της και για την ανα-
γνώριση των προσπαθειών του. Σύµφωνα µε τον κ. Μπα-
λαντάνη, τα προϊόντα της Yara Ελλάς είναι άριστης ποιό-
τητας και ευελπιστεί να διαπιστώσει τα καλύτερα αποτε-
λέσµατα στις καλλιέργειές του, µετά την εφαρµογή τους.

της για 10 ηµέρες (16-25 Μαρτίου) σε Fabbrico, 
San Martino και Luzzaro, που βρίσκονται ό-
λες στην περιοχή Ρέτζιο Εµίλια. Επιπλέον στο 
Reggiano, η εταιρεία Kohle Engines, το πρώην 
εργοστάσιο της Lombardini ιδιοκτησίας τώρα 
της αµερικανικής πολυεθνικής, που παράγει 
κινητήρες για αγροτικά µηχανήµατα, ανέστει-
λε επίσης για δύο εβδοµάδες τη λειτουργία του. 

Αντίστοιχα η CNH Industrial, ανακοίνω-
σε την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας 
τεσσάρων µονάδων της όλες στη Βόρεια Ιτα-
λία, προληπτικά, που απασχολούν πάνω από 
4.000 άτοµα προσωπικό, ώστε να απολυµαν-
θεί ο χώρος. Κάποιες από αυτές τις µονάδες 
άνοιξαν ξανά την περασµένη εβδοµάδα όπως 
µετέδωσε το Reuters, µε κάποιες προσαρµογές 
ίσως στην παραγωγική γραµµή. Όπως για πα-
ράδειγµα η τήρηση αποστάσεων ενός µέτρου 

µεταξύ εργαζοµένων. Το µήνυµα πάντως που 
θέλουν να στείλουν οι ιθύνοντες του οµίλου 
CNH, είναι πως η δουλειά συνεχίζεται κανο-
νικά όπως πάντα.

Παράλληλα, ο εξειδικευµένος στα αγροτι-
κά µηχανήµατα ιταλικός ιστότοπος meccagri.
it, αναφέρει πως αντίστοιχα µέτρα για την α-
ντιµετώπιση της πανδηµίας λαµβάνουν και 
άλλες εταιρείες όπως είναι για παράδειγµα η 
Carraro Drivetech και η Antonio Carraro, ενώ 
η Maschio Gaspardo έχει ξεκινήσει να µετρά 
την θερµοκρασία των εργαζοµένων της. Από 
την πλευρά του, καθησυχαστικός εµφανίζεται 
ο Σύνδεσµος Κατασκευαστών Αγροτικών Μη-
χανηµάτων της Ιταλίας (FederUnacoma) σχε-
τικά µε την λειτουργία των εργοστασίων, προ-
ειδοποιώντας παράλληλα πως οι εσφαλµένες 
πληροφορίες σχετικά µε την υποτιθέµενη α-
ναστολή παραγωγής, µπορεί να βλάψει τις ε-
µπορικές σχέσεις.  Επιπλέον, η JCB ανακοίνω-
σε πως σταµατά την παραγωγή στα εννέα ερ-
γοστάσια παραγωγής της στο Staffordshire, το 
Derbyshire και το Wrexham που βρίσκονται 
στην Αγγλία µέχρι τουλάχιστον τις 27 Μαρτί-
ου ως αποτέλεσµα «της παγκόσµιας πανδηµί-
ας του κορωνοϊού που προκάλεσε µια πρωτο-
φανή µείωση της παγκόσµιας ζήτησης», σύµ-
φωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας.

Εννέα εργοστάσια κλειστά
Η JCB ανακοίνωσε πως σταµατά την 

παραγωγή στα εννέα εργοστάσια 
παραγωγής της στο Staffordshire, 

το Derbyshire και το Wrexham
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Τα πλοία βυθίζονται 
όταν το νερό 
μπαίνει μέσα τους 

 ∆ιαχρονικό: Τα πλοία δεν 
βυθίζονται εξαιτίας του νερού που 
είναι γύρω τους, αλλά εξαιτίας του 
νερού που µπαίνει µέσα τους. Μην 
αφήνεις αυτά που συµβαίνουν 
γύρω σου να µπαίνουν µέσα σου 
και να σε βαραίνουν…

 Αγροτική οικονοµία και 
κορωνοϊός: Πλήγµα και στην 
αγροτική οικονοµία από κορωνοϊό 
είναι η µείωση ζήτησης για τρόφιµα 
από ξενοδοχεία και µαζική εστίαση. 
Το ελληνικό χρηµατιστήριο 
κατέγραψε πτώση ακόµα και 30% 
σε µερικές µετοχές και 13% στον 
γενικό δείκτη. Η κάθετη πτώση της 
προσέλευσης τουριστών στην 
Ελλάδα µειώνει αντίστοιχα τις 

παραγγελίες για 
λαχανικά, 
φρούτα εποχής, 
όσπρια, 
ζυµαρικά κλπ 
τόσο από τα 
ξενοδοχεία όσο 
και από τα 
σηµεία µαζικής 

εστίασης. Περίπου 15 δις ευρώ 
έχουν χαθεί από την συνολική 
κεφαλαιοποίηση της αγοράς. 
Capital.gr 9/3/2020

 Μετακινήσεις: Σχολιάζοντας 
την κίνηση πολλών πολιτών να 
εγκαταλείψουν τα µεγάλα αστικά 
κέντρα για τα χωριά τους 
προκειµένου να προφυλαχθούν 
από τον ιό είπε ότι «Προφανώς και 
είναι καλύτερα να είναι κάποιος στο 
χωριό του όπου είναι πιο 
αραιοκατοικηµένα. Το πρόβληµα θα 
δηµιουργηθεί στην περίπτωση που 
ο πολίτης είναι φορέας του 
κορωνοϊού χωρίς να το ξέρει». Π. 
Νικολαΐδης, οµ καθ ΑΠΘ. ethnos.gr, 
16/3/2020.

 Κατσίκες: Λίγο έλειψε να 
στοιχίσει ακριβά σε δύο κατσίκες η 
«απόδραση» από το κοπάδι τους 
για να… εξερευνήσουν την περιοχή 
Μπουρµπουλήθρα, όπου βρίσκονται 
οι εγκαταστάσεις του Βιολογικού 
Καθαρισµού της Μαγνησίας, µε 
αποτέλεσµα να πέσουν στο νερό 
από απόκρηµνο σηµείο. Τα άτυχα 
ζώα ανασύρθηκαν µε λάσο! 
protothema.gr. Βήµα Press, 
13/3/2020   *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Μέχρι και 2,30 ευρώ πάνω από τη 
µέση τιµή λιανικής πώλησης είναι 
διατεθειµένοι να πληρώσουν οι Έλ-
ληνες καταναλωτές για ντόπιο αιγο-
πρόβειο κρέας, σύµφωνα µε αποτε-
λέσµατα έρευνας που επιχειρεί µε 
ποιοτικά και ποσοτικά δεδοµένα να 
αποτυπώσει το προφίλ τους.

Η µελέτη που διενεργήθηκε υπό 
την οµπρέλα του iSAGE, ενός προ-
γράµµατος που αναζήτησε τα µέσα 
και τα απαιτούµενα για µια καινοτό-
µα και βιώσιµη αιγοπροβατοτροφία 
στην Ευρώπη, µεταξύ άλλων έδειξε 
πως σε ποσοστό 69% οι καταναλω-
τές αιγοπρόβειου κρέατος στην Ελ-
λάδα εµφανίζουν µια σταθερή και 
συχνή προτίµηση στο προϊόν αυτό 
την τελευταία τριετία.

Χαρτογραφώντας το προφίλ του 
Έλληνα καταναλωτή, φάνηκε πως 
αντιλαµβάνεται την προστιθέµενη α-
ξία που έχει η εγχώρια παραγωγή και 
µάλιστα είναι διατεθειµένος να πλη-
ρώσει για αυτήν. Μάλιστα, ο εγχώρι-
ος καταναλωτής δείχνει να “γνωρίζει 
το κρέας που τρώει”, του αρέσει η και-

νοτοµία ενώ δεν αρέσκεται στα έτοι-
µα προς κατανάλωση γεύµατα. Από 
την άλλη, το υπόλοιπο 31% των κατα-
ναλωτών στην Ελλάδα, την τελευταία 
τριετία έχει µειώσει την κατανάλωση 
αιγοπρόβειου κρέατος, προτιµώντας 
το µόνο σε περιπτώσεις θρησκευτι-
κών ή άλλων εορτών, ενώ γενικά οι 
γνώσεις του πάνω στην «κρεατοφα-
γία» είναι περιορισµένες.

Μάλιστα και τα υπόλοιπα κράτη της 
Ευρώπης στα οποία γίνεται κατανά-
λωση αιγοπρόβειου κρέατος σε αξι-
οσηµείωτο βαθµό, η εντοπιότητα εί-
ναι ένας παράγοντας που σαγηνεύει 
τα πλήθη, µε τους Γάλλους να δίνουν 
έως και 3,74 ευρώ επιπλέον, τους Ι-
ταλούς 3,05 ευρώ και τους Ισπανούς 

2,58 ευρώ. Σε ό,τι αφορά στις υπό-
λοιπες προτιµήσεις του Έλληνα κα-
ταναλωτή, η έρευνα δείχνει ότι εί-
ναι διατεθειµένος να πληρώσει έως 
και 1,27 ευρώ πάνω από τη µέση τι-
µή, για βιολογικό κρέας, µε την Γαλ-
λία να βρίσκεται στην κορυφή αυτής 
της κατάταξης, αφού οι Γάλλοι διατί-
θενται να πληρώσουν έως και 2,06 
ευρώ επιπλέον.

Η γεωγραφική ένδειξη φαίνεται ό-
τι κερδίζει το εγχώριο καταναλωτικό 
κοινό σε µικρότερο όµως βαθµό. Συ-
γκεκριµένα, µέχρι 0,97 ευρώ επιπλέ-
ον της µέσης τιµής είναι διατεθειµένος 
να πληρώσει ο Έλληνας καταναλωτής 
για την ένδειξη ΠΟΠ ή ΠΓΕ, µε τους Ι-
ταλούς να ακολουθούν στα 0,82 ευρώ.

Μέχρι 2,30 ευρώ παραπάνω
προσφέρεται να πληρώσει
ο καταναλωτής αν τα κρέατα 
είναι ντόπια Μεγάλη έρευνα στην καταναλωτική 

τάση της Ευρώπης σε κρέας και τυρί από 
αιγοπρόβατα φέρνει στο φως το iSAGE

Το project iSAGE έχει στόχο τη βελτίωση 
του κλάδου της αιγοπροβατοτροφίας.

Οι επιδοτήσεις δεν έχουν καταφέρει µέχρι σήµερα 
να ενισχύσουν την παραγωγικότητα

Από τις άµεσες ενισχύσεις σε περιβαλλοντικές δράσεις προτείνει η ερευνητική 
οµάδα να µετατεθεί το µεγαλύτερο µέρος των κοινοτικών και κρατικών κονδυλίων 
που προορίζονται για την κτηνοτροφία. Παράλληλα αναδεικνύεται το γεγονός ότι 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο η προβατοτροφία βρίσκεται αρκετά πίσω σε όρους 
επενδύσεων και καινοτοµίας συγκριτικά µε τους άλλους κλάδους της 
κτηνοτροφίας. O Αλέξανδρος Θεοδωρίδης, αναπληρωτής καθηγητής Οικονοµίας 
της Ζωικής Παραγωγής στο ΑΠΘ, επισηµαίνει ότι οι εκµηχάνιση και η αναβάθµιση 
του τεχνολογικού εξοπλισµού των εκµεταλλεύσεων κρίνεται απαραίτητη για τους 
επαγγελµατίες του κλάδου στο προσεχές µέλλον. Ωστόσο οι τεχνολογίες αυτές 
έχουν νόηµα µόνο όταν γίνονται σε µεγάλες εκµεταλλεύσεις µε εξειδικευµένους 
εργάτες, στις οποίες έχουν ήδη επενδυθεί αρκετά χρήµατα σε µηχανολογικό 
εξοπλισµό, εγκαταστάσεις αλλά και στην επιλογή των κατάλληλων φυλών.

Μείωση
Τα τελευταία 

15 χρόνια µειώ-
νεται η κατανά-
λωση στην ΕΕ 
αιγοπρόβειου 

κρέατος

Ανθεκτική
 Τα παραγω-

γικά συστήµατα 
αιγοπροβάτων 
έχουν δείξει 

ανθεκτικότητα 
ανά τους 
αιώνες

ΠΟΠ/ΠΓΕ
Η γεωγραφική 

ένδειξη 
φαίνεται 

ότι κερδίζει 
τον Έλληνα 
καταναλωτή

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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+0,18
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ΠΡΟΘΥΜΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 
ΓΙΑ ΠΟΠ/ΠΓΕ ΤΥΡΙΑ ΑΠΟ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΓΑΛΑ

Ανησυχητική χαρακτήρισε τη σταδι-
ακή πτώση κατανάλωσης αιγοπρό-
βειου κρέατος στην ΕΕ τα τελευταία 
15 χρόνια, ο Γιώργος Αρσένος καθη-
γητής στο Τµήµα Κτηνιατρικής ΑΠΘ 
και συντονιστής του iSAGE, συµπλη-
ρώνοντας πως τα συγχρηµατοδοτού-
µενα προγράµµατα προώθησης εί-
ναι µία αποτυχία προς το παρόν. Ό-
πως τόνισε ο κ. Αρσένος, θα πρέπει 
η χρηµατοδότηση για την προώθη-
ση να κατευθύνεται σε καµπάνιες 
που στοχεύουν στην αύξηση της κα-
τανάλωσης κρέατος µε έµφαση στα 
παραδοσιακά προϊόντα αλλά και σε 
νέες κοπές ανάλογα τις καταναλω-
τικές προτιµήσεις.  

Στο τυρί, προτείνεται να πραγµα-
τοποιούνται συλλογικές διαπραγµα-
τεύσεις τιµών και γραπτές συµβάσεις 
µε τους κτηνοτρόφους, µε τον καθο-
ρισµό των όρων συναλλαγών σχετικά 
µε την τιµή, τον όγκο και τις απαιτή-
σεις ποιότητας του γάλακτος να γίνε-
ται πριν από την περίοδο αρµέγµατος. 
Η αποτελεσµατικότητα στα logistics 
είναι θεµελιώδης στη συλλογή και 
την παράδοση του γάλακτος (εκµε-
τάλλευση οικονοµιών κλίµακας). Επι-
πλέον οι φυλές διπλού σκοπού που 
παράγουν γάλα και κρέας µπορούν 
να εξασφαλίσουν βιώσιµες αποδό-
σεις, ενώ η καινοτοµία στο προϊόν 
και στην αγορά θα πρέπει να υλοποι-
είται στρατηγικά µε τη συµµετοχή ό-
λων των µελών της αλυσίδας εφοδι-
ασµού, συµπεριλαµβανοµένων των 
παραγωγών για τις απαιτήσεις ποιό-
τητας του γάλακτος και των εµπόρων 
λιανικής πώλησης για να κερδίζουν 
premium χώρο στα ράφια. Το κύριο 
πρόβληµα του τοµέα της αιγοπροβα-
τοτροφίας είναι το χαµηλό εισόδηµα 
παρά τη µεγάλη εξάρτηση από τις επι-
δοτήσεις της ΚΑΠ σύµφωνα µε τον κ. 
Αρσένο, που τόνισε ότι ο αναπροσανα-

τολισµός των επιδοτήσεων στο πλαί-
σιο της νέας περιόδου για τα δηµόσια 
αγαθά (αέρια θερµοκηπίου, βιοποικι-
λότητα, καλή διαβίωση των ζώων και 
ζωή στην ύπαιθρο) είναι πρώιµη. Επι-
πλέον, θεωρείται ανεπαρκής η ανά-
ληψη καινοτοµιών κυρίως ως αποτέ-
λεσµα της αποσύνδεσης από το κέρ-
δος και τη σχετική εκπαίδευση. Η ηλι-
κιακή δοµή και η έλλειψη νεοεισερχο-
µένων είναι ακόµα µια µεγάλη απει-
λή για το µέλλον. Ωστόσο, να σηµειω-
θεί εδώ, πως τα παραγωγικά συστήµα-
τα αιγοπροβάτων έχουν δείξει αξιοση-
µείωτη ανθεκτικότητα και προσαρµο-
στικότητα ανά τους αιώνες. Για όποιον 
πάντως θέλει να προβλέψει την εικόνα 
του κλάδου σε 20 χρόνια, ας κοιτάξει 
την αγελαδοτροφία σήµερα, καταλή-
γει ο συντονιστής του iSAGE.

Η εικόνα του κλάδου σε μία 
20ετία θα μοιάζει με εκείνη 
της αγελαδοτροφίας

Οι δέκα μεγαλύτερες προκλήσεις 
της αιγοπροβατοτροφίας στο μέλλον
Χωρισµένες σε εσωτερικές και εξω-
τερικές αδυναµίες του κλάδου, οι 
ερευνητές του iSAGE διακρίνουν 
10 προκλήσεις που πρέπει να α-
παντήσει η αιγοπροβατοτροφία, 
σε µια προσπάθεια θωράκισης των 
εκµεταλλεύσεων ώστε να είναι βι-
ώσιµες τα επόµενα χρόνια.

Ξεκινώντας από τις εσωτερικές α-
δυναµίες, αυτές έγκεινται στην υπο-
τονική ανάδειξη των γηγενών φυ-
λών, κάτι που µπορεί να διευθετη-
θεί µέσα από τον συντονισµό των 
προσπαθειών παραγωγών, συνεται-
ριστών και της ακαδηµαϊκής κοινό-
τητας. Σε συνεννόηση µε τις κυβερ-
νήσεις, συνεταιριστές και παραγω-
γοί θα χρειαστεί να ξεπεράσουν τα 
προβλήµατα που δηµιουργεί η α-
νεπαρκής εκπαίδευση των συντε-
λεστών του κλάδου στο κοµµάτι 
της διαχείρισης µιας επιχείρησης. 
Κάτι τέτοιο θα βοηθούσε να ξεπε-
ραστεί και το πρόβληµα της έλλει-
ψης επαγγελµατισµού στον κλάδο, 
µε σύγχρονους όρους. Παράλλη-
λα, θα έπρεπε να δοθούν θεσµικά 
κίνητρα για την υιοθέτηση καινο-
τόµων λύσεων µε µεγαλύτερο εν-
θουσιασµό από τους παραγωγούς, 
ενώ στο κοµµάτι της έρευνας, θα 

έπρεπε να βελτιωθεί περαιτέρω η 
προσαρµοστικότητα των υψηλά πα-
ραγωγικών φυλών. Στις εξωγενείς 
αδυναµίες του κλάδου, ξεχωρίζει 
αφενός η αδυναµία των ερευνη-
τικών κέντρων να ασχοληθούν µε 
την ουσία των προβληµάτων του 
κλάδου, αλλά και η αδυναµία των 
διαχειριστών της εξουσίας να ανα-
γνωρίσουν την συµβολή της αιγο-
προβατοτροφίας στο κοινό καλό.

Επιπλέον οι καταναλωτές είναι 
απαραίτητο να γνωρίσουν καλύτε-
ρα τα οφέλη από την κατανάλωση 
τέτοιων προϊόντων αλλά και να ε-
νηµερωθούν για το ευρύ χαρτοφυ-
λάκιο προϊόντων που παράγονται 
από τον συγκεκριµένο κλάδο της 
κτηνοτροφίας. Φυσικά οι ερευνη-
τές υπογραµµίζουν και τα εµπόδια 
που υψώνουν στους παραγωγούς 
οι αθέµιτες πρακτικές στο εµπόριο, 
οι οποίες χρήζουν άµεσης προσο-
χής και αντιµετώπισης τόσο από συ-
νεταιρισµούς όσο και από τις κυ-
βερνήσεις των κρατών µελών, α-
φού πρακτικά δεν αφήνουν πολ-
λά περιθώρια για την περαιτέρω α-
νάπτυξη του κλάδου µέσω νέων ε-
πενδύσεων που απαιτούν συσσώ-
ρευση κεφαλαίων.

Σηµαντικό 
πλεονέκτηµα 
των ντόπιων 
τυριών στην 
Ελλάδα
Τα εθνικά τους τυριά 
φαίνεται πως είναι 
διατεθειµένοι να 
υποστηρίξουν οι 
καταναλωτές σε 
Ελλάδα και Ισπανία, 
εµφανίζοντας τις 
υψηλότερες επιδόσεις 
στον δείκτη Προθυµία 
Πληρωµής, όπως 
αποτυπώνουν τα 
στοιχεία της µελέτης 
του iSAGE. Ειδικότερα, 
έως και 1,13 ευρώ 
πάνω από την µέση 
τιµή της αγοράς 
θέλουν να πληρώσουν 
οι Έλληνες 
καταναλωτές για 
ελληνικά τυριά, ενώ 
όταν πρόκειται για 
ΠΟΠ, η φέτα και άλλα 
δηµοφιλή εγχώρια 
τυριά κοστολογούνται 
από τους καταναλωτές 
έως 1,73 ευρώ πάνω.

Ο Γ. Αρσένος, καθηγήτης Κτηνιατρικής 
στο ΑΠΘ και συντονιστής του iSAGE.

Συµβολή
Εντοπίζεται αδυναµία 
των διαχειριστών της 

εξουσίας να αναγνωρί-
σουν την συµβολή της 
αιγοπροβατοτροφίας 

στο κοινό καλό

Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΕ 

5,8 

755.000 

∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΤΖΙΡΟΣ

80% 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΑΠΟ ΝΕΑ ΖΗΛΑΝ∆ΙΑ 

ΤΟΝΟΙ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ
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Την αναστολή των φορολογικών και ασφα-
λιστικών υποχρεώσεων των οινοποιείων κα-
θώς και την οικονοµική στήριξη των εργαζο-
µένων στο κλάδο της οινοποιείας αιτείται η 
ΚΕΟΣΟΕ. Παράλληλα και ο ΣΕΟ ζήτησε από 
τη λήψη έκτακτων µέτρων προστασίας και ε-
νίσχυσης του κλάδου, τονίζοντας τα προβλή-
µατα ρευστότητας και τη νέκρωση του µεγα-
λύτερου δικτύου διανοµής αλλά και την ακύ-

ρωση εκδηλώσεων και οινοτουριστικών δρα-
στηριοτήτων.

Από την πλευρά της η ΚΕΟΣΟΕ υπενθυµίζει 
ότι από τον Φεβρουάριο του 2020, λόγω απα-
γόρευσης των εκδηλώσεων για τις αποκριές, 
ο κλάδος παρουσίασε πτώση του κύκλου ερ-
γασιών του άνω του 50%, ποσοστό το οποίο 
σήµερα έχει αυξηθεί δραµατικά, σε ποσοστό 
που υπερβαίνει το 90%. Η Ένωση ζητά να ε-

νταχθεί ο κλάδος της οινοποιίας στα µέτρα:
 αναστολής καταβολής των φορολογικών 

και ασφαλιστικών υποχρεώσεων,
 οικονοµικής στήριξης των εργαζοµέ-

νων στον κλάδο µέσω αποζηµιώσεων ειδι-
κού σκοπού και ασφαλιστικής τους κάλυ-
ψης, δεδοµένης της κατάρρευσης των εσό-
δων που προέρχονται από την δραστηριότη-
τα των οινοποιείων.

Έκτακτα μέτρα και διευκολύνσεις αιτείται ο κλάδος οίνου

Ο κλάδος της 
μεταποίησης 
περιμένει απώλειες 
τζίρου έως και 50% 
λόγω της πανδημίας, 
ενώ αυξανόμενη 
προς το παρόν βαίνει 
η ζήτηση για φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
kontonis@agronews.gr

Οι επιπτώσεις στην αγορά από την πανδηµία 
του κορωνοϊού έχουν ήδη φανεί σε πολλούς 
κλάδους της οικονοµίας, µε τη διακίνηση των 
αγροτικών προϊόντων να αποτελεί έναν από 
αυτούς. Η µεταποίηση νωπών κτηνοτροφι-
κών προϊόντων και τα ποτά «µετρούν», για 
την ώρα, τις µεγαλύτερες απώλειες από τον 
Covid 19, σε επίπεδο περιφερειακής βιοµη-
χανίας, καθώς το σύνολο των επιχειρήσεων 
που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους το-
µείς, ήδη καταγράφουν πτώση τζίρου µέχρι 
και 50%. Θέµατα ανακύπτουν τόσο στη διαδι-
κασία παραγωγής των βιοµηχανικών µονά-
δων (ελλείψεις σε µάσκες, γάντια κ.α.) όσο 
και στις εξαγωγές λόγω ελλείψεων σε µετα-
φορικά µέσα (οδηγοί αρνούνται δροµολόγια). 

Στον αντίποδα, αυξηµένη ζήτηση έχουν ο-
ρισµένα κηπευτικά, φρούτα, κοµπόστες, ε-
πιτραπέζιες ελιές και ελαιόλαδο. Μεταξύ άλ-
λων, η αύξηση της ζήτησης οφείλεται στη δι-
ατροφική αξία των φρουτολαχανικών, όπως, 
πιπεριές, πορτοκάλια και ακτινίδια, λόγω δι-
ατροφικής αξίας και τα κονσερβοποιηµένα 
φρούτα. Σηµειωτέον ότι το γεγονός πως έχουν 
κλείσει τα κέντρα εστίασης «αναγκάζει» τον 
κόσµο να µαγειρεύει περισσότερο σπίτι του 
οπότε αναζητά φρέσκα αγροτικά προϊόντα.

Κάπως έτσι, στα µπρόκολα π.χ. η τιµή ακο-
λουθεί «ράλι» από τα µέσα της περασµένης 
εβδοµάδας, λόγω αυξηµένης ζήτησης και πε-
ριορισµένης εγχώριας παραγωγής, γράφο-
ντας για τον παραγωγό έως και 1 ευρώ το κι-
λό. Ανάρπαστα έγιναν φέτος και τα ελληνι-
κά σκόρδα, καθώς η εγχώρια αγορά έκλει-

σε την πόρτα στο εισαγόµενο από την Κίνα 
προϊόν και ο συνεταιρισµός Νέας Βύσσας ξε-
πούλησε ό,τι αποθέµατα είχε το Φεβρουάριο, 
ενώ ανάλογη καταγράφεται η εικόνα των α-
ποθεµάτων και στον Πλατύκαµπο Λάρισας. 

Πιο δύσκολη η κατάσταση για το σπαράγγι
Εν τω µεταξύ, σε αναµµένα κάρβουνα στέ-

κονται όλοι οι εµπλεκόµενοι στην αλυσίδα 
της παραγωγής, µεταποίησης και διάθεσης 
του ελληνικού σπαραγγιού. Η έναρξη της 
φετινής εµπορικής σεζόν του προϊόντος συ-
µπίπτει µε την αύξηση των µέτρων περιορι-
σµού της εξάπλωσης της πανδηµίας κορω-

νοϊού στην Ευρώπη και γεννά πολλές αβε-
βαιότητες, που ανά πάσα στιγµή µπορεί να 
αλλάξουν δραµατικά τα δεδοµένα.

Οι πρώτες επιπτώσεις έχουν γίνει ήδη αι-
σθητές στην τιµή διάθεσης του προϊόντος, η 
οποία, για την πρώτη ποιότητα σπαραγγιού, 
κινείται αυτές τις ηµέρες µεν λίγο πάνω από 
τα 3,5 ευρώ το κιλό, ωστόσο υπολείπεται των 
προσδοκιών που είχαν καλλιεργηθεί από το 
γεγονός ότι η φετινή παραγωγή είναι πρώι-
µη κατά περίπου 10 ηµέρες και ως εκ τούτου 
έχει ανταγωνιστικό προβάδισµα έναντι σπα-
ραγγιών ανταγωνιστριών χωρών. «Το θετι-
κό είναι ότι για την ώρα τουλάχιστον δεν έ-

Η ενίσχυση της 
ζήτησης σε φρού-
τα και λαχανικά, 
περνάει κατά βάση 
από τα σούπερ 
µάρκετ και αφορά 
µεγάλους αγρότες. 

Μετ’ εμποδίων τα σπαράγγια

Ζήτηση σε ακτινίδια, 
πορτοκάλια, λαχανικά,  
απώλειες για το κρέας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΚΛΑ∆Ο 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

66% ΑΠΟ 20% � 50% 

63%

54%

88%

74%

ΠΤΩΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΠΟ 20% � 40% 
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΗΝ  
ΑΦΙΞΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ  

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ

ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ
∆ΗΛΩΝΕΙ Α∆ΥΝΑΜΙΑ 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ 
∆ΗΛΩΝΕΙ Α∆ΥΝΑΜΙΑ  
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Η ελαχιστοποίηση των εξαγωγών κατά τη διάρ-
κεια των τελευταίων εβδοµάδων και η κάµψη της 
εγχώριας ζήτησης, δηµιουργούν πολύ µεγάλο 
πρόβληµα ρευστότητας και διαχείρισης των α-
ποθεµάτων των εταιρειών του κλάδου της ιχθυ-
οκαλλιέργειας επισηµαίνει σε ανακοίνωσή της η 
ΕΛΟΠΥ,  που αντιπροσωπεύει το 80% του εγχώ-
ριου κλάδου. Η Οργάνωση απευθύνθηκε στο υ-
πουργείο Οικονοµικών και το υπουργείο Αγρο-

τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, προκειµένου 
να δροµολογηθεί άµεση παρέµβαση και ευέλι-
κτη αξιοποίηση όλων των διαθέσιµων χρηµατο-
δοτικών εργαλείων. Η ΕΛΟΠΥ τονίζει ότι αν δεν 
υπάρξει ταχεία αντίδραση απ’ όλους τους εµπλε-
κόµενους φορείς, το πρόβληµα ρευστότητας θα 
απειλήσει πολύ σύντοµα την επιβίωση του κλά-
δου και των προµηθευτών του. Αναφέρεται πως 
ο κλάδος είναι κατά 80% εξαγωγικός και µε δε-

δοµένη την κατάσταση και τις πρακτικές δυσκο-
λίες σε ιδιαίτερα σηµαντικές αγορές του εξωτε-
ρικού, όπως η Ιταλία, η Γαλλία, η Γερµανία και 
οι ΗΠΑ, οι εξαγωγές έχουν πρακτικά ελαχιστο-
ποιηθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδο-
µάδων. Αυτό, σε συνδυασµό και µε την κάµψη 
της εγχώριας ζήτησης, δηµιουργεί πολύ µεγάλο 
πρόβληµα ρευστότητας και διαχείρισης των απο-
θεµάτων των εταιρειών του κλάδου.  

Πρόβλημα ρευστότητας και στις ιχθυοκαλλιέργειες

Σε κλείσιµο των τελωνείων και του Συ-
νοριακού Σταθµού Υγειονοµικού Κτη-
νιατριακού Ελέγχου στον Έβρο λόγω 
του κορωνοϊού καλούν τις αρχές της 
χώρας οι γεωτεχνικοί του ∆ηµοσίου, 
ζητώντας να εφαρµόσουν τις πλέον 
αυστηρές υγειονοµικές διαδικασίες 
για την προστασία των ελεγκτών σε 
όλες τις άλλες πύλες εισόδου (π.χ λι-
µάνια και τελωνεία) που για λόγους ε-
θνικής ανάγκης και τροφοδοσίας θα 
παραµείνουν ανοιχτές ώστε να συνε-
χιστεί η λειτουργία για την επισιτιστι-
κή επάρκεια της χώρας.

Σε ανακοίνωση τους τα τρία σωµα-
τεία γεωπόνων, γεωτεχνικών και κτη-
νιάτρων (ΠΟΓΕ∆Υ, ΠΕΓ∆Υ, ΠΕΚ∆Υ) κα-
λούν προ των ευθυνών τους την πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και της Ένωσης Περι-
φερειών ζητώντας «να αντιληφθούν 
τι συµβαίνει πέριξ των ελληνοτουρκι-
κών συνόρων και έχουν άποψη για 
την πραγµατική εικόνα της γειτονι-
κής χώρας σε ότι έχει σχέση µε την α-
σθένεια COVID-19».

Παράλληλα, τονίζεται η ανάγκη πα-
ράτασης τουλάχιστον για ένα δίµηνο 
στις όποιες προθεσµίες έχουν τεθεί 
σε συλλογικό ή ατοµικό επίπεδο π.χ 
για έκδοση αδειών κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων όπου υφίσταται ανά-
γκη, για υποβολή αιτήσεων – φακέ-
λων πληρωµής µέτρων του Προγράµ-

µατος Αγροτικής Ανάπτυξης, για έκδο-
ση αδειών εµπορίας πολλαπλασιαστι-
κού υλικού, κ.λ.π).

Στην ανακοίνωση ΠΟΓΕ∆Υ, ΠΕΓ∆Υ, 
ΠΕΚ∆Υ, µεταξύ άλλων αναφέρονται 
τα εξής: 

Η ανάγκη για ιδιαίτερες προφυλά-
ξεις υγιεινής, λόγω του ευαίσθητου 
κοινού και των συνθηκών, επεκτεί-
νεται σε όλες τις Γεωτεχνικές Υπηρε-
σίες της χώρας και ιδιαίτερα στις απο-
κεντρωµένες (π.χ ΤΑΑΕ και Περιφερει-
ακά Κέντρα του ΥπΑΑΤ και ∆ΑΟΚ των 
Περιφερειών). Θεωρούµε ότι σε αυτές 
τις υπηρεσίες αιχµής, οι οποίες έρχο-
νται σε άµεση επαφή µε τους αγρότες 
και κτηνοτρόφους, πρέπει να δοθούν 
περαιτέρω οδηγίες και να εφοδιαστούν 
µε υλικά προφύλαξης, να παραταθούν 
για ένα δίµηνο αρχικά οι όποιες προ-
θεσµίες έχουν τεθεί  σε συλλογικό ή 
ατοµικό επίπεδο (π.χ για έκδοση αδει-
ών κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ό-
που υφίσταται ανάγκη, για υποβολή 
αιτήσεων – φακέλων πληρωµής µέ-
τρων του ΠΑΑ, για έκδοση αδειών ε-
µπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού , 
κ.λ.π), να υπάρξει εκ περιτροπής περι-
ορισµένο ωράριο των υπαλλήλων και 
απαγόρευση εισόδου του κοινού στις 
υπηρεσίες. Ιδιαίτερη µέριµνα χρειάζε-
ται και για τις κεντρικές υπηρεσίες του 
Υπ.Α.Α.Τ. οι οποίες ακόµη και σήµερα 
λειτουργούν σα να µη συµβαίνει τίποτα. 

χουµε πρόβληµα στη διάθεση του σπαραγ-
γιού. Το προϊόν φεύγει έστω και µε µικρές 
καθυστερήσεις στα µεταφορικά και στις πα-
ραδόσεις, λόγω των ελέγχων στα σύνορα ό-
που είναι ακόµη ανοικτά», επεσήµανε στην 
Agrenda ο γενικός διευθυντής της ΕΑΣ Καβά-
λας, Κλέαρχος Σαραντίδης, µέλη της οποίας 
καλλιεργούν 1.100 στρέµµατα µε σπαράγγια.

Μέχρι και τις αρχές της εβδοµάδας η ΕΑΣ 
Καβάλας είχε εξάγει περί τους 60 τόνους σπα-
ραγγιών κυρίως στη Γαλλία, αλλά και κάποιες 
µικρότερες ποσότητες στη Γερµανία και στην 
Ιταλία, µε τη ζήτηση να εκφράζεται κατά τεκ-
µήριο από τα σούπερ µάρκετ. Τα νερά πάντως 
είναι πλήρως αχαρτογράφητα και τα πάντα 
µπορούν ανά πάσα στιγµή να ανατραπούν, 
καθώς οι αγορές κρέµµονται σε µια κλωστή.

«Ζούµε πρωτόγνωρες καταστάσεις, όπως 
και σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής µας. Έ-
χουµε τις καθυστερήσεις στις παραδόσεις στις 
ευρωπαϊκές αγορές, οδηγοί δεν δέχονται να 
πάνε στην Ιταλία, η ζήτηση δεν είναι τόσο ι-
σχυρή, οι τιµές είναι έως και 10% - 15% χα-
µηλότερες για ξεκίνηµα της σεζόν κι η κάθε 
µέρα είναι διαφορετική», σηµειώνει από την 
πλευρά του ο Μιχάλης Ξεκαρφωτάκης πρόε-
δρος του Συνεταιρισµού Nespar.

Υπηρεσίες
Μέριµνα χρει-
άζεται και για 
τις κεντρικές 
υπηρεσίες του 

ΥπΑΑΤ οι οποίες 
λειτουργούν σα 
να µη συµβαίνει 

τίποτα

Προθεσµίες
Παρατάσεις 

έχουν δοθεί σε 
αιτήσεις πληρω-

µής του Μέτρου 9 
έως 15 Μαΐου και 
έως 27 Απριλίου 
για παραστατικά 

Βιολογικής

Κλείσιμο τελωνείων στον Έβρο και 2μηνη 
παράταση προθεσμιών ζητούν γεωτεχνικοί

Κώδωνας 
κινδύνου για 
τη βιωσιµότητα 
πολλών κλάδων
Σε έρευνα που 
διενεργήθηκε από το 
Σύνδεσµο Βιοµηχανιών 
Ελλάδος (ΣΒΕ) στις 12 
και 13 Μαρτίου, πριν 
δηλαδή την έξαρση των 
κρουσµάτων και τη 
λήψη των διαδοχικών 
περιοριστικών µέτρων, 
που προφανώς έχουν 
επιδεινώσει την εικόνα 
σε 174 επιχειρήσεις απ’ 
όλους τους κλάδους 
της µεταποίησης 
αναφέρεται πως 
αναµένουν πτώση 
τζίρου και κερδοφορίας 
κατά: 
Ποτά: 50% 
Μεταποίηση νωπών 
κτηνοτροφικών 
προϊόντων: 50%, 
Παραγωγή 
µηχανολογικού 
εξοπλισµού για τη 
βιοµηχανία: 40%, 
∆οµικά υλικά: 40% 
Τρόφιµα: 30% 



Agrenda54 Σάββατο 21 & Κυριακή 22 Μαρτίου 2020 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Λόγω Ιταλίας, 
κάτι κινείται 
στο ελληνικό 
ελαιόλαδο
Όσο η Ιταλία παραµένει σε καραντίνα, 
οι εξαγωγές ελαιολάδου της µπαίνουν 
και αυτές αναγκαστικά σε περιορισµό, 
εξαιτίας της ούτως ή άλλως 
επιβαρυµένης λόγω των ηµερών 
κατάστασης στην εφοδιαστική αλυσίδα 
ολόκληρης της Ευρώπης. 
Η γειτονική χώρα αφενός δυσκολεύεται 
να διοχετεύσει οµαλά προϊόν στις 
αγορές της, αφετέρου δεν 
παραλαµβάνει ελαιόλαδο από την 
Ελλάδα, σε µια εµπορική περίοδο που 
ούτως ή άλλως οι αγορές που έκανε 
από τα παραγωγικά κέντρα της 
Πελοποννήσου ήταν περιορισµένες. 
Ακούγεται πάντως ότι το τελευταίο 
διάστηµα η Γερµανία επεξεργάζεται το 
ενδεχόµενο να παρακάµψει την Ιταλία 
και να απευθυνθεί στην Ελλάδα, κάτι 
που αναζωογονεί κάπως την ζήτηση 
στην εγχώρια αγορά, όσο παράλληλα 
ενισχύεται και το ενδιαφέρον της 
εγχώριας βιοµηχανίας, ειδικά της 
Κρητικής, που κοιτάζει να καλύψει τις 
υποχρεώσεις της στις αγορές των ΗΠΑ.
Φαίνεται ότι οι περιορισµοί στις 
µεταφορές των Ιταλών, θα µπορούσαν 
να είναι µια πρώτης τάξεως ευκαιρία για 
την ελληνική παραγωγή ώστε να 
διεκδικήσει κάποια ελάχιστα µερίδια στις 
διεθνείς αγορές, καλύπτoντας έστω και 
προσωρινά το κενό αυτό. Παραµένει 
ωστόσο το εµπόδιο της αδυναµίας 
τυποποίησης µεγάλων ποσοτήτων 
ελληνικού ελαιολάδου εντός των 
συνόρων της χώρας, κάτι που καθιστά 
την προοπτική αυτή επισφαλή. 
Παράλληλα σηµειώνεται πως η Ιταλία 
για τους ίδιους λόγους που 
δυσκολεύεται να διοχετεύσει στις 
αγορές της εντός ΕΕ το ελαιόλαδό της, 
δυσκολεύεται να παραλάβει τις χύµα 
ποσότητες από την ελληνική αγορά. 
Πάντως ήδη πριν από το ξέσπασµα του 
κορωνοϊού, τα βυτία που παραδοσιακά 
έστελναν οι εταιρείες τυποποίησης της 
Ιταλίας ήταν ελάχιστα. Πλέον στην 
Πάτρα είναι ανύπαρκτα, κάνοντας 
ακόµα πιο δύσκολο το έργο της 
διαχείρισης των ποσοτήτων από τους 
Έλληνες παραγωγούς. Σε ό,τι αφορά 
στην τιµή παραγωγού, σε αυτό το 
πλαίσιο δύσκολα µπορεί να ενισχυθεί 
έχοντας όµως τουλάχιστον διατηρηθεί 
στο εύρος των 2,50 µε 2,60 ευρώ ανά 
κιλό, ενώ φαίνεται πως στους 
προσεχείς µήνες η αναιµική ζήτηση δεν 
µπορεί παρά ενταθεί, υπό την 
προϋπόθεση ότι η οικονοµία θα 
επιστρέψει στην προ υγειονοµικής 
κρίσης κανονικότητα.

Μεγάλη προσέλευση και ωράριο 
φαρμακείων για τα αγροεφόδια 
Προς ανεφοδιασμό έσπευσαν οι καλλιεργητές υπό το φόβο ελλείψεων στην αγορά

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αυξηµένη η ζήτηση για αγροτικά εφόδια και κυ-
ρίως για λιπάσµατα, µαζική προσέλευση των α-
γροτών στα γεωπονικά καταστήµατα και µικρο-
αναταράξεις σηµειώθηκαν στη συγκεκριµένη α-
γορά κατά τη διάρκεια της εβδοµάδας. Αιτία ο 
κορωνοϊός, τα µέτρα για την αντιµετώπισή του 
και η ανησυχία που καλλιεργείται στις τάξεις του 
αγροτικού κόσµου για ελλείψεις στις εισροές. 

Στελέχη µεγάλων εταιρειών αγροτικών εφο-
δίων, γεωπόνοι και κυβερνητικά στελέχη διαβε-
βαιώνουν πάντως ότι η οµαλή ροή πρώτων υλών 
στη βιοµηχανία και τελικών προϊόντων προς τα 
γεωπονικά καταστήµατα θα συνεχισθεί και δεν 
τίθεται θέµα ελλείψεων εφοδίων. Από τη στιγ-
µή µάλιστα που η συµπεριφορά των αγροτών 
αποδειχθεί υπεύθυνη και δεν υπάρξουν εκτε-
ταµένα φαινόµενα συνωστισµού, όπως φαίνε-
ται να συµβαίνει σιγά -σιγά στους χώρους προ-
µήθειας, τα πράγµατα µπαίνουν ξανά σε τάξη. 

Απ’ όλες τις πλευρές τονίζεται µετ’ επιτάσεως 
ότι τα καταστήµατα αγροτικών εφοδίων δεν πρό-
κειται να διακόψουν τη λειτουργία τους, καθώς 
η οµαλή προµήθεια των αγροτών έχει να κάνει 
µε την οµαλή πορεία της αγροτικής παραγωγής 
και την κάλυψη των διατροφικών αναγκών της 
χώρας. Μέσα σ’ αυτό κλίµα, υπουργείο και συ-
ντελεστές του χώρου καλούν τον αγροτικό κό-
σµο να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να κι-
νηθεί µε µεθοδικότητα και να έχει εµπιστοσύνη 
στη λειτουργία και τις δυνατότητες της αγοράς.  

Στη διάρκεια της εβδοµάδας πάντως, η Agrenda 
γίνονταν αποδέκτης ανησυχίας από την πλευ-
ρά των παραγωγών που ζητούσαν να µάθουν 
τι γίνεται µε τα αγροτικά εφόδια, ποιο θα εί-
ναι το πρόγραµµα λειτουργίας των αντίστοι-
χων καταστηµάτων και πώς θα µπορέσουν να 
καλύψουν τις ανάγκες τους κατά τη διάρκεια 
των εαρινών σπορών. 

Η εικόνα πάντως δείχνει ότι ο εφοδιασµός 
στα καταστήµατα αγροτικών εφοδίων εξελίσσε-
ται κανονικά και η διαθεσιµότητα των αναγκαί-
ων εφοδίων είναι επαρκής. Ωστόσο, ο φόβος 
του αγροτικού κόσµου ότι µια πιθανή διακοπή 
λειτουργίας σε κάποιες µονάδες -είτε του εσω-
τερικού είτε του εξωτερικού- µπορεί να οδηγή-
σει σε ελλείψεις προϊόντων θρέψης και φυτο-
προστασίας, κάνει τους καλλιεργητές να σπεύ-
δουν προς ανεφοδιασµό. Αυτό είχε ως αποτέ-
λεσµα τον συνωστισµό αγροτών στα εν λόγω 
σηµεία διάθεσης εισροών, την ένταση της φη-
µολογίας ότι εξ αιτίας αυτού το λόγου τα κατα-
στήµατα µπορεί να κλείσουν και πάει λέγοντας. 

Πάντως ό,τι δυσκολίες λειτουργίας που ανέ-
κυψαν στις αρχές της εβδοµάδας σε πολλές εται-
ρείας παραγωγής και διάθεσης αγροτικών εφο-
δίων, έδειξαν να αποκαθίστανται σιγά - σιγά, εί-
τε µε τηλεργασία του στελεχιακού δυναµικού εί-
τε µε φυσική παρουσία στους χώρους δουλειάς. 

Οι περισσότερες επιχειρήσεις πάντως, για 
προληπτικούς κυρίως λόγους, επέλεξαν να 
αποφύγουν τη µαζική προσέλευση του προ-
σωπικού τους στην έδρα τους, υιοθετώντας έ-
να πιο χαλαρό εργασιακό µοντέλο µε οίκο-
θεν παροχή υπηρεσιών. Σηµειωτέον ότι αρ-
κετές µέρες πριν, πολλές εταιρείες είχαν δια-
κόψει τις εκ του σύνεγγυς ενηµερωτικές συ-
ναντήσεις µε τους παραγωγούς, κάτι το οποίο 
κατέστη απολύτως υποχρεωτικό µετά τις κυ-
βερνητικές οδηγίες και τις απαγορεύσεις συ-
γκεντρώσεων αυτής της µορφής. 

Από την πλευρά του και για να προλάβει εν-
δεχόµενες παρανοήσεις, ο υπουργός Μάκης 
Βορίδης διευκρίνιζε µε ανακοίνωσή του -µεσο-
βδόµαδα- ότι δεν θα σταµατήσουν να λειτουρ-
γούν καταστήµατα που διαθέτουν:
 άδεια εµπορίας γεωργικών φαρµάκων,
 άδεια εµπορίας λιπασµάτων,
 άδεια πολλαπλασιαστικού υλικού, 
 άδεια πώλησης και εµπορίας ζωoτροφών, 
 άδεια πώλησης και εµπορίας κτηνιατρικών 

φαρµάκων. 
Ο λόγος είναι ότι αυτά καλύπτουν τις καλλι-

εργητικές και παραγωγικές ανάγκες των πα-
ραγωγών της χώρας µας. Αρκεί να τηρούν τις 
οδηγίες και τα µέτρα προφύλαξης από τον ιό. 

Πλήρης ανεφοδιασµός 
Υπουργείο και συντελεστές 

του κλάδου των εισροών 
διαβεβαιώνουν για την επάρκεια 

σε αγροτικά εφόδια εν όψει 
των εαρινών σπορών 
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Ενώ ο Τραµπ χρησιµοποίησε την πανδηµία για 
να οπισθοχωρήσει από την παγκόσµια 
ολοκλήρωση, η Κίνα χρησιµοποιεί την κρίση για 
να επιδείξει την προθυµία της να ηγηθεί. Είναι η 
πρώτη χώρα που επλήγη από τον νέο κορωνοϊό, 
αλλά τώρα αρχίζει να ανακάµπτει, ακριβώς όταν 
ο υπόλοιπος κόσµος υποκύπτει στην ασθένεια. 
Αυτό δηµιουργεί πρόβληµα για τους Κινέζους 
κατασκευαστές, πολλοί από τους οποίους 
ανέκαµψαν και λειτουργούν πάλι, αλλά 

αντιµετωπίζουν αδύναµη ζήτηση από χώρες που 
βρίσκονται σε κρίση. Από την άλλη δίνει στην 
Κίνα µια τεράστια βραχυπρόθεσµη ευκαιρία να 
επηρεάσει την συµπεριφορά άλλων κρατών. 
Όταν η Ιταλία κάλεσε άλλες χώρες της ΕΕ να 
παράσχουν ιατρικό εξοπλισµό έκτακτης 
ανάγκης, καµία από αυτές δεν απάντησε. Το 
έκανε όµως η Κίνα. Αυτό προξενεί αµηχανία 
στις ΗΠΑ που ενδέχεται σύντοµα να βρεθούν σε 
θέση να λαµβάνουν κινεζική ελεηµοσύνη.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Όταν κάτσει η σκόνη που σήκωσε 
στις αγορές το σοκ του κορωνοϊού, 
το παγκόσµιο οικονοµικό τοπίο θα 
δείχνει διαφορετικό. Όπως η κρίση 
του 2008, διαµόρφωσε ένα νέο «φυ-
σιολογικό», που περιλαµβάνει µε-
ταξύ άλλων τη νόρµα µιας σταθερά 
χαµηλής ανάπτυξης, µιας τεχνητής 
χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας και 
µιας επιδεινούµενης ανισότητας, έ-
τσι και η ύφεση του κορωνοϊού θα 
αφήσει την παγκόσµια αγορά... λι-
γότερο παγκόσµια, περισσότερο κα-
τακερµατισµένη, επαναπροσδιορίζο-
ντας τις παγκόσµιες αλυσίδες παρα-
γωγής και κατανάλωσης.

Σε αυτήν την ύφεση που σηµα-
τοδότησε η «∆ευτέρα του Πανικού» 
στις χρηµαταγορές στις 9 Μαρτίου, 
το τραπεζικό σύστηµα δεν αποτελεί 
την πηγή του προβλήµατος, σε αντί-
θεση µε την περίπτωση του 2008. Ί-
σα ίσα που σε πολλές µεγάλες οικο-
νοµίες, ειδικά στην Ευρώπη και τις 
Ηνωµένες Πολιτείες, οι τράπεζες εί-
ναι πιο καλά κεφαλαιοποιηµένες 
και διοικούµενες. Το σύστηµα πλη-
ρωµών και διακανονισµών, το νευ-
ρικό κέντρο χρηµατοδότησης, που ε-
πιτρέπει σε όλα τα άλλα να λειτουρ-
γούν, είναι πολύ ισχυρότερο σήµε-
ρα απ’ ό,τι τότε.

Είναι όµως το µοντέλο που εξασφά-
λισε την ραγδαία ανάπτυξη των πολυ-
εθνικών τα τελευταία 50 χρόνια αυτό 
που άρπαξε χειρότερα απ’ όλους το 
κρύωµα της πανδηµίας. Ο «Πλούτος 
των Εθνών» του Άνταµ Σµιθ έγινε ο 
πλούτος του κόσµου, καθώς οι επι-
χειρήσεις επωφελήθηκαν από έναν 
παγκοσµιοποιηµένο καταµερισµό ερ-
γασίας. Η εξειδίκευση της παραγω-
γής που ήρθε µαζί µε την παγκοσµι-
οποίηση, αποµάκρυνε τις επιχειρή-

σεις από την λογική της αποθεµατο-
ποίησης πρώτων υλών, από την συ-
νήθεια να συγκεντρώνουν σε ένα βι-
οµηχανικό τετράγωνο όλα όσα είναι 
απαραίτητα για την παραγωγή προ-
ϊόντων, τις απάλλαξε από την αυτο-
νοµία του στενού χώρου.

Αυτή η κίνηση προς την εξειδίκευ-
ση σε στιγµές κρίσης σαν και αυτήν 
τώρα, κάνει την υποκατάσταση δύ-
σκολη, ειδικά για ασυνήθιστες δεξι-
ότητες ή προϊόντα. Και καθώς η πα-
ραγωγή έγινε παγκόσµια, οι χώρες 
έγιναν επίσης πιο αλληλεξαρτώµε-
νες, διότι καµία χώρα δεν µπορού-
σε να ελέγξει όλα τα αγαθά και τα 
συστατικά που χρειάζεται η οικονο-
µία της. Οι εθνικές οικονοµίες ενσω-
µατώθηκαν σε ένα τεράστιο παγκό-
σµιο δίκτυο προµηθευτών. Μάλιστα 
όσο πιο σύνθετα τεχνολογικά είναι 
µια εταιρεία και το προϊόν της, τόσο 

πιο δύσκολη γίνεται η θέση της σε 
µια κατάσταση σαν αυτήν που βιώ-
νουµε σήµερα.

Παραδείγµατος χάριν, οι κατασκευ-
αστές αυτοκινήτων σε ολόκληρη την 
∆υτική Ευρώπη ανησυχούν για την 
έλλειψη µικρών ηλεκτρονικών ειδών 
επειδή ένας µοναδικός κατασκευα-
στής, η MTA Advanced Automotive 
Solutions, αναγκάστηκε να αναστεί-
λει την παραγωγή σε ένα από τα ερ-
γοστάσιά του στην Ιταλία. Ενδεικτικό 
είναι ότι η παραγωγή ηλεκτρονικών 
υπολογιστών µειώθηκε κατά 50% α-
πό τον Φεβρουάριο έως σήµερα, ενώ 
τις επόµενες εβδοµάδες αναµένεται 
να µειωθεί κατά 12% η παραγωγή κι-
νητών τηλεφώνων.

Ακόµα και οι πιο αισιόδοξοι αναλυ-
τές, όπως ο Μοχάµεντ Ελ Εριάν, που 
µιλούν από τώρα για µια δυναµική 
και ταχεία οικονοµική ανάπτυξη µε-

τά την ανάρρωση από τον κορωνοϊό, 
παραδέχονται πως θα υπάρξουν µα-
κροπρόθεσµες επιπτώσεις, συµπερι-
λαµβανοµένης µιας «περαιτέρω ώθη-
σης προς τον εθνικό αποµονωτισµό».

Είναι άλλωστε και η πολιτική διά-
θεση τέτοια στις µέρες µας που δεν α-
φήνει πολλά περιθώρια για µια συλ-
λογική αντίδραση και διαχείριση της 
κρίσης από τα κέντρα εξουσίας. Ο ο-
ξυµένος ανταγωνισµός ανάµεσα στην 
Κίνα και τις ΗΠΑ είχε αποσταθερο-
ποιήσει το παγκοσµιοποιηµένο οι-
κοσύστηµα δύο χρόνια πριν ο κο-
ρωνοϊός γίνει τίτλος στις ειδήσεις. 
Η Ευρώπη από τις αρχές της οικονο-
µικής κρίσης της Ελλάδας, κάθε άλ-
λο παρά την εικόνα µιας αλληλέγ-
γυας οικονοµικής συµµαχίας έδινε, 
κάτι που εντάθηκε όταν εκδηλώθη-
κε η προσφυγική και η µεταναστευ-
τική κρίση το 2015.

Η παγκοσμιοποίηση 
άρπαξε το χειρότερο 

μέχρι σήμερα κρύωμα 
Σε μια εποχή που 

όλες σχεδόν οι χώρες 
έχουν στοιχηματίσει 

τα πάντα στις 
εξαγωγές και στην 

εξωστρέφεια η 
ανθρωπότητα βιώνει 

την πιο ουσιαστική 
έως σήμερα 

αμφισβήτηση της 
παγκοσμιοποίησης

Όσοι πήραν εξιτήριο
τρέχουν να επωφεληθούν

όσο τα ισχυρά κράτη
µπαίνουν σε καραντίνα

Συνήθειες
Σε αυτό το σκηνικό οι ίδιοι οι 
άνθρωποι αποκτούν µια 
διαφορετική στάση απέναντι 
στην οικονοµική και πολιτική 
ζωή. Οι ενδείξεις πείθουν πλέον 
ότι η διεθνής οικονοµία θα 
γνωρίσει µια διαρθρωτική κρίση 
ζήτησης, µε τους καταναλωτές 
να αλλάζουν ξαφνικά 
συµπεριφορές και συνήθειες.

Επιρροή
Όταν η Ιταλία κάλεσε άλλες 
χώρες της ΕΕ να παράσχουν 
ιατρικό εξοπλισµό έκτακτης 
ανάγκης, καµία από αυτές δεν 
απάντησε. Το έκανε όµως η 
Κίνα αφού το Πεκίνο επιδιώκει 
να απεικονιστεί ως ο ηγέτης της 
παγκόσµιας µάχης ενάντια στο 
νέο κορωνοϊό, προκειµένου να 
προωθήσει την καλή θέλησή 
του και να επεκτείνει την 
επιρροή του.

Παραγωγή
Η παραγωγή ηλεκτρονικών 
υπολογιστών µειώθηκε κατά 
50% από τον Φεβρουάριο έως 
σήµερα, ενώ τις επόµενες 
εβδοµάδες αναµένεται να 
µειωθεί κατά 12% η παραγωγή 
κινητών τηλεφώνων.

O Theodore Levitt είναι ο οικονοµολόγος που µε δηµοσίευσή του 
στο Harvard Business Review έκανε δηµοφιλή την έννοια της 
παγκοσµιοποίησης όπως την αντιλαµβανόµαστε σήµερα.
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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ
ΤΡΑΓΟΥ∆ΙΣΤΗΣ
«Ίσως ανακαλύψουµε 
πολλά πράγµατα σε αυτές 
τις νέες συνθήκες. Τώρα 
που ήρθε η ώρα ενός 
αόρατου εχθρού θα δούµε 
πως θα ενωθούµε όλοι. Θα 
ενωθούµε κόντρα στην 
αόρατη επίθεση που 
δεχόµαστε. Όλα έγιναν 
τόσο γρήγορα, µέσα σε 10 
µέρες τελειώνουν όλα.»

EΛΕΝΗ ΜΕΝΕΓΑΚΗ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΡΙΑ
«Κι εµείς που πηγαίνουµε κι 
ερχόµαστε στη δουλειά µας 
µη φανταστείτε ότι µέσα µας 
δεν έχουµε φόβο. Νοµίζετε 
ότι έτσι εύκολα παίρνει ο 
καθένας το καπελάκι του 
και φεύγει; Τόσο εύκολα 
είναι τα πράγµατα; Έχεις 
και λίγο µέσα σου 
συνείδηση. Κοιτάς δίπλα σου 
και λες τι γίνεται;»

ΣΥΜΕΩΝ
ΜΗΤΡΟΠ. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ
«Τον Θεό τον έχουµε 
εγκαταλείψει. Όταν 
κατακρίνουµε τον αδερφό 
µας. Όταν συκοφαντούµε, 
όταν αδικούµε, όταν ο ένας 
βάζει το µαχαίρι στην 
πλάτη του άλλου. Τώρα 
µας έπιασε υπερευαισθησία; 
Να αυτοπεριοριστούµε. 
Αυτή την άσκηση µας 
ζητάει τώρα ο Θεός.»

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΠΟΙΟΣ ΚΛΕΙΝΕΙ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΟΣ∆Ε ΟΤΑΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΑΝΟΙΓΟΥΝ  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

 
Επανάληψη
Στο ίδιο έργο θεατές οι 
αµυγδαλοπαραγωγοί Λάρισας, 
µε την δραµατική εξέλιξη των 
-5 βαθµών Κελσίου σε ένα 
βράδυ που µπορεί να στοιχίσει 
µια ολόκληρη χρονιά. Το θέµα 
είναι, όπως λέει κι ο Μάξιµος, 
να ανταποκριθεί στο ρόλο του 
ο ΕΛΓΑ και να αποφευχθούν 
κακά προηγούµενα... και να 
µην υπάρξουν εκτιµητικές 
αβλεψίες ελέω κορωνοϊού. 

Λοίµωξη
Ο κορωνοϊός δεν παίζει, και 
αυτό το έδειξε σε όλες τις 
εκφάνσεις του σε όλα τα 
κοινωνικοοικονοµικά επίπεδα 
παγκοσµίως. Ούτε οι αγορές 
δεν µπορούν ακόµη να 
προεξοφλίσουν την εξέλιξή του. 
Εγχωρίως στο οικονοµικό πεδίο 
το «µένουµε σπίτι», µετράει κι 
αυτό τις αντοχές του και ήδη τα 
στοιχεία των επιχειρήσεων 
δείχνουν... λοιµώξεις.

Σουαρέ
Αλήθεια, ο πρέσβης του 
Αζερµπαϊτζάν που 
επισκέφθηκε τις προάλλες τη 
Βάθη, τι γύρευε µέρες...
καραντίνας και πόνου για τις 
εµπορευµατικές συναλλαγές; 
Γενικότερα, από την κρίση του 
κορωνοϊού, θα πρέπει, αν µη τι 
άλλο, να υπάρξει και µία 
διδαχή σε όλους για τα πολλά 
και κατά βάση άσκοπα περα 
δώθε.

Νέα συνθήκη για τους φύλακες της υπαίθρου

Toυλάχιστον µπήκε η συνδεδεµένη βάµβακος και κάπως άλ-
λαξε για τον αγροτικό κόσµο η ατζέντα του κορωνοϊού. Βέβαια 
αρρυθµίες προκάλεσε η ενεργοποίηση της Κάρτας του Αγρό-
τη, λόγω και της 14ηµερης αναβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, την 
ώρα µάλιστα που οι ανάγκες για εισροές είναι στο pick λόγω 
των αναγκών της τρέχουσας καλλιεργητικής περιόδου. Εξάλ-
λου, για τους αγρότες ισχύει το «µένουµε στο χωράφι», αρκεί 
βέβαια πάντα να τηρούνται τα µέτρα αυτοπροστασίας. Ζητούµε-
νο, βέβαια, οι αρχές να διευκολύνουν τα όποια ζητήµατα θα δη-
µιουργήσει και για τους φύλακες της υπαίθρου η νέα συνθήκη.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Οι δηλώσεις ΟΣ∆Ε θα 
πάρουν παράταση, όπως 
είναι αναµενόµενο. 
Το επόµενο διάστηµα 
θα ανακοινώνονται 
νέες παρατάσεις για 
προγράµµατα, άδειες 
στάβλων, πληρωµές 
σε ∆ηµόσιο κ.λπ., όπως 
εξάλλου υπαγορεύουν 
οι έκτακτες ανάγκες.

Οι βουλευτές, και 
δη αυτών που το 
κόµµα τους βρίσκεται 
στην εξουσία, έχουν 
διαχρονικά τη συνήθεια 
να ζητούν κάποια 
θέµατα, προβάλλοντάς 
τα ως αιτήµατα που 
γνωρίζουν εκ των έσω 
ότι δροµολογείται η 
επίλυσή τους. Ονόµατα 
να µην λέµε...

Υβρίδια
Το πέταξε η Ούρσουλα, 

για κλείσιµο των συνόρων, 
το σήκωσαν οι 
γεωτεχνικοί του 
∆ηµοσίου, που ανησυχούν 
όπως όλοι για τον κόκκινο 
υγειονοµικό συναγερµό 
του κορωνοϊού.

Τι θέλει τις πολλές 
επισκέψεις ο Μαυρουδής, 
µέρες που είναι στην 
Βάθη; δεν βλέπει τι 
γίνεται; Το διαφηµιστικό 
µήνυµα του Σπύρου δεν 
το είδε;

Πάντως ο αγροτικός 
κόσµος που αυτόν το µήνα 
βρίσκεται στο ζενίθ των 
καλλιεργητικών εργασιών, 
τον απογευµατινό καφέ, 
µε το που έκλεισαν τα 
καφενεία, τον πίνουν στα 
φαρµακάδικα των 
εισροών που έχουν 
συνεχές...

;

ΛΟΥΚΑ ΝΤΟΝΤΣΙΤΣ
ΜΠΑΣΚΕΤΜΠΟΛΙΣΤΑΣ
«Τώρα όλοι προσπαθούµε 
να σταµατήσουµε την 
εξάπλωση του κορονοϊού. 
Μπορεί να διασκεδάζαµε 
µε την οικογένεια, τους 
φίλους, τους συµπαίκτες 
µας. Μας λείπουν οι fans, 
οι συµπαίκτες και το 
µπάσκετ, αλλά πρέπει να 
δουλέψουµε µαζί για να 
επιστρέψουµε.»

∆ιεπαγγελµατικές 
δια πάσαν νόσον!

Για την πανδηµία του κορωνοϊού δεν 
χρειάζεται να σχολιάσουµε! Μόνο µια ευχή 
να πάνε όλα καλά, µε τις λιγότερες δυνατές 
απώλειες σε όλους τους τοµείς! Πάντως, 
πρέπει να το πούµε, τα λεφτά για την ειδική 
ενίσχυση βάµβακος πιστώθηκαν κανονικά, 
σύµφωνα µε τον προγραµµατισµό, την 
περασµένη Τρίτη, όπως είχε ανακοινώσει 
εδώ και δύο εβδοµάδες η Agrenda. Βέβαια, 
στον χαµό επάνω κάτι ξέµεινε…. ∆εν µπήκαν 
λεφτά για συνδεδεµένες στα σπαράγγια και 
τη βιοµηχανική ντοµάτα, όπως είχε 
προγραµµατιστεί, γιατί σου λέει έλειπαν 
κάποιες εγκρίσεις από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες.

Λογικό είναι κάποια πράγµατα να 
πηγαίνουν πίσω υπό αυτές τις συνθήκες και 
µε δεδοµένη την υποστελέχωση των 
υπηρεσιών! Κάπως έτσι και η Κοµισιόν, µετά 
το αίτηµα των ιταλικών αρχών που είναι 
αντιµέτωπες µε µια άνευ προηγουµένου 
κρίση λόγω της επιδηµίας του κορωνοϊού - 
COVID-19, αποφάσισε να επιτρέψει στα 
κράτη µέλη να παρατείνουν κατά ένα µήνα 
την προθεσµία υποβολής των δηλώσεων 
ενιαίας ενίσχυσης. Όχι ότι κάθε χρόνο δεν 
δίνεται παράταση µέχρι 15 Ιουνίου, αλλά 
φέτος όλα είναι πιο... σκούρα….

Και µπορεί οι λαϊκές αγορές παραγωγών 
βιολογικών προϊόντων να είναι ακόµα 
ανοιχτές, ωστόσο κι εκεί πάρθηκαν αυστηρά 
µέτρα: Απαγορεύεται, σου λέει, ρητά οι 
καταναλωτές να αγγίζουν και να διαλέγουν 
προϊόντα, ακόµα και αν φορούν γάντια. Τα 
προϊόντα θα τα τοποθετεί σε σακούλες 
υποχρεωτικά µόνο ο παραγωγός, κάτι που 
ισχύει και για τα συσκευασµένα προϊόντα. 
Σηµειωτέον ότι σε κάθε πάγκο θα εργάζονται 
υποχρεωτικά δύο άτοµα, εκ των οποίων ο 
ένας θα έχει επαφή µε τα προϊόντα και ο 
άλλος µε τα χρήµατα.

Μέσα σε όλα συστάθηκε πριν λίγες µέρες 
και η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Φρούτων 
- Πυρηνοκάρπων και Αχλαδιών. Τα µέλη 
αξιοποίησαν -ως φαίνεται- την πρόσφατη 
νοµοθετική διάταξη Βορίδη, µε βάση την 
οποία µία εθνική διεπαγγελµατική σε έναν 
κλάδο µπορεί να ιδρυθεί 
αντιπροσωπεύοντας µόλις το 15% της 
παραγωγής του τοµέα. Ωστόσο δεν ήταν 
λίγοι αυτοί που σχολίασαν ότι τη νέα 
οργάνωση αποτελούν µόνο κονσερβάδες και 
εξαγωγείς και µόνο από την Πέλλα και την 
Ηµαθία. Αυτό σηµαίνει ότι απουσιάζουν 
τελείως οργανώσεις παραγωγής µήλου, 
αλλά και λοιπές οργανώσεις παραγωγής 
ροδάκινων, νεκταρινιών και αχλαδιών εκτός 
του γνωστού τριγώνου. Γιατί άραγε;

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η 
ιστορία δείχνει ότι σε έκτακτες περιστάσεις, 
όπως αυτές που βιώνουµε το τελευταίο διά-
στηµα, κάποιοι καταστρέφονται και κάποιοι 
φτιάχνονται. Τρέχοντας µάλιστα πίσω το 

χρόνο θα δούµε ότι αρκετά από αυτά που συνηθίζου-
µε να αποκαλούµε «µεγάλα τζάκια» στήθηκαν επιχει-
ρηµατικά σε περιόδους µεγάλης αναταραχής.

  Καιροφυλακτούν τρυποκάρυδοι 
ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ σε όλα αυτά όχι σαν προτροπή για την α-
ναζήτηση τυχόν ευκαιριών αλλά για να επισηµάνω την 
προσοχή που οφείλουν να επιδείξουν οι ιθύνοντες. Το 
θέµα είναι να αποφευχθούν πιθανές περιπτώσεις κα-
ταχρηστικής εκµετάλλευσης των «οριζόντιων µέτρων» 
που λαµβάνονται αυτές τις µέρες για την αντιµετώπι-
ση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό στην οικονοµία. 
Και το λέω αυτό, γιατί, βλέπω να το απλώσαµε πολύ 
πάλι το πάπλωµα! Ξανά µάλιστα µε δανεικά! Γιατί, απ’ 
ότι µπορώ να καταλάβω, ούτε οι Βρυξέλλες έβαλαν το 
χέρι στη τσέπη! Μας είπαν απλά ότι µπορού-
µε να ξοδεύουµε κατά παράβαση του 
προγράµµατος σύγκλισης (πλεόνα-

σµα 3,5%) και µε οµόλογα. Όταν όµως κάτσει κι αυτός 
ο κουρνιαχτός, βλέπω να έρχεται πάλι ο χωροφύλακας!  

  Οι εποχές του Αλογοσκούφη
ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ απλά, γιατί είµαι και κάποιας ηλικίας, 
ότι τα 36 δισεκατοµµύρια έλλειµµα στον προϋπολογι-
σµό του 2009 για το οποίο, λίγο καιρό αργότερα, όλοι 
ρίχναµε πέτρες, ήταν αποτέλεσµα της χαλάρωσης της 
δηµοσιονοµικής πολιτικής και των γενναίων πακέτων 
µέτρων για την ενίσχυση της ρευστότητας των τραπεζών. 
Η επιλογή ήταν αποτέλεσµα της διεθνούς αναταραχής, 
µετά την γνωστή χρεοκοπία της Lehman Brothers. Τό-
τε οι Βρυξέλλες µας έλεγαν ξοδέψτε και µετά έκαναν 
ότι δεν µας ήξεραν! Ρωτήστε και τον Αλογοσκούφη!
Είναι άλλο πράγµα η ανάγκη παρέµβασης για να κα-
λυφθούν συγκεκριµένες ειδικές ανάγκες που ανακύ-
πτουν και για να µην χαθεί η βιωσιµότητα των επιχει-
ρήσεων και η κοινωνική συνοχή και είναι άλλο να κά-
νει χαρές ο κάθε κατεργάρης µε τα λεφτά που µοιρά-

ζει αφειδώς το κράτος υπό την πίεση του κορωνοϊού.  

  Ξέρουμε κάτι για τους αγρότες; 
ΠΑΜΕ ΟΜΩΣ στα δικά µας. Φοβάµαι πως κι εδώ γίνο-
νται λάθη. Ο τοµέας της αγροτικής παραγωγής, απο-
δεικνύεται κεφαλαιώδους σηµασίας σε εποχές µεγά-
λων κρίσεων και θα πρέπει να τύχει ανάλογης προσο-
χής. Πολλώ µάλλον που υπήρχαν µεγάλες πληγές και 
µεγάλα προβλήµατα πολύ πριν από την κρίση του κο-
ρωνοϊού και τώρα φαίνονται. Πρώτο ζήτηµα λοιπόν εί-
ναι τι θα γίνει µε τις τράπεζες. Αντιλαµβάνοµαι τις δυ-
σκολίες των ηµερών δεν θα πρέπει όµως οι χρηµατο-
δοτήσεις των επαγγελµατιών του αγροτικού χώρου να 
οδηγηθούν στις καλένδες. Πρώτα να ενεργοποιηθεί, α-
νεξαρτήτως των δηλώσεων ΟΣ∆Ε για το 2020 η Κάρτα 
Αγρότη, δεύτερον να παραµείνουν ζωντανές οι δανει-
οδοτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης, τρίτον να διευκο-
λυνθεί µε κάθε τρόπο η νέα καλλιεργητική περίοδος.

  Είδαν μόνο το τυρί
Ε∆Ω ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΜΕ ήταν µεγάλο 

λάθος να κλείσει  τελείως το µη-
χανογραφικό σύστηµα του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ, εξ αιτίας του φόβου 
συνωστισµού στα ΚΥ∆ όσο ή-
ταν ανοικτή η διαδικασία πα-
ραλαβής των δηλώσεων. Είναι 
άλλο η δια ζώσης παραλαβή 
των αιτήσεων ΟΣ∆Ε και είναι 
άλλο να µην είναι ανοικτό µη-
χανογραφικό σύστηµα. Εκτός 
του ότι κάποιες δηλώσεις θα 
µπορούσαν να ολοκληρωθούν 
ηλεκτρονικά είναι και πολλές 

άλλες δουλειές και βεβαιώσεις να βγαίνουν. Για τους 
ανίδεους επισηµαίνω ότι η ηλεκτρονική βάση έκλεισε 
για να αποφύγει κόστη ο «τεχνικός σύµβουλος» και 
να στριµωχτούν ξανά στη γωνία οι ιδιώτες µελετητές. 

  Επιδότηση επιτοκίου και ΔΕΗ
ΕΧΩ ΠΑΝΤΩΣ µια απορία!  Ισχύει για τους αγρότες η 
επιδότηση επιτοκίου (γύρω στο 3%) για τους πληγέ-
ντες από τις συνθήκες στην οικονοµία λόγω κορωνο-
ϊού. Θα εφαρµοσθούν γι’ αυτούς τα µέτρα ανακούφι-
σης  ελευθέρων επαγγελµατιών όπως π.χ. η µη καταβο-
λή κάποιους µήνες κεφαλαίου από επιχειρηµατικά δά-
νεια; Πρόβληµα υπάρχει και µε τη ∆ΕΗ. Είναι χιλιάδες 
οι διακοπές ηλεκτροδότησης στα αντλιοστάσια, λόγω 
ανείσπρακτων λογαριασµών. Μια λύση θα ήταν ο συµ-
ψηφισµός οφειλών προς τη ∆ΕΗ µε απαιτήσεις αγρο-
τών από άλλους δηµόσιους φορείς όπως  ΕΛΓΑ, ΟΠΕ-
ΚΕΠΕ, Εφορία. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρ-
ξει άµεσα ένας τρόπος ρύθµισης αυτών των οφειλών!       

Συγγνώµη έχω απορίες
Ισχύει τελικά για τους αγρότες η 

επιδότηση επιτοκίου που ανακοινώθηκε 
για τους ελεύθερους επαγγελµατίες; 
Θα εφαρµοσθεί η µη καταβολή τόκου, 

έστω κάποιους µήνες, στα δάνειά τους; 

Μ
έχρι πριν από δύο εβδοµάδες, όταν έλα-
βε χώρα µια διόρθωση των αγορών σε 
παγκόσµιο επίπεδο, η προσπάθεια να 
κατανοήσουµε την οικονοµική επίδρα-

ση του κορονοϊού ήταν σχετικά απλή, αν και εµπει-
ρική άσκηση. Όλη η προσοχή ήταν επικεντρωµένη 
στην Κίνα και στην κατανόηση του πώς οι απαντή-
σεις στην επιδηµία επηρέαζαν αρνητικά την οικο-
νοµία της και στη συνέχεια στην εκτίµηση του πώς 
θα επηρεαζόταν και οι εµπορικοί εταίροι της Κίνας. 
Μέχρι το πρώτο µισό του Φεβρουαρίου, οι περισσό-
τερες εκτιµήσεις έκαναν λόγο για πιθανή απώλεια 
1-2% του ΑΕΠ στο α΄ τρίµηνο του 2020, µε την ανά-
καµψη να ξεκινάει στο β΄ τρίµηνο και πολύ περιο-
ρισµένη επίδραση στη συνολική ετήσια ανάπτυξη. 
Αλλά αυτές οι προβλέψεις ήρθαν σε πλήρη αντίθε-
ση µε τις εικόνες που έρχονται από την Κίνα και τα 
αρχικά στοιχεία -η κατακόρυφη µείωση των ανθρώ-
πων στους δρόµους της, οι δραστικές περικοπές στο 
εγχώριο σύστηµα µεταφορών, η σχεδόν ολοκληρω-
τική κατάρρευση του ξένου τουρισµού (που αντιστοι-
χεί στο 3% του ΑΕΠ της Κίνας) και η διακοπή των µε-
ταφορών και των εφοδιαστικών αλυσίδων.[…].

Τώρα γνωρίζουµε ότι 
και η κατανάλωση και η 
µεταποιητική παραγωγή 
έχουν σηµειώσει µεγάλη 
πτώση, ότι η ενεργειακή 
χρήση θα µειωθεί κατά 
το ένα πέµπτο ή περισ-
σότερο στο α΄ τρίµηνο, 
και ότι υπάρχουν τερά-
στιοι κίνδυνοι και προ-

βλήµατα στο να επιστρέψουν οι άνθρωποι πίσω στις 
δουλειές τους. […]Τα θετικά νέα εδώ είναι ότι εµφα-
νίζεται πως ο ρυθµός των νέων µολύνσεων έχει επι-
βραδυνθεί δραµατικά και οι κινεζικές αρχές έχουν 
καταστήσει σαφές ότι θα κάνουν οτιδήποτε µπορούν 
για να αποκαταστήσουν την ανάπτυξη.[…]. Στις 24 
Φεβρουαρίου ωστόσο, το κλίµα έγινε ξεκάθαρα αρ-
νητικό και ξεκίνησε το selling στις ΗΠΑ και παγκο-
σµίως. Οι συνολικές απώλειες της αγοράς των ΗΠΑ 
υπερέβησαν αυτές στην αντίστοιχη περίοδο της κα-
τάρρευσης των αγορών το 2008.[…]

Πού πάµε από εδώ και πέρα; Είναι πολύ νωρίς 
να υποθέσουµε ότι θα δούµε κάτι αντίστοιχο µε 
την Κίνα, σε ό,τι αφορά στην επίπτωση του ιού σε 
άλλες µεγάλες χώρες. Αλλά δεν υπάρχει αµφιβο-
λία ότι η ανάπτυξη της Κίνας θα έχει ευρείες συ-
νέπειες εντός της παγκόσµιας οικονοµίας. Οι µε-
γάλες πτώσεις της αγοράς συχνά ακολουθούνται 
από απώλεια της καταναλωτικής εµπιστοσύνης. 
Το εάν αυτό συµβαίνει ή όχι στις ΗΠΑ, θα µπο-
ρούσε να έχει σοβαρή επίπτωση στις προεδρικές 
εκλογές του Νοεµβρίου [….]. Αλλά ακόµη και αυ-
τό το σενάριο υποδηλώνει µια ήπια πορεία σε ό,τι 
αφορά στη συγκράτηση του ιού. Εάν δεν συµβεί 
αυτό, η πιθανότητα µιας ύφεσης παγκοσµίως λό-
γω µιας σοβαρής µολυσµατικής ασθένειας -και οι 
απροσδόκητες πολιτικές συνέπειες- δεν µπορούν 
να προεξοφληθούν. 

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ IISS ORGANIZATION

Τίποτα δεν μπορεί 
να προεξοφληθεί

ΤΟΥ NΤΕΪΒΙΝΤ 
ΓΚΟΡΝΤΟΝ*



∆
εν είµαι επιρρεπής στην πραγµατοποίηση εκ-
κλήσεων µέσα από τις στήλες του Τύπου ή στη 
χρήση κεφαλαίων γραµµάτων στις αναρτήσεις 
µου στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αντί να λέω στους ανθρώπους τι να σκέφτονται, προτι-
µώ πολύ περισσότερο να προσπαθώ να βοηθώ τους ανα-
γνώστες να φθάνουν στα δικά τους συµπεράσµατα, παρέ-
χοντάς τους αναλύσεις και ιδέες.

Τις τελευταίες εβδοµάδες, ωστόσο, έκανα δύο αξιοσηµεί-
ωτες εξαιρέσεις: πρώτον, ζητώντας επανειληµµένα από τους 
υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, εταιρείες και πρόσω-
πα να συνειδητοποιήσουν ότι το σοκ του κορωνοϊού ήταν 
θεµελιωδώς διαφορετικό, διότι θα προκαλούσε πρωτοφα-
νή και αιφνίδια οικονοµικά «εµφράγµατα», φαινόµενο το 
οποίο είναι εξαιρετικά άγνωστο εκτός ευάλωτων ή πλήρως 
αποτυχηµένων κρατών ή κοινοτήτων που πλήττονται από 
µεγάλες φυσικές καταστροφές.

∆εύτερον, καθώς ανέµενα µια πολύ µεγαλύτερη και γε-
νικευµένη «διόρθωση» στις αγορές, προτρέποντας τους ε-
πενδυτές να µην συνεχίσουν να αγοράζουν εκµεταλλευό-
µενοι την χρηµατιστηριακή «βουτιά», µια επενδυτική στρα-
τηγική που υπό άλλες συνθήκες είχε αποδώσει εξαιρετικά 
αποτελέσµατα τα τελευταία χρόνια.

Κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου, χρησιµοποίησα 
και πάλι κεφαλαία γράµµατα σε ανάρτησή µου στα social 
media - αυτή τη φορά για να προειδοποιήσω ότι τα οικο-
νοµικά «εµφράγµατα» αρχίζουν να συγκροτούν µια ΚΡΙΣΙ-
ΜΗ ΜΑΖΑ. Κατέληξα σε αυτό το συµπέρασµα µέσω πολλα-
πλών διαβουλεύσεων εδώ και πολλές εβδοµάδες µε για-
τρούς, οικονοµολόγους και επιστήµονες συµπεριφορικής, 
καθώς και µε βάση την εµπειρία µου, όταν εργάστηκα προ 
δεκαετιών στο ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, µε αντικείµε-
νο τις κρίσεις σε αναπτυσσόµενες χώρες, συµπεριλαµβα-
νοµένων και αποτυχηµένων κρατών.

Σκεφτείτε αυτό που λαµβάνει χώρα ως µια τεράστια αλ-
λαγή υποδείγµατος για τις οικονοµίες, τα θεσµικά όργα-
να, για κοινωνικά πρότυπα και πρακτικές που, 
δυστυχώς, δεν είχαν καµία προετοιµασία για 
την περίπτωση που βρεθούν αντιµέτωπα 
µε ένα τέτοιο φαινόµενο. Απαιτείται α-
πό εµάς να κατανοήσουµε τη δυναµι-
κή των πραγµάτων, όχι µόνο να δια-
πλεύσουµε επιτυχώς την τρέχουσα 
«τρικυµία», αλλά και για να αποφύ-
γουµε συµπεριφορές που θα κάνουν 
την κατάσταση χειρότερη.

Η ουσία είναι ότι οι επερχόµενες οικο-
νοµικές διαταραχές θα είναι πολύ πιο σο-
βαρές και διαδεδοµένες από εκείνες που έχει 

βιώσει στη ζωή του το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού 
στις προηγµένες χώρες. Ζούµε σε µια παγκόσµια οικονο-
µία η οποία έχει πάρει τον µονόδροµο της όλο και µεγαλύ-
τερης διασυνδεσιµότητας όλου του πλανήτη, ενώ ζούµε σε 
µια περίοδο κατά την οποία η τρέχουσα φάση της υγειονο-
µικής πολιτικής - µε έµφαση την τήρηση αποστάσεων µε-
ταξύ των µελών της κοινωνίας, τον διαχωρισµό ή και την 
αποµόνωσή τους - αντιβαίνει σε όσα αποτελούν τους κινη-
τήριους µοχλούς για την οικονοµική ανάπτυξη, την ευηµε-
ρία και τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα. Οι συνέπειες 
αυτών των δύο βασικών παραγόντων θα ενισχυθούν από 
την «οικονοµολογία του φόβου» και την αβεβαιότητα που 
δελεάζει τον καθένα όχι µόνο να αδειάζει µε µανία τα ρά-
φια των σούπερ µάρκετ, αλλά δυστυχώς και να επαναφέρει 
τις χειρότερες συνειδητές και ασυνείδητες προκαταλήψεις.

Ό
λα αυτά θα έχουν ιδιαίτερα επιβαρυντικές και 
άµεσα αρνητικές επιπτώσεις στους θεσµούς. 
Πολιτικές θα σχεδιαστούν υπό συνθήκες «πο-
λεµικής οµίχλης», συµπεριλαµβανοµένου του 

χείριστου συνδυασµού µεταξύ της επιτακτικής ανάγκης για 
άµεση δράση και των ατελών πληροφοριών, καθώς και της 
απουσίας ενός συνεκτικού εγχειριδίου δράσης.

Η αποτελεσµατικότητα των παραδοσιακών µέτρων θα 
εξασθενεί σε µια περίοδο διαρκούς και αδιάλειπτης ανά-
γκης για βελτιωµένη και - την ίδια στιγµή - εξαιρετικά συ-
ντονισµένη λήψη αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό, ε-
θνικό και διεθνές επίπεδο. Εάν δεν είµαστε προσεκτικοί, 
οι ίδιες µας οι συµπεριφορές θα µπορούσαν να αποτελέ-
σουν µέρος του µεγάλου «καταλόγου» προκλήσεων που 
θα βρούµε µπροστά µας.

Όπου και αν κοιτάξει κανείς, η οικονοµική δραστηριότη-
τα διακόπτεται µέσα από ένα συνδυασµό κυβερνητικών ε-
ντολών και κοινωνικών συµπεριφορών. Οι απαγορεύσεις 
ταξιδιών από πλευράς ΗΠΑ, το κλείσιµο συνόρων µεταξύ 
των χωρών της Ευρώπης, οι γενικές παύσεις λειτουργίας σε 

εθνικό επίπεδο και το κλείσιµο γραφείων και σχο-
λείων έχουν καταστεί µέρος της κανονικότητας.

Το φαινόµενο, επιταχυνόµενο, αγγίζει 
πια  και το επίπεδο των τοπικών κοινοτή-
των - οι κρατήσεις σε εστιατόρια εµφανί-
ζονταν µειωµένες κατά τα δύο τρίτα σε 
σύγκριση µε εκείνες µία εβδοµάδα νω-
ρίτερα, ενώ η κίνηση όσον αφορά τους 
πελάτες χωρίς κράτηση µειώθηκε ακόµη 

περισσότερο - και αγγίζει πλέον τα όρια 
της κρίσιµης µάζας, όταν ακόµη και απο-

µονωµένα και λιγότερο επιρρεπή στον φόβο 
τµήµατα του πληθυσµού θα αναγκαστούν να α-

κολουθήσουν το «ρεύµα» της απόγνωσης (εντασσόµενα στο 
«κύµα» των αγορών πανικού όσον αφορά τις προµήθειες).

Σ
την περίπτωση µιας τέτοιας εξέλιξης, οι οικονο-
µικές ζηµίες θα είναι ακόµα πιο άµεσες και ακό-
µη πιο διαδεδοµένες. Και επειδή θα είναι και ά-
νευ προηγουµένου για πολλούς, θα δώσουν φτε-

ρά σε εκείνο το είδος αβεβαιότητας, φόβου και αίσθησης α-
δυναµίας που έχει συνήθως σαν αποτέλεσµα είτε την ολι-
κή παράλυση είτε τα εξωφρενικού µεγέθους ξεσπάσµατα.

Ανησυχώ επίσης ότι αυτός ο συνδυασµός, τραβώντας τό-
σο πολλούς ανθρώπους έξω από τη ζώνη της άνεσής τους, 
θα µας κάνει να χάσουµε από τα µάτια µας ότι αυτό το σοκ 
µπορεί να περιοριστεί και τελικά να αντιστραφεί. Και όταν 
έρθει η οικονοµική ανάκαµψη - και σίγουρα θα έρθει - η ε-
παναφορά θα είναι έντονα δυναµική και ταχεία (αν και, ό-
πως θα αναλύσω στο εγγύς µέλλον, θα υπάρξουν και µα-
κροπρόθεσµες επιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένης µιας πε-
ραιτέρω ώθησης προς τον εθνικό αποµονωτισµό).

Ο 
πιο σηµαντικός καταλύτης ανάκαµψης θα προ-
έλθει από την αποτελεσµατική ανάπτυξη των ι-
ατρικών εξετάσεων, την έγκαιρη θεραπεία και, 
τελικά, από έναν συνδυασµό «ανοσίας της αγέ-

λης» και εµβολιασµού. Ο καθένας µπορεί να διευκολύνει 
αυτή τη διαδικασία ακολουθώντας τις ιατρικές συµβουλές, 
οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία τόσο των ατόµων, 
όσο και των κοινοτήτων.

Όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει τώρα: οι ηγέτες σε  επί-
πεδο κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και νοικοκυριών πρέπει 
να επικοινωνούν µε διαφάνεια σχετικά µε την ασυνήθιστη 
δυναµική που αναπτύσσεται µπροστά στα µάτια µας, δίνο-
ντας έµφαση την άνευ προηγουµένου φύση που έχει αυτή 
για τους περισσότερους ανθρώπους, µαζί µε την άκρως α-
νησυχητική αβεβαιότητα και τους φόβους που αναπόφευ-
κτα αναδύονται. Θα πρέπει να βοηθήσουν στο να χαραχτεί 
ένας δρόµος προς τα εµπρός και να αναγνωριστεί η δυσάρε-
στη πραγµατικότητα ότι θα υπάρξει περαιτέρω οικονοµική 
ζηµία πριν «πιάσουµε πάτο» και αρχίσουµε να ανεβαίνου-
µε ξανά. Πρέπει επίσης να συµπληρώσουν τα παραπάνω 
µε συµβουλές για το πώς, µέσω ενός συνδυασµού άµυνας 
και επίθεσης, µπορούµε να διανύσουµε την περίοδο της ύ-
φεσης ηπιότερα, να συντοµεύσουµε τη διάρκειά της και να 
δώσουµε ακόµη γρηγορότερη ώθηση στην ανάκαµψη. Ό-
λα αυτά τέλος, πρέπει να τα κάνουν στο πλαίσιο τακτικών 
και επαγγελµατικών καναλιών επικοινωνίας, µε κεφαλαία 
γράµµατα όταν χρειάζεται.

Εάν δεν είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί  
οι ίδιες οι συμπεριφορές μας θα είναι απειλή 

*Οικονοµολόγου

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΜΟΧΑΜΕΤ ΕΛ ΕΡΙΑΝ*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Προ των πυλών
η πρώτη Έκθεση
Electromobility
Το πρώτο διαδραστικό ∆ιεθνές Συνέδριο και 
Έκθεση Electromobility είναι γεγονός. Η 
µεγαλύτερη διοργάνωση ηλεκτροκίνησης, 
αυτόνοµης οδήγησης, plug-in hybrid, full hybrid 
και mild hybrid θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο της 
HELEXPO στο Μαρούσι 3 µε 5 Απριλίου 2020 
και αναµένεται να γίνει το σηµείο αναφοράς της 
παγκόσµιας εξέλιξης που έρχεται και στη χώρα 
µας και θα αναδείξει τα πλεονεκτήµατα για την 
Ανάπτυξη και το Περιβάλλον από τη διεύρυνση 
της ηλεκτροκίνησης, τη χρήση των υβριδικών 
αυτοκινήτων, της αυτόνοµης οδήγησης και του 
φυσικού αερίου.

Με πάνω από 50 
ελληνικά οινοποιεία
στο Λονδίνο
Συνεχίζοντας την επιτυχηµένη περσινή προσπάθεια 
της περαιτέρω προβολής του ελληνικού κρασιού στο 

Ηνωµένο Βασίλειο, 
ξεκίνησε η 
διοργάνωση του 
εθνικού περίπτερου 
Wines of Greece, υπό 
την αιγίδα του 
Ε∆ΟΑΟ, στα πλαίσια 
της 40ης 
διοργάνωσης της 
London Wine Fair 
στις 18 – 20 Μαΐου. 
Έχοντας διατηρήσει 
τον ίδιο κεντρικό 
χώρο µε πέρυσι, η 

διοργάνωση του 2020 θα είναι ακόµη πιο ενισχυµένη 
µε δράσεις και παροχές στοχεύοντας στη µεγαλύτερη 
και εντονότερη προβολή των ελληνικών κρασιών και 
του brand «Greece». Πληροφορίες: http://www.
reco-exports.com/uploads/1/7/2/0/17202332/
london_wine_fair_2020.pdf

Αναζητώντας 
την καινοτοµία 
και νέες τάσεις

Σε βήµα διαλόγου, ανταλλαγής 
απόψεων κι επιστηµονικών 
ανακοινώσεων για την ελιά, 
αναµένεται να εξελιχθεί το 2ο 
∆ιεθνές Συνέδριο του Κέντρου 
Ελιάς «Κρίνος» - Perrotis 
College. Τίτλος του είναι: 
«Ελαιοκοµικός τοµέας: 
Αναζητώντας την καινοτοµία – 
ανακαλύπτοντας νέες τάσεις» 
και θα πραγµατοποιηθεί 28 - 29 
Μαΐου 2020 στις εγκαταστάσεις 
του Perrotis College, στο campus 
της Αµερικανικής Γεωργικής 
Σχολής. Περισσότερα: https://
www.medevents.gr/congress/
olive2020?lang=1#/content-top

ΑΘΗΝΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 

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 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: 
https://biofestival.gr/

ΓΚΑΖΙ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται γουρουνάκια από 20 εως 40 κι-
λά 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 170 γίδια διασταύρωση Αγγλο-
νούµπια µε ∆αµασκό. Τα 120 έχουν γεννή-
σει από 6 Φεβρουαρίου µέχρι τώρα και τα 50 
γεννάνε µέχρι τέλος Φεβρουαρίου. 

Πωλούνται και 10 τράγοι. Όλα τα ζώα έχουν 
τα πιστοποιητικά 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.

Πωλούνται αρνάδες και αρσενικά Assaf και 
Awassi αποκοµµένα και εµβολιασµένα, κα-
θώς επίσης δύο κριάρια Assaf ενάµιση ετών 
και δύο τεσσάρων ετών κοκκινοκέφαλα.Τηλ. 
6985/692012.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται Zητούνται αγελάδες ντόπιας 
βραχυκερατικής φυλής σε πρόγραµµα 
σπάνιας και αν υπάρχει βιολογικη από 20 
έως 50 ζώα πληρωµή έως 600 ευρώ ανα 
ζώο µετρητοίς Τηλ.6907/213322.

Zητείται υπάλληλος ή ζευγάρι για κτη-
νοτροφική επιχείρηση (Φύλαξη και τάι-
σµα αγελάδων ελευθέρας βοσκής στην 
περιοχή Εµπεσός Αιτωλοακαρνανί-
ας 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 κριθάρι για ζωοτροφή και βρώµη 
για ζωοτροφή. Περιοχή Αλµυρού Βόλου Τηλ. 
6974/431615.

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

Πωλείται βίκος-µπιζέλι από παραγωγό και 
µείγµα βίκος-κριθάρι, βίκος-βρώµη, βίκος-
σιτάρι, κατάλληλα για παραγωγή κτηνοτρο-
φικού σανό για πρόβατα και αγελάδες. Κα-
τάλληλος για εναλλαγή σποράς βίκος-σιτάρι 
αµειψισπορά.  Τηλ. 6981/088747.

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

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγωγό για 
χλωρή λίπανση και εµπλουτισµό µε άζω-
το σε ξηρικούς ελαιώνες, αµπέλια, δενδρώ-
δη. Εξασφαλίζοντας ποιότητα στην καρπό-
δεση και µεγαλύτερη παραγωγή ελιάς ανά 
δέντρο και γονιµότητα του εδάφους. Τηλ. 
6948/423151.

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

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

Πωλείται βίκος ποικιλίας Μαριάνα πολύ 
παραγωγικός για σανό, καρπό και χλωρολί-
πανση καθαρισµένος απολυµασµένος σε κα-
λή τιµή από παραγωγό. Τηλ.6972/285256. 
Whatsup 6974/313224.

Πωλείται βρώµη ποικιλίας Κασσάνδρα 
κόκκινη δίκοκκη για σπόρο και για ζωοτρο-
φή πολύ καλής ποιότητος 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, µπι-
ζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότητες, τε-
τράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρι-
σα. 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 στρογγυλή µπάλα. Περιοχή ∆υτικής Μα-
κεδονίας. Τηλ.6972/018965.

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

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

Πωλείται βίκος, φακή και βρώµη. Περιοχή 
Λάρισας. Τηλ. 6932372270.

Πωλούνται 100 µπάλες άχυρο και 100 
µπάλες σανός λειβαδίσιος 3,5 ευρώ / µπά-
λα. Περιοχή Μαρµαριά Τριπόλεως. Τηλ. 
6946/086912. Κ. Γιάννης απογευµατινές 
ώρες.

Πωλείται τριφυλλόσπορος πολυετές. Τηλ. 
6942/620576.

ΖΗΤΗΣΗ

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

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Τηλ. 6983/717473.

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

Πωλείται αγρός έκτασης 8 στρεµµάτων. 
Περιοχή Θήβας. Τιµή στρέµµατος 800 ευ-
ρώ. Τηλ. 6942/547096.

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

Πωλείται αγροτεµάχιο στο νοµό Φθιώτι-
δας. Τηλ.6995/309580.

Πωλούνται δικαιώµατα 30 στρεµµάτων 
για τον ΟΣ∆Ε. Τιµή 1.200 ευρώ. Τηλ. 
6944/614947.

∆ιατίθενται 160 στρ. για συνεργασία, 
για καλλιέργεια αρωµατικών και φαρµα-
κευτικών φυτών. Ποτιστικά υψηλών απο-
δόσεων. Περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης 
ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. Τηλ.6945/934725.

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

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

Πωλούνται 170 στρ. υψηλών απο-
δόσεων. Περιοχή ΤOEB Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χι-
λιάρι. Περιοχή Πιερίας.

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

Πωλείται Πωλείται καρούλι ποτίσµα-
τος. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Κ. Γιώρ-
γος. Τηλ. 6982/675136. Πωλείται χορ-
τοκοπτικό Ιταλίας πεντάδισκo µε συν-
θλιπτικό 3500 ευρώ. ∆υτική Μακεδονία 
Τηλ.6974/705615..

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας CLAAS µοντέ-
λο 2009 70 PS µε καµπίνα 4 χ4, αµπε-
λουργικό .Τηλ.6945/373163.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ  Claas  Νexus  101 ίπ-
πους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Πε-
ριοχή Πιερίας. Τηλ. 6945/665253. 
Tηλ.6980/001606

Πωλείται  Ford  Transit   µε µουσα-
µά, 280.000 χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606, 6945/665253. 

Πωλείται ΒMW  E30, 4θυρο, 35 ετών. 
Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606, 
6945/665253.

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

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

Πωλείται τρακτέρ  FORD  3910 µαζί µε 
αντλία νερού, µε σωλήνες και καροτσά-
κι, ψεκαστικό, σκαλιστική, σβάρνα, καλ-
λιεργητής όλα σε άριστη κατάσταση. 
Κος Θανάσης.  Περιοχή Λειβαδιάς. Τηλ. 
6949/093007.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται άροτρο 14άρι τρίυνο 
terra Γκλαβανης σε αρίστη κατάστα-
ση 1.200 ευρώ. Τηλ.2233/071208. – 
6983/738450.

Πωλείται αρµεκτήριο 24αρι µε 12 αρ-
µεκτικές αδούλευτο. Τιµή 12000 ευρώ. 
6982/031336

Πωλείται τριόρι µικρό παλιό το οποίο 
λειτουργεί κανονικά. Περιοχή Κιλκίς.Τι-
µή 500 ευρώ.Τηλ.6947/404701.

Πωλειται ενσιροδιανοµέας 5 κυβικών. 
Τηλ.6944/780650.

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

Πωλείται σβολοκόπτης 3,5 µέτρα µάρ-
κας Κωνσταντινίδη. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6945/818073.

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

Πωλείται τρακτέρ FIAT 100αρι δι-
πλό διαφορικό DT Περιοχή Μαραθού-
σα Χαλκιδικής. Τιµή 8000 ευρώ.Tηλ. 
6942/993078.

Πωλείται πλατφόρµα, τιµή 1500 ευ-
ρώ. Περιοχή Μαραθούσα Χαλκιδικής 
Τηλ.6942/993078.

Πωλούνται 16 κλουβιά µόσχων εύ-
χρηστα τιµή 1600 ευρώ. Σίνδος. Τηλ. 
6944/614947.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, πα-
στεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποίηση, 
κορφολόγοι, ντουλάπες για γιαούρτια ψύ-
ξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια διά-
φορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

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

Πωλείται αρµεκτικό µηχάνηµα 24 θέσε-
ων, µε αυτόµατο τάισµα, αυτόµατο πλύσι-
µο µε ηλεκτρονικούς παλµοδότες µάρκας 
Μιλκ Κλαιν Τηλ.6984/932607.

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τό-
νων σχεδόν καινούρια και ένας κορφολό-
γος αυτοκαθαριζόµενος 3 µήνες δουλεµέ-
νος 3 τόνους την ώρα. Τηλ.6947/509187. 

Πωλείται άροτρο τρίυνο 11αρι µάρκας 
Πυθαγόρας Πατης τιµή 300 ευρώ περι-
οχή Σερρών Τηλ.6937/253885.

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

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµπο-
κιού µίγµατος βίκου βρώµης σε µεγάλη 
στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και εν-
σίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγω-
νη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com

Πωλούνται 280 µεγάλα γίδια και 60 
µικρά γίδια, µαζί ή τµηµατικά. Πληρο-
φορίες κ. Φανή. Τηλ.23310/20152, 
6972/139823.

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

Πρόψυξη - Ελεγχόµενη ατµόσφαιρα - 
Όζον - Μακροχρόνια συντήρηση-

Αποπρασινισµός - Ωρίµανση 

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

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

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

Πωλειται φρέζα Maschio Terranova µε 
καθαρό πλάτος εργασίας µε κύλινδρο. Τηλ. 
6972/598171. 

Πωλείται 1 διυνο άροτρο αναστρεφόµε-
νο τιµή 1200 ευρώ.Τηλ.6977/479508, 
6974/489749.

Πωλείται 1 τετράυνο άροτρο σου-
δικό µε µπουκάλες τιµή 1000 ευρώ.
Τηλ.6977/479508, 6974/489749.

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

Πωλείται 1 πεντάσειρο φρεζασκαλιστή-
ρι 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, σφυρό-
µυλος για τρακτέρ, λιπασµατοδιανοµέ-
ας 300 λίτρων καινούριος και ένα σκαλι-
στήρι  Gaspardo 5θυρο. Περιοχή Λαγκαδά 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 6977/830247.

Πωλείται παγολεκάνη 550 λίτρα. Τηλ. 
6944/780650.

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

Πωλείται καρούλι µαρκας Πατενίδη F90 
350 µέτρα σε άριστη κατάσταση περιοχή 
Μαγνησίας. 6978/010738.

Πωλείται ένα καρούλι 100ράκι κατασκευ-
ής Ζησόπουλου, περιστρεφόµενο µε 350 
µέτρα µάνικα και µία φρέζα δίµετρη ΡΟ-
ΤΑ ΒΑΤΟΡ βαρέως τύπου. Περιοχή Θή-
βας. Τηλ. 944391637.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και 
θειαφιστήρας και ένα BMW E36. Tηλ. 
6945/665253, 6980/001606.

Πωλείται αρµεκτήριο αγελάδων 12 θέσε-
ων µε 2 αντλίες κενού και τους ηλεκτρο-
νικούς πίνακες κοµπλέ. Τιµή 3.000 ευρώ. 

Πωλείται σφυρόµυλος µε 15 ίππους µο-
τέρ, µε σιλό 2 τόνους, µε χαρµανιέρα 2 
τόνων και κοχλία µε µειωτήρα και µε 
τους ηλεκτρονικούς πίνακες κοµπλέ. Τιµή 
5.000 ευρώ. Τηλ. 6944/614947.

Πωλείται άροτρο τρίυνο, περιστρεφόµενο 
τιµή 800 ευρώ. Τηλ. 6944/614947.

Πωλούνται πολυµπέκ 60 µέτρα / έκαστο 
Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλούνται σταγονίδια 3 χιλιόµEτρα, 
75άρια. Τιµή 200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο, 12άρι ψηλοστά-
βαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται ραντιστικό 500 λίτρα για τρα-
κτέρ. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή 
400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων ΖΟΡ-
ΜΠΑ,καινούριους δίσκους και κουζινέτα,ε-
πισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 2.000 
ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µάρκας 
Μ101, επισκευασµένος κινητήρας, χωρίς 
σαπίλες, µε λειτουργία 2.000 ώρες χρή-
σης. Τιµή 4.000 ευρώ. Τηλ. 6978/308061

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

Πωλείται µηχανική θεριζοαλωνιστική 
µηχανή John Deere µοντέλο 1075. Τηλ. 
2491/025355. 

ΤΗΣ   ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
katsoulieri@agronews.gr

Για πρώτη φορά φέτος από την συ-
µπλήρωση των 110 χρόνων από την 
ηρωϊκή εξέγερση των «κολίγων» α-
γροτών στο Κιλελέρ δεν πραγµατοποί-
ηθηκε η επέτειος στις 6 Μαρτίου, λό-
γω των περιορισµών και των µέτρων 
προστασίας που θέτει ο κορωναϊός.
Η επέτειος του Κιλελερ τιµάται κάθε 
χρόνο και αποτελεί κορυφαία εκδήλω-
ση και σηµείο συνάντησης για αγρό-
τες και κτηνοτρόφους απ’ όλες τις πε-
ριοχές της Ελλάδος. Μάλιστα και φέ-
τος οι αγρότες που συµµετείχαν στο 
προηγούµενο διάστηµα σε ένα µίνι 
κύκλο αγροτικών κινητοποιήσεων, εί-
χαν ανανεώσει το ραντεβού τους για 
την πραγµατοποίηση ενός συλλαλη-
τήριου επ’ευκαιρία της 110ης επετεί-
ου. Βέβαια, δεν λογάριαζαν τον...κο-
ρωνοϊό. Συγκεκριµένα, για τον εορ-
τασµό του ξεσηκωµού των αγροτών 
της Θεσσαλικής γης φέτος ήταν προ-
γραµµατισµένο το συλλαλητήριο στο 
Κιλελέρ στις 22 Μαρτίου, όπου θα πα-
ρευρισκόταν µεταξύ άλλων και η Πα-
νελλαδική Επιτροπή Μπλόκων, οι Ο-
µοσπονδίες και οι Αγροτικοί και Κτη-
νοτροφικοί Σύλλογοι. 

Παρόλαυτα, τα µέτρα πρόληψης της 
διασποράς από τον κορωνοϊό επιτάσ-
σουν µαταίωση κάθε εκδήλωσης και 

αποφυγή συναθροισµών, µε αποτέ-
λεσµα, να µαταιώνεται και το συλλα-
λητήριο. Σε ανακοίνωσή της η Γραµ-
µατεία της Πανελλαδικής Επιτροπής 
Μπλόκων, υπογραµµίζει ότι η εξέγερ-
ση του Κιλελέρ αποτελεί φάρο της δρά-
σης της και τα µηνύµατά της είναι πά-
ντα επίκαιρα και ζωντανά. «Γιατί µπο-
ρεί σήµερα να µην είµαστε κολίγοι, 
όµως µε συνεχώς µειωµένο εισόδη-
µα, µε συνεχές ξεκλήρισµα και µεί-
ωση των αγροτών, µε τη συγκέντρω-
ση παραγωγής και γης σε λιγότερα 

χέρια µεγαλοαγροτών αλλά και επι-
χειρηµατιών, δηµιουργούνται τα νέα 
σύγχρονα τσιφλίκια και µας επιφυ-
λάσσουν τον ρόλο του ειδικευµένου 
και φθηνού εργάτη γης».

Παράλληλα, λαµβάνοντας υπόψη 
τις εξελίξεις µε την πανδηµία, η Γραµ-
µατεία της Πανελλαδικής Μπλόκων, 
ζητά την πρόσληψη µόνιµου ιατρι-
κού και νοσηλευτικού προσωπικού 
για την αποσυµφόρηση των νοσο-
κοµείων, την αποζηµίωση χαµένου 
εισοδήµατος λόγω της κρίσης κ.α

Κάθε χρόνο
Η επέτειος του Κιλελέρ τιµάται 

κάθε χρόνο και αποτελεί 
κορυφαία εκδήλωση και σηµείο 
συνάντησης για τους αγρότες 

Το ταξίδι στην Τροφούπολη
δίνει διάκριση στην ∆ΕΛΤΑ
Η ∆ΕΛΤΑ βραβεύτηκε για 3η 
χρονιά στα Responsible Business 
Awards, ξεχωρίζοντας για τις 
πρωτοβουλίες υπεύθυνης 
επιχειρηµατικότητας που 
αναλαµβάνει. Η φετινή διάκριση 
αφορά στο πρόγραµµα σε παιδικούς 
σταθµούς και νηπιαγωγεία, µιλώντας 
στα µικρά παιδιά 4-6 ετών για τη 
σπατάλη τροφίµων και την 
προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα 
από το διαδραστικό παραµύθι 
«Ταξίδι στην Τροφούπολη».

Νέα µέθοδος ορισµού
αγροτικών περιοχών
Η στατιστική επιτροπή των Ηνωµένων 
Εθνών, στην 51η σύνοδο που 
πραγµατοποιήθηκε τον Μάρτιο του 
2020, ενέκρινε επισήµως µια νέα 
παγκόσµια µέθοδο ταξινόµησης και 
σύγκρισης πόλεων, αστικών περιοχών 
και αγροτικών περιοχών σε 
οποιοδήποτε µέρος του κόσµου. Η 
µέθοδος, αποκαλούµενη «ο βαθµός 
αστικοποίησης», ταξινοµεί ολόκληρο το 
έδαφος µιας χώρας σε 3 κατηγορίες: 
πόλεις, πόλεις και ηµικυκλικές 
περιοχές, αγροτικές περιοχές.

Εξαιρετικές ∆ιακρίσεις 
για το Κτήµα Αρβανιτίδη
Σηµαντικές διακρίσεις έλαβε η 
Μαλαγουζιά 2019, Κτήµα Αρβανιτίδη 
σε δύο εξαιρετικά σηµαντικούς 
διεθνείς διαγωνισµούς οίνου. 
Συγκεκριµένα, κάτω από αυστηρές 
προδιαγραφές και κανονισµούς, η 
Μαλαγουζιά 2019 Κτήµα Αρβανιτίδη 
κατέκτησε Χρυσό µετάλλιο στις 
Vinalies Internationales 2020 στο 
Παρίσι και Αργυρό µετάλλιο στον 
Mundus Vini Spring Tasting 2020 
στην αµπελουργική περιοχή 
Neustadt/Weinstraße της Γερµανίας.

Στήριξη ηλικιωµένων
στο ∆ήµο Τρικκαίων 
∆ύο νέα υπηρεσίες δηµιούργησε 
και προσφέρει ο ∆ήµος Τρικκαίων 
στους ηλικιωµένους, ηλικιωµένες 
και σε άτοµα που ανήκουν σε 
ευπαθείς οµάδες λόγω του 
κορωνοϊού. Η πρώτη υπηρεσία, σε 
συνεργασία µε την e-trikala, είναι 
η τηλεφροντίδα (τηλ: 
2431022899) και Η δεύτερη 
υπηρεσία είναι ο εµπλουτισµός του 
«Βοήθεια στο Σπίτι» µε σύνθηµα 
το «Μείνε σπίτι και τηλεφώνησε – 
Είµαστε εδώ για σένα»..

Για τον εορτασµό του ξεσηκωµού των αγροτών της Θεσσαλικής γης φέτος ήταν προγραµµατισµένο 
το συλλαλητήριο στο Κιλελέρ στις 22 Μαρτίου, το οποίο και φυσικά ακυρώθηκε λόγω της πανδηµίας.

Μοναχικά φέτος
η επέτειος Κιλελέρ
Ματαιώθηκε λόγω κορωνοϊού το συλλαλητήριο μνήμης για
 την 110η επέτειο από την εξέγερση των Θεσσαλών κολίγων
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Πάει το Euro,
παίζει το Τόκιο
Ολυμπιακοί αγώνες ακόμα στο πρόγραμμα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στο «ψυγείο» έχει µπει ο παγκό-
σµιος αθλητισµός λόγω της πανδη-
µίας του κορωνοϊού, µε την UEFA 
να λαµβάνει την απόφαση να α-
ναβάλει το Euro για το καλοκαίρι 
του 2021, ενώ µένει να φανεί τι θα 
αποφασίσει η ∆ΟΕ για τους Ολυ-
µπιακούς του Τόκιο. Οι «Times» 
πάντως επικαλούµενοι Βρετανούς 
αξιωµατούχους και προπονητές 
των Εθνικών Ολυµπιακών Οµά-
δων της Αγγλίας τονίζει ότι κατά 
90% θα αναβληθούν οι Ολυµπια-
κοί Αγώνες. Τα εθνικά τώρα πρω-
ταθλήµατα ποδοσφαίρου αλλά και 
οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις (Τσά-

µπιονς και Γιουρόπα Λιγκ) τονί-
στηκε κατά τη σύσκεψη της UEFA 
πως θα πρέπει να έχουν  ολοκλη-
ρωθεί µέχρι το τέλος της τρέχου-
σας αθλητικής περιόδου, δηλαδή 
στις 30 Ιουνίου 2020 το αργότε-
ρο, αν υπάρξει βελτίωση της κα-
τάστασης και αν είναι αρκετά συ-
νετή και κατάλληλη η συνέχιση 
του παιχνιδιού.

Πιθανοί περιορισµοί ή µειώσεις 
των τρεχουσών αποκλειστικών δι-
αθέσιµων ηµερολογιακών ηµε-
ρών, ενδέχεται να φέρουν ανα-
µετρήσεις των εγχώριων πρωτα-
θλήµατος στα µέσα της εβδοµά-
δας και τον προγραµµατισµό των 
συλλογικών αγώνων της UEFΑ τα 
Σαββατοκύριακα.

Μετά την µαταίωση του Αυστραλιανού γκραν πρι και 
την αναβολή των αγώνων στην Κίνα, το Μπαχρέιν και 
το Βιετνάµ, η Formula 1 και η FIA δήλωσαν ότι η 
σεζόν αναµένεται να ξεκινήσει στα τέλη Μαΐου αν και 
αυτό είναι κάτι που θα επανεξετάζεται τακτικά. Έτσι, 
αν όλα πάνε κατευχήν, το Μπακού στις 7 Ιουνίου 
µπορεί να αποτελέσει την εναρκτήρια πίστα της F1.

Στο Μπακού βλέπει
πρεμιέρα τη Formula  
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Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Αποσαφηνίσεις 
αν είναι για αγρότες 
τα μέτρα ελεύθερων 
επαγγελματιών 

Έρχεται τρίτο   
πακέτο για τόνωση 
των αγορών μετά 
από τον κορωνοϊό 

Λύσεις Σκρέκα 
για τις οφειλές 
αγροτών στη ΔΕΗ 
και για τις αρδεύσεις  

Η Ίντερ για Τσιµίκα
Ο Κώστας Τσιµίκας του 
Ολυµπιακού σύµφωνα µε την 
Gazzetta Dello Sport φέρεται να 
βρίσκεται και στο στόχαστρο της 
Ίντερ πέρα από το γνωστό 
ενδιαφέρον της Νάπολι. Τα 20 
εκατοµµύρια που φέρονται να 
ζητούν οι ερυθρόλευκοι δεν είναι 
µεγάλο ποσό για τους νερατζούρι 
οι οποίοι δείχνουν αποφασισµένοι 
να κάνουν κινήσεις που θα τους 
επαναφέρουν στην κορυφή.

Μάιο το γαλλικό Όπεν
Ο ιός COVID-19 επηρέασε και το 
Roland Garros, µε τους 
διοργανωτές να ανακοινώνουν και 
επίσηµα την αναβολή του. Το 
φηµισµένο γκραν σλαµ 
αναµένεται, πλέον, να ανοίξει 
αυλαία στις 20 Σεπτεµβρίου και 
να ολοκληρωθεί στις 4 Οκτωβρίου. 
Φέτος το Roland Garros ήταν 
προγραµµατισµένο να διεξαχθεί 
από 24 Μαΐου έως 7 Ιουνίου.

Τα σενάρια για Σούπερ Λιγκ
Για σέντρα το Μάιο πάνε τα play-
offs και play-out της Σούπερ Λιγκ 
αν όλα πάνε καλά µε ύφεση του 
κορωνοϊού. Οι σκέψεις των 
ανθρώπων της Σούπερ Λιγκ είναι 
για επιστροφή στα γήπεδα στις 
αρχές Μαΐου, µε ολοκλήρωση των 
play-offs στις 17 ή 21 Ιουνίου, 
έστω και µε παιχνίδια χωρίς 
θεατές, αλλά και µε παιχνίδια 
µεσοβδόµαδα. Παράλληλα να 
σηµειωθεί πως σε εκκρεµότητα 
παραµένουν οι ρεβάνς των 
ηµιτελικών Κυπέλλου.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’







Μίνι «ράλι» πραγµατοποιεί τις τελευταίες 
δύο - τρεις εβδοµάδες η τιµή παραγωγού 
στο µπρόκολο, έχοντας φτάσει, ήδη, στο 1 
ευρώ το κιλό, µε την τάση µάλιστα να δεί-
χνει περαιτέρω άνοδο, καθώς η προσφο-
ρά δεν επαρκεί για να καλύψει τη ζήτηση. 
«Την πρώτη εβδοµάδα του Μαρτίου η τιµή 
ήταν στα 50 λεπτά το κιλό και το προϊόν δεν 
έφευγε εύκολα, τη δεύτερη ανέβηκε στα 60 
λεπτά το κιλό, την περασµένη Πέµπτη πήγε 
στα 80 λεπτά και πλέον έχει φτάσει στο 1 ευ-
ρώ το κιλό», ανέφερε στην Agrenda ο Μάρ-

κος Σαπουντζόγλου, που παράγει, µεταποι-
εί και εµπορεύεται στην Πέλλα, 900 στρέµ-
µατα µπρόκολο. Όπως εξηγεί οι παρατετα-
µένες βροχές τον Οκτώβριο δεν επέτρεψαν 
τη µεταφύτευση µε συνέπεια αυτή την επο-
χή -και έως το Μάιο- να µην υπάρχει διαθέ-
σιµο προϊόν, καθώς λόγω του κορωναϊού 
είναι δύσκολες κι οι εισαγωγές. Η ζήτηση 
προέρχεται κυρίως από σούπερ µάρκετ και 
είναι τόσο υψηλή, που αντισταθµίζει τη µεί-
ωση που παρατηρείται στο HORECA, λόγω 
µη λειτουργίας των εστιατορίων. 

Με 1 ευρώ φεύγει το µπρόκολο
 ιπλασιάστηκε η τιµή παραγωγού του προϊόντος µ σα σε ύο ε οµά ες 

  υ ηλή ζήτηση αντισταθµίζει τις απ λειες λόγω λουκ του  στην εστίαση

Η  
εξαγωγή για τα σκληρά σι-
τάρια στην ελληνική αγο-
ρά βρίσκεται στα 280 ευρώ 
ο τόνος FOB λιµάνι µας για 

τις καλές ποιότητες, ενώ παράλληλα ση-
µειώθηκαν δύο νέοι διαγωνισµοί από Τυ-
νησία και Αλγερία για αγορά σκληρού. 
Η δραστηριότητα στη φυσική αγορά έ-
χει απαγκιστρώσει το σκληρό από τη γε-
νικευµένη πτώση των χρηµατιστηρίων.

 Στάσιµα τα πράγµατα σχετικά µε τη 
φετινή σοδειά βάµβακος στην ελληνι-
κή αγορά, διότι οι τιµές που λαµβάνου-
µε δεν είναι ικανοποιητικές. Για τη νέα 
σοδειά αρχίζει και ζεσταίνεται το κλίµα 
και παρά την κατάσταση οι διαπραγµα-
τεύσεις εντείνονται. Έχουµε µείνει πίσω 
στις προπωλήσεις και τώρα που ακούγε-
ται αρκετά το σενάριο της µείωσης κατα-
νάλωσης από τα κλωστήρια, διακρίνε-
ται περισσότερο η ανάγκη για προπωλή-
σεις οι οποίες θα διασφαλίσουν την οµα-
λή λειτουργία των εκκοκκιστηρίων στην 
αρχή της εκκοκκιστικής περιόδου (φορ-
τώσεις, ρευστότητα).  

 Πολύ πριν το Πάσχα, αρχές Απριλίου, 
θα βγουν οι πρώτες φετινές ανοιξιάτικες 
πατάτες στη Μεσσήνη και στον Μπουρ-
νιά της Καλαµάτας. «Τη Μεγάλη Εβδοµά-
δα αναµένεται να υπάρχει πληθώρα από 
την πρώιµη πατάτα της Μεσσηνίας στην 
αγορά» αναφέρει ο αντιπρόεδρος του Α-
γροτικού Συνεταιρισµού Καλαµάτας - πα-
τατοπαραγωγός Γιώργος ∆ούβας

Σημάδια για άνοδο 
στο σκληρό σιτάρι 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

12/03 13/03 16/03 17/03 18/03

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

261,68
264,97

262,31

272,81273,49

Ζήτηση
Η ζήτηση προέρχεται κυρίως από 
σούπερ µάρκετ και καταγράφεται 
πολύ υψηλή τις τελευταίες µέρες 

λόγω και του κορωνοϊού

Βροχές 
Οι παρατεταµένες βροχές τον 
Οκτώβριο δεν επέτρεψαν τη 

µεταφύτευση µε συνέπεια 
µειωµένη προσφορά

Από 50 λεπτά
Την πρώτη εβδοµάδα του Μαρτίου 
η τιµή του µπρόκολου ήταν στα 50 
λεπτά το κιλό, πλέον έχει φτάσει 

το ένα ευρώ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

20/2 26/2 05/3 12/3 19/313/2

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

279

217

209,5

67,75

424,20

895,60

17,01

56,12

119,67

85,82

279

217

209,5

68,36

421,30

892,00

16,78

67,57

120,80

81,62

284

217

209,5

65,47

406,20

891,00

17,01

65,12

113,57

78,39

284

217

209,5

63,35

383,40

891,40

16,37

65,02

108,90

76,71

284

217

209,5

59,66

357,3

853,6

16,30

60,87

106,00

76,58

284

217

209,5

55.21

335,4

841,6

16,30

61.15

95.1

80.33

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

2,12

177 177 177 177 177

179

2,14 2,14

2,18
2,20

Εξέλιξη μίνι «ράλι» 
τιμών μπρόκολου  
Μάρτιο (ευρώ το κιλό)

Eβδοµάδα Μαρτίου

1η  0,50 

2η  0,60 – 0,80 

3η  1,00 

ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Υπό διαρκή πίεση οι αγορές

280

270

260

250

240

230

220

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
55,21    

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

179

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

209,5

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,20

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.

Aύξηση σηµείωσε η τιµή του 
καλαµποκιού στα εµπορικά κέντρα της 
Ιταλίας την περασµένη εβδοµάδα, µε τα 
θεµελιώδη να ευννούν την καλλιέργεια.

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.

19
OKT

19
ΝΟΕ

19
∆ΕΚ

19
ΙΑΝ

19
ΦEB

19
ΜΑΡ

19
OKT

19
ΝΟΕ

19
∆ΕΚ

19
ΙΑΝ

19
ΦEB

19
ΜΑΡ

19
ΝΟΕ

19
∆ΕΚ

19
ΙΑΝ

19
ΦEB

19
ΜΑΡ

02
ΜΑΡ

09
ΜΑΡ

16
ΜΑΡ

17
ΦEB

24
ΦEB

284 

230

220

210

200

190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

69.00

68.00

66.00

65.00

64.00

63.00

62.00

61.00

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε κλίµα αβεβαιότητας αναφορικά µε 
τη διάθεση των ζώων βρίσκονται τις 
ηµέρες αυτές κτηνοτρόφοι στις περισ-
σότερες περιοχές της χώρας, αφού το 
εµπόριο έχει παγώσει, καθώς ο κορω-
νοϊός έχει βάλει φραγµό στις εξαγω-
γές των αµνοεριφίων σε Ιταλία και Ι-
σπανία ενόψει του Πάσχα των Καθολι-
κών. Ανάλογος φόβος υπάρχει και για 
την κίνηση της εγχώριας αγοράς, κα-
θώς φέτος δεν προβλέπεται... Πάσχα.

Όπως εξηγούν στην Agrenda πα-
ραγωγοί, από την τρέχουσα εµπορι-
κή περίοδο είχαν µεγάλες προσδοκίες 
δεδοµένης της υψηλότερης σε σχέση 
µε πέρυσι βάσης από την οποία ξεκί-
νησαν τον Φεβρουάριο να διαπραγµα-
τεύονται µε εµπόρους την τιµή των ζώ-
ων. Συµφωνίες κλείστηκαν και οι κτη-
νοτρόφοι φρόντισαν µε κόστος τα νε-
ογέννητα αρνιά και τα κατσίκια. Μέχρι 
και την προηγούµενη εβδοµάδα, παρά 
την κατάσταση στην Ιταλία και την δια-

φαινόµενη εξέλιξη στην ελληνική επι-
κράτεια, η αγορά κινούταν µε οµαλούς 
ρυθµούς. Σηµειωτέον ότι την προηγού-
µενη χρονιά οι εξαγωγές στην γειτονι-
κή χώρα ξεπέρασαν τα 500.000 κοµµά-
τια, ενώ την περίοδο των Χριστουγέν-
νων τόσο οι Ιταλοί όσο και οι Ισπανοί, 
έδειξαν ιδιαίτερη προτίµηση στα ελλη-
νικά αµνοερίφια. Με αυτά τα δεδοµέ-
να κινούνταν τους τελευταίους µήνες 
οι κτηνοτρόφοι. 

Όµως, η καραντίνα στην οποία µπή-
κε η αγορά τις τελευταίες ηµέρες, έκα-
νε άφαντους τους εµπόρους. «Εµείς εί-
χαµε πει πως γύρω στις 10 Μαρτίου θα 
είναι έτοιµα τα αρνιά µας. Τώρα τους 
παίρνουµε τηλέφωνο και ούτε καν µας 
το σηκώνουν» αναφέρει κτηνοτρόφος 
στην Agrenda. Παράλληλα, όσο τα ζώα 
µεγαλώνουν και οι κτηνοτρόφοι δεν 
µπορούν να τα στείλουν στο σφαγείο, 
τόσο µεγαλώνει και το κόστος και η 
ζηµιά για αυτούς, αφού πλέον «έχουν 
µεγαλώσει και τρώνε όσο τα πρόβατα. 
Μάλιστα αρκετά είναι αρσενικά, οπότε 
δεν είναι ότι µεγαλώνει και το κοπάδι 

έτσι», εξηγεί ο ίδιος µε εύλογη αγωνία.
Σε ό,τι αφορά στις τιµές, τα αρνιά 

κυµαίνονταν από τα 4,30 µέχρι και τα 
4,50 ευρώ το κιλό στο σφαγείο σε περι-
οχές της Θεσσαλίας και της Μακεδονί-
ας, ενώ τα κατσίκια πληρώνονταν περί 
τα 4 µε 4,20 ευρώ το κιλό. Βέβαια µέ-
χρι τα µέσα Απριλίου το διάστηµα εί-
ναι µεγάλο για να προχωρήσει κανείς 
σε κάποια εκτίµηση. Εν τω µεταξύ, η Ο-
µοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων  
Θεσσαλίας ζητά από το κράτος «να φρο-
ντίσει να απορροφηθούν πρώτα τα ελ-
ληνικά αµνοερίφια σε ότι αφορά τις α-
νάγκες για το Πάσχα». Επιπλέον αιτεί-
ται την άµεση καταβολή της συνδεδε-
µένης του αιγοπρόβειου και µάλιστα 
αυξηµένη περί τα 30 ευρώ ανά ζώο.

Αδιαφορία από το εµπόριο για τα αµνοερίφια
 πό ,  ως ,  η τιµή για τα αρνιά, στα ,  για τα κατσίκια µ ρι την περασµ νη ε οµά α
 γνωστη µετα λητή η περίο ος πριν από το άσ α στην οποία παίζεται η ανάκαµ η της ζήτησης

Με καλές αξιώσεις για την 
χρονιά ξεκινά η συγκοµιδή 
εαρινής πατάτας σε 
παραγωγικά κέντρα της 
Πελοποννήσου. Η 
θερµοκηπιακή ξεκινά την 
ερχόµενη εβδοµάδα, αν και 
σε ορισµένες περιοχές έχει 
ήδη συγκοµιστεί προϊόν, µε 
τις τιµές να βρίσκονται σε 
επίπεδα άνω των 40 λεπτών 
το κιλό. Η αγορά της πατάτας 
στην Ευρώπη είναι πλέον 
σαφώς χωρισµένη µεταξύ 
Βορρά και Νότου. Στις χώρες 
όπου βρίσκεται ο κορωνοϊός, 
η ζήτηση αυξάνεται, αλλά 
ειδικά για τα τοπικά προϊόντα. 
Για παράδειγµα, η ζήτηση 
στην Ιταλία τριπλασιάστηκε 
σε µικρό χρονικό διάστηµα 
από την έναρξη της 
επιδηµίας και οι ισπανοί 
καλλιεργητές δεν µπορούν 
να ανταποκριθούν στη 
ζήτηση. Στην Ολλανδία, το 
Βέλγιο και τη Γερµανία, η 
αγορά είναι και πάλι ήσυχη, 
πράγµα που σηµαίνει ότι οι 
τιµές είναι υπό πίεση. 

ΜΕ ΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΒΑΣΗ
ΞΕΚΙΝΑ Η ΠΑΤΑΤΑ 
ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

Το βαµβάκι όπως και το πετρέλαιο χτυπήθηκαν αρκετά στις 
τελευταίες συνεδριάσεις, σε αντίθεση µε τα τρόφιµα, τα οποία 
παρουσιάζουν µικρή ανάκαµψη / στήριξη στην γενικευµένη 
πτώση των αγορών. Επίσης το δολάριο έχει κερδίσει ότι είχε 
χάσει την προηγούµενη εβδοµάδα, µια που οι επενδυτές το 
θεωρούν πιο ασφαλές για τοποθετήσεις. Στη φυσική αγορά 
παγκοσµίως υπάρχει κινητικότητα και η Άπω Ανατολή έχει 
αρχίσει να επιστρέφει στην κανονικότητα, εντούτοις υπό τον 
γενικότερο «πανικό» τα ευχάριστα νέα πωλήσεων / 
εξαγωγών είναι δύσκολο να ανατρέψουν την πτωτική τάση. 
Οι αναλυτές θεωρούν πως τώρα βλέπουµε τα χαµηλά του 
εύρους στο βαµβάκι και η καταστροφολογία κοπάζει. 

ΝEA ΥOΡKH
Οι δουλειές για τη φετινή σοδειά έχουν µειωθεί 
σηµαντικά, το χρηµατιστήριο έχει χάσει πολλά σεντς και 
φυσικά οι κλώστες προσπαθούν να αγοράσουν πολύ 
χαµηλότερα τα αποθέµατα µας. Σηµειώνονται  φορτώσεις 
παλιότερων συµβολαίων αν και τελευταία η διαθεσιµότητα 
άδειων κοντέινερ είναι περιορισµένη. Στη νέα σοδειά, οι 
προπωλήσεις είναι αρκετά πίσω για την εποχή (15.000 
τόνοι) όµως τελευταία φαίνεται να εντείνονται οι 
διαπραγµατεύσεις. Βοηθάει η πτώση του χρηµατιστηρίου 
στο να πιάσουµε στα ανοιχτά συµβόλαια καλύτερο πριµ 
επί των χρηµατιστηριακών τιµών, ενώ υποβόσκει η 
µείωση της κατανάλωσης ίνας από τα κλωστήρια. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Τα αρνιά κυµαίνονται 4,30-4,50 
ευρώ το κιλό στο σφαγείο. 

ΚΟΣΤΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ
Όσο τα ζώα µεγαλώνουν και 
οι κτηνοτρόφοι δεν µπορούν 

να τα σφάξουν, τόσο 
µεγαλώνει και το κόστος

Συνεδρίαση 18/03/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάιος '20 56,64 -1,28

Ιούνιος '20 62,16 +0 ,13

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΪΟΣ 2020
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60
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55
∆ευτέρα
16/03

Τρίτη
17/03

Πέµπτη
12/03

Τετάρτη
18/03

Παρασκευή
13/03
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ελάχιστα έως ανύπαρκτα είναι τα 
αποθέµατα ελληνικού σκόρδου 
που αποµένουν αυτή την περίο-
δο στις αποθήκες των συνεταιρι-
σµών και των µεµονωµένων πα-
ραγωγών, καθώς το προϊόν, από 
τις αρχές του χρόνου και µετά, έ-
γινε ανάρπαστο, καθιστώντας την 
εµπορική του διάθεση πιο εύκο-
λη υπόθεση, αφήνοντας µάλιστα 
κάτι και στον παραγωγό, αφού σε 
κάποιες περιπτώσεις το «στήσι-
µο» έφτασε τα 1,50 ευρώ το κιλό.

Παραδοσιακά η εγχώρια παρα-
γωγή του προϊόντος τύγχανε προ-
τίµησης των Ελλήνων καταναλω-
τών, λόγω των ποιοτικών της χα-
ρακτηριστικών, ωστόσο αυτό που 
έγινε φέτος είχε πολλά χρόνια να 

συµβεί. Έτσι, όσο «φούντωνε» ο 
θόρυβος γύρω από τον κορωνο-
ϊό, τόσο κλιµακωνόταν και η ζή-
τηση για το ελληνικό σκόρδο α-
πό την αγορά, η οποία του έδω-
σε ξεκάθαρη «ψήφο εµπιστοσύ-
νης», έναντι των εισαγωγών, οι 
οποίες και στη χώρα µας έχουν 
βασικό προµηθευτή την Κίνα, την 
πρώτη εστία της νόσου, που ξεκί-

νησε από επιδηµία και έχει εξελι-
χθεί σε πανδηµία.

«Το προϊόν έφυγε µε πολλή 
γρήγορο ρυθµό φέτος µε αποκο-
ρύφωµα τις πωλήσεις του προη-
γούµενου µήνα. Για να καταλάβε-
τε ενώ συνήθως οι µηνιαίες πω-
λήσεις του συνεταιρισµού µας κι-
νούνται στους περίπου 40 – 50 τό-
νους, τον Φεβρουάριου η ζήτηση 

σχεδόν διπλασιάστηκε και οι ό-
γκοι που διαθέσαµε ξεπέρασαν 
τους 80 τόνους. Φάνηκε ξεκάθα-
ρα ότι από την αγορά δεν προτι-
µήθηκαν τα κινέζικα σκόρδα», ε-
πισήµανε στην Agrenda ο Ανα-
στάσιος Γιακµολίδης, πρόεδρος 
του ΑΣΠΕΕ Σκόρδου Βύσσας, του 
ακριτικού οικισµού στον βορειο-
ανατολικό Έβρο, που έχει συνδέ-
σει το όνοµά του µε την καλλιέρ-
γεια του προϊόντος.

Άδειασαν οι αποθήκες από ντόπια σκόρδα
Πάνω  από 1,5 ευρώ η τιµή παραγωγού  
Έµεινε εκτός αγοράς η Κίνα, αυξήθηκε πολύ η ζήτηση λόγω του κορωνοϊού

ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ
Έχουν σπαρθεί περί τα 3.500 

στρέµµατα σκόρδου στον 

Πλατύκαµπο, ενώ στη Βύσσα, 

2.500-3.000 στρέµµατα

Ο
ι τιµές εξαγωγής για τα κα-
λά ελληνικά σιτάρια κυ-
µαίνονται στα 280 ευρώ ο 
τόνος σε λιµάνι µας. Τις 

τελευταίες µέρες σηµειώθηκαν δύο 
διαγωνισµοί για αγορά σκληρού α-
πό Τυνησία και Αλγερία που κλεί-
στηκαν περί τα 333 δολάρια ο τόνος 

(302 ευρώ ο τό-
νος) παραδο-
τέα σε λιµά-
νι τους. ∆εν 
ξέρουµε ακό-
µα αν κοµµάτι 

των πωλήσεων αυτών θα καλυφθεί 
µε ελληνικό στάρι, αλλά σίγουρα οι 
νέες αυτές πωλήσεις επιβεβαιώνουν 
την σταθεροποίηση των τιµών σκλη-
ρού στα υψηλά και τον διαχωρισµό 
τους από την γενικευµένη πτώση 
των χρηµατιστηρίων.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ 
ΚΑΙ ΤΑ ΣΙΤΗΡΑ 
ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΣΚΟΡ∆ΟΥ

2019-2020

3.500

2.500-3.000

Πλατύκαµπος

Βύσσα

ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΠΟΡΕΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

1,30-1,50
900 

ΕΥΡΩ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ
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Πετρέλαιο στα 
επίπεδα 2003 

Πιο ορατός 
ο αντίκτυπος στις
εμπορικές ροές
τον Απρίλιο

Η διασπορά του κορω-
νοϊού µαζί µε την πτώ-

ση της τιµής του πετρελαίου στα χα-
µηλά επίπεδα του 2003, συµπίε-
σαν τις χρηµατιστηριακές αγορές 
αγροτικών εµπορευµάτων την πε-
ρασµένη εβδοµάδα, αφήνοντας 
παραγωγούς και αναλυτές µπερ-
δεµένους ως προς το τι θα ακολου-
θήσει στη συνέχεια. 

Έτσι, ενώ η έκθεση του USDA πα-
ρουσιάζει σε πολύ καλό επίπεδο 
τα θεµελιώδη σε παγκόσµια κλί-
µακα για βασικές καλλιέργειες ό-
πως τα σιτηρά και το καλαµπόκι, 
οι προσεγγίσεις ποικίλουν και εί-
ναι αντιφατικές. Βραχυπρόθεσµα, 
οι αλυσίδες εφοδιασµού δοκιµά-
ζονται από την αυξηµένη ζήτηση 
για τρόφιµα στη λιανική, όµως ε-
πίσης βραχυπρόθεσµα η εκκένω-
ση της αγοράς µαζικής εστίασης 
λόγω των µέτρων κατά της δια-
σποράς του ιού έχει δηµιουργή-
σει προβλήµατα.

Στην περίπτωση που η ζήτηση 
στη λιανική υποστεί διόρθωση το 

προσεχές διάστηµα, µε τα έως τώρα 
δεδοµένα και µε την επερχόµενη 
µείωση της τουριστικής δραστηρι-
ότητας, τα µηνύµατα δεν είναι αι-
σιόδοξα. Έως τώρα, τις µεγαλύτε-
ρες απώλειες καταγράφουν τα κτη-
νοτροφικά προϊόντα τα οποία δέ-
χονται το τελευταίο διάστηµα πιέ-
σεις ως προς την τιµή τους σε ση-
µαντικό βαθµό εξαιτίας των εµπο-
δίων που προκύπτουν στις µετακι-
νήσεις αγαθών και τις εξαγωγές.

Από την άλλη, το κλείσιµο της 
τρέχουσας εµπορικής περιόδου, 
θα δει τα αποθέµατα καλαµπο-
κιού µειωµένα για έβδοµη συνε-
χόµενη χρονιά, ενώ οι εκτιµήσεις 
για την επόµενη χρονιά δείχνουν 
πως η κατανάλωση θα ξεπεράσει 
την παραγωγή.

Θετική εικόνα και χρηµατιστη-
ριακά εµφάνισε η σόγια, µε αύ-
ξηση της τιµής να σηµειώνεται 
στα µελλοντικά συµβόλαια, στο 
άκουσµα της είδησης ότι θα υ-
πάρξουν προβλήµατα µε την πα-
ραγωγή της Βραζιλίας.

Η γερµανική αγροτική βιοµηχανία αισθά-
νεται τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στις 
εξαγωγές και στην εγχώρια αγορά. Ωστό-
σο, ο σύλλογος Raiffeisen (DRV) δεν ανα-
µένει σηµαντικές µειώσεις τιµών, καθώς 
η ζήτηση παραµένει υψηλή. Ο πρόεδρος 
της DRV, Franz-Josef Holzenkamp ανα-
µένει ότι ο αντίκτυπος στις εµπορικές ρο-
ές θα γίνει πιο ορατός τον Απρίλιο / Μάιο.

Στα σούπερ µάρκετ της Γαλλίας υπάρ-
χει µια τεράστια ζήτηση σε προϊόντα µα-
κράς διάρκειας ζωής, όπως τα ζυµαρικά 
και τα κονσερβοποιηµένα ψάρια. Η κτη-
νοτροφία της χώρας επηρεάζεται ιδιαίτε-
ρα από την πτώση της ζήτησης στην Κίνα. 
Η Danone που πετυχαίνει το 10% του τζί-
ρου της στην Κίνα και έχει ήδη χάσει 100 
εκατ. ευρώ το πρώτο τρίµηνο του έτους.

Στην Ιταλία, τα κλειστά εστιατόρια, σχο-
λεία και τα άλλα καταστήµατα τροφίµων 
έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την αγρο-
τική παραγωγή της χώρας. Ωστόσο, η προ-
σφορά φρούτων και λαχανικών στη γει-
τονική χώρα είναι στάσιµη. Υπάρχει φό-
βος ανάµεσα στους µεταφορείς να εισέλ-
θουν ή να εγκαταλείψουν τη χώρα. Από 
την άλλη, οι πωλήσεις τροφίµων στα σού-
περ µάρκετ πηγαίνουν πολύ καλά.

∆υσκολίες ανακύπτουν στην εφοδιαστική αλυσίδα από το σταδιακό κλείσιµο των συνόρων 
σε όλη την υφήλιο, όταν ταυτόχρονα οι καταναλωτές «χτίζουν» απόθεµα λόγω πανδηµίας

Δοκιμάζονται οι εφοδιαστικές αλυσίδες
∆ΕΙΚΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΑΣ BLOOMBERG
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ΕΜΠΟΡΙΟ

Τις εφοδιαστικές αλυσίδες αγροτικών 
προϊόντων έχει στρεσάρει για τα καλά η επιδηµία, όσο 
παραγωγοί, συσκευαστήρια και µεταποίηση 
προσπαθούν να αντεπεξέρθουν στην απότοµη αύξηση 
της ζήτησης, αφού οι καταναλωτές έχουν ξεκινήσει να 
«χτίζουν αποθέµατα» στα σπίτια τους µε τρόφιµα σε 
όλο και περισσότερες περιοχές της Ευρώπης και των 
ΗΠΑ. Πολλοί σηµειώνουν πως πρόκειται για ζήτηµα 
της πλευράς της ζήτησης και όχι της προσφοράς, 
αφού η αλυσίδα δεν έχει σπάσει και προσπαθεί να 
διοχετεύσει όσο το δυνατόν περισσότερα προϊόντα 
στην τελική κατανάλωση.
Έν τω µεταξύ δυσκολίες αναµένεται να 
προκύψουν στη συνέχεια και µε τους εργάτες γης. 
Ήδη στην Γερµανία η συγκοµιδή του σπαραγγιού 
δοκιµάζεται από τις ελλείψεις σε εργάτες από την 
Ανατολική Ευρώπη µε το Βερολίνο να ετοιµάζεται για 
έκτακτα µέτρα. Τα µεγάλα παραγωγικά κέντρα του 
Νότου των Ηνωµένων Πολιτειών, καλούνται να 
αντιµετωπίσουν σηµαντικές ελλείψεις σε εργατικά, 
τόσο το προσεχές διάστηµα των σπορών, όσο και 
αργότερα. Ουσιαστικά καλούνται οι παραγωγοί να 
δουλέψουν µε το µισό προσωπικό, λόγω του 
περιορισµού στις µετακινήσεις από τη Νότια Αµερική.

Ο πρόεδρος 
της DRV 
Franz-Josef 
Holzenkamp.



Η ένεση από την ΕΚΤ έπιασε  
τόπο στο Χρηµατιστήριο 
Ράλι ανακούφισης κατέγραψε η χρηµατιστηριακή 
αγορά στη συνεδρίασης της περασµένης Πέµπτης 
στον απόηχο της ένταξης της Ελλάδας στο πακέτο 
των 750 δισ. ευρώ και στο καθεστώς QE (ποσοτική 
χαλάρωση) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, 
εξέλιξη που προκάλεσε και εκρηκτικό ράλι στα 
ελληνικά οµόλογα.στο χαµηλό ηµέρας των 1.190,31 
µονάδων. Ο χαµηλός τζίρος κατέδειξε ότι ακόµη και 
µε τις αποτιµήσεις να έχουν υποχωρήσει σε σηµαντικά 
χαµηλά επίπεδα, η εµπιστοσύνη των αγοραστών δεν 
έχει αποκατασταθεί.

ANDROMEDA SEAFOOD: 
Στην τελική ευθεία εισέρχεται 
το χρηµατιστηριακό σκέλος 

της απόκτησης του ελέγχου 
των Νηρέα και Σελόντα από την 
Andromeda Seafood, για την 
ενοποίηση των τριών εταιρειών. Η 
εταιρεία απέκτησε µέσω 
χρηµατιστηριακών και 
εξωχρηµατιστηριακών συναλλαγών 
το 93,90% του συνόλου των 
δικαιωµάτων ψήφου της Νηρεύς. Η 
περίοδος αποδοχής της πρότασης 
θα ολοκληρωθεί στις 22 Απριλίου.

ΜΙΝΕΡΒΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ: Το 
8,33% του µετοχικού κεφαλαίου της 
Μινέρβα Ελαιουργική απέκτησε, 
πρόσφατα, το επενδυτικό ταµείο 
επιχειρηµατικών συµµετοχών EOS 
Fund, καλύπτοντας εξ ολοκλήρου 
αύξηση κεφαλαίου της βιοµηχανίας, 
ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Τη ∆ευτέρα 
30 Μαρτίου 2020, πριν την έναρξη 
της συνεδρίασης του 
Χρηµατιστηρίου Αθηνών θα 
πραγµατοποιηθεί η ανακοίνωση 
των Ετήσιων Αποτελεσµάτων 2019 
του Οµίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ: Παραδόθηκαν στο 
Γενικό Νοσοκοµείο Νοσηµάτων 
Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία», 19 
καινούργιοι αναπνευστήρες υψηλής 
τεχνολογίας, που θα εξοπλίσουν 
άµεσα αντίστοιχες νέες κλίνες στις 
Μονάδες Εντατικής Θεραπείας του 
νοσοκοµείου. Πρόκειται για το πρώτο 
µέρος της δωρεάς της εταιρείας 
«Παπαστράτος» καθώς θα 
παραδοθούν στο υπουργείο Υγείας 
άλλοι 31 αναπνευστήρες, 
ανεβάζοντας τον συνολικό αριθµό της 
δωρεάς σε πενήντα.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Οι αγορές είναι τροµαγµένες, οι επενδυτές 
ρευστοποιούν και οι τιµές πλέον δεν αποτυ-
πώνουν την πραγµατικότητα. Αυτό τονίζει 
ο επικεφαλής αναλυτής της Citigroup, Ματ 
Κίνγκ σύµφωνα µε τον οποίο «τα margin 
calls (περιθώριο ασφάλισης), το sell off στο 
πετρέλαιο και το ξεφόρτωµα από ζηµιογό-
νες θέσεις σε νοµίσµατα, όπως και οι κι-
νήσεις στα αµοιβαία κεφάλαια αντιστάθµι-
σης κινδύνου, δείχνουν ότι κατά βάση, οι 
επενδυτές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις 
θέσεων παντού, ανεξάρτητα από τη µέχρι 
τώρα στρατηγική τους». Στο κλίµα αυτό, οι 
δυσοίωνες προβλέψεις τους δισεκατοµµυ-
ριούχου Μπιλ Ακµαν και τo κάλεσµα στον 
Τραµπ να θέσει σε «παύση» τις ΗΠΑ για 
30 ηµέρες και να κλείσει τα σύνορα ώστε 

να σταµατήσει την εξάπλωση της επιδηµί-
ας, έφερε νέο σοκ στη Wall Street. Tην ί-
δια ώρα έκτακτο πακέτο «πανδηµίας» ρί-
χνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα µε έ-
να νέο προσωρινό πρόγραµµα αγοράς ε-
ταιρικών και κρατικών οµολόγων ύψους 
750 δισ. ευρώ στο οποίο θα συµπεριλά-
βει ελληνικούς τίτλους 12 δις. Οι αγορές 
θα πραγµατοποιηθούν µέχρι το τέλος του 
2020. Στο µεταξύ η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Aνασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) - 
που επενδύει σε αναδυόµενες οικονοµί-
ες -  εκτιµά ότι ο κορωνοϊός θα πλήξει τις 
οικονοµίες σε 3 ηπείρους όµως η ανάκαµ-
ψη θα είναι ισχυρή µόλις περιοριστεί η επι-
δηµία. Επί του παρόντος, ύφεση 1,4% βλέ-
πει η Citi στην Ελλάδα το 2020.

KΡΙ ΚΡΙ
Νέα συσκευασία µε 20% λιγότερο 
πλαστικό για το Κρι Κρι Στραγγιστό στη 
συσκευασία του 1 κιλού. Η Κρι Κρι 
όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση 
δεσµεύεται για πιο «φιλικές» για το 
περιβάλλον συσκευασίες και σε άλλες 
συσκευασίες των προϊόντων γιαουρτιού, 
µε γνώµονα τόσο τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις του πλαστικού όσο και τις 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΛΟΥΞ
Η Λουξ Μαρλαφέκας ΑΒΕΕ ανακοίνωσε 
τη νέα εµπορική συνεργασία της µε τη 
µπίρα AMMOUSA, µέσω της οποίας θα 
διακινεί την «AMMOUSA English IPA» 
σε όλη τη χώρα. Η συνεργασία της 
«AMMOUSA» µε τη Λουξ θα επιτρέψει 
την ενδυνάµωση της παρουσίας της σε 
περισσότερα σηµεία πώλησης σε 
διάφορες περιοχές της ελληνικής 
επικράτειας.

Κλείστε το μαγαζί για   
30 μέρες λέει ο Άκμαν 

Πανδημικό πακέτο ΕΚΤ αγοράς τίτλων 750 δις 
Τρομαγμένοι επενδυτές ξεπουλάνε από παντού

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
CENERGY HOLDINGS S.A. 0,8810 +29,94%

∆ΕΗ Α.Ε. 2,2600 +28,41%

A.S. ΕΜΠΟΡ-ΒΙΟΜ.  2,1500 +25,00%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑ∆ΕΝΗΣ Α.Ε. 0,3900 21,88%

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,1130 +21,51%

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 1,0100 -15,83%

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ Κ. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1,3200 -9,59%

ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,5450 -9,17%

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ Μ.Κ.Ν. Α.Ε. 0,9500 -7,77%

ΦΟΥΡΛΗΣ Α.Ε. 3,5000 -4,76%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 19,893.95 -0.025%
 NASDAQ Comp 7,093.07  1.48%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  2,440.16 2.28%
Λονδίνο FTSE 100 5,128.96 0.95%
Φρανκφούρτη DAX-30 8,599.56 1.87%
Παρίσι CAC-40 3,815.08 1.60%
Ζυρίχη SMI 8,695.90 4.28%
Τόκιο NIKKEI-225 16,552.83 -1.04%
 
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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Ο κορωνοϊός και οι λογιστές - φοροτεχνικοί

Σ
το σηµερινό άρθρο µου θα µου επιτρέψετε 
να ασχοληθώ λίγο µε τα του οίκου µου, αυ-
τόν των Λογιστών.

Έχουν κλείσει και συνεχίζουν να κλεί-
νουν σωρηδόν επιχειρήσεις, είτε µε κρατική εντολή, 

είτε προαιρετικά λόγω αδυναµίας 
λειτουργίας αφού δεν υπάρχει πε-
λάτης να παέι να ψωνίσει.

Όλες οι εργασίες λοιπόν, που α-
φορούν τις Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ., ΙΚΑ, 
ΟΑΕ∆, ΕΦΚΑ, τράπεζες κλπ) έρχονται 
στο γραφεία των λογιστών, χωρίς καν 
να ερωτηθούµε. Καλά κάνουν κι έρ-
χονται οι άνθρωποι, δεν ξέρουν που 
αλλού να απευθυνθούν. ∆εν θα α-
σχοληθώ µε κάποιους γελοίους που 
προτρέπουν τους ανθρώπους να πά-
νες στο λογιστή, ακόµη και αν τους 
ρωτάνε για εξετάσεις αίµατος…

Όµως... δεν σκέφτηκε κανείς ότι 
και οι λογιστές είµαστε άνθρωποι, έ-
χουµε επιχείρηση, απασχολούµε προ-
σωπικό, το οποίο έχουµε στείλει στο 
σπίτι τους, στα πλαίσια προστασίας 
της υγείας τους και σύµφωνα µε τα 
τελευταία δεδοµένα που καθηµερι-
νώς αλλάζουν ραγδαία.

Για το λόγο αυτό, εστάλη επιστολή προς τους Υπουρ-
γούς, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη λειτουργία 
των Λογιστών – Φοροτεχνικών, διότι οι φοροτεχνικοί, 
παρά τη χρήση νέων τεχνολογιών στα γραφεία τους, 
συνεχίζουν σε πολύ µεγάλο βαθµό να εξυπηρετούν, 
σε θέµατα φορολογικά, εργατικά, ασφαλιστικά, κ.α., 
µε φυσική παρουσία των πελατών στα γραφεία τους.

ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ:
Με υπουργική απόφαση ή εγκύκλιο θα πρέπει να δο-

θεί ως οδηγία τα λογιστικά γραφεία να έχουν ως βασι-
κή ενασχόληση την εκπλήρωση των εκτάκτων µέτρων 
που εξαγγέλλονται από την Κυβέρνηση προς εξυπηρέ-

τηση των επιχειρήσεων και των ερ-
γαζοµένων τους. Σε κάθε περίπτω-
ση θα πρέπει η οδηγία αυτή να συ-
νοδεύεται µε ταυτόχρονη αναστολή 
όλων των υπόλοιπων δηλωτικών υ-

ποχρεώσεων των επιχειρήσεων που γίνονται  µέσω των 
λογιστικών γραφείων. 

 Πρόσβαση των λογιστών - φοροτεχνικών σε ό-
λες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ∆ηµοσίου για λο-
γαριασµό των πελατών τους µε τη χρήση της εξουσιο-
δότησης που τους έχει δοθεί µέσω TAXISnet (∆ΟΥ, Ο-
ΑΕ∆, ΕΦΚΑ, κλπ.).

 Αναστολή πάσης φύσεως υποβολής φορολογικών 
και ασφαλιστικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, παρακρατού-
µενοι φόροι,  ΜΥΦ, ΑΠ∆, κλπ). Η αναστολή, σε πρώτη 
φάση, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον µέχρι το τέλος 
Απριλίου 2020, και να επανεξεταστεί, καθώς µέχρι τό-
τε δεν πρέπει να παραληφθούν και να καταχωρηθούν 
παραστατικά σε φυσική µορφή. Οι δε καταβολές που 
θα προκύψουν από τις βεβαιωµένες αυτές υποχρεώ-
σεις, πρέπει να ανασταλούν καθολικά, τουλάχιστον µέ-
χρι την ηµεροµηνία που οι επιχειρήσεις θα µπορέσουν 
να επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθµούς και να παρά-
ξουν έσοδα, τουλάχιστον δηλαδή για 4 µήνες. Επιπλέ-
ον, εύλογα θα πρέπει να επιµηκυνθεί και ο χρόνος υ-

ποβολής δηλώσεων φυσικών και νοµικών προσώπων.
Από τη στιγµή που έχουµε καθολική απαγόρευση - 

δια ζώσης - συναλλαγών, να σταµατήσουν προσωρινά 
να ζητούν οι ελεγκτές προσκόµιση δικαιολογητικών ή 
να δοθεί οδηγία για χρονική παράταση διενέργειας των 
ελέγχων, που θεωρούµε ότι είναι αναγκαία στην τρέ-
χουσα κατάσταση µε τον περιορισµό των µετακινήσεων. 

Οι τράπεζες να µην ζητούν επικαιροποίηση στοιχεί-
ων των µελών των ∆Σ των επιχειρήσεων και οποιαδή-
ποτε άλλα νοµιµοποιητικά έγγραφα, και να δοθεί πα-
ράταση αποστολής των στοιχείων µέχρι 31-12-2020. 
Σε καµία περίπτωση η µη προσκόµιση των παραπάνω 
εγγράφων να αποτελεί στοιχείο για πάγωµα των τρα-
πεζικών λογαριασµών των επιχειρήσεων.

ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ
Με δεδοµένο ότι, µετά το τέλος της πρωτόγνωρης κα-

τάστασης που βιώνουµε από την πανδηµία του κορω-
νοϊού, θα υπάρξει ένα διάστηµα οικονοµικής προσαρ-
µογής των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν αδυναµία 
πληρωµών, πρέπει να γίνουν διευκολύνσεις όπως πα-
ρατάσεις πληρωµών, ρυθµίσεις οφειλών, προκειµένου 
να λειτουργήσουν και να µην οδηγηθούν σε διακο-
πή της δραστηριότητάς τους µε τις γνωστές συνέπειες.

 Να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες που θα παρατη-
ρηθούν στην καταβολή του δώρου Πάσχα.

 Να υπάρξει ανοχή, για να µην χαθεί σε περίπτωση 
καθυστερήσεων η ρύθµιση των 120 δόσεων και άλλες 
αντίστοιχες ρυθµίσεις τόσο σε ασφαλιστικές όσο και σε 
φορολογικές ληξιπρόθεσµες οφειλές.

 Να γίνουν διευκολύνσεις από τις τράπεζες µε µεί-
ωση επιτοκίων ή των προµηθειών στις κάθε είδους τρα-
πεζικές συναλλαγές. 

 Να µετατεθεί η έναρξη της δοκιµαστικής περιό-
δου των ηλεκτρονικών βιβλίων (MyData) την 1η Ια-
νουαρίου του 2021.

Και ας µην ξεχνάνε όλοι: οι λογιστές είµαστε άνθρω-
ποι όπως όλοι όσοι πλήττονται αυτή την εποχή. Και κα-
λό είναι να µην σηκώνετε τα τηλέφωνα για ψύλλου πή-
δηµα, επειδή δεν περνάει η ώρα στο σπίτι, αλλά µόνο 
για πολύ σοβαρά πράγµατα.

Έκτακτη ανάγκη
Πρέπει να γίνουν 

διευκολύνσεις όπως 
παρατάσεις πληρωµών, 

ρυθµίσεις οφειλών

120 δόσεις
Να υπάρξει ανοχή, για να 
µην χαθεί σε περίπτωση 

καθυστερήσεων η 
ρύθµιση των 120 δόσεων

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)

«ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ»

Κάθε µέρα έχουµε πολλαπλές 
καθηµερινές ανακοινώσεις από τους 

Υπουργούς, του Υπηρεσιακούς και όλους 
του εµπλεκόµενους σε τούτη τη δύσκολη 

ώρα. Πρέπει να είστε όλοι υποµονετικοί 
και ψύχραιµοί, γιατί από την ανακοίνωση 

µέχρι την δυνατότητα εφαρµογής 
απαιτείται χρόνος.

Τα λογιστικά γραφεία δεν 
παραλαµβάνουµε τιµολόγια

Μέχρι νεοτέρας, δεν παραλαµβάνουµε τιµολόγια 
προ καταχώρηση στα γραφεία µας. ∆ηλαδή τι θα 
κάνουµε: δεν περπατά κανείς έξω για να 
προφυλαχθεί από τον κορωνοϊό, αλλά θα µου 
φέρετε τα τιµολόγια στο γραφείο; Να τα κάνω τι; 
Κρατείστε τα όσοι έχετε στις επιχειρήσεις σας, 
στα σπίτια σας, όπου θέλετε, σε µένα µόνο µην τα 
φέρετε. Ο ΦΠΑ του Μαρτίου, του Απριλίου και 
του 1ου 3µήνου 2020 θα υποβληθεί µηδενική. 



ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Με πρώτα στη λίστα των αγορών 
του καταναλωτή λόγω κορωνοϊ-
ού τα είδη απολύµανσης, η επό-
µενη επιλογή αφορά σε είδη τρο-
φίµων που µπορούν να αποθη-
κευτούν όπως ζυµαρικά, αλεύ-
ρι, ζάχαρη και ρύζι.

Μάλιστα, σύµφωνα µε σχετι-
κή έρευνα του ΙΕΛΚΑ (Ινστιτού-
το Έρευνας Λιανεµπορίου Κα-
ταναλωτικών Αγαθών) σε δείγ-
µα 1.200 ατόµων την περίοδο 
9 έως 13 Μαρτίου 2020, πέραν 
των παραπάνω καταγράφονται 
ενδιαφέρουσες καταναλωτικές 
συνήθειες που υιοθετεί το αγο-
ραστικό κοινό, όπως η στροφή 
του κοινού από τα χύµα προϊό-
ντα στα συσκευασµένα σε πο-
σοστό 38% και ο πιο συστηµα-
τικός έλεγχος της προέλευσης 
των τροφίµων από το 34% των 
αγοραστών αλλά και ο περιορι-
σµός της κατανάλωσης αλκοο-
λούχων και γλυκών.

Τα αποτελέσµατα δείχνουν για 
τη ώρα σαφή ανησυχία του κατα-
ναλωτικού κοινού, ενώ παράλ-
ληλα τo 53% του κοινού δηλώ-
νει ότι η εµφάνιση του ιού του 

προκαλεί άγχος και το 42% φό-
βο. Αντίθετα ένα 22% δηλώνει ότι 
η εµφάνιση του ιού του προκα-
λεί σύνεση. Μόλις ένα 11% δη-
λώνει ότι του προκαλεί πανικό 
και 8% θυµό. Ως αδιάφορο κα-
ταγράφεται µόλις το 6% των ε-
ρωτηθέντων.

Ειδικότερα µε βάση
τα ευρήµατα:

 Το 66% του κοινού δηλώ-
νει ότι έχει προµηθευτεί προϊό-
ντα απολύµανσης. 

 Το 54% προσπαθεί να µει-
ώσει τις επισκέψεις του σε κα-
ταστήµατα για αγορές, αλλά µό-
λις 6% δηλώνει ότι έχει αυξήσει 
τις αγορές µέσω του διαδικτύου, 
κάτι που δείχνει ότι στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία οι αγο-
ραστές προτιµούν πιο αραιές ε-
πισκέψεις παρά ηλεκτρονικές 
αγορές, παρά την αύξηση που 
καταγράφεται στα ηλεκτρονικά 
σουπερµάρκετ. 

 Το 46% ανησυχεί ότι θα εµ-
φανιστούν ελλείψεις σε βασικά 
είδη, αλλά µόνο το 24% δηλώνει 
ότι έχει αποθηκεύσει τρόφιµα ή 
άλλα είδη, κάτι που επιβεβαιώ-
νει το χαµηλό επίπεδο ανησυ-
χίας του κοινού για ελλείψεις. 

Είδη µε µεγαλύτερη 
τάση αύξησης

Όσον αφορά τις αγορές των 
καταναλωτών σε βασικά είδη η 
µεγαλύτερη τάση αύξησης κατα-
γράφεται στα απολυµαντικά εί-
δη όπως είναι αναµενόµενο, µε 
το 59% των ερωτηθέντων να δη-
λώνουν ότι έχουν αυξήσει τις α-
γορές τους. Ακολουθούν βασι-
κά τρόφιµα µε τα ζυµαρικά να 
δηλώνεται ότι θα αυξηθούν α-
πό το 33%, το αλεύρι και η ζά-
χαρη από το 27% και το ρύζι α-
πό το 22%. Περισσότερα απορ-
ρυπαντικά καταγράφεται ότι α-
γοράζουν το 24% των κατανα-
λωτών, ενώ περισσότερο χαρτί 
υγείας το 23%. Αντίθετα δηλώ-
νεται από τους καταναλωτές ότι 
αγοράζουν λιγότερα αλκοολού-
χα ποτά από το 22% και λιγότε-
ρα γλυκά από το 18%. Όσον α-
φορά τα προϊόντα µακράς διάρ-
κειας φαίνεται ότι οι καταναλω-
τές στρέφονται περισσότερο στα 

κατεψυγµένα είδη (22%) και πα-
ρά στις κονσέρβες (12% να δη-
λώνει αύξηση).

Βέβαια θα πρέπει να τονιστεί 
ότι στις περισσότερες κατηγορίες 
προϊόντων η συντριπτική πλειο-
ψηφία των καταναλωτών σε πο-
σοστά από 73% έως 86% δηλώνει 
ότι ούτε έχει αυξήσει, ούτε έχει 
µειώσει τις αγορές του.

Όσον αφορά τώρα τα σηµεία 
πώλησης, το σουπερµάρκετ φαί-
νεται από τα ευρήµατα ότι τη συ-
γκεκριµένη περίοδο ανταποκρί-
νεται καλύτερα στις ανάγκες των 
καταναλωτών µε το 59% να θεω-
ρεί ότι είναι το ασφαλέστερο για 
την υγεία. Παράλληλα, οι κατα-
ναλωτές αξίζει τέλος να σηµει-
ωθεί πως εµπιστεύονται τις αγο-
ρές από το σουπερµάρκετ αφού 
το 66% αναφέρει ότι διαθέτουν 
τα απαραίτητα είδη που χρειάζο-
νται αυτή την περίοδο και το 50% 
θεωρεί ότι υπάρχει επάρκεια α-
ποθεµάτων.

Από τα χύμα 
στροφή στα 
συσκευασμένα
έφερε ο κορωνοϊός

 Ζυμαρικά, αλεύρι, ρύζι πρώτα στη λίστα 
καταναλωτών και περιορισμός σε αλκοολούχα

Κονσέρβες
Οι καταναλωτές στρέφο-

νται στα κατεψυγµένα 
είδη (22%) και στις 

κονσέρβες (12% δηλώνει 
αύξηση)
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ΑΙΣΘΗΜΑ ΚΟΙΝΟΥ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 
ΣΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥ ΙΟΥ COVID-19

Τι αίσθηµα σας προκαλεί η εµφάνιση του ιού στη χώρα µας;
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Συµφωνείτε µε τις παρακάτω προτάσεις για τις αγορές σας στο σούπερ µάρκετ;

Το προσωπικό του σουπερµάρκετ
µου δηµιουργεί αίσθηµα ασφάλειας

Τα σουπερµάρκετ διαθέτουν 
τα απαραίτητα είδη που χρειάζοµαι αυτή την περίοδο

Εµπιστεύοµαι τα σουπερµάρκετ ότι έχουν 
επαρκή αποθέµατα προϊόντων

Εµπιστεύοµαι τα σουπερµάρκετ ότι λαµβάνουν 
όλα τα απαραίτητα µέτρα για την δηµόσια υγεία
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Έχω προµηθευτεί προϊόντα καθαρισµού και
απολύµανσης για εµένα και το νοικοκυριό µου

Προσπαθώ να µειώσω τις επισκέψεις
σε καταστήµατα για τις αγορές µου

Ανησυχώ ότι θα εµφανιστούν
ελλείψεις σε βασικά είδη

Αποφεύγω να αγοράζω χύµα προϊόντα,
προτιµώ συσκευασµένα

Ελέγχω πιο συστηµατικά την προέλευση των προϊόντων

Έχω αποθηκεύσει-στοκάρει τρόφιµα ή
και άλλα είδη για το επόµενο χρονικό διάστηµα

Προτιµώ συσκευασµένα προϊόντα βιοµηχανικής
επεξεργασίας, χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση

Αποφεύγω να κάνω αγορές προκειµένου να
έχω χρήµατα σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. νοσηλεία)

Φοράω µάσκα κατά την επίσκεψη µου στα καταστήµατα

Έχω αυξήσει τις αγορές µου µέσω διαδικτύου



Σε φάση ενηλικίωσης περνάει 
η εγχώρια βαμβακοκαλλιέργεια
Με µεγαλύτερες εκµεταλλεύσεις, πιο οργανωµένους και καλύτερα καταρτισµένους 
παραγωγούς, ισχυρή υποστήριξη από πλευράς εφοδίων, εκκοκκιστές που αρχίζουν 
να αναζητούν την ποιότητα και σήµατα όπως το FiberMax και το EU-Cotton, η 
ελληνική βαµβακοκαλλιέργεια οδηγείται σε καλύτερες µέρες. Η πίεση που ασκείται 
αυτό τον καιρό στα διεθνή χρηµατιστήρια εµπορευµάτων µοιάζει να είναι προσωρινή. 

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
E K T A K T H  E K ∆ Ο Σ Η

ΒΑΜΒΑΚΙ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ



22 ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 

Hδεκαετία του 2020 δεν µοιάζει σε 
τίποτα µε τη δεκαετία του 1960 όταν η 
καλλιέργεια του βαµβακιού έθετε τις 
βάσεις για µια µεγαλειώδη πορεία στα 
ελληνικά χώµατα. Η πίεση που υπέστη 
το βαµβάκι από τις φθηνές συνθετικές 
πρώτες ύλες, κυρίως στον κλάδο της 
ένδυσης, σε συνδυασµό µε τη βελτίωση 
των αποδόσεων σε χώρες χαµηλού 
κόστους, ιδιαίτερα µετά τη γνωριµία αυτών 
µε τις γενετικά τροποποιηµένες ποικιλίες 
(GMOs), έφεραν την ευρωπαϊκή παραγωγή 
και δη το τελευταίο εναποµείναν στην Ε.Ε. 
ελληνικό βαµβάκι σε πολύ δύσκολη θέση. 
Θα µπορούσε να πει κανείς πάντως ότι 
αυτό που αποτέλεσε τον κύριο µοχλό 
πίεσης της εγχώριας παραγωγής, 
δηλαδή η επέλαση των GMOs, τείνει 
να εξελιχθεί σήµερα στην κινητήρια 
δύναµη του ελληνικού βαµβακιού. Η 

αντίσταση της ελληνικής καλλιέργειας στην 
πρόκληση των γενετικά τροποποιηµένων 
ποικιλιών, εξελίσσεται, βάσει των διεθνών 
καταναλωτικών τάσεων σε ισχυρό 
πλεονέκτηµα. Γύρω απ’ αυτό χτίζεται, 
όπως όλα δείχνουν, ένα άλλο προφίλ του 
ευρωπαϊκού βαµβακιού, κάτι στο οποίο 
έρχεται να συνδράµει η European Cotton 
Alliance (ECA), δηλαδή η Ευρωπαϊκή 
Συµµαχία του Βαµβακιού, στην οποία 
έχουν επενδύσει επί της ουσίας Έλληνες 
και Ισπανοί συντελεστές του κλάδου απ’ 
όλο το φάσµα της αλυσίδας αξίας.
 Σηµειωτέον ότι η εν λόγω συµµαχία έχει 
την έδρα της στη Λάρισα και συµµετέχουν 
σ’ αυτή η Πανελλήνια Ένωση Εκκοκκιστών 
και Εξαγωγέων Βάµβακος (ΠΕΕΕΒ), η 
∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Βάµβακος 
(∆ΟΒ), η Ένωση Ελλήνων Βιοµηχάνων 
Κλωστοϋφαντουργών (ΣΕΒΚ) και οι 
δύο Ενώσεις Εκκοκκιστών της Ισπανίας 
(AEDA και ADESUR). Επίκειται, αν 
δεν έχει ολοκληρωθεί, η ένταξη στην 

ECA και του φορέα Ευρωπαϊκών 
Κλωστοϋφαντουργικών Ενώσεων.  Στα 
παραπάνω καλά νέα για το βαµβάκι θα 
µπορούσε να προστεθεί:
■  Η καλή δουλειά που έχει γίνει τα 
τελευταία χρόνια όσον αφορά στην 
ανάπτυξη ποικιλιών, προσαρµοσµένων 
µάλιστα στις εγχώριες εδαφολογικές και 
κλιµατολογικές συνθήκες.
■ Η συστηµατικότερη οργάνωση των 
εκµεταλλεύσεων µε το πέρασµα της 
βαµβακοκαλλιέργειας σε λιγότερους, 
µεγαλύτερους και µε αξιόλογη 
τεχνογνωσία και υποδοµές παραγωγούς.
■ Τα πρώτα θετικά βήµατα συνεργασίας 
µε τη µορφή Οµάδων Παραγωγών.
■ Η δειλή έστω και αργή αναζήτηση 
λύσεων στην κατεύθυνση της 
διαφοροποίησης της ποιότητας του 
συσπόρου βάµβακος.
■ Η αποδοχή και τιµολόγηση από τη 
διεθνή αγορά της λύσης τύπου FiberMax, 
όπως και ανάλογων αναζητήσεων που 

εκδηλώνονται από άλλα σχήµατα στον 
τοµέα της σποροπαραγωγής και των 
ποικιλιών βάµβακος.

Χωρίς αυτοπεποίθηση
Την ίδια στιγµή, δεν είναι υπερβολή να 
επισηµανθεί ότι ο εγχώριος τοµέας της 
παραγωγής, µεταποίησης και διάθεσης 
του βάµβακος, συνοδεύεται από µεγάλες 
και αυτοκαταστροφικές σε πολλές 
περιπτώσεις παθογένειες. Το πρώτο και 
σηµαντικότερο είναι η απουσία ισχυρών 
οργανωτικών σχηµάτων στις τάξεις των 
παραγωγών και η αντίστοιχη ασθενική 
παρουσία στη ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση, 
η οποία αναβίωσε µεν τα τελευταία 
χρόνια, ωστόσο γέρνει επικίνδυνα 
προς την πλευρά των εκκοκκιστών 
και δη συγκεκριµένων οίκων.  Όπως 
δηλώνει µε παρρησία αδιαµφισβήτητος 
γνώστης του βαµβακιού µε θέση 
σε κοµβικό φορέα υποστήριξης του 
κλάδου, οι παραγωγοί πάσχουν από 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ 
ΚΑΙ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΕΣ ΜΕ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΑΓΟΡΑΣ  
> Ανοίγει δρόµο η διεθνής αναγνωρισιµότητα που φέρνουν Fibermax και EU COTTON 

> Θέτουν σε κίνδυνο το µέλλον της βαµβακοκαλλιέργειας µόνο οι παθογένειες του εγχώριου τοµέα
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Αδιέξοδο είναι το σηµερινό 
µοντέλο παραγωγής στην εγχώρια 
βαµβακοκαλλιέργεια, µε αποτέλεσµα 
να τίθεται επ’ αµφιβόλω το µέλλον του 
προϊόντος, που συνεχίζει να καλλιεργείται 
διότι αφενός δεν υπάρχει άλλη πρόταση 
και αφετέρου λόγω της ενίσχυσης που 
παίρνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με 
αυτή την αιχµή και τονίζοντας ότι το νέο 
µοντέλο που θα δηµιουργηθεί πρέπει 
να βασίζεται στα συλλογικά σχήµατα και 
το συνεργατισµό, ο προϊστάµενος του 
Εθνικού Κέντρου Βάµβακος του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, δρ Μωχάµεντ Νταράουσε (φωτό), 
πραγµατοποίησε την παρουσίασή του για 
τη βαµβακοκαλλιέργεια στην ηµερίδα µε 
τίτλο «Αειφόρος Ανάπτυξη & Αγροτική 
Πολιτική» που έλαβε χώρα την Κυριακή 
2 Φεβρουαρίου στα Τρίκαλα Ηµαθίας. 
Σύµφωνα µε τον ίδιο, τα χαρακτηριστικά 
της ελληνικής βαµβακοκαλλιέργειας είναι:
■ ∆εν µπορεί να παράγει την 
απαιτούµενη ποσότητα, συγκεκριµένης 
ποιότητας πιστοποιηµένου βαµβακιού 
(Brand Cotton).
■ ∆εν µπορεί να µειώσει το κόστος κάτω 
από µια οροφή, λόγω µη ορθολογικής 
χρήσης επενδυτικών κεφαλαίων, 
γεωργικού εξοπλισµού, υποδοµών κ.ά.
■ ∆εν διαθέτει δύναµη διαπραγµάτευσης 
(µικρές ποσότητες ίδιας ποιότητας).
■ ∆εν µπορεί να υπάρξει 
αποτελεσµατική τεχνική υποστήριξη, 
εκπαίδευση και καθοδήγηση σε ατοµικό 

επίπεδο.
■ Καθυστερεί στην υιοθέτηση της νέας 
τεχνολογίας (υψηλό κόστος για τον 
παραγωγό).
■ ∆εν µπορεί να στηρίξει τη βιωσιµότητα 
των µικρών εκµεταλλεύσεων.
■ ∆εν µπορεί να αξιοποιεί ευκαιρίες 

στην αγορά (π.χ. FIBL-Organic Cotton), 
διότι παράγονται µικρές ποσότητες ανά 
εκµετάλλευση.

∆ίνει εργαλεία στο βαµβάκι
το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης

Τα Συλλογικά Σχήµατα προτείνει ως λύση 
στα προβλήµατα κόστους παραγωγής, 
τυποποίησης-ποιότητας, πιστοποίησης, 
εκπαίδευσης και προώθησης της νέας 
τεχνολογίας ο δρ. Νταράουσε. Μάλιστα, 
όπως ο ίδιος σηµειώνει: «Τα Μέτρα του 
ΠΑΑ, όπως για παράδειγµα τα Μέτρα 09, 03 
και 01, παρά τις αδυναµίες, δίνουν ευκαιρία 
για να βελτιώσουµε το σηµερινό µοντέλο 
παραγωγής, ως εκ τούτου η λύση των 
προβληµάτων στη βαµβακοκαλλιέργεια 
δεν είναι εφικτή χωρίς συλλογικά σχήµατα 
και συνεργατισµό, τα οποία πρέπει να 
αποτελούν την αφετηρία για την επίλυση 
των προβληµάτων».

ΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ
ΤΟ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

Την ανάγκη δηµιουργίας συνεργασιών που 
θα εξασφαλίσουν το µέλλον της παραγωγής 
βάµβακος στην Ελλάδα κατέστησε περισσότερο 
από σαφή η επιτυχία της Οργάνωσης Παραγωγών 
Βάµβακος του ΑΣ Ορχοµενού να κλείσει, στις 
αρχές Φεβρουαρίου, την υψηλότερη τιµή πώλησης 
για τη φετινή χρονιά πλησιάζοντας τα 50 σεντς. 
Μέχρι σήµερα, όπως καταγράφονται, πέντε είναι 
οι σηµαντικότερες προσπάθειες συνεργατισµού 
στο βαµβάκι που προσπαθούν να δώσουν άλλη 

βαρύτητα στην παραγωγή και την εµπορία του 
σύσπορου. Οι παραγωγοί του ΑΣ Ορχοµενού ήδη 
από το 1951 ετοιµάζονταν για σοβαρές δουλειές, 
όταν κατασκεύασαν το εκκοκκιστήριο, το οποίο 
ήταν το µεγαλύτερο σε δυναµικότητα σε ολόκληρο 
το νοµό Βοιωτίας. Παράλληλα µετρά 140 ενεργούς 
συνεταιριστές παραγωγούς η Συνεργασία πέντε 
οµάδων Λαρισαίων αγροτών, µε τους ανθρώπους 
πίσω από το εγχείρηµα να κάνουν επαφές για 
προπώληση βάµβακος ήδη από την άνοιξη, όταν τα 

χρηµατιστήρια . Την ίδια ώρα το βαµβάκι αποτελεί ένα 
από τα προϊόντα, για το οποίο ο ΘΕΣγη εξασφαλίζει το 
100% της πώλησής του σε εκκοκκιστήρια βάµβακος 
µέσω συµβολαιακής ενώ ο ΑΣ Βαµβακοπαραγωγών 
Φαρσάλων «Cotton-Farsala» ιδρύθηκε και λειτουργεί 
νόµιµα από το Μάιο του 2017, ενώ έχει αναγνωριστεί 
ως η πρώτη Οργάνωση Βαµβακοπαραγωγών της 
Ελλάδας. Τέλος η Οµάδα Παραγωγών Φωτολίβους 
∆ράµας έρχεται να συµπληρώσει την πεντάδα των 
προσπαθειών που ξεχωρίζουν.

ΜΙΑ ΧΟΥΦΤΑ ΟΜΑ∆ΕΣ ∆ΙΝΟΥΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΙΜΗ ΣΤΟ ΣΥΣΠΟΡΟ
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εµπιστοσύνη στο συνεργατισµό και έλλειµµα 
αυτοπεποίθησης γι’ αυτό που παράγουν, 
ενώ οι εκκοκκιστές, στην πλειοψηφία τους 
τουλάχιστον, κάνουν µια δουλειά που δεν 
την ξέρουν, δυσκολεύονται να αντιληφθούν 
τη λειτουργία της διεθνούς αγοράς, δεν 
εκτιµούν τις πραγµατικές δυνατότητες της 
ποιότητας της πρώτης ύλης, λειτουργούν µε 
ιδιοτέλεια και προσπαθούν να συντηρήσουν 
την όλη κατάσταση στα µέτρα τους. 

Προκρίνεται το Fibermax
Ιδιαίτερη σηµασία έχει η συστηµατική 
συνεργασία των παραγωγών και η 
οµοιογένεια της παραγωγής, ειδικά αυτής 
που διεκδικεί υψηλά ποιοτικά στάνταρ. 
Τον τελευταίο καιρό εκτιµάται µάλιστα 
ότι δύσκολα θα µπορούσε σε κάθε µια 
µικρή ή µεγάλη οικογένεια σπόρων να 
υποστηριχθεί ένα όνοµα (brand) ανάλογο 
µε αυτό του Fibermax. Το τελευταίο, 
µετά από χρόνια προσπαθειών και 
µεγάλη υποστήριξη εκ µέρους των 
συντελεστών του, δείχνει να εξασφαλίζει 
µια αναγνωρισιµότητα στη διεθνή αγορά, 
η οποία φθάνει µέχρι τον κόσµο της µόδας 
(βλέπε συνεργασία BASF µε Wrangler). 
Για όλους τους υπόλοιπους αυτό το οποίο 
προέχει δεν είναι τόσο η δηµιουργία 
µιας ακόµα «µπάλας» µε το όνοµά τους 
-κάτι το οποίο δύσκολα θα µπορούσε να 
υποστηριχθεί και από τις εκκοκκιστικές 
µονάδες- όσο η διαµόρφωση 
προϋποθέσεων για υψηλά ποιοτικά 
στάνταρ και για οριζόντια κατηγοριοποίηση 
της παραγωγής µε τρόπο που να 
µπορεί να απευθυνθεί µε αξιώσεις στις 
αναπτυγµένες διεθνώς αγορές. Εδώ θα 
µπορούσε να συµβάλει, παράλληλα µε την 
κατάλληλη καθοδήγηση και συνεργασία 
των παραγωγών, η πιστοποίηση «EU 
Cotton» που δροµολογεί η  ECA και µπορεί 
να προσδώσει κύρος και υπεραξία στην 
ευρωπαϊκή παραγωγή βάµβακος.     
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΤΟΥ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Aπό τα µέσα Φεβρουαρίου 
όλα τα χρηµατιστήρια αξιών και 
εµπορευµάτων καταγράφουν 
σηµαντικές απώλειες ως αποτέλεσµα 
της εξάπλωσης το κορωνοϊού. Από 
την πτώση αυτή δεν εξαιρέθηκε ούτε 
ο χρυσός, ο οποίος αποτελεί συνήθως 
το ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους 
κρίσης. Η µείωση της παγκόσµιας 
κατανάλωσης και η επιβράδυνση της 
οικονοµίας θεωρούνται δεδοµένα. 
Το θέµα είναι πόσο γρήγορα ή 
αργά θα επιστρέψουµε ξανά 
στην κανονικότητα, οπότε και τα 
χρηµατιστήρια θα ορθοποδήσουν.
Οι αναλυτές θεωρούν πως θα 
πρέπει να περάσει ο ιός πρώτα 
και από τις ∆υτικές χώρες και 
µετά να µελετήσουµε το κοµµάτι 
της ανάκαµψης. Οι περισσότεροι 
πιστεύουν πως αυτό µπορεί να συµβεί 
σε περίπου δύο µήνες, εκτός κι αν 
µας προλάβει νωρίτερα η επιστήµη 
(εύρεση φαρµάκου, εµβολίου). 
Το χρηµατιστήριο, όπως κάνει 
και πρόσφατα προς την αρνητική 
κατεύθυνση, προεξοφλεί καταστάσεις 
οπότε θεωρείται πως µπορεί η 
ανάκαµψη να έρθει νωρίτερα απ’ 
όσο περιµένουµε. Αυτό που τονίζεται 
βέβαια είναι πως όλη αυτή η 
περιπέτεια θα αφήσει το αποτύπωµά 

της και εποµένως θα είναι δύσκολο 
άµεσα να πιάσουµε ακριβώς τα ίδια 
επίπεδα µε αυτά πριν του κραχ των 
χρηµατιστηρίων (για το βαµβάκι 
δηλαδή τα 70 σεντς/λίµπρα). 
Όσον αφορά τη φυσική αγορά 
έρχονται καλά νέα από την Άπω 
Ανατολή, µιας που φαίνεται ότι οι εκεί 
αγορές προσπερνούν σιγά σιγά τη 
δυσάρεστη περίοδο του κορωνοϊού. Οι 
επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να βγαίνουν 
από τις συνθήκες καραντίνας και οι 
εργαζόµενοι επιστρέφουν στα γραφεία 
τους. Τα κλωστήρια έκαναν πράξεις 
και εξακολουθούν να προβαίνουν σε 
αγορές, επωφελούµενα τη µεγάλη 
χρηµατιστηριακή πτώση. Βέβαια υπό 
το φόβο της πτώσης της κατανάλωσης 
ίνας οι ρυθµοί ενδέχεται να µειωθούν, 
εντούτοις δραστηριότητα υφίσταται 
και για τη φετινή αλλά και για τη νέα 

σοδειά. Θα µπορούσαµε λοιπόν να 
ισχυριστούµε πως επιστρέφουµε 
µε αργό και σταθερό βήµα στην 
κανονικότητα.  

Χαµηλές ακόµη οι προπωλήσεις
Στη δική µας βαµβακοκαλλιέργεια, οι 
προπωλήσεις εκκοκκισµένου της νέας 
σοδειάς κυµαίνονται περί τους 15.000 
τόνους, δηλαδή χαµηλό για την εποχή 
νούµερο. ∆εδοµένης της ευµετάβλητης 
ψυχολογίας της αγοράς και της 
επικείµενης µείωσης της παγκόσµιας 
κατανάλωσης ίνας φαίνεται να 
αναθεωρείται αυτή η στρατηγική από 
τους πωλητές. Γίνεται αντιληπτό πως 
θα χρειαστεί να έχουν στα χαρτιά τους 
από τώρα ένα ποσοστό προπωλήσεων, 
το οποίο και θα τους διασφαλίσει την 
οµαλή λειτουργία στους πρώτους 
µήνες της νέας σεζόν. 

> Για επιστροφή της αγοράς βάµβακος στην κανονικότητα κάνουν λόγο οι αναλυτές

Η ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΦΗΝΕΙ ΠΙΣΩ 
ΤΗΝ ΑΠΡΑΞΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

ΑΝ ΗΤΑΝ ΘΕΜΑ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗΣ

Οι ανάγκες της Κίνας για γέµισµα 
του κρατικού της αποθέµατος, 
οι καλλιεργητικές αναποδιές 
στην Ινδία και το Πακιστάν αλλά 
και οι αγροτικές πολιτικές που 
εφαρµόζονται ανά τον κόσµο 
αποκλείοντας τις εξαγωγές 
βασικών χωρών, είναι οι 
παράγοντες που ενδέχεται 
να σώσουν την παρτίδα για 
το βαµβάκι την επερχόµενη 
εµπορική σεζόν. Τέτοιες σταθερές 
µεταβλητές, που επηρεάζουν 
την ισορροπία ανάµεσα στην 
προσφορά και την ζήτηση στις 
αγορές, είναι οι µόνες που θα 
έπρεπε να απασχολούν τους 
αναλυτές, σύµφωνα µε τον Τζο 
Νικόσια (φωτό κάτω), επικεφαλής 
στον τοµέα βάµβακος της Luis 
Dreyfus, εξηγώντας πως υπό 
αυτήν την έννοια, οι προοπτικές 
για το βαµβάκι δεν είναι και τόσο 
«ανάποδες». «Μένει ωστόσο 
να φανεί το πότε θα συµβεί 
αυτό, δηλαδή η διάρκεια της 
αναστάτωσης που προκαλεί 
η πανδηµία του κορωνοϊού», 
αναφέρει ο ίδιος.
Όπως εξηγεί ο ίδιος, αν και οι 
παραγωγοί θα έπρεπε να ακούνε 
τις αγορές όποτε καλούνται να 
επιλέξουν τι θα σπείρουν και 
εφόσον οι τιµές αυτή την περίοδο 
δεν είναι καθόλου πειστικές, θα 
έπρεπε να το σκεφτούν σοβαρά 
το κατά πόσο είναι καλή ιδέα το 
βαµβάκι.

ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

18 62,80 70,00
ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟΙ

ΣΕΝΤΣ / ΛΙΜΠΡΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ
ΤΙΜΗ

ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΚΕΡ∆ΟΣ
ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΜΕΙΩΣΗ

1% 1%

ΑΥΞΗΣΗ

2019/20

ΠΗΓΗ: ICAC
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ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Π αρουσιάστηκε επίσηµα στον κλάδο 
βάµβακος και κλωστοϋφαντουργίας  
η Ευρωπαϊκή Συµµαχία Βάµβακος, 
µια επί της ουσίας συµµαχία µεταξύ 
Ελλάδας και Ισπανίας, µε σκοπό την 
προώθηση των ευρωπαϊκών σοδειών 
βάµβακος στις αγορές υπό την ετικέτα 
του EU cotton (βαµβάκι παραγωγής 
εντός της Ε.Ε.). Αρκετούς µήνες πριν 
καλλιεργείτο η ιδέα δηµιουργίας µιας 
«ετικέτας» στα δέµατα βάµβακος, η 
οποία θα τα διαχώριζε από τα κοινά 
βαµβάκια και θα προσέθετε σταδιακά 
µια υπεραξία. Παρόµοια πρωτόκολλα 
ή «ετικέτες» έχουν εδραιωθεί σε άλλες 
σοδειές αλλά µέχρι πρόσφατα δεν 
υπήρχε κάτι ανάλογο για το ευρωπαΐκό 
βαµβάκι. Η ιδέα συζητήθηκε µε τους 
Ισπανούς συναδέλφους και µετά 

από αρκετή δουλειά πήρε σάρκα και 
οστά και παρουσιάστηκε στις αρχές 
∆εκεµβρίου του 2019, κατά την ετήσια 
εκδήλωση της ΠΕΕΕΒ «4οι Μεσογειακοί 
∆ρόµοι Βαµβακιού», η οποία διεξήχθη 
στη Βαρκελώνη. Είναι γεγονός ότι 
η παγκόσµια αγορά ένδυσης έχει 
αρχίσει να ψάχνει το κάτι παραπάνω 
στα προϊόντα της, το οποίο και θα είναι 
περιβαλλοντολογικά ευαισθητοποιηµένο 
και θα µπορέσει να δώσει µια υπεραξία 
στο τελικό προϊόν. Ζητείται δηλαδή να 
βρεθεί µια ιστορία πίσω από το προϊόν 

(ρούχο κ.ο.κ.), η οποία θα πείσει τον 
καταναλωτή να το αγοράσει. Λόγω 
της αυξηµένης ευαισθητοποίησης του 
µέσου Ευρωπαίου πολίτη σε θέµατα που 
αφορούν το περιβάλλον, ενδεχοµένως 
και το εγχείρηµα αυτό βρει ευκολότερη 
αποδοχή και αναγνώριση εντός των 
συνόρων τη Ε.Ε.

Ένα αποδοτικό πρόγραµµα προώθησης 

είναι αυτό που χρειάζεται τώρα

Κατόπιν της δηµιουργίας 
του Ευρωπαϊκού Σήµατος, σειρά 
έχει η κατάρτιση ενός αποδοτικού 
προγράµµατος προώθησης, το οποίο 
θα επικοινωνήσει όλα όσα πρεσβεύει 
το «EU cotton» στους µεταποιητές, 
κλώστες και τελικούς καταναλωτές. 
Η αγορά ένδυσης φαίνεται να ζητάει 
βαµβάκια που δηλώνουν το σεβασµό 
τους προς το περιβάλλον. 

> Η ευρωπαϊκή ετικέτα που θα συνοδεύει το ελληνικό βαµβάκι σε όλο τον κόσµο

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΗΜΑ EU COTTON 
KAI Η ΑΜΕΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΜΟ∆Α▲

�∆ΕΝΕΙ� ΤΟ AGRO ΜΕ  
ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ BCI
Στην περίπτωση του EU Cotton σε 
πρώτη φάση η στήριξη βασίζεται 
πάνω σε βασικά χαρακτηριστικά της 
ευρωπαϊκής σοδειάς, όπως οι βιώσιµες 
πρακτικές βαµβακοπαραγωγής και ο 
µη γενετικά τροποποιηµένος σπόρος 
(NON GMO) που καλλιεργείται στην 
Ε.Ε. Ειδικά για τις βιώσιµες πρακτικές 
βρίσκεται σε εξέλιξη το εγχείρηµα 
να δέσουν τα γνωστά πρωτόκολλα 
παραγωγής «Agro» µε το παγκόσµιου 
φήµης BCI πρωτόκολλο. Παράλληλα, 
το ευρωπαϊκό σήµα έρχεται να τονίσει 
τα βασικά χαρακτηριστικά που οι 
κλώστες αναζητούν στις αγορές τους. Η 
κλωσιµότητα του εγχώριου βαµβακιού 
π.χ. θεωρείται υψηλής αξίας, καθώς η 
ίνα για την κατηγορία της είναι µακριά, 
οµοιόµορφη και υψηλής αντοχής. Το 
εγχώριο βαµβάκι είναι µηχανοσυλλογής 
και οπότε µε πολύ χαµηλό ποσοστό 
ξένων υλών (contamination free). 

ΒΑΜΒΑΚΙ FIBERMAX ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΥΧΑ ΤΗΣ WRANGLER
Με σύµµαχο την αµερικανική Wrangler, 
ένα παγκοσµίως αναγνωρίσιµο brand στο 
χώρο της ένδυσης, θα επιδιώξει την πε-
ραιτέρω καταξίωσή του και την απόκτη-
ση υπεραξίας, από τις διεθνείς αγορές, το 
πιστοποιηµένο ελληνικό ποιοτικό βαµβά-
κι, που παράγεται µέσω του προγράµ-
µατος µε τον τίτλο «Certified Sustainable 
FiberMax» της BASF. Έχοντας, πλέον, στα-
θεί καλά στα πόδια του, µε τη συµπλήρω-
ση το 2019 πέντε χρόνων εφαρµογής, το 
πρωτόκολλο βιώσιµων καλλιεργητικών 
πρακτικών «CSF» ετοιµάζεται να κάνει το 
επόµενο αποφασιστικό βήµα σε µια διε-
θνή αγορά που θέτει νέα καταναλωτικά 
πρότυπα. «Πείσαµε τους παραγωγούς και 
τη βιοµηχανία, που συµφώνησε µαζί µας, 
ότι µόνο µέσα από καλό ποιοτικό προϊόν 
και βιώσιµες πρακτικές, µπορούν τα προ-
ϊόντα µας να έχουν τύχη. Το βαµβάκι µας 
εκτίθεται το 90% στη διεθνή αγορά και ε-

κεί θέλουν διαδικασίες και πιστοποιήσεις. 
Ό,τι είναι χύµα πάει στο σωρό. Το ξέρετε 
καλύτερα από εµένα», τόνισε ο Θανάσης 
Τσούτσας, επικεφαλής Cluster βαµβακιού 
της BASF Hellas, στην παρουσίαση του 
προγράµµατος CSF, στην 28η Agrotica.
Σύµφωνα µε το ανώτερο στέλεχος της 
BASF, το «CSF» αποσκοπεί στην παρα-
γωγή βαµβακιού από ποικιλίες FiberMax, 
µε κοινωνικά δίκαιες, οικονοµικά βιώσι-
µες και περιβαλλοντικά υπεύθυνες µεθό-
δους, που θα πιστοποιούνται από τη σπο-
ρά, τη συγκοµιδή µέχρι και την εκκόκκι-
ση, ενώ η επόµενη φάση του προβλέπει 
την ανάδειξη της δουλειάς αυτής.

«Να δείξουµε ότι η πραµάτεια µας 
αξίζει µια καλύτερη τιµή»
«Όλοι οι συνεργάτες, οι παραγωγοί κι ό-
λη η αλυσίδα αξίας έχουµε έναν κοι-
νό στόχο. Να δείξουµε ότι η πραµάτεια 

µας αξίζει µια καλύτερη τιµή. Για να µπο-
ρέσουµε, όµως, να πετύχουµε το στόχο 
µας, πρέπει να δουν και να πειστούν ό-
τι είµαστε αξιόπιστοι από το χωράφι έ-
ως το τελικό προϊόν. Και γι’ αυτό έχου-
µε σήµερα εδώ µαζί µας και τους συνερ-
γάτες µας από τη Wrangler», ανέφερε ο 
κ. Τσούτσας, παρουσιάζοντας τον Roian 
Atwood, επικεφαλής για τις βιώσιµες γε-
ωργικές πρακτικές του οµίλου Kontoor, 
που έχει το brand της Wrangler.
Από την πλευρά του ο επικεφαλής της 
BASF Hellas, Βασίλης Γούναρης ανέφερε 
ότι το µέλλον του βαµβακιού στην Ελλάδα 
είναι άρρηκτα συνυφασµένο µε τη BASF, 
η οποία θα στηρίξει και στο µέλλον το CSF 
στο οποίο συµµετείχαν πέρσι τρία εκκοκ-
κιστήρια (σ. σ. Θρακικά, Βιολάρ και Επίλε-
κτος), 1.578 παραγωγοί, µε 11.781 εκτά-
ρια και παρήχθησαν 59.390 πιστοποιηµέ-
νες µπάλες.    ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

                              

BASF
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ & ΣΙΤΟΥ  

Η εταιρεία Αφοι Ν. Καραγιώργου ΑΒΕΕ έχει 
ιδρυθεί το 1951 και είναι µία από τις µεγαλύτερες 
εκκοκκιστικές επιχειρήσεις της Ελλάδας. Έχει έδρα 
στη Θεσσαλονίκη και εγκαταστάσεις στις κυριότερες 
περιοχές παραγωγής συσπόρου βάµβακος και 
συνεργάζεται µε περισσότερους από 7.000 αγρότες-
παραγωγούς. Σήµερα έχει µετατραπεί σε Όµιλο 
εταιρειών που περιλαµβάνει 3 εταιρείες: Αφοί Ν. 
Καραγιώργου ΑΒΕΕ , ΚΣ Βαµβακουργεία ΑΒΕΕ και 
Εκκοκκιστήρια Ηµαθίας ΑΒΕΕ. 

Παρουσία σε Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη
Ο Όµιλος διαθέτει 5 ιδιόκτητα εκκοκκιστήρια καθώς 
και άλλα µισθωµένα εκκοκκιστήρια, τα οποία 
βρίσκονται στη Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη.
Η εταιρεία Αφοί Ν. Καραγιώργου ΑΒΕΕ, 
ασχολείται µε την εκκόκκιση σύσπορου 
βαµβακιού απ΄όπου παράγεται εκκοκκισµένο 
βαµβάκι και βαµβακόσπορος όπως και µε την 
παραγωγή βαµβακελαίου και βαµβακόπιτας τα 
οποία προέρχονται µετά από επεξεργασία στο 
σπορελαιουργείο της. 

Εξάγει σε διάφορες χώρες, το µεγαλύτερο µέρος 
παραγωγής εκκοκκισµένου βάµβακος. Έχει 
επεκταθεί επίσης στο κλάδο εµπορίας δηµητριακών, 
ψυχανθών, λιπασµάτων και γεωργικών εφοδίων. 
Η εταιρεία, εφαρµόζει προγράµµατα πιστοποίησης 
τόσο σχετικά µε τη καλλιέργεια βάµβακος όσο και 
σκληρού σίτου. 

Προγράµµατα πιστοποίησης της παραγωγής
Οι παραγωγοί µπορούν εφόσον το προϊόν τους 
πληρεί συγκεκριµένες προϋποθέσεις να ενταχθούν 
στα διαθέσιµα προγράµµατα πιστοποίησης. Τόσο στο 
βαµβάκι όσο και στο σιτάρι υπάρχουν πιστοποιήσεις 
ανάλογα µε τη ποικιλία που ο παραγωγός θα 
επιλέξει να καλλιεργήσει. Η εταιρεία, στο τοµέα του 
βαµβακιού, εφαρµόζει ένα καινοτόµο πρωτόκολλο 
πιστοποίησης, που ονοµάζεται BEST FIBER 
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ. Στο τοµέα των σιτηρών, η εταιρεία 
παρέχει στους παραγωγούς πληροφορίες και 
συµβουλές για τη βέλτιστη διαχείριση του αγρού 
προκειµένου να εξασφαλίσει ένα ποιοτικό προϊόν 
στη βέλτιστη απόδοση. 

Ο Όµιλος διαθέτει 5 ιδιόκτητα εκκοκκιστήρια καθώς και 
άλλα µισθωµένα εκκοκκιστήρια, τα οποία βρίσκονται σε 
Θεσσαλία, Μακεδονία και Θράκη.
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Η επιτυχηµένη σειρά πρώιµων και µεσο-
πρώιµων ποικιλιών σπόρου βαµβακιού 
που διατίθενται από τη ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ έχουν 
αναπτυχθεί και παράγονται στη Μεσόγειο 
και έχουν κατακτήσει πολλές βαµβακοπα-
ραγωγικές χώρες. Στην Ελλάδα έχουν ήδη 
κερδίσει την εµπιστοσύνη του Έλληνα βαµ-
βακοπαραγωγού κυρίως λόγω των υψηλά 
σταθερών αποδόσεων που προσφέρουν 
και λόγω της άριστης προσαρµοστικότητάς 
τους στις µεσογειακές συνθήκες.
Οι ποικιλίες Progen έχουν άριστα ποιοτι-
κά και τεχνολογικά χαρακτηριστικά και  εν-
σωµατώνουν τις τελευταίες τάσεις ζήτησης 
και αναγκών της παγκόσµιας αγοράς πάνω 
στην ίνα του βαµβακιού. Στα γενικά χαρα-
κτηριστικά τους περιλαµβάνονται:
■ Άριστο και οµοιόµορφο φύτρωµα.
■ Ζωηρή πρώτη ανάπτυξη µε ισχυρό ριζι-
κό σύστηµα.
■ Βαθύριζες ποικιλίες µε αντοχή σε ελλι-
πώς αρδευόµενα χωράφια.
■ Πολλά µεσαίου και µεγάλου µεγέθους 
καρύδια µε υψηλή απόδοση σε ίνα.
■ Συγχρονισµένο και έγκαιρο άνοιγµα των 
καρυδιών.
■ Εξαιρετικό µάζεµα κατά την µηχανοσυλ-
λογή.
■ Υψηλό δυναµικό παραγωγής.

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 
ΜΕ ΥΨΗΛΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ

ΑΠΟ ΤΗ HELLAFARM

> Πώς διαµορφώνεται το καλλιεργητικό καλεντάρι ενός έµπειρου παραγωγού

> Θρέψη και άρδευση οι κρίσιµες φροντίδες για την εξέλιξη της καλλιέργειας

ΚΑΛΟ ΦΥΤΡΩΜΑ ΘΑ ∆ΩΣΕΙ
ΜΟΝΟ Η ΚΑΛΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Εδαφοαναλύσεις κάθε δύο χρόνια, 
διατήρηση των κτηµάτων πλούσια 
σε κάλιο και φώσφορο και εφαρµογή 
άζωτου από το πρώτο πότισµα έως το 
τέλος Ιουλίου και όχι κάτω από 18 - 
20 µονάδες το στρέµµα. Μία συνταγή 
θρέψης που ακολουθεί εδώ και χρόνια 
ο µέντορας του βαµβακιού, όπως τον 
χαρακτηρίζουν οι συνάδελφοί του στη 
Θεσσαλία, Νίκος Βαρδούλης (φωτό), 
που σε συνδυασµό µε µία µελετηµένη 
στρατηγική άρδευσης που δεν 
παρασέρνει τα θρεπτικά συστατικά του 
εδάφους, µπορεί να εξασφαλίσει την 
επιθυµητή ποιότητα και ποσότητα για 
τους βαµβακοπαραγωγούς. 

Κάθε εργασία στην ώρα της
Το καλλιεργητικό καλεντάρι που 
ακολουθεί ένας από τους πιο 
έµπειρους βαµβακοπαραγωγούς 
είναι ενδεικτικό των εργασιών που 
απαιτούνται στον ευαίσθητο τοµέα 
της θρέψης και της άρδευσης για 
το βαµβάκι: «Κάνω κάθε δύο χρόνια 
αναλύσεις εδάφους και διατηρώ όλα 
τα κτήµατα πλούσια σε φώσφορο και 
κάλιο. Επειδή µας πιέζει ο κύκλος 
πρέπει η κάθε εργασία να γίνεται στην 
ώρα της. Την άνοιξη στην προετοιµασία 
πριν σπείρουµε, αν το χωράφι δεν είναι 
στεγνό, δεν µπει δηλαδή στον ρώγο του, 
δεν µπαίνουµε. Η ρίζα δεν θα µπορεί να 
διεισδύσει σε έδαφος λασπώδες που 
έχει πετρώσει. Μια καλή προετοιµασία 

δίνει τη δυνατότητα καλού φυτρώµατος. 
Μετά τα µέσα Μαΐου κάνουµε ένα 
σκαλιστήρι και δηµιουργούµε στο 
κέντρο ακριβώς των σειρών ένα µικρό 
αυλάκι, ώστε να σταµατάει το λάστιχο 
ποτίσµατος» σηµειώνει και συνεχίζει:
«Για να πετύχουµε τη µέγιστη παραγωγή 
πρέπει το βαµβάκι µας να δέσει χαµηλά. 
Μόλις το βαµβάκι µας ζητήσει το 
πρώτο νερό µετά το πρώτο 10ήµερο 
του Ιουνίου, δίνουµε ένα γενναιόδωρο 
πότισµα για να γεµίσει τον θάλαµο νερό, 
όπου εκεί που θα φτιάξει το ριζικό του 
σύστηµα, ώστε να γίνει οµοιόµορφο 
αργότερα το φυτό µας. Το άζωτο δεν µε 
απασχολεί πριν την σπορά, οι ανάγκες 
του φυτού είναι ελάχιστες. Το δίνουµε 
από το πρώτο πότισµα έως το τέλος 
Ιουλίου, όταν το φυτό πεινάει και τότε 
πρέπει να είναι πλούσιο και όχι κάτω 
από 18-20 µονάδες το στρέµµα.
Αν κάνουµε όλα τα παραπάνω και δεν 
κάνουµε σωστή διαχείριση νερού, δεν 
θα µπορέσουµε να πετύχουµε µεγάλες 
αποδόσεις. Μετά το γενναιόδωρο νερό 
οι ανάγκες του φυτού δεν είναι µεγάλες, 
συµπληρώνουµε το 40%-50% του νερού 
που χάνει µε την εξάτµιση και ανάλογα 
µε τις καιρικές συνθήκες ποτίζουµε κάθε 
5 µέρες περίπου. Στο επόµενο πότισµα 
συµπληρώνουµε το 60% των αναγκών, 
µετά το 70%, στην συνέχεια το 80%-90% 
και από 25 Ιουλίου έως 5 Αυγούστου 
συµπληρώνουµε όσο αυξάνεται η 
εξάτµιση. Από κει και έπειτα πάµε πιο 
χαλαρά και µειώνουµε σταδιακά τις 

ποσότητες νερού έως τέλος Αυγούστου 
όπου και σταµατάµε. Αν οι συνθήκες 
του Σεπτεµβρίου είναι ξηροθερµικές, 
όπως του 2017 και 2018, δίνουµε ένα 
8ωρο πότισµα µε σταγόνα, διαφορετικά 
τα κάτω πρώιµα καρύδια που δίνουν τα 
πολλά γραµµάρια, θα ανοίξουν χωρίς 
να έχουν γεµίσει σωστά. Κάνοντας όλα 
τα παραπάνω, δεν ποτίζουµε αλόγιστα 
και εξοικονοµούµε και 20% νερό. 
Όταν δίνουµε πολύ νερό, αυτό πάει 
στα υπόγεια ύδατα παρασέρνοντας τα 
θρεπτικά συστατικά του εδάφους και 
τα λιπάσµατα και όχι µόνο αυξάνουµε 
το κόστος, αλλά επιβαρύνουµε 
και το περιβάλλον, καθώς το φυτό 
δεν προσλαµβάνει κάτω από τα 50 
εκατοστά».
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ΒΑΜΒΑΚΙΒΑΜΒΑΚΙ

▲

∆ιαχείριση της βαµβακοκαλλιέργειας προς µικρότερο 
κύκλο παραγωγής, µε την εφαρµογή συστήµατος 
ελεγχόµενης ελλειµµατικής άρδευσης µε στάγδην 
άρδευση σε συνδυασµό µε σύστηµα στενών γραµµών, 
που συνεισφέρει στη µείωση της εξάτµισης, προτείνει ο 
προϊστάµενος του Εθνικού Κέντρου Βάµβακος του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, δρ Μωχάµεντ Νταράουσε. Όπως σηµειώνει 
ο ίδιος, «η νέα τεχνολογία που υπάρχει σήµερα όπως η 
άρδευση ακριβείας, µπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση 
των όρων της καλλιέργειας. Το σύστηµα των στενών 
γραµµών άλλωστε έχει δοκιµαστεί µε επιτυχία σε 
πειραµατικό επίπεδο για µείωση της άρδευσης και της 
ανάπτυξης ζιζανίων». Σύµφωνα µε τον ίδιο έχει πολύ 

µεγάλη σηµασία ο περιορισµός της σπατάλης στη χρήση 
του νερού άρδευσης, «κυρίως αν λάβει κανείς υπόψη 
ότι είµαστε σε οριακή ζώνη για τη βαµβακοκαλλιέργεια. 
Η υπερβολική άρδευση, ως συνήθης τακτική, σε µια 
οριακή ζώνη βαµβακοκαλλιέργειας, όχι µόνο δεν φέρνει 
το αναµενόµενο αποτέλεσµα, διότι θέτει πολλές φορές 
σε κίνδυνο απώλειας της παραγωγής και υποβάθµισης 
της ποιότητας, αλλά οδηγεί σε αύξηση των εισροών, των 
πιθανοτήτων εµφάνισης εντοµολογικών προσβολών 
-ασθενειών και της χρήσης πρόσθετων αγροχηµικών 
προϊόντων λόγω οψιµότητας. Τελικώς αυξάνει τις εισροές 
και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, συνεπώς και το 
κόστος παραγωγής».

ΣΤΑΓ∆ΗΝ ΑΡ∆ΕΥΣΗ & ΣΤΕΝΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ
> Επικίνδυνη τακτική η υπερβολική άρδευση, προειδοποιεί ο δρ. Μωχάµεντ Νταράουσε

ΤΟ STRIP TILLAGE 
ΕΧΕΙ ∆ΟΚΙΜΑΣΤΕΙ  
Mεγάλες εισροές, χρήση µεγάλου αριθµού 
εξοπλισµού και επεµβάσεων και µείωση της 
οργανικής ύλης του εδάφους συνεπάγονται, 
σύµφωνα µε τον προϊστάµενο του Εθνικού 
Κέντρου Βάµβακος του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, δρ 
Μωχάµεντ Νταράουσε, το παραδοσιακό 
σύστηµα καλλιέργειας βάµβακος σε συνδυασµό 
µε τη µονοκαλλιέργεια. Όπως ο ίδιος σηµειώνει, 
ανάµεσα στα διάφορα προτεινόµενα συστήµατα, 
έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία στο βαµβάκι, σε 
άλλες χώρες, το σύστηµα strip tillage, το οποίο 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε συνδυασµό 
µε εναλλαγή καλλιέργειας (χαµηλού βάθους 
ριζικού συστήµατος ψυχανθή-σιτηρά) ή µε 
σύστηµα αµειψισποράς, µε καλλιέργειες που 
αφήνουν µεγάλη ποσότητα οργανικής ύλης. 
Βέβαια, όπως παρατηρεί ο δρ. Νταράουσε, 
το strip tillage έχει το χαρακτηριστικό ότι η 
κατεργασία του εδάφους γίνεται σε πλάτος 
20-30 εκ. και το 1/3 των υπολειµµάτων της 
προηγούµενης καλλιέργειας παραµένουν στο 
έδαφος, καλύπτοντας το 30% της επιφάνειας. 
Επίσης σηµειώνει ότι σε ό,τι αφορά την ελληνική 
πραγµατικότητα τα εµπόδια είναι πολλά, µεταξύ των 
οποίων ότι οι Έλληνες δεν διαθέτουν τον κατάλληλο 
εξοπλισµό, δεν υπάρχει η εµπειρία και τεχνογνωσία 
και ότι οι παραγωγοί δύσκολα αλλάζουν το σύστηµα 
που εφαρµόζουν εδώ και πολλά χρόνια, χωρίς να 
υπάρξουν τα κατάλληλα κίνητρα.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΣΥΣΤΗMΑ 
ΑΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ

∆εν διαταράσσεται καθόλου 
το έδαφος. Απλώς ανοίγεται 

ένα µικρό αυλάκι για την 
τοποθέτηση του σπόρου και 

ύστερα καλύπτεται.

ΣΥΣΤΗMΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΤΑ ΛΩΡΙ∆Α ΣΠΟΡΑΣ 

∆ιαταράσσει µόνο το τµήµα 
του εδάφους που 

θα περιέχει τη σειρά 
των σπόρων.

ΝΟ
TILLAGE

STRIP
 TILLAGE

ΣΥΣΤΗMΑ 
Ε∆ΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ

∆ιατήρηση της επιφάνειας 
του εδάφους καλυµµένης µε 

φυτικούς ιστούς είτε από 
φυτικά υπολείµµατα ή µε 

καλλιέργειες φυτοκάλυψης.

ΣΥΣΤΗMΑ MΕΙΩMΕΝΗΣ 
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ 

Περιορίζει τη διατάραξη 
του εδάφους στα 

επιφανειακά στρώµατα.

MULCH
TILLAGE

MINIMUM/
REDUCED
TILLAGE

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ �CONSERVATION TILLAGE�
ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Ανάµεσα στα διάφορα 
προτεινόµενα συστήµατα 
(conservation tillage) 
για µείωση των 
περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και βελτίωση 
του εδαφικού συστήµατος,  
έχει εφαρµοστεί µε 
επιτυχία στο βαµβάκι, σε 
άλλες χώρες, το σύστηµα 
strip tillage.

�ΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ∆ΙΚΗ ΣΟΥ�

Η Άλφα Γεωργικά Εφόδια πρωταγωνιστεί στην 
καλλιέργεια του βαµβακιού. ∆ίνει λύσεις καθ’ όλη την 
καλλιεργητική περίοδο, παρέχοντας µια ολοκληρωµένη 
πρόταση για τη σπορά, τη θρέψη και τη φυτοπροστασία 
της καλλιέργειας. Επιπλέον, η πολύχρονη εµπειρία 
της στην καλλιέργεια, αποτέλεσµα µακρόχρονης 
µελέτης και παρουσίας των έµπειρων γεωπόνων της 
στον αγρό σε συνεργασία µε παραγωγούς, τοπικούς 
γεωπόνους, ξένα κι ελληνικά ερευνητικά ιδρύµατα 
όσο και κρατικές υπηρεσίες, καθιστά την ΑΛΦΑ ως τη 
σηµαντικότερη εταιρεία του κλάδου για την καλλιέργεια 
του βαµβακιού. Σχετικά µε τα προϊόντα για το βαµβάκι, 
η Άλφα Γεωργικά Εφόδια παρέχει:

Για τη φυτοπροστασία:
■Τα ζιζανιοκτόνα Cottonex 50 SC και Pendigan, το 
Efica 96 EC, το Agil 10 EC, το Jaguar 5 EC, το Meteor TF.

■Τα εντοµοκτόνα Mavrik Aquaflow, Lamdex 2,5 WG, 
Methomex 20 SL, Ikarus 2,5 EC, Grafiti 2.5 EC, Avaunt 
15 EC (indoxacarb), Coyote 480 SC (thiacloprid), καθώς 
και τη νέα προσθήκη Lebron 0.5 GR (tefluthrin).
■Τα προϊόντα Sunset 48 SL όσο και  Spotlight 
C, για την αποφύλλωση του βαµβακιού, καθώς 
και το MEPIQUAT CHLORIDE ΑΛΦΑ 5 SL για την 
παρεµπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και 
πρωΐµιση της παραγωγής.

Για τo πολλαπλασιαστικό υλικό:
■Τις ελληνικές ποικιλίες ΑΥΡΑ και ΦΟΙΒΟ κι EXPRESS 
που συνδυάζουν τις υψηλές αποδόσεις µε τα άριστα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της ίνας.
Για τη θρέψη:
■Τη νέα σειρά κοκκωδών λιπασµάτων Α∆ΑΜΑΣ 
προστατευµένου αζώτου µε διπλό αναστολέα 

ουρεάσης τεχνολογίας Limus. Επίσης, τα εξαιρετικής 
ποιότητας κοκκώδη λιπάσµατα της σειράς SOLARIS και 
τη σειρά  πυκνών σύµµεικτων κοκκωδών λιπασµάτων 
DURAMAX για τη βασική κι επιφανειακή λίπανση. Για 
τη διαφυλλική λίπανση ή την υδρολίπανση η ΑΛΦΑ 
διαθέτει σύνθετα υδατοδιαλυτά λιπάσµατα (AZURO, 
ROSSO, VERDE) αλλά και υγρά λιπάσµατα (SOLARIS 
FLOW). Για µια ισορροπηµένη, ορθολογική και µε 
οικονοµικότητα λίπανση.
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ΒΑΜΒΑΚΙ

Με έναν καινοτόµο τρόπο συλλογής 
βαµβακιού εφοδιάζεται η τεχνολογικά 
ανεπτυγµένη βαµβακοσυλλεκτική µε 
µπάλα John Deere 7760, έξι σειρών, 
ισχύος 500 ίππων, µε κινητήρα Power 
Tech Plus Engine έξι κυλίνδρων, την 
οποία διαθέτει στην ελληνική αγορά η 
εταιρεία Agrotech SA. Το πρωτοπόρο 
τυλιχτικό σύστηµα συµπιέζει το 
βαµβάκι και το βγάζει στο χωράφι σε 
µορφή µπάλας βάρους έως και 2,5 
τόνων,  µε αποτέλεσµα η διαχείριση, 
η µεταφορά και η αποθήκευση της 
καλλιέργειας να γίνονται τελικά ακόµα 
πιο εύκολες µε πολλά οφέλη. Αξίζει 
να σηµειωθεί ότι στις περιπτώσεις 
συστήµατος Ολοκληρωµένης 
∆ιαχείρισης, υπάρχει η δυνατότητα 

αντιστοίχισης κάθε µπάλας µε 
το χωράφι από το οποίο βγήκε 
διαθέτοντας ένα µοναδικό αριθµό 
ενώ ταυτόχρονα εξάγονται στοιχεία 
της υγρασίας της. Επιπλέον, λόγω της 
µορφής της µπάλας είναι εύκολο να 
µετακινηθεί µειώνοντας το κόστος 
µεταφοράς από το χωράφι χωρίς να 
υπάρχουν οι γνωστές απώλειες στην 
πορεία. Ως αποτέλεσµα δεν χάνεται 
καθόλου βάµβακι στη συλλογή και 
µεταφορά ενώ καταργείται η ανάγκη 
ύπαρξης µεσάζοντα αγοράζοντας 
κατευθείαν από τον παραγωγό. 
Ωστόσο, δεν υπάρχει ευελιξία µόνο 
στην µετακίνηση της µπάλας αλλά 
και της ίδιας της µηχανής. Πηγαίνει 
όπου ακριβώς και µία τετράσειρη 

µηχανή µε καλάθι, λόγω της διπλής 
ρόδας µεγαλύτερης διαµέτρου αλλά 
και του εξελιγµένου υδραυλικού 
συστήµατος κίνησης ProDrive, χωρίς 
αλλαγές ταχυτήτων που επιτρέπει 
έλεγχο ολίσθησης. Με αυτό τον 
τρόπο, η µηχανή δεν αντιµετωπίζει 
κανένα θέµα ακόµα και στη βροχή 
καθώς επιπλέον, µπορεί να µαζέψει 
υγρό βαµβάκι. Ωστόσο, σε αυτή την 
περίπτωση πρέπει να εκκοκκιστεί 
άµεσα. Επιπλέον, ας σηµειωθεί ότι η 
µπάλα θωρακίζει το προϊόν από το 

χώµα ή τις ξένες ύλες διατηρώντας 
τα χαρακτηριστικά του, µέσα σε ένα 
ειδικό νάιλον που του επιτρέπει να 
αναπνέει ενώ σταµατά την είσοδο της 
υγρασίας. Έτσι, οι µπάλες µπορούν να 
αποθηκευτούν για πολύ καιρό ακόµα 
και σε ανοιχτό χώρο εκτεθειµένες 
σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Με τη 
δυνατότητα πολύµηνης αποθήκευσης 
ο παραγωγός µπορεί να διεκδικήσει 
καλύτερες τιµές χωρίς να υπάρχει 
πίεση αλλοίωσης του προϊόντος. Τέλος, 
η 7760 δεν διακόπτει ποτέ την πορεία 
της προς τη συλλογή βαµβακιού 
καθώς εξάγει το προϊόν σε όποιο 
σηµείο επιλέξει ο χειριστής. Έτσι η 
παραγωγικότητα δεν φθίνει ποτέ ενώ 
το κόστος συλλογής µειώνεται αισθητά.

ΠΟΛΥΜΗΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΙ Η ΕΞΑΣΕΙΡΗ 7760
> ∆εν χάνεται καθόλου βαµβάκι µε το πρωτοπόρο τυλιχτικό σύστηµα της John Deere
> Κάθε µπάλα που βγαίνει από τη µηχανή µπορεί να αντιστοιχηθεί µε έναν µοναδικό αριθµό
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ΜΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ Η ΧΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Η Agrotech S.A. σε συνεργασία µε 
την John Deere αποφάσισαν να 
αποδείξουν την υπεροχή τους σε σχέση 
µε τα imitation ανταλλακτικά που 
κυκλοφορούν στην αγορά, διεξάγοντας 
ένα test σύγκρισης µεταξύ γνήσιων 
ανταλλακτικών βαµβακοσυλλεκτικής της 
John Deere και imitation ανταλλακτικών 
βαµβακοσυλλεκτικής, κινεζικής προέλευσης 
γνωστού εργοστασίου.
Η Agrotech S.A. µε τη βοήθεια του 
έµπειρου παραγωγού και των υιών 
του, Γιώργου Καραΐσκου, από τη 
Φαλάνη Λάρισας, διεξήγαγαν ένα το 
test σύγκρισης χρησιµοποιώντας τη 
βαµβακοσυλλεκτική του µηχανή, John 
Deere 9970. Τοποθετήθηκαν λοιπόν στα δύο 
συλλεκτικά της µηχανής imitation αδράχτια 
διπλής βαφής κινεζικής προέλευσης 
καθώς και imitation doff er, βούρτσες και 
δαχτυλίδια. Στα υπόλοιπα δύο συλλεκτικά 
τοποθετήθηκαν γνήσια αδράχτια της John 
Deere µονής και διπλής βαφής καθώς και 
γνήσια doff er, βούρτσες και δαχτυλίδια. 
Στόχος ήταν να µελετηθεί η συµπεριφορά 
τους κατά τη διάρκεια της συλλογής του 

βαµβακιού καθώς και η κατάστασή τους 
µετά την σκληρή και απαιτητική χρήση. Το 
εξειδικευµένο τµήµα του συνεργείου της 
Agrotech SA αξιολόγησε την κατάσταση των 
συγκεκριµένων ανταλλακτικών αρκετές 
φορές κατά την διάρκεια των εργασιών, 
καθώς και µετά το τέλος της συλλογής. Τα 
συµπεράσµατα ήταν οφθαλµοφανή.

Η ώρα της αξιολόγησης
Σύµφωνα µε τον κ. Καραΐσκο παρατηρήθηκε 
πως:  Μετά το τέλος της συλλογής τα κινέζικα 
αδράχτια έχουν τόσες φθορές που είναι 
αδύνατο να χρησιµοποιηθούν δεύτερη σεζόν 
αν και έχουν πουληθεί ως διπλής βαφής. 
Αντιθέτως, µετά το τέλος της συλλογής, τα 
γνήσια John Deere µονής βαφής καθώς και 
αυτά της διπλής βαφής ήταν άθικτα.
■Τα µη γνήσια δαχτυλίδια ήταν εντελώς 
κατεστραµµένα λόγω της µη συµβατότητας 
µεταξύ των γραναζιών και του ίδιου του 
δαχτυλιδιού.
■ Τα γνήσια αδράχτια και doff er της John 
Deere ταίριαζαν απόλυτα µεταξύ τους µε 
αποτέλεσµα να καθαρίζονται ευκολότερα και 
να επιτυγχάνεται µεγαλύτερη απόδοση, λόγω 

µηδενικής φθοράς σε δαxτυλίδια και αδράχτια.
■ Παρατηρήθηκε, ότι τα µη γνήσια αδράχτια 
δεν συλλέγουν το βαµβάκι το ίδιο αποδοτικά 
όσο τα γνήσια. Σηµειώθηκε µεγάλη ποσότητα 
από ίνες βαµβακιού που είχαν παραµείνει 
πάνω στο φυτό.
■ Κατά τη διάρκεια της συλλογής το 
συνεργείο της Agrotech SA χρειάστηκε να 
επισκεφτεί τρεις φορές τον κ. Καραΐσκο 
καθώς λύγισαν τα κινέζικα αδράχτια και δεν 
ήταν δυνατόν να συνεχίσει να λειτουργεί το 
συγκεκριµένο συλλεκτικό. Να σηµειωθεί ότι 
δεν υπήρξε κανένα πρόβληµα στα συλλεκτικά 
που χρησιµοποιήθηκαν τα γνήσια αδράχτια.

Σύµφωνα µε τα εξειδικευµένα 
εργαστήρια της John Deere 
Ωστόσο, η οµάδα της Agrotech S.A. δεν 
έµεινε εκεί. Τα δείγµατα εξετάστηκαν από τα 
εξειδικευµένα εργαστήρια της John Deere 
και τα αποτελέσµατα επιβεβαίωσαν τα 
προαναφερθέντα συµπεράσµατα:
■ Στα κινέζικα ανταλλακτικά επήλθε 
ανοµοιόµορφη και πρόωρη φθορά λόγω 
της µη συµβατότητας µεταξύ των αδραχτιών 
και των δαχτυλιδιών καθώς τα imitation 

αδράχτια δεν κατασκευάζονται από τον ίδιο 
κατασκευαστή που κατασκευάζονται τα 
δαχτυλίδια. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι το 
χρώµιο έφυγε εντελώς από τα δόντια του 
γραναζιού (βλ. εικόνα επάνω).
■ Την υψηλότερη αντοχή µε σχεδόν 
µηδενική φθορά είχαν τα γνήσια 
ανταλλακτικά της John Deere.
■Τα µη γνήσια ανταλλακτικά ήταν εκτός 
προδιαγραφών της John Deere µε 
αποτέλεσµα να παρουσιάζουν µικρότερη 
απόδοση κατά τν συγκοµιδή, όπως άλλωστε 
παρατήρησε και ο κ. Καραΐσκος.
■ Το εργαστηριακό τεστ θραύσης του 
δείγµατος των αδραχτιών απέδειξε ότι τα µη 
γνήσια αδράχτια ήταν εκτός προδιαγραφών 
της John Deere µε αποτέλεσµα να αυξάνεται 
πολύ η πιθανότητα θραύσης
■ Η διαφορετικότητα του πάχους της 
στρώσης του χρωµίου στο ίδιο αδράχτι, 
λόγω της µη σωστής κατασκευαστικής 
διαδικασίας αυξάνει την πιθανότητα 
θραύσης. Τέλος, σηµειώθηκε διαφορά στο 
πάχος του χρωµίου του αδραχτιού διπλής 
βαφής, το οποίο ήταν µικρότερο από αυτό 
της µονής. 

Στα κινέζικα 
ανταλλακτικά επήλθε 
ανοµοιόµορφη και 
πρόωρη φθορά λόγω της 
µη συµβατότητας µεταξύ 
των αδραχτιών και των 
δαχτυλιδιών.

▲

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Η ποιότητα του καθαριστικού αδραχτιών είναι πολύ 
σηµαντική για την απόδοση κατά τη συλλογή ενώ 
µειώνει το κόστος λειτουργία και συντήρησης. Το γνήσιο 
καθαριστικό αδραχτιών της John Deere είναι κάτι 
περισσότερο από απλό σαπούνι και νερό. Πρόκειται για 
ένα ειδικά παρασκευασµένο γαλάκτωµα που ταιριάζει 
απόλυτα µε τα λιπαντικά και τα γράσα του αδραχτιού.
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Για υψηλή παραγωγή στο βαµβάκι απαιτούνται 12-16 
µονάδες αζώτου, 6-8 µονάδες καλίου και 6-8 µονάδες 
φωσφόρου. Το άζωτο επηρεάζει πολύ τις τελικές αποδόσεις, 
ο φώσφορος ευνοεί την ανάπτυξη ισχυρού ριζικού 
συστήµατος και την πρωίµιση της παραγωγής, το κάλιο 
αυξάνει την αντοχή των φυτών έναντι των προσβολών από 
µύκητες αλλά και την ξηρασία. Από τα δευτερεύοντα στοιχεία, 
σηµαντικότερο είναι το µαγνήσιο για καλύτερη φωτοσύνθεση 
και αύξηση της σοδειάς. Το άζωτο, στοιχείο κλειδί, 
απορροφάται µε αργούς ρυθµούς στην αρχή και οι ανάγκες 
κορυφώνονται στο στάδιο του γεµίσµατος των καρυδιών. 
Γι’ αυτό και πρέπει να αποφεύγονται λιπάσµατα µε αδύναµο 
άζωτο στη βασική λίπανση (δηλαδή λιπάσµατα µε νιτρικό 
άζωτο ή κοινά blending). Η Gavriel προτείνει τα λιπάσµατα 
αυξηµένης αποδοτικότητας Nutrimore στη βασική λίπανση 
του βαµβακιού και υπόσχεται αυξηµένες αποδόσεις γιατί:

1Τα Nutrimore περιέχουν ισχυρό άζωτο. Είναι ενισχυµένα 
µε τον σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain. Έχουν 

µηδενικές απώλειες αζώτου γι’ αυτό και ό,τι πληρώνει 
ο παραγωγός φτάνει στα φυτά. Από την σπορά και µέχρι 
την επιφανειακή λίπανση το βαµβάκι απορροφά άζωτο 
µε χαµηλούς ρυθµούς. Λιπάσµατα που περιέχουν νιτρικό 
άζωτο θα έχουν ήδη ξεπλυθεί πριν τα φυτά προλάβουν να 
απορροφήσουν. Επίσης κοινά blending λιπάσµατα θα έχουν 
απώλειες αζώτου λόγω εξαέρωσης 30-40%.
Αντίθετα όλο το άζωτο που περιέχουν τα Nutrimore 

φτάνει στα φυτά χωρίς απώλειες και παρέχει επαρκή 
θρέψη µε οµαλό ρυθµό, ευνοώντας την ισορροπία µεταξύ 
βλάστησης και καρποφορίας.

2 Τα Nutrimore παρέχουν πλήρη θρέψη, καθώς δίνουν 
δυνατότητα για επιλογή ιδανικού τύπου για το βαµβάκι 

µε τέλεια αναλογία σε άζωτο, φώσφορο, κάλιο αλλά και 
µαγνήσιο. Σηµειωτέον, ο φώσφορος στα Nutrimore είναι 
95% υδατοδιαλυτός, άρα πλήρως διαθέσιµος για τα φυτά. 
Αντίθετα άλλα λιπάσµατα περιέχουν φώσφορο µόνο 50-
60% υδατοδιαλυτό. Ο µη υδατοδιαλυτός φώσφορος δεν 
µπορεί να απορροφηθεί από τα φυτά.

3 Απαιτούνται λιγότερα κιλά λιπάσµατος που σηµαίνει 
µειωµένο κόστος. Επιλέγοντας πυκνούς τύπους 

Nutrimore στη βασική λίπανση ο παραγωγός ρίχνει 20-
30% λιγότερα κιλά λιπάσµατος σε σχέση µε τα κοινά 
λιπάσµατα, µειώνοντας πραγµατικά το κόστος λίπανσης.

4 Ιχνοστοιχεία Τεχνολογίας DDP. Το βόριο στους τύπους 
που περιέχεται είναι µε την καινοτόµο µορφή DDP.

Ενισχύει κάθε κόκκο του λιπάσµατος και είναι 10 
φορές πιο ισχυρό από τα κοινά ιχνοστοιχεία, δεν 
δεσµεύεται στο έδαφος και παρέχει παρατεταµένη 
κάλυψη στις ανάγκες της καλλιέργειας. 

5 Αύξηση σοδειάς. Τα Nutrimore όπως έχει 
αποδείξει και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 

αυξάνουν την σοδειά στο βαµβάκι τουλάχιστον κατά 
10%. Όλες οι µονάδες που περιέχουν φτάνουν στο 
φυτό χωρίς καµία απώλεια. Παρέχουν τέλεια θρέψη 
την οποία τα φυτά ανταποδίδουν µε αύξηση σοδειάς.
Σύµφωνα µε την εταιρεία Gavriel, τα Nutrimore είναι 
από τα αποδοτικότερα λιπάσµατα που κυκλοφορούν 
αυτή την στιγµή στην ελληνική αγορά. Γι’ αυτό 
προτείνει στους  Έλληνες παραγωγούς να αλλάξουν 
το λίπασµα που έβαζαν µέχρι σήµερα και να 
δοκιµάσουν Nutrimore, για να δουν τη σοδειά τους 
να αυξάνεται και το εισόδηµά τους να µεγαλώνει.

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC - Ε∆ΑΦΟΛΟΓΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ GAVRIEL

> Η εταιρεία Gavriel προτείνει τα αυξηµένης αποδοτικότητας λιπάσµατα Nutrimore

NEEΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΠΑΙΤΕΙ 
Η ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΝUTRIMORE 20-24-0, ή 18-28-0 ή 20-40-0 20-30 kgr/στρ.

ή  ΝUTRIMORE 15-15-15 ή 20-7-12+2MgO+Β DDP 30-40 kgr/στρ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΛΙΠΑΝΣΗ

* NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 15-20  kgr/στρ

ή *NUTRIMORE WINNER 40-0-0+14.5 SO3 20-25  kgr/στρ.
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> Την ενίσχυση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών

ΘΡΕΨΗ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ 

∆εν χωράει αµφιβολία πως το βαµβάκι 
αποτελεί για τη χώρα µας µια από τις 
σηµαντικότερες καλλιέργειες, αφού βρίσκεται 
στο επίκεντρο ενός ευρύτερου κλάδου. 
Εκκοκκιστήρια, κλωστήρια, βιοτεχνίες 
ενδυµάτων, σπορελαιουργεία και εργοστάσια 
ζωοτροφών, αποτελούν τµήµατα της 
παραγωγικής αλυσίδας που τροφοδοτούνται από 
το βαµβάκι και δίνουν προστιθέµενη αξία στο 
τελικό προϊόν. Η ποσότητα και η ποιότητα του 
παραγόµενου προϊόντος αποτελεί τη βάση των 
προδιαγραφών της αλυσίδας αυτής.
Η λίπανση είναι παράγοντας που βοηθάει 
την ενίσχυση των ποσοτικών και ποιοτικών 
χαρακτηριστικών του βαµβακιού και η Yara 
διαθέτει την ποιότητα των προϊόντων, τη γνώση 
και τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία για να 
βοηθήσει τον Έλληνα παραγωγό να επιτύχει τον 
οποιοδήποτε στόχο θέτει για την παραγωγή του.

Ο ρόλος των θρεπτικών στοιχείων στην 
απόδοση του βαµβακιού: Τα θρεπτικά στοιχεία 
έχουν συγκεκριµένους ρόλους στη λειτουργία 
και ανάπτυξη των φυτών. Ο λόγος του βάρους 
των καρυδιών προς το βάρος των βλαστών και 
φύλλων ορίζεται και ως δείκτης καρποφορίας. 
Τα βασικά θρεπτικά στοιχεία ανάλογα µε την 
επίδρασή τους στο δείκτη αυτόν, κατατάσσονται 
σε δύο οµάδες. Έλλειψη των στοιχείων της 
πρώτης οµάδας (P, K, Ca, Mg, B, Zn) περιορίζει 
την καρποφορία σε µεγαλύτερο βαθµό από την 
βλαστική ανάπτυξη, ενώ έλλειψη των στοιχείων 
της δεύτερης οµάδας (N, S, Mn, Mo) επηρεάζει 
στον ίδιο βαθµό τη βλαστική ανάπτυξη και την 
καρποφορία (Benedict, 1984).

Η λίπανση του βαµβακιού: Η ισορροπηµένη 
θρέψη µέσω του κατάλληλου προγράµµατος 
λίπανσης είναι αναγκαία για την επίτευξη των 
επιθυµητών αποδόσεων και καθορίζεται από 
τη σύσταση και τη γονιµότητα του εδάφους, 
το είδος της προηγούµενης καλλιέργειας, την 
πρωιµότητα της ποικιλίας, την πυκνότητα σποράς, 
τη διαθεσιµότητα του νερού και την αναµενόµενη 
παραγωγή.

Βασική λίπανση βαµβακιού – Βάλτε γερές 
θρεπτικές βάσεις µε τα λιπάσµατα της σειράς 
YaraMila: Για τη διασφάλιση ενός δυνατού 
ξεκινήµατος που θα θέσει τις βάσεις για υψηλή 
παραγωγή, προτείνονται τα καταξιωµένα προϊόντα 
της σειράς YaraMila. Με ευρύ φάσµα τύπων 
Ν:P:K σε συνδυασµό µε δευτερεύοντα θρεπτικά 
στοιχεία και ιχνοστοιχεία, είναι τα πλέον 
κατάλληλα λιπάσµατα για να ικανοποιήσουν 
τις απαιτήσεις του βαµβακιού µέσω µιας 
ισορροπηµένης και αποδοτικής θρέψης.
■Η τεχνολογία της πέρλας (prill): Σε αντίθεση 
µε τα κοινά κοκκώδη λιπάσµατα, η µοναδική 
σύνθεση της «πέρλας» προωθεί το γρήγορο 
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Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ YARA 

λιώσιµο των λιπασµάτων YaraMila και την 
καλύτερη µετακίνησή τους προς τη ρίζα, ακόµα 
και σε συνθήκες µειωµένης εδαφικής υγρασίας. 
■Πληρότητα θρεπτικών στοιχείων: 
Λόγω του ευρέως φάσµατος αναλογιών 
Ν:P:K, των δευτερευόντων στοιχείων και 
ιχνοστοιχείων, είναι τα πλέον κατάλληλα 
λιπάσµατα για να ικανοποιήσουν τις 
απαιτήσεις του βαµβακιού µέσω µιας 
ισορροπηµένης και αποδοτικής θρέψης.
■Ισορροπηµένη παροχή αζώτου: Το 
άζωτο απαντάται στα προϊόντα YaraMila σε 
ποσοστό 40-45% ως νιτρικό και 55-60% ως 
αµµωνιακό. Η υψηλή συγκέντρωση νιτρικών 
εξασφαλίζει την άµεση χορήγηση αζώτου στο 
βαµβάκι, ενώ το αµµωνιακό είναι σηµαντικό 
για τη διατήρηση σταθερής παροχής αζώτου 
στα αναπτυσσόµενα φυτά.
■Ενισχυµένη απορρόφηση φωσφόρου: 
Ο φώσφορος χρειάζεται στα φυτά σε όλη 
τη διάρκεια του κύκλου τους και η διαρκής 
διαθεσιµότητά του είναι ουσιαστικής σηµασίας 
για την υποστήριξή τους. Ωστόσο είναι στοιχείο 
που δεσµεύεται ισχυρά στο έδαφος σε 
διαφορετικές τιµές του εδαφικού pH. Η µορφή 
του φωσφόρου στα YaraMila είναι ένας 
µοναδικός συνδυασµός ορθοφωσφορικών 
και πολυφωσφορικών µορφών (P-Extend) 
που βελτιώνουν τη µεταφορά του στο έδαφος 
και την παροχή του στις ρίζες των φυτών για 
µεγαλύτερο διάστηµα από τα κοινά λιπάσµατα.
■ Συνεργιστική δράση στα 
ιχνοστοιχεία του εδάφους: Οι 
πολυφωσφορίτες που περιέχονται στις 
πέρλες των YaraMila λιπασµάτων 
ενεργοποιούν τα ιόντα του χαλκού, του 
ψευδαργύρου και του µαγγανίου που 
είναι δεσµευµένα στο έδαφος και ευνοούν 
συνεργιστικά την απορρόφησή τους από τις 
ρίζες σε βαθµό από 20-50% µεγαλύτερο από 
τα κοινά λιπάσµατα. Ο ψευδάργυρος είναι 
σηµαντικό στοιχείο που ευνοεί τη σύνθεση 
των πρωτεϊνών όσο και τη σύνθεση αυξινών 
που παίζουν ουσιαστικό ρόλο στη δηµιουργία 
της νέας βλάστησης του φυτού. 
■ Ανώτερη διαχείριση: Τα λιπάσµατα 
YaraMila είναι ειδικά σχεδιασµένα ώστε 
να επιτρέπουν την οµαλή διασπορά τους 
στον αγρό. Η συνεκτικότητα της πέρλας 
το προστατεύει από σπασίµατα κατά την 
εφαρµογή που θα οδηγήσουν σε απώλειες 
της δράσης τους και το σχηµατισµό σκόνης. 

Η Yara διαθέτει εξίσου µια µεγάλη σειρά 
σύνθετων λιπασµάτων κατάλληλα για τη 
βασική λίπανση του βαµβακιού, όπως τα 
POWER 20-10-10 +6SO3 + ιχνοστοιχεία, 
POWER 20-10 -0+14SO3 + ιχνοστοιχεία, 
20-10-10+3CaO+SO3, καλύπτοντας κάθε 
θρεπτική απαίτηση, ανάλογα µε τις εκάστοτε 
εδαφικές συνθήκες.

YaraLiva - Για τα δύσκολα χωράφια: Όταν 
κατά την περίοδο της σποράς – φυτρώµατος 
επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες, 
µε κρύο και υψηλές βροχοπτώσεις, είναι 
πιθανό να υπάρξει σοβαρό πρόβληµα 
φυτρώµατος. Το ίδιο πρόβληµα µπορεί να 
εµφανιστεί και στις περιπτώσεις των εδαφών 
που δηµιουργούν εύκολα µια κρούστα από 
άλατα στην επιφάνειά τους. Στις δύσκολες 
αυτές καταστάσεις, η χρήση των προϊόντων 
YaraLiva από την περίοδο της σποράς 
µέχρι και την εµφάνιση των πρώτων 2-
4 φύλλων του βαµβακιού, συµβάλλει σε 
ένα επιτυχηµένο και γρήγορο ξεκίνηµα 
των νεαρών φυτών από το έδαφος και την 
αποφυγή προβληµάτων φυτρωτικότητας. Η 
ολοκληρωµένη σειρά λιπασµάτων νιτρικού 
ασβεστίου YaraLiva (YaraLiva NITRABOR, 
YaraLiva TROPICOTE), αλλά και το YaraTera 
CALCINIT, προσφέρει άζωτο ταχείας 
δράσης µαζί µε άµεσα διαθέσιµο ασβέστιο 
για ενδυνάµωση των νεαρών φυτών στα 
πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους. Τα φυτά 
αναπτύσσονται υγιή και δυνατά και γίνονται 
λιγότερο ευαίσθητα στις καταπονήσεις κατά τη 
διάρκεια της ανάπτυξής τους.

Επιφανειακή λίπανση του βαµβακιού 
– Τίποτα λιγότερο από το YaraVera 
AMIDAS: Το YaraVera AMIDAS είναι 
το πλέον αναγνωρίσιµο πυκνό αζωτούχο 
λίπασµα για επιφανειακές εφαρµογές στο 
βαµβάκι. Παρέχει στην καλλιέργεια άζωτο και 
θείο σε αναλογία 7:1, η οποία είναι συγκρίσιµη 
µε αυτή της οργανικής ουσίας του εδάφους. 
Η αναλογία αυτή είναι ιδανική για την οµαλή 
απορρόφηση των δύο στοιχείων, που οδηγεί 
τελικά στην καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου 
από τα φυτά. Η τεχνολογία του YaraVera 
AMIDAS βελτιώνει την αποτελεσµατικότητα 
του περιεχόµενου αζώτου, µειώνοντας τις 
απώλειες από την εξαέρωση αµµωνίας κατά 
35% σε εδάφη µε ουδέτερο προς αλκαλικό pH. 
Έτσι, αυξάνεται η αποδοτικότητα του αζώτου 
συντελώντας σε αυξηµένη απορρόφηση από τα 
φυτά και οδηγεί σε υψηλότερες αποδόσεις.

Στις περιπτώσεις που εφαρµόζεται 
υδρολίπανση στο βαµβάκι, η Yara διαθέτει 
τρεις πλήρεις σειρές υδατοδιαλυτών 
λιπασµάτων YaraTera, KRISTALON και 
YaraTera DELTASPRAY, που στηρίζουν 
τα διάφορα στάδια του βαµβακιού σε κάθε 
στάδιο της καλλιέργειας. Τέλος, το YaraVita 
SENIPHOS είναι το ιδανικό προϊόν για 
διαφυλλικές εφαρµογές από την εµφάνιση 
των χτενιών, µε σκοπό την ισορροπηµένη 
ανάπτυξη της καλλιέργειας και τη ρύθµιση 
της βλαστικής ανάπτυξης προς όφελος της.

ΝΙΚΟΣ ΜΥΤΙΛΕΚΑΣ, 
SENIOR AGRONOMIST, YARA ΕΛΛΑΣ
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NΕΟΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΑΖΩΤΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ CORTEVA AGRISCIENCETM

Τα προϊόντα τεχνολογίας OPTINYTE™ αποτελούν 
τους νέους σταθεροποιητές αζώτου της Corteva 
Agriscience™. Καινοτόµα προϊόντα, τα οποία διατηρούν 
το άζωτο στην (σταθερή) αµµωνιακή του µορφή για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Η εφαρµογή τους 
επιβραδύνει τη διαδικασία της νιτροποίησης και κατά 
συνέπεια αυξάνει τη διάρκεια παραµονής του αζώτου 
στην περιοχή της ρίζας του φυτού. Η τεχνολογία 
OPTINYTE™ αποτελεί το ιδανικό εργαλείο αξιοποίησης 
αζώτου καθώς µειώνει σηµαντικά τις απώλειες που 
προκύπτουν µέσω της έκπλυσης της νιτρικής του 
µορφής. Η τεχνολογία OPTINYTE ™ οφείλει τη δράση 
της στη χηµική ουσία Νιτραπυρίνη, µέσω της οποίας 
παρεµποδίζεται η δράση των βακτηρίων του γένους 
Nitrosomonas που ευθύνονται για τη νιτροποίηση του 
αζώτου. Μετά το πέρας της επίδρασης της Νιτραπυρίνης, 
τα βακτήρια επανέρχονται στην πρότερή τους κατάσταση 
χωρίς να επηρεάζεται η εδαφική µικροπανίδα.
Η τεχνολογία OPTINYTE ™ χρησιµοποιείται σε όλες τις 
ανεπτυγµένες χώρες προσφέροντας µ§ια σειρά από 
πλεονεκτήµατα όπως: 
■ Ασφάλεια για τον χρήστη και τον εξοπλισµό του
■ ∆εν είναι φυτοτοξική
■ Καλύτερη και πιο οµοιόµορφη ανάπτυξη φυτών
■ Αύξηση αποδόσεων
■ Καλύτερη αξιοποίηση λιπασµάτων
■ Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
Η τεχνολογία OPTINYTE™ εφαρµόζεται απευθείας στο 

έδαφος και ακολουθεί ενσωµάτωση µηχανική ή µέσω της 
άρδευσης (> 12 χιλιοστά). Η προτεινόµενη εφαρµογή είναι µε 
την προφυτρωτική ζιζανιοκτονία ή µε την πρώτη εφαρµογή 

ρυθµιστή ανάπτυξης κοντά στην επιφανειακή λίπανση.

Αποτελέσµατα χρήσης της τεχνολογίας  
OPTINYTE™ σε ελληνικές συνθήκες 
(Μελίκη Ηµαθίας 2019)
■ 12% υψηλότερη στρεµµατική απόδοση (σύσπορο 
βαµβάκι).
■ 31% έως 36% µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε άζωτο 
αµµωνιακής µορφής.
■ 7% έως 17% µεγαλύτερη απορρόφηση αζώτου από τα 
βαµβακόφυτα.
■ Καλύτερο δέσιµο καρυδιών.
TM, ®,  SM  Trademarks and service marks of Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer, 
and their affiliated companies or their respective owners

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΝΙΤΡΑΠΥΡΙΝΗ (200 g/l)

Σύνθεση Νιτραπυρίνη (2-chloro-6-(trichloromethyl) 
pyridine) 200 g/l

Μορφή CS (αιώρηµα µικροκαψουλών)

∆όση 
εφαρµογής

250 cc/στρέµµα

▲

ΛΥΣΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΖΩΝΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 
µε βάση τον εξοπλισµό και τις ανάγκες 
του κάθε παραγωγού ξεχωριστά  για 
µεγιστοποίηση των αποδόσεων µε 
µικρότερο κόστος. Σε συνεργασία µε την 
Οικοανάπτυξη. Ζωνική λίπανση αξιοποιώντας 
δορυφορικές εικόνες,  δείκτες φυλλικής 
επιφάνειας, εδαφολογικές αναλύσεις και ενα 
αποκλειστικό πρόγραµµα υπολογισµού του 
δεσµευµένου Φωσφόρου στο έδαφος. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡ∆ΕΥΣΗΣ για 
µεγαλύτερες αποδόσεις και µείωση της 
σπατάλης νερού. Σε συνεργασία µε το 
∆ηµοκρίτειο  Πανεπιστήµιο.
Μετεωρολογικά δεδοµένα, αισθητήρες 

εδάφους, στοιχεία από δορυφόρους, ειδικό 
λογισµικό από το Εργαστήριο Οικολογικής 
Μηχανικής και Τεχνολογίας Τµήµα 
Μηχανολόγων Περιβάλλοντος και µοντέλα 
προσοµοίωσης αποτελούν την βάση του 
προγράµµατος. Ο παραγωγός παίρνει 
αναλυτική εικόνα της υδατικής κατάστασης 
του χωραφιού και οδηγίες για την ποσότητα 
του νερού και τη συχνότητα άρδευσης.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  
ΜΕ ΜΗ ΕΠΑΝ∆ΡΩΜΕΝΑ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ Σε συνεργασία µε την 
Geosense. Eπισκόπηση χωραφιών, 
µετά από παραγγελία του συνεργάτη, 
για τεκµηριωµένη διαχείριση των 
χωραφιών. Λίγο µετά το  φύτρωµα 
εξειδικευµένο συνεργείο εφαρµόζει την 
Τεχνολογία ISiA της Corteva Agrisience™ 

που καταγράφει επιτόπου τα κενά στις 
γραµµές σποράς και υπολογίζει µε 
ακρίβεια τον αριθµό φυτών το στρέµµα.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΑΓΙ∆ΕΣ ΓΙΑ 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ Σε συνεργασία 
µε την TRACTOR GPS. Ηλεκτρονικές 
παγίδες trap view για παρακολούθηση 
και καταγραφή πληθυσµών πράσινου 
σκουληκιού και αποστολή µηνυµάτων 
στους παραγωγούς. Συστήµατα 
πλοήγησης GPS. 

TM, ®, SM Trademarks and service marks of Dow 
AgroSciences, DuPont or Pioneer,  

and their affiliated companies  
or their respective owners



FIBRANTO® � Η ΕΞΕΛΙΞΗ  
ΣΤΗ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ ΒΑΜΒΑΚIOY

Οι 40 πρώτες ηµέρες µετά τη 
σπορά της καλλιέργειας του 
βαµβακιού είναι το πιο κρίσιµο 
στάδιο αυτής, µε έναν από τους 
πιο σηµαντικούς παράγοντες 
επιτυχίας να είναι η αποτελεσµατική 
καταπολέµηση των ζιζανίων και 
µάλιστα µε αειφόρο τρόπο µιας 
και η ανάπτυξη ανθεκτικότητάς 
τους αυξάνεται γρήγορα, κάνοντας 
την εναλλαγή ζιζανιοκτόνων µε 
διαφορετικούς µηχανισµούς 
δράσης εξαιρετικά σηµαντική.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το 
Fibranto® αποτελεί την πλέον 
σύγχρονη λύση στη ζιζανιοκτονία 
του βαµβακιού και απευθύνεται 
σε όλους εκείνους τους 
παραγωγούς που αναζητούν 
την καινοτοµία και την εξέλιξη, 
µιας και λύνει το πρόβληµα των 
σηµαντικότερων στενόφυλλων 
αλλά και πλατύφυλλων ζιζανίων 
που επικρατούν στο ελληνικό 
οικοσύστηµα στο βαµβάκι.

∆ιπλός Τρόπος ∆ράσης 
– ∆ιπλή Αξία
Το Fibranto® εµπεριέχει ένα 
µοναδικό συνδυασµό δύο 
καταξιωµένων δραστικών 
ουσιών: του pendimethalin και 
της terbuthylazine, καθιστώντας 
το ως το πλέον αξιόπιστο 
ζιζανιοκτόνο βαµβακιού, 
καθώς οι δύο δραστικές 
ουσίες που εµπεριέχονται στο 
ετοιµόχρηστο µείγµα παρέχουν 
δύο διαφορετικούς µηχανισµούς 
δράσης έναντι των ζιζανίων αλλά 
και σηµαντική υπολειµµατική 
διάρκεια δράσης παρέχοντας 
σταθερό έλεγχο αυτών. 

Οφέλη εµπειρίας MicroPlus™
Το Fibranto® απαντά στην ανάγκη 
για ισχυρό έλεγχο ενός ευρέος 
φάσµατος αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαµβάκι 
ενσωµατώνοντας την κορυφαία 
τεχνολογία τυποποίησης σε µορφή 

αιωρήµατος µικροκαψουλών, 
MicroPlus™. Τα κυριότερα οφέλη 
της τεχνολογίας είναι: η αξιόπιστη 
αποτελεσµατικότητα, η ελεγχόµενη, 
γρήγορη και πλήρης αποδέσµευση 
και η προστασία από εξάτµιση.

Ευκολόχρηστο και δραστικό
Το Fibranto® είναι εύκολο στη 
χρήση του αφού δεν απαιτεί 
συνδυασµούς, εφαρµόζεται προ-
φυτρωτικά της καλλιέργειας 
αµέσως µετά τη σπορά αυτής, 
προσφέροντας ισχυρό έλεγχο ενός 
ευρέος φάσµατος αγρωστωδών και 
πλατύφυλλων ζιζανίων στο βαµβάκι 
µε µία µόνο εφαρµογή. 
Η δράση του Fibranto® στις 
επιφανειακές εφαρµογές 
επηρεάζεται σηµαντικά από 
την εδαφική υγρασία. Εάν δεν 
αναµένεται βροχόπτωση εντός 2 
εβδοµάδων, συνιστάται ελαφρύ 
πότισµα 7-10 ηµέρες µετά την 
εφαρµογή για την ενσωµάτωση – 
«ενεργοποίηση» του ζιζανιοκτόνου 
στο έδαφος.
Το Fibranto® λοιπόν είναι 
«έτοιµο για δράση» και 
αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο, 
σύγχρονο, αποτελεσµατικό και 
καινοτόµο σύµµαχο του Έλληνα 
βαµβακοπαραγωγού.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΟΥΣΗΣ 
FIELD ACTIVATION SPECIALIST

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ MICROPLUS™



40 ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 
ΓΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Η εταιρεία Syngenta Hellas, για να υπο-
στηρίξει την προσπάθεια για περισσότε-
ρο βαµβάκι, ανώτερης ποιότητας, έχει κα-
ταρτίσει ένα «συνολικό πρόγραµµα φυτο-
προστασίας βαµβακιού» που αντιµετωπί-
ζει τις κύριες προκλήσεις της καλλιέργειας 
µε τρόπο υπεύθυνο και ποιοτικό.
Η πρόταση της Syngenta Hellas βασίζεται 
στη µεγάλη γκάµα προϊόντων φυτοπρο-
στασίας που διαθέτει στην Ελλάδα, που 
µε σωστή και στοχευµένη χρήση, στο κα-
τάλληλο στάδιο της καλλιέργειας, µπο-
ρούν να αντιµετωπίσουν αποτελεσµατικά 
τα προβλήµατα, ενώ παράλληλα να βο-
ηθήσουν στην αποφυγή του κινδύνου α-
νάπτυξης ανθεκτικότητας σε επικίνδυ-
νους εχθρούς του βαµβακιού.
Ξεκινάµε χτυπώντας στη ρίζα τα έντοµα 
στο έδαφος (σιδηροσκούληκα) µε το Force 
1,5GR. Συνεχίζουµε µε σωστή ζιζανιοκτο-
νία από την αρχή, πριν ακόµη φυτρώσει 
το βαµβάκι. Ο δοκιµασµένος συνδυασµός 
DUAL GOLD 96EC (S-metolachlor) µε 
ORLANDO 50SC (fl uometuron), έχει απο-
δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είναι η βά-
ση για καθαρό χωράφι, η βάση για καλύ-
τερη παραγωγή. Αφού «καθαρίσουµε» τα 
βασικά ζιζάνια µε αυτόν το συνδυασµό, 
µπορούµε στη συνέχεια να συµπληρώ-
σουµε όπου κι αν χρειάζεται µε ZETROLA 
10EC ή SERAC 10EC για ολοκληρωτι-

κό χτύπηµα στα αγρωστώδη ζιζάνια. ∆ύο 
µεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα για αγρω-
στώδη ζιζάνια, µε διαφορετική δραστική 
και διαφορετικό τρόπο δράσης.
Στη συνέχεια έρχεται η «µάχη» µε τα έ-
ντοµα. Η χρήση εντοµοκτόνων θέλει ιδιαί-
τερη προσοχή για την ασφάλεια του χρή-
στη, για σεβασµό στο περιβάλλον και για 
την ισορροπία των ωφέλιµων στο βαµβά-
κι µας. Χρησιµοποιούµε διαφορετικές δρα-
στικές για διαφορετικούς εχθρούς, εναλ-
λάσσουµε δραστική για αποφυγή ανθεκτι-
κότητας και καλύτερο αποτέλεσµα. Evure 
24EW, Affi  rm 095SG, Ampligo 150ZC, 
Karate 10CS with zeon technology είναι ό-
πλα υψηλής ποιότητας και δοκιµασµένης 
αξιοπιστίας, που χρησιµοποιώντας τα σω-
στά µπορούµε να προστατέψουµε αποτε-
λεσµατικά το βαµβάκι µας από τους σηµα-
ντικότερους εχθρούς του.
Ολοκληρωµένη πρόταση για καλύτερο 
βαµβάκι από τη Syngenta Hellas!

ΜΠΟΥ∆ΟΥΡΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
MARKETING MANAGER CP FIELD CROPS 
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H Πρόταση της Syngenta στο βαμβάκι

Σιδηροσκούληκα

Ετήσια αγρωστώδη και 
πλατύφυλλα ζιζάνια

Λύγκος (Lyngus spp)
Αφίδες (Aphis gossypii)

Αγρωστώδη ζιζάνια 
μεταφυτρωτικά

Πράσινο σκουλήκι  
(Heliothis armigera)

Ρόδινο σκουλήκι  
(Pectinophora gossypiella)

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΘΡΕΨΗΣ 
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΑΠΟ ΤΗ FARMA�CHEM SA

Η FARMA-CHEM SA διαθέτει αξιόπιστες λύσεις 
καθ’ όλη την καλλιεργητική περίοδο, προσφέροντας 
στον παραγωγό ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων εξειδικευµένης θρέψης και 
φυτοπροστασίας για την καλλιέργεια βαµβακιού και 
την καλύτερη διαχείριση της σοδειάς του. 
Επιπλέον, η πολύχρονη εµπειρία των γεωπόνων 
της εταιρείας στην καλλιέργεια, το άρτια 
καταρτισµένο Τεχνικό Τµήµα και η διαρκής 
συνεργασία µε ξένα κι ελληνικά ερευνητικά 
ιδρύµατα και ερευνητικούς οργανισµούς, 
µεγαλώνουν την παρέµβασή της στην καλλιέργεια 
όλο και περισσότερο και καθιστούν τη FARMA-
CHEM ως ανερχόµενη δύναµη στο βαµβάκι. 

Στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
της FARMA-CHEM SA υπάρχουν: 
■ Ισχυρά ζιζανιοκτόνα όπως τα BASAR (S-
metolachlor), OCTON (fl uometuron), FALCON 24 EC 
(clethodim), FOCUS 10 EC (cycloxydim), RECEIPT 
4 EC (quizalofop-P-tefury), Sharpen 33 EC/40 EC 
(pendimethalin). 
■ Μεγάλη γκάµα προϊόντων για τον άριστο έλεγχο 
των σηµαντικότερων  εντοµολογικών εχθρών της 
καλλιέργειας που περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τα 
GOTH (emamectin benzoate), GAME LIQ 20 SL 
(acetamiprid), RULE 50 WG (fl onicamid), HARPUN 
(pyriproxyfen) GRIAL 2,5 EC – POLUX – TOUR 2,5 EC 
(deltamethrin), SPIRTO MAX 500 EC (cypermethrin), 
SPIRTO MAX 500 EC (cypermethrin) κ.ά.

■ Tov MORIS 5 SL (mepiquat chloride) για την 
παρεµπόδιση της υπερβολικής βλάστησης και 
πρωΐµηση της παραγωγής.
Παράλληλα η FARMA-CHEM SA παρέχει στον 
παραγωγό, σηµαντικά όπλα εξειδικευµένης θρέψης 
για την αύξηση της παραγωγής και τη βελτίωση των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών της καλλιέργειάς του. 
Καταξιωµένα, εδώ και χρόνια στην αγορά, σκευάσµατα 
όπως τα VIORMON PLUS®, KELP 100, BUD MATE, 
BALANCE 3ZBM κ.ά. προσφέρουν γρηγορότερη 
βλαστική ανάπτυξη, διέγερση παραγωγής χτενιών, 
καλύτερο κράτηµα των χτενιών-καρυδιών, καλύτερο 
και οµοιόµορφο γέµισµα των καρυδιών και αντοχή 
στις ξηροθερµικές συνθήκες.

ΠΛΗΡΕΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟ
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Πολύπλευρη επένδυση στην ευρωπαϊκή 
καλλιέργεια βάµβακος, παρά τις συγκυρι-
ακά χαµηλές διεθνείς τιµές της τελευταίας 
περιόδου, έχει επιλέξει ο πολυεθνικός όµι-
λος Sipcam – Oxon, προσφέροντας στους 
Έλληνες βαµβακοκαλλιεργητές µοναδικές 
και αξιόπιστες λύσεις, οι οποίες ξεκίνησαν 
από τον τοµέα της φυτοπροστασίας, πέ-
ρασαν στα προϊόντα θρέψης και προσεγ-
γίζουν σήµερα και το πεδίο των σπόρων, 
κυρίως µετά την αποκλειστική συνεργασία 
της Sipcam Hellas µε την Greenco.
Υπό την καθοδήγηση του γενικού διευθυντή, 
Απόστολου Σαµούδη, γεωτεχνικού µε εµπει-
ρία δεκαετιών στον αγροτικό χώρο, φαίνεται 
καθαρά πως η Sipcam Hellas διέβλεψε έ-
γκαιρα το κενό υποστήριξης που παρουσία-

ζε κάποιο διάστηµα η εγχώρια βαµβακοκαλ-
λιέργεια σε επίπεδο εισροών και το όραµα 
του κ. Σαµούδη για την καλλιέργεια του βαµ-
βακιού στην Ελλάδα ενστερνίστηκε η µητρι-
κή Sipcam - Oxon µε αποτέλεσµα την επέν-
δυση στην ανάπτυξη ολοκληρωµένης γκά-
µας προϊόντων για το βαµβάκι

Σύνθετη γκάµα προϊόντων
Η Sipcam Ελλάς σήµερα διαθέτει µια 
γκάµα προϊόντων µοναδικών στο είδος 
τους, έχει καταφέρει να διεκδικεί πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στη συγκεκριµένη αγο-
ρά, διαµορφώνοντας µια σχέση τόσο µε 
τους καλλιεργητές όσο και µε άλλους συ-
ντελεστές του κλάδου που προσδίδει δυ-
ναµική στην εγχώρια βαµβακοκαλλιέρ-

γεια και ενισχύει τον ευρωπαϊκό άξονα 
του EU Cotton (ΕCA).  Ας σηµειωθεί ότι ο 
πολυεθνικός όµιλος Sipcam - Oxon, ξεκι-
νώντας πριν από 70 έτη, διαθέτει  παρα-
γωγικές µονάδες σε διάφορα σηµεία του 
πλανήτη, µε δραστηριότητα στη σύνθε-
ση δραστικών ουσιών και σκευασµάτων 
φυτοπροστασίας.  Η Sipcam Hellas µέσω 
της µητρικής εταιρείας Sipcam Europe α-
ποτελεί µέλος του οµίλου Sipcam Oxon 
και των πολυεθνικών οµίλων Nihon 
Nohyaku και Sumiagro. Η Sipcam επεν-
δύει µεγάλα ποσά στην έρευνα και την α-
νάπτυξη καινοτόµων προϊόντων φυτο-
προστασίας για τις κυριότερες ελληνικές 
καλλιέργειες, µε έµφαση στην καλλιέρ-
γεια του βαµβακιού. 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ Ο ∆ΙΕΘΝΗΣ ΟΜΙΛΟΣ SIPCAM ¸ OXON

Στο πρόγραµµα ανάπτυξης της 
Sipcam Hellas, κοµβικό σηµείο 
αποτελεί η στρατηγική συνεργασία µε 
την εταιρεία έρευνας και παραγωγής 
γενετικού και πολλαπλασιαστικού 
Greenco, η οποία έχει τη µορφή 
αποκλειστικής διάθεσης των 
προϊόντων της από τη Sipcam Hellas 
στην Ελλάδα και τη Νότια Ευρώπη. Οι 
σπόροι των ποικιλιών βάµβακος 
Hersi, Savina, Natasa, Sandra, 
Andromeda κ.ά. καθώς και η πολλά 
υποσχόµενη, σύγχρονη πρώιµη 
ποικιλία Fidel, που επιτυγχάνει 
κορυφαίες αποδόσεις, προσφέρουν 
στον παραγωγό µία ολοκληρωµένη 
παλέτα επιλογών για όλες τις 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες της 
χώρας µας. 
Οι ποικιλίες αυτές είναι το αποτέλε-
σµα µακροχρόνιων ερευνών της ε-
πιστηµονικής οµάδας της Greenco 
και χαίρουν ευρείας αναγνώρισης 
για το µεγάλο παραγωγικό δυναµικό, 
τη σταθερότητα αποδόσεων, τα πολύ 
καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις 
υψηλές προδιαγραφές σπόρου µε ε-
ξαιρετική φυτρωτική ικανότητα. 
Όπως εξηγεί σχετικά µε τη συµφωνία 
ο γενικός διευθυντής της Sipcam Ελ-
λάς, Απόστολος Σαµούδης (φωτό κά-
τω αριστερά), «η νέα επένδυση µάς 
δίνει µια επιπλέον ευκαιρία να προ-
σφέρουµε ολοκληρωµένες λύσεις σε 
γεωπόνους, µεταπωλητές και καλλι-
εργητές, σε όλο το φάσµα της βαµ-
βακοκαλλιέργειας -και όχι µόνο- µε 
προϊόντα για υψηλές αποδόσεις».

FIDEL: ΜΙΑ 
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ 
ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

ΣΠΟΡΟΙ

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΕΨΗ
Στην πλούσια γκάµα προϊόντων της Sipcam 
ανήκουν τα κοκκώδη εντοµοκτόνα Trika 
Expert (δ.ο. lambda cyhalothrin 0,4% β/β) και 
Zippy Ultra GR (δ.ο. lambda cyhalothrin 0,4% 
β/β), µε µοναδική τεχνολογία κοκκωδών για 
υψηλή αποτελεσµατικότητα µε διάρκεια δρά-
σης. Στον τοµέα των ζιζανιοκτόνων πρωτο-
πορεί αναπτύσσοντας σκευάσµατα όπως το 
Axion Combi ZC (δ.ο. terbuthylazine 12,5% + 
pendimethalin 25% β/ο), το Turbine 365CS 
(δ.ο. pendimethalin 36,5% β/ο), βασισµένα 
στην προηγµένη µικροκάψουλα Micro Plus® 
που εξασφαλίζει σταθερή και πλήρη αποδέ-
σµευση της δραστικής ουσίας, σε συγκεκρι-
µένο διάστηµα, ανεξαρτήτως καιρικών συν-
θηκών. Παράλληλα διαθέτει το κλασικό ζιζα-
νιοκτόνο Stelth 50SC (δ.ο. fluometuron 50% 
β/ο). Καινοτοµώντας για ακόµη µια φορά, 

η Sipcam επενδύει για την ευρωπαϊκή έ-
γκριση του µοναδικού εκλεκτικού ζιζανιο-
κτόνου Staple SL (δ.ο. pyrithiobac sodium 
38,3% β/ο), κατάλληλο για µεταφυτρωτι-
κές εφαρµογές που ελαχιστοποιούν την α-
νάγκη χειρωνακτικού σκαλίσµατος. Φυσι-
κά βασική προϋπόθεση για να υποστηριχθεί 
σωστά η ανάπτυξη µιας καλλιέργειας αποτε-
λεί και η σωστή θρέψη. Η Sipcam Hellas δι-
αθέτει πλήρη σειρά ειδικών προϊόντων θρέ-
ψης και βιοδιεγερτών όπως τα Nutex Black, 
Sipfol Star, Phomag κ.ά. που βοηθούν την α-
νάπτυξη των καλλιεργειών και αυξάνουν 
θεαµατικά τις αποδόσεις. Για να υποστηρίξει 
την επέκτασή της, η Sipcam Hellas, ενίσχυ-
σε το επιστηµονικό της προσωπικό µε εξει-
δικευµένους συνεργάτες, ενώ επενδύει σε 
πλήθος προϊόντων υπό ανάπτυξη.
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Olivia (Ολίβια):  Η Olivia είναι η νέα ποικιλία 
βαµβακιού Stoneville της BASF. Ξεχωρίζει για το 
πολύ υψηλό δυναµικό παραγωγής σύσπορου, λόγω 
της διατήρησης του πράσινου φυλλώµατος µέχρι την 
ωρίµανση του φυτού, την παρουσία φυλλώµατος 
µε χνούδι, µε αποτέλεσµα την πολύ καλή αντοχή 
στα µυζητικά έντοµα, την εξαιρετική µεταβροχική 
συλλεκτική συµπεριφορά λόγω καλού ανοίγµατος 
του καρυδιού και την άριστη προσαρµοστικότητά της 
σε ποικιλία εδαφών. Μεσοπρώιµη ποικιλία, µεσαίο 
- ψηλό φυτό, γρήγορη αρχική ανάπτυξη, πολύ καλή 
ανεκτικότητα στην αδροµύκωση, άριστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και απόδοση ίνας.

Fiona (Φιόνα): Μεσοπρώιµη, καθορισµένης 
ανάπτυξης, εύκολα διαχειρίσιµη, αξεπέραστα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, απόδοση σε ίνα στο 44%.

Elsa (Έλσα): Εξαιρετική µεταβροχική συµπεριφορά, 
πρώιµη και πολύ παραγωγική ποικιλία, γρήγορη 
αρχική ανάπτυξη, πλούσια καρποφορία, υψηλή 
ανεκτικότητα στην αδροµύκωση, εξαιρετικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά και απόδοση ίνας.

Carla (Κάρλα): Εντυπωσιακά πρώιµη ποικιλία, 
ζωηρή αρχική ανάπτυξη, θαµνώδες φυτό, πλούσια 
καρποφορία, καλή ανεκτικότητα στην αδροµύκωση, 
άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Celia (Σέλια): Μεσοπρώιµη, µε ευκολία στη 
διαχείριση, ευρεία προσαρµοστικότητα σε διάφορα 
εδάφη, υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο, ανθεκτικότητα 
στην αδροµύκωση, εξαιρετική ποιότητα ίνας.

Carmen (Κάρµεν):  Μεσοπρώιµη, άριστη 
ανεκτικότητα στην αδροµύκωση, βαθύ ριζικό 
σύστηµα, αντοχή σε συνθήκες έλλειψης νερού, υψηλό 
δυναµικό παραγωγής σε σύσπορο.

Flora (Φλόρα):  Μεσοπρώιµη, µε ευκολία στη 
διαχείριση, προσαρµοστικότητα σε διάφορα εδάφη, 
σταθερά υψηλές αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα, 
ανεκτικότητα στην αδροµύκωση, εξαιρετική ποιότητα 
και απόδοση ίνας.

ΠΡΩΙΜΕΣ � ΕΥΡΕΙΑΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ST 318 : Λείο φύλλο και βαρύ καρύδι. Πρώιµη ανθοφορία, 
µε πρώιµο και δυνατό άνοιγµα καρυδιών. Πολύ καλή 
συγκράτηση καρποφόρων και εύκολη διαχείριση της 
φυτείας. Κατάλληλη και για γόνιµα χωράφια ξηρικής ή 
ηµιξηρικής καλλιέργειας. Συνιστάται η χρήση ρυθµιστών 
ανάπτυξης. Υψηλή απόδοση σε ίνα > 38%. Ιδανική 
επιλογή για το Πρόγραµµα Ιχνηλασιµότητας και Ποιότητας 
CottonBest® Συνιστώµενη πυκνότητα φυτών: 20 – 22 
φυτά/µέτρο.

ST 402: Αραιό φύλλωµα που βοηθάει στον έλεγχο του 
πράσινου σκουληκιού. Ταχεία αναπαραγωγή καρποφόρων 
οργάνων. Εύκολη διαχείριση και ανεκτικότητα σε 
καλλιεργητικά λάθη. ∆ιατίθεται και µε επένδυση Genius 
Coat για άριστη φυτρωτικότητα και καλύτερη πρώτη 
ανάπτυξη. Συνιστώµενη πυκνότητα φυτών: 20 – 22 φυτά/
µέτρο.

ΕΥΡΩΣΤΕΣ � ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΕΣ

ST 405: Υψηλές αποδόσεις σε γόνιµα χωράφια. Η βλαστική 
της ανάπτυξη ελέγχεται εύκολα, ακόµα και µε µικρές 
δόσεις ρυθµιστών. Υψηλή απόδοση σε ίνα > 38%.∆ιατίθεται 
µε επένδυση Genius Coat για άριστη φυτρωτικότητα και 
καλύτερη πρώτη ανάπτυξη. Συνιστώµενη πυκνότητα 
φυτών: 20 – 22 φυτά/µέτρο.

ST 373: Σχετικά πρώιµο άνοιγµα. Μεγάλο βάρος 
καρυδιών. Ταχεία αναπλήρωση χαµένων καρποφόρων 
οργάνων. Κατάλληλα για χωράφια ξηρικής ή ηµιξηρικής 
καλλιέργειας στη Β. Ελλάδα. Υψηλή απόδοση σε ίνα > 37,5%. 
Συνιστώµενη πυκνότητα φυτών: 15 – 25 φυτά/µέτρο.

ST 457: Συγκράτηση φύλλων και γέµισµα καρυδιών 
ως το τέλος της καλλιεργητικής περιόδου. Μεγάλη 
απόδοση υψηλής ποιότητας ίνας ανά στρέµµα. Υψηλή 
απόδοση σε ίνα > 36,5%. Συνιστώµενη πυκνότητα 
φυτών: 15 – 25 φυτά/µέτρο.

ΕΥΡΩΣΤΕΣ � ΜΕΣΟΠΡΩΙΜΕΣ  
ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ � ∆ΥΝΑΤΑ ΦΥΤΑ

ST 474: Υψηλή παραγωγή, ακόµα και κάτω από δύσκολες 
συνθήκες. Μεσοπρώιµη µε εξαιρετική παραγωγικότητα, 
γρήγορο φύτρωµα και ισχυρή πρώτη ανάπτυξη. Εύρωστο 
φυτό, τρίχωµα στα φύλλα, ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστηµα. 
Συνιστώµενη πυκνότητα φυτών: 15 – 28 φυτά/µέτρο.

ST 463: Εύρωστο φυτό µεγάλου ύψους, µε εξαιρετικό 
φύτρωµα και πρώτη ανάπτυξη. Αντοχή στην ελλιπή 
άρδευση και την αδροµύκωση. Συνιστώµενη πυκνότητα 
φυτών: 22 – 25 φυτά/µέτρο.

IDEAL: Εύρωστο και δυνατό φυτό. Ανθεκτική στην 
αδροµύκωση. Εξαιρετική ποιότητα ίνας. Συνιστώµενη 
πυκνότητα φυτών: 15 – 25 φυτά/µέτρο. 

TM, ®, SM Trademarks and service marks of Dow 
AgroSciences, DuPont or Pioneer, and their affiliated 
companies or their respective owners

Fidel: Σύγχρονη πρώιµη ποικιλία µε πολύ υψηλό 
δυναµικό παραγωγής σε σύσπορο βαµβάκι και 
ίνα. Βαθύρριζη, πολύ εύκολη στη διαχείριση µε 
γρήγορη αναπλήρωση χαµένων καρποφόρων 
οργάνων. Πλούσια καρπόδεση και απίστευτο 
άνοιγµα κάψας. 

Natasa: Πρώιµη µε γρήγορη πρώτη ανάπτυξη. 
Σκληρό φυτό που αποτελεί µοναδική λύση για 
όξινα και αλατούχα εδάφη. 

Hersi: Μεσοπρώιµη που ξεχωρίζει για τις υψηλές 
αποδόσεις κάθε χρόνο. Είναι ιδανική για όλα τα 
εδάφη, εύκολη στη διαχείριση που συνίσταται 
η χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης. Πολύ ισχυρό 
φυτό που καρποφορεί από το 7ο κόµβο και δεν 
πλαγιάζει. Παρουσιάζει πολύ καλή ανεκτικότητα 
στην αδροµύκωση.

Savina: Εύρωστο και βαθύρριζο φυτό µε πολύ 
µεγάλη ανεκτικότητα στην αδροµύκωση. Υψηλές 
αποδόσεις από µια µεσοπρώιµη ποικιλία και σε 
κουρασµένα εδάφη. 

Οι ποικιλίες αυτές είναι το αποτέλεσµα 
µακροχρόνιων ερευνών της επιστηµονικής 
οµάδας της Greenco και χαίρουν ευρείας 
αναγνώρισης για το µεγάλο παραγωγικό δυναµικό, 
τη σταθερότητα αποδόσεων, τα πολύ καλά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά, που επιδοτούνται από τη 
βιοµηχανία, καθώς και τις υψηλές προδιαγραφές 
σπόρου µε εξαιρετική φυτρωτική ικανότητα.

ΑΥΡΑ: Ελληνική µεσοπρώιµη ποικιλία βαµβακιού 

µε σταθερά υψηλές αποδόσεις. Φυτό µεσαίου 

ύψους µε φύλλα παλαµοειδή και µε µεγάλο 

µέγεθος καρυδιών. Χαρακτηρίζεται από µεγάλη 

προσαρµοστικότητα σε ποικιλία εδαφοκλιµατικών 

συνθηκών και από εξαιρετικής ποιότητας ίνα.

ΦΟΙΒΟΣ: Ελληνική πρώιµη ποικιλία βαµβακιού 

µε φύλλωµα πράσινου σκούρου χρώµατος. 

Φυτό εύρωστης ανάπτυξης µε µεγάλο αριθµό 

µεσαίου µεγέθους καρυδιών ανά φυτό και υψηλές 

αποδόσεις για την κατηγορία του. Αξιοποιεί τα 

φτωχά εδάφη.

EXPRESS: Νέα ελληνική υπερπρώιµη ποικιλία 

βαµβακιού µε φύλλα µεσαίου µεγέθους και 

µεσαίο µέγεθος καρυδιών. Φυτό τύπου cluster µε 

καρποφορία κοντά στο κεντρικό στέλεχος, ιδανική για 

όψιµη σπορά. Άριστα ποιοτικά χαρακτηριστικά ίνας.

DP 332: Πρώιµη, µοναδικός συνδυασµός πρωιµότητας 

και υψηλού δυναµικού αποδόσεων, ευκολία στη 

διαχείριση, πλούσια καρποφορία, άριστα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά.Συµµετέχει στο προγραµµα ποιοτικής 

αναβάθµισης του βαµβακιού FiberPro2.

DP 396: Πρώιµη, πολύ υψηλό δυναµικό αποδόσεων, 

µεγάλη προσαρµοστικότητα, ικανοποιητική ανοχή 

στην αδροµύκωση, γρήγορη και εύκολη συγκοµιδή. 

Συµµετέχει στο προγραµµα ποιοτικής αναβάθµισης του 

βαµβακιού FiberPro2.

DP 377: Μεσοπρώιµη, εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη, 

ευκολία στη διαχείριση, ανεκτική σε συνθήκες 

πρώιµης γήρανσης, εντυπωσιακό άνοιγµα. Συµµετέχει 

στο προγραµµα ποιοτικής αναβάθµισης του βαµβακιού 

FiberPro2.

ADRA: Μεσοπρώιµη µε εξαιρετική πρώτη ανάπτυξη 

και πλούσια καρποφορία. Άριστα τεχνολογικά 

χαρακτηριστικά µε πολύ καλή µεταβροχική 

συµπεριφορά καρυδιού. Συµµετέχει στο προγραµµα 

ποιοτικής αναβάθµισης του βαµβακιού FiberPro2.

DP 419: Μεσοπρώιµη, ευρεία προσαρµοστικότητα, 

µεγάλη σταθερότητα αποδόσεων, πλούσια καρποφορία, 

εντυπωσιακό άνοιγµα, άριστη συγκοµιδή, ικανοποιητικά 

χαρακτηριστικά ίνας.

DP 401: Μεσοπρώιµη, ιδανική επιλογή ακόµη και 

για αδύναµα εδάφη, ευκολία στη διαχείριση, πλούσια 

καρποφορία, µεγάλη αντοχή σε συνθήκες στρες νερού, 

άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας.

Οι νέες ποικιλίες βάµβακος Phynta και PHY 
48 έρχονται να ολοκληρώσουν την απολύτως 

επιτυχηµένη εικόνα της ποικιλίας PHY 983.  

Η Phynta µε όπλο τις εξαιρετικές της αποδόσεις, το 

βαθύ ριζικό σύστηµα, τις ανοχές που αυτό συνεπάγεται 

και το υψηλό ποσοστό εκκόκκισης, αναβαθµίζει και 

το τελικό παραγόµενο προϊόν µε το µήκος ίνας που 

διαθέτει. Η PHY 48 είναι ποικιλία µε διαφορετική 

εικόνα και διαχείριση από τις Phynta και PHY 983, 

η οποία έρχεται πέραν των κορυφαίων στο χωράφι 

αποδόσεων να δώσει πρωιµότητα και ευκολία στους 

γεωργικούς χειρισµούς.
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ELPIDA: Η κορυφαία ποικιλία βαµβακιού που συνδυάζει µοναδικά 

πρωιµότητα, υψηλό δυναµικό παραγωγής και άριστη ποιότητα ίνας. Εξαιρετική 

συµπεριφορά σε δύσκολες χρονιές µε βροχερό φθινόπωρο. Ποικιλία GOLDEN 

FIBER µε άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας.  

ARMONIA: Πρώιµη ποικιλία βαµβακιού µε πολύ υψηλό δυναµικό 

παραγωγής, άριστη προσαρµοστικότητα σε διαφορετικές εδαφικές και 

κλιµατικές συνθήκες. Εξαιρετική αντοχή και συµπεριφορά των ανοικτών 

καρυδιών µετά από έντονες βροχοπτώσεις. Ποικιλία GOLDEN FIBER µε 

άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ίνας. 

LIDER: Η µεσοπρώιµη υπερπαραγωγική ποικιλία µε την ευρεία 

προσαρµοστικότητα σε όλα τα εδάφη. ∆ιαχρονικά σταθερή παραγωγή σε 

όλες τις καιρικές συνθήκες. Μεγάλος αριθµός καρυδιών. Εύκολη διαχείριση 

καλλιέργειας και αρίστης ποιότητας ίνα. 

ESPERIA: Μεσοπρώιµη ποικιλία µε υψηλό δυναµικό παραγωγής και υψηλή 

αντοχή στο βερτισίλιο και στις αφίδες. Άριστης ποιότητας ίνα. 

CAMPO: Μεσοπρώιµη, βαθύρριζη ποικιλία η οποία διακρίνεται για το εξαιρετικό 

δυναµικό παραγωγής της. 

BABYLON: Μεσοπρώιµη ποικιλία, πολύ παραγωγική ακόµη και σε περιοχές 

µε δύσκολες εδαφοκλιµατικές συνθήκες. 

FANTOM: Υπερπρώιµη ποικιλία µε εντυπωσιακό δυναµικό παραγωγής µε 

ευρεία προσαρµοστικότητα.

▲

PRIME GENETICS

PRG 9811: Η κορυφαία επιλογή για σταθερά πολύ υψηλές αποδόσεις. 
Με πολύ ισχυρό ριζικό σύστηµα, χαµηλές απαιτήσεις σε άρδευση και 
άριστη ανταπόκριση σε ξηροθερµικές συνθήκες που την καθιστούν 
κατάλληλη και για την ξηρική καλλιέργεια.Συγχρονισµένη καρποφορία 
και άνοιγµα των καρυδιών, άριστη ανταπόκριση στους ρυθµιστές 
ανάπτυξης. Άριστη συγκράτηση του σύσπορου στην κάψα και εξαιρετική 
στη µηχανοσυλλογή.

PRG 9048: Η πρώιµη ποικιλία µε το πολύ υψηλό παραγωγικό 
δυναµικό. Με ελεγχόµενη ανάπτυξη κατάλληλη και για εδάφη που 
οδηγούν σε µεγάλη βλαστική ανάπτυξη, συγχρονισµένη καρποφορία και 
άριστη ανταπόκριση στους ρυθµιστές ανάπτυξης. Εξαιρετικά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά της ίνας για τα οποία προτιµάται από εκκοκκιστικές 
επιχειρήσεις.

PRG 9706: Πολύ πρώιµη ποικιλία µε υψηλό παραγωγικό δυναµικό. Με 
συγχρονισµένη καρποφορία και άριστη ανταπόκριση στους ρυθµιστές 
ανάπτυξης.Πολύ υψηλή απόδοση σε ίνα.

SELECT: Πρώιµη ποικιλία µε υψηλό παραγωγικό δυναµικό, 
σταθερότητα και µεγάλη προσαρµοστικότητα σε διάφορες 
εδαφοκλιµατικές συνθήκες. Με παρατεταµένη καρποφορία και άριστη 
ανταπόκριση στους ρυθµιστές ανάπτυξης.

▲ ▲

CARISMA: Η κορυφαία επιλογή. Πρώιµη µε ελαφρά 
χνουδάτο φύλλωµα. Πολύ δυνατό φυτό µε κωνικό 
σχήµα και µε δυνατότητα ανάπτυξης πολλών κόµβων.
Πολύ µεγάλων αποδόσεων, ειδικά σε χωράφια µε 
σωστή λίπανση. Απαιτεί την χρήση ρυθµιστών.EDESSA: 
Υπερ-απόδοση στο βαµβάκι. Πρώιµη µε χνουδάτο 
φύλλωµα. Εξαιρετική προσαρµοστικότητα σε όλους τους 
τύπους εδαφών. Πολύ καλή αντοχή στην αδροµύκωση. 
Πολλά καρύδια µε πολύ ικανοποιητικό µέσο βάρος. 
Αντοχή στα έντοµα (Ιασσίδα ή Τζιτζικάκι).Προτείνεται η 
χρήση ρυθµιστών. BA 320: Μοναδική αντοχή. Πρώιµη 
µε χνουδάτο φύλλωµα. Βαθύρριζη µε µοναδική 
αντοχή σε ελλιπώς αρδευόµενα ή ξηρικά χωράφια. 
Υψηλές παραγωγές ακόµα και σε µέτριας γονιµότητας 
εδάφη. Σκληρό φυτό µε αντοχές. Αντοχή στα έντοµα 
(Ιασσίδα ή Τζιτζικάκι).Προτείνεται η χρήση ρυθµιστών.  
LYDIA: Απογειώνει την παραγωγή. Μεσοπρώιµη, 
λειόφυλλη µε εξαιρετικά τεχνολογικά χαρακτηριστικά.
Υψηλή παραγωγή. Καλλιεργείται σε µεγάλη γκάµα 
εδαφών ακόµα και σε αλατούχα. Καλή αντοχή στην 
αδροµύκωση. Αντοχή στα έντοµα (Αλευρώδεις). Απαιτεί 
την χρήση ρυθµιστών.FLASH: Ασυναγώνιστη απόδοση. 
Μεσοπρώιµη, λειόφυλλη. Βαθύρριζη µε µοναδική 
αντοχή σε ελλιπώς αρδευόµενα ή ξηρικά χωράφια. 
Μεγάλη προσαρµοστικότητα ακόµα και σε κουρασµένα 
εδάφη. Σταθερά µεγάλη απόδοση. Πολύ καλό και 
συγχρονισµένο άνοιγµα. Απαιτεί την χρήση ρυθµιστών. 
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