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Σπάστε τον κουμπαρά  
δώστε τώρα το τσεκ 2020 
Δυνατότητα ειδικής ενίσχυσης αγροτών μέχρι 100.000 ευρώ παρέχουν οι Βρυξέλλες  

Ξεκάθαρη κατεύθυνση για όσο το δυνατόν ταχύτερη καταβολή των άµεσων 

ενισχύσεων ή ακόµα και για άµεση προκαταβολή του τσεκ 2020, παρείχε 

το τελευταίο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ε.Ε. Παράλληλα, οι διοι-

κητικές αρχές καλούνται να συντάξουν νέο Κανονισµό, βάσει του οποίου, 

τα κράτη - µέλη θα έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν σε ειδικές αποζη-

µιώσεις µέχρι και 100.000 ευρώ για κάθε εκµετάλλευση η οποία πλήττεται 

από τα µέτρα για τον κορωνοϊό. Τέλος αυξάνονται οι προκαταβολές για ε-

πενδυτικά προγράµµατα και καταργείται ο κανόνας του ν+3.  σελ. 4-5, 10-11

Τα ΚΑ∆ των 
αγροτών σε 
τρία επίπεδα  
Λίγοι για τα 800 ευρώ, πολλοί για 
τετράµηνη αναστολή υποχρεώσεων 
και κάποιες διευθετήσεις. σελ. 12

Στα σπαράγγια  
η πρώτη πρόβα    
αποζημίωσης  
Ειδική ενίσχυση µε τη µορφή α-

ποζηµίωσης για ζηµιές στα σπα-

ράγγια λόγω... κορωνοϊού, ετοι-

µάζει το υπουργείο, µε τις ευ-

χές Βοϊτσεχόφσκι. Ακολουθούν 

και άλλα προϊόντα.  σελ. 10-11

Οι διακοπές    
έφεραν ζημιά 
στα σιτάρια        
∆έκα φορές µεγαλύτερη από τις 

οφειλές των αγροτών προς τη 

∆ΕΗ, είναι η ζηµιά που έχει προ-

κληθεί στα σιτάρια που µείναν 

απότιστα λόγω άρνησης της ε-

πιχείρησης να συνδέσει µε ρεύ-

µα τα αντλιοστάσια. σελ. 44-45
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EDITORIAL ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,08270

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,55188

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,06477

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
1,08591

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
120,39050

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Απώλειες 23% στην τιµή σηµείωσε µέσα σε ένα χρόνο το βαµβάκι, 
φτάνοντας γύρω από τα 53 σεντς ανά λίµπρα, που θυµίζουν τα 
χαµηλότερα επίπεδα της δεκαετίας, πολύ κοντά στα χαµηλά του 
2009. Χωρίς αλλαγές και οι τιµές του ελαιολάδου, που έχουν 
αγκυλωθεί στα 2,50 ευρώ. Μπλόκο στις εισαγωγές αµνοεριφίων 
αυτό το διάστηµα, που ωστόσο δεν είναι αρκετό να ξεκολλήσει τις 
τιµές παραγωγού από τα 4,20 ευρώ το κιλό για τα αρνιά.

Ευρύτοµο αµυγδαλιάς
Το ευρύτοµο αποτελεί τον 
σηµαντικότερο εχθρό της αµυγδαλιάς 
καθώς µε µόνο µια γενεά ετησίως 
προκαλεί αυξηµένη απώλεια παραγωγής 
της καλλιέργειας. Η εµφάνιση του 
ενήλικου ατόµου οµοιάζει µε µαύρο 
φτερωτό µυρµήγκι, ενώ ως προνύµφη 
σε ανεπτυγµένο στάδιο διαχειµάζει µέσα 
στους συνήθως µουµιοποιηµένους 
καρπούς. Η έξοδος του εντόµου σε 
πρώιµες περιοχές έχει ήδη ξεκινήσει, 
εποµένως αναµένεται πλέον σε όψιµες.
 
Μέτρα αντιµετώπισης
Γι’ αυτόν το λόγο, είναι σηµαντική η 
έγκαιρη διαχείριση του πληθυσµού του 
ευρυτόµου. Σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου, προτείνεται 
έναρξη ψεκασµών στις πρώιµες 
περιοχές και επανάληψη αυτών ανά 7-8 
ηµέρες µέχρι και την σκλήρυνση του 
ενδοκαρπίου. Σηµειώνεται ότι οι 
ψεκασµοί είναι απαραίτητο να 
διεξάγονται κατά τις µεσηµβρινές ώρες, 
διότι η έξοδος ακµαίων εντόµων είναι 
αυξηµένη λόγω της µεγαλύτερης 
ηλιοφάνειας και των υψηλότερων 
θερµοκρασίων. Φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα: deltamethrin και άλλα 
επιτρεπόµενα για την αµυγδαλιά 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. 

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 28-03-2020 
Άστατος καιρός µε τοπικές 
βροχές και σποραδικές 
καταιγίδες κυρίως στην 
ανατολική και τη νότια χώρα. 
Χιονοπτώσεις στα ορεινά της 
ηπειρωτικής χώρας. Σταδιακά ο 
καιρός στα δυτικά θα βελτιωθεί. 
Άνεµοι στα βόρεια από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι και τις 
πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο 
τοπικά πιο ισχυροί. Η 
θερµοκρασία δεν θα σηµειώσει 
αξιόλογη µεταβολή. 

Κυριακή 29-03-2020 
Στα δυτικά αραιές νεφώσεις που 
βαθµιαία θα πυκνώσουν και θα 
σηµειωθούν τοπικές βροχές και 
το βράδυ στα νοτιοδυτικά 
µεµονωµένες καταιγίδες. Στην 
υπόλοιπη χώρα νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες µε τοπικές 
βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά. 
Άνεµοι δυτικοί βορειοδυτικοί 
µέτριοι. Θερµοκρασία θα 
σηµειώσει µικρή άνοδο ως προς 
τις µέγιστες τιµές. 

∆ευτέρα 30-03-2020
και Τρίτη 31-03-2020
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και κυρίως στα 
νότια σποραδικές καταιγίδες. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Βαθµιαία ο καιρός από τα δυτικά 
θα βελτιωθεί. Λίγα χιόνια στα 
ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. 
Άνεµοι από βόρειες διευθύνσεις 
µέτριοι και βαθµιαία στα νότια 
πελάγη τοπικά πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή. 

Τετάρτη 01-04-2020 έως
Παρασκευή 03-04-2020 
Στην ανατολική και νότια 
νησιωτική χώρα, λίγες νεφώσεις 
παροδικά αυξηµένες µε τοπικές 
βροχές και στα ∆ωδεκάνησα 
σποραδικές καταιγίδες και 
βαθµιαία βελτίωση. 

Οι άνεµοι θα πνέουν 
στα βόρεια από 
βόρειες διευθύνσεις 
3 µε 5 και τις 
πρωινές ώρες στο 
βόρειο Αιγαίο τοπικά 
6 µποφόρ. 
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Η παραγωγή
είναι και θέμα 
ψυχολογίας

Η ιστορία έχει δείξει ότι τα «µηνύµατα» φθά-
νουν µε κάποια καθυστέρηση στην περι-
φέρεια και γι’ αυτό υπάρχουν πολλές εξη-
γήσεις. Όπως συνέβη και µε την προηγού-
µενη µεγάλη κρίση, την οικονοµική, του 
2010, οι άνθρωποι της υπαίθρου και ειδικά 
ο κόσµος της αγροτικής παραγωγής, άργη-
σε να αντιληφθεί, πολλώ δε µάλλον να α-
ποδεχθεί, την κρισιµότητα της κατάστασης. 

Τότε, τα πρώτα σκληρά δηµοσιονοµικά µέτρα κυρί-
ως σε βάρος των µισθωτών και συνταξιούχων, 
που έπλητταν κατά βάση τους πολίτες των α-
στικών κέντρων, έδειχναν όχι µόνο να µην α-
νησυχούν τον αγροτικό κόσµο αλλά αντίθετα 
σε κάποιες περιπτώσεις να καλλιεργούν τη µα-
ταιότητα µιας ιδιότυπης «ψευτορεβάνς» στον 
υποφώσκοντα, ως γνωστόν, ανταγωνισµό µε-
ταξύ «περιφέρειας» και «κέντρου».  

Κάτι αντίστοιχο πήγε να γίνει κι αυτήν τη φορά µε 
το θέµα του κορωνοϊού. Όσο το θέµα απασχο-
λούσε τη λειτουργικότητα των µεγαλουπόλε-
ων, η ύπαιθρος είχε την εντύπωση ότι το θέ-
µα δεν την αφορά. Τώρα βέβαια που όλοι κα-
τάλαβαν ότι ο κορωνοϊός δεν αστειεύεται και 
δεν κάνει διαχωρισµούς, η πίεση που υφίστα-
ται ο αγροτικός κόσµος είναι µεγάλη. 

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα η κυβέρνηση καλείται να 
εξετάσει τα πράγµατα ενδελεχώς. Είχε εξαι-
ρετικά επείγοντα χαρακτήρα η λήψη µέτρων 
αντιµετώπισης του κορωνοϊού, µάλλον απο-
τελούσε προτεραιότητα η προστασία των ερ-
γαζοµένων και των επιχειρήσεων κατά τις 
πρώτες δέσµες οικονοµικών µέτρων, τώρα 
όµως ήρθε και η ώρα των αγροτών. 

Ήδη το έκτακτο Συµβούλιο Υπουργών Γεωργίας, 
που συνεδρίασε µε τηλεδιάσκεψη στα µέσα 
της εβδοµάδας, έδωσε το πράσινο φως σε 
µια γενναία διαχείριση των χρηµατοδοτικών 
µέσων που διαθέτει η ΚΑΠ, έτσι ώστε οι πα-
ραγωγοί να λάβουν ταχύτερα κι αν είναι δυ-
νατόν άµεσα και χωρίς πολλή γραφειοκρα-
τία (χαλάρωση πλαισίου) τα χρήµατα που δι-
καιούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. 

Τώρα είναι η σειρά της ελληνικής κυβέρνησης, 
κατ’ αρχήν να εξειδικεύσει µε τον καλύτερο 
τρόπο στην πράξη τις νέες δυνατότητες που 
προκύπτουν από τις αποφάσεις των Βρυξελ-
λών. Παράλληλα, να συµπεριλάβει και τους 
αγρότες, µε βάση τα ειδικότερα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζει η κάθε κατηγορία παραγω-
γών στους «κωδικούς» του υπουργείου Οικο-
νοµικών που δικαιούνται ευνοϊκής µεταχείρι-
σης και συµµετοχής σε κάποια από τα εθνικά 
µέτρα που έχουν ανακοινωθεί, όπως το λεγό-
µενο 800άρι, οι παρατάσεις απόδοσης φόρων 
και ασφαλιστικών εισφορών και τα πάσης φύ-
σεως νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία. 

                Agrenda

• Παρατάσεις και διευκολύνσεις για όλους 
τους δικαιούχους Προγραµµάτων σελ. 18
• Προτεραιότητα αδειοδότησης για ΑΠΕ 
σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις σελ. 19

• Αποζηµιώσεις για αγρότες µε έλλειψη 
αγρεργατών ζητά η Γερµανία σελ. 5
• Κρατική ενίσχυση µέχρι 100.000 ευρώ 
για τις αγροτικές επιχειρήσεις σελ. 10

• Ενισχύεται σηµαντικά η κατανάλωση 
ελαιολάδου στο λιανεµπόριο σελ. 22
• Τσιµπάνε έως και 2,5 λεπτά το κιλό οι 
τιµές για το ελληνικό ρύζι σελ. 35
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  kontonis@agronews.gr

Την άµεση πίστωση της προκαταβο-
λής του τσεκ και την εξόφληση των 
συνδεδεµένων ενισχύσεων, αποφα-
σίζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης µε προτροπή των Βρυξελλών. Ί-
σως είναι πλέον και θέµα ηµερών να 
µπουν στους λογαριασµούς των δι-
καιούχων τα χρήµατα του λεγόµενου 
τσεκ, µετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη 
υπουργών Γεωργίας που πραγµατο-
ποιήθηκε την 25η Μαρτίου.

Είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει 
ποτέ, όπως και η κατάσταση που βι-
ώνει αυτές τις µέρες η ανθρωπότη-
τα. Αυτό έκρινε αναγκαίο ένα τέτοιο 
µέτρο, ώστε να µην καµφθεί η πα-
ραγωγική δραστηριότητα των εκµε-
ταλλεύσεων εν µέσω της πανδηµίας. 
Τα τυπικά µένει να κλείσουν τώρα οι 
Βρυξέλλες που θα πρέπει να επεξερ-
γαστούν τα σχετικά κείµενα ώστε να 
µπορέσουν να προχωρήσουν τα κρά-
τη - µέλη στις πληρωµές απρόσκοπτα.

Οι τελευταίες πληροφορίες ανα-
φέρουν µάλιστα ότι ειδικότερα για 
την προκαταβολή του τσεκ οι ευ-
ρωπαϊκές αρχές θα δώσουν την ά-
δεια να πληρωθεί αυξηµένη από το 
70% στο 85%. Η επιτάχυνση όλων 
των πληρωµών αποτελεί καθώς φά-
ινεται ειληµµένη απόφαση. Αλλω-

στε, είναι χρήµατα της ΚΑΠ 2020  
είναι ήδη δεσµευµένα στον κοινο-
τικό προϋπολογισµό, θεωρούνται 
θεσµικά «δίχτυ ασφαλείας» και σε 
σχέση µε γενικότερες έκτακτες δε-
σµεύσεις που εξετάζονται σε ευ-
ρωπαϊκό επίπεδο είναι µακράν η 
«φθηνότερη» λύση. ∆εδοµένη πα-
ράλληλα είναι η άρση της υποχρέ-
ωσης για επιτόπιους ελέγχους κα-
τά την καταβολή της ενίσχυσης, ώ-
στε να πιστωθούν απρόσκοπτα τα 
αντίστοιχα ποσά κάθε δικαιούχου. 

Συγκεκριµένα, όσον αφορά ιδιαί-
τερα τις παρεµβάσεις µέσω ΚΑΠ που 
ζήτησαν οι υπουργοί Γεωργίας ανα-
φέρει σχετική ανακοίνωση: 

«Τα κράτη µέλη πρότειναν πρόσθε-
τα µέτρα ως πιθανή απάντηση στην 
κρίση του κορωναϊού στη γεωργία 
και την αλιεία, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της απλούστευσης ή της παρέκ-
κλισης από ορισµένες διαδικασίες, 
για παράδειγµα όσον αφορά τους ε-
πιτόπιους ελέγχους, την τροποποί-

ηση των προγραµµάτων αγροτικής 
ανάπτυξης, την υποβολή εκθέσεων 
ή την εκπλήρωση υποχρεώσεων α-
πό τους δικαιούχους. Έχει προταθεί 
αυξηµένη ευελιξία στην εφαρµογή 
των µέτρων της ΚΑΠ και στη µεταφο-
ρά των εγκεκριµένων κεφαλαίων µε-
ταξύ µέτρων και προγραµµάτων, κα-
θώς και διευκόλυνση των προκατα-
βολών και ενεργοποίηση µέτρων πα-
ρέµβασης και κρίσεων που προβλέ-
πονται στον κανονισµό για την κοι-
νή οργάνωση της αγοράς.».

«Χρειαζόµαστε λίγες µέρες για 
να εξετάσουµε τα αποτελέσµατα 
της συζήτησης, και µαζί µε την Κο-
µισιόν, θα αξιολογήσουµε και θα 
αποφασίσουµε τα επόµενα βήµα-
τα», ανέφερε στην ανακοίνωσή της 
η υπουργός Γεωργίας της Κροατίας, 
Μαρίγια Βούκοβιτς, υπό την προε-
δρία της οποίας πραγµατοποιήθη-
κε η έκτακτη σύσκεψη.

Σηµειώνεται εδώ πως στα µέχρι 
στιγµής µέτρα που αποφασίστηκαν 
από την Κοµισιόν περιλαµβάνεται η 
αύξηση των κρατικών ενισχύσεων στα 
100.000 ευρώ ανά εκµετάλλευση και 
στα 800.000 ευρώ ανά µεταποιητική 
µονάδα (ρεπορτάζ σελ. 10). Αυτό ση-
µαίνει ότι η συνολική εθνική στήρι-
ξη που µπορεί να χορηγηθεί ανά γε-
ωργική εκµετάλλευση ανέρχεται σε 
125.000 ευρώ (συν τα de minimis).

Τώρα το τσεκ του 2020  
προτρέπουν καθαρά οι Βρυξέλλες  

Ειλημμένη η 

απόφαση μένουν 

τα τυπικά από 

την πλευρά των 

Βρυξελλών, ώστε 

να πιστωθούν στους 

λογαριασμούς 

όλες οι αγροτικές 

ενισχύσεις

Από 70% στο 85%
Ειδικότερα για την προκατα-
βολή του τσεκ οι Βρυξέλλες 

θα δώσουν την άδεια να 
πληρωθεί αυξηµένη από 

το 70% στο 85%

Ενίσχυση
Βάσει του πρόσφατα 
εγκριθέντος προσωρινού 
πλαισίου για τις κρατικές 
ενισχύσεις, οι αγρότες 
µπορούν να επωφεληθούν 
από τη µέγιστη ενίσχυση 
ύψους 100.000 ευρώ ανά 
εκµετάλλευση και οι 
επιχειρήσεις µεταποίησης 
και εµπορίας τροφίµων 
µπορούν να επωφεληθούν 
από το µέγιστο ποσό των 
800.000 ευρώ. Το ποσό 
αυτό µπορεί να 
συµπληρωθεί µε ενισχύσεις 
de minimis.

Σύγκριση
Οι Βρυξέλλες δεν θεωρούν 
αναγκαίο, τουλάχιστον σε 
αυτή τη χρονική στιγµή, να 
θέσουν µπρος άµεσα νέα 
συστήµατα αντιµετώπισης 
κρίσεως. Συγκριτικά, την 
περασµένη εβδοµάδα 23,5 
δις δολάρια ενέκριναν οι 
ΗΠΑ για αγρότες που 
πλήττονται από την 
πανδηµία.

Απόθεμα
Είναι επίσης δυνατό να 
χρησιµοποιηθεί το 
αποθεµατικό κρίσης των 
450 εκατ. ευρώ, αλλά αυτό 
πρέπει να εξεταστεί 
προσεκτικά, διότι η χρήση 
του θα µειώσει τις 
επιδοτήσεις για τους 
αγρότες.
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Ό,τι περισσεύει από τα Προγράµµατα Αγροτικής 
Ανάπτυξης να πάει σε έκτακτες ενισχύσεις 
Να κινητοποιηθούν µη αξιοποιηµένα κονδύλια από τα Προγράµµατα 
Αγροτικής Ανάπτυξης για να βοηθήσουν τους αγρότες στην περίοδο 
κρίσης πρότειναν πολλές αντιπροσωπείες κατά το έκτακτο συµβούλιο 
υπουργών Γεωργίας, σύµφωνα µε συνέντευξη του αρµόδιου Επιτρόπου 
στον πολωνικό ραδιοφωνικό σταθµό RMF. Ο Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι 
υποσχέθηκε από την πλευρά του πως θα υπάρχουν γρήγορες 
διαδικασίες για κράτη-µέλη που θέλουν να χρησιµοποιήσουν αυτά τα 
χρήµατα για έκτακτες ενισχύσεις. 

Πίεση για εφαρµογή του µέτρου ιδιωτικής 
αποθεµατοποίησης και στο γάλα 
Σε άλλα µέτρα που εξετάζουν οι Βρυξέλλες, περιλαµβάνεται η ιδιωτική 
αποθεµατοποίηση στο γάλα που ζήτησε κυρίως η ιρλανδική 
αντιπροσωπεία, καθώς το αποκορυφωµένο γάλα σε σκόνη δεν µπορεί 
πλέον να εξαχθεί, σύµφωνα µε την οµπρέλα οργάνωση της ευρωπαϊκής 
βιοµηχανίας γάλακτος ΕΜΒ. Άλλα, πιο δραστικά µέτρα, ζήτησε από την 
πλευρά της η Γερµανία, θεωρώντας πως η αποθεµατοποίηση δεν θα 
φέρει αποτέλεσµα και θα πρέπει να εισαχθούν ποσοστώσεις ώστε να 
σταθεροποιηθούν οι τιµές του γάλακτος.

ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
  douska@agronews.gr

«Θέλω να απευθύνω µια µεγάλη έκ-
κληση προς τις γυναίκες και τους 
άνδρες που δεν εργάζονται σήµε-
ρα, αυτοί και εκείνοι που περιορί-
ζονται στα σπίτια τους: σερβιτόροι, 
ρεσεψιονίστ ξενοδοχείων, κοµµω-
τές (...) τους λέω: ∆ηλώστε συµµε-
τοχή στον µεγάλο στρατό της γαλ-
λικής γεωργίας !». Με αυτή τη φρά-
ση ο Γάλλος υπουργός Γεωργίας, 
Didier Guillaume προσπαθεί να φέ-
ρει 200.000 άτοµα προσωπικό στους 
αγρούς που αναζητούν εναγωνίως 
εποχιακό προσωπικό µετά το κλείσι-
µο των συνόρων. Στο συµβούλιο υ-
πουργών Γεωργίας της 25ης Μαρτί-
ου το ζήτηµα αυτό τέθηκε απ’ όλους 
τους υπουργούς, µε την Κοµισιόν 
ωστόσο να περιορίζεται απλά στο 
να δεσµευτεί για «σχετικές οδηγί-
ες» και «εναρµονισµένα πρωτόκολ-
λα» προς τα κράτη-µέλη ως προς την 
εισροή εργατών από τα σύνορα, κα-
θώς, εδώ τίθενται εθνικά ζητήµατα 
και διµερείς συµφωνίες που δεν α-
ντιµετωπίζονται κοινοτικά. 

Από την άλλη, να µισθωθούν µε-
ταφορικά µέσα όπως τρένα, λεωφο-
ρεία και αεροπλάνα για τη µεταφο-
ρά αγρεργατών για τις ανάγκες σε 

δενδροκαλλιέργειες, κηπευτικά και 
αµπέλια εκ περιτροπής του κλεισί-
µατος των συνόρων, ζήτησε στην 
µακροσκελή επιστολή του προς τον 
Επίτροπο Βοϊτσεχόφσκι και την υ-
πουργό Γεωργίας της Κροατίας Μα-
ρίγια Βούκοβιτς, ο πρόεδρος της 
COMAGRI, Νόρµπερτ Λινς. Συγκε-
κριµένα ανέφερε: 

«Ειδικά για τη γεωργία, δεδοµέ-
νου ότι η ελεύθερη κυκλοφορία της 
εργασίας είναι ένα κρίσιµο ζήτηµα: 
αρκετοί τοµείς της γεωργίας, κυρί-
ως τα οπωροκηπευτικά αλλά και η 
αµπελοκαλλιέργεια, εξαρτώνται α-
πό την εποχική εργασία. Η κρίσι-
µη πρόσβαση αυτών των εργαζο-
µένων, που προέρχονται κυρίως α-
πό την Κεντρική και Ανατολική Ευ-
ρώπη, στις γεωργικές εκµεταλλεύ-
σεις της ∆υτικής Ευρώπης, θα πρέ-
πει να διευκολυνθεί µε µια συµ-
φωνία µεταξύ των χωρών καταγω-
γής, διέλευσης και προορισµού. Με 

τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας 
στους εποχικούς εργαζόµενους µε 
ειδικά λεωφορεία ή τρένα ή ακόµη 
και αεροπλάνα, θα µπορούσε να δι-
ατηρηθεί η λειτουργία των γεωργι-
κών τοµέων. Ως εκ τούτου, καλού-
µε την Επιτροπή να συντονίσει τις 
σχετικές δράσεις µεταξύ των ενδι-
αφεροµένων κρατών µελών, προ-
κειµένου να διασφαλιστεί η ανα-
γκαία προσφορά εργασίας στους 
βασικούς τοµείς της γεωργίας. Ταυ-
τόχρονα, πρέπει να εφαρµοστούν 
µέτρα που επιτρέπουν την πλήρη 
προστασία αυτής της εποχιακής 
εργασίας από την επιδηµία.» Η ε-
νεργοποίηση έκτακτης πιστωτικής 
γραµµής για αγρότες, ειδικά µέτρα 
για ευπαθή και ευαλλοίωτα αγρο-

τικά προϊόντα όπου δεν υπάρχουν 
εναλλακτικές αγορές, µε διάθεσή 
τους µέσω του Ταµείου Ευρωπαϊ-
κής Βοήθειας προς τους Απόρους, 
βρίσκονται επίσης µέσα στα αιτή-
µατα του Νόρµπερτ Λινς.

Ο Επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους 
Βοϊτσεχόφσκι, ανέφερε από την 
πλευρά του επί του θέµατος ότι πρέ-
πει να «υπάρξει µία συµφωνία µε-
ταξύ χωρών για τη µεταφορά και 
τον προορισµό». «Με τη χορήγη-
ση άδειας διέλευσης, δίνοντας το 
δικαίωµα στους εποχιακούς αγρό-
τες να ταξιδέψουν µε κάθε τρόπο, 
µε ειδικά λεωφορεία, µε τρένα ή α-
κόµα και αεροπλάνα, η λειτουργι-
κότητα των αγροτικών κλάδων θα 
διατηρηθεί», πρόσθεσε.  

Με κάθε μέσο 
οι αγρεργάτες 
στα χωράφια  
Μίσθωση τρένων, λεωφορείων ακόμα και 
αεροπλάνων για αγρεργάτες ζητά η Comagri, 
τους απολυμένους της εστίασης αξιοποιεί η 
Γαλλία, έρχονται οδηγίες από τις Βρυξέλλες 

Η δυνατότητα τα κράτη-µέλη να 
µπορούν να παράσχουν 
εκτάκτως και για πρώτη φορά 
αποζηµιώσεις υπό τη µορφή 
κρατικών ενισχύσεων σε 
αγροτικές εκµεταλλεύσεις που 
πλήττονται λόγω έλλειψης 
αγρεργατών, και η αύξηση του 
ορίου de minimis που 
πιστώνονται στους αγρότες 
χωρίς γραφειοκρατικές 
διαδικασίες στα 10.000 ευρώ, 
περιλαµβάνονται στα επιπλέον 
µέτρα που εξετάζουν οι 
Βρυξέλλες µετά το έκτακτο 
συµβούλιο υπουργών 
Γεωργίας, την 25η Μαρτίου.
Να σηµειωθεί εδώ, πως η 
Γερµανία σχεδιάζει να 
προσφέρει 9.000 ευρώ (σαν το 
ελληνικό «800ρι») σε αγροτικές 
επιχειρήσεις µε έως πέντε 
εργαζοµένους και 15.000 ευρώ 
για αγροτικές επιχειρήσεις µε 
έως 10 εργαζοµένους, σύµφωνα 
µε τον τοπικό αγροτικό Τύπο. Ως 
εκ τούτου, η ίδια η υπουργός 
Γεωργίας των Γερµανών, 
Τζούλια Κλόκνερ πίεσε για τη 
«χαλάρωση» των κανόνων 
κρατικών ενισχύσεων.
Όσον αφορά ιδιαίτερα τους 
αγρεργάτες, να σηµειωθεί πως 
εξετάζεται να θεωρείται 
ουσιαστικά ζηµιογόνο γεγονός η 
έλλειψή τους και να θεµελιώνει 
δικαίωµα κρατικών ενισχύσεων, 
εκτάκτως και για πρώτη φορά.  

ΚΡΑΤΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Αποζημίωση 
λόγω έλλειψης 
εργατών 

Αποθεµατοποίηση
Η ειδική ενίσχυση για την 

ιδιωτική αποθεµατοποίηση θα 
µπορούσε να είναι χρήσιµη για 
τα προϊόντα που έχουν πληγεί 
από το κλείσιµο των HoReCa
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Aνατροπή στο δόγµα «business us usual» επι-
φέρει η πανδηµική κρίση του κορωνοϊού, µε 
τις παρενέργειες από την επικείµενη οικονο-
µική ύφεση στην Ευρώπη να απειλούν εν δυ-
νάµει τις αποφάσεις για το Πολυτετές ∆ηµο-
σιονοµικό Πλαίσιο 2021-2027 αλλά και την 
Κοινή Αγροτική Πολιτική, που φαίνεται πως 
θα εκκινήσει µετά από δύο χρόνια.

Μάλιστα, ο οικονοµικός αντίκτυπος σε ολό-
κληρη την Ευρώπη από τον Covid-19 µπορεί 
να έχει ως αποτέλεσµα τα κράτη µέλη της ΕΕ 
να µην συνεισφέρουν χρήµατα στον προϋπο-
λογισµό της ΕΕ, όπως προειδοποίησε ένας Ιρ-

λανδός ευρωβουλευτής και 
δεν είναι βέβαια ο µόνος, µέ-
σα στις Βρυξέλλες.

Μιλώντας στην AgriLand, 
ο ευρωβουλευτής της Fianna 
Fail για την Ιρλανδία South 
Billy Kelleher δήλωσε ότι ο 
Covid-19 είναι πιθανό να έ-
χει «σηµαντικό αντίκτυπο» 
στο Πολυετές και στην ΚΑΠ. 
Ο Kelleher προειδοποίησε ό-
τι η οικονοµική ύφεση στην 
Ευρώπη ως αποτέλεσµα του 

Covid-19 µπορεί να οδηγήσει σε κράτη µέλη 
που δεν επιθυµούν ή δεν µπορούν να αυξή-
σουν τις συνεισφορές τους στον προϋπολογι-
σµό της ΕΕ. Ο ευρωβουλευτής ζήτησε νέα µέ-
τρα τόνωσης και χρηµατοδότησης σε επίπεδο 
ΕΕ που θα αντισταθµίσουν την απώλεια σε επί-
πεδο κράτους µέλους, καθώς η σηµερινή κα-
τάσταση θα «δυσκολεύει τα µέλη να φτάσουν 
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων».

Η πρόοδος όσον αφορά το Π∆Π και τον 
προϋπολογισµό της ΚΑΠ παρακωλύεται ε-

πίσης από τη διακοπή των προγραµµατισµέ-
νων συνεδριάσεων του Ευρωπαϊκού Συµβου-
λίου και των επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου, εξήγησε ο Kelleher (συµπεριλαµ-
βανοµένης της Επιτροπής Γεωργίας και Ανά-
πτυξης της Υπαίθρου).

Πολλές από αυτές τις συναντήσεις έχουν 
αναβληθεί ή ακυρωθεί ως αποτέλεσµα του 
Covid-19, µε τις Βρυξέλλες σχεδόν «κλειδω-
µένες» σύµφωνα µε τον Kelleher.

Tο γεγονός αυτό, φέρνει όλο και πιο κοντά 
στην άποψη για χάσµα έως δύο ετών λόγω µε-
ταξύ της τρέχουσας ΚΑΠ και της νέας πολιτι-
κής. Σε αυτό το συµπέρασµα καταλήγει και 
σε ανάλυσή του ο αγροοικονοµολόγος Άλαν 
Μάθιους. «Όταν οι διαπραγµατεύσεις για το 
Πολυετές επαναληφθούν, θα πραγµατοποι-
ηθούν σε ένα πολύ διαφορετικό οικονοµικό 
πλαίσιο. Η πτώση της οικονοµικής παραγω-
γής φέτος θα µπορούσε να συγκριθεί µε τη 
µεγάλη οικονοµική ύφεση το 2008, ανάλογα 
µε το πόσο παραµένει σε ισχύ η οικονοµική 

αποµόνωση», σηµειώνει σχετικά. Για το εάν 
τώρα τα γενναία πακέτα αποζηµιώσεων που 
δίνουν οι χώρες στους κλάδους που πλήττο-
νται θα ενθαρρύνουν τα κράτη µέλη να εξετά-
σουν ευνοϊκότερα τις αυξηµένες δαπάνες της 
ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένου του προϋπολογι-
σµού της ΚΑΠ, ή εάν θα περιορίσουν την ικα-
νότητά τους να χρηµατοδοτούν αυτές τις δα-
πάνες, δεν είναι ακόµη σαφές, σηµειώνει ο ί-
διος.  Αυτό, θα εξαρτηθεί, εν µέρει, από το βά-
θος και την επιµονή της οικονοµικής κατάρ-
ρευσης των αγροτικών εισοδηµάτων. 

H ευρωβουλευτής και πρώτη αντιπρόεδρος 
του Ευρωκοινοβουλίου, Mairead McGuinness 
από την πλευρά της προειδοποίησε ότι η κρί-
ση Covid-19 έχει ήδη διαταράξει την κανονι-
κή λειτουργία τόσο του κοινοβουλίου όσο και 
των επιτροπών σε επίπεδο ΕΕ, δεδοµένου ό-
τι τις προηγούµενες εβδοµάδες, υπήρξε πολύ 
περιορισµένη ατζέντα στις Βρυξέλλες, ενώ α-
ναβλήθηκαν προγραµµατισµένες συνεδριά-
σεις της Επιτροπής Γεωργίας.

Για το 2023  
πάει η εφαρμογή 
της νέας ΚΑΠ
Η πανδημία του κορωνοϊού φέρνει μπροστά άλλες 
προτεραιότητες στο νέο Πολυετές και αλλάζει τα 
δεδομένα για αύξηση της συνεισφοράς των κρατών

Ενισχύσεις 2020
Οι διαπραγµατεύσεις 

για το Π∆Π θα 
καθορίσουν επίσης 

την αξία των άµεσων 
ενισχύσεων που θα 
λάβουν οι γεωργοί 
αργότερα φέτος

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΕΤΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ (2021-2027)    
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ΠΡΟΤΑΣΗ
ΕΥΡΩΒΟΥΛΗΣ

Το αµφιλεγόµενο ζήτηµα για το πότε θα αποφασιστεί το Πολυετές 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο µπορεί επίσης να επηρεαστεί από την εστίαση σε 
επίπεδο ΕΕ και κρατών µελών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων 
δηµόσιας υγείας, οικονοµίας και κοινωνίας που προκύπτουν από το Covid-19, 
σηµειώνει η McGuiness. «Αυτό σηµαίνει ότι ξέρουµε ότι οι αγρότες χρειάζονται 
βεβαιότητα και θα επιµείνω ότι, όταν οι διαδικασίες επανακινήσουν ώστε να 
προχωρήσουν οι µεταρρυθµίσεις, δεν πρέπει να επιτρέψουµε περαιτέρω 
καθυστερήσεις», κατέληξε. Σηµειώνεται πως οι µεταρρυθµίσεις ήταν 
προγραµµατισµένο να ψηφιστούν τον ερχόµενο Ιούνιο.

Απαιτούνται 
fast track 

αποφάσεις

Προβλήματα 
διακίνησης 
αγροτικών 
προϊόντων
Να λάβει µέτρα για το απρόσκοπτο 
εµπόριο στα σύνορα της ΕΕ ζήτησαν 
από την πρόεδρο της Κοµισιόν 
Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, τρεις από 
τους ηγετικούς φορείς στον 
ευρωπαϊκό αγροδιατροφικό τοµέα 
(FoodDrinkEurope, CELCAA και 
COPA-COGECA). Λίγες µέρες µετά 
την επιστολή µάλιστα, θεσπίστηκαν οι 
«πράσινες γραµµές» τις οποίες 
ζήτησαν οι φορείς. Αναλυτικά τα 
πέντε σηµεία πίεσης του εµπορίου που 
σηµειώνονται στην επιστολή είναι:
1.Υποστήριξη του εργατικού 
δυναµικού: Θέσπιση κατευθυντήριων 
γραµµών για εναρµονισµένα 
πρωτοκόλλα για τους εργαζοµένους 
στον τοµέα των τροφίµων, και 
προνόµοια αντίστοιχα µε τις παροχές 
στον τοµέα υγείας.
2.Θέσπιση ειδικών µέτρων για τη 
λειτουργία της αλυσίδας εφοδιασµού 
τροφίµων σε όλες τις πτυχές της.
3. Αποκλεισµός σηµείων συµφόρησης 
µεταφοράς: Να υιοθετήσει η Επιτροπή 
τα µέτρα που καθορίστηκαν στο άτυπο 
Συµβούλιο Μεταφορών της 18ης 
Μαρτίου, συµπεριλαµβανόµενης της 
έντονης ενθάρρυνσης των κρατών 
µελών να εφαρµόσουν τις «πράσινες 
λωρίδες» προτεραιότητας για τα 
φορτηγά του τοµέα τροφίµων και να 
παραιτηθούν από τις υπάρχουσες 
απαγορεύσεις για το Σαββατοκύριακο. 
4. Θέσπιση µέτρων έκτακτης ανάγκης 
στον τοµέα των τροφίµωνόπως 
ευελιξία όσον αφορά την εφαρµογή 
των κανόνων για τις κρατικές 
ενισχύσεις και ορισµένες 
δηµοσιονοµικές ενισχύσεις.
5. ∆ιευκόλυνση Παγκόσµιου 
Εµπορίου: ∆ιεξαγωγή διµερών 
συνοµιλιών µε τους κυριότερους 
εµπορικούς εταίρους της ΕΕ.

Ο πρόεδρος της FoodDrinkEurope 
Hubert Weber.
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, λόγω των 
έκτακτων συνθηκών, αλλά και από το προ-
γραµµατισµένο για τη Μεγάλη Τρίτη, δρο-
µολογούν οι αρµόδιοι της πλατείας Βάθη 
και της ∆οµοκού την πληρωµή των συνδε-
δεµένων ενισχύσεων στη ζωική παραγωγή. 
Στόχος, ο προφανής, η στήριξη ενός κλά-

δου που πλήττεται εξαιρετικά 
από την τρέχουσα κατάσταση, 
µε τους επιτελείς του υπουργεί-
ου να συζητούν ακόµα και αυ-
ξηµένη ενίσχυση. Άλλωστε, τη 
δυνατότητα αυτή δίνει στα κρά-
τη-µέλη η πρόσφατη οµόφω-
νη απόφαση του Συµβουλίου 
Υπουργών Γεωργίας, σύµφω-
να µε την οποία µπορούν να ε-

γκριθούν ειδικές αποζηµιώσεις µε ποσά µέ-
χρι 100.000 ευρώ για κάθε εκµετάλλευση. 
Αυτό σηµαίνει ότι οι κτηνοτρόφοι θα µπο-
ρούσαν να πάρουν τα ποσά που ορίζονται 
για τη συνδεδεµένη στο αιγοπρόβειο και τα 
βοοειδή, βάσει του εγκεκριµένου από πέρυ-
σι προϋπολογισµού και µε υπουργική από-
φαση  να συµπληρωθεί η στήριξη του κλά-
δου από το κοµµάτι των ειδικών αποζηµιώ-

σεων, όπως αυτές ορίστηκαν από τις Βρυξέλλες.  
Για την ώρα δεν έχει κάτι ακόµα αποφασι-

στεί, ωστόσο µε το σύστηµα του ΟΣ∆Ε κλει-
στό οι υπάλληλοι των κατά τόπους Ενώσε-
ων και οι διοικητικοί του Οργανισµού Πλη-
ρωµών έχουν «εντολή» να καταπιαστούν µε 
τις συνδεδεµένες που αφορούν τους κτηνο-
τρόφους και να τρέξουν τους απαραίτητους 
διασταυρωτικούς ελέγχους. Οι πληροφορί-
ες αναφέρουν ότι η πληρωµή θα έχει σίγου-
ρα ολοκληρωθεί µέχρι τις 10 Απριλίου. Άλ-
λωστε οι ανάγκες του κτηνοτροφικού κλά-
δου είναι ιδιαίτερα αυξηµένες αυτή την πε-
ρίοδο, µε δεδοµένο τον περιορισµό των ε-
ξαγωγών λόγω της πανδηµίας και της σο-
βαρής έλλειψης ρευστότητας που αντιµε-
τωπίζουν. Μάλιστα η Οµοσπονδία κτηνο-
τρόφων και κτηνοτροφικών συλλόγων πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας εδώ και καιρό ζητά α-
πό τους αρµόδιους να πληρωθούν νωρίτε-

ρα οι συνδεδεµένες και ει δυνατόν το ύψος 
της ενίσχυσης για τα αιγοπρόβατα να κινεί-
ται περί τα 30 ευρώ ανά ζώο. 

Να σηµειωθεί ότι στις εκκρεµότητες προς 
πληρωµή είναι και δύο ακόµα συνδεδεµέ-
νες της φυτικής παραγωγής, που αφορούν 
το σπαράγγι και τους σπόρους σποράς και 
µια ακόµα διορθωτική µε περιπτώσεις ενι-
αίας ενίσχυσης και συνδεδεµένων που ξέ-
µειναν έως τώρα. 

Όσον αφορά τις συνδεδεµένες στα ζωικά, 
υπενθυµίζεται ότι και πέρυσι πιστώθηκαν 
Μεγάλη Τρίτη 23 Απριλίου. Για το πρόβειο 
και αίγειο κρέας για το έτος 2018 πιστώθη-
κε το ποσό των 48 εκατ. ευρώ σε πάνω από 
39.000 δικαιούχους, µε το ύψος της ενίσχυ-
σης στα 9,35 ευρώ ανά επιλέξιµο ζώο και 
για το βόειο κρέας πιστώθηκαν για το έτος 
2018 περί τα 33 εκατ. ευρώ σε 8.000 δικαι-
ούχους περίπου, µε το ύψος της ενίσχυσης 

στα 171 ευρώ ανά επιλέξιµο θηλυκό ζώο.
Σχετικά µε τους σπόρους σποράς, οι πλη-

ροφορίες κάνουν λόγο για αύξηση της τιµής 
της ενίσχυσης περί τα 27 ευρώ το στρέµµα 
από 25,83 ευρώ το στρέµµα το 2018, ενώ 
για τα σπαράγγια αναµένεται µείωση περί 
τα 3 ευρώ από 56,73 ευρώ το 2018 στα 53 
ευρώ περίπου το στρέµµα. 

Να σηµειωθεί ότι η ενίσχυση στο σπαράγ-
γι ήταν να πληρωθεί µαζί µε την ειδική βάµ-
βακος, ωστόσο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέ-
ρουν ότι κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό γιατί 
έπρεπε να προηγηθούν οι έλεγχοι των πα-
ραδόσεων από την πλευρά των παραγωγών.

Μικροπιστώσεις από τον ΕΛΓΑ, επόµενες 
πληρωµές αρχές Απριλίου

Μετά την ανακοίνωση του ΕΛΓΑ για πα-
ράταση µέχρι τις 31 Μαΐου 2020 της προ-
θεσµίας καταβολής της ασφαλιστικής ει-
σφοράς υπέρ του οργανισµού για το 2019 
και τις διευθετήσεις στις οποίες προχώρη-
σε όσον αφορά την εξατοµίκευση των ζη-
µιών, οι αρµόδιοι του φορέα προγραµµατί-
ζουν µια παρτίδα πληρωµής στις αρχές Α-
πριλίου για ζηµιές του 2019 στη φυτική κυ-
ρίως παραγωγή.

Επιπλέον στις 27 Μαρτίου έγινε µια πί-
στωση ποσού 348.565,06 ευρώ σε 113 δι-
καιούχους παραγωγούς, που αφορά Κρατι-
κές Οικονοµικές Ενισχύσεις των Προγραµ-
µάτων Κρατικών Οικονοµικών Ενισχύσεων 
«Ετήσιο 2016», «Πυρκαγιές 2016», «Ετήσιο 
2017» και «Πυρκαγιές 2017». 

Τις αιτήσεις τους µε email µέχρι τις 25 Μαΐου καλούνται να στείλουν 
οι παραγωγοί που επιθυµούν να ενταχθούν στο πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης και µετατροπής των αµπελουργικών εκτάσεων στην 
Ελλάδα για την περίοδο 2020-2021. Η αίτηση του παραγωγού θα 
αποστέλλεται µαζί µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ενηµερώνουν 
οι κατά τόπους ∆ΑΟΚ. Στη συνέχεια µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών θα καλούνται οι παραγωγοί µε αυστηρά ραντεβού για 

την υπογραφή του τελικού φακέλου. Υπενθυµίζεται ότι η ελάχιστη 
έκταση αµπελοτεµαχίου για συµµετοχή στο πρόγραµµα ορίζεται στο 
µισό (0,5) στρέµµα, ενώ δεν είναι επιλέξιµα για ένταξη στο πρόγραµµα 
αµπελοτεµάχια που έχουν λάβει οικονοµική ενίσχυση κατά τις δέκα 
προηγούµενες οικονοµικές περιόδους. Η έγκριση και η ένταξη στο 
πρόγραµµα των επιλέξιµων αιτήσεων και εκτάσεων ακολουθεί την 
Υπουργική Απόφαση κατανοµής των διαθέσιµων κονδυλίων.

Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα
οι συνδεδεμένες στα ζωικά

Σποροπαραγωγή 
Στους σπόρους 

σποράς, οι πληροφο-
ρίες κάνουν λόγο για 
αύξηση της ενίσχυσης 
περί τα 27 ευρώ/ στρµ. Πάνε για Ιούνιο τα υπόλοιπα στα Βιολογικά  

Μεγάλες δυσκολίες, δεδοµένων των συνθηκών, φαίνεται να αντιµετωπίζει η διευθέτηση 
της πιθανότητας να τρέξει µια εµβόλιµη πληρωµή για τους κοµµένους των Βιολογικών του 
2019. Μάλιστα, λαµβάνοντας υπόψιν το γεγονός ότι ο ισχύων Κανονισµός για το Μέτρο 
11 απαγορεύει ενδιάµεση πληρωµή στους δικαιούχους, θεωρείται πλέον βέβαιο ότι όποια 
πίστωση θα γίνει κανονικά µε την εξόφληση τον Ιούνιο, όπως ορίζει ο Κανονισµός. Αρχικά 
είχε τεθεί από τους αρµόδιους το ενδεχόµενο να γίνει µια πίστωση µέσα στο Μάρτιο 
κυρίως για όσους τακτοποίησαν το θέµα των συµβάσεων µε τους φορείς πιστοποίησης, 
που αρχικά τους άφησε εκτός πληρωµής, ώστε να µη χρειαστεί οι δικαιούχοι να 
περιµένουν τον Ιούνιιο. Ωστόσο, υπό τις παρούσες συνθήκες δεν επιτρέπεται κάτι τέτοιο.  

Εκτός από το 
πεπερασμένο 
μπάτζετ των 
συνδεδεμένων, 
η Βάθη κοιτά να 
τσοντάρει τους 
κτηνοτρόφους από 
την ενίσχυση των 
100.000 ευρώ 
ανά μονάδα 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019 ΓΙΑ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
�ΣΧΕ∆ΟΝ�55,2 

ΒΟΟΕΙ∆Η

35,5
ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 

2,8
ΣΠΑΡΑΓΓΙΑ

1 

Με email οι αιτήσεις αναδιάρθρωσης αμπελώνων έως 25 Μαΐου 
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Είναι εφικτές 
Ενισχύσεις μέχρι 
100.000 ευρώ για
κάθε εκμετάλλευση 
Διευκόλυνση από Βρυξέλλες για κρατική ενίσχυση 
των αγροτικών επιχειρήσεων που πλήττει ο κορωνοϊός  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Γενναίες θα είναι, απ’ ό,τι φαίνεται, οι 
δυνατότητες που θα έχουν το επόµενο 
διάστηµα τα κράτη - µέλη όσον αφο-
ρά στην οικονοµική ενίσχυση των α-
γροτικών εκµεταλλεύσεων, εφ’ όσον 
εκτιµάται ότι πλήττονται από τις δύ-
σκολες συνθήκες αγοράς που δηµι-
ουργεί ο κορωνοϊός. 

Στην τελευταία συνεδρίαση -µέσω τη-
λεδιάσκεψης- του Συµβουλίου Υπουρ-
γών Γεωργίας, υιοθετήθηκε απόφαση 
σύµφωνα µε την οποία τα κράτη - µέ-

λη θα µπορούν να ενισχύουν οικονο-
µικά µε τη µορφή ειδικών αποζηµιώσε-
ων τους αγρότες µε ποσά µέχρι 100.000 
ευρώ για κάθε εκµετάλλευση, εφ’ όσον 
εκτιµάται ότι πλήττονται ανάλογα. Στην 
περίπτωση των αλιέων το ποσό αυτό θα 
µπορεί να φθάνει µέχρι τα 120.000 ευρώ.

Όπως διευκρινίζει, αποκλειστικά στην 
Agrenda, ο υπουργός Αγροτικής Ανά-
πτυξης Μάκης Βορίδης, τα χρήµατα αυ-
τά θα µπορούν να δίνονται µε απόφαση 
του κράτους, µε µόνη την προϋπόθεση 
ότι οι εν λόγω αγροτικές µονάδες λει-
τουργούσαν κανονικά και ήταν πλήρως 
ενήµερες στις υποχρεώσεις τους µέχρι 
τις 31 ∆εκεµβρίου του 2019. Η παρα-
πάνω απόφαση λύνει, όπως είναι φυ-
σικό, τα χέρια των - κρατών µελών να 
κάνουν χρήση εθνικών ενισχύσεων, µε 
τις ευλογίες των Βρυξελλών και χωρίς 
να παραβαίνουν το κανονιστικό πλαί-

σιο της ΚΑΠ και τους κανόνες περί α-
νταγωνισµού. Οι πληροφορίες θέλουν 
τους επιτελείς των Βρυξελλών να είναι 
για πρώτη φορά στην ιστορία της Ε.Ε. 
τόσο αποφασισµένοι να αφήσουν στην 
άκρη τους ισχύοντες κανόνες, προκει-
µένου να διευκολυνθούν οι οικονοµίες 
και εν προκειµένω οι παραγωγοί να συ-
νεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Οι δι-
ευκολύνσεις έρχονται µε τρεις τρόπους:

 Με την ταχύτερη εκταµίευση και δι-
άθεση των κοινοτικών πόρων (βλέπε ά-
µεσες και άλλες ενισχύσεις, σελ. 4-5).

 Με την παράταση των προθεσµιών 
και γενικά τη χαλάρωση του θεσµικού 

πλαισίου που διέπει 
τις Κοινές Οργανώ-
σεις Αγορών και τα 
Προγράµµατα.

 Με την απελευθέ-
ρωση της δυνατότη-
τας καταβολής εθνι-
κών ενισχύσεων, ε-
κεί όπου άλλοτε αυ-
τό ήταν απολύτως α-
παγορευτικό 

Όσον αφορά στο 
τελευταίο, το θέµα εί-
ναι τώρα ποιες χώρες 
µπορούν και ποιες 

κυβερνήσεις θέλουν. Στην περίπτωση 
της χώρας µας η κυβέρνηση έχει δείξει 
γερά αντανακλαστικά στο χειρισµό του 
κορωνοϊού, έχει ήδη θεσπίσει γενναία 
µέτρα για τους εργαζόµενους και τις ε-
πιχειρήσεις, δεν έχει κάνει ωστόσο αυ-
τά που χρειάζονται για τους αγρότες. Έ-
τσι, ενισχύονται οι εκκοκκιστές όχι ό-
µως οι βαµβακοκαλλιεργητές, ενισχύ-
ονται οι οινοποιοί, όχι όµως οι αµπε-
λουργοί, ενισχύονται οι ζυθοποιοί όχι 
όµως οι παραγωγοί κριθαριού κ.ο.κ. 
Η κυβέρνηση υποχρεούται να δει ξα-
νά τις ειδικές ανάγκες κάθε κατηγορί-
ας αγροτών και να κινηθεί ανάλογα. 
Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως εκτρο-
φείς αµνοεριφίων και καλλιεργητές 
σπαραγγιών, φράουλας και κηπευτι-
κών θα πρέπει να προχωρήσει µε ειδι-
κές ενισχύσεις. Σε όλους τους άλλους 
µε αναστολή υποχρεώσεων. 

21-22, 35-36

Γερμανικό 
ενδιαφέρον 
για ελληνικό 
ελαιόλαδο 

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαρτίου 2020

Φραγµός στις εξαγωγές και µια σαφώς 
µειωµένη εσωτερική ζήτηση διαµορφώ-
νουν το σκηνικό της αγοράς αµνοεριφί-
ων την τελευταία εβδοµάδα του Μαρτί-
ου, όσο εντείνονται οι ενδείξεις ότι µάλ-
λον για φέτος το Πάσχα... αναβάλλεται. 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι κτηνοτρόφοι ε-
στιάζουν πλέον σε ένα πιθανό αλλά σε 
κάθε περίπτωση αναιµικό γύρισµα της 
αγοράς, προχωρώντας προς τον Απρί-
λιο, δεδοµένων των δυσκολιών και των 
καθυστερήσεων που υφίστανται οι εισα-

γωγές αµνοεριφίων, µαζί µε τα υπόλοι-
πα αγαθά. Πάντως όσο δραστικό και αν 
είναι το µπλόκο στις εισαγωγές αµνοε-
ριφίων, δεν είναι από µόνο του αρκετό, 
αφού πέραν της προϋπόθεσης µιας πρό-
θεσης από το εµπόριο και τους θεσµούς 
να µειωθούν οι εισαγωγές, η ζήτηση ε-
ξακολουθεί να µην υφίσταται, σύµφω-
να και µε τα όσα προκύπτουν από στατι-
στικές µετρήσεις. «Πόσο να ψήσεις στη 
γάστρα και στο φούρνο» επισηµαίνουν 
στην Agrenda οι κτηνοτρόφοι.

Χωρίς όρεξη για αρνί το Πάσχα
 ι κτηνοτρ φοι περιµένο ν ένα αναιµικ  γύρισµα τη  αγορά  τον πρ λιο
 Το µπλ κο στι  εισαγωγέ  εν ε ναι αρκετ  για να καλύ ει τη µειωµένη ήτηση 
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Ο
ι δύο πρόσφατοι διαγωνισµοί 
από Τυνησία και Αλγερία για 
αγορά σκληρού σίτου επιβε-
βαίωσαν την άνοδο των τιµών. 

Η εξαγωγή βρίσκεται περί των 280 ευρώ 
ο τόνος FOB  και κρίνοντας από τα χαµη-
λά αποθέµατα δεν υπάρχει για την ώρα 
κάποιο σενάριο πτώσης των τιµών. Εν τω 
µεταξύ, Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα 
µαλακά σιτάρια ανακάµπτουν λόγω της 
αυξηµένης ζήτησης παγκοσµίως, καθώς 
είναι λογικό σε περιόδους κρίσης τα τρό-
φιµα να καταγράφουν καλύτερη πορεία 
από τα υπόλοιπα εµπορεύµατα.

 Στασιµότητα για νέες δουλειές των 
φετινών αποθεµάτων και ανησυχία όσον 
αφορά τις εκτελέσεις παλιότερων πωλή-
σεων σε κλωστήρια σηµειώνεται στην ελ-
ληνική αγορά βάµβακος. Το ενδιαφέρον 
έχει µετατοπιστεί στη νέα σοδειά, δεδοµέ-
νου ότι είµαστε πίσω σε προπωλήσεις σε 
σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Για τη 
νέα σοδειά οι τιµές για τα λευκά βαµβά-
κια βάσει ανοιχτών συµβολαίων κυµαί-
νονται σήµερα στα 60 σεντς ανά λίµπρα.

 Αύξηση στρεµµάτων στον ηλίανθο 
προµηνύουν για φέτος οι αυξηµένες από 
πέρυσι τιµές, στα 37 λεπτά το κιλό, που υ-
πογράφουν στα συµβόλαια οι παραγωγοί 
µε τις εταιρείες βιοντίζελ. Κι ενώ οι σπο-
ρές βρίσκονται αυτές τις µέρες σε εξέλι-
ξη, οι εταιρείες εµπορίας σπόρων επιβε-
βαιώνουν τη διάθεση των καλλιεργητών 
να προσθέσουν εκτάσεις στον ηλίανθο, 
µια ούτως ή άλλως χαµηλού κόστους ε-
πιλογή των εαρινών σπορών. 

Επιβεβαιώνεται 
η άνοδος στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

26/02 05/03 12/03 19/03 26/03

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

279,02
273,92 275,68

287,15290,98

Στη γάστρα
«Πόσο αρνί να ψήσεις στη γάστρα 

και στο φούρνο» επισηµαίνουν 
στην Agrenda οι κτηνοτρόφοι, που 

περιµένουν τον Απρίλιο

Εξαγωγές 
∆εν υπάρχουν ενδείξεις για 
µια αλλαγή των δεδοµένων 
στο µέτωπο των εξαγωγών 

πριν το Πάσχα των Καθολικών 

Δυσκολίες
∆εδοµένες οι δυσκολίες και οι 

καθυστερήσεις που υφίστανται οι 
εισαγωγές αµνοεριφίων, µαζί µε 

τα υπόλοιπα αγαθά

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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341,1

873,0
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος

177 177 177 177 179
185

279

284 284 284284
288

Τιμή παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

Αρνιά 4,20  

Κατσίκια 4,00 
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Τιμή παραγωγού 
Λακωνία  2,50 ευρώ/κιλό

Ισπανία  2,12 ευρώ/κιλό
ΠΗΓΗ: AGRENDA,

 Στον πάγο οι 
προπωλήσεις βάμβακος  

 Ψωμί και ζυμαρικά 
ενισχύουν τα σιτάρια

Χωρίς αποθέµατα µπαίνει 
στη νέα σεζόν το ρύζι 
Ανέβασαν στροφές το τελευταίο δίµηνο 
οι εµπορικές συναλλαγές για το ελληνικό 
ρύζι, µε τις τιµές να «τσιµπάνε» έως και 
2,5 λεπτά το κιλό στην κατηγορία των 
µεσόσπερµων ποικιλιών, αναπτερώνοντας 
το ηθικό των οργανώσεων παραγωγών 
και των ιδιωτών εµπόρων, που 
ανησυχούσαν από την αναιµική, µέχρι και 
τα µέσα Ιανουαρίου, ζήτηση για το προϊόν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Οι καλλιεργητές
σπαραγγιών
επωφελούνται
Αποκλειστικές πληροφορίες της Agrenda 
θέλουν τους καλλιεργητές σπαραγγιών 
και ειδικά του Έβρου να είναι οι πρώτοι 
που επωφελούνται από τη δυνατότα 
ειδικής κρατικής ενίσχυσης που 
νοµοθετούν οι Βρυξέλλες. Οι εν λόγω 
καλλιεργητές, µετά το κλείσιµο των 
συνόρων στον Έβρο, αφενός δεν 
βρίσκουν εργάτες για τη συλλογή των 
σπαραγγιών, αφετέρου δυσκολεύονται 
επιπροσθέτως να διαθέσουν την 
παραγωγή τους στις ευρωπαϊκές χώρες 
(Γερµανία, Ιταλία κ.α.). Ο υπουργός 
Μάκης Βορίδης ήδη έχει επιληφθεί του 
θέµατος και, όπως διαβεβαιώνει την 
εφηµερίδα, τις επόµενες ηµέρες θα κάνει 
χρήση της νέας δυνατότητας προκειµένου 
να ενισχυθούν οικονοµικά οι 
καλλιεργητές σπαραγγιών. Ενδεχοµένως 
µάλιστα η ενίσχυση αυτή να δοθεί µαζί µε 
το ποιοτικό πριµ που ανέµεναν αυτές τις 
µέρες οι παραγωγοί του προϊόντος και 
έχει ήδη καθυστερήσει να τους αποδοθεί. 
Ανάλογο θέµα τίθεται άµεσα και για τις 
φράουλες, οι παραγωγοί των οποίων 
δυσκολεύονται ιδιαιτέρως φέτος.  

Η κυβέρνηση 
υποχρεούται να 
δει ξανά τις ειδικές 
ανάγκες κάθε 
κατηγορίας αγροτών 
και να κινηθεί ανάλογα. 

Στην 
τελευταία 
συνεδρία-
ση -µέσω 
τηλεδιά-
σκεψης υι-
οθέτηθηκε 
η απόφαση 
για αύξηση 
των 
κρατικών 
ενισχύσε-
ων.
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Πρόσθετο πακέτο 23,5 δισ. µε απο-
ζηµιώσεις και ενισχύσεις εξασφάλι-
σε η αµερικανική κυβέρνηση για την 
στήριξη του αγροτικού της τοµέα που 
πλήττεται από τον κορωνοϊό, όσο αλ-
λού η πρόβλεψη ειδικών µέτρων για 
αγρότες και κτηνοτρόφους αδυνατεί 
να συγχρονιστεί µε τις έκτακτες πα-
ρεµβάσεις για τους υπόλοιπους πα-
ραγωγικούς κλάδους της οικονοµίας. 

Το νοµοσχέδιο ανακούφισης από 
τις οικονοµικές επιπτώσεις του κο-
ρωνοϊού θα προσθέσει 14 δισ. δολά-
ρια στις επιτρεπόµενες δαπάνες του 
υπουργείου Γεωργίας των ΗΠΑ για 
το Ειδικό Ταµείο Πίστωσης των Καλ-
λιεργειών (CCC), ενώ επιπλέον 9,5 
δισ. δολάρια θα διατεθούν για άµεσες 
αποζηµιώσεις Αµερικανών αγροτών 
που πλήττονται από τα µέτρα που ε-
φαρµόζονται για τον περιορισµό της 
εξάπλωσης της ασθένειας. 

Τα επιπλέον 9,5 δισ. θα χρησιµο-
ποιηθούν για να βοηθήσουν ειδικά 
τους κτηνοτρόφους ενώ επιλέξιµοι 
είναι και οι παραγωγοί µε πάγκους.

Την ένταξη στη ρύθµιση που προ-
βλέπει τετράµηνη παράταση στην 
τακτοποίηση φορολογικών και α-
σφαλιστικών εκκρεµοτήτων που έ-
χουν καταστεί ληξιπρόθεσµες από 
το Μάρτιο και µετά, αλλά και την 
έκπτωση 25% επί των φορολογι-
κών υποχρεώσεων που έχουν βε-
βαιωθεί και αφορά εργαζόµενους, 
ελεύθερους επαγγελµατίες και ε-
πιχειρήσεις που θα πληρώσουν 
τους φόρους τους εµπρόθεσµα 
παρά το γεγονός ότι δικαιούνται 
παράτασης, αιτούνται οι αγρότες 
και οι κτηνοτρόφοι. Μέχρι ώρας, 
όσον αφορά το ασφαλιστικό - ερ-
γασιακό πεδίο, εκτός από την ει-
δική αποζηµίωση 800 ευρώ, ο κ. 
Βρούτσης εξήγγειλε για τους ελεύ-
θερους επαγγελµατίες, τους αυτα-
πασχολούµενους και τους ατοµι-
κούς επιχειρηµατίες -υπό τον όρο 
ότι υπάγονται στην κρατική λίστα 
µε τις πληττόµενες από τον κορο-
ναϊό επιχειρήσεις (ΚΑ∆)- και πα-
ράλληλα απασχολούν έως 5 ερ-
γαζόµενους την έκπτωση 25% των 
τρεχουσών ασφαλιστικών εισφο-
ρών προς τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης περιόδου απασχόλησης 
Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020, ε-
φόσον εξοφληθούν στην προβλε-
πόµενη ηµεροµηνία. 

Επίσης ο υπουργός διευκρίνισε πως 
οι ίδιοι επαγγελµατίες, δηλαδή όσοι 
ανήκουν στη λίστα των ΚΑ∆, µπο-
ρούν (αν δεν πληρώσουν εµπρό-
θεσµα τις εισφορές του Φεβρουα-
ρίου –Μαρτίου 2020 µε έκπτωση 
25%) να αναστείλουν τις πληρω-
µές τους αυτές έως τον ερχόµε-
νο Σεπτέµβριο και έπειτα να προ-
βούν σε πληρωµή τους σε 4 δόσεις.

Ποιες επιχειρήσεις 
ωφελούνται ως τώρα

Μέχρι ώρας να σηµειωθεί ότι στα 
ΚΑ∆ που µεταξύ άλλων δικαιούνται  
µέτρα στήριξης, είναι οι παρακάτω: 
Kαλλιέργεια ανθέων, πολλαπλασι-
αστικό υλικό, εκτροφή γουνοφό-
ρων, εκκοκκιστήρια, αλιεία και υδα-
τοκαλλιέργειες, επεξεργασία τσα-
γιού και καφέ, απόσταξη αλκοο-
λούχων, παραγωγή οίνου, µηλίτη, 
λοιπών κρασιών και άλλων µη α-
ποσταγµένων ποτών, ζυθοποιία, 
παραγωγή αιθέριων ελαίων, πα-
ραγωγή επεξεργασµένων και συ-
ντηρηµένων καρπών µε κέλυφος, 
παραγωγή παγωτών και νωπών ει-
δών ζαχαροπλαστικής και γλυκι-
σµάτων, παραγωγή κακάο, σοκο-
λάτας και ζαχαρωτών, χονδρικό ε-
µπόριο ξηρών καρπών, ζάχαρης, 
και σοκολάτας.

Ενισχύσεις 23,5 
δις σε αγρότες 
των ΗΠΑ λόγω 
κορωνοϊού 

Τουλάχιστον το τετράμηνο
και το 25% ζητούν οι αγρότες 

Οι αγροτικές εµπορικές οµάδες 
έχουν ασκήσει πιέσεις στο 

Κογκρέσο και τη διοίκηση Trump τις 
τελευταίες εβδοµάδες για βοήθεια, 

από την παροχή οικονοµικής 
βοήθειας στους παραγωγούς στην 

προσπάθεια εξασφάλισης εποχιακών 
εργαζοµένων.

Οι ηγέτες της G20 
διαβεβαίωσαν 
ότι είναι έτοιµοι 
να ενισχύουν 
τα παγκόσµια 
οικονοµικά δίκτυα 
ασφαλείας.

Με 5 τρισεκατοµµύρια δολάρια αποφάσισαν 
να τονώσουν την παγκόσµια οικονοµία οι G20

Τα κράτη µέλη της G20 γνωστοποίησαν την πρόθεσή τους να χορηγήσουν 
ένεση «άνω των 5 τρισεκατοµµυρίων δολαρίων» στην παγκόσµια οικονοµία για 
να «αντιµετωπίσουν τις κοινωνικές, οικονοµικές και χρηµατοπιστωτικές 
συνέπειες της πανδηµίας» του νέου κορονοϊού. Η απόφαση αυτή ελείφθη µετά 
από τηλεδιάσκεψη που πραγµατοποιήθηκε ενώ οι µεγάλες δυνάµεις 
παγκοσµίως ενεργοποιούνται για να διαχειριστούν τις επιπτώσεις της 
πανδηµίας στις δικές τους οικονοµίες. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της 
Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε, τις χώρες της G20 να µειώσουν τους δασµούς 
τους, προκειµένου να στείλουν ένα µήνυµα εµπιστοσύνης στην παγκόσµια 
οικονοµία µπροστά στην πανδηµία. Συγκεκριµένα, όπως µεταδίδει το 
πρακτορείο ειδήσεων Xinhua, ο Σι «κάλεσε τα κράτη µέλη της G20 να 
µειώσουν τους τελωνειακούς δασµούς, να άρουν τα (τελωνειακά) εµπόδια και 
να βελτιώσουν τις εµπορικές ροές». Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης υπό την 
προεδρία του βασιλιά Σαλµάν της Σαουδικής Αραβίας, οι ηγέτες της G20 
τόνισαν την αφοσίωσή τους στο να αποκαταστήσουν την εµπιστοσύνη, να 
προφυλάξουν την οικονοµική σταθερότητα και να επαναφέρουν την ανάπτυξη.

∆ιευκολύνσεις
Αν δεν πληρώσουν 

εµπρόθεσµα τις εισφορές 
Φεβρουαρίου–Μαρτίου µε 

έκπτωση 25% µπορούν 
να αναστείλουν τις 

πληρωµές σε 4 δόσεις
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Εκλογικευµένη διαχείριση και εστίαση σε ει-
δικότερες κατηγορίες αγροτών που θα επω-
φεληθούν των µέτρων ανακούφισης από τα 
προβλήµατα που προκαλεί στην οικονοµία ο 
κορωνοϊός, επιδιώκει τα τελευταία24ωρα η 
κυβέρνηση. Οι πληροφορίες θέλουν την δυσα-

ρέσκεια των αγροτών για τον µέχρι στιγµής απο-
κλεισµό από τα έκτακτα µέτρα ανακούφισης να 
φθάνει στο µέγαρο Μαξίµου, απ’ όπου και επα-
ναδροµολογείται η διεύρυνση της λίστας µε τα 
ΚΑ∆ των ελευθέρων επαγγελµατιών που πρόκει-
ται να τύχουν ειδικότερης µεταχείρισης. 

Το παράθυρο προς αυτή την κατεύθυνση κρα-
τά ανοικτό τόσο ο υπουργός Οικονοµικών Χρ. 
Σταϊκούρας (η λίστα είναι δυναµική), όσο και 
άλλα στελέχη, όπως ο εκπρόσωπος Στ. Πέτσας. 

Έτσι, κάποιοι παραγωγοί θα πρέπει να προστε-
θούν στις ρυθµίσεις για τα 800 ευρώ, οι οποίες 
προς το παρόν αναφέρονται σε µισθωτούς, επι-
χειρήσεις και ελεύθερους επαγελµατίες. 

Όπως έχει γράψει ήδη η Agrenda πιο κοντά 
στο συγκεκριµένο µέτρο είναι οι κτηνοτρόφοι 
και ειδικότερα οι αιγοπροβατοτρόφοι παραγω-
γοί αµνοεριφίων, οι οποίοι ήδη ζηµιώνονται α-
πό το «πάγωµα» της συγκεκριµένης αγοράς λίγο 
πριν το Πάσχα. Εδώ το θέµα είναι να ξεκαθαρίσει 
ποιοι έχουν απούλητα αρνιά και πόσα, να εκτι-
µηθεί η απώλειά τους και να τους δοθεί η δυνα-
τότητα να υποβάλουν σχετικό αίτηµα στην ηλε-
κτρονική πλατφόρµα που άνοιξε γι’ αυτό το λόγο. 

Για τους υπόλοιπους αγρότες, µε δεδοµένες 
τις δύσκολες συνθήκες από πλευράς ρευστότη-
τας που έχουν διαµορφωθεί, ειδικά το τελευταίο 
διάστηµα, είναι να ενταχθούν όπως και οι άλλες 
επιχειρήσεις στη ρύθµιση που προβλέπει τετρά-
µηνη παράταση στην τακτοποίηση φορολογι-

κών και ασφαλιστικών εκκρεµοτήτων που καθί-
στανται ληξιπρόθεσµες από τον Μάρτιο και µετά. 
Μια τέτοια λύση, εκτός του ότι θα απελευθέρωνε 
ρευστότητα -εν όψει εαρινών σπορών και άλλων 
αγροτικών εργασιών-  θα διευκόλυνε σε µεγά-
λο βαθµό και την υλοποίηση των επενδυτικών 
φακέλων που έχουν πάρει έγκριση και κολλάνε 
στην κάλυψη ενός µέρους της ίδιας συµµετοχής.       

Η ανάγκη λήψης µέτρων για τη στήριξη της α-
γροτικής παραγωγής στη χώρα µας κρίνεται επι-
τακτική, καθώς η µεγάλη αναστάτωση στην αγο-
ρά τείνει να αποδιοργανώσει πλήρως χιλιάδες 
αγροτικές µονάδες, απειλώντας ευθέως τη βιω-
σιµότητά τους και τη δυνατότητά τους να παρά-
γουν προϊόντα. 

Σαν πρώτο αναγκαίο βήµα από την πλευρά 
της κυβέρνησης προβάλλεται η ένταξη στο ειδι-
κό καθεστώς των 800 ευρώ αλλά και στα ειδικό-
τερα µέτρα φορολογικής, ασφαλιστικής και χρη-
µατοδοτικής ανακούφισης των ελευθέρων επαγ-
γελµατιών, όπως είναι:

 οι παραγωγοί υπαίθριων λαχανικών που 
διαθέτουν τα προϊόντα τους στις λαϊκές αγορές 
και των οποίων η λειτουργία τελεί τις τελευταί-
ες εβδοµάδες υπό αυστηρότατους περιορισµούς

  οι κτηνοτρόφοι κρεατοπαραγωγικής κατεύ-
θυνσης που συνεργάζονται αποκλειστικά µε συ-
γκεκριµένα καταστήµατα µαζικής εστίασης και 
παραµένουν σταθερά χωρίς λύσεις διάθεσης

  οι εκτροφείς αµνοεριφίων που πλήττονται 

από τις υπό διαµόρφωση συνθήκες της πασχα-
λινής αγοράς και έχουν ήδη σοβαρά πρόβληµα 
στη διάθεση της φετινής παραγωγής τους

  οι καλλιεργητές σπαραγγιών και φράουλας 
που βλέπουν τη αγορά των προϊόντων τους να 
καταρρέει και τις φετινέ εξαγωγές να χάνονται 

Παράλληλα βέβαια, ο αγροτικός χώρος έχει 
σήµερα ανάγκη από άµεσες και ευρύτερου χα-
ρακτήρα παρεµβάσεις οι οποίες θα άρουν εµπό-
δια και παράλληλα θα διευκολύνουν την καλύ-
τερη οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας, 
εν όψει της νέας σεζόν.  

Μεταξύ αυτών είναι:
  η απρόσκοπτη χρηµατοδότηση από τις τρά-

πεζες για την υποστήριξη της παραγωγικής τους 
δραστηριότητας

 η χαλάρωση των ασφυκτικών χρονοδιαγραµ-
µάτων για την υλοποίηση εγκεκριµένων επεν-
δυτικών προτάσεων, ενταγµένων στο Πρόγραµ-
µα Αγροτικής Ανάπτυξης

 η ταχεία διαµόρφωση των χρηµατοδοτικών 
εργαλείων που θα διευκολύνουν την κάλυψη 
της ίδιας συµµετοχής γι’ αυτές τις επενδύσεις

  η επιτάχυνση, µε ταµειακή διευκόλυνση του 
ΕΛΓΑ από το κράτος, των αποζηµιώσεων που εκ-
κρεµούν και στερούν από τους αγρότες ρευστότητα

  η απλούστευση των διαδικασιών υποβολής 
των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, η πλήρως µηχανογραφι-
κή υποστήριξη της όλης διαδικασίας, η αξιοποί-
ηση της βάσης δεδοµένων για τη χάραξη αγροτι-
κής πολιτικής  και η απαλλαγή των αγροτών από 
περιττά έξοδα για την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης

 η διευκόλυνση των αγροτών µε οφειλές προς 
τη ∆ΕΗ και τους ΤΟΕΒ και η αποκατάσταση της η-
λεκτροδότησης και της χρήσης νερού την νέα πε-
ρίοδο, µε παροχή είτε εγγυήσεων από την πλευ-
ρά των υπόχρεων είτε µε  συµψηφισµό σηµερι-
νών και µελλοντικών απαιτήσεων µε οφειλές 

Σηµεωτέον την ανάγκη ειδικής υποστήριξης της 
παραγωγικής διαδικασίας υποστηρίζει και ο FAO, 
εστιάζοντας στο θέµα της διατροφικής επάρκειας. 

Επί του παρόντος 
αυτό που καίει την 
πολιτική ηγεσία του 
υπουργείου, είναι 
να διασφαλιστεί 
το ζωικό κεφάλαιο 
της χώρας, αφού 
για το κοµµάτι των 
αποζηµιώσεων των 
κτηνοτρόφων που 
µπορεί να πληγούν, 
υπάρχει σχετικό 
πλαίσιο.

Ανακούφιση για όλους,  
800άρι για τους πληγέντες   

Παρέμβαση Μητσοτάκη 
ώστε να διευκολυνθούν οι 

προσπάθειες στον τομέα 
της αγροτικής παραγωγής, 

και να αναζητηθούν λύσεις 
εισοδηματικού χαρακτήρα  

για μικρές κατηγορίες 
που πλήττονται άμεσα και 

διευκολυντικές για τους 
έμμεσα ζημιωθέντες, ζητάει 

ο αγροτικός κόσμος.   
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ΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

ΘΕΣΗ 
ΣΤΗΝ Ε.Ε. 

 

1η  

ΜΕΙΩΣΗ
ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ

 ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΒΕΙΟΥ

ΚΡΕΑΤΟΣ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

∆έσµη 9 µέτρων και προτάσεων, µε πρώτο 
στη σειρά την επιδότηση πλειάδας πολιτών µε  
κουπ80 ευρώ µε κουπόνι, για αγορά αµνοερι-
φίων το Πάσχα, καταθέτει ο πρόεδρος του Κτη-
νοτροφικού Συλλόγου δήµου Τυρνάβου Αργύ-
ρης Μπαϊραχτάρης. Αναφορικά µε τις έκτακτες 
καταστάσεις που βιώνουµε άπαντες λόγω κο-
ρονοϊού αλλά και λόγω των χρόνιων προβλη-
µάτων που αντιµετωπίζει η αιγοπροβατοτρο-
φία και τώρα επιδεινώνονται δραµατικά, ο πρό-
εδρος του συλλόγου, είχε µια πρώτη τηλεφω-
νική επικοινωνία µε τον Θεσσαλό υφυπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Σκρέκα, ο οποίος 
αρκετά από τα παρακάτω µέτρα τα βρήκε πολύ 
λογικά και ενδιαφέροντα -ειδικά για  τα 80 ευ-
ρώ- και ενδεχοµένως υλοποιήσιµα.

Συγκεκριµένα ο κ. Μπαϊραχτάρης, 
σταχυολόγησε τα εξής:
 «Επιδότηση µε 80 ευρώ, µέσω αντίστοιχου 

κουπονιού» για την αγορά αρνιών ή κατσικιών 
για το Πασχαλινό τραπέζι.
∆ικαιούχοι, σύµφωνα µε τον κ. Μπαϊραχτάρη, 
θα µπορούν να είναι οι κάτωθι κατηγορίες α-
νά οικογένεια:
 Εγγεγραµµένοι άνεργοι στον ΟΕΑ∆
  Εργαζόµενοι σε επιχειρήσεις που έκλεισαν 

λόγω κορονοϊού καθώς και
 Ελεύθεροι επαγγελµατίες που έκλεισαν τα κα-

ταστήµατά τους λόγω της νέας νόσου
 Γεωργοί, άλλοι κτηνοτρόφοι εκτός των αι-

γοπροβατοτρόφων, µελισσοκόµοι, αλιείς κ.α.
 Μισθωτοί δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα αλ-

λά και ελεύθεροι επαγγελµατίες µε καθαρό ει-
σόδηµα µέχρι 13.000 ευρώ.

Με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει διπλό όφελος, 
τόσο για τους αιγοπροβατοτρόφους που θα δι-
αθέσουν τα αµνοερίφιά τους, όσο και για τους 
παραπάνω καταναλωτές.
 Καταβολή ενισχύσεων De minimis, λόγω των 

χαµηλών τιµών στο γάλα
 Εκκαθάριση παλαιών και «λιµναζόντων» πλη-

ρωµών, όπως είναι του Καταρροϊκού πυρετού 
και του ΕΛΓΑ καθώς και των εξισωτικών απο-
ζηµιώσεων του 2013-14
 Αναστολή εισφορών ΕΦΚΑ, ΕΛΓΑ, Εφορία, δα-

νειακών υποχρεώσεων, όσο διαρκεί η καραντίνα
 Άµεση καταβολή της συνδεδεµένης ενίσχυ-

σης των ζωικών προϊόντων
 Συµµετοχή των κτηνοτροφικών συλλόγων 

(που διαθέτουν ΑΦΜ) και κτηνοτροφικών συ-
νεταιρισµών σε δηµοπρασίες προµήθειας σε 
Ένοπλες ∆υνάµεις, Νοσοκοµεία και διάφο-
ρα Ιδρύµατα
 Έλεγχοι στα σύνορα για την αποτροπή λα-

θραίων εισαγωγών ζώντων ζώων
 Ενεργοποίηση του ΕΦΕΤ και κάθε ελεγκτι-

κού µηχανισµού του δηµοσίου για ελέγχους 
στα σούπερ µάρκετ για σφάγεια 50-60 ηµε-
ρών, για αποτροπή «βαφτίσεων» ως φρέσκα.
 Άµεση ενηµέρωση των καταναλωτών, της ηµε-

ροµηνίας σφαγής, ώστε να µην παραπλανόνται
Με βάση τις παραπάνω προτάσεις-µέτρα 

ο κ. Μπαϊραχτάρης, ανέφερε πως «Τόσο 
η κυβέρνηση, όσο και ειδικότερα το ΥΠΑ-
ΑΤ, θα πρέπει να έχουν κατά νου, ότι µετά 
την πτώση των τιµών στο γάλα, που ήταν έ-
να δυνατό πλήγµα για τον κλάδο, αν παρ’ 
ελπίδα δεν µας προστατεύσει τώρα η Πολι-
τεία, η κατάσταση στον αιγοπροβατοτροφι-
κό τοµέα θα είναι δυστυχώς µη αναστρέψι-
µη, οπότε καλύτερα το προλαµβάνειν, παρά 
το θεραπεύειν».  

Κουπόνι 80 ευρώ  
για αρνί το Πάσχα  
βρίσκει απήχηση 
Προέρχεται από τον Κτηνοτροφικό Σύλλογο 
Τυρνάβου και βρίσκει θιασώτες στη κυβέρνηση, 
μεταξύ αυτών και ο υφυπουργός Κώστας Σκρέκας   

Εκτροφείς Βραχυκερατικής

Δώστε μας τώρα  
τις συνδεδεμένες  
Οι συνέπειες από την παγκόσµια εξάπλωση του 
CoViD-19, είναι πολλές και σηµαντικές. Η απειλή 
του υπέρτατου αγαθού, της ανθρώπινης ζωής, 
προφανώς βρίσκεται πάνω από οτιδήποτε άλλο. 
Βεβαίως, θα υπάρξει και η µετά CoViD εποχή, 
στην οποία θα πρέπει η κοινωνική και οικονοµική 
ζωή του τόπου να συνεχιστεί για όλους.
Οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, δυστυχώς δεν 
περιέλαβαν τον πρωτογενή τοµέα και τους 
ανθρώπους του. Ειδικά οι κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις, αφορούν σε δραστηριότητες οι 
οποίες δεν κλείνουν, δεν περιορίζονται, δεν 
επιτρέπουν σε κανέναν να µείνει στο σπίτι και οι 
απαιτήσεις τους διαρκούν 365 µέρες το χρόνο. Με 
δεδοµένη την κατακόρυφη πτώση της 
κατανάλωσης, λόγω των περιοριστικών µέτρων 
κυρίως στην εστίαση, αλλά και την «χαµένη» 
πασχαλινή περίοδο, είναι βέβαιο ότι ο κλάδος της 
κτηνοτροφίας θα βρεθεί σε οικονοµική πίεση, χωρίς 
τη δυνατότητα κλεισίµατος ή περιορισµού δαπανών.
 Εκτιµούµε ότι η κυβέρνηση θα πρέπει άµεσα να 
προχωρήσει σε µέτρα στήριξης για την 
αντιµετώπιση των οικονοµικών συνεπειών από 
την πανδηµία του CoViD-19 και για την 
κτηνοτροφία. Συγκεκριµένα για τον κλάδο τον 
οποίο εκπροσωπούµε και γνωρίζουµε, 
προτείνουµε τα εξής:
 1. Άµεση πληρωµή των «ζωικών» συνδεδεµένων 
ενισχύσεων.
2. Άµεση εξόφληση των αγροπεριβαλλοντικών 
προγραµµάτων του 2019.
3. Άµεση εξόφληση των υποχρεώσεων του ΕΛΓΑ 
προς τους παραγωγούς.
4. Άµεση εκκαθάριση των ασφαλιστικών 
εισφορών του 2019.
5. Άµεση εξόφληση παλαιών οφειλών προς τους 
κτηνοτρόφους (π.χ. εξισωτική 2013-2014, 
υπόλοιπα βασικής ενίσχυσης κλπ.).
6. Καµία οφειλή των αγροτών προς το κράτος 
(φόροι, ασφαλιστικές εισφορές κ.λπ.) να µην 
θεωρείται ληξιπρόθεσµη µέχρι το τέλος του έτους.
7. Να µην εφαρµοστεί κανένα µέτρο 
αναγκαστικής είσπραξης για οφειλές προς τις 
τράπεζες, για κάθε είδους δανεισµού των 
«αρχηγών» αγροτικών εκµεταλλεύσεων, µέχρι το 
τέλος του έτους.
8. Αναθεώρηση του τρόπου εφαρµογής των 
ευρωπαϊκών κανονισµών προς το ελαστικότερο, 
από το αυστηρότερο που βρίσκεται σήµερα, όσον 
αφορά τις δεσµεύσεις και τις κυρώσεις των 
παραγωγών για την εφαρµογή των µέτρων του 
ΠΑΑ, αλλά και του πρώτου πυλώνα.
9. Άµεση αντιµετώπιση των προβληµάτων που, τις 
τελευταίες µέρες, προκάλεσαν δυσλειτουργίες 
έως και διακοπή λειτουργίας σφαγείων σε 
ορισµένες περιοχές της χώρας.
10. Άµεση στήριξη του κτηνοτροφικού 
εισοδήµατος από τον κρατικό προϋπολογισµό, 
λόγω σηµαντικής πτώσης του τζίρου, ή 
περεταίρω πτώσης των τιµών των 
κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέας, γάλα).
 Επιπλέον, ακόµη και σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, 
το ΥΠΑΑΤ θα µπορούσε να ασχοληθεί µε τα πάγια 
και δίκαια αιτήµατα του κλάδου όπως: 
Ελληνοποιήσεις, κόστος ενέργειας, νέα ΚΑΠ, 
γραφειοκρατία, διαχειριστικά σχέδια βόσκησης κ.α.
 Νοµίζουµε ότι πλέον είναι ξεκάθαρο σε όλους, ότι 
σοβαρή και στιβαρή οικονοµία χωρίς πρωτογενή 
τοµέα και ειδικά κτηνοτροφία δεν υφίσταται. Ας το 
λάβουµε όλοι υπ’ όψη και µε αφορµή αυτή τη 
δύσκολη κατάσταση που προκαλεί η πανδηµία, ας 
πάρουµε αποφάσεις.

 Για το ∆Σ της ΕΕΕΒΦΒ,
Ο πρόεδρος

 Αχιλλέας Β. Τσαπραΐλης



Από τη βλάστηση 
ως τη συγκομιδή
Μεγαλύτερες οι καταστροφές με τις 
βροχές από το φουζικλάδιο σε μήλα

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Το φουζικλάδιο αποτελεί µία 
από τις πιο σοβαρές µυκητο-
λογικές ασθένειες της µηλιάς 
και οι συνέπειές της µπορεί 
να εξελιχθούν εξαιρετικά ε-
πιζήµιες κατά την περίοδο α-
πό την έναρξη της βλάστη-
σης έως και τη συγκοµιδή. 
Ο κίνδυνος αυξάνεται πε-
ρισσότερο στην περίπτωση 
που στη βλαστική περίοδο 
επικρατούν βροχοπτώσεις 
ή σε οπωρώνες υγρών πε-
ριοχών. Το παθογόνο δια-
χειµάζει συνήθως στα προ-
σβεβληµένα φύλλα στο έδα-
φος, από όπου µάλιστα ξε-
κινά κατά την άνοιξη η δη-
µιουργία των µολυσµάτων 
του ως σπορία. Η ωρίµαν-
ση αυτών συµπίπτει µε την 

έκπτυξη των οφθαλµών, τη 
λεγόµενη πράσινη κορυφή, 
κορυφώνεται στη ρόδινη ή 
λευκή κορυφή και τελειώνει 
µέχρι το τέλος της άνθισης.

Η διασπορά των σπορίων 
στα νεοσχηµατισµένα πρά-
σινα µέρη της µηλιάς έχει 
ως αποτέλεσµα την έναρ-
ξη πρωτογενών µολύνσεων 
στην αρχή της άνοιξης, ωστό-
σο, αναγκαία προυπόθεση 
αποτελούν ο υγρός καιρός 
και η διαβροχή της βλάστη-
σης για 10 τουλάχιστον ώ-
ρες µε θερµοκρασίες µετα-
ξύ 16 και 24ο C. Παρόµοιες 

συνθήκες σηµειώνονται αυ-
τή την εποχή σε αρκετές πε-
ριοχές της χώρας και επειδή 
τα ασκοσπόρια βρίσκονται 
ήδη στο στάδιο της ωρίµαν-
σης, προκειµένου να αποφε-
χθούν οι πρωτογενείς προ-
σβολές στη νέα άνθηση, οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
συστήνουν την άµεση και έ-
γκαιρη παρέµβαση. 

Επιβεβληµένος 
ο προληπτικός ψεκασµός

Για την προστασία των ευ-
παθών ιστών, όπως είναι η 
νεαρή βλάστηση, τα άνθη 
και οι νεαροί καρποί, κρίνε-
ται λοιπόν επιβεβληµένος ο 
προληπτικός ψεκασµός σε 
τρεις φάσεις µε κατάλληλα 
και εγκεκριµένα για τις καλ-
λιέργειες µυκητοκτόνα. 

Στη µηλιά συγκεκριµένα, 

ο πρώτος ψεκασµός διενερ-
γείται το διάστηµα όπου οι 
οφθαλµοί έχουν εκτπυχθεί 
σε µήκος περίπου 1,5 εκ, 
δηλαδή όταν εµφανιστεί η 
πράσινη κορυφή. Το δεύ-
τερο στάδιο ανάπτυξης που 
απαιτεί επέµβαση µε µυκη-
τοκτόνο είναι το στάδιο της 
ρόδινης κορυφής και τέλος 
επαναλαµβάνεται όταν έχει 
πέσει το 70-90% των πετά-
λων. Εάν οι παραπάνω ψε-
κασµοί δεν πραγµατοποιη-
θούν κι εφόσον η καλλιέρ-
γεια εκτεθεί στις παραπάνω 
συνθήκες, σε διάστηµα 10-
17 ηµερών ύστερα δηµιουρ-
γούνται τα δευτερογενή µο-
λύσµατα (εξάνθιση) στις κη-
λίδες, τα οποία προκαλούν 
τις δευτερογείς µολύνσεις. 
Κατά κανόνα τα συµπτώµα-
τα εκδηλώνονται στα φύλ-
λα και τους καρπούς. 

Έντονη δραστηριότητα ακάρεων σε νεαρούς ιστούς ελιάς
Κατά την προηγούµενη καλλιεργητική περίοδο επικράτησαν ήπιες καιρικές 
συνθήκες, γεγονός το οποίο σε συνδυασµό µε την παρατεταµένη καλοκαιρία του 
φθινοπώρου, είχε ως συνέπεια την ανάπτυξη εξαιρετικά Eriophydae. Τα 
συµπτώµατα εκδηλώνονται στο παλιό φύλλωµα µε καστανές ανάγλυφες κηλίδες 
(παραµορφώσεις) στην κάτω επιφάνεια και χλωρώσεις (κιτρινίσµατα) στην 
επάνω επιφάνεια αντίστοιχα. Στις νεαρές ταξιανθίες και τα νέα φύλλα 

αναπτύσσεται ιδιαίτερα αυξηµένη τροφική δραστηριότητα, ενώ εκτεταµένες ζηµιές στους 
οφθαλµούς νεαρών ελαιόδεντρων είναι δυνατόν να προκαλέσουν µέχρι και ανάσχεση της 
βλαστικής ανάπτυξης. Το βλαστικό στάδιο σχηµατισµού και ανάπτυξης των ανθοταξιών 
ταυτίζεται µε τη µέγιστη πληθυσµιακή πυκνότητα του Eriophydae.Αυτό συνεπάγεται την 
είσοδό τους µεταγενέστερα στα άνθη κι εποµένως στους καρπούς µε αποτέλεσµα 
ανθόπτωση ή καρπόπτωση, αντίστοιχα. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ηρακλείου συνιστούν προληπτικό ψεκασµό όταν η νεαρή βλάστηση έχει µήκος 6 - 8 
εκ. Ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν νεαρά δένδρα σε νέους ελαιώνες και φυτώρια καθώς και 
αυστηρά κλαδεµένα και ποτιστικά ελαιόδεντρα µε πλούσια τρυφερή βλάστηση. 

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Προληπτικά
Οι γεωπόνοι συνιστούν 

τρεις ψεκασµούς ξεκινώ-
ντας από το στάδιο της 

πράσινης κορυφής 

Ωίδιο στο αµπέλι
Την εποχή αυτή, ειδικότερα σε όσους αµπελώνες 
σηµειώθηκαν εκτεταµένες προσβολές κατά την 
προηγούµενη βλαστική περίοδο, εάν τα σηµάδια 
της ασθένειας είναι εµφανή πάνω στις κληµατίδες 
µε τη µορφή καστανών κηλίδων κρίνεται 
επιβεβληµένη η επέµβαση καθώς, σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Ιωαννίνων, ο ψεκασµός είναι 
καθοριστικής σηµασίας για την εξέλιξη της 
ασθένειας.  Επιπλέον, µε τη νέα βλάστηση µπορεί 
να παρατηρηθούν και οι λεγόµενοι «βλαστοί 
σηµαίες», µικροί βλαστοί, δηλαδή, που δεν 
αναπτύσσονται, και έχουν φύλλα καλυµµένα µε 
µια γκρι σκόνη. Θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί 
από το στάδιο της έκπτυξης 2-3 φύλλων µε 
αντίστοιχο µήκος βλαστού 5-7 cm. Θεωρείται 
ωφέλιµο να χρησιµοποιηθεί αρχικά σκεύασµα 
επαφής, ενώ στις ευαίσθητες ποικιλίες όπου 
παρατηρείται έξοδος προσβεβληµένων βλαστών, 
είναι αναγκαίο επιπρόσθετα αυτοί να αφαιρεθούν 
και να καταστραφούν.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Karathane Star, Vineto EC
BAYER: Prosper 500EC, 
Luna Sensation 500SC
FMC: Fungiben 12.5 EC, Impact 125 SC (το 
τελευταίο µόνο για οινοποιητικό αµπέλι)
HELLAFARM: Krill 10 EC, 
Χελλαθειον 80 WG, Myclofil
Κ&ΝΕ: Cyflamid 5EW, Tebu-max 20EW
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Dynali 60/30 DC &Topas 100 EC
UPL: Kusabi, Ksar-Vitis, Spirox

Περονόσπορος
∆εδοµένων των πρόσφατων καιρικών συνθηκών, 
η ανάπτυξη του µύκητα του περονόσπορου 
ευνοείται από τον οµιχλώδη, υγρό και ψυχρό 
καιρό. Θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική ασθένεια 
στα ψυχανθή καθώς το παθογόνο διαχειµάζει στα 
προσβεβληµένα φυτικά υπολείµµατα αλλά και 
στους σπόρους µε τους οποίους µάλιστα 
επιτυγχάνεται η µετάδοσή του σε µεγάλες 
αποστάσεις. Χαρακτηριστικό σύπτωµα της 
ασθένειας, εκτός της λευκής βαµβακώδης 
εξάσνθησης στο κάτω µέρος των φύλλων και 
στους λοβούς, αποτελούν οι καστανές βυθισµένες 
κηλίδες στους σπόρους. Με την άνοδο της 
θερµοκρασίας τα φυτά που προσβλήθηκαν 
συνήθως συνέρχονται και συνεχίζουν την 
ανάπτυξή τους, αλλά οπωσδήποτε δίνουν τελικά 
µειωµένη απόδοση.  Οι γεωπόνοι του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου, προτείνουν οι ψεκασµοί να ξεκινήσουν 
µόνο µόλις εκδηλωθούν τα πρώτα συµπτώµατα 
της ασθένειας µε εκλεκτικά και επιτρεπόµενα  
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.  Να σηµειωθεί 
ότι ο µύκητας δε µεταδίδεται µε τον σπόρο της 
φακής, αλλά είναι δυνατόν µικρά προσβεβληµένα 
φυτικά υπολείµµατα (κυρίως ξερά φύλλα) να 
συγκοµιστούν µαζί µε τον σπόρο και εφόσον 
αυτός χρησιµοποιηθεί για σπορά χωρίς να 
καθαριστεί, να µεταδοθεί η ασθένεια την 
επόµενη χρονιά.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ  
        liamis@agronews.gr

Με «οµπρέλα» τις παραγγελίες από 
την Ευρώπη, λόγω του Πάσχα των 
Καθολικών, στις 12 Απριλίου, κινεί-
ται, σε συνθήκες σχετικής ασφάλει-
ας µέχρι στιγµής τουλάχιστον, η ελ-
ληνική κοµπόστα µέσα στην «καται-
γίδα» της πανδηµίας του κορωνοϊού.

«Την περίοδο που διανύουµε οι 
φορτώσεις προϊόντος είναι αυξηµέ-
νες µε προορισµό κατά κύριο λόγο 
τις ευρωπαϊκές αγορές. Η ζήτηση εί-
ναι, τηρουµένων των αναλογιών, ζω-
ηρή και ο λόγος σχετίζεται µε το ό,τι 
σε περίπου δύο εβδοµάδες οι Καθο-
λικοί εορτάζουν το Πάσχα», ανέφερε 
ο πρόεδρος της Ένωσης Κονσερβο-
ποιών Ελλάδος, Κώστας Αποστόλου.

Η ροή διάθεσης της περσινής πα-
ραγωγής κοµπόστας, που ήταν περί 
το 10% υψηλότερη εκείνης του 2018, 
προς ώρας εξελίσσεται χωρίς σοβαρά 
προβλήµατα, µε εξαίρεση τις εξαγωγές 
στην Αµερική, όπου υφίστανται δυσκο-
λίες λόγω των δασµών που έχει επι-
βάλλει η κυβέρνηση Τράµπ σε σειρά 
ευρωπαϊκών προϊόντων, µεταξύ των ο-
ποίων κι η ελληνική κοµπόστα που έ-
χει επιβαρυνθεί µε ένα επιπλέον 25%.

Μικροπροβλήµατα στον τοµέα των 
logistics και κάποιες καθυστερήσεις 
που σχετίζονται µε την υποστελέχω-
ση των τελωνειακών υπηρεσιών, µε 
δεδοµένες τις συνθήκες που έχουν 
διαµορφωθεί στην αγορά από τα µέ-
τρα περιορισµού της εξάπλωσης του 
Covid-19, χαρακτηρίζονται ως πταί-

σµατα από τους εµπλεκόµενους µε τον 
κλάδο της εγχώριας κονσερβοβιοµη-
χανίας και δεν ανησυχούν.

Προβληµατίζει η νέα 
καλλιεργητική περίοδος

«Η κατάσταση είναι κατανοητή και 
δεν µπορούµε να γκρινιάζουµε για τέ-
τοιους λόγους µέσα σε αυτό το πρω-
τόγνωρο περιβάλλον σε διεθνές επί-
πεδο», σηµειώνει ο επικεφαλής της Ε-
ΚΕ, επαναλαµβάνοντας πως για την 
ώρα η πορεία των εξαγωγών είναι δι-
αχειρίσιµη ως προς τους όγκους που 
έχουν φύγει ήδη και τα δυνητικά α-
ποθέµατα. Ένα θέµα, βέβαια, υπάρχει 
στις τιµές, καθώς τα συµβόλαια της ε-
µπορικής σεζόν 2019-20 ήταν µε κα-
τά τι χαµηλότερη τιµή έναντι εκείνων 
της αµέσως προηγούµενης χρονιάς, 
αλλά εν µέρει αντισταθµίζεται από τη 
µεγαλύτερη παραγωγή.

Με δεδοµένο ότι η τρέχουσα εµπο-
ρική σεζόν  έχει πάρει το δρόµο της, ε-
κείνο που πραγµατικά προβληµατίζει 
την αλυσίδα παραγωγής, µεταποίησης 
και εµπορίας ελληνικής κοµπόστας εί-
ναι το τι θα γίνει µε τη φετινή καλλι-
εργητική και παραγωγική περίοδο. Ο 
µεγαλύτερος παράγοντας αβεβαιότη-
τας σχετίζεται µε την έλλειψη εργατι-
κών χεριών, ιδίως τώρα που έχει κλεί-
σει λόγω κορωνοϊού τα σύνορά της η 
Αλβανία, η οποία τροφοδοτεί συστη-
µατικά µε έµπειρους εργάτες το τρί-
γωνο Πέλλας – Ηµαθίας και Πιερίας.

Ήδη οι καλλιέργειες ροδακινιάς, 
που αποτελεί το κύριο φρούτο για την 
εγχώρια κονσερβοβιοµηχανία, διανύ-
ουν το στάδιο της ανθοφορίας και της 
γονιµοποίησης, σύντοµα θα έρθει η 
ώρα του αραιώµατος, αλλά και της συ-
γκοµιδής και στον ορίζοντα λύση του 
προβλήµατος δεν έχει φανεί ακόµη. 

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
 2019  (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

78.500

ΗΜΑΘΙΑ ΠΕΛΛΑ

53.500

ΛΑΡΙΣΑ

9.300

ΚΟΖΑΝΗ

6.900

ΑΡΓΟΛΙ∆Α

1.500

ΚΟΡΙΝΘΙΑ

945

ΠΙΕΡΙΑ

709

Φεύγει ομαλά η περσινή κομπόστα, 
αβεβαιότητα για τη νέα παραγωγή
Με τις ροδακινιές στο στάδιο ανθοφορίας και γονιμοποίησης, βασικός παράγοντας 
ανησυχίας για τη νέα καλλιεργητική χρονιά αποτελεί η έλλειψη εργατικών χεριών

Πάσχα Καθολικών
Σε συνθήκες σχετικής 
ασφάλειας κινούνται 

µέχρι στιγµής οι 
εξαγωγές της εγχώ-
ριας κοµπόστας εν 
όψει και του Πάσχα 

των Καθολικών

Στην Πιερία 
10.000 εργάτες 

Το µέγεθος του 
προβλήµατος των 
εργατικών χεριών 
γίνεται αντιληπτό 
αν σκεφθεί κανείς 

πως κάθε χρόνο στην 
Ηµαθία απασχολού-

νται γύρω στους 
10.000 µετακλητούς 
αλλοδαπούς εργάτες

Ακόµη κι αν τελικά η λύση της 
αξιοποίησης των προσφύγων 
ευοδωθεί, η απουσία, ελέω 
κλεισµένων συνόρων, των 
έµπειρων Αλβανών εργατών 
θα είναι αισθητή.

Αξιοποίηση 
προσφύγων 
στα σενάρια
Με το χρόνο να πιέζει πλέον 
ασφυκτικά, στο τραπέζι έχουν 
πέσει διάφορες ιδέες και µια 
εναλλακτική είναι και αυτή της 
αξιοποίησης προσφύγων από 
δοµές της Β. Ελλάδας, που 
έχουν εξασφαλίσει πολιτικό 
άσυλο. Υπό αυτό το πρίσµα 
προ 10ηµέρου στη Βέροια 
οργανώθηκε µε πρωτοβουλία 
της νεοσύστατης Εθνικής 
∆ιεπαγγελµατικής 
Πυρηνοκάρπων µια ευρεία 
σύσκεψη µε τη συµµετοχή γ.γ., 
στελεχών της προεδρίας της 
κυβέρνησης, εκπροσώπων του 
∆ιεθνούς Οργανισµού 
Μετανάστευσης και ΜΚΟ µε 
θέµα την αξιοποίηση 
προσφύγων που 
φιλοξενούνται σε δοµές της 
Βέροιας, της Αλεξάνδρειας, 
των ∆ιαβατών και της Κάτω 
Μηλιάς Πιερίας σε Ηµαθία και 
τη Πέλλα. Εκεί
αποφασίστηκε να γίνουν 
επισκέψεις στα camps και να 
διερευνηθεί ο αριθµός εκείνων 
που µπορούν να 
απασχοληθούν από τις αρχές 
Μαΐου έως και το τέλη 
Ιουνίου, ώστε να γίνει το 
αραίωµα στις ροδακινιές και 
κατόπιν η συγκοµιδή. 
Χρηµατοδοτικά εργαλεία 
φαίνεται πως υπάρχουν µέσω 
της κάλυψης από την πολιτεία 
του κόστους πρώτης 
εγκατάστασης των 
προσφύγων, αλλά και της 
παροχής του ενοικίου τους 
από πόρους για το 
µεταναστευτικό. Παράλληλα 
ο ΑΣ Ηµαθίας κατάθεσε 
πρόταση µε την οποία ζητά να 
«τρέξουν» προγράµµατα µέσω 
ΟΑΕ∆, για την προώθηση της 
απασχόλησης Ελλήνων στη 
λογική το κόστος του 
µεροκάµατου να καλύπτεται 
κατά το ήµισυ από το κράτος, 
ως ένα αντιστάθµισµα στις 
απώλειες του κορωνοϊού.



Όσοι το έχουν προγραμματίσει θα σπείρουν
Στήριξη για το επιχειρηματικό ρίσκο που παίρνουν ζητούν οι εταιρείες των αγροεφοδίων

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με πιστώσεις στο σταθερό και συνε-
πές πελατολόγιο κινούνται τα κατα-
στήµατα αγροεφοδίων σε όλη την ε-
πικράτεια, ενώ παράλληλα οι γεωπό-
νοι προτάσσουν το µεγάλο επιχειρη-
µατικό ρίσκο που αναλαµβάνουν το 
διάστηµα αυτό, αλλά από την άλλη 
και την υποχρέωση να διευκολύνουν 
τους αποφασισµένους παραγωγούς, 
ώστε να µην διαιωνιστούν τα εµπό-
δια που βάζει ο κορωνοϊός και στη 
µετά από την κρίση περίοδο.

«Όσοι έχουν προγραµµατίσει να 
σπείρουν, θα σπείρουν», εκτιµούν 
διαχειριστές και ιδιοκτήτες επιχει-
ρήσεων αγροεφοδίων που ωστό-
σο βλέπουν ελαφρώς µουδιασµέ-
νη την αγορά, γεγονός που αποδί-
δεται στη διστακτικότητα που καλλι-
εργεί η κατάσταση στην οικονοµία.

«Οι επαγγελµατίες παραγωγοί τη-
λεφωνούν, τους διαβεβαιώνουµε ό-
τι υπάρχει επάρκεια στα αγροεφό-

δια µε σταθερές τιµές και στη συνέ-
χεια έρχονται και παραλαµβάνουν, 
τηρώντας όλους τους υγειονοµι-
κούς κανόνες που έχουν προβλε-
φθεί από την πολιτεία» εξηγεί στην 
Agrenda o Γιάννης Τρουπής, οινο-
ποιός, πρόεδρος του Εµπορικού Ε-
πιµελητηρίου Αρκαδίας και ιδιοκτή-
της καταστηµάτων µε αγροεφόδια. 

Όπως εκτιµά ο ίδιος «οι παραγω-
γοί πρέπει να κάνουν καλά τη δου-
λειά τους και εµείς τη δική µας. Οι 
συνειδητοποιηµένοι αγρότες άλλω-
στε έχουν αντιληφθεί ότι είναι κα-
θοριστικοί κρίκοι της αλυσίδας τρο-
φίµων και ότι ίσως από το καλοκαί-
ρι δουν και µια αύξηση των τιµών, 
λόγω και των περιορισµένων εισα-

γωγών που αναµένονται».
Όπως ξεκαθαρίζουν οι συνοµιλη-

τές µας, τα φαινόµενα συνωστισµού 
που καταγράφηκαν τις πρώτες ηµέ-
ρες της ενεργοποίησης των έκτακτων 
µέτρων, πλέον δεν υφίστανται. Και 
όπως προαναφέρθηκε, η πληρότητα 
σε αποθέµατα δεν ανησυχεί και τόσο 
τους επιχειρηµατίες του κλάδου, όσο 
το ρίσκο των πιστώσεων. «Εµείς τώ-
ρα γινόµαστε εγγυητές για τα προϊ-
όντα που θα αγοράσουν οι παραγω-
γοί, ειδικά για εκείνους που δεν έ-
χουν προµηθευτεί την Κάρτα του Α-
γρότη» αναφέρει ο Νίκος Στασινός, 
διευθύνων σύµβουλος της Στασινός 
ΑΕ από τις Σέρρες. «Βλέποντας την 
κατάσταση, είχαµε κάνει από πριν 
έναν εφοδιασµό» συµπληρώνει ο ί-
διος καταλήγοντας: «∆εν ξέρουµε τι 
θα γίνει τις επόµενες εβδοµάδες, α-
φού υπάρχουν µικρές καθυστερήσεις 
στις αποστολές από την Ευρώπη». Ω-
στόσο επαναλαµβάνει ότι οι επιχει-
ρηµατίες θεωρούν πως δεν ενδέχε-
ται να υπάρξει θέµα µε τα αποθέµατα.

Βοήθεια 
«Εκτακτα βοηθήµατα 

και µέτρα για να 
αντέξει το σύστηµα 

που έχουµε αναπτύξει 
µε παραγωγούς ως 

σήµερα» ζητούν 
οι ιδιοκτήτες των 

καταστηµάτων αγροε-
φοδίων

Ροή
«Οι επαγγελµα-
τίες παραγωγοί 

τηλεφωνούν, τους 
διαβεβαιώνουµε ότι 
υπάρχει επάρκεια 

στα αγροεφόδια µε 
σταθερές τιµές και στη 
συνέχεια έρχονται και 

παραλαµβάνουν»

Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων αγροεφοδίων δηλώνουν πληρότητα αποθεµάτων.
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Σε επενδύσεις και αγροπεριβαλλοντικά 

Πλήρης χαλάρωση 
στο πλαίσιο εφαρμογής 
σε όλα τα Προγράμματα

 Παρατείνονται όλες οι προθεσμίες υλοποίησης, κατάργηση του 
ν+3, μεγαλύτερες προκαταβολές και χαλάρωση των δεσμεύσεων 
για τους δικαιούχους των επενδυτικών προγραμμάτων 

 Δρομολογούνται και νέα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης για 
έκτακτη στήριξη στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αλλάζει όλο το πλαίσιο εφαρµογής 
στα Προγράµµατα Αγροτικής Ανά-
πτυξης µε τις προθεσµίες να παρα-
τείνονται, τις δεσµεύσεις των δικαι-
ούχων να χαλαρώνουν και προστί-
θενται και νέα Μέτρα για τη στήριξη 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων.

Ήδη οι Βρυξέλλες έχουν δώσει 
το «ΟΚ» για να προχωρήσει η τρο-
ποποίηση των εφαρµοστικών κει-
µένων στα πλαίσια των έκτακτων 
µέτρων στήριξης λόγω πανδηµίας, 
ενώ το γεγονός ότι δεν θα ισχύσει 
για την απορρόφηση των κονδυ-
λίων το ν+3, σηµαίνει ότι οι δικαι-
ούχοι θα έχουν περισσότερο χρό-
νο στη διάθεσή τους να πραγµα-
τοποιήσουν την επένδυση. 

Αυτό που µένει τώρα είναι να 
δροµολογηθούν οι σχετικές τρο-
ποποιήσεις στα εφαρµοστικά πλαί-
σια  (παρατάσεις υλοποίησης έρ-
γων κ.λπ) των Μέτρων, µε εκείνο 
του 4.2 «Εµπορία-Μεταποίηση» να 
είναι ήδη ώριµο ενώ ακολουθούν 
τα Σχέδια Βελτίωσης αλλά και τα 
Leader. Σηµειώνεται εδώ όσον α-
φορά ειδικότερα τα Σχέδια Βελτί-
ωσης πως τα καταστήµατα αγρο-
τικών µηχανηµάτων µέσω των ΣΕ-
ΑΜ και ΕΚΑΓΕΜ (βλ. άρθρο δεξιά) 
βεβαιώνουν πως είναι σε πλήρη 
ετοιµότητα να ικανοποιήσουν ο-
ποιαδήποτε ανάγκη προκύψει στα 
πλαίσια των επενδυτικών ανα-
γκών των αγροτών αλλά και ενό-
ψει των απαιτητικών εαρινών και 
θερινών εργασιών.

Στη Βιολογική Γεωργία τώρα, εί-
ναι πολύ πιθανό να ικανοποιηθεί 
τώρα και το αίτηµα για τη διετή πα-
ράταση στις δεσµεύσεις των «νεο-
εισερχόµενων». Το ίδιο ισχύει και 
για το αίτηµα παραγωγών που έκα-

Να διαβεβαιώσουν τους αγρότες 
πως τα καταστήµατα αγροτικών µη-
χανηµάτων είτε λειτουργούν πλή-
ρως, είτε µερικώς, είναι σε θέση να 
καλύψουν τις ανάγκες τους επιχεί-
ρησαν εισαγωγείς (ΣΕΑΜ) και κατα-
σκευαστές µηχανηµάτων (ΕΚΑΓΕΜ) 
µε ανακοινώσεις τους: 

Η ανακοίνωση του ΣΕΑΜ
Τα µέλη του ΣΕΑΜ στη συντριπτι-

κή τους πλειοψηφία λειτουργούν εί-
τε πλήρως, είτε µερικώς, τηρώντας 
αυστηρά τους κανόνες υγιεινής και 
πρόληψης, προκειµένου να καλύ-
ψουν τις αυξηµένες ανάγκες των α-
γροτών εν όψει των καλοκαιρινών 
καλλιεργειών. Οι φίλοι µας αγρό-
τες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ό-
λες οι επιχειρήσεις του κλάδου, εί-
ναι κατάλληλα οργανωµένες και εί-
ναι δίπλα τους σ’ αυτή τη πολύ δύ-
σκολη, αλλά πρόσκαιρη συγκυρία. 
Θα πρέπει όµως και αυτοί να πει-
θαρχούν στις αποφάσεις της Πολι-
τείας, προκειµένου να προστατεύ-
σουν τον εαυτό τους αλλά και τους 
γύρω τους.

Τοποθέτηση κατασκευαστών
Η ΕΚΑΓΕΜ Ελλάδος θα ήθελε να 

ενηµερώσει για τη λειτουργία των 
επιχειρήσεων των µελών της, είτε 
πλήρως είτε µερικώς, µε γνώµονα 
την προστασία τόσο του προσωπι-
κού όσο και των πελατών τους, προ-
κειµένου να καλύψουν τις ανάγκες 
της αγοράς εν’ όψει της καλλιεργη-
τικής περιόδου.

Σας ενηµερώνουµε όλους πως 
για οτιδήποτε χρειαστείτε µπορείτε 
να επικοινωνήσετε τηλεφωνικώς µε 

Οργανωμένες οι επιχειρήσεις 

ναν αίτηση στην 3η προκήρυξη του 
Μέτρου, εντάχθηκαν, αλλά αµέσως 
µετά απεντάχθηκαν καθώς έκλεισαν 
εκπρόθεσµα σύµβαση µε φορέα πι-
στοποίησης (µετά το 15νθήµερο). 
Μάλιστα, για το ζήτηµα αυτό είχε ε-
νηµερωθεί και η γενική γραµµατεία 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, που έβλεπε θετικά το ζήτηµα δι-
καίωσής τους, αλλά οι διαδικασίες 
είχαν «παγώσει».

Νέα µέτρα στα σκαριά
Πληροφορίες της Agrenda αναφέ-

ρουν πως στην ατζέντα των τροπο-
ποιήσεων στα Προγράµµατα Αγρο-
τικής Ανάπτυξης, βρίσκονται και νέα 
Μέτρα ώστε να υπάρξει στήριξη νέων 
επενδύσεων ή των εισοδηµάτων ο-
ρισµένων οµάδων αγροτών και κτη-
νοτρόφων. 

Αποδέσµευση ίδιων κεφαλαίων
Όσον αφορά συγκεκριµένα την 

«Εµπορία-Μεταποίηση» οι πληρο-
φορίες λένε πως ειδικότερα για το 
ζήτηµα της ρευστότητας, έχει γίνει 
η πρόταση από τις αρµόδιες διαχει-
ριστικές αρχές για αποδέσµευση των 
ίδιων κεφαλαίων για τα οποία έχουν 
βαθµολογηθεί οι δικαιούχοι όσον α-
φορά το κριτήριο «ωριµότητα της ε-
πένδυσης» και τα οποία δεσµεύο-
νται να τα καταθέσουν µε το αίτηµα 
πρώτης πληρωµής. 

Μέτρο 11
Στη Βιολογική Γεωργία αλλάζει 
πλέον το κλίµα για το ενδεχό-
µενο διετούς παράτασης των 
δεσµεύσεων για τους δικαιού-

χους του 2017

Η ταχεία 
διαµόρφωση των 
χρηµατοδοτικών 
εργαλείων που 
απαιτούνται στις 
επενδύσεις, θα 
βοηθήσει στην 
υλοποίηση.
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Παράταση
Ήδη έχουν δοθεί παρατάσεις 
στους δικαιούχους του Μέτρου 
11 Βιολογική Γεωργία για την 
υποβολής των παραστατικών 
συµµόρφωσης µέχρι 27 
Απριλίου και στους δικαιούχους 
του Μέτρου 9 Ενίσχυση Οµάδων 
Παραγωγών µέχρι 15 Μαΐου στα 
αιτήµατα πληρωµής. 
 

 Πληρωμή
Για το υποµέτρο 4.2, η αίτηση 
πρώτης πληρωµής αντιστοιχεί 
τουλάχιστον στο 25% του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού 
της πράξης. Οι αιτήσεις 
ενδιάµεσης πληρωµής 
αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστον στο 
20% του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού της πράξης. 

Δημόσιο
Το γεγονός ότι οι ∆ηµόσιες 
υπηρεσίες υπολειτουργούν 
προστίθεται στη λίστα των λόγων 
που θα πρέπει να χαλαρώσει το 
πλαίσιο των επενδυτικών 
µέτρων.



μηχανημάτων

ΝΕΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟ 

20%

 

1%
ΤΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ

ΣΤΟ

75%
ΠΟΣΟΣΤΟ

ΠΩΛΗΣΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ

ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ 
ΓΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.

}

}
Προτεραιότητα
αδειοδότησης 
σε ΑΠΕ αγροτών   
Σταθµοί αυτοπαραγωγής ρεύµα-
τος (net metering) και παραγω-
γής βιοµάζας φυσικών ή νοµι-
κών προσώπων που θα λειτουρ-
γήσουν τη µονάδα δίπλα από την 
αγροτική τους εκµετάλλευση θα 
έχουν προτεραιότητα στην αξιο-
λόγηση και χορήγηση οριστικών 
προσφορών σύνδεσης για σταθ-
µούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ διαφόρων 
τεχνολογιών. Αυτό ορίζει η από-
φαση του υφυπουργού Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας Γεράσιµου 
Θωµά, (ΦΕΚ Β/940/20.3.2020. 
Στόχος των ρυθµίσεων που προ-
βλέπει η ΥΑ είναι η αναβάθµιση 
των δικτύων ηλεκτρικής ενέργει-
ας, προκειµένου να αυξηθεί ο δι-
αθέσιµος ηλεκτρικός χώρος για 
νέους παραγωγούς ανανεώσι-
µων πηγών ενέργειας.

Μετά την παραπάνω απόφαση, 
εντός των επόµενων ηµερών, α-
ναµένεται η έκδοση νέας απόφα-
σης σχετικά µε την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών σε γη υψηλής 
παραγωγικότητας. 

Συγκεκριµένα, όπως ορίζεται, 
οι κατηγορίες επενδύσεων που θα 

αδειοδοτούνται κατά προτεραιό-
τητα µεταξύ άλλων είναι:

  Σταθµοί βιοµάζας φυσικών ή 
νοµικών προσώπων εγγεγραµµέ-
νων στο Μητρώο Αγροτών και Α-
γροτικών Εκµεταλλεύσεων του ν. 
3874/2010, όπως ισχύει, εγκατε-
στηµένης ισχύος µικρότερης ή ί-
σης των 3 MW, οι οποίοι εγκαθί-
στανται και πρόκειται να λειτουρ-
γήσουν εντός της Περιφερειακής 
Ενότητας που βρίσκονται οι αγρο-
τικές εκµεταλλεύσεις τους, όπως 
αυτές ορίζονται στις διατάξεις του 
ν. 3874/2010, όπως ισχύει.

  Σταθµοί βιοαερίου, µε εγκα-
τεστηµένη ηλεκτρική ισχύ µικρό-
τερη ή ίση των 3 ΜW.

  Σταθµοί παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από αυτοπαραγω-
γούς µε εφαρµογή ενεργειακού 
συµψηφισµού, σύµφωνα µε το 
άρθρο 14Α του ν. 3468/2006, ό-
πως ισχύει.

  Σταθµοί παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από αυτοπα-
ραγωγούς µε εφαρµογή εικονι-
κού ενεργειακού συµψηφισµού, 
σύµφωνα µε το άρθρο 14Α του ν. 
3468/2006, όπως ισχύει.

  Σταθµοί παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας που ανήκουν σε Ε-
νεργειακές Κοινότητες µε εφαρ-
µογή εικονικού ενεργειακού συµ-
ψηφισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 
11 του ν. 4513/2018.

  Σταθµοί παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας µε χρήση γεωθερ-
µικής ενέργειας.

Ανανεωµένος πίνακας   
δικαιούχων του Μέτρου
αντιχαλαζικών 

Τους επικαιροποιηµένους πίνακες 
µε τα αποτελέσµατα διοικητικού 
ελέγχου µετά την εξέταση των 
ενστάσεων στα αντιχαλαζικά 
ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ. Σύµφωνα µε 
τον οργανισµό, στον πίνακα 
περιλαµβάνονται 422 επιλέξιµες 
αιτήσεις συνολικού ποσού δηµόσιας 
δαπάνης 6.255.842,87 ευρώ. 
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση 
δηµοσιεύτηκε:
1. Πίνακας αιτήσεων που 
επιλέγονται για στήριξη. Ο Πίνακας 
περιλαµβάνει 422 επιλέξιµες 
αιτήσεις συνολικού ποσού δηµόσιας 
δαπάνης 6.255.842,87 ευρώ που 
καλύπτονται από τον προϋπολογισµό 
της πρόσκλησης.
2. Πίνακα αιτήσεων που δεν 
επιλέγονται για στήριξη. Ο Πίνακας 
περιλαµβάνει 94 µη επιλέξιµες 
αιτήσεις και δεν περιλαµβάνει 
αιτήσεις που είναι επιλέξιµες αλλά 
δεν καλύπτονται από το όριο των 
διαθέσιµων πιστώσεων.
Αναλυτικά οι σχετικοί πίνακες στο 
www. agronews.gr.

τα µέλη που θα κάνουν ότι είναι αν-
θρωπίνως δυνατόν για να σας εξυ-
πηρετήσουν είτε µε αποστολή της 
παραγγελίας σας είτε µε ραντεβού 
για την παραλαβή της.

Συνεχίζονται οι παραδόσεις των µη-
χανηµάτων, λαµβάνοντας όλες τις α-
παραίτητες προφυλάξεις για την προ-
στασία του προσωπικού και των πε-
λατών και σας προτρέπουµε να προτι-
µήσετε τους εναλλακτικούς τρόπους 
επικοινωνίας από τη φυσική σας πα-
ρουσία [...]. 

Κοινότητες
∆ιατηρείται σχετική προ-
τεραιότητα για αιτήσεις 
που υποβάλλονται από 

Ενεργειακές Κοινότητες  
στις οποίες συµµετέχουν 

ΤΟΕΒ και ΓΟΕΒ
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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
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην ενσωµάτωση συγκεκριµένων κινήτρων 
για την επένδυση σε αγροτικά µηχανήµα-
τα και εξοπλισµό που θα βοηθήσει την υ-
λοποίηση της στρατηγικής από το «Χωράφι 
στο Πιάτο» (Farm to Fork) στα πλαίσια της 
νέας ΚΑΠ, εστιάζει η επίσηµη τοποθέτηση 
των Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αγροτικών 
Μηχανηµάτων (CEMA). Μέσα στις θέσεις της 
CEMA ξεχωρίζει η ειδική πρόβλεψη για την 
ανάγκη σηµαντικής αύξησης της τεχνολο-

γίας µηχανικής ζιζανιοκτονίας που θα κλη-
θούν να ενσωµατώσουν στις εκµεταλλεύσεις 
τους οι αγρότες. Και αυτό, γιατί στην πολιτι-
κή Farm to Fork, προβλέπεται η γενναία αύ-
ξηση των στρεµµάτων που καλύπτονται µε 
βιολογικές πρακτικές. 

Η συγκεκριµένη τοποθέτηση έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον καθώς κάτι αντίστοιχο έγινε και 
την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο στην 
Ελλάδα, όπου το Μέτρο 10.1.06 επιδοτούσε 
το θρυµµατισµό ελαιοκλάδων και το Μέτρο 
4.4.4 την αγορά του θρυµµατιστή (κάλυψη 
100% µάλιστα της δαπάνης µόνο για τους δι-

Κιτ μηχανικής 
ζιζανιοκτονίας μαζί 
με το πριμ Βιολογικής   
Όπως έγινε o θρυμματισμός ελαιοκλαδών η πρόταση 
των Ευρωπαίων Κατασκευαστών Μηχανημάτων

Νέα ιστοσελίδα 
της Timac Agro

Την ανάρτηση της νέας της 
ιστοσελίδας ανακοίνωσε η 
Timac Agro, που διαθέτει 
τα προϊόντα της στην ελλη-
νική αγορά αποκλειστικά 
από την εταιρεία ΛΥ∆Α 
AE. Συγκεκριµένα, στο gr.
timacagro.com µπορούν οι 
ενδιαφερόµενοι να ενηµε-
ρώνονται για τα προϊόντα 
της εταιρείας και για τη 
θρέψη καλλιεργειών.

Συνεργασία Kubota 
µε Microsoft
Νέοι «ψηφιακοί» ορίζο-
ντες ανοίγονται για την 
Kubota η οποία ανακοίνω-
σε την στρατηγική της συ-
νεργασία µε το τµήµα πα-
ροχής υπηρεσιών cloud 
της Microsoft. Πιο συγκε-
κριµένα, µε τη συνδροµή 
της Microsoft, η Kubota 
στοχεύει να πάει ένα βήµα 
πιο πέρα τον ψηφιακό µε-
τασχηµατισµό της, τον 
οποίο χρόνια αναπτύσσει.

Ευέλικτες κεφαλές 
από την Krone
Την ευελιξία να ετοιµάζε-
ται η εµπρόσθια κεφαλή 
για µεταφορά µέσα από 
την καµπίνα δίνει η Krone 
µε την νέα πατέντα που 
λανσάρει. Με αποµακρυ-
σµένο έλεγχο µ ο χειρι-
στής µπορεί να αναδιπλώ-
νει τα νέα ενσωµατωµένα 
προστατευτικά µέρη της 
κεφαλής XCollect 900-3 
ώστε να κινηθεί µε ασφά-
λεια και άνεση στο δρόµο.

Ανανέωση iXdrive 
από Kverneland
Την απόφαση να παρατεί-
νουν τη συνεργασία τους 
για την από κοινού ανά-
πτυξη των αυτοκινούµε-
νων ψεκαστικών iXdrive 
πήραν οι Kverneland-

Πρεµιέρα για το 
ροµπότ Terran
Την πρώτη του εµφάνιση 
στη έκθεση Expoagro 
Argentina έκανε το 
Terran, το αυτόνοµο ηλε-
κτρικά κινούµενο ροµπότ 
που ψεκάζει τις καλλιέρ-
γειες. Ανεπτυγµένο από 
την εταιρεία Plantium που 
ειδικεύευαι στα συστήµατα 
γεωργίας ακριβείας, το 
Terran είναι εφοδιασµένο 
µε µια µπούµα µήκους 10 
µέτρων ενώ δύναται να 
ψεκάζει µε ακρίβεια αλλά 
µε αποτελεσµατική «φει-
δώ» αφού εξοικονοµεί 
σχεδόν 90% των εισροών.

Mazzotti. Η συνεργασία 
των δύο εταιρειών φέρνει 
στην αγορά τα τρία αυτοκι-
νούµενα ψεκαστικά 
iXdrive 4240, 5240 και 
6240 που εφοδιάζονται 
µε δεξαµενή χωρητικότη-
τας 4000, 5000 και 
6000 λίτρων αντίστοιχα. 
Όλα τα µοντέλα κινούνται 
από έναν εξακύλινδρο κι-
νητήρα της Perkins απόδο-
σης 240 ίππων.
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Υποχρεωτική 
με το νέο σχέδιο 
η κατάρτιση αγροτών 
στη φυτοπροστασία
Την υποχρεωτική κατάρτιση στην ορθολογική χρήση 
φυτοπροστατευτικών για όσους αγρότες µέχρι σήµερα 
δεν διαθέτουν το κατάλληλο πιστοποιητικό, εισάγει µε-
ταξύ άλλων το αναθεωρηµένο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης 
για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρµάκων, 
ενώ µέχρι σήµερα οι ενδιαφερόµενοι ουσιαστικά µπο-
ρούσαν να αναλάβουν να «διαβάσουν» µόνοι τους και 
να δώσουν εξετάσεις. 

Το Σχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση µέχρι 3 Α-
πριλίου µετά τη σχετική παράταση που δόθηκε λόγω της 
πανδηµίας, περιλαµβάνει επίσης την επέκταση για 2 έ-
τη (7ετία αντί για 5ετία) της µέγιστης διάρκειας που θα 
έχει το κάθε πιστοποιητικό. Σηµειώνεται εδώ, πως σύµ-
φωνα µε το σχέδιο, οι συµµετέχοντες νέοι γεωργοί του 
Υποµέτρου 6.1παρακολουθούν ήδη πρόγραµµα κατάρ-
τισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρµά-
κων και δύνανται να αποκτήσουν πιστοποιητικό γνώ-
σεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρµάκων µε-
τά από εξετάσεις χωρίς την καταβολή τέλους εξέτασης.

Ακόµα µία από τις εισηγούµενες αλλαγές, αφορά την 
αυστηροποίηση του πλαισίου για τον εξοπλισµό εφαρ-
µογής των γεωργικών φαρµάκων.

Σε θέση ετοιμότητας 
δηλώνει η ΛΥΔΑ
Η ΛΥ∆Α ΑΕ µε αφορµή τη κρίσιµη συγκυρία που βιώ-
νει ο παραγωγικός ιστός της χώρας ενηµερώνει: «Σε 
δύσκολες στιγµές σαν και αυτή, ο Έλληνας παραγω-
γός έχει έναν ακόµα µεγαλύτερο ρόλο στην εύρυθµη 
λειτουργία της χώρας, καθώς ο εφοδιασµός των τροφί-
µων στηρίζεται αποκλειστικά στον κλάδο της Γεωργί-
ας. Το έργο µας είναι πιο κρίσιµο από κάθε άλλη στιγ-
µή και θα συνεχίσουµε περήφανα να στηρίζουµε τον 
Έλληνα παραγωγό στις καθηµερινές προκλήσεις που 
αντιµετωπίζει. Με όλα τα προληπτικά µέτρα εν ισχύ, οι 
εγκαταστάσεις µας λειτουργούν συνεχώς και οι εξειδι-
κευµένοι Σύµβουλοι Θρέψης είναι έτοιµοι να σας βο-
ηθήσουν. Είµαστε ευγνώµονες που δραστηριοποιού-
µαστε σε αυτό τον τοµέα και είναι τιµή µας που µπο-
ρούµε να παρέχουµε τις καλύτερες δυνατές λύσεις, οι 
οποίες βοηθούν τον Έλληνα παραγωγό να ξεπεράσει 
αυτή τη δύσκολη συγκυρία.».

καιούχους του Μέτρου 10.1.6) που απαιτού-
νταν για την επένδυση. Παρά το γεγονός πως 
το πρόγραµµα αυτό δεν προχώρησε για διά-
φορους λόγους, η πρόβλεψη για επενδυτικό 
πρόγραµµα ειδικού εξοπλισµού που θα συ-
νοδεύει την επιδότηση βιολογικών πρακτι-
κών, µοιάζει εφικτό σαν ιδέα για τη νέα ΚΑΠ.

Σηµειώνεται εδώ πως, η πολιτική Farm to 
Fork είχε προγραµµατιστεί να ανακοινωθεί 
µέσα στον Μάρτιο, ωστόσο λόγω της κατά-
στασης εκτάκτου ανάγκης που βιώνει η Ευ-
ρώπη λόγω της πανδηµίας, η δηµοσίευση 
του σχετικού εγγράφου έχει µετατεθεί για 
τα τέλη Απριλίου. «Η περαιτέρω ανάπτυξη 
της αποδοτικής βιολογικής γεωργίας, απαι-
τεί τη σηµαντική αύξηση χρήσης τεχνολογι-
ών µηχανικής ζιζανιοκτονίας ώστε να υπο-
κατασταθούν οι τεχνικές που χρησιµοποι-

ούνται µέχρι σήµερα στη συµβατική γεωρ-
γία», σηµειώνει συγκεκριµένα ο Σύνδεσµος. 

Παράλληλα η CEMA καλεί την Κοµισιόν 
να θέσει ως προτεραιότητα την υιοθέτηση τε-
χνολογιών γεωργίας ακριβείας και ψηφια-
κής γεωργίας ώστε να επιταχυνθεί η µετά-
βαση προς ένα βιώσιµο µοντέλο αγροτικής 
οικονοµίας. Να σηµειωθεί εδώ, πως αν και 
έχει ανακοινωθεί ότι η πολιτική από το Χω-
ράφι στο Πιάτο θα περιλαµβάνει έναν πο-
σοστιαίο στόχο µείωσης της χρήσης εισρο-
ών (λίπανση, φυτοπροστασία), προς το πα-
ρόν, δεν φαίνεται να έχει αποφασιστεί ποιο 
θα είναι το ποσοστό αυτό. Με γνώµονα τη 
σηµαντική οικονοµική επίπτωση που θα έ-
χουν αυτοί οι στόχοι, οι κατασκευαστές αγρο-
τικών µηχανηµάτων υποστηρίζουν πως θα 
πρέπει να εξεταστεί και να σχεδιαστεί προ-
σεκτικά ένα µεταβατικό πλάνο το οποίο θα 
χρηµατοδοτηθεί µε επαρκή τρόπο. 

Υπενθυµίζεται ότι µία άλλη θέση της CEMA 
για τη νέα ΚΑΠ είναι η πρόβλεψη επιταγών 
παροχής υπηρεσιών (voucher) τις οποίες 
οι αγρότες θα µπορούν να εξαργυρώσουν 
µέσω της πρόσληψης εργοληπτών που δι-
αθέτουν νέες τεχνολογίες και συστήµατα 
γεωργίας ακριβείας για διάφορες φροντί-
δες στο χωράφι τους.

Farm to Fork
Η δηµοσίευση της πολιτικής Farm to 
Fork έχει αναβληθεί για το τέλος του 

Απριλίου λόγω της κατάστασης µε 
τον κορωνοϊό στην Ευρώπη
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Τριπλάσια επίπεδα ζήτησης για εσπερι-
δοειδή, άδειες αποθήκες φρούτων όπως 
για παράδειγµα στην Ισπανία, άνοιγµα 
της χονδρικής προς τους καταναλωτές 
και µία εφοδιαστική αλυσίδα που επη-
ρεάζεται σηµαντικά από τα κλειστά σύ-
νορα και το φόβο των ίδιων των οδη-
γών ψυγείων να κάνουν δροµολόγια, 
καταγράφεται αυτή την περίοδο στην 
Ευρώπη. Τις ερχόµενες εβδοµάδες πά-
ντως, αναµένεται η έξαρση αυτή στους 
όγκους παραγωγής που διακινούνται 
να µειωθεί αρκετά, λόγω και της κατά-
στασης στα σύνορα αλλά και της µεί-
ωσης των αγορών «πανικού» από κα-
ταναλωτές, όπως καταγράφει το Fresh 
Plaza σε ανάλυσή του. Οι καλλιεργη-
τές από την πλευρά τους πάντως φαί-
νεται να ανησυχούν και για την έλλει-
ψη αγρεργατών, µε κάποιους να προ-
τείνουν να δουλέψουν στο χωράφι ό-
σοι έµειναν άνεργοι από την εστίαση. 

Στη Γαλλία, καρότα, πατάτες και ε-
σπεριδοειδή φαίνεται να στοκάρουν 
οι καταναλωτές µε τα ράφια να έχουν 
αδειάσει, ενώ προϊόντα που θεωρούνται 
«πολυτελείας» όπως τα σπαράγγια δεν 
προτιµόνται. Επιπλέον, όσοι αγρότες 
πωλούν σε σχολεία και εστίαση, τώρα 
που αυτά έκλεισαν, πασχίζουν να βρουν 
νέα κανάλια διανοµής. Από την άλλη, 
κατά 30% αυξήθηκε ο τζίρος του λια-
νεµπορίου στην Ιταλία, οι εισαγωγές 

έχουν µειωθεί και οι αγρότες φέρονται 
να απολαµβάνουν αυξηµένες τιµές. 
Στο χωράφι τώρα, οι παραγωγοί πυ-
ρηνόκαρπων αφήνουν λιγότερο καρ-
πό στο δέντρο, για να έχουν µέγεθος 
µε λιγότερο όγκο παραγωγής, ενώ η 
αγορά για εσπεριδοειδή πάει καλά. 
Αντίθετα, η ζήτηση για λαχανικά όπως 
µπρόκολο, κουνουπίδι, σπανάκι και 
αγκινάρα έχει πέσει.

Στην Ισπανία, υπερωρίες καταγράφουν 
στο χωράφι αγρότες και εργάτες για να 
ικανοποιήσουν τη ζήτηση η οποία για 
πατάτες είναι ιδιαίτερα υψηλή και οι τιµές 
τους έχουν αυξηθεί. Στα εσπεριδοειδή 
επίσης οι τιµές παραγωγού αυξάνονται, 
δεν υπάρχει πολύ στοκ µε το προϊόν 
να πηγαίνει κατευθείαν στην αγορά. 

Παράλληλα διπλάσια τιµή παραγωγού 
καταγράφεται στις µελιτζάνες, µε 5 
ευρώ το κιλό αγοράζει ο καταναλωτής 
πιπεριές και στο 2,86 τη ντοµάτα. Οι 
εξαγωγές σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
αυξάνονται λόγω της ζήτησης φρούτων 
και λαχανικών. Ωστόσο, οι παραγωγοί 
φράουλας ανησυχούν καθώς οι Μαρο-
κινοί απαγορεύεται να φύγουν από τη 
χώρα τους και να πάνε να δουλέψουν. 

Στη γερµανική αγορά καταγράφε-
ται, επείγουσα ανάγκη για εργάτες 
προκειµένου να φέρουν τα πρώτα 
σπαράγγια της εποχής στα ράφια. «Η 
καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών 
δεν είναι χρήσιµη αν δεν µπορούν να 
µεταφερθούν από το σηµείο Α στο Β», 
λέει η εµπορική ένωση DFHV.

Τριπλασιάστηκε η ζήτηση
για φρούτα και λαχανικά στην 
Ευρώπη, θέμα με αγρεργάτες   
και οδηγούς Η προσφορά πασχίζει να καλύψει τις 

αγορές «πανικού» στην Ευρώπη, 
με φόβο περνάνε τα σύνορα τα φορτηγά

Στην Ολλανδία έχουν δηµιουργηθεί 
drive-in για την πώληση τροφίµων.

Λύση µε «drive in» στις λαϊκές αγορές υιοθετούν οι 
Ολλανδοί αγρότες, ευκαιρίες στο επερχόµενο Ραµαζάνι

Όσοι αποθήκευσαν κρεµµύδι µάλλον πρέπει να αισθάνονται τυχεροί, 
αναφέρουν Ολλανδοί εξαγωγείς, καθώς όχι µόνο ο κορωνοϊός αλλά και το 
επερχόµενο Ραµαζάνι, γεµίζει κάθε εβδοµάδα τα φορτηγά µε όγκους άνω των 
20.000 τόνων.  Γενικότερα, στην Ολλανδία η αγορά εστιάζει κυρίως σε 
προϊόντα που θεωρούνται ότι έχουν ευεργετικές ιδιότητες, όπως το τζίντζερ και 
το σκόρδο, καθώς και προϊόντα µε µεγάλη διάρκεια ζωής, όπως κρεµµύδια, 
λάχανο και µήλα. Οι καλλιεργητές που χάνουν πωλήσεις βρίσκουν 
δηµιουργικές λύσεις, όπως drive-in (σ.σ ο καταναλωτής αγοράζει µέσα από το 
αµάξι του) για την πώληση των προϊόντων τους. Στη Μεγάλη Βρετανία οι ίδιες 
οι αγορές χονδρικής ανοίγουν επίσης τις πόρτες τους στο κοινό για άµεσες 
πωλήσεις, ενώ η κύρια ανησυχία των καλλιεργητών αυτή την περίοδο είναι 
κυρίως η επικείµενη έλλειψη εργαζοµένων από την Ανατολική Ευρώπη. 

Ν. Αφρική
Οι εξαγωγές 
µήλων αυξή-
θηκαν προς 
το Ηνωµένο 

Βασίλειο κατά 
177%

Άρση
Η Ρωσία θα 
άρει όλους 
τους περιο-
ρισµούς για 
εισαγωγές 
βασικών 
αγαθών

Λιµάνια
Στα λιµάνια 
της Κίνας 
απελευθε-

ρώνονται τα 
κοντέινερ για 

εξαγωγές

Μέσα από μία 
καταιγίδα αλλάζεις

 ∆ιαχρονικό: Κι όταν η καταιγίδα θα 
έχει περάσει, δεν θα θυµάσαι πώς τα 
κατάφερες ή πώς επιβίωσες. ∆εν θα 
είσαι καν σίγουρος εάν η καταιγίδα 
όντως τελείωσε. Ένα πράγµα είναι µόνο 
σίγουρο. Όταν θα περάσει, δεν θα είσαι 
πια ο ίδιος άνθρωπος µε αυτόν πριν 
ξεκινήσει! Haruki Murakami.

 Αγρότες-800αρι: Μπορεί η 
κυβέρνηση να απέφυγε κάθε αναφορά 
σε γεωργούς και κτηνοτρόφους στην 
ανακοίνωση του δεύτερου πακέτου 
µέτρων, ωστόσο πληροφορίες θέλουν 

τους ιθύνοντες να 
ξαναβλέπουν 
ορισµένες ακόµη 
κατηγορίες που 
πλήττονται από 
την πανδηµία του 
κορονοϊού. 
Μεταξύ αυτών 
είναι και οι 

αιγοπροβατοτρόφοι που βλέπουν τα 
αρνιά τους εν όψει Ανάστασης να 
µένουν στα αζήτητα. Έτσι 
πληροφορούµαστε πως στο επόµενο 
πακέτο που θα ανακοινωθεί πιθανό να 
συµπεριληφθούν και οι κτηνοτρόφοι για 
τη χορήγηση των 800 ευρώ. thessaliatv.
gr, 23/3/2020. 

 Ασφαλιστικά: Η συντριπτική 
πλειοψηφία των αγροτών (86,7%) 
επέλεξε την κατώτερη 1η ασφαλιστική 
κατηγορία. Το 13,3%, δηλαδή 156.374 
αγρότες επέλεξαν για το 2020 
ασφαλιστική κατηγορία από την 2η µέχρι 
την 6η . Την 2η 8.756 αγρότες, την 3η 
4.813, την 4η 3.864, την 5η 1.464 και 
την 6η 1.931. thessaliatv.gr, 14/3/2020. 

 Λαϊκές σωστές: Από 23 /3/2020 
έως 25 /4/2020, αναστέλλεται η 
δραστηριότητα στις λαϊκές αγορές όσων 
κλάδων απαιτείται µετακίνηση από 
περιφέρεια σε περιφέρεια σε όλη την 
Επικράτεια. Οι Λαϊκές Αγορές πρέπει να 
λειτουργούν µε βάση την ΚΥΑ Β 
943/20-03-2020. Π. Σταµπουλίδης, ΓΓ 
Εµπορίου.  Vimapress.gr, 23/3/2020. 

 Τοµέας Κρέατος: Οι πρωτόγνωρες 
συνθήκες που βιώνει πλέον και ο 
Τοµέας Κρέατος στην Ελλάδα, από την 
παραγωγή, την εµπορία, την µεταποίηση, 
µέχρι και το τελευταίο σηµείο πώλησης 
των προϊόντων, απαιτούν τη συνέχιση 
της ρεαλιστικής αποτύπωσης της 
κατάστασης και της διαπίστωσης των 
προβληµάτων όλων των επαγγελµατιών 
του Τοµέα Κρέατος, µε στόχο να 
διατηρηθεί η απρόσκοπτη τροφοδοσία 
της ελληνικής αγοράς, εν µέσω αυτής 
της τραγικής -για όλον τον πλανήτη- 
συγκυρίας. Ε∆ΟΚ, 20/3/2020 

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ
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Η χτυπηµένη βαριά από την εξάπλω-
ση του κορωνοϊού βιοµηχανία της 
µαζικής εστίασης, µαγείρεψε στις ά-
δειες κουζίνες των εστιατορίων µια 
επιχειρηµατική καινοτοµία, τα οµό-
λογα δείπνων. Για να µπορέσουν να 
περιορίσουν κάπως τις απώλειες που 
αναπόφευκτα σηµειώνουν στους τζί-
ρους τους, περίπου 200 µεγάλα, κυ-
ρίως αµερικανικά εστιατόρια, ξεκίνη-
σαν πριν από λίγες ηµέρες να πουλά-
νε κάτι που θα µπορούσε πιο πρακτικά 
να περιγραφεί ως εκπτωτικά κουπό-
νια που µπορούν να εξαργυρωθούν 
µετά από 30 µε 60 µέρες ή τέλος πά-
ντων όταν η όλη κατάσταση περάσει 
στην ιστορία. Στην περίπτωση ενός ε-
στιατορίου στη Νέα Υόρκη που άνοιξε 
λίγο πριν το ξέσπασµα της πανδηµίας 
η διακεκριµένη σεφ, Σουζάν Καπς, οι 
πελάτες – επενδυτές πληρώνουν 75 
δολάρια σήµερα για να πάρουν µια 
έκπτωση 100 δολαρίων από τον λο-
γαριασµό τους, όταν το εστιατόριο α-
νοίξει εκ νέου.

Με µια πρώτη µατιά φαίνεται µια κα-
λή «επένδυση» όµως οι όροι αυτοί δεν 
είναι απαραίτητα καλοί ούτε για τα ε-
στιατόρια, ούτε για τον πιστωτή. Στην 
περίπτωση του δεύτερου µάλιστα, σε 
περίπτωση αθέτησης της συµφωνίας, 
η αξία ανάκτησης είναι µηδενική, ε-
νώ περιορίζονται και τα έσοδα των ε-
στιατορίων για την µετέπειτα περίο-
δο. Πρόκειται πάντως για ένα ωραία 
τέχνασµα σύµφωνα µε το Reuters, το 
οποίο όµως µέσα από ειδική στήλη υ-
ποστηρίζει πως τα εστιατόρια χρειάζο-
νται µια άµεση και γενναιόδωρη κρα-
τική ενίσχυση και όχι έµπνευση για 
καµπάνιες χρηµατοδότησης.

Την ίδια στιγµή πειράµατα που οδή-
γησαν σε ένα ενοχλητικό χανγκόβερ 
έκανε και η διοίκηση της Campari, µε 
την οικογένεια που διοικεί την πολυε-
θνική των κοκτέιλ, να αποφασίζει αρ-

χικά να µεταφέρει την έδρα της από 
το Μιλανο στην Ολλανδία, προκειµέ-
νου να εξασφαλίσει την εύννοια των 
µετόχων, που είχαν το προηγούµενο 
διάστηµα αναστατωθεί από το γενικό-
τερο lock down στην γειτονική χώρα. 
Όταν η οικογένεια Γκαραβόγκλια προ-
χώρησε στην κίνηση αυτή, τότε η τι-
µή της µετοχής βρισκόταν πάνω από 
τα 9 ευρώ, δηλαδή πάνω από το δι-
καιώµα απόσυρσης που προσφέρεται 
σε δυνητικά δυσαρεστηµένους µετό-
χους - η αλλαγή αυτή τότε φαινόταν 
ανώδυνη. Με τις µετοχές της Davide 
Campari-Milano που διαπραγµατεύ-
ονται σήµερα περίπου 20% κάτω από 
το δικαίωµα εξόδου αξίας 8.376 ευρώ 
ανά µετοχή, ο κίνδυνος των επενδυ-
τών να σπεύσουν να ρευστοποιήσουν 
γίνεται πραγµατικός. 

«Δειπνο-ομόλογα» εκδίδουν 
μεγάλα εστιατόρια 
για να μειώσουν τη χασούρα

Σε χειμερία νάρκη έβαλε κατανάλωση 
και εξαγωγές ελληνικού οίνου ο Covid 19 
Σε ρυθµούς υφεσιακούς δείχνει 
να κινείται µετά την εξάπλωση του 
κορωνοϊού στην Ελλάδα η κατανά-
λωση αλκοολούχων ποτών και δη 
του οίνου, ακόµη και µέσα από το 
κανάλι των σούπερ µάρκετ, µε τον 
κλάδο να µετρά σοβαρές απώλει-
ες και σε επίπεδο εξαγωγών από 
την αναστολή της λειτουργίας της 
εστίασης εντός και εκτός Ελλάδας.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τον οινο-
ποιό και πρόεδρο του Συνδέσµου 
Ελληνικού Οίνου Γιώργο Σκούρα, 
περίπου το 70% του εµφιαλωµένου 
ελληνικού οίνου που εξάγεται, διο-
χετεύεται στον κλάδο της εστίασης 
και κατά συνέπεια οι εξαγωγές ει-
σέρχονται σε µια περίοδο χειµε-
ρίας νάρκης. Επί του παρόντος οι 
Έλληνες οινοποιοί προσπαθούν 
να δουλέψουν µε κάποιες αγορές 
που δείχνουν να µην έχουν πλη-
γεί σε τόσο µεγάλο βαθµό όπως 
για παράδειγµα ο Καναδάς, ενώ 
στρέφουν τις ελπίδες στην Ασία κα-
θώς υπάρχουν σηµάδια ότι µπορεί 
να επιστρέψει στην κανονικότητα. 

Yποτονική κατάσταση επικρατεί 
και στην εσωτερική αγορά καθώς 
µοναδικό κανάλι πλέον για τους 
οινοποιούς είναι αυτό των σού-

περ µάρκετ, όπου και εκεί οι πω-
λήσεις σηµειώνουν χαµηλές πτή-
σεις καθώς σύµφωνα µε στοιχεία 
της Nielsen, οι πωλήσεις κρασιού 
σηµείωσαν πτώση 16% την εβδο-
µάδα που έληξε στη 1 Μαρτίου. 

Μέσα σε αυτό το κλίµα, την ανα-
γκαιότητα ενεργοποίησης του µέτρου 
Απόσταξης Κρίσης, όπως προβλέ-
πεται από τον ΚΑΝ (ΕΕ) 1308/2013, 
διερευνά η ΚΕΟΣΟΕ λόγω της ανι-
σορροπίας που έχει επέλθει στην α-
γορά οίνου, µε δεδοµένο ότι η κρί-
σιµη περίοδος θα διαρκέσει τουλά-
χιστον δύο µήνες µε αβεβαιότητα 
ως προς την ανάκαµψη. 

Σύµφωνα και µε τον οινοποιό και 
πρόεδρο του Εµπορικού Επιµελη-
τηρίου Αρκαδίας, Γιάννη Τρουπή, 
αν τα µεγάλα οινοποιία δεν µπορέ-
σουν να διοχετεύσουν στην  αγορά 
λόγω των γεγονότων τις ποσότητες 
που ήλπιζαν, ίσως τους βρει το  φθι-
νόπωρο µε γεµάτες δεξαµενές, άρα 
θα υπάρχει ίσως µειωµένη ζήτηση 
για σταφύλι. Το µέτρο προβλέπει 
χρησιµοποίηση των οίνων για πα-
ραγωγή οινοπνεύµατος, 92 αλκοο-
λικών βαθµών. Το εν λόγω µέτρο 
µπορεί να χορηγήσει ενισχύσεις 
συνολικού ύψους 3,45 εκατ. ευρώ. 

Αύξηση 41% 
στις αγορές 
καταγράφεται 
στις ΗΠΑ 
Στις ΗΠΑ, κατά τη 
διάρκεια της 
εβδοµάδας που έληξε 
στις 15 Μαρτίου, οι 
συνολικές πωλήσεις 
προϊόντων διατροφής 
αυξήθηκαν κατά 
περισσότερο από το 
ένα τρίτο σε σύγκριση 
µε την αντίστοιχη 
εβδοµάδα το 2019. Τα 
λαχανικά αυξήθηκαν 
σχεδόν κατά 41% 
έναντι του 2019 
δηλαδή συν 242,2 
εκατοµµύρια δολάρια. 
Τα φρούτα κέρδισαν 
27% την εβδοµάδα 
της 15ης Μαρτίου, η 
οποία µεταφράστηκε 
σε επιπλέον 150,2 
εκατοµµύρια δολάρια. 
Μάλιστα, τα 
κατεψυγµένα φρούτα 
και λαχανικά 
διπλασίασαν τις 
πωλήσεις τους.

Η σεφ, Σουζάν Καπς, εκ των 
εµπνευστών των «δειπνο-οµολόγων».

O Luca 
Garavoglia 
της Campari 
Group.

Απόσταξη κρίσης
Εφόσον ενεργοποιηθεί 

το αίτηµα για χρήση 
οίνων στην παραγωγή 
οινοπνεύµατος µπορεί 
να χορηγηθούν ενισχύ-

σεις 3,4 εκατ. ευρώ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ

24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ � 1 ΜΑΡΤΙΟΥ
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ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μεγάλες ζηµιές έχουν αρχίσει να 
πληρώνουν χιλιάδες παραγωγοί 
που διαθέτουν µόνοι τα προϊόντα 
τους µέσα από συµβατικές και βι-
ολογικές λαϊκές αγορές, µετά την 
αυστηροποίηση των µέτρων για 
τον περιορισµό του κορωνοϊού.
Ήδη οι ζηµίες από πεταµένα προ-
ϊόντα, λόγω αδυναµίας διάθεσής 
τους, συσσωρεύονται επικίνδυνα, 
ενώ το χειρότερο είναι ότι το πλήγ-
µα βρίσκει τους παραγωγούς σε 
µια κρίσιµη στιγµή, κατά τη µετα-
βατική περίοδο από τις χειµερινές 
προς τις θερινές καλλιέργειες, 
οι οποίες προϋποθέτουν ρευστό.
Το κλήµα ήταν έτσι και αλλιώς 
στραβό, εδώ και δύο – τρεις εβδο-
µάδες, καθώς η περιρρέουσα α-
τµόσφαιρα για τον κίνδυνο του 
κορωνοϊού είχε αποθαρρύνει πο-
λύ κόσµο από τις λαϊκές, µε συνέ-
πεια ο τζίρος στους πάγκους να έ-
χει υποστεί µείωση έως και 60%.

Τα πράγµατα όµως άρχισαν να 
γίνονται εξαιρετικά δύσκολα αρ-
χικά µε την αιφνιδιαστική απόφα-
ση το βράδυ της Παρασκευής 20 
Μαρτίου να µη λειτουργήσουν οι 
λαϊκές του Σαββάτου 21 Μαρτίου 
και κατόπιν Κυριακή βράδυ, όταν 
έγινε γνωστό από τη γ.γ. Πολιτι-
κής Προστασίας, ότι από τη ∆ευ-
τέρα 23 Μαρτίου έως και τις 25 Α-
πριλίου, οι λαϊκές θα λειτουργούν 
µε τους µισούς πωλητές οι οποί-
οι θα προκύπτουν κατόπιν κλή-
ρωσης και µε τους πάγκους  σε 
απόσταση πέντε µέτρων.

«Αναγκαστήκαµε δύο φορές µέ-
σα σε δύο ηµέρες να πετάξουµε ό-
λη την παραγωγή που είχαµε συ-
γκοµίσει. Εγώ είχα φορτώσει την 
πρώτη φορά 42 τελάρα µε πράσι-
νες σαλάτες και άλλα περίπου τό-
σα τη δεύτερη και τα πέταξα για-
τί δεν µπορούν να συντηρηθούν. 
Και πληρώσαµε και εργατικά για 
να φάνε οι κότες», επισήµανε στην 
Agrenda ο Στέλιος Τζουράκης, πα-
ραγωγός κηπευτικών από τη Γέφυ-

ρα Θεσσαλονίκης, µε 40 στρέµµατα.
«Τα κηπευτικά δεν είναι ρού-

χα ή παπούτσια να τα βάλω στην 
άκρη. Πρέπει να κοπούν σε συ-
γκεκριµένο χρόνο και να πουλη-
θούν σε συγκεκριµένο χρόνο, αλ-
λιώς είναι άχρηστα» ανέφερε ο κ. 
Τζουράκης, προβληµατισµένος 
για την τύχη που θα έχει η προ-
γραµµατισµένη για το Πάσχα πα-
ραγωγή του.

Ο ίδιος δηλώνει επίσης απογοη-
τευµένος µε το σύστηµα κληρώσε-
ων. «∆εν µπορεί να µας ειδοποιούν 
τα βράδυ της προηγούµενης ότι έ-
χουµε κληρωθεί για τη λαϊκή της 
εποµένης. Ο παραγωγός χρειάζε-
ται ώρες για να συγκοµίσει», είπε 
ο κ. Τζουράκης, προσθέτοντας πως 

«έτσι θα σου τύχει να πας µόνο 3-4 
φορές το µήνα στη λαϊκή. Αυτό ση-
µαίνει κλείνεις, γιατί η άλλη εναλ-
λακτική είναι να πουλήσεις κοψο-
χρονιά στη λαχαναγορά».

Αποζηµίωση από τον ΕΛΓΑ
Ως λύση, όπως έχουν έρθει τα 

πράγµατα, πρότεινε να αποζηµι-
ωθούν οι παραγωγοί που βγαί-
νουν στις λαϊκές από τον ΕΛΓΑ, 
µε υπολογισµό της ζηµίας στη 
βάση του µέσου όρου του τζίρου 
τους, όπως προκύπτει από τις α-
ποδείξεις της τελευταίας τριετίας 
και να δοθεί και προτεραιότητα 
στους παραγωγούς, έναντι των 
εµπόρων, διότι οι τελευταίοι δεν 
έχουν τον κίνδυνο να τους µείνει 

η παραγωγή στο χωράφι.

Επιστολή από βιοκαλλιεργητές
Παρόµοια προβλήµατα αντιµε-

τωπίζουν και οι παραγωγοί βιο-
λογικών αγορών, όπως ανέφερε 
η πρόεδρος της Ένωσης Β. Ελλά-
δος, Χρυσούλα Σκορδίτη, η οποία 
στηλίτευσε την απαγόρευση µετα-
κίνησης καθώς αποκλείονται όλα 
τα προϊόντα από την αγορά της Α-
θήνας. Αποκάλυψε δε, πως οι βι-
οκαλλιεργητές επιδιώκουν συνά-
ντηση και µε τον υπουργό ενώ ο κ. 
Βορίδης έχει γίνει ήδη δέκτης σχε-
τικής επιστολής, στην οποία ανα-
φέρεται ότι τα µέτρα ασφαλείας εί-
ναι αυστηρότερα από ό,τι στα σού-
περ µάρκετ.

Στο σύστηµα του δακτυλίου της 
Αθήνας, για την εκ περιτροπής 
κίνηση των οχηµάτων, 
παραπέµπει η λύση που 
υιοθετήθηκε για τη λειτουργία 
των λαϊκών αγορών στην 
Κεντρική Μακεδονία, ενόσω 
βρίσκονται σε ισχύ τα αυστηρά 
µέτρα. Για το µείζον πρόβληµα 
των κληρώσεων, που ανέδειξε 
πρώτο το Agronews τη ∆ευτέρα 
23 Μαρτίου, υπήρξαν έντονες 
διαβουλεύσεις µεταξύ των 
σωµατείων και των τοπικών 
οµοσπονδιών του κλάδου µε την 
αρµόδια διεύθυνση λαϊκών 
αγορών της Περιφέρειας Κ. 
Μακεδονίας και βρέθηκε µια 
λύση που διασφαλίζει έως ένα 
βαθµό ότι δεν θα πετιέται 
παραγωγή, γιατί κάποιοι θα 
έπαιρναν το ρίσκο να τη 
συγκοµίσουν ευελπιστώντας 
πως θα κληρωθούν για την 
επόµενη λαϊκή.
Με ηµεροµηνία έναρξης την 
26η Μαρτίου 2020 και εναλλάξ 
ανά εβδοµάδα, έως και την 30ή 
Απριλίου 2020, οι πωλητές 
λαϊκών αγορών θα 
δραστηριοποιούνται στις λαϊκές 
αγορές αυτοί που 
καταλαµβάνουν την πλευρά της 
οδού (οδών) µε µονή αρίθµηση, 
ενώ την επόµενη εβδοµάδα, 
στην ίδια λαϊκή, αυτοί που 
καταλαµβάνουν θέσεις στην 
πλευρά της οδού (οδών) µε 
ζυγή αρίθµηση. Επίσης τονίζεται 
ότι η υποχρέωση καταβολής του 
αναλογούντος ηµερησίου 
τέλους αφορά µόνο τους κάθε 
φορά προσερχοµένους πωλητές 
ενώ για τις ηµέρες µη 
δραστηριοποίησης θα 
απαλλάσσονται µε απόφαση του 
φορέα λειτουργίας.

ΕΝ ΕΙ∆ΕΙ ∆ΑΚΤΥΛΙΟΥ

Το παράλογο 
της κλήρωσης 
αντιμετώπισε 
η Κ. Μακεδονία

«Μονά-ζυγά» η λύση στην Κ. Μακεδονία  

Βαρύ τίμημα φέρνει 
το αραίωμα στη λαϊκή

 ΛΟΥΚΕΤΟ
Στο τραπέζι των µέτρων 

αντιµετώπισης της επιδηµίας 
έχει πέσει και το κλείσιµο 

των λαϊκών αγορών αν 
παρατηρηθεί συνωστισµός 

σύµφωνα µε τον υφυπουργό 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Νίκο Παπαθανάση

«Δώστε προτεραιότητα σε εμάς και όχι στους εμπόρους, γιατί 
τα προϊόντα μας θα μείνουν στο χωράφι», λένε οι παραγωγοί
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Με τα έξοδα να συνεχίζουν να τρέ-
χουν στα χωράφια, αποκλεισµένος 
από τις λαϊκές αγορές της Αττικής, 
ο παραγωγός Ιωάννης Τυµπαλέξης 
από τον Ορχοµενό υπολογίζει στα 
5.000 ευρώ τις απώλειες σε πωλή-
σεις, εφόσον η κατάσταση συµπλη-
ρώσει µήνα. Φυσικά στο ποσό αυτό 
έρχονται να προστεθούν οι δαπά-
νες σε εφόδια και εργατικά που εί-
χε επενδύσει το προηγούµενο διά-
στηµα, έχοντας προγραµµατίσει την 
παραγωγή του χωρίς να έχει λάβει 
υπόψιν τη διασπορά του κορωνο-
ϊού και το κλείσιµο των λαϊκών α-
γορών για αρκετούς παραγωγούς.

Πολλοί δεν θα φυτεύσουν εαρινά
«Αρκετά από τα προϊόντα θα πε-

ταχτούν, ενώ ό,τι υπάρχει τώρα στο 
χωράφι θα το οργώσω όταν ανοίξει 
ο καιρός και συνεχιστούν οι εαρι-
νές φυτεύσεις» εξηγεί ο 30χρονος 
αγρότης που τα τελευταία χρόνια 
αποφάσισε να πουλά τη σοδειά µε 
τα λαχανικά του στις λαϊκές αγορές 
της Αθήνας, όταν επανειληµµένα 
απέτυχε η συνεργασία του µε τους 
µανάβηδες και τους εµπόρους της 
Κεντρικής Λαχαναγοράς.

Αρκετοί συνάδελφοί του από την 
περιοχή σκέφτονται σοβαρά το εν-

δεχόµενο να µην φυτεύσουν τις 
επόµενες µέρες, αφού εκτιµούν 
πως η ζήτηση ακόµη και αν στα-
µατήσουν τα περιοριστικά µέτρα, 
δύσκολα θα επανέλθει σε επίπε-
δα κερδοφόρα για τους παραγω-
γούς. «Οι περισσότεροι εδώ γύρω 
στηριζόµαστε στη λαϊκή. Αρκετοί 
σκέφτονται να µην φυτεύσουν ή 
να βάλουν λίγα κηπευτικά, γιατί 
δεν ξέρουµε πώς θα πάνε οι δου-

λειές µετά, είµαστε λίγο φοβισµέ-
νοι» είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος,, ωστόσο, έχει ήδη κάνει 
τις παραγγελίες του και προγραµ-
µατίσει την επόµενη περίοδο, ο-
πότε µόλις ο καιρός το επιτρέψει 
θα συνεχίσει κανονικά τις καλλι-
έργειές του. «Επειδή έχω ήδη πα-
ραγγείλει, θα φυτεύσω, δεν θέλω 
να αθετήσω τις συµφωνίες που έ-
χω κάνει». Την ίδια ώρα ο παραγω-

γός από την Τρίπολη, Νίκος Κού-
γιας, που καλλιεργεί πατάτες, µη-
λιές και αχλαδιές, είναι περισσό-
τερο αισιόδοξος. «Θεωρώ ότι µετά 
την κρίση θα δουλέψουν και πάλι 
κανονικά οι λαϊκές. Κάποια στιγµή 
θα ανακάµψουµε, δεν µπορεί» υ-
ποστηρίζει. Πάντως και ο ίδιος εξη-
γεί στην Agrenda πως το προσεχές 
διάστηµα θα προχωρήσει σε λιγό-
τερες φυτεύσεις.   ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

Μέχρι 5.000 ευρώ η απώλεια ανά μήνα 
Τόσο κοστίζει ο περιορισμός στις περιφέρειες, χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες σε εφόδια το προηγούμενο διάστημα

Αρκετοί παραγωγοί 
κηπευτικών της περιοχής 

του Ορχοµενού σκέφτονται 
σοβαρά το ενδεχόµενο να µην 

φυτεύσουν τα καλοκαιρινά.

Η κατάσταση δεν είναι καλύτερη και για 
τους παραγωγούς που δεν αποκλείστη-
καν από τις λαϊκές αγορές της Αττικής. 
Ο Θανάσης Μωραϊτης, ένας νεαρός πα-
ραγωγός πράσινων λαχανικών από τα 
Μέγαρα, συνέχισε την εβδοµάδα που 
πέρασε να διαθέτει την παραγωγή του 
από τον πάγκο του. Ο τζίρος ωστόσο έ-
χει µειωθεί µέχρι και 40%. 

«Προς το παρόν δεν πετάµε εµπόρευ-
µα όπως άλλοι συνάδελφοι από την 
Κόρινθο και αλλού, όµως και η κίνη-
ση στις λαϊκές δεν είναι πλέον αρκε-
τή. Πάει 12 το µεσηµέρι και είναι λες 
και είµαστε στο άνοιγµα στις 6 η ώρα 
το πρωί» αναφέρει. «Εµείς ωστόσο εί-
χαµε προγραµµατίσει µια παραγωγή 
που να ανταποκρίνεται στα δεδοµένα 
του Πάσχα, που είναι µεγαλύτερη η κα-
τανάλωση. Απ’ ό,τι φαίνεται τα µισά θα 
πουληθούν και τα άλλα µισά θα πετα-
χτούν» συµπληρώνει. Όπως εξηγεί, το 
προηγούµενο διάστηµα, οι περισσότε-

ροι πελάτες του αγόραζαν πιο πολλά α-
πό το συνηθισµένο, όµως την εβδοµάδα 
που πέρασε, εκτός από τη µείωση της 
κίνησης, οι αγορές ήταν ιδιαίτερα προ-
σεκτικές και µετρηµένες. «Πλέον πάµε 
για να βγάλουµε ένα µικρό µεροκάµ-
µατο, κανείς δεν έρχεται στη λαϊκή ελ-
πίζοντας πως θα βγάλει το κάτι παρα-
πάνω, όπως γινόταν άλλες χρονιές» λέ-
ει, ενώ σε ό,τι αφορά στον προγραµµα-
τισµό του για το επόµενο διάστηµα, ε-
ξηγεί πως για να µην πάνε στράφι, ί-
σως καλλιεργήσει λιγότερα από τα µι-
σά στρέµµατα απ’ όσα καλλιέργησε τις 
προηγούµενες χρονιές.

Στις Κεντρικές Λαχαναγορές
Στο µεταξύ δύσκολη είναι η κατάσταση 

και στις Κεντρικές Λαχαναγορές, όπου, 
σύµφωνα µε πληροφορίες, οι έµποροι 
λένε στους παραγωγούς να µην µαζέ-
ψουν τίποτα, αφού η ζήτηση έπεσε από-
τοµα ήδη από την προηγούµενη Παρα-

σκευή, όταν ανακοινώθηκε πως οι λαϊ-
κές αγορές δεν θα ανοίξουν το Σάββα-
το 21 Μαρτίου. Μάλιστα το µέτρο αυτό 
ήρθε να συµπληρωθεί στην ούτως η άλ-
λως µηδενική ζήτηση από τους χώρους 
µαζικής εστίασης και τα ξενοδοχεία.

Από την πλευρά του ο Γιώργος Γεωργα-
κλής, παραγωγός από την Τεγέα, αν και 
συνεχίζει να πηγαίνει στις λαϊκές αγορές 
των γύρω περιοχών, βλέπει την κίνηση 
µειωµένη. Επιπλέον δηλώνει αποφασι-
σµένος να σπείρει λιγότερα στρέµµατα. 
Πατάτες και µήλα είναι τα βασικά προϊό-
ντα που παράγει, ενώ στα 200 στρέµµατα 
που καλλιεργεί σπέρνει και σιτάρι, ενώ α-
σχολείται και µε τις ντοµάτες. «Η πατάτα 
είναι ακριβή, πάει κοντά στα 1.000 ευρώ 
το στρέµµα. ∆εν νιώθω αυτοπεποίθηση 
να σπείρω φέτος. Αν δεν έχει και τουρι-
σµό το καλοκαίρι, τι θα το κάνω το εµπό-
ρευµα; Να πάω να πάρω πατατόσπορο 
και εφόδια και να χρωστάω;» αναφέρει.  

ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

«Οι έμποροι λένε να μη μαζέψουμε, όταν εμείς 
έχουμε παραγωγή για τις ανάγκες του Πάσχα»



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Οι αγορές υπό πανικό και η «δα-
νεική» λόγω της πανδηµίας του κο-
ρωνοϊού κατανάλωση των εβδοµά-
δων αυτών θα µπορούσαν να προ-
καλέσουν πληθωρισµό στις τιµές 
των τροφίµων παγκοσµίως σύµ-
φωνα µε εκτιµήσεις του Παγκόσµι-
ου Οργανισµού Τροφίµων (FAO).

Παράλληλα, τα έκτακτα µέτρα πρό-
ληψης και προστασίας, που έχουν 
επιβληθεί σε όλα τα κράτη για την 
αντιµετώπιση της πανδηµίας ενδέ-
χεται να προκαλέσουν σηµαντικές 
ελλείψεις σε τρόφιµα σε όλο τον κό-
σµο, προσθέτει µε τον FAO.  «Τις 
επόµενες εβδοµάδες ενδέχεται να 
εµφανιστούν τα πρώτα προβλήµα-
τα», αναφέρει ο Μάξιµο Τορέρο, ε-
πίσης επικεφαλής οικονοµολόγος 
του Οργανισµού Τροφίµων.

«Το χειρότερο που µπορεί να συµ-
βεί, είναι να περιορίσουν οι κυβερ-
νήσεις τη ροή τροφίµων. Όλα τα 
µέτρα κατά του ελεύθερου εµπο-
ρίου θα είναι αντιπαραγωγικά» α-
νέφερε ο κ. Τορέρο. Κατά τον ίδιο, 
οι κυβερνήσεις πρέπει να αντιστα-
θούν στην τάση προστασίας της δι-
κής τους παραγωγής και εφοδια-
σµού τροφίµων περιορίζοντας τις 
εξαγωγές.

Μιλώντας στο Reuters ο επικε-
φαλής οικονοµολόγος του FAO, 
Αµπντολρέζα Αµπασιάν εξήγησε 
πως οι ξαφνικές και µεγάλες αγο-
ρές στις οποίες προχωρούν µεγά-
λοι εξαγωγείς και καθαρά εισαγω-
γικές χώρες αγροτικών προϊόντων, 
όπως είναι τα Ηνωµένα Αραβικά Ε-
µιράτα, «είναι αρκετές για να δηµι-
ουργήσουν µια νέα κρίση στις τι-
µές των εµπορευµάτων».

Αλλαγή συµπεριφοράς
«∆εν πρόκειται για ουσιαστικά 

ζήτηµα εφοδιασµού, αλλά για µια 
αλλαγή συµπεριφοράς ως προς την 
αντίληψη της επισιτιστικής ασφά-
λειας», δήλωσε από τη Ρώµη το α-
νώτατο στέλεχος του Παγκόσµιου 

Οργανισµού Τροφίµων. «Τι θα συµ-
βεί αν οι αγοραστές µαζικά πιστεύ-
ουν ότι δεν µπορούν να πάρουν α-
ποστολές σιταριού ή ρυζιού τον Μά-
ιο ή τον Ιούνιο; Αυτό θα µπορούσε 
να οδηγήσει σε παγκόσµια κρίση 
εφοδιασµού σε τρόφιµα. « Κατα-
ναλωτές σε ολόκληρο τον κόσµο, 
από τη Σιγκαπούρη ως τις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες, σχηµατίζουν ουρές 
αναµονής έξω από σούπερ µάρ-
κετ τις τελευταίες εβδοµάδες για 
να κάνουν αποθέµατα σε τρόφιµα 
και άλλα είδη βασικών αναγκών. 
Σε αυτό το πλαίσιο, τα παγκόσµια 
συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρω-
σης σιταριού στο Σικάγο αυξήθη-
καν πάνω από 6% την περασµένη 
εβδοµάδα, το µεγαλύτερο εβδοµα-
διαίο κέρδος µέσα στους τελευταί-
ους εννέα µήνες, ενώ οι τιµές του 
ρυζιού στην Ταϊλάνδη, τον δεύτε-
ρο µεγαλύτερο εξαγωγέας σιτη-
ρών στον κόσµο, ανέβηκαν στο υ-
ψηλότερο επίπεδο από τον Αύγου-
στο του 2013.

Η βιοµηχανία σιτηρών της Γαλλί-
ας προσπαθεί να βρει αρκετά φορ-
τηγά και προσωπικό για να κρα-
τήσει εργοστάσια και λιµάνια λει-
τουργικά καθώς οι αγορές πανι-
κού ζυµαρικών και αλεύρων συ-
µπίπτει µε την αύξηση των εξαγω-
γών σιταριού.

Ιδιότυπο πληθωρισμό 
φέρνει η δανεική 
κατανάλωση στα 
τρόφιμα

Άμεση προτεραιότητα
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Για μεγάλες αγορές ετοιμάζουν 
μεγάλοι εξαγωγείς, κυβερνήσεις 
σε σιτηρά και καλαμπόκι

Με εντολή 
Τραµπ η John 
Deere ανοιχτή
Η John Deere συνεχίζει 
τη λειτουργία των 
µονάδων της 
τουλάχιστον στις ΗΠΑ 
καθώς έχει οριστεί από 
τον πρόεδρο Τραµπ και 
το υπουργείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας 
ως «κρίσιµη υποδοµή» 
για την οµαλή 
λειτουργία της χώρας 
εν µέσω πανδηµίας. «Η 
εξυπηρέτηση των 
αγροτών και όσων 
δραστηριοποιούνται 
στον τοµέα των 
υποδοµών και την 
παραγωγή ενέργειας, 
είναι ζωτικής σηµασίας 
για την παραγωγή 
τροφίµων και την 
ικανότητά µας να 
υποστηρίξουµε κρίσιµες 
υποδοµές όταν 
χρειάζεται», αναφέρει η 
John Deere σε 
ανακοίνωση.

Με άµεση προτεραιότητα να µην 
λείψουν από την αγορά τα ανταλ-
λακτικά αυτή την κρίσιµη περίοδο 
κινούνται ο οι κατασκευαστές αγρο-
τικών µηχανηµάτων στην Ευρώπη, 
που αναστέλουν τη λειτουργία των 
εργοστασίων τους λόγω της πανδη-
µίας κορωνοϊού. Η έλλειψη πρώ-
των υλών και τα εµπόδια που αντι-
µετωπίζει η Ευρώπη στην αλυσίδα 
προσφοράς είναι δύο από τους κύ-
ριους λόγους που έκλεισαν κάποιες 
µονάδες ενώ επιπλέον διαταραχές 
στην παραγωγή και άλλων περιο-
χών εκτός Ευρώπης, αναµένονται 
εν καιρώ. «Η ζήτηση σε σιτηρά και 
πρωτεΐνες θα συνεχίσει κατά τη δι-
άρκεια της κρίσης, και η AGCO θα 
συνεχίσει να έχει ως προτεραιότη-
τα την υποστήριξη των αντιπροσώ-
πων και των αγροτών µε στόχο την 
επισιτιστική ασφάλεια», σηµείωσε 
ο Martin Richenhagen, πρόεδρος 
του οµίλου AGCO (Fendt, Massey 
Ferguson, Valtra κ.α) µε αφορµή 
το προσωρινό κλείσιµο κάποιων 
µονάδων του Οµίλου.

Εν µέσω των αναταράξεων από 
τον Covid-19 και λίγες µέρες µετά 
την ανακοίνωση πως κλείνει τις πε-
ρισσότερες µονάδες παραγωγής της  
η CNH Industrial στην Ευρώπη, ο 
διευθύνων σύµβουλος του Οµίλου, 
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Προκειµένου να εξασφαλιστεί η συ-
νέχιση της λειτουργίας των αλυσί-
δων εφοδιασµού σε επίπεδο ΕΕ, η 
Κοµισιόν ζητά από τα κράτη µέλη 
να ορίσουν χωρίς καθυστέρηση ό-
λα τα σχετικά σηµεία διέλευσης των 
εσωτερικών συνόρων του διευρω-
παϊκού δικτύου µεταφορών ως ση-
µεία διέλευσης των συνόρων «πρά-
σινης λωρίδας».

Ήδη από την προηγούµενη εβδο-
µάδα είχαν παρατηρηθεί τεράστιες 
γραµµές µε φορτηγά µπλοκαρισµέ-
να στα σύνορα κρατών µελών που εί-
χαν αποφασίσει να κλείσουν τα σύ-
νορά τους, γεγονός που ακύρωνε κά-
θε έννοια ενιαίας αγοράς εντός του 
µπλοκ. Στο πλαίσιο αυτό, η Κοµισιόν 
προχώρησε στην έκδοση πρακτικών 
οδηγιών για τη διαχείριση των συνό-
ρων ώστε να κρατηθεί ανοιχτός ο α-
νεφοδιασµός εντός της Ε.Ε. κατά τη 
διάρκεια της πανδηµίας.

 Τα κράτη-µέλη καλούνται τώρα να 
ορίσουν χωρίς καθυστέρηση όλα τα 
µαθοριακά περάσµατα για το διευ-
ρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών, ως πε-
ράσµατα «πράσινων λωρίδων», οι ο-
πίες θα πρέπει να είναι ανοιχτές για 
όλα τα οχήµατα που µεταφέρουν ε-
µπορεύµατα. Μάλιστα οι έλεγχοι, πε-
ριλαµβανοµένων και των υγειονοµι-
κών δεν θα πρέπει να διαρκούν πά-
νω από 15 λεπτά.

«Το κείµενο των οδηγιών µας α-
ποσκοπεί να προστατεύσει τις εφο-
διαστικές αλυσίδες της Ε.Ε. σε αυτές 
τις δύσκολες στιγµές και να διασφα-
λίσουµε ότι τα αγαθά και οι εργαζό-
µενοι στις µεταφορές θα ταξιδεύουν 
όπου χρειάζεται χωρίς καθυστέρη-
ση», δήλωσε η Επίτροπος Μεταφο-
ρών Αντίνα Βαλεάν.

Στους οδηγούς των φορτηγών δεν 
πρέπει να ζητούνται άλλα έγγραφα 

από την ταυτότητα και την άδεια ο-
δήγησης και αν είναι απαραίτητο ε-
πιστολή από τον εργοδότη. Πρέπει 
επίσης να γίνονται δεκτά ηλεκτρο-
νικά έγγραφα.

Κανένας οδηγός δεν πρέπει να γί-
νεται αντικείµενο διάκρισης λόγω 
προέλευσης ή προορισµού, ή εθνι-
κότητας ή λόγω της χώρας άδειας 
κυκλοφορίας του οχήµατος.

Καταργούνται επίσης οι περιορι-
σµοί του Σαββατοκύριακου, της νύ-
χτας και των τοµεακών απαγορεύσεων.

Η Επιτροπή ενθαρρύνει ακόµη τα 
κράτη-µέλη να δηµιουργούν ελεύθε-
ρους διαδρόµους διέλευσης που θα 
επιτρέψουν στους ιδιώτες οδηγούς 
και τους επιβάτες τους, όπως εργα-
ζόµενους στην υγεία και τις µεταφο-
ρές, καθώς και Ευρωπαίους πολίτες 
να επαναπατριστούν, ανεξαρτήτως 
της εθνικότητάς τους.

Μεθοριακά περάσματα
«πράσινων λωρίδων»
για διακίνηση εμπορευμάτων
εντός της ενιαίας αγοράς

Στόχος είναι τα αγαθά να ταξιδεύουν 
χωρίς καθυστερήσεις και εµπόδια. 

η παραγωγή ανταλλακτικών 

Hubertus Mühlhäuser δήλωσε 
την παραίτησή του. Τα χρέη του 
θα εκτελεί προσωρινά η Βρετα-
νίδα Suzanne Heywood, διευ-
θύνουσα σύµβουλος της Exor (ο 
µεγαλύτερος µέτοχος της CNH).

Σύµφωνα µε την CNH, oι ευ-
ρωπαϊκές αποθήκες ανταλλα-
κτικών θα παραµείνουν ανοι-
χτές για να διατηρούν αδιάλει-
πτη την εξυπηρέτηση της πελα-
τείας τους. Ο όµιλος δεν αντιµε-
τωπίζει προβλήµατα µε τα τρέχο-
ντα επίπεδα αποθεµάτων εξαρ-
τηµάτων σε αυτή την πολυάσχο-
λη περίοδο του έτους, σύµφωνα 
µε πληροφορίες του profi.com.

Την ίδια ώρα παρόµοια µέ-
τρα έχουν λάβει ο όµιλος Argo 
Tractors και η Antonio Carraro 
στην Ιταλία, η Kuhn και η Manitu 
στη Γαλλία, η Claas, η Deutz 
Fahr και η John Deere στη Γερ-
µανία, η JCB στην Αγγλία, µε 
τα δεδοµένα να αλλάζουν µέ-
ρα µε την ηµέρα.

Εκτός από την Ευρώπη, οι κα-
τασκευαστές αγροτικων µηχα-
νηµάτων λαµβάνουν µέτρα α-
ναστολής λειτουργίας σε µονά-
δες και σε άλλες ηπείρους. Στην 
Ινδία για παράδειγµα, η Escorts 
έκλεισε τα εργοστάσιά της µέχρι 

τις 31 Μαρτίου, ενώ η Mahindra 
φέρεται να εξετάζει τρόπους να 
παράξει σε ορισµένες µονάδες 
νοσοκοµειακό εξοπλισµό ώστε 
να υποστηρίξει τις προσπάθειες 
της κυβέρνησης για την αντιµε-
τώπιση της πανδηµίας. 

Σύµφωνα µε αναλυτές προς 
το παρόν παραµένει άγνωστο 
πώς οι παραπάνω εξελίξεις µπο-
ρεί να επηρεάσουν τις τιµές των 
αγροτικών µηχανηµάτων αλλά 
και τη διαθεσιµότητά τους.  
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Αντί για αγροτικό 
εξοπλισµό 

Η Mahindra στην Ινδια 
φέρεται να εξετάζει 

τρόπους να παράξει σε 
ορισµένες µονάδες νοσο-

κοµειακό εξοπλισµό 

O Martin 
Richenhagen, 
πρόεδρος του 
οµίλου AGCO.
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Αγροτικό  
black out 
προκαλεί η 
αναλγησία 
της ΔΕΗ   

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Επιτακτική όσο ποτέ άλλοτε κρίνεται µια σοβα-
ρή και γενναία επαναδιευθέτηση των ληξιπρό-
θεσµων λογαριασµών που χωρίζουν τους αγρό-
τες µε τη ∆ΕΗ, προκειµένου να αποκατασταθεί η 
σύνδεση του αγροτικού ρεύµατος στα αντλιοστά-
σια και να ξαναµπεί µπροστά η καλλιεργητική 
διαδικασία. Μόνο η ζηµιά από τα σιτάρια που έ-
µειναν φέτος απότιστα, θα κοστίσει 10 φορές την 
εκκρεµούσα οφειλή των αγροτών προς τη ∆ΕΗ. 
Πληροφορίες από το περιβάλλον του υφυπουρ-
γού Κώστα Σκρέκα, θέλουν τους ληξιπρόθεσµους 
λογαριασµούς, εποµένως και τις αντίστοιχες δι-
ακοπές ρεύµατος να φθάνουν τις 30.000. 

Εν τω µεταξύ, θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε στην 
ελληνική ύπαιθρο η ανακοίνωση των νέων µέτρων 
διευκόλυνσης σειράς κατηγοριών καταναλωτών 
µε χρέη προς τη ∆ΕΗ, από τα οποία, για µια ακό-
µη φορά, οι άνθρωποι της παραγωγής αντιµετω-
πίστηκαν σαν να είναι αόρατοι, αφού απουσίασε 
προκλητικά οποιαδήποτε αναφορά στους χρή-
στες του ηλεκτρικού για αγροτικές δραστηριότη-
τες, που λόγω οφειλών έχουν χάσει τη σύνδεση.

Το πρόβληµα αγγίζει χιλιάδες αγρότες σε ό-
λη την επικράτεια, οι οποίοι χρησιµοποιούν ι-
διωτικές γεωτρήσεις για να αρδεύουν τα χω-
ράφια τους και θέτει σε κίνδυνο την παραγω-
γή της τρέχουσας χρονιάς σε µια σειρά καλλι-
έργειες, που προϋποθέτουν πότισµα για να υ-
πάρξει ικανοποιητική στρεµµατική απόδοση, ι-
κανή να διασφαλίσει εισόδηµα στον παραγω-
γό αλλά και µια στοιχειώδη αυτάρκεια στη χώ-
ρα σε ζωτικά προϊόντα, όπως είναι τα δηµητρι-
ακά και τα οπωροκηπευτικά.

Το εξοργιστικό, µάλιστα, είναι ότι µε βάση τις 
διαθέσιµες πληροφορίες, ο υφυπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης & Τροφίµων, Κώστας Σκρέκας 
έχει κάνει πολύ συγκεκριµένες προτάσεις στη 

διοίκηση της ∆ΕΗ κι αναµένει τις απαντήσεις της. 
Απ’ ότι φαίνεται, όµως, η τελευταία -τουλάχιστον 
µέχρι τώρα- κωφεύει και δεν διάκειται φιλικά προς 
µια επαγγελµατική τάξη, όπως αυτή των αγρο-
τών, µέλη της οποίας, για αντικειµενικούς απο-
λύτως λόγους, αδυνατούν προσώρας να ανταπο-
κριθούν άµεσα στις υποχρεώσεις τους, τις οποίες 
ουδέποτε έπαψαν να αναγνωρίζουν.

Πληγή τα χρέη προς τη ∆ΕΗ. Χάνονται 
ρυθµίσεις για 150 ευρώ

«Αυτό που συµβαίνει µε τη ∆ΕΗ είναι µια ανοικτή 
πληγή για πολλούς αγρότες. ∆εν κρύβουµε πως υ-
πάρχει µια καθυστέρηση από µερίδα των αγροτών 
στην πληρωµή οφειλόµενων για ιδιωτικές ποµώ-
νες, ούτε και ότι δόθηκαν µια δύο ευκαιρίες να τα 
ρυθµίσουν. Οι ρυθµίσεις, όµως, δεν είναι εύκολο 
να τηρηθούν µε τους κινδύνους και τις αβεβαιό-
τητες που έχει η δουλειά του αγρότη. Μπορεί να 
ακούγεται υπερβολικό, αλλά χάθηκαν ρυθµίσεις 
και για 150 ευρώ το µήνα, διότι ο παραγωγός α-
δυνατούσε να καλύψει έστω και αυτό το ποσό», α-
νέφερε στην Agrenda ο γνωστός αγροτοσυνδικα-
λιστής, Χρήστος Σιδερόπουλος, µε αφορµή τα όσα 
συµβαίνουν τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλία.

Βουβή οργή που σταδιακά γίνεται κύµα αγανά-
κτησης, όµως, επικρατεί και στους παραγωγούς.

Μόνο η ζημιά που έχει γίνει φέτος από τα απότιστα, λόγω ΔΕΗ, σιτάρια 
υπολογίζεται να είναι 10 φορές μεγαλύτερη από την οφειλή των αγροτών 

Κάποιος εκεί στη 
∆ΕΗ υπονοµεύει 
την παραγωγική 
διαδικασία στον 
αγροτικό χώρο, 
κάποιος ξύνεται 
στην γκλίτσα του 
τσοπάνη, ποιος είναι 
ο αδύναµος κρίκος; 
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των περίπου 40 αγροτικών χωριών της επαρχί-
ας Λαγκαδά, στην περιοχή του νοµού Θεσσαλο-
νίκης, όπου καλλιεργούνται πάνω από 200.000 
αρδευόµενα στρέµµατα, σε θερµοκήπια, αλλά 
και ανοικτές καλλιέργειες λαχανικών, αρακά, 
ψυχανθών, σιτηρών, µηδικής, ηλιόσπορου, κα-
λαµποκιών και άλλων προϊόντων, που είναι υ-
δρόφιλα και απαιτούν άρδευση για να µπορέ-
σουν να αποδώσουν υψηλά.

Μάλιστα στη συγκεκριµένη γεωγραφική περι-
οχή επειδή, σε αντίθεση µε τη Θεσσαλία, οι κλή-
ροι είναι µικροί, ένας παραγωγός µπορεί να έ-
χει έως και πάνω από 5 γεωτρήσεις διασκορπι-
σµένες, που σηµαίνει πως το βάρος γίνεται α-
κόµη µεγαλύτερο για τους περίπου 3.000 αγρό-
τες και κτηνοτρόφους που δραστηριοποιούνται 
εκεί µε τον πρωτογενή τοµέα.

«Εµείς παίρνουµε λεφτά µια – δυο φορές το χρό-
νο, δεν έχουµε κάθε µήνα ρευστό και αν έχεις µια 
στραβή χρονιά µπορεί να σε πάει πίσω και να χά-
σεις τη ρύθµιση και µετά σε παίρνει από κάτω γιατί 
έρχεται και η νέα οφειλή και αναγκάζεσαι να βά-
λεις προτεραιότητες στις πληρωµές σου. Για αυτό 
διογκώθηκαν τα προβλήµατα. Και στο καπάκι έ-
χουµε και τον κορωνοϊό», ανέφερε στην Agrenda 
παραγωγός από την επαρχία Λαγκαδά, ο οποίος 
θέλησε να διατηρήσει την ανωνυµία του.

Από πλευράς του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων την 
υπόθεση χειρίζεται ο υφυπουργός, 
Κώστας Σκρέκας, ο οποίος µαζί µε το 
αίτηµα για ευνοϊκότερη ρύθµιση στη 
λογική που ζητούν οι αγρότες, έχει 
βάλει στο τραπέζι µια ακόµη πρόταση 
την οποία φέρεται να βλέπει µε καλό 
µάτι και η διοίκηση της ∆ΕΗ.

Σύµφωνα µε πληροφορίες η ιδέα 
που προωθεί ο κ. Σκρέκας συνδέει 
την υπόθεση της ρύθµισης των οφει-
λόµενων και µε τα φωτοβολταϊκά, υ-
πό ένα σχήµα όπου η ∆ΕΗ ή κι άλλοι 
πάροχοι, θα αναλάβουν να καλύψουν 
το κόστος εγκατάστασης ενός φωτο-
βολταϊκού στον αγρότη και εκείνος 
θα τους εκχωρεί το 75% των εσόδων 
που θα παράγεται για όσο χρονικό δι-
άστηµα απαιτείται, προκειµένου να α-
ποπληρωθεί η επένδυση, αλλά και η 
όποια συσσωρευµένη οφειλή υπάρχει 
από το παρελθόν. Με τον τρόπο αυ-
τό, όπως µας µεταφέρθηκε κι η ∆ΕΗ 
θα µπορεί να προσβλέπει βάσιµα πως 
κάποια στιγµή θα εξοφληθεί για τις α-

παιτήσεις της, αλλά και ο παραγωγός 
αφού θα διατηρεί το 25% της παραγω-
γής του πάνελ, ώστε να καλύπτει τις 
ανάγκες άρδευσης του χωραφιού του.

Πολλά επίσης σε σχέση µε µια πι-
θανή νέα ρύθµιση για τους αγρότες, 
ενδεχοµένως να κριθούν και από την 
έκβαση των επαφών που φέρεται να 
πραγµατοποιεί το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας µε την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και τη DG Comp. 
Στόχος είναι να εξασφαλιστεί έγκριση 
για να δηµιουργηθεί ένα σχήµα παρο-
χής κρατικών εγγυήσεων για δανει-
σµό της ∆ΕΗ και εναλλακτικών παρό-
χων ηλεκτρικής ενέργειας, προκειµέ-
νου να καλύψουν την «τρύπα» κεφα-
λαίου κίνησης που προκαλεί η απότο-
µη µείωση των εισπράξεων λόγω του 
κορωνοϊού. Μέχρι να επέλθει οποια-
δήποτε λύση, οι παραγωγοί, τουλά-
χιστον όσοι εξακολουθούν να έχουν 
ρεύµα στο αρδευτικό τους, «ποντά-
ρουν» στην ανοχή του παρόχου, έ-
νεκα των δυσκολιών που επιφέρει η 
πανδηµία του κορωναϊού.

Επικίνδυνη η τακτική της ΔΕΗ 
σε σχέση με τις ανενεργές πομώνες

Και σύνδεση της ρύθμισης με 
τις ΑΠΕ προωθεί ο Σκρέκας

ευρώ το µήνα, δεν έχει κανένα νόηµα. Αυτά 
τα λεφτά δεν υπάρχουν και µια τέτοια τακτική 
δεν συµφέρει ούτε τον παραγωγό, ούτε και τη 
∆ΕΗ. ∆ιότι αν ο αγρότης δεν µπορέσει να παρά-
ξει, δεν θα καταφέρει και η ∆ΕΗ να εισπράξει 
τα οφειλόµενα», ανέφερε ο κ. Σιδερόπουλος.

Η πρόταση των παραγωγών προς την επι-
χείρηση ηλεκτρισµού είναι να θεσπιστεί µια 
µικρότερη προκαταβολή, της τάξης του 15% 
της οφειλής και αυτή να είναι ανεξάρτητη α-
πό τον αριθµό των ποµώνων που έχει ο αγρό-
της και να συνοδευτεί µε µακροχρόνια απο-
πληρωµή, minimum 80 και αν είναι δυνατό 

και 120 δόσεων, ώστε το ποσό της µηνιαίας 
δόσης να είναι µαχητό και να αποπληρώνε-
ται το συσσωρευµένο χρέος.

«Τους λέµε να επισφραγιστεί αυτή η ρύθµι-
ση µε µια συµφωνία κυρίων, ότι θα είναι η τε-
λευταία και όποιος παραγωγός δεν την τηρή-
σει τότε η ∆ΕΗ να µην του ξαναδώσει ρεύµα», 
επισηµαίνει ο κ. Σιδερόπουλος και συνδέοντας 
την υπόθεση της πρωτογενούς παραγωγής µε 
την κρίση του κορωνοϊού θέτει και τη διάστα-
ση της ανάγκης της χώρας για αυτάρκεια σε 
κάποια προϊόντα διατροφής.

«Σεπτέµβριο και Οκτώβριο του 2020 θα κά-

νουµε τον απολογισµό µας και τότε θα δούµε 
ποια θα είναι η κατάσταση. ∆ιότι αν δεν βοη-
θηθούν οι αγρότες να παράξουν µε τις καλύ-
τερες προϋποθέσεις, αλλά αφεθούν να καλλι-
εργήσουν ποτιστικά χωράφια σαν ξερικά, αυ-
τό θα οδηγήσει σε ανεπάρκειες σε βασικά προ-
ϊόντα όπως το καλαµπόκι και τα σιτηρά, µε ό,τι 
θα σηµάνει αυτό για την κάλυψη αναγκών του 
πληθυσµού», είπε ο γνωστός Λαρισαίος αγρο-
τοσυνδικαλιστής, προσθέτοντας παράλληλά ότι 
είναι κρίσιµο να υπάρξει στήριξη στο θέµα του 
ενεργειακού κόστους γιατί αλλιώς το παραγω-
γικό κόστος δεν µπορεί να µειωθεί.

Πρόβληµα υπάρχει επίσης µε τις ποµώνες που 
παρέµειναν για ένα – δύο χρόνια ανενεργές, 
γιατί ο παραγωγός προκειµένου να περιορίσει 
τα κόστη του αποφάσισε ένα ποτιστικό χωρά-
φι να το καλλιεργήσει ξερικά. «Η τακτική που 
ακολουθείται σε αυτό το πεδίο είναι επικίνδυ-
νη, γιατί όταν ο παραγωγός αποφασίσει να ε-
νεργοποιήσει ξανά τη γεώτρησή του έρχεται 
η ∆ΕΗ και του λέει ότι δεν του παρέχει ρεύµα 
και τον στέλνει σε άλλον πάροχο», επισηµαί-
νει ο κ. Σιδερόπουλος. Ο ίδιος στηλιτεύει και 
την πρακτική που ακολουθήθηκε µε τις άδειες 
χρήσης νερού αφήνοντας να εννοηθεί πως αξι-
οποιήθηκε περισσότερο για εισπρακτικούς λό-
γους, µια και η «ταρίφα» για κάθε νέα άδεια εί-
ναι στα 250 ευρώ.

Τελευταία γενναία ρύθµιση µε έως 120 
δόσεις και 15% προκαταβολή

Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον και 
ενόψει της καλλιεργητικής σεζόν που επίκει-
ται -ήδη έχουν σπαρθεί αρακάδες και άλλα κη-
πευτικά εποχής, όπως κι ηλιόσπορα, στην ε-
παρχία Λαγκαδά- οι παραγωγοί που βρίσκο-
νται µε κατεβασµένο το διακόπτη στο ιδιωτικό 
αρδευτικό τους ζητούν µια νέα, τελευταία, ευ-
καιρία να ρυθµίσουν τις οφειλές τους, η οποία, 
όµως, όπως λένε, πρέπει να είναι γενναία για 
να τελεσφορήσει.

«Το να πάµε σε µια ρύθµιση όπου η ∆ΕΗ θα 
επιµένει να ζητά το 20% της οφειλής ως προ-
καταβολή και οι δόσεις να είναι στα 400-500 
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Στο πόδι 
η παράταση 
θητείας στις 
διοικήσεις 
συνεταιρισμών
∆ια προφορικής συµφωνίας µεταξύ 
του υπουργού Μάκη Βορίδη και της 
Τράπεζας Πειραιώς και όχι δια της 
νοµοθετικής οδού, προήλθε αυτή τη 
φορά η παράταση θητείας για τις 
διοικήσεις κάποιων συνεταιρισµών. Το 
θέµα προέκυψε από τη στιγµή που η 
τράπεζα απαιτούσε την εξεύρεση 
λύσης για την ανανέωση των 
νοµιµοποιητικών εγγράφων 
συγκεκριµένης οργάνωσης της 
Ηµαθίας, όπου τα µέτρα για τον 
κορωνοϊό δεν επιτρέπουν τη σύγκλιση 
γενικών συνελεύσεων και εκλογικών 
διαδικασιών. Αντίστοιχα, το υπουργείο 
δεν είχε το χρόνο να περάσει σχετική 
ρύθµιση από τη Βουλή. Έµεινε έτσι 
στις γνωµατεύσεις των νοµικών που 
δέχθηκαν ότι το θέµα θα µπορούσε να 
λυθεί µε την επίκληση λόγων 
ανωτέρας βίας και την παράταση της 
θητείας µέχρι να παρέλθουν οι 
απαγορεύσεις λόγω κορωνοϊού. 
Η εν λόγω διευθέτηση προκάλεσε την 
αντίδραση της έγκυρης νοµικού 
Άννας Μητροπούλου η οποία µε 
ανάρτησή της στο Agronews τονίζει: 
«Η διάταξη της παρ.1 του άρθρου 5 
του νέου νόµου για τους αγροτικούς 
συνεταιρισµούς 4673/2020, που 
αναφέρει ότι , σε θέµατα, που δεν 
ρυθµίζονται από τον νόµο αυτό, 
εφαρµόζονται ειδικά για τους ΑΣ, 
συµπληρωµατικά και αναλογικά οι 
διατάξεις του ν.4548/2018, περί 
ανωνύµων εταιρειών, προδήλως δεν 
έχει εφαρµογή στην περίπτωση της 
αδυναµίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών 
των αγροτικών συνεταιρισµών, για 
λόγους ανωτέρας βίας, όπως η 
περίπτωση της πανδηµίας, η οποία 
συνιστά ανωτέρα βία. Για τον πολύ 
απλό λόγο ότι στον νοµο δεν 
υφίσταται κενό, ως προς την θητεία 
των οργάνων διοίκησης και εποπτείας 
των αγροτικών συνεταιρισµών, ούτε ο 
ν. 4548/2020, αναφέρεται σε 
ρύθµιση λήξεως της θητείας των 
οργάνων διοίκησης των Α.Ε , σε 
περιπτώσεις ανωτέρας βίας.   

Καμπανάκι για τη διατροφική 
επάρκεια και στήριξη αγροτών 
Ανήσυχος ο FAO, καθησυχαστικό το IGC, εν αναμονή η ελληνική κυβέρνηση

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε πολύ δύσκολη φάση δείχνει να εισέρχε-
ται η αγροτική παραγωγή και διεθνώς, εξέ-
λιξη η οποία καταγράφεται ήδη σε σχετικό 
report του Παγκόσµιου Οργανισµού Τροφί-
µων (FAO) στο οποίο επισηµαίνεται µεταξύ άλ-
λων και ο κίνδυνος αναζωπύρωσης των πλη-
θωριστικών τάσεων, ως αποτέλεσµα των ελ-
λείψεων για τρόφιµα που αναµένεται να ση-
µειωθούν σε παγκόσµια κλίµακα.  

∆ιαµετρικά αντίθετη άποψη φαίνεται να 
διατυπώνει επ’ αυτού µε την τελευταία έκθε-
σή του το ∆ιεθνές Συµβούλιο Σιτηρών (IGC). 
Τονίζει  χαρακτηριστικά ότι «µπορεί οι κατα-
ναλωτές να αποθηκεύουν µανιωδώς προϊό-
ντα, όπως το αλεύρι, τα ζυµαρικά και το ψω-
µί, εν µέσω της κρίσης του κορωνοϊού, ωστό-
σο, µόλις κατακάτσουν οι αγορές πανικού, πι-
θανότατα τα παγκόσµια αποθέµατα θα παρα-
µείνουν σε υψηλά επίπεδα». 

Σε κάθε περίπτωση η δυνατότητα των αγρο-
τών να συνεχίσουν απρόσκοπτα την παραγω-
γική τους δραστηριότητα, είναι ένα ακόµα στοί-
χηµα για την ισορροπία των αγορών και την 
παγκόσµια οικονοµία µετά το βαρύ χτύπηµα 
των κορωνοϊού. Άλλωστε, η τοποθέτηση του 
Ευρωπαίου Επιτρόπου Γεωργίας, Γιάνους Βο-
ϊτσεχόφσκι, ο οποίος έσπευσε να συγκαλέσει 
έκτακτο Συµβούλιο Υπουργών -την Τετάρτη 25 
Μαρτίου στις Βρυξέλλες- δείχνει ότι οι Βρυξέλ-
λες έχουν πάρει τα µηνύµατα και κινητοποιού-
νται προκειµένου να προλάβουν τα χειρότερα. 

Έτσι, µπορεί το Συµβούλιο -δια τηλεδιάσκε-
ψης- να συγκλίθηκε µε µια αναφορά του Επι-
τρόπου στα διασυνοριακά εµπόδια που ανα-
κύπτουν κατά τη διακίνηση των φρουτολα-
χανικών, τις ελλείψεις που καταγράφονται 
σε εργάτες γης και τα προβλήµατα που παρα-
τηρούνται στην ανθοκοµία και τον αγροτου-
ρισµό, δεν έµεινε όµως µόνο σ’ αυτά. Πέρα-
σε πολύ γρήγορα στα µεγάλα ζητήµατα ρευ-
στότητας µε τα οποία θα βρεθούν αντιµέτωποι 
οι συντελεστές της αγροτικής παραγωγής πα-
νευρωπαϊκά και οδηγήθηκε σε ρητές εντολές 
οικονοµικής ενίσχυσης της ταµειακής διευ-
κόλυνσης των αγροτικών µονάδων συνολι-
κά (ρεπορτάζ σελ. 4-5, 10-11).    

  Η αίσθηση πάντως που υπάρχει αυτή τη 
στιγµή είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν 
θα πρέπει να περιµένει τις όποιες αποφά-
σεις των Βρυξελλών για την αντιµετώπιση 
των κρίσιµων ζητηµάτων που αντιµετωπί-
ζουν σήµερα οι Έλληνες αγρότες. 

Ειδικά όµως στην Ελλάδα, τα θέµατα είναι πολ-
λά και σύνθετα. ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι τα πε-

ρισσότερα έχουν να κάνουν µε πάγιες παθο-
γένειες, οι οποίες διαµορφώνουν συνθήκες 
χαµηλής παραγωγικότητας. Το τελευταίο διά-
στηµα όµως προστίθενται και καινούργιες δυ-
σκολίες εξ αιτίας της αναστάτωσης στην αγορά 
και της υπολειτουργίας του κράτους λόγω του 
κορωνοϊού και της περαιτέρω καθυστέρησης 
αναζήτησης λύσεων σε χρονίζοντα ζητήµατα.

Έλλειψη ρευστότητας, καθυστέρηση υλοποί-
ησης των αναπτυξιακών προγραµµάτων (ΠΑΑ), 
δυσλειτουργία του τραπεζικού συστήµατος, α-
πουσία νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων, ανα-
χρονιστική προσέγγιση από τον ΕΛΓΑ, «βραχυ-
κυκλώµατα» στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναλγησία της 
∆ΕΗ και ατέρµονη γραφειοκρατία, καθιστούν 
συχνά την παραγωγική διαδικασία απαγορευ-
τική και τη δουλειά του αγρότη σχεδόν µάταιη. 

Τίθενται λοιπόν δύο ζητήµατα. Το πρώτο έ-
χει να κάνει µε την εισοδηµατική θέση του α-
γρότη και τη δυνατότητά του να ανταπεξέλθει 
οικονοµικά ακόµα και στο χαµηλότερο κόστος 
ζωής στην ύπαιθρο και το δεύτερο µε τη δυνα-
τότητα των παραγωγών να οργανώσουν τις ε-
πιχειρήσεις τους µε τρόπο κατάλληλο να αντα-
πεξέλθουν στο διεθνή ανταγωνισµό. 

Λίγο πριν την έκδοση της αναλυτικής εγκυ-
κλίου που θα περιγράφει τους όρους ένταξης 
και ορισµένων κατηγοριών ελευθέρων επαγ-
γελµατιών στο ειδικό καθεστώς των 800 ευρώ, 
ως αποζηµίωση για τη ζηµιά που υφίστανται α-
πό τα µέτρα αντιµετώπισης του κορωνοϊού, ε-
ντείνονται οι πιέσεις των αγροτών που πλήτ-
τονται άµεσα από τις συνθήκες στις οποίες έ-
χει περιέλθει η αγορά αγροτικών προϊόντων.

Παραφωνίες 
Βραχυκυκλώµατα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, 

αναχρονισµός στον ΕΛΓΑ 
και γραφειοκρατία στη ∆ΕΗ 
καθιστούν την παραγωγική 
διαδικασία απαγορευτική 
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Όλα αυτά γίνονται στο πνεύµα ενός οξυµένου 
ανταγωνισµού ανάµεσα στις οικονοµίες και υπό το 
φόντο διεκδίκησης ηγετικού ρόλου στο 
επερχόµενο ξαναµοίρασµα της γεωπολιτικής 
τράπουλας µετά την πανδηµία. Από την ίδια σελίδα 
της Agrenda είχε επισηµανθεί η περιπέτεια µιας 
«απο-παγκοσµιοποίησης», την οποία θα περάσει η 
παγκόσµια οικονοµία, ένα κουσούρι που 
αναµένεται ότι θα αφήσει ο κορωνοϊός στις 
σηµαντικότερες πτυχές οργάνωσης της 

κοινωνικής ζωής του πλανήτη. Ήδη ο ΟΗΕ χτυπά 
το καµπανάκι για ελλείψεις τροφίµων, αφού όλο 
και περισσότερα κράτη βάζουν σε πρώτη 
προτεραιότητα τη δηµιουργία αποθεµάτων για τις 
εσωτερικές αγορές. Πλέον, στα χειρότερα σενάρια, 
το ενδεχόµενο ενός απότοµου οικονοµικού 
εγκλεισµού εντός των συνόρων των εθνών 
κρατών, δεν αποκλείει την κατάρρευση της ΕΕ και 
τη διάλυση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας, που θα 
µπορούσε να καταλήξει σε πόλεµο.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

«Σε ατοµικό επίπεδο, όλοι αποδοκι-
µάζουν αυτούς που παίρνουν όλα τα 
ρολά χαρτί υγείας και όλα τα γάλατα 
από τα ράφια των σούπερ µάρκετ. Τι 
θα συµβεί όµως όταν ολόκληρες χώ-
ρες αρχίσουν να συµπεριφέρονται µε 
τον ίδιο τρόπο;» αναρωτιέται ο Γκίντε-
ον Ράχµαν, οικονοµικός συντάκτης 
των Financial Times, θέλοντας να προ-
σεγγίσει τον µεγαλύτερο ίσως κίνδυ-
νο που αντιµετωπίζουν σε επίπεδο συ-
νεργασίας οι ανεπτυγµένες οικονοµί-
ες και ειδικά αυτή της ΕΕ.

Μέχρι στιγµής τα οικονοµικά µέτρα 
που έχουν ληφθεί από τα κράτη µέλη 
αντλούν κυρίως από τους κρατικούς 
προϋπολογισµούς. Βέβαια σε ευρω-
παϊκό επίπεδο, τα 37 δισ. ως ένα πρώ-
το πακέτο µέτρων κατά των οικονοµι-
κών συνεπειών του κορωνοϊού αλλά 
και η ένεση ρευστότητας 750 δισ. ευ-
ρώ της ΕΚΤ που επιτρέπει την αγορά 
ιδιωτικού και δηµόσιου χρέους, αφή-
νουν ουσιαστικά περιθώρια στις ευρω-
παϊκές τράπεζες -συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ελληνικών – να εκµεταλλευ-
τούν άµεσα τις προοπτικές που θα δώ-
σει η φάση ανάκαµψης των οικονοµι-
ών µετά το πέρας της κρίσης.

Κατά τα άλλα, προέκυψε την εβδοµά-
δα που πέρασε και ένα ταβάνι ως προς 
την πρόθεση των ισχυρών της ΕΕ να 
αντιµετωπιστεί συλλογικά η κρίση.Το 
πρώτο ρήγµα σηµειώθηκε µε αφορµή 
το λεγόµενο corona οµόλογο που ζή-
τησαν µέσω επιστολής τους προς τον 
Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συµβουλί-
ου, Σαρλ Μισέλ, οι ηγέτες της Ελλά-
δας, Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Πορ-
τογαλίας, Ιρλανδίας, Βελγίου, Σλοβε-
νίας και Λουξεµβούργου. Πρόκειται 
για ένα κοινό χρεόγραφο, που θα µπο-
ρούσε να εκδοθεί από ένα θεσµικό όρ-
γανο της ΕΕ. Αποστολή του θα είναι η 

συγκέντρωση κεφαλαίων µε στόχο τη 
σταθερή και µακροπρόθεσµη χρηµα-
τοδότηση των πολιτικών που απαιτού-
νται για τις ζηµιές από την πανδηµία.

Το Βερολίνο και τα κράτη συνεργά-
τες του, Αυστρία, Ολλανδία και Φιν-
λανδία, τοποθετήθηκαν αποφασιστι-
κά κατά του ενδεχόµενου αυτού στην 
έκτακτη εαρινή Συνοδο Κορυφής την 
Πέµπτη 26 Μαρτίου, επιφυλασσόµε-
νες ωστόσο για το επόµενο διάστηµα.

Στα του οίκου της όµως η γερµανι-
κή κυβέρνηση προχώρησε σε ένα γε-
ναιόδωρο συµπλήρωµα του κρατικού 
προϋπολογισµού, µεγέθους 156 δισ. 
ευρώ, µέσω δανεισµού, αποφασίζο-
ντας την άρση της πολιτικής «φρένου 
χρέους». Ο υπουργός Οικονοµικών Ο-
λαφ Σολτς και ο υπουργός Οικονοµί-
ας Πέτερ Αλτµάιερ παρουσίασαν ένα 
πακέτο µέτρων 122 δις ευρώ, εκ των 

οποίων 50 δις προορίζονται για βοή-
θεια σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις και 
10 δις για την υγεία. Το ανησυχητικό 
εδώ είναι ότι νωρίτερα, όταν η Γερµα-
νίδα καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ, α-
πηύθυνε διάγγελµα στο έθνος, δεν 
αναφέρθηκε στην ΕΕ ούτε µία φορά.

Από την πλευρά της η Ιταλία, µε Πρά-
ξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου, αποφά-
σισε να επενδύσει στο σύστηµα υγείας 
και σε οικονοµικά µέτρα για µικρούς 
επιχειρηµατίες και εργαζοµένους 25 
δισ. ευρώ, ένα ποσό που ξεπερνά το έ-
να τέταρτο του συνολικού κόστους λει-
τουργίας του ιταλικού κράτους. Με άλ-
λα λόγια, το έλλειµµα της γειτονικής 
χώρας ως το τέλος του έτους, όχι µόνο 
θα ξεπεράσει το 2,2% που έπειτα από 
σκληρές διαπραγµατεύσεις τους προ-
ηγούµενους µήνες, αλλά και το λαξευ-
µένο σε µάρµαρο 3% της Συνθήκης του 

Μάαστριχτ. Μια πρώτου µεγέθους δη-
λαδή ρήξη µε τους κανόνες της Ευρω-
ζώνης. Μένει να φανεί στους επόµε-
νους µήνες το πόσο επιεικείς θα είναι 
οι ευρωπαϊκοί θεσµοί µε την απόφαση 
της χώρας που δοκιµάζεται περισσότε-
ρο από κάθε άλλη από την πανδηµία.

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, 
µια «ιστορική» συµφωνία, κατέληξαν 
σε ένα σχέδιο γιγαντιαίων διαστάσε-
ων µε στόχο να ανακάµψει η αµερικα-
νική οικονοµία. Πρόκειται για ένα νέο 
«σχέδιο Μάρσαλ» που προβλέπει δα-
πάνες ύψους 2 τρισεκατοµµυρίων δο-
λαρίων για να ξεπεραστεί η κρίση την 
οποία προκαλεί η πανδηµία. Ωστόσο 
ήδη ο πρόεδρος Τραµπ αποκτά δεύ-
τερες σκέψεις για την αξία αναστολής 
της οικονοµικής δραστηριότητας της 
χώρας, ώστε να αποτραπεί η περαιτέ-
ρω διασπορά του ιού.

Πολεμική οικονομία 
με σχέδιο Μάρσαλ  

και corona ομόλογο
Ενέσεις ρευστότητας 
αντίστοιχες με αυτές 

που ακολούθησαν 
τον Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο επιχειρούν 
οι ισχυρές οικονομίες 

του πλανήτη, 
χτίζοντας άμυνες 
για την κρίση της 

επόμενης ημέρας, 
όσο η επιστροφή 
στο μοντέλο του 

προστατευτισμού 
επιταχύνεται

Επικίνδυνη η λογική 
του οικονοµικού
 αποµονωτισµού

Ρήγμα
Το πρώτο ρήγµα σηµειώθηκε 
µε αφορµή το λεγόµενο 
corona οµόλογο που ζήτησαν 
µοι ηγέτες Ελλάδας, Γαλλίας, 
Ιταλίας, Ισπανίας, 
Πορτογαλίας, Ιρλανδίας, 
Βελγίου, Σλοβενίας και 
Λουξεµβούργου.

Μέρκελ
Σε ό,τι αφορά τις κινήσεις της 
γερµανικής κυβέρνησης το 
ανησυχητικό είναι ότι όταν η 
Γερµανίδα καγκελάριος 
Άγκελα Μέρκελ, απηύθυνε 
διάγγελµα στο έθνος, δεν 
αναφέρθηκε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ούτε µία φορά.

Τραμπ
Μετά το νέο «σχέδιο Μάρσαλ» 
που προβλέπει δαπάνες 2 τρις 
δολαρίων για να ξεπεραστεί η 
κρίση ήδη ο πρόεδρος Τραµπ 
αποκτά δεύτερες σκέψεις για 
την αξία αναστολής της 
οικονοµικής δραστηριότητας 
της χώρας, ώστε να αποτραπεί 
η περαιτέρω διασπορά του ιού.

Ο υπουργός 
Οικονοµικών 
Ολαφ Σολτς.
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Κ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΠΡ. ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
«Σήµερα, οι Έλληνες 
δίνουµε ακόµα µια ιστορική 
µάχη. Του χρόνου θα 
γιορτάσουµε µε 
λαµπρότητα τα 200 χρόνια 
από την επανάσταση του 
1821. Αναµφίβολα, υπάρχει 
φόβος, τόσο για τις ζωές 
και την υγεία µας, όσο και 
για τις οικονοµικές 
συνέπειες της κρίσης».

AΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙ∆ΟΥ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
«Εάν αντέξουµε δύο 
εβδοµάδες και 
παραµείνουµε 
συµµορφωµένοι µε τις 
οδηγίες θα είµαστε σε καλή 
κατάσταση […]µε τα πολλά 
µέτρα που έχει πάρει η 
κυβέρνηση έχουµε 
καταφέρει και έχουµε 
ελέγξει κάπως την εισροή 
στα νοσοκοµεία.».

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΗΠΑ
«Αυτή η θεραπεία (σ.σ 
περιορισµοί για κορωνοϊό) 
είναι χειρότερη από το 
πρόβληµα. Κατά την άποψή 
µου περισσότεροι άνθρωποι 
- θα πεθάνουν αν το 
επιτρέψουµε αυτό να 
συνεχίσει. Πρέπει να 
επιστρέψουµε στη δουλειά. 
Οι πολίτες µας θέλουν να 
επιστρέψουν στη δουλειά».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΛΙΓΑ ΛΟΥΛΟΥ∆ΙΑ, ΜΕΡΙΚΕΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ  

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Ρεφλέξ
∆εν πρέπει να παραγνωριστεί 
η κίνηση της Κοµισιόν να 
οριστούν άµεσα από τα κράτη-
µέλη, µεθοριακά περάσµατα 
«πράσινων λωρίδων», ώστε να 
µην καθυστερεί η τροφοδοσία 
της αγοράς. Έτσι, 
καταργούνται οι περιορισµοί 
σαββατοκύριακου, νύχτας. 
Εντός 15λέπτου 
γραφειοκρατικοί και 
υγειονοµικοί έλεγχοι. 

Καραντίνα
Ξανά, και σε καιρούς 
πανδηµίας, ούτε λέξη για τους 
ανθρώπους του πρωτογενούς 
τοµέα για έστω µία ευνοϊκή 
ρύθµιση από τη ∆ΕΗ, που 
έχουν χάσει τη σύνδεση, είτε 
για λόγους γραφειοκρατικούς 
έχουν χάσει και το αγροτικό 
τιµολόγιο. Κάτι είχε πάει να 
κάνει ο υφυπουργός της 
πλατείας, για συµψηφισµούς, 
όµως έπεσε στην καραντίνα…

Aνοικοδόµηση
Η κινητοποίηση επιπλέον 500 
δισ. ευρώ από τον ESM, θα 
µπορούσε να οδηγήσει σε 
συνολική οικονοµική 
παρέµβαση περί τα 2 τρις για 
την αντιµετώπιση της πανδηµία. 
Ο πρόεδρος του 
Ευρωκοινοβουλίου Σασόλι λέει 
ότι τέτοια επίδειξη δύναµης της 
ευρωπαϊκής αλληλεγγύης δεν 
υπήρξε ούτε µε το σχέδιο 
Μάρσαλ του Β’ Παγκοσµίου.

Άλλοι στην λίστα ΚΑ∆ και άλλοι στον κάδο

Μέρα µε τη µέρα διευρύνεται η λιστα των δικαιούχων των 
ωφελούµενων που πλήττονται ποικιλοτρόπως από τις οικο-
νοµικές παρενέργειες του κορωνοϊού. Εντούτοις, για την ώ-
ρα κάποια αόρατη χείρα κρατάει, εκτός αυτών, τους επαγ-
γελµατίες του πρωτογενούς τοµέα, που µέσα στο νέο παν-
δηµικό περιβάλλον δυσκολεύονται και αυτοί ιδιαιτέρως α-
πό πλευράς ρευστότητας, να υποστηρίξουν την παραγωγι-
κή διαδικασία και να ανταποκριθούν στα επενδυτικά προ-
γράµµατα που έχουν αναλάβει. Κάποια στιγµή, µπορεί και 
να εισακουστούν, αρκεί βέβαια να µην είναι αργά…

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Πάλι καλά, τουλάχιστον 
ο Άδωνις, ζήτησε 
και ένα συγνώµη 
στους παραγωγούς 
για τα προβλήµατα 
που δηµιουργούνται 
στις λαϊκές και στις 
περιφέρειες, όµως 
για τις απώλεις που 
γράφουν καθηµερινά, 
ΚΑ∆;

Απολύµανση και 
στη ∆οµοκού, στο 
πλαίσιο των µέτρων 
για τον κορωναϊό. Οι 
προγραµµατισµένες 
πληρωµές δίνονται 
κανονικά, αρκεί να 
µην γίνουν αόρατες, 
όπως κάποιες άλλες 
φορές, ή µπουν σε… 
καραντίνα στην 
συνέχεια.

Υβρίδια
«Τα κηπευτικά δεν είναι 

ρούχα ή παπούτσια να τα 
βάλω στην άκρη. Πρέπει να 
κοπούν σε συγκεκριµένο 
χρόνο και να πουληθούν 
επίσης σε συγκεκριµένο χρόνο, 
αλλιώς είναι άχρηστα και 
πρέπει να πεταχτούν», λέει 
παραγωγός στις λαϊκές.

Ο ίδιος δηλώνει επίσης 
απογοητευµένος µε το σύστηµα 
κληρώσεων το οποίο επελέγη, 
σε σχέση µε το ποιοι παραγωγοί 
θα βγαίνουν στη λαϊκή. 

«∆εν µπορεί να µας 
ειδοποιούν τα βράδυ της 
προηγούµενης ότι έχουµε 
κληρωθεί για τη λαϊκή της 
εποµένης. Ο παραγωγός 
χρειάζεται κάποιες ώρες για 
να συγκοµίσει. Ειδάλλως θα 
πρέπει να φορτώνει από νωρίς 
το αυτοκίνητό του κι αν δεν 
κληρωθεί να τα πετάει», λέει 
στην Agrenda.

;

ΑΝΝΑ ΚΟΡΑΚΑΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ
«Οι Ολυµπιακοί Αγώνες 
αναβάλλονται. Εκείνα όµως 
που σίγουρα θα µείνουν 
αναλλοίωτα στην παράταση 
αυτή είναι η αισιοδοξία, το 
πάθος, η πειθαρχία, η 
αγωνιστικότητά µας, µα 
πάνω απ’ όλα το όραµά µας 
να δούµε την κοινωνία µας 
υγιή και να την κάνουµε 
περήφανη στο Τόκυο.».

Τα λουλούδια 
στο... υπουργείο 
από µένα...
είναι πριν ή µετά 
την ένταξη των 
ανθοπαραγωγών 
στους πληγέντες;

Πόσο δύσκολα είναι τα πράγµατα από την 
κατάσταση το καταλαβαίνουµε όλοι, το ζούµε 
άλλωστε. Γι’ αυτό µε εντολή 
Ευρωκοινοβουλίου, ο πρόεδρος της 
Επιτροπής Γεωργίας Norbert Lins παρέδωσε 
στον Επίτροπο Γεωργίας, Γιάνους 
Βοϊγιετσόφσκι δέσµη µέτρων στην οποία 
περιλαµβάνονται η µέγιστη ευελιξία στο 
χρόνο καταβολής πληρωµών άµεσων 
ενισχύσεων, η ιδιωτική αποθεµατοποίηση 
σειράς προϊόντων, η µίσθωση µεταφορικών 
µέσων για αγρεργάτες και το άνοιγµα 
έκτακτης πιστωτικής γραµµής µόνο για 
αγρότες. Και λίγα είναι, λένε οι αγρότες…. 

Οι οινοποιοί διερευνούν την πιθανότητα να 
ενεργοποιηθεί το µέτρο της Απόσταξης 
Κρίσης, λόγω της ανισορροπίας που έχει 
επέλθει στην αγορά, αφού βέβαια υποβληθεί 
το σχετικό αίτηµα στην Κοµισιόν. Απόσταξης 
οίνων λόγω προφανώς της ανισορροπίας που 
έχει επέλθει στην αγορά. Μιλάµε δηλαδή για 
χορήγηση ενισχύσεων συνολικού ύψους περί 
τα 3,5 εκατ. ευρώ. Ίδωµεν! 

Ότι στην πληρωµή της ειδικής ενίσχυσης 
βάµβακος κάποιοι πήραν λιγότερα λόγω 
τηλεπισκόπησης, αυτό το γνωρίζουµε! 
Άλλωστε, συµβαίνει σε κάθε πληρωµή…. Αυτό 
που δεν γνωρίζαµε ήταν ότι από τους 
βαµβακοπαραγωγούς της Ανθήλης το 80% 
έµειναν εκτός πληρωµής, λόγω των 
αποτελεσµάτων των ελέγχων. Την 
αγανάκτησή τους εκφράζει ο Αγροτικός 
Σύλλογος Ανθήλης υπογραµµίζοντας ότι θα 
υπάρξει µία σηµαντικά δραµατική µείωση του 
εισοδήµατος µας, σε µία περίοδο που τα 
συνολικότερα προβλήµατα και οξυµένα είναι 
και πολύ σοβαρά λόγω και του κορωνοϊού.

Ανεξαρτήτου κατάστασης, πάντως, κάποιοι 
συνεχίζουν τον χαβά τους. Γι΄ αυτό και οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται κατά 
µήκος του δρόµου Γιάννουλης-Φαλάνης 
απευθύνουν έκκληση προς τις αρµόδιες 
αρχές και υπηρεσίες για τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος. Συγκεκριµένα, υποστηρίζουν 
ότι τυροκοµική µονάδα που δραστηριοποιείται 
στην περιοχή ρίχνει τα τυροκοµικά απόβλητα 
σε κανάλι που βρίσκεται δίπλα από τις 
επιχειρήσεις τους. Η φύση έχει αρχίσει ήδη 
να µας εκδικείται, φωνάζουν! 

Και µια καλή είδηση, την ώρα που η 
παγκόσµια οικονοµία βυθίζεται και η 
επιχειρηµατικότητα έχει ολοκληρωτικά 
σχεδόν ανασταλεί αυτή την περίοδο, λόγω 
των έκτακτων συνθηκών. Η Ένωση Αγρινίου 
υπέγραψε τη σύµβαση για την προµήθεια των 
panels στο νέο φωτοβολταϊκό πάρκο, που 
στήνει, µια επένδυση της τάξης των 90 εκατ. 
ευρώ, στην οποία µετέχουν περί τις 500 
οικογένειες Αιτωλοακαρνάνων.
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η 
πανδηµία του κορωνοϊού έχει προ-
καλέσει ένα συνδυασµένο αρνητι-
κό σοκ προσφοράς και ζήτησης, µε 
πρωτοφανή ένταση. Και τα δύο έ-

χουν σηµαντική επίδραση στην παραγωγή α-
γαθών και υπηρεσιών και επειδή όλων το ει-
σόδηµα τελικά προκύπτει από την παραγωγή, 
τα εισοδήµατα των νοικοκυριών µειώνονται 
γρήγορα. Καθώς πολλές οικονοµίες ήδη βρί-
σκονται σε πτωτικό σπιράλ και οδηγούνται σε 
ύφεση, ο κίνδυνος είναι ότι η κρίση θα γίνει 
αέναη και µε πορεία που συνεχώς βαθαίνει. 
Τα δίδυµα σοκ προσφοράς και ζήτησης είναι 
πιθανό να ενεργοποιήσουν πολλά «φαινό-
µενα ντόµινο».

Επιχειρήσεις µε µεγάλο σταθερό κόστος που 
υφίστανται απότοµη πτώση του εισοδήµατός 
τους, βρίσκονται αντιµέτωπες µε οικονοµικές 
δυσκολίες ή ακόµη και µε χρεοκοπία. Όταν 
αυτό συµβαίνει, οι τράπεζες και άλλες οντότη-
τες που έχουν δανείσει λεφτά σε αυτές τις επι-
χειρήσεις, θα βρίσκονται επίσης σε πρόβληµα. 
Γι’ αυτό µαζικά οικονοµικά σοκ µπορεί συχνά 
να οδηγήσουν σε τραπεζικές κρίσεις. Αλλά τα 
ντόµινο δεν σταµατούν εκεί. Οι κυβερνήσεις ε-
πίσης µπορεί να έλθουν αντιµέτωπες µε δηµο-
σιονοµικούς κινδύνους όταν επέµβουν για να 
αµβλύνουν την κρίση. […] Είδαµε πώς λειτούρ-

γησαν αυτά τα ντό-
µινο στην χρηµα-
τοπιστωτική κρί-
ση 2007-2008. Η 
διαφορά τώρα εί-
ναι πως το αρχικό 
σοκ δεν ξεκίνησε 
στις αγορές και στη 
συνέχεια διαχύθη-
κε στην πραγµατι-

κή οικονοµία. Αντιθέτως, οι σηµερινές κρίσεις 
προέκυψαν από την πραγµατική οικονοµία και 
πλήττουν τις αγορές. Αλλά όπως και στο παρελ-
θόν, αυτή η κρίση απαιτεί έκτακτα µέτρα για να 
δοθεί περισσότερος χώρος µεταξύ των ντόµι-
νο που πέφτουν. Σκεφτείτε το ως µια µακρο-
οικονοµική «κοινωνική αποµόνωση». […]. Εί-
ναι ως εκ τούτου κρίσιµο η ΕΚΤ να παρέµβει 
για να αποτρέψει το τελευταίο ντόµινο -των κυ-
βερνήσεων των κρατών-µελών- να πέσει.[…]. 
Η νοµισµατική χρηµατοδότηση των δηµοσιο-
νοµικών ελλειµµάτων που έχουν δηµιουργη-
θεί εξαιτίας του κορωνοϊού, είναι µια µορφή 
«helicopter money», δηλαδή όταν η κεντρική 
τράπεζα παρέχει µετρητά στις επιχειρήσεις και 
στα νοικοκυριά που χρησιµοποιούν τον κρατι-
κό προϋπολογισµό ως ενδιάµεσο.[...].Υπό τις 
τρέχουσες συνθήκες, οι πληθωριστικοί κίνδυ-
νοι είναι ανύπαρκτοι.[...] Μόλις η αποπληθω-
ριστική δυναµική σταµατήσει, η ΕΚΤ σίγουρα 
θα σταµατήσει τη νοµισµατική χρηµατοδότη-
ση. Αργά ή γρήγορα, η ΕΚΤ πρέπει να αποδε-
χθεί ότι η νοµισµατική χρηµατοδότηση για τη 
στήριξη των δαπανών είναι µια αναγκαιότητα.

*ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ

Μακροοικονομική
απομόνωση

ΤOY  ΠΟΛ ΝΤΕ ΓΚΡΑΟΥ *

Τ
ο Συµβούλιο των Υπουργών Γεωρ-
γίας της Ε.Ε. δείχνει ξεκάθαρα αυ-
τήν τη φορά το δρόµο. Ακολουθώ-
ντας προφανώς τη γραµµή που έ-

χει χαράξει -τουλάχιστον αυτήν τη φορά- το 
κονκλάβιο των Βρυξελλών, παροτρύνει τις ε-
θνικές κυβερνήσεις να µοιράσουν τα χρήµα-
τα της ΚΑΠ νωρίτερα κι, αν είναι δυνατόν, ά-
µεσα. Να αφήσουν στην άκρη τη γραφειοκρα-
τία και τους φόβους των κοινοτικών ελέγχων 
και να διευκολύνουν τους αγρότες για οµα-
λή συνέχεια της αγροτικής παραγωγής. Επι-
τέλους οι Βρυξέλλες ξύπνησαν! 

 Η Ευρώπη ξύπνησε 
ΠΩΣ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟ; Φαίνεται πως η δεκαετής δια-
χείριση του ελληνικού ζητήµατος στα χρόνια της 
κρίσης υπήρξε άκρως διδακτική. ∆ιδακτικός υ-
πήρξε επίσης ο τρόπος µε τον οποίο διαχειρίστη-
καν την τραπεζική κρίση του 2008 οι ΗΠΑ. Τό-
τε η Ευρώπη έχασε χρόνο οµφαλοσκο-
πώντας. Τα πράγµατα έγιναν πο-
λύ πιο δύσκολα και η Αµερική 
πέρασε οικονοµικά µπροστά. 

 Στα βήματα του Σουμάν
∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ χρόνος για άλλα λάθη. Βοηθάει 
βέβαια και το γεγονός ότι «το κακό» αυτήν τη φο-
ρά είναι γενικό. Αφορά σε όλες τις χώρες το ίδιο. 
∆εν είναι τυχαίο που η Γερµανία έσπευσε να πα-
ράσχει οικονοµική βοήθεια στην Ιταλία. Μια βα-
θιά οικονοµική ύφεση, τόσο κοντά µε µια προη-
γούµενη µεγάλη κρίση δεν συµφέρει κανέναν. 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντως, έχει µια µοναδική 
ευκαιρία να βγει πολύ πιο ισχυρή, αυτή τη φορά 
και σαν θεσµός, δηλαδή σαν ένωση κρατών. Ή-
δη δίνει πολύ σηµαντικά δείγµατα γραφής. Ό-
λοι αντιλαµβάνονται τώρα πόσο χειρότερα θα ή-
ταν τα πράγµατα αν δεν υπήρχαν οι Βρυξέλλες. 
Αυτή είναι η συνταγή µε την οποία δηµιουργή-
θηκε από τον Ροµπέρ Σουµάν και τους άλλους 
πρωτεργάτες της κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του ‘50, αυτή είναι η Ευρώπη των λαών που έχει 
ανάγκη ο κόσµος σήµερα. 

 Εγχώριο management 
ΠΕΡΝΩΝΤΑΣ στα καθ’ ηµάς, οφείλω να ανα-
γνωρίσω ότι τα µέχρι στιγµής αντανακλαστι-
κά και οι χειρισµοί των εδώ κρατούντων υπήρ-
ξαν άψογοι. Πρώτη φορά, µετά από πολλά χρό-
νια, είδαµε κυβέρνηση στην οποία να υπάρχει 
management, να καθοδηγείται από έναν πρω-
θυπουργό που καταλαβαίνει στην ώρα του τι 
χρειάζεται να κάνει, να το ζητάει και να γίνε-
ται! Ποιο είναι το µυστικό; Οι διοικητικές ικα-
νότητες και το γεγονός ότι βασίζεται για κάθε 
πράγµα στους καλύτερους. Όχι στους συνήθεις 
πρόθυµους του κοµµατικού σωλήνα!

 Να μάθουμε και αγροτικά;
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ η αλήθεια είναι ότι τα 

πράγµατα έµειναν λίγο πίσω. ∆εν α-
πασχόλησαν από την πρώτη στιγ-

µή τις κυβερνητικές αποφάσεις 
και αυτό είναι κάτι που δικαι-
ολογείται, µένουν όµως και 
σήµερα έξω από τα ευεργε-
τικά µέτρα της κυβέρνησης 
κι αυτό είναι κάτι που θα 
πρέπει να επανεξεταστεί. 
Σηµειωτέον ότι ο κορωνο-
ϊός βρήκε τους αγρότες σε 
πολύ δύσκολη οικονοµική 
κατάσταση και τα όσα µε-
σολάβησαν τις τελευταίες 
εβδοµάδες έχουν ρίξει πο-

λύ την ψυχολογία τους. 

 Παραγωγή ίσον εμψύχωση
ΚΑΛΟ∆ΕΧΟΥΜΕΝΕΣ λοιπόν οι διευκολύνσεις 
των Βρυξελλών, όµως δεν φτάνουν. Οι αγρότες 
χρειάζονται αυτές τις µέρες ενθάρρυνση, εµψύ-
χωση θα λέγαµε, από την κυβέρνησή τους. Βρί-
σκονται στην αρχή µιας νέας καλλιεργητικής πε-
ριόδου και θα πρέπει να πεισθούν ότι η Πολιτεία 
βρίσκεται δίπλα τους και δεν µένει στα βοηθήµα-
τα ή τις προκαταβολές των Βρυξελλών. Σηµειωτέ-
ον ότι για τους περισσότερους, αυτό που λέγεται 
προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης, είναι αυτό 
που µε έναν τρόπο έχουν προεισπράξει από τις 
τράπεζες µε τη µορφή Α.∆.Α. ή πιστωτικού ορίου 
για την Κάρτα του Αγρότη. Χρειάζονται περισσό-
τερα. Μετάθεση των φορολογικών και αφαλιστι-
κών τους υποχρεώσεων, ειδική ενίσχυση των κτη-
νοτρόφων και κατανόηση των αναγκών. 

Στην ΚΑΠ της νέας εποχής
Περισσότερος έλεγχος αποδοτικότητας 
των διαθέσιµων πόρων, ασφάλιση των 

κινδύνων αγοράς... για το πέρασµα 
στην ΚΑΠ της νέας εποχής 
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Κρίνεται σκόπιµο οι παραγωγοί, προκειµέ-
νου να µην χρειάζεται να συµπληρώνουν 
χειρόγραφα κάθε φορά το έντυπο µετακί-
νησης, να προµηθευτούν την Φόρµα Α η 
οποία είναι διαθέσιµη στο forma.gov.gr.

Οι παραγωγοί συµπληρώνουν οι ίδιοι τα 
στοιχεία για τους ευατούς τους, αναγρά-
φοντας στη θέση της εταιρείας: Ιδιοκτή-
της – Αγρότης συµπληρώνοντας τέ-
λος και την σφραγίδα τους. Επιπλέ-
ον θα πρέπει να παρέχουν στους εργάτες 
γης την ειδική βεβαίωση κυκλοφορί-
ας εργαζόµενου, η οποία είναι επίσης 
διαθέσιµη στην ιστοσελίδα που αναφέρ-
θηκε παραπάνω. Εκεί πρέπει να αναγρά-
φονται τα στοιχεία του αγρότη, το σηµείο 
απασχόλησης και το ωράριο, ενώ το έγ-
γραφο πρέπει ακόµα να φέρει την σφρα-
γίδα του αγρότη.

Για µεµονωµένες µετακινήσεις που δεν αφορούν στις επαγγελµα-
τικές υποχρεώσεις των αγροτών, υπάρχουν τρεις επιλογές. Η απο-
στολή γραπτού µηνύµατος από το κινητό (SMS), εκτυπωµένο και συ-
µπληρωµένο έντυπο βεβαίωσης κίνησης (διαθέσιµο στην ιστοσελί-
δα), ή χειρόγραφη βεβαίωση κίνησης.

Μπορείτε να στείλετε από το κινητό σας µήνυµα SMS 
στον αριθµό 13033 χωρίς χρέωση.
Το SMS πρέπει να είναι της µορφής:
X κενό ονοµατεπώνυµο και διεύθυνση κατοικίας
όπου Χ ο λόγος εξόδου µε τον αριθµό 1, 2, 3, 4, 5, 6 
που αντιστοιχεί στις αιτιολογίες

Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα κατεβάσµαστος, συµπλήρωσης 
και εκτύπωσης του ειδικού εγγράφου: Βεβαίωση Κατ’ Εξαίρεση 
Μετακίνησης Πολιτών 

Η χειρόγραφη βεβαίωση πρέπει να έχει τις πληροφορίες 
που αναγράφονται στην αρχή του κειµένου.

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ  
gogos@agronews.gr

Σε επικοινωνία που είχε η Agrenda µε 
το Αστυνοµικό Τµήµα της Λάρισας, οι 
αρµόδιοι εξήγησαν πως η συµπλήρω-
ση µιας χειρόγραφης φόρµας µε τις α-
παραίτητες πληροφορίες είναι ο πιο εύ-
κολος και σύντοµος τρόπος για τις ανα-
γκαίες µετακινήσεις των αγροτών προς 
τα χωράφια τους. Είναι όµως σηµαντι-
κό οι αγρότες να φέρουν την ταυτότη-
τά τους µαζί. Ωστόσο περισσότερο πρα-
κτική είναι η συµπλήρωση της φόρµας 
πάγιων µετακινήσεων, την οποία µπο-
ρούν οι παραγωγοί να ζητήσουν από 
τον λογιστή τους να την εκτυπώσει, ό-
πως εξηγούν οι αστυνοµικοί.

Ο πιο απλός τρόπος για την μετάβαση των παραγωγών από τον τόπο μόνιμης κατοικίας προς τις αγροτικές και 
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις είναι η αναγραφή σε μια λευκή κόλλα χαρτί των απαραίτητων πληροφοριών, 
έπειτα από την εφαρμογή του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας από τα ξημερώματα της Δευτέρας 

Για τις μετακινήσεις αγροτών 
αρκεί και μια χειρόγραφη βεβαίωση

2Πάγιες 
μετακινήσεις 

   (τύπου Α)

Mεμονωμένες 
μετακινήσεις 

   (τύπου Β)

Αποστολή SMS

Συμπλήρωση Εντύπου

Χειρόγραφη Βεβαίωση

2.1

2.2

2.3

Aιτιολογίες
Μετάβαση σε φαρµακείο ή επίσκεψη 
στον γιατρό, εφόσον αυτό συνιστάται 
µετά από σχετική επικοινωνία.

Μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστηµα 
προµηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης 
(σούπερ µάρκετ, µίνι µάρκετ), όπου δεν 
είναι δυνατή η αποστολή τους.

Μετάβαση στην τράπεζα, στο µέτρο 
που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική 
συναλλαγή.

Κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώ-
πους που βρίσκονται σε ανάγκη.

Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, 
γάµος, βάφτιση) υπό τους όρους 
που προβλέπει ο νόµος ή µετάβαση 
διαζευγµένων γονέων ή γονέων που 
τελούν σε διάσταση που είναι αναγκαία 
για τη διασφάλιση της επικοινωνίας 
γονέων και τέκνων, σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις.

Σωµατική άσκηση σε εξωτερικό χώρο 
ή κίνηση µε κατοικίδιο ζώο, ατοµικά ή 
ανά δύο άτοµα, τηρώντας στην τελευ-
ταία αυτή περίπτωση την αναγκαία 
απόσταση 1,5 µέτρου.

1

2

3

4

5

6
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πάνω από 50
οινοποιεία στο
Wines of Greece
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 2020. 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

Η άνοιξη των ροζέ
κρασιών αλλάζει
ηµεροµηνία
Η Wine Plus ανακοινώνει την αλλαγή της 
ηµεροµηνίας διεξαγωγής της 2nd Rosé Grand Tasting 

@Thessaloniki: «Η 
εξέλιξη της επιδηµίας 
του κορωνοϊού 
(COVID-19) στην 
Ελλάδα και κυρίως οι 
υποδείξεις για την 
προστασία από τη 
µετάδοσή του, µας 
οδηγούν στην 
απόφαση της 
µεταφοράς της 
ηµεροµηνίας 
διεξαγωγής της. Η 
νέα ηµεροµηνία είναι 

η ∆ευτέρα 1η Ιουνίου 2020 και θα λάβει χώρα στο 
ξενοδοχείο Makedonia Palace. Είσοδος µε εισιτήριο 5 
ευρώ. Υπό την αιγίδα του Φεστιβάλ Γαστρονοµίας 
Θεσσαλονίκης». Για περισσότερα ανατρέξτε 
στο: https://wineplus.gr/el/events/2nd-ROSE-
GRAND-TASTING-@THESSALONIKI-2020.68/

Η ελιά αναζητά 
την καινοτοµία στο 
Συνέδριο Κρίνος

Σε βήµα ανταλλαγής απόψεων κι 
επιστηµονικών ανακοινώσεων 
για την ελιά, αναµένεται να 
εξελιχθεί και 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 και 29 
Μαΐου 2020 στις εγκαταστάσεις 
του Perrotis College, στο 
campus της Αµερικανικής 
Γεωργικής Σχολής. Χορηγοί 
επικοινωνίας: Agrenda 
Agronews.gr El Eλαίας Kαρπός. 

ΛΟΝ∆ΙΝΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Asia Fruit Logistica 
σε νέα τοποθεσία

∆ρόµους εξωστρέφειας στην ασιατική 
αγορά τροφίµων ανοίγει το Ελληνικό 
Οµαδικό Περίπτερο, που διοργανώνεται 
για τέταρτη φορά από το 
Ελληνογερµανικό Εµπορικό και 
Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, επίσηµος 
αντιπρόσωπος της έκθεσης στην Ελλάδα 
και την Κύπρο, στην 
έκθεση Asia Fruit Logistica 2020, η οποία 
αλλάζει τοποθεσία και µεταφέρεται για 
πρώτη φορά στη Σιγκαπούρη, 
στο Singapore EXPO. 
Η Asia Fruit Logistica θα ανοίξει τις πύλες 
της από τις 16 έως τις 18 Σεπτεµβρίου, 
ενώ το Asia Fruit Congress θα 
φιλοξενηθεί στην ίδια τοποθεσία, µια 
ηµέρα πριν από την επίσηµη έναρξη.

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
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ΜΙΚΡΕΣΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται αγελάδα Ηolstein 3 ετών σε 
πλήρη γαλακτοπαραγωγή µε δύο νεο-
γέννητα µοσχαράκια 1600 ευρώ. ∆υ-
τική Μακεδονία Τηλ. 6974/705615.

Πωλούνται µοσχίδες κρεατοπαραγω-
γής 9 -14 µηνών σε προσφορά και κα-
θαρόαιµες 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 µά-
νες, 20 ζυγούρια , 20 θηλυκα αρνιά, 
µηχανή αρµέγµατος , ράµπα και κλει-
δαριά. Τηλ.6942/444077.

Πωλούνται 4 ζυγούρια λακόν έγκυα, 
2 προβατίνες γερµανικές γεννηµένες 
και ένα κριάρι ασσάφ. Περιοχή Πιερί-
ας. Τηλ. 2353/023580.

Πωλούνται µοσχίδες Holstein  περιο-
χή Λάρισας. Τηλ. 6976/604538. 

Πωλούνται γουρουνάκια από παρα-
γωγό, µε δυνατότητα µεταφοράς στο 
χώρο σας. Τηλ. 6986/824541.

Πωλούνται τέσσερα µοσχάρια πέντε 
µηνών 2000 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής 
Μακεδονίας. Τηλ. 6974/705615.

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

Πωλούνται αρνάδες και αρσενικά 
Assaf  και Awassi αποκοµµένα και εµ-
βολιασµένα, καθώς επίσης δύο κριά-
ρια Assaf ενάµιση ετών και δύο τεσ-
σάρων ετών κοκκινοκέφαλα.Τηλ. 
6985/692012.

Πωλούνται καθαρόαιµα Κριάρια φυ-
λής Χίου όπως και Τραγιά καθαρό-
αιµης φυλής Σκοπέλου όλα από µά-
νες µε υψηλή γαλακτοπαραγωγή.Η 
µονάδα βρίσκεται εντός αττικής.
Τηλ.6974/888665.

Πωλούνται γνήσια κατσίκια αγγλο-
νουµπια αρσενικά και θηλυκά. Περιο-
χή Αρκαδίας. Τηλ. 6955/316314. 

Πωλούνται αρνάδες χιώτικες από µά-
νες µεγάλων αποδόσεων. Περιοχή Αρ-
καδίας. Τηλ. 6955/316314.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται κριθάρι για ζωοτροφή και 
βρώµη για ζωοτροφή. Περιοχή Αλµυ-
ρού Βόλου  Τηλ. 6974/431615.

Πωλείται βίκος, φακή και βρώµη. Πε-
ριοχή Λάρισας. Τηλ. 6932372270.

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

Πωλείται  βίκος ποικιλίας Μαριάνα 
πολύ παραγωγικός για σανό, καρπό 
και χλωρολίπανση καθαρισµένος απο-
λυµασµένος σε καλή τιµή από παρα-
γωγό. Τηλ.6972/285256. Whatsup 
6974/313224.

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

Πωλoύνται ρεβίθια ποικιλίας Θη-
βών καθαρισµένα και απολυµασµέ-
να για σπόρο και ρεβίθια για φαγη-
τό πολύ βραστερά και νόστιµα χω-
ρίς λιπάσµατα, βιολογικά σε χαµη-
λή τιµή. Τηλ.6972/285256. whatsup 
6974/313224.

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κρι-
θαριές, µπιζέλι, και βρώµη σε µεγά-
λες ποσότητες, τετράγωνη µπάλα 
µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6947/509187.

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

Πωλείται ενσίρωµα τριφυλλιού 
Α ποιοτητας  σε στρογγυλή µπά-
λα. Περιοχή ∆υτικής Μακεδονίας. 
Τηλ.6972/018965.

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα και άχυρα  
σε στρογγυλή µπάλα. Περιοχή ∆υτικής 
Μακεδονίας. Τηλ.6972/018965.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πι-
στοποίηση  biohellas. Περιοχή Ναυπά-
κτου. Τηλ. 6976/288400.

Πωλείται τριφυλλόσπορος πολυετές. 
Τηλ. 6942/620576.

Πωλούνται 100 µπάλες άχυρο και 
100 µπάλες σανός λειβαδίσιος 3,5 ευ-
ρώ / µπάλα. Περιοχή Μαρµαριά Τριπό-
λεως. Τηλ. 6946/086912. Κ. Γιάννης 
απογευµατινές ώρες.

Πωλούνται 100 µπάλες άχυρο και 
100 µπάλες σανός λειβαδίσιος 3,5 ευ-
ρώ / µπάλα. Περιοχή Μαρµαριά Τριπό-
λεως. Τηλ. 6946/086912. Κ. Γιάννης 
απογευµατινές ώρες.

Πωλούνται µελίσσια και παρα-
φυάδες.   Περιοχή Αχαΐας. Τηλ. 
6934/278520.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµέ-
νος εσοδείας 2019 σε σακιά των 25 κι-
λών.Τηλ. Τηλ.6976/516447.

Πωλούνται φυτώρια από  ελιές κο-
ρωνέικες και φυτώρια από ρο-
διές Ερµιόνης περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6946/395102.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλείται αγροτεµάχιο περιοχή Φθιώ-
τιδος, Μελιταία ∆οµοκού, θέση Καρά-
πλα. Τηλ.6995/309580.

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

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

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

Πωλείται γεννήτρια 32 ΚWA  µα-
ζί µε κινητήρα σε σασί επάνω. Σε 
αρίστη κατάσταση. Τιµή 3.000 ευ-
ρώ. Περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6944/614947.

∆ιατίθενται 160 στρ. για συνερ-
γασία, για καλλιέργεια αρωµατικών 
και φαρµακευτικών φυτών. Ποτιστι-
κά υψηλών αποδόσεων. Περιοχή νο-
µού Θεσσαλονίκης ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα. 
Τηλ.6945/934725.

Πωλείται αγρόκτηµα 35 στρεµµάτων 
και έτερο 61 στρεµµάτων, ποτιστικά, 
ΤΟΕΒ Χαλκηδόνα, υψηλών αποδόσε-
ων. 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.

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

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται  χορτοκοπτικό Ιταλίας πε-
ντάδισκo µε συνθλιπτικό 3500  ευρώ. 
∆υτική Μακεδονία Τηλ.6974/705615..

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας 
Lamborghini τύπου 990 δενδροκοµι-
κό 4χ4 µε καµπίνα. 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 
σταβάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χι-
λιάρι. Περιοχή  Πιερίας.

Τηλ. 6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέ-
ου   τύπου   (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.   µή-
κος  το καθένα). Με υδρορροή, υδρο-
νέφωση, σταγόνες, 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 µουσαµά, 
280.000 χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253. 

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

Πωλείται τρακτέρ FORD 3910 µαζί µε 
αντλία νερού, µε σωλήνες και καρο-
τσάκι, ψεκαστικό, σκαλιστική, σβάρνα, 
καλλιεργητής όλα σε άριστη κατάστα-
ση. Κος Θανάσης.  Περιοχή Λειβαδιάς. 
Τηλ. 6949/093007.

Πωλoύνται σωλήνες ποτίσµατος 
3αρες και 2µισάρες σε πολύ καλή κα-
τάσταση.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.

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

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

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

Πωλείται αρµεκτήριο 24αρι µε 12 αρ-
µεκτικές  αδούλευτο. Τιµή 12000 ευ-
ρώ. 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 λί-
τρα 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 λί-
τρα και ένα φρεζοσκαλιστήρι. 
Τηλ.6979/957956.

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

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

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, 
παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενο-
ποίηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για για-
ούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε κα-
λούπια διάφορων τύπων. Περιοχή Λά-
ρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

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

Πωλείται αρµεκτικό µηχάνηµα 24 θέ-
σεων, µε αυτόµατο τάισµα, αυτόµατο 
πλύσιµο µε  ηλεκτρονικούς παλµοδότες 
µάρκας Μιλκ Κλαιν Τηλ.6984/932607.

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 
τόνων σχεδόν καινούρια και ένας κορ-
φολόγος αυτοκαθαριζόµενος 3 µή-
νες δουλεµένος 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 µπά-
λα  µε 6 σκοινιά σχεδόν καινούρια σε 
καλή τιµή. Τηλ.6972/173482.

Πωλειται φρέζα Maschio Terranova  
µε οδοντωτό κύλινδρο  εργοστασιακό, 
πλάτος εργασίας 2,30 σε άριστη κατά-
σταση.Τηλ.6972/598171. 

Πωλείται 1 διυνο άροτρο ανα-
στρεφόµενο 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 τι-
µή 1000 ευρώ.Τηλ.6977/479508 , 
6974/489749.

Πωλείται 1 πεντάσειρο φρε-
ζασκαλιστήρι τιµή 1500 ευρώ.
Τηλ.6977/479508 , 6974/489749.

Πωλείται 1 σουδικό σκαλιστή-
ρι µε 11 ελατήρια τιµή 400 ευρώ.
Τηλ.6977/479508 , 6974/489749.

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

ΤΗΣ   ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
katsoulieri@agronews.gr

∆ιαδικτυακή ξενάγηση σε µνη-
µεία, µύθους, έθιµα και λαϊκές 
παραδόσεις του πολιτισµού µας, 
προσφέρει το Ταµείο Αρχαιολο-
γικών Πόρων (ΤΑΠ) συµµετέχο-
ντας ενεργά στην προσπάθεια του 
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλη-
τισµού, για την προσφορά ψηφι-
ακών τρόπων διάθεσης πολιτιστι-
κού υλικού στα πλαίσια του «Μέ-
νουµε Σπίτι». Συγκεκριµένα έχει 
εµπλουτίσει την κεντρική του ιστο-
σελίδα  www.tap.gr µε ορισµένες 
από τις πιο σηµαντικές εκδόσεις 
του, που απευθύνονται σε όλους.

Μέσα από τις εκδόσεις, µπο-
ρούν οι ενδιαφερόµενοι να «πε-
ριγηγηθούν» στα µνηµεία της Α-
κρόπολης και όχι µόνο στα γνω-
στά. Να δουν τα µικρότερα κτίσµα-
τα του βράχου, τις πηγές, τα σπή-
λαια, τα ιερά, το θέατρο, τα ωδεία 
και τα χορηγικά µνηµεία.

Επίσης έχουν τη δυνατότητα αα 
επισκεφτούν Συλλογές, στο δεύ-
τερο όροφο του Εθνικού Αρχαιο-
λογικού Μουσείου Αθηνών, που 
είναι µοναδικές: Όπως για πα-
ράδειγµα τη «Συλλογή Βλαστού 
– Σερπιέρη» που ξεναγεί σε 450 
αρχαιότητες από την Ελλάδα και 

την Κάτω Ιταλία. Ή, τα «Πήλινα Ει-
δώλια», που ανοίγουν τον µικρό-
κοσµο της κοροπλαστικής τέχνης 
µε 600 ειδώλια, από διάφορα ερ-
γαστήρια, αποκαλύπτοντάς µας 
πτυχές από τη ζωή των αρχαίων.

Παράλληλα, είναι διαθέσιµοι 
κατάλογοι/λευκώµατα και από τις 
τρεις περιοδικές εκθέσεις που δι-
οργάνωσε το Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο της Αθήνας, στο τριετές 
αφιέρωµα για τα 150 χρόνια από 
τη θεµελίωσή του οι οποίες περι-

λαµβάνουν τις εκδόσεις: 
α. «Ένα όνειρο ανάµεσα σε υπέ-

ροχα ερείπια…». Περίπατος στην 
Αθήνα των περιηγητών. 

β. Οι Οδύσσειες, δηλαδή, η συ-
νεχής Οδύσσεια του ανθρώπου, 
από τα αρχαία χρόνια για να επι-
βιώσει, να αφήσει το αποτύπωµά 
του στις εκφάνσεις της καθηµε-
ρινής του ζωής, στη πνευµατική 
και κοινωνική του δραστηριότητα.

γ. Οι αµέτρητες όψεις του Ωραί-
ου στην αρχαία τέχνη.

Βιβλιοθήκη
Ελεύθερη πρόσβαση και στην 
«Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη», 

επιλεγµένα τεύχη Αρχαιολογι-
κών ∆ελτίων

Μία ώρα µπροστά 
οι δείκτες την Κυριακή
Τα ξηµερώµατα της τελευταίας 
Κυριακής του Μαρτίου, όπως κάθε 
χρόνο, τίθεται σε εφαρµογή η θερινή 
ώρα και βάζουµε τους δείκτες των 
ρολογιών µία ώρα µπροστά. Φέτος, 
αυτή η Κυριακή είναι στις 29 Μαρτίου 
2020. Η επόµενη αλλαγή ώρας, θα 
πραγµατοποιηθεί τον Οκτώβριο (του 
2020) και ενδεχοµένως και το 
Μάρτιο του 2021. Η ολοµέλεια του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει 
αποφασίσει την κατάργηση της 
αλλαγής ώρας το 2021.

«Μένουµε σπίτι» µε
αγαπηµένα παραµύθια
Με σύνθηµα «Μένουµε σπίτι και 
διαβάζουµε αγαπηµένα παραµύθια 
των Εκδόσεων του Πολιτιστικού 
Ιδρύµατος Οµίλου Πειραιώς», το 
Ίδρυµα προσφέρει ελεύθερα online σε 
pc, tablet και smartphone, τρία βιβλία. 
Πρόκειται για τα εξής: «Το 
Κρυφτό»  της Στέλλας Τσίγγου, « Η 
Κυκλαδένια» τηςΤζίνας Χατζηνικολάου 
και «Το µικροσκοπικό βιβλίο που 
ήθελε να διαβαστεί» της Μαρίας 
Κλίνη, σε εικονογράφηση της 
Κωνσταντίνας Μπρίνια.

Κάλεσµα για εθελοντές
στον κλάδο υγείας
Το υπουργείο Υγείας εξέδωσε 
κάλεσµα για εθελοντές το οποίο 
απευθύνεται «σε όποιον µπορεί να 
προσφέρει τις υπηρεσίες του όπως 
ιατροί, νοσηλευτές, παραϊατρικό 
προσωπικό, ψυχολόγοι, φοιτητές, 
αλλά και συνταξιούχοι επιστηµών 
υγείας.». Στην ειδική πλατφόρµα για 
τους εθελοντές έχουν ήδη δηλώσει 
διαθεσιµότητα τουλάχιστον 5.500 
άνθρωποι. «Στη µάχη για την 
αντιµετώπιση του κορονοϊού κανείς 
δεν περισσεύει», λέει το υπουργείο.

Στη λογική της αυλής τα
σπίτια Κόκκινου Λιµανιού
Πιστοποιηµένα φυτά προς φύτευση 
στις αυλές των σπιτιών κατοίκων της 
πληγείσας από τις πυρκαγιές 
περιοχής του Κόκκινου Λιµανιού 
(Ραφήνα), χορηγήθηκαν από 
Έλληνες παραγωγούς µε 
πρωτοβουλία του ΥΠΑΑΤ, , σε 
συνεργασία µε την Φιλοπρόοδο 
Ένωση Οικιστών. Σε κάθε σπίτι θα 
δοθούν 5 βραδύκαυστα µεσογειακά 
φυτά (ελιά, αµπέλι, ροδιά, φιστικιά, 
αµπέλοψη), επαναφέροντας τη 
λογική της αυλής.

Μέσα από τις εκδόσεις, µπορούν οι ενδιαφερόµενοι να «περιγηγηθούν» στα µνηµεία της Ακρόπολης και όχι 
µόνο στα γνωστά. Να δουν τα µικρότερα κτίσµατα του βράχου, τις πηγές, τα σπήλαια, τα ιερά, το θέατρο κ.α.

Πωλείται τρακτέρ  Belarus  90 ίππους, 
άροτρο τρίυνο, δισκοσβάρνα 28άρα, 
σφυρόµυλος για τρακτέρ, λιπασµατο-
διανοµέας 300 λίτρων καινούριος και 
ένα σκαλιστήρι   Gaspardo  5θυρο. Πε-
ριοχή Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6977/830247.

Πωλείται παγολεκάνη 550 λίτρα. Τηλ. 
6944/780650.

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

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

Πωλείται ένα καρούλι 100ράκι κατα-
σκευής Ζησόπουλου, περιστρεφόµενο 
µε 350 µέτρα      µάνικα και µία φρέ-
ζα δίµετρη ΡΟΤΑ ΒΑΤΟΡ βαρέως τύ-
που. Περιοχή Θήβας. Τηλ. 944391637.

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

Πωλείται αρµεκτήριο αγελάδων 12 θέ-
σεων µε 2 αντλίες κενού και τους ηλε-
κτρονικούς  πίνακες κοµπλέ. Τιµή 3.000 
ευρώ. Επίσης 

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο, περι-
στρεφόµενο τιµή 800 ευρώ. Τηλ. 
6944/614947.

Πωλούνται πολυµπέκ 60 µέτρα / έκα-
στο Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο, 12άρι ψη-
λοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

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

Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τι-
µή 400 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων 
ΖΟΡΜΠΑ,καινούριους δίσκους και  κου-
ζινέτα,επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 
2.000 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µάρκας 
Μ101, επισκευασµένος κινητήρας, 
χωρίς σαπίλες, µε λειτουργία 2.000 
ώρες χρήσης. 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.

Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κουµπό-
τα 4Χ4 µε φρέζα, τρέιλερ σε άριστη κα-
τάσταση. Τηλ. 6976/516447.

Πωλείται γεννήτρια 32 ΚWA µαζί µε κι-
νητήρα σε σασί επάνω. Σε αρίστη κατά-
σταση. Τιµή 3.000 ευρώ. Περιοχή Σίν-
δου Θεσσαλονίκης. Τηλ.6944/614947.

Πωλείται γεωργικός ελκυστήρας µα-
ζί µε σπαρτικιά, ραντιστικό, σκαλιστή-
ρι, άροτρο, συν πλατφόρµα. Περιοχή 
Νέα Μεσηµβρία Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
6979/634484.

Σερφάροντας στον 
αρχαίο πολιτισμό
Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων προσφέρει πλέον με ένα κλικ 
διαδικτυακές ξεναγήσεις σε μνημεία, μύθους και παραδόσεις
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Ολυμπιακοί όταν 
ανθίζει το Τόκιο
Την άνοιξη του 2021 πιθανώς η έναρξη 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σενάρια επί σεναρίων παίζουν αυ-
τή την περίοδο για το πότε και αν 
θα επιστρέψουν σε παρκέ, κορτ 
και ποδοσφαιρικά γήπεδα οι α-
θλητές, µε την αναβολή των Ολυ-
µπιακών Αγώνων λόγω της παν-
δηµίας να έχει επισκιάσει φυσικά 
αυτή την περίοδο τα πάντα. Μάλι-
στα, όσον αφορά τους Ολυµπια-
κούς αγώνες, παίζει και το ενδεχό-
µενο διεξαγωγής τους µέσα στην 
άνοιξη, µε τον ∆ΟΕ να προσπαθεί 
να συναρµολογήσει το δύσκολο 
παζλ των ηµεροµηνιών. 

Ακόµα πιο πίσω εν τω µεταξύ 
πάνε οι τελικοί του Τσάµπιονς 

και Γιουρόπα Λιγκ που είχαν προ-
γραµµατιστεί για 30 και 27 Μαΐ-
ου. Μάλιστα, πληροφορίες µιλούν 
για περικοπή των αγώνων νοκ ά-
ουτ των δύο διοργανώσεων και 
διεξαγωγή ενός Final-4 ή Final-8 
για την ανάδειξη των φετινών νι-
κητών. Για τα εθνικά πρωταθλή-
µατα πάλι «ούτε λόγος» µε κάθε 
πρόβλεψη να µοιάζει ανέφικτη. 

Στην Ευρωλίγκα τώρα το καλύ-
τερο σενάριο, το οποίο αυτή τη 
στιγµή είναι µάλλον απίθανο, εί-
ναι η να µπορέσει να συνεχιστεί 
τον Μάιο. Η  Ευρωλίγκα αποφά-
σισε να µην «σκοτώσει» από τώ-
ρα τη σεζόν, έστω κι αν αυτό µπο-
ρεί να σηµαίνει διαξαγωγή αγώ-
νων µέσα στον Ιούλιο.

Οι επτά πρώτοι αγώνες της σεζόν (Αυστραλία, 
Μπαχρέιν, Βιετνάµ, Κίνα, Ολλανδία, Ισπανία, Μονακό, 
Αζερµπαϊτζάν) αναβλήθηκαν, µε εκείνον του Μόντε 
Κάρλο να ακυρώνεται οριστικά και να βγαίνει από το 
καλεντάρι του 2020. Αν η κατάσταση µε την πανδηµία 
έχει βελτιωθεί έως τις 11-12 Απριλίου, τότε πιθανώς 
να ξεκινήσει το γκραν πρι στον Καναδά (16/6).

Οριστικά εκτός F1
το Μόντε Κάρλο  

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ EVENTS

 EURO 2020

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ�ΙΟΥΛΙΟΣ 2021

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΝΟΙΞΗ Ή ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021

WIMBLEDON

∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

ΠΡΕΜΙΕΡΑ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

FORMULA 1

ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΩΣ ΤΟ ΜΑΙΟ 2020

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 1Η ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ζορίζει 
πολιτικά το όλοι
πλην αγροτών 
στη λίστα των ΚΑΔ 

∆υναµώνει   
τα εγχώρια 
τυροκοκομικά 
η τάση των ημερών

Το ραντεβού 
με Χατζηδάκη 
και η στάση ΔΕΗ 
στο αγροτικό ρεύμα  

Αύγουστο το Wimbledon 
Το Wimbledon 2020 είναι 
προγραµµατισµένο να ξεκινήσει 
στις 29 Ιουνίου ενώ η Μεγάλη 
Βρετανία διανύει την πρώτη της 
εβδοµάδα σε επίπεδο lock down. 
Με δεδοµένο ότι το Ολυµπιακό 
τουρνουά τένις δεν θα 
πραγµατοποιηθεί, υπάρχει ένα 
κενό στο καλεντάρι (τέλος Ιουλίου 
µε αρχές Αυγούστου) όπου εκεί 
ίσως µεταφερθεί το Wimbledon, 
αλλά ίσως και να ακυρωθεί.

Βλέπει δύο η Μπάρτσα
Ο Λαουτάρο Μαρτίνες συνιστά 
προτεραιότητα για Μπαρτσελόνα και 
στο deal µε την Ίντερ είναι πλέον 
πολύ πιθανό να εµπλακούν και 
παίκτες των µπλαουγκράνα που 
αρέσουν στους Μιλανέζους. Την ίδια 
ώρα, ακόµα δύο παίχτες βρίσκονται 
στο στόχαστρο της Μπαρτσελόνα αν 
φύγουν Βιδάλ και Ράκιτιτς, ο 
Τανγκουί Εντοµπελέ της Τότεναµ και 
ο Φαµπιάν Ρουίθ της Νάπολι.

Συνάντηση για Σούπερ Λιγκ
Οι οµάδες της Σούπερ Λιγκ θα 
κάνουν σύσκεψη (τηλεδιάσκεψη) 
τη ∆ευτέρα 30 Mαρτίου µε στόχο 
να ορίσουν ηµεροµηνία 
επανέναρξης του πρωταθλήµατος. 
Πρώτος στόχος είναι να ξεκινήσει 
ξανά η δράση στις 16 Μαΐου (10 
αγωνιστικές στα πλέι οφ και επτά 
στα πλέι άουτ) και η σεζόν να 
ολοκληρωθεί το δεύτερο 
15θήµερο του Ιουνίου. H 
διοργανώτρια αρχή θέλει να 
δώσει µια ηµεροµηνία ώστε να 
υπάρξει προγραµµατισµός.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Κεντρική δοκιµή: 

Case IH Maxxum 
Ήρθε η σειρά του εξακύλινδρου Case IH Maxxum 150  

ActiveDrive 8  για να περάσει από το δυναµόµετρο του profi



Όλα για ένα 
λογότυπο
Παρά το γεγονός ότι το 
ευρωπαϊκό πρωτάθληµα 
µετατίθεται για το 2021, η UEFA 
δέχεται πιέσεις για να παραµείνει 
ο τίτλος «Euro 2020». Ενας από 
τους βασικότερους λόγους είναι 
το brand name που δηµιουργείται 
σε αυτές τις περιπτώσεις, µε 
προϊόντα που βγάζουν οι χορηγοί 
των διοργανώσεων. Και οι 
χορηγοί της UEFA είναι αυτοί 
που πιέζουν γι’ αυτόν τον λόγο να 
παραµείνει το όνοµα, κι ας γίνει η 
διοργάνωση ένα χρόνο µετά.
Ολοι οι χορηγοί έχουν ξεκινήσει 
την καµπάνια τους µε την φετινή 
χρονολογία, έχουν τυπωθεί 
σήµατα και έχουν επενδύσει 
εκατοµµύρια ευρώ. Οι µεγάλες 
εταιρίες, σύµφωνα µε τους New 
York Times, πιέζουν ασφυκτικά 
την UEFA και σε αυτό έχουν 
σύµµαχο την ∆ΟΕ, που µε 
συνοπτικές διαδικασίες 
αποφάσισε το ίδιο, για τους ίδιους 
λόγους, όσον αφορά τους 
Ολυµπιακούς Αγώνες.

Μεταγραφές 
μέχρι τον Γενάρη
Oι παράγοντες της FIFA 
ψάχνουν ήδη τρόπους για να 
περιορίσουν την οικονοµική ζηµιά, 
λόγω της διακοπής των 
πρωταθληµάτων, των 
σηµαντικότερων κυρίως 
συλλόγων ανά την Ευρώπη. Μια 
από τις σκέψεις των ανθρώπων 
που ανήκους στα υψηλά κλιµάκια 
της Οµοσπονδία είναι η επέκταση 
της µεταγραφικής περιόδου έως 
τον Ιανουάριο του 2021. Τώρα 
δηλαδή που θα έχουν το χρόνο, 
το ζήτηµα είναι αν θα έχουν και 
το απαραίτητο χρήµα.

Πως να µην γυρίσει το 
µάτι των µπλοκατζήδων µε αυτά 
που άκουσαν από τον Μαυρουδή 

να λέει σε τηλεοπτικό δίκτυο για τα µέτρα 
ανακούφισης (λέµε τώρα) των αγροτών α-
πό την πανδηµική κρίση ήτοι, καταβολή 
δύο µήνες αργότερα της εισφοράς ΕΦΚΑ 
και παράταση του ΟΣ∆Ε. Αυτά, ό-
πως λένε, δεν είναι παρά «χάνδρες και 
καθρεφτάκια για ιθαγενείς», αφού η γε-
νική και ουσιαστική αίσθηση είναι ότι 
οι αγρότες και κτηνοτρόφοι εξαιρούνται 
για µία ακόµη φορά από τα µέτρα στήρι-
ξης της κυβέρνησης. «Ανακοίνω-
σε µέτρα στήριξης της ιχθυοκαλλιέργειας, 
επί της ουσίας πρόκειται για µια και µόνο 
µεγάλη επιχείρηση, καθώς και για µεγά-
λους αλιείς. ∆εν είπε τίποτα ουσιαστικό για 
κτηνοτρόφους, παραγωγούς λαϊκών αγο-
ρών, ζηµιές, αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ που εκ-
κρεµούν από το 2019, πανάκριβο αγροτι-
κό ρεύµα που το αύξησε η κυβέρνηση της 
Ν∆ τον Σεπτέµβριο», η αντίδραση της Γραµ-
µατείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των 
Μπλόκων. Το 800ευρω ζητά και 
ο Τάκης µε τα λεµόνια. Να µπουν λέει 
στους ΚΑ∆ βοήθειας και οι κτηνοτρόφοι, 
όπως εντάχθηκαν και οι αλιείς, αναφέ-
ρει σε επιστολή του στον υπουργό της 

πλατείας. Ακούει κανείς; Αν µη 
τι άλλο, η  βεβαίωση τύπου Α, µπήκε στη 
ζωή και των αγροτών-κτηνοτρόφων που 
και αυτοί καλούνται στην περίοδο της γε-
νικευµένης καραντίνας της χώρας, να την 
φέρουν µαζί µε την ταυτότητα τους για τις 
µετακινήσεις τους στο χωράφι ή το στά-
βλο τους. Οι τσοπάνηδες θα στέλνουν µό-
νο το sms στο 13033; ∆ακτύλιος…
εφαρµόζεται εφεξής στη λειτουργία των 
λαϊκών αγορών στην Κεντρική Μακεδο-
νία λόγω covid 19, µετά τη γενική κατα-
κραυγή που προκάλεσε το προηγούµε-
νο σύστηµα µε τις βραδινές κληρώσεις 
για την ανάδειξη των εµπόρων και των 
παραγωγών που θα είχαν δικαίωµα σε 
πάγκο χωρίς να λαµβάνεται υπόψη ότι 
για τη συγκοµιδή της παραγωγής, για ό-
σους κληρωνόταν, χρειάζονται κάποιες 
ώρες. Καλή η αναδίπλωση της περιφέ-
ρειας. Τι είναι άραγε άλλη µία ε-
κτροπή του νόµου; Ένα σύνηθες φαινόµε-
νο για τα ελληνικά πράγµατα. Φαγωθήκα-
νε µε επιστολές προς το Μαυρουδή κάποιοι 
συνεταιριστές να παραταθει η θητεία των 
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που 
λήγει η θητεία τους, και δεν µπορούν να 
διεξάγουν αρχαιρεσίες λόγω κορωνοϊού, 
για να µην υπάρξει...κενό;   O ΓΥΛΟΣ

Σενάριο έναρξης την Άνοιξη για τους Ολυµπιακούς Αγώνες σελ. 54 • Προς οριστική ακύρωση το Wimbledon σελ. 54

Ομάδα Δέλτα
Μετά από χρόνια δοκιµών των σπαρτικών 
Azurit της Lemken, έφτασε στα χωράφια η 
νέα γενιά µηχανηµάτων η οποία εγκαινιάζει 
τη µέθοδο σποράς «DeltaRow». ∆ηλαδή, 
σπορά σε δύο αντισταθµισµένες σειρές που 
οδηγεί σε καλύτερη ανάπτυξη παραγωγής. 
Περισσότερα στο Profi Μαρτίου.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Θα είµαι δίπλα
στα είδη φούρνου

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

ΑΓΡΟΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΤΟΥ HUBERTINE HEIJERMANS
Έναν παραγωγό που σκορπίζει κοπριά στο χωράφι του που βρίσκεται στο Ολόν της Ελβετίας, φιλοτέχνησε ο καλλιτέχνης Heijermans. 
Περίπου η µισή έκταση της περιοχής Ολόν καλύπτεται από αγροτικές εκµεταλλεύσεις, εκ των οποίων πολλές είναι αλπικές.

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαρτίου 2020
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Φραγµός στις εξαγωγές και µια σαφώς 
µειωµένη εσωτερική ζήτηση διαµορφώ-
νουν το σκηνικό της αγοράς αµνοεριφί-
ων την τελευταία εβδοµάδα του Μαρτί-
ου, όσο εντείνονται οι ενδείξεις ότι µάλ-
λον για φέτος το Πάσχα... αναβάλλεται. 
Σε αυτό το πλαίσιο, οι κτηνοτρόφοι ε-
στιάζουν πλέον σε ένα πιθανό αλλά σε 
κάθε περίπτωση αναιµικό γύρισµα της 
αγοράς, προχωρώντας προς τον Απρί-
λιο, δεδοµένων των δυσκολιών και των 
καθυστερήσεων που υφίστανται οι εισα-

γωγές αµνοεριφίων, µαζί µε τα υπόλοι-
πα αγαθά. Πάντως όσο δραστικό και αν 
είναι το µπλόκο στις εισαγωγές αµνοε-
ριφίων, δεν είναι από µόνο του αρκετό, 
αφού πέραν της προϋπόθεσης µιας πρό-
θεσης από το εµπόριο και τους θεσµούς 
να µειωθούν οι εισαγωγές, η ζήτηση ε-
ξακολουθεί να µην υφίσταται, σύµφω-
να και µε τα όσα προκύπτουν από στατι-
στικές µετρήσεις. «Πόσο να ψήσεις στη 
γάστρα και στο φούρνο» επισηµαίνουν 
στην Agrenda οι κτηνοτρόφοι.

Χωρίς όρεξη για αρνί το Πάσχα
 ι κτηνοτρ φοι περιµένο ν ένα αναιµικ  γύρισµα τη  αγορά  τον πρ λιο
 Το µπλ κο στι  εισαγωγέ  εν ε ναι αρκετ  για να καλύ ει τη µειωµένη ήτηση 
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Ο
ι δύο πρόσφατοι διαγωνισµοί 
από Τυνησία και Αλγερία για 
αγορά σκληρού σίτου επιβε-
βαίωσαν την άνοδο των τιµών. 

Η εξαγωγή βρίσκεται περί των 280 ευρώ 
ο τόνος FOB  και κρίνοντας από τα χαµη-
λά αποθέµατα δεν υπάρχει για την ώρα 
κάποιο σενάριο πτώσης των τιµών. Εν τω 
µεταξύ, Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, τα 
µαλακά σιτάρια ανακάµπτουν λόγω της 
αυξηµένης ζήτησης παγκοσµίως, καθώς 
είναι λογικό σε περιόδους κρίσης τα τρό-
φιµα να καταγράφουν καλύτερη πορεία 
από τα υπόλοιπα εµπορεύµατα.

 Στασιµότητα για νέες δουλειές των 
φετινών αποθεµάτων και ανησυχία όσον 
αφορά τις εκτελέσεις παλιότερων πωλή-
σεων σε κλωστήρια σηµειώνεται στην ελ-
ληνική αγορά βάµβακος. Το ενδιαφέρον 
έχει µετατοπιστεί στη νέα σοδειά, δεδοµέ-
νου ότι είµαστε πίσω σε προπωλήσεις σε 
σχέση µε τα προηγούµενα χρόνια. Για τη 
νέα σοδειά οι τιµές για τα λευκά βαµβά-
κια βάσει ανοιχτών συµβολαίων κυµαί-
νονται σήµερα στα 60 σεντς ανά λίµπρα.

 Αύξηση στρεµµάτων στον ηλίανθο 
προµηνύουν για φέτος οι αυξηµένες από 
πέρυσι τιµές, στα 37 λεπτά το κιλό, που υ-
πογράφουν στα συµβόλαια οι παραγωγοί 
µε τις εταιρείες βιοντίζελ. Κι ενώ οι σπο-
ρές βρίσκονται αυτές τις µέρες σε εξέλι-
ξη, οι εταιρείες εµπορίας σπόρων επιβε-
βαιώνουν τη διάθεση των καλλιεργητών 
να προσθέσουν εκτάσεις στον ηλίανθο, 
µια ούτως ή άλλως χαµηλού κόστους ε-
πιλογή των εαρινών σπορών. 

Επιβεβαιώνεται 
η άνοδος στο σκληρό 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

26/02 05/03 12/03 19/03 26/03

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

279,02
273,92 275,68

287,15290,98

Στη γάστρα
«Πόσο αρνί να ψήσεις στη γάστρα 

και στο φούρνο» επισηµαίνουν 
στην Agrenda οι κτηνοτρόφοι, που 

περιµένουν τον Απρίλιο

Εξαγωγές 
∆εν υπάρχουν ενδείξεις για 
µια αλλαγή των δεδοµένων 
στο µέτωπο των εξαγωγών 

πριν το Πάσχα των Καθολικών 

Δυσκολίες
∆εδοµένες οι δυσκολίες και οι 

καθυστερήσεις που υφίστανται οι 
εισαγωγές αµνοεριφίων, µαζί µε 

τα υπόλοιπα αγαθά

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
ευρώ/τόνος
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Τιμή παραγωγού  
(ευρώ το κιλό)

Αρνιά 4,20  

Κατσίκια 4,00 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Μετατόπιση του ενδιαφέροντος στη νέα σοδειά
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦEB ΜΑΡ

Εντείνει την πτώση στις τιµές ο 
γενικότερος πανικός των αγορών, 
όσο στην φυσική αγορά οι συµφωνίες 
µετατίθενται σε µετέπειτα χρόνο. 

Η αύξηση επί της τιµής του σκληρού 
σίτου στην Ιταλία, επικυρώνει για 
ακόµα µια εβδοµάδα την ανοδική 
τάση που γνωρίζει το προϊόν.

Νέα αύξηση σηµείωσε το 
καλαµπόκι στα εµπορικά κέντρα 
της Ιταλίας, ενισχύοντας την τιµή 
του εν µέσω πανδηµίας.

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

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

Το ενδιαφέρον από γερµανικά σού-
περ µάρκετ για ελληνικό ελαιόλα-
δο και η αυξηµένη δραστηριότη-
τα κρητικών εταιρειών σε ΗΠΑ και 
Κίνα είναι οι δύο εξελίξεις που συ-
µπληρώνουν το στοιχείο του διαφο-
ρετικού στην κατά τα άλλα υποτο-
νική και σαφώς επιβαρυµένη από 
την απραξία του κορωνοϊού αγορά.

Απ’ ό,τι φαίνεται στις ευρωπαϊκές 
αγορές το ενδιαφέρον των κατανα-
λωτών για ελαιόλαδο έχει ενισχυθεί 
σηµαντικά, µε τις περισσότερες µεγά-
λες εταιρείες της ΕΕ να δέχονται το 
διάστηµα αυτό παραγγελίες σχεδόν 
αποκλειστικά για τη λιανική, µε την 
κατανάλωση να έχει ενισχυθεί στα-
τιστικά σηµαντικά. Ωστόσο πρακτι-
κά µηδενικές είναι οι παραγγελίες 
για κωδικούς ελαιολάδου που αφο-
ρούν στη µαζική εστίαση και τον του-
ρισµό, οι οποίες συνήθως γίνονται 
τέλη Μαρτίου και αρχές Απριλίου.

Στην εγχώρια αγορά, αυτές τις µέ-
ρες οι περισσότερες παραδόσεις α-
φορούν σε πράξεις που σηµειώθη-
καν στις αρχές του µήνα και οι οποί-
ες προέρχονται κυρίως από κρητι-
κά τυποποιητήρια τα οποία δυσκο-
λεύτηκαν φέτος να βρουν στο νησί 
τις ποσότητες και τις ποιότητες που 
απαιτεί η εξαγωγική δραστηριότη-
τά τους. Αυτή αφορά κυρίως στις 
αγορές των ΗΠΑ ενώ υπενθυµίζε-
ται πως στα τέλη του 2019, η συµ-
φωνία ανάµεσα σε Ελλάδα και Κί-
να για αγροτικά προϊόντα συµπε-
ριλάµβανε ποσότητες ελαιολάδου 
που θα καλύψουν κυρίως εταιρεί-
ες από την Κρήτη.

Καθηλωµένες στο 2,50 οι τιµές
Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής 

καραντίνας ωστόσο δύσκολα µπο-
ρούν να αλλάξουν οι τιµές παραγω-
γού, που έχουν αγκυλωθεί σε τιµές 
γύρω από τα 2,50 ευρώ ανά κιλό. Ί-
σως το µόνο θετικό από τη φετινή 
χρονιά, σύµφωνα µε παραγωγούς, 

είναι το ενδιαφέρον που έχουν εκ-
δηλώσει γερµανικά σούπερ µάρ-
κετ για το ελληνικό ελαιόλαδο, το 
οποίο ενδέχεται να µεταφραστεί σε 
πράξεις πλησιάζοντας προς το κα-
λοκαίρι. Αρκετές φορές στο παρελ-
θόν η ισχυρή χώρα της Ευρώπης εί-
χε εκφράσει ενδιαφέρον για προϊ-
όν από την Ελλάδα, κάτι που το αυ-
στηρό λοκντάουν της Ιταλίας και οι 
πρακτικές αδυναµίες των καιρών ε-
νίσχυσαν. Ωστόσο µένει να φανεί 
το πόσο σύντοµα και επιθετικά θα 
αντιδράσει σε ένα τέτοιο ενδεχόµε-
νο ο ισχυρός ιταλικός κλάδος µετά 
το σοκ του κορωνοϊού, αλλά και το 
πόσο ευέλικτα και αποφασιστικά 
θα κινηθεί η εγχώρια βιοµηχανία.

Γερµανική διέξοδος για το ελληνικό ελαιόλαδο
 Το εν ιαφέρον απ  σούπερ µάρκετ τη  ερµαν α  µπορε  να µεταφραστε  σε πρά ει  το καλοκα ρι
 ύσκολα αλλά ο ν οι τιµέ  παραγωγού, πο  έ ο ν αγκ λω ε  γύρω απ  τα ,  ε ρ  το κιλ

Το ελαιόλαδο συγκαταλέγεται στα 
πιο δηµοφιλή προϊόντα διατροφής 
στην Ισπανία, καθώς η χώρα 
αντιµετωπίζει µια πρωτοφανή 
υγειονοµική κρίση εξαιτίας της 
εξάπλωσης του COVID-19, 
σύµφωνα µε εκτιµήσεις του 
Εθνικού Συνεταιρισµού 
Αγροτικών Τροφίµων και 
µετρήσεις της Nielsen. «Οι 
εµφιαλωτές εργάζονται 24 ώρες 
την ηµέρα χωρίς να σταµατήσουν 
το εργοστάσιο», αναφέρει ο Ángel 
Villafranca στην ισπανική 
εφηµερίδα El Diario. Σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της Nielsen, οι 
πωλήσεις ελαιολάδου αυξήθηκαν 
κατά 5% την τελευταία εβδοµάδα 
του Φεβρουαρίου, σε σύγκριση µε 
πέρσι. Η τελευταία εβδοµάδα του 
Φεβρουαρίου θεωρείται ευρέως η 
πρώτη εβδοµάδα της κρίσης της 
υγείας. Οι αγορές αυξήθηκαν 
επίσης την πρώτη εβδοµάδα του 
Μαρτίου, σηµειώνοντας άνοδο 
κατά 0,9% σε σχέση µε πέρσι. Οι 
αναλυτές Nielsen απέδωσαν εν 
µέρει αυτή την επιβράδυνση στις 
κυβερνητικές συστάσεις ότι οι 
άνθρωποι µένουν στο σπίτι.

ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ ∆ΟΥΛΕΥΟΥΝ
ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ

Το βαµβάκι έχει µπει σε περίοδο ευµετάβλητων 
συνεδριάσεων µε µεγάλο εύρος τιµών. Αυτό συµβαίνει 
λόγω της ανησυχίας στις αγορές και των ειδήσεων που 
προκύπτουν καθηµερινά αναφορικά µε την πορεία του 
κορωνοϊού αλλά και τα µέτρα αντιµετώπισης της 
οικονοµικής κρίσης που θα ακολουθήσει. Τα θεµελιώδη 
στοιχεία για εξαιρετικές πωλήσεις / εξαγωγές δεν 
µπορούν να αποκολλήσουν το βαµβάκι από την πτώση 
των χρηµατιστηρίων. Καλό όµως είναι να θυµόµαστε 
πως η πίεση εντείνεται και από τις κερδοσκοπικές 
πτωτικές τοποθετήσεις επενδυτών, οι οποίες κάποια στιγµή 
θα µειωθούν ή θα αλλάξουν κατεύθυνση. 

ΝEA ΥOΡKH
Η µεγάλη πτώση των τιµών έχει φέρει δυσκολίες και 
στις εκτελέσεις παλαιότερων συµβολαίων σε πολύ 
υψηλότερες τιµές. Παράλληλα ακούγεται πως αρκετά 
µεγάλα κλωστήρια στη γειτονική µας Τουρκία κλείνουν 
λόγω κορωνοϊού, κάτι το οποίο και συνεπάγεται µεγάλες 
καθυστερήσεις σε φορτώσεις προηγούµενων δουλειών. 
Οι διαπραγµατεύσεις για τα φετινά αποθέµατα έχουν 
παγώσει λόγω της κατάστασης και το ενδιαφέρον έχει 
µετατοπιστεί στη νέα σοδειά. Οι προπωλήσεις 
κυµαίνονται πλέον στους 20.000 τόνους και οι βάσεις 
(πριµ) των ανοιχτών συµβολαίων βρίσκονται µεταξύ 4-5 
σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις χρηµατιστηριακές τιµές. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Σαφώς επιβαρυµένη από την απραξία του 
κορωνοϊού είναι η αγορά ελαιολάδου.

ΚΡΗΤΗ
Αυξηµένη είναι η δρα-

στηριότητα των κρητικών 

εταιρειών στις αγορές των 

ΗΠΑ και της Κίνα

Συνεδρίαση 25/03/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Μάιος '20 53,44 +0 ,55

Ιούνιος '20 53,53 +0 ,52

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΜΑΪΟΣ 2020
57

56

55

54

53

52

51
∆ευτέρα
23/03

Τρίτη
24/03

Πέµπτη
19/03

Τετάρτη
25/03

Παρασκευή
20/03



Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Μαρτίου 2020 Agrenda Α3 | 35ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Ενόψει της νέας καλλιεργητικής 
περιόδου, εν τω  µεταξύ, οι παρα-
γωγοί ρυζιού την περίοδο που δι-
ανύουµε έχουν αρχίσει τις προ-
καταρκτικές εργασίες ετοιµασίας 
του εδάφους, µε οργώµατα και ι-
σοπεδώµατα, για να είναι έτοιµα 
τα χωράφια το Μάιο για τη σπορά.

Αν και υπάρχει ακόµη περιθώ-
ριο, δεν κρύβουν πως προβληµα-
τίζονται µε όσα συµβαίνουν διε-

θνώς και στην Ελλάδα σε σχέση 
µε τη διαχείριση της πανδηµίας 
κορωνοϊού, µη τυχόν και ανακύ-
ψει κάποιο πρόβληµα µε την εξα-
σφάλιση σπόρου και φυτοπροστα-
τευτικών σκευασµάτων, αλλά και 
ως προς το αν οι ΤΟΕΒ και οι ΓΟ-
ΕΒ της περιοχής θα λειτουργούν 
µε επαρκές προσωπικό ώστε να 
διασφαλίζουν την παροχέτευση 
ύδατος για τις κατακλύσεις που 

απαιτεί η καλλιέργεια του ρυζιού.
«Ευελπιστούµε ότι όλα θα πάνε 

καλά και δεν θα προκύψει κάποιο 
θέµα µε την οµαλή τροφοδοσία των 
παραγωγών» επισήµανε ο κ. Κου-
ιµτζής, προειδοποιώντας παράλ-
ληλα ότι οι αγρότες δεν πρόκειται 
να ανεχτούν κρούσµατα αισχρο-
κέρδειας µε επίκληση τα περιορι-
στικά µέτρα για την αντιµετώπιση 
της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ανέβασαν στροφές το τελευταίο 
δίµηνο οι εµπορικές συναλλαγές 
για το ελληνικό ρύζι, µε τις τιµές 
να «τσιµπάνε» έως και 2,5 λεπτά 
το κιλό στην κατηγορία των µεσό-
σπερµων ποικιλιών, αναπτερώ-
νοντας το ηθικό των οργανώσε-
ων παραγωγών και των ιδιωτών 
εµπόρων, που ανησυχούσαν από 
την αναιµική, µέχρι και τα µέσα Ι-
ανουαρίου, ζήτηση για το προϊόν.

«Προς το παρόν η εικόνα στην 
εµπορία του ελληνικού ρυζιού εί-
ναι καλή κι έχουµε ικανοποιητι-
κή ροή στις ποσότητες που φεύ-
γουν. Άργησε λίγο η αγορά να 
πάρει εµπρός φέτος και δεν σας 
κρύβω πως κάποιοι µπήκαν στη 
λογική να πουλήσουν όσο - όσο 
γιατί πανικοβλήθηκαν αλλά από 
τις αρχές Φεβρουαρίου η κατάστα-
ση βελτιώθηκε άρδην», επισήµα-
νε στην Agrenda ο πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού Ορυζοκαλλιεργη-
τών Χαλάστρας Α’, Λεωνίδας Κου-
ιµτζής. Ο έµπειρος συνεταιριστής 
µας ανέφερε ακόµη πως οι τελευ-
ταίες συναλλαγές στις µεσόσπερ-
µες ποικιλίες, που είναι ο βασικός 
όγκος στο ελληνικό ρύζι, έγιναν 
στα 32,5 λεπτά και στις µακρύ-
σπερµες στα 30-31 λεπτά, ενώ το 
momentum δείχνει πως το επό-
µενο διάστηµα ίσως οδηγήσει και 
σε υψηλότερα επίπεδα.

Η επανεµφάνιση 
των Τούρκων

Το «κλικ» που ξεµπλόκαρε την 
αγορά του προϊόντος στην Ελλά-

δα ήρθε και πάλι από την Τουρ-
κία µόλις κατέστη δυνατό να ξε-
περαστούν, έστω και µερικώς, κά-
ποια προβλήµατα που σχετίζονται 
µε την οικονοµία της γειτονικής 
χώρας. «Για ένα µεγάλο διάστηµα 
η τουρκική κυβέρνηση είχε επιβά-
λει κεφαλαιακούς περιορισµούς µε 
συνέπεια να καταφέρουν να πά-
ρουν έγκριση για εισαγωγές ρυ-
ζιού µόνο 3-4 µεγάλοι έµποροι και 
αυτό µε σηµαντική καθυστέρηση. 
Αυτός ήταν και ο λόγος για τον ο-
ποίο µέχρι τα µέσα Ιανουαρίου οι 
εµπορικές συναλλαγές ήταν πα-
γωµένες», µας εξήγησε ο κ. Κου-

ιµτζής, θυµίζοντας πως η τουρκι-
κή αγορά αποτελεί τον βασικότε-
ρο προορισµό για το ελληνικό ρύ-
ζι τα τελευταία χρόνια.

Η επανεµφάνιση των Τούρκων 
εµπόρων σήµανε την αγορά πάνω 
από 30.000 τόνων τόσο έµφλοι-
ου όσο και αποφλοιωµένου ρυ-
ζιού σε µικρό χρονικό διάστηµα, 
«σπρώχνοντας» προς τα πάνω και 
την τιµή, κάτι στο οποίο συνέβα-
λε και το κλείσιµο των συνόρων 
της Ιταλίας, µιας από τις µεγαλύ-
τερες παραγωγούς χώρες της ευ-
ρωπαϊκής ηπείρου.

«Εκτός από τους Τούρκους, έ-
χει εκφραστεί ενδιαφέρον και έ-
χουν γίνει κάποιες δουλειές και 
µε πελάτες στη Σαουδική Αραβία, 
τη Συρία και τις υπόλοιπες χώρες 
της Μέσης Ανατολής και του Κόλ-
που», επισηµαίνει ο πρόεδρος του 
Συνεταιρισµού Χαλάστρας Α’, συ-
µπληρώνοντας πως «κι εδώ όµως, 
οι βιοµηχανίες δουλεύουν µε δύο 

και τρεις βάρδιες τη µέρα, οπότε 
ρολάρει καλά η αγορά».

Έφυγε πάνω από το 50% 
της περσινής παραγωγής 

Με την αναθέρµανση της αγο-
ράς επιταχύνθηκε και η ροή στη 
διάθεση των αποθεµάτων, τα ο-
ποία, πλέον, έχουν υποχωρήσει 
σε καλά για την εποχή επίπεδα. 
«Αν πούµε ότι η περιοχή είχε µια 
παραγωγή της τάξης των 200.000 
τόνων, σήµερα πρέπει να έχει δι-
ατεθεί πάνω από το 50% και έχου-
µε µπροστά µας άλλους 3-4 µήνες 
γεµάτους για να πουληθεί ό,τι έ-
χει αποµείνει στις αποθήκες», α-
ναφέρει ο κ. Κουιµτζής. Μάλιστα 
για την περίπτωση του δικού του 
συνεταιρισµού µας είπε πως από 
τους περίπου 35.000 τόνους ρυ-
ζιού που είχε αποθεµατοποιήσει 
για την εµπορική σεζόν του 2019-
20 αυτή τη στιγµή στα σιλό βρίσκο-
νται γύρω στους 15.000 – 17.000 
τόνοι, ενώ ανάλογη, όπως αναφέ-
ρει, είναι η πορεία των πωλήσεων 
και στην άλλη µεγάλη οργάνωση 
της Χαλάστρας, το Συνεταιρισµό Β’.

Χωρίς αποθέµατα στη νέα σεζόν
φαίνεται να µπαίνει το εγχώριο ρύζι
Ρολάρει γρήγορα η αγορά µε την επανεµφάνιση των Τούρκων, λένε στη Χαλάστρα

Ξεκίνησαν οι ετοιµασίες της καλλιέργειας,
εφόδια και νερό προβληµατίζουν τους παραγωγούς

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α’

«Αν πούµε ότι η περιοχή είχε 

µια παραγωγή της τάξης των 

200.000 τόνων, σήµερα 

πρέπει να έχει διατεθεί πάνω 

από το 50% και έχουµε 

µπροστά µας άλλους 3-4 

µήνες γεµάτους»

ΤΣΙΜΠΗΣΕ 2,5 ΛΕΠΤΑ
Το momentum δείχνει πως 

το επόµενο διάστηµα ίσως 

οδηγήσει και σε υψηλότερα 

επίπεδα την τιµή του ρυζιού

Σ
την ελληνική αγορά σκλη-
ρού σίτου επιβεβαιώθη-
κε η άνοδος των τιµών 
κατόπιν των δύο τελευ-

ταίων διαγωνισµών για αγορά α-
πό την Τυνησία και την Αλγερία. 
Οι τελευταίες πωλήσεις για εξα-
γωγή σηµειώθηκαν στα επίπεδα 
των 280 ευρώ ο τόνος FOB και α-
φορούν µόνο καλές ποιότητες. 
Με τα φετινά αποθέµατα να είναι 
λιγοστά και τη διεθνή ζήτηση ι-
σχυρή, όσοι έχουν στοκ αισθάνο-
νται ασφαλείς. Αναφορικά µε τι-
µές παραγωγού οι τελευταίες αγο-
ρές σηµειώθηκαν περίπου στα 25 
λεπτά το κιλό.
Στα σκληρά σιτάρια, δεν υπήρξαν 

µεταβολές για 
άλλη µια ε-
βδοµάδα στη 
νέα λίστα τι-
µών της Φό-
τζια. Συγκε-

κριµένα τα ποιοτικά σιτάρια µε ει-
δικό βάρος 80 kg/hl, υαλώδη 80% 
και πρωτεΐνη 12% διαπραγµατεύτη-
καν µε τιµή αποθήκης παραγωγού 
στα 295-300 ευρώ ο τόνος. Επίσης 
για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό 
βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% και 
πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης 
παραγωγού κυµαίνεται στα 290-
295 ευρώ ο τόνος. Την ίδια ώρα, 
στη Γαλλία οι τιµές ενισχύθηκαν 
άλλα 10 ευρώ ο τόνος, πιάνοντας 
πλέον τα 270 ευρώ ο τόνος παρα-
δοτέα σε γαλλικό λιµάνι. 
Εν τω µεταξύ, στο χρηµατιστήριο του 
Σικάγο, τα µαλακά σιτάρια έχουν 
ξεφύγει από τη γενικότερη πτώση 
των χρηµατιστηρίων και µάλιστα έ-
χουν αποδώσει πολύ καλύτερα σε 
σύγκριση µε τα υπόλοιπα δηµητρι-
ακά. Ο βασικός λόγος είναι η αυξη-
µένη ζήτηση για τα τρόφιµα σε πε-
ριόδους αβεβαιότητας, σε συνδυα-
σµό µε πολλές νέες πωλήσεις / ε-
ξαγωγές στην παγκόσµια αγορά. 
Σε αυτό το περιβάλλον το χρηµα-
τιστήριο ανέκαµψε και από τις το-
ποθετήσεις κερδοσκόπων, οι οποί-
οι θεωρούν πως τα σιτάρια θα συ-
νεχίσουν να ενισχύονται. Στη Γαλ-
λία επίσης είχαµε άνοδο για τους 
ίδιους ακριβώς λόγους. Τα συµβό-
λαια Μαΐου ‘20 έπιασαν τα 197 ευ-
ρώ ο τόνος, κατόπιν της µεγάλης 
αγοράς µαλακού από την Αλγερία.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

Η ΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΨΩΜΙ 
ΚΑΙ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 
ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΑ 
ΣΙΤΑΡΙΑ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΣΟΣΠΕΡΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

ΜΑΚΡΥΣΠΕΡΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ

32,5

35.000

ΤΑΣΗ ΑΝΟ∆ΟΥ
ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ

ΑΠΟΘΕΜΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2019�20

30-31

ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ

ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΤΟΝΟΙ

15.000 – 17.000

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΣΤΑ ΣΙΛΟ
ΣΗΜΕΡΑ

ΤΟΝΟΙ
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Μεγάλη κατρακύλα 
διεθνώς το βαμβάκι

Σε περιπέτειες 
τα εγχώρια
εκκοκκιστήρια 

Στα χαµη-
λότερα επίπε-

δα της δεκαετίας, πολύ κοντά στα 
χαµηλά του 2009, όταν µέσα στη 
µεγάλη παγκόσµια ύφεση, η τιµή 
του βούλιαξε στα ιστορικά χαµηλά 
των 43 σεντς, έφτασε το βαµβάκι. 
Μάλιστα, την περασµένη εβδοµά-
δα το βαµβάκι «έγραψε» απώλειες 
της τάξης του 23%, µε την τιµή του 
να πέφτει σε επίπεδα γύρω από τα 
53 σεντς ανά λίµπρα.

«Η τελευταία αποπληθωριστική 
τάση στο βαµβάκι κορυφώθηκε το 
περασµένο καλοκαίρι, µε το προϊ-
όν να εµφανίζει σηµάδια κόπωσης 
ήδη από τα µέσα του 2018» εξη-
γεί ο Σαλβαδόρ Μαλουνκέρ, Ισπα-
νός πρόεδρος του Ιδρύµατος Βαµ-
βακερών Υφασµάτων, ειδικός σε 
θέµατα βαµβακιού και υφάσµα-
τος στη µεγάλη ισπανική βιοµη-
χανία ένδυσης.

Σύµφωνα µε τον ίδιο, ο οποίος 
επικαλείται και στοιχεία του USDA, 
τα µηνύµατα της αγοράς µάλλον εί-
ναι αποθαρρυντικά για τους παρα-

γωγούς κι έτσι µια µείωση της πα-
ραγωγής κατά τουλάχιστον 9% δεν 
αποκλείεται µέσα στο 2020, δεδο-
µένης της δυσαρέσκειας των καλ-
λιεργητών, λόγω τιµών. 

«Το περασµένο φθινόπωρο η ε-
µπορική διαµάχη ΗΠΑ-Κίνας που 
κορυφώθηκε είχε ως αποτέλεσµα 
το βαµβάκι να φτάσει στα 58 σεντς, 
έχοντας δηλαδή απωλέσει περί τα 
37 σεντς από την τιµή του µέσα σε 
ένα σχετικά µικρό χρονικό διάστη-
µα. Όταν τελικά λύθηκε τουλάχι-
στον θεσµικά το πρόβληµα στις 
αρχές του έτους, προέκυψε ο κο-
ρωνοϊός», λέει ο ίδιος. 

Αυτοί οι κύκλοι στο προϊόν, θυ-
µίζουν στον ειδικό την περίοδο της 
µεγάλης ύφεσης του 2009. «Τότε 
το βαµβάκι έφτασε τα 43 σεντς. Με-
τά οι εκτάσεις µειώθηκαν και όταν 
το 2011 η Κίνα αποφάσισε να χτί-
σει αποθέµατα, η τιµή απογειώθη-
κε στα 2,13 δολάρια ανά λίµπρα. 
Μετά διορθώθηκε στα 93 σεντς το 
2013 για να πέσει ένα χρόνο µετά  
πάλι στα 57 σεντς», υπενθυµίζει.

Ο κατήφορος που έχει πάρει η τιµή 
του εκκοκκισµένου βάµβακος στις δι-
εθνείς αγορές εµπορευµάτων, φέρ-
νει σε δύσκολη θέση τα εγχώρια εκ-
κοκκιστήρια που δεν έχουν διαθέσει 
µέρος της παραγωγής της προηγού-
µενης χρονιάς, ενώ καθιστά απαγο-
ρευτική οποιαδήποτε προπώληση για 
το προϊόν της νέας χρονιάς.

Σηµειωτέον ότι η εξέλιξη αυτή έρ-
χεται την ώρα που κορυφώνεται η 
προετοιµασία για τις εαρινές σπο-
ρές και δεν αποκλείεται να επηρε-
άσει αρνητικά και τις επιλογές των 
αγροτών σε σχέση µε τη συγκεκρι-
µένη καλλιέργεια.

Είναι πάντως σαφές ότι η διαµόρ-
φωση της διεθνούς αγοράς σ’ αυτά 
τα τόσο χαµηλά επίπεδα συνιστά υ-
περβολή και είναι αποτέλεσµα του 
πανικού που έχει επικρατήσει και 
σπρώχνει σε απίστευτα χαµηλά ε-
πίπεδα το σύνολο των προθεσµια-
κών αγορών εµπορευµάτων καθώς 
και των χρηµαταγορών.

Αρκεί να αναφερθεί ότι τις πρώτες 
ώρες της συνεδρίασης της περασµένης 
∆ευτέρας στη Νέα Υόρκη το βαµβάκι 
άγγιξε και το όριο των 50,99 σεντς η 
λίµπρα, χάνοντας 5,1%.  

Τις τελευταίες ηµέρες σηµειώνεται µια αντίδραση περί τα 54 σεντς στο Χρηµατιστήριο Βάµβακος, η οποία 
σαφώς χαροποιεί αναλυτές, εµπόρους και παραγωγούς, ωστόσο τίποτα δεν έχει ακόµα σταθεροποιηθεί.

Σαλβαδόρ Μαλουνκέρ, πρόεδρος του Ιδρύµατος 
Βαµβακερών Υφασµάτων της Ισπανίας

Στον πάγο οι προπωλήσεις 
ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΝΟΕ 2009
ΜΑΡ 2009

ΜΑΡ 2010 ΦΕΒ 2011 ∆ΕΚ 2011

ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΛΙΒΡΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

2020

ΝΟΕ 2012 ΙΑΝ 2019 ΜΑΡ 2016 ΙΟΥΝ 2018 ΑΥΓ 2019
16 

ΜΑΡ 2020

41

81

213

91
70 

57

97

59 5459 

9%
ΜΕΙΩΣΗ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΠΤΩΣΗ 23%

ΕΜΠΟΡΙΟ

Το βαµβάκι είναι από τα εµπορεύµατα εκείνα, που 
µαζί µε το πετρέλαιο, τεστάρει τα χαµηλά του στο 
χρηµατιστήριο. Και µπορεί τις τελευταίες ηµέρες να 
«αντιδρά» περί τα 54 σεντς, ωστόσο ακόµα επικρατεί 
αβεβαιότητα στην αγορά. Το σίγουρο είναι ότι όλη 
αυτή η κατάσταση θα αφήσει το αποτύπωµά της, 
καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο το εµπόρευµα να 
πιάσει άµεσα τα ίδια επίπεδα µε αυτά πριν του κραχ 
των χρηµατιστηρίων, δηλαδή τα 70 σεντς ανά λίµπρα.
Την ίδια ώρα, στη φυσική αγορά υπάρχει κάποια 
δραστηριότητα µε αγορές από τα κλωστήρια που 
αφορούν µπροστινές παραδόσεις, αλλά αρκετά 
περιορισµένη. Θεωρείται, άλλωστε, βέβαιο ότι η 
κατανάλωση θα µειωθεί 100%, αλλά οι αναλυτές 
πιστεύουν ότι παράλληλα θα σηµειωθεί και 
παγκόσµια µείωση των εκτάσεων για τη νέα 
σοδειά, γεγονός που αναµένεται να φέρει µια 
ισορροπία σε καλύτερα από τα τωρινά επίπεδα. 
Σηµειωτέον ότι αυτή την περίοδο το δολάριο είναι 
πολύ δυνατό κι αυτό δυσκολεύει τα εµπορεύµατα 
να κινηθούν ανοδικά.
Στη χώρα µας, οι προπωλήσεις εκκοκκισµένου της 
νέας σοδειάς κυµαίνονται περί τους 20.000 τόνους, 
σε χαµηλό δηλαδή για την εποχή αριθµό.



Ανακτά έδαφος το Χρηµατιστήριο 
Αθηνών µε ώθηση από την ΕΚΤ
 
H απόφαση της ΕΚΤ να καταργήσει τα όρια για τις 
αγορές οµολόγων 750 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του 
προγράµµατος της για τη στήριξη της οικονοµίας στην 
ευρωζώνη, έχει βελτιώσει το κλίµα στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών, που φυσικά πήρε ώθηση και από την άνοδο 
της Wall Street. Θετική εξέλιξη ήταν και το γεγονός 
ότι το ΧΑ κατάφερε να αποδεσµευτεί κάπως από το 
αρνητικό κλίµα των ευρωαγορών, που είδαν τους 
ηγέτες τους να διχάζονται στους τρόπους 
χρηµατοδότησης των µέτρων στήριξης της οικονοµίας.    

TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η 
Τράπεζα Πειραιώς µετά την 
προσφορά υγειονοµικού υλικού 

πρώτης ανάγκης στο υπουργείο 
Υγείας, διευρύνει τις δράσεις της στη 
µάχη κατά του COVID-19. 
Αξιοποιώντας την υπηρεσία Pay & 
Save που προσφέρει στους πελάτες 
της, ενθαρρύνει την εθνική 
κινητοποίηση για συµµετοχή στη 
συλλογική προσπάθεια 
αντιµετώπισης της πανδηµίας. 
Συγκεκριµένα, θα προσφέρει στο 
υπουργείο Υγείας ποσό ίσο µε το 
συνολικό ποσό που θα αποταµιεύουν 
οι πελάτες της κάθε εβδοµάδα µέσω 
της υπηρεσίας Pay & Save. 

ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕΒΕ: Και η εταιρεία 
ΗΠΕΙΡΟΣ συστρατεύεται στη µεγάλη 
κοινή προσπάθεια για την αντιµετώπιση 
της πανδηµίας του Covid-19 στη χώρα 
µας και προχωρά, έπειτα από 
συνεννόηση µε το υπουργείο Υγείας, 
στη δωρεά πλήρους εξοπλισµού 
ηλεκτρονικής παρακολούθησης για 24 
κλίνες Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 
Νοσοκοµείων του ΕΣΥ.

3ΑΛΦΑ: Η 3αλφα – ΑΦΟΙ Κ. 
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α.Ε.Β.Ε. µε σεβασµό 
και αίσθηµα αλληλεγγύης προς τους 
εργαζοµένους της τους επιβραβεύει 
µε ένα επιπλέον χρηµατικό ποσό ως 
αναγνώριση της καθοριστικής 
συµβολής τους. 

ΚΡΙ ΚΡΙ: Η ελληνική γαλακτοβιοµηχανία 
Κρι Κρι, ανταποκρινόµενη στις 
κοινωνικές ανάγκες που δηµιουργούνται 
στη δύσκολη αυτή συγκυρία, ενισχύει τη 
λειτουργία του Γενικού Νοσοκοµείου 
Σερρών µε την παροχή αναγκαίου 
ιατρικού εξοπλισµού, ενώ θα προσφέρει 
καθηµερινώς γιαούρτια για όλο το 
προσωπικό του νοσοκοµείου. 

O σπαγκο...
...ραμμένος

Xαλαρώνει ακόµη περισσότερο τα κρι-
τήρια σε ό,τι αφορά τις αγορές assets 
υπό το νέο έκτακτο «QE Πανδηµίας», 
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αίρο-
ντας επί της ουσίας όλους τους περιο-
ρισµούς και εφαρµόζοντας απεριόρι-
στο τύπωµα χρήµατος. Απόφαση  που 
οδήγησε την Πέµπτη και σε εκρηκτικό 
ράλι τα ελληνικά οµόλογα.

Την ίδια ώρα, ο πρώην ισχυρός της 
ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, σε άρθρο του 
στους Financial Times, τονίζει ότι h 
πανδηµία είναι µια ανθρώπινη τρα-
γωδία µε δυνητικά βιβλικές διαστά-
σεις. Ως εκ τούτου ζητά άµεση δράση 
από τις κυβερνήσεις για να αποφευ-
χθεί η µετατροπή της σε βαθιά ύφεση 

από µια πληθώρα πτωχεύσεων. «Είναι 
ήδη ξεκάθαρο ότι η απάντηση πρέπει 
να εµπεριέχει σηµαντική αύξηση του 
δηµόσιου χρέους. Η απώλεια εισοδή-
µατος στον ιδιωτικό τοµέα και όποιο 
χρέος εκδοθεί για να καλύψει το κε-
νό πρέπει να απορροφηθεί από τον 
κρατικό ισολογισµό», γράφει. Οι τρά-
πεζες, κατά τον Ντράγκι, πρέπει γρή-
γορα να δανείσουν µε µηδενικό κό-
στος τις εταιρείες που προετοιµάζο-
νται να σώσουν θέσεις εργασίας, το-
νίζοντας ότι το κόστος του δισταγµού 
µπορεί να µην είναι αναστρέψιµο, υ-
ποδεικνύοντας πως η µνήµη απ’ όσα 
υπέφεραν οι Ευρωπαίοι τη δεκαετία 
του 1920 είναι αρκετή.

CHIVAS
Το Chivas, το κορυφαίο blended Scotch 
whisky, ανακοίνωσε ότι λόγω της 
παγκόσµιας διασποράς του COVID-19, 
η φετινή χρηµατοδότηση του 1 εκατ. 
δολαρίων του διαγωνισµού Chivas 
Venture θα µοιραστεί ισόποσα στους 
26 φιναλίστ. Έτσι, κάθε startup θα 
λαµβάνει άµεσα από 40.000 δολάρια, 
ώστε να µπορέσει να δηµιουργήσει 
θετική αλλαγή για τον κόσµο.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
Σε ένδειξη αλληλεγγύης στη µάχη 
απέναντι στην εξάπλωση του κορωνοϊού, η 
«Μύλοι Λούλη», πραγµατοποίησε δωρεές 
για την ενίσχυση της ΜΕΘ του 
Αχιλλοπούλειου Νοσοκοµείου Βόλου. Σε 
αυτές ένας νέος αναπνευστήρας υψηλής 
τεχνολογίας, φορητά monitors 
παρακολούθησης ζωτικών λειτουργιών, 
ένας τρικάναλος ηλεκτροκαρδιογράφος 
και παλµικά οξύµετρα δακτύλων.

Διαγραφή ιδιωτικών  
χρεών, λέει ο Ντράγκι  

Απεριόριστο τύπωμα χρήματος από την ΕΚΤ 
Ύφεση 9% προβλέπει φέτος η Goldman Sachs

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε 6,8500 15,13 % 

ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΜΥΛΟΙ 1,5400 10,00 % 

EUROBANK ERGASIAS 0,3760 9,94 % 

ΧΑΙ∆ΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε. 0,5650 8,65 % 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 1,1940 8,45% 

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,3200 -20,00 %

ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. 1,2050 -9,74 % 

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ Α.Ε.Β.Ε. 0,1210 -6,92 % 

SPACE HELLAS Α.Ε. 3,3000 -5,44 %

ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ-) 12,9800 -5,12%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 21,200.55 +2.39%
 NASDAQ Comp 7,384.30  - 0.45%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  2,752.61 - 1.79%
Λονδίνο FTSE 100 5,568.75 - 2.09%
Φρανκφούρτη DAX-30 9,704.24 - 1.70%
Παρίσι CAC-40 4,373.92 - 1.30%
Ζυρίχη SMI 8,915.89 - 0.80%
Τόκιο NIKKEI-225 18,664.60 - 4.51%
 
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

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Ο πόλεμος των ΚΑΔ στην εποχή του κορωνοϊού

∆
εν υπάρχει περίπτωση στη χώρα µας να 
ασχοληθούµε µια φορά φυσιολογικά 
µε ένα θέµα, πρέπει να το ξεχειλώσου-
µε από κάθε άποψη. Γλωσσικό πρόβλη-

µα ανέκυψε πίσω από την επιδηµία που έχει ξεσπά-
σει µε επίκεντρο την Κίνα καθώς 
στην Ελλάδα δεν ξέρουµε αν θα το 
γράφουµε «κορονοϊός» ή «ναϊός» 
ή «κορωνοϊός». Ακόµη πιο αστείος 
είναι ο τρόπος που ορισµένοι προ-
σπαθούν να τον προφέρουν, στα ρε-
πορτάζ της τηλεόρασης. Μου θυµί-
ζουν τον κατά τα άλλα συµπαθή Α-
λέξη Σπυρόπουλο, ο οποίος σε κά-
θε ποδοσφαιρική περιγραφή, το ό-
νοµα ενός ποδοσφαιριστή ή προ-
πονητή τον οποίο συνηθίσαµε για 
αρκετά χρόνια σε διαφορετικό ά-
κουσµα αποφασίζει να προφέρει 
το όνοµα του µε την προφορά του 
τόπου καταγωγής του. Και ψαχνό-
µαστε όλοι να βρούµε ποια είναι η 
καινούργια µεταγραφή.

Ευελπιστώντας ότι πολύ σύντοµα 
θα µπορούµε να ασχολούµαστε  µό-
νο µε τέτοια αστεία θέµατα, ας επι-
στρέψουµε στο πολύ σοβαρό θέµα 

των ηµερών στην παγκόσµια κοινότητα, για να δού-
µε κάποιες από τις παρενέργειες.

Τι έχουµε µέχρι στιγµής:
Έρηµες πόλεις, χωριά, κοινότητες, γειτονιές.
Ο κόσµος είναι κλεισµένος στο σπίτι του επειδή κά-

ποιοι ηλίθιοι νόµιζαν ότι ήρθαν νωρίτερα οι διακο-
πές του Πάσχα, συνέχιζαν να σουλατσάρουν σα να 
µην τρέχει τίποτε, αναγκάζοντας το Κράτος να εφαρ-
µόσει απαγόρευση κυκλοφορίας.

Ο τζίρος των επιχειρήσεων έχει πέσει στο -110%, ό-
λων των επιχειρήσεων όµως. 

Όλες οι εργασίες που αφορούν Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ., 
ΙΚΑ, ΟΑΕ∆, ΕΦΚΑ, τράπεζες κλπ) γίνονται ηλεκτρονι-

κά (απορία: άραγε, πώς έγινε και 
εντός 15 ηµερών ενεργοποιήθη-
καν όλες οι ηλεκτρονικές πλατφόρ-
µες; Μάλλον κάποιοι µας δούλευ-
αν, τις είχαν έτοιµες και τώρα που 

αναγκάστηκαν τις ενεργοποίησαν. Το θέµα είναι για-
τί δεν το έκαναν νωρίτερα;).

Τα συναρµόδια Υπουργεία ανακοίνωσαν µία λίστα 
µε τους κωδικούς αριθµούς δραστηριότητας (Κ.Α.∆.), 
οι οποίοι πλήττονται από την εξάπλωση του νοϊού. 
∆εν έχει φυσικά καµία λογική αυτή η λίστα διότι α-
πό την κατάσταση αυτή έχουν πληγεί όλες ανεξαιρέ-
τως οι επιχειρήσεις.
ΑΣ ∆ΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ: ∆εν συµπεριλαµβάνεται 
στους πληγέντες ΚΑ∆ ο 01611 (Καλλιέργεια βαµβα-
κιού), αλλά συµπεριλαµβάνεται  ο ΚΑ∆ 01631012 
& 01631013 (τα εκκοκκιστήρια).

Ο βαµβακοπαραγωγός θα ξεκινήσει να καλλιεργή-
σει βαµβάκι, χωρίς να κάνει δήλωση ΟΣ∆Ε (απαγορεύ-
εται σύµφωνα µε τους ΚΑ∆), θα αγοράσει τα εφόδια, 
τα λιπάσµατα και όλα τα συναφή, θα σπείρει, θα ποτί-
σει (άλλωστε στην πόλη απαγορεύεται η κυκλοφορία 
γιατί υπάρχει κίνδυνος να κολλήσεις κάποιος νοϊό, 
στα χωράφια όµως µπορούν να κυκλοφορούν ελεύ-
θερα – αν συνεχιστεί η κλεισούρα µε βλέπω να πάω 

στο χωριό µου και να ανεβαίνω το τρακτέρ του θείου 
για να ξεσκάσω) και όταν µε καλό έρθει η ώρα της 
συλλογής, θα συλλέξει το βαµβάκι να το δώσει πού; 

Θα πει κάποιος: Αν έχουµε το πρόβληµα µέχρι το 
φθινόπωρο, θα έχουν διαλυθεί τα πάντα… Εντάξει, τό-
τε να ρωτήσω κάτι άλλο: αυτή την εποχή  τα εκκοκκι-
στήρια είναι κλειστά, για ποιο λόγο εντάχθηκαν στις 
πληγείσες επιχειρήσεις; 

Η αναφορά µου δεν έχει την έννοια της µοµφής προς 
τα εκκοκκιστήρια αλλά προσπαθώ να παρουσιάσω έ-
να µέτρο σύγκρισης για την αναντιστοιχία των ΚΑ∆.

Πρέπει να γίνε κατανοητό ότι όλες οι επιχειρήσεις 
έχουν πάθει ζηµιά. Η προσπάθεια που κάνουν τα Υ-
πουργεία να οµαδοποιήσουν σε κατηγορίες τις ε-
πιχειρήσεις, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να δι-
αγράψει το πραγµατικό γεγονός της µεγάλης πτώ-
σης του τζίρου.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ
Εκτός λοιπόν από το γεγονός ότι το Κράτος θα πρέ-

πει να αντιµετωπίσει όλες τις επιχειρήσεις και τους 
αγρότες, ως πληγείσες, θα πρέπει να λάβει σοβα-
ρά υπόψη και να προβεί σε επιπρόσθετες διορθώ-
σεις στα κάτωθι:

1. Να δοθεί παράταση στις επιταγές που λήγουν.
2. Να οµαδοποιήσουν όλες τις υπουργικές αποφά-

σεις που εκδόθηκαν τις τελευταίες µέρες σε ένα σα-
φές αναλυτικό περιεκτικό κείµενο, προκειµένου να 
είναι κατανοητό σε όλους.

3. Για όσες αιτήσεις υποβάλλονται για τις πληγεί-
σες επιχειρήσεις αλλά και τους εργαζοµένους, να δο-
θεί άµεσα η δυνατότητα διόρθωσης τους [µέχρι και τη 
στιγµή που γράφεται το άρθρο, δεν γίνεται ανάκλη-
ση λανθασµένης αίτησης].

4. Να δροµολογηθεί ενιαίος τρόπος αντιµετώπισης 
στις λαϊκές αγορές. Π.χ., οι παραγωγοί που βγαίνουν 
στις λαϊκές αγορές σε ποιον θα πουλήσουν την πα-
ραγωγή τους, όταν σε κάποιες περιοχές της χώρα οι 
λαϊκές έχουν κλείσει µε απόφαση των τοπικών αρ-
χών, ενώ από το νόµο επιτρέπεται η λειτουργία τους 
υπό προϋποθέσεις;

Πτώση τζίρου
Ο τζίρος όλων των 

επιχειρήσεων αυτή την 
περίοδο έχει πέσει 

στο -110%

Λαϊκές αγορές
Πρέπει να δροµολογηθεί 

ενιαίος τρόπος αντι-
µετώπισης στις λαϊκές 

αγορές

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 
παραλαµβάνουν τιµολόγια

Μέχρι νεοτέρας, δεν παραλαµβάνουµε τιµολόγια 
προς 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. Και σε όποιον αρέσει.
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Πέντε λεπτά κάτω το γάλα 
όταν τα τρόφιμα ξεπουλάνε 

Για τα συνήθη παιχνίδια των γαλακτοβιομηχανιών κάνουν λόγο 
οι κτηνοτρόφοι και όχι για απώλειες από την κρίση του κορωνοϊού

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε µια τόσο περίπλοκη και επισφαλή 
συγκυρία, στην οποία βέβαια η βιο-
µηχανία τροφίµου έχει δει τα έσοδά 
της να απογειώνονται από µια δανει-
κή κατανάλωση λόγω αγορών πανι-
κού, µεγάλη γαλακτοβιοµηχανία α-
ποφάσισε να προχωρήσει σε µείωση 
των συµβολαίων της τιµής του αγελα-
δινού γάλακτος κατά 5 λεπτά.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, κτηνο-
τρόφοι που πληρώνονταν µέχρι και 
τον Φεβρουάριο µε τιµή στα 39 λεπτά 
το κιλό, θα δουν στα συµβόλαια Μαρ-
τίου από την Κρι-Κρι µια µείωση που 
θα ρίξει την τιµή του προϊόντος στα 
38,5 λεπτά το κιλό. Όπως λένε παρα-
γωγοί, η µείωση της τιµής χτύπησε ά-
σχηµα, κυρίως γιατί προέκυψε... µέσα 
στην τούρλα του Σαββάτου. 

∆εν φταίει ο κορωνοϊός
Να σηµειωθεί πως -όπως οι ίδιοι ε-

κτιµούν- η υγειονοµική κρίση που έ-
φερε η πανδηµία του κορωνοϊού δεν 
είναι ούτε η αφορµή ούτε η αιτία της 
µείωσης αυτής. «Είναι η διαχρονική 
πολιτική των γαλακτοβιοµηχανιών, 
που παρά το γεγονός ότι η παραγω-
γή αγελαδινού γάλακτος στη χώρα 
µετά βίας ξεπερνά το 30 µε 40 τοις ε-
κατό, εκµεταλλευόµενες τις οικονο-
µικές δυσκολίες µιας µόνο βιοµηχα-
νίας, κρατούν τις τιµές αρκετά χαµη-
λά, πιέζοντάς τες διαρκώς» αναφέρει 
κτηνοτρόφος στην Agrenda.

Όπως εξηγούν κτηνοτρόφοι στην 
Agrenda, στην ελληνική πραγµατικό-

τητα όχι µόνο δεν α-
κούγεται κουβέντα για 
αύξηση των τιµών όταν γί-
νονται σε άλλες ευρωπαϊκές 
χώρες, αλλά έχει διαµορφωθεί µια πά-
για πολιτική από τις περισσότερες γα-
λακτοβιοµηχανίες που να µην αφήνει 
περιθώρια για κάτι τέτοιο. 

Συγκεκριµένα, η επιλογή των γα-
λακτοβιοµηχανιών να ακολουθούν 
στις περισσότερες περιπτώσεις τη µέ-
ση τιµή του ΕΛΟΓΑΚ, δεδοµένων των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν ο-
ρισµένες εταιρείες, έχει ως αποτέλεσµα 
η τιµή να εγκλωβίζεται σε χαµηλότερα 
επίπεδα από αυτά που θα µπορούσαν 
να πληρώνουν οι περισσότερες επιχει-
ρήσεις χωρίς προβλήµατα.

Στήριξη των κτηνοτρόφων
Στην επικαιρότητα τώρα, το γεγονός 

ότι η συγκεκριµένη βιοµηχανία επέλε-
ξε να ρίξει ουσιαστικά λάδι στη φωτιά, 
δεν µπορεί παρά να είναι επικριτέο. Εί-
ναι γεγονός πως και άλλες βιοµηχανί-
ες ή επιχειρήσεις εκτός του κλάδου της 
κτηνοτροφίας εξετάζουν ανάµεσα στα 
πολλά σενάρια της επόµενης ηµέρας 
περικοπές ή µειώσεις, ενώ άλλες ετοι-
µάζοταν για το βήµα αυτό πριν τη δι-
ασπορά του κορωνοϊού στην Ελλάδα, 
ωστόσο κρατήθηκαν και δεν µπήκαν 
στη διαδικασία να το κάνουν στην πα-
ρούσα συγκυρία. Στην τελική, µπορεί 
άλλες γαλακτοβιοµηχανίες να έχουν 
χαµηλότερες συµφωνίες µε κτηνοτρό-
φους, ωστόσο η επιλογή µείωσης των 
συµβολαίων τώρα, πολύ απλά δεν δεί-
χνει τη δέουσα υπευθυνότητα και ευαι-
σθησία απέναντι στους κτηνοτρόφους.

ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
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Αυξάνεται η ανάγκη 
για εγχώριο προϊόν
Όσο λοιπόν συµπιέζονται οι τιµές στο αγελαδινό 
γάλα, υπάρχουν γαλακτοβιοµηχανίες που 
προσπαθούν να αυξήσουν τις ποσότητες που 
παραλαµβάνουν, προκειµένου να προλάβουν την 
αυξηµένη κατανάλωση. Σύµφωνα µε πληροφορίες, 
ζητήθηκε από κτηνοτρόφο µε µεγάλη παραγωγή που 
µοιράζει τις ποσότητές του σε διαφορετικές εταιρείες, 
περιθώριο αύξησης του µεριδίου στην παραγωγή του 
από µια βιοµηχανία. Από το παραπάνω, φαίνεται ότι 
οι ανάγκες για γάλα δεν παύουν, όπως εκτιµά 
άνθρωπος της αγοράς, ο οποίος αποκλείει το 
ενδεχόµενο να παρουσιαστούν φαινόµενα αντίστοιχα 
µε αυτά της γειτονικής ιταλίας, όπου οι βιοµηχανίες 
µείωσαν τις παραλαβές κατά περίπου 30% 
επικαλούµενες τη µείωση της ζήτησης. «Ακόµα κι αν 
µπορούν να βρουν φθηνό γάλα από το εξωτερικό, µε 
τις καθυστερήσεις και τα αυξηµένα τιµολόγια 
στα logistics, θα δυσκολευτούν. Οι ανάγκες για 
ελληνικό γάλα άρα όχι µόνο δεν παύουν αλλά φαίνεται 
πως θα χρειαστεί και περισσότερο» εξηγεί ο ίδιος. 

Η τιµή εγκλωβίζεται σε 
χαµηλότερα επίπεδα από 
αυτά που θα µπορούσαν να 
πληρώνουν οι περισσότερες 
επιχειρήσεις χωρίς προβλήµατα.

Είναι διαχρονική πολιτική 
των γαλακτοβιοµηχανιών, 
εκµεταλλευόµενες τις 
οικονοµικές δυσκολίες 
µιας µόνο εταιρείας, να πιέζουν 
συνεχώς τις τιµές προς τα κάτω.

Τιμή 

Πολιτική

Όσο συµπιέζονται οι τιµές στο 
αγελαδινό γάλα, υπάρχουν 
γαλακτοβιοµηχανίες που 
προσπαθούν να αυξήσουν τις 
ποσότητες που παραλαµβάνουν, 
προκειµένου να προλάβουν την 
αυξηµένη κατανάλωση.

Αύξηση
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Προελαύνει στο χάρτη των εαρινών    
Με το ψυχολογικό φράγµα του 1 εκατ. στρεµµάτων φλερτάρει φέτος ο ηλίανθος 
έναντι των 800.000 στρεµµάτων την προηγούµενη περίοδο του 2019. Το δρόµο 
αυτό άνοιξε η συµφωνία-πιλότος της ΕΑΣ Ορεστιάδας µε την Agroinvest στα φετινά 
συµβόλαια για 37 λεπτά το κιλό -που φθάνει τα 39 λεπτά για το πιο πλούσιο σε έλαιο 
προϊόν- σε συνδυασµό φυσικά µε το χαµηλό κόστος παραγωγής. Με αυτά τα όπλα 
ο ηλίανθος δείχνει να «κλέβει» στρέµµατα τόσο από τα σιτηρά, όσο και το βαµβάκι.
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ΗΛΙΑΝΘΟΣ

>  Συµφέρει ο ηλίανθος σύµφωνα µε τον Λάµπρο Κουµπρίδη, πρόεδρο της ΕΑΣ Ορεστιάδας, 
η οποία έσπασε φέτος τον κανόνα των 35 λεπτών στα συµβόλαια µε την Agroinvest

ΜΕ 13Ο ΕΥΡΩ/ΣΤΡΕΜΜΑ
ΣΑΝ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΚΟΠΟ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Eνίσχυση της καλλιέργειας του ηλίανθου 
αναµένεται στη φετινή εαρινή καλλιεργητική σεζόν 
στις περισσότερες περιοχές της Kεντρικής και της 
Βόρειας Ελλάδας, όπου αναπτύσσονται τα βασικά 
παραγωγικά κέντρα του ελαιούχου φυτού για τη 
χώρα µας. Η άνοδος της τιµής στα 37 λεπτά το κιλό 
στα φετινά συµβόλαια µε τις βιοµηχανίες παραγωγής 
βιοντίζελ, σε συνδυασµό µε το χαµηλό κόστος 
παραγωγής, δείχνουν ικανοί λόγοι να επιτρέψουν 
στον ηλίανθο να «κλέψει» κάποια στρέµµατα από 
ανταγωνιστικά είδη όπως τα σιτηρά και ιδίως το 
βαµβάκι. Μάλιστα όπως αναφέρει ο  ο πρόεδρος 
της ΕΑΣ Ορεστιάδας, Λάµπρος Κουµπρίδης «µε 
ένα στήσιµο γύρω στα 350 κιλά ανά στρέµµα, η 
οικονοµική απόδοση φτάνει στα 130 ευρώ το στρέµµα, 
ένα καλό µεροκάµατο. Είναι σαν να παίρνεις τη 
συνδεδεµένη του βαµβακιού, χωρίς όµως πολύ κόπο, 
γιατί σπέρνεις τώρα και αρχίζεις πότισµα τον Ιούλιο». 
Τα πρώτα µηνύµατα, από περιοχές όπου έχει 
αρχίσει, ήδη, η σπορά του ηλίανθου, φαίνεται να 
επιβεβαιώνουν την εκτίµηση περί ανόδου των 
καλλιεργήσιµων εκτάσεων, ενώ και στις υπόλοιπες 
περιοχές όπου τα τρακτέρ δεν έχουν µπει ακόµη, 
η κίνηση στα καταστήµατα αγροεφοδίων αφήνουν 
την ίδια αίσθηση. Ορισµένοι αισιόδοξοι, µάλιστα, 
ρισκάρουν την πρόβλεψη πως η χρονιά ίσως 
και να φτάσει να «φλερτάρει» µε το ψυχολογικό 
φράγµα του 1 εκατ. στρεµµάτων, έναντι των 800.000 
στρεµµάτων την προηγούµενη περίοδο του 2019.

Ο βασικότερος ίσως «πυρήνας» της εγχώριας 
καλλιέργειας είναι η ευρύτερη περιοχή της 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, µε το τµήµα από 
τις Σέρρες έως και την Ορεστιάδα, όπως επισηµαίνει 
ο κ. Κουµπρίδης, να παράγει τον µεγαλύτερο όγκο.
Μάλιστα η ΕΑΣ Ορεστιάδας -όπως αποκάλυψε η 
εφηµερίδα Agrenda στις αρχές Φεβρουαρίου- ήταν 
αυτή που πρώτη υπέγραψε σύµβαση µε 37 λεπτά 
το κιλό, για όλες τις ποιότητες ηλίανθου της φετινής 
σεζόν, µε την Agroinvest, ανοίγοντας το δρόµο.
«Η Ένωσή µας υπολογίζει φέτος να συνάψει 
συµβόλαια για περίπου 100.000 στρέµµατα, από 
78.000 που καλλιεργήθηκαν την περσινή χρονιά», 
µας ανέφερε ο κ. Κουµπρίδης κι εξέφρασε την 
εκτίµηση πως αυξητική τάση καταγράφεται και σε 
άλλες οργανώσεις του Έβρου και όχι µόνο.
Οι λόγοι της στροφής των παραγωγών, σύµφωνα 
µε τον έµπειρο συνεταιριστή, σχετίζονται µε έναν 
συνδυασµό παραγόντων. «Πρώτα από όλα έχει 
να κάνει µε την πορεία του βαµβακιού. Η τιµή του 
σήµερα, στην ευρύτερη περιοχή του Έβρου είναι στα 
περίπου 30 λεπτά το κιλό, γιατί πρέπει να λάβουµε 
υπ’ όψιν και τα υψηλά µεταφορικά. Από την άλλη, 
ο ηλίανθος φέτος είναι δύο λεπτά του ευρώ πιο 
πάνω η τιµή του, στα 37 λεπτά το κιλό, όσο δηλαδή 
πήραν οι αγρότες του Έβρου για την περσινή σοδειά 
βαµβακιού, αλλά µε µικρότερο κόστος παραγωγής 
και λιγότερη δουλειά». Όπως µάλιστα µας εξήγησε 
ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ορεστιάδας, το κόστος 
παραγωγής κυµαίνεται στα 70 ευρώ το στρέµµα και 
συντηρητικά µπορεί να σου αφήσει άλλα περίπου 
τόσα ως καθαρό κέρδος ανά στρέµµα. 

ΧΑΛΑΝΕ ΣΤΑΡΙΑ 
ΠΟΥ ΑΠΕΤΥΧΑΝ ΚΑΙ 
ΒΑΖΟΥΝ ΗΛΙΑΝΘΟ
Τα υψηλότερα φετινά συµβόλαια που 
έχουν βάση στα 37 λεπτά το κιλό και για 
κάποιες ποικιλίες υψηλής περιεκτικότητας 
σε έλαιο µπορεί να φτάσουν ακόµη και 
στα 39 λεπτά το κιλό, όπως επισηµαίνει ο 
πρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού 
Συλλόγου, ∆ιαµαντής ∆ιαµαντόπουλος, 
έχουν κάνει τον κόσµο να αναθαρρήσει σε 
σχέση µε τον ηλίανθο. Η σπορά στο νοµό 
Σερρών, σύµφωνα µε τον συνοµιλητή 
µας ξεκίνησε από τα µέσα Μαρτίου και 
αναµένεται να συνεχιστεί έως και τις 
αρχές Απριλίου, καθώς τις τελευταίες 
ηµέρες υπήρξαν βροχοπτώσεις που 
κατέστησαν δύσκολη τη συνέχισή της. «Με 
βάση τις συµβάσεις που έχουν υπογραφεί 
µέχρι στιγµής µε τις βιοµηχανίες βιοντίζελ, 
αλλά και την αίσθηση στα καταστήµατα µε 
εφόδια, φαίνεται ότι θα έχουµε µια µικρή 
αύξηση στα στρέµµατα, κάτι που έχει 
να κάνει και µε το ό,τι στην περιοχή του 
Παγγαίου οι παραγωγοί χαλάνε στάρια 
που απέτυχαν στη σπορά και τα βάζουν 
κυρίως ηλίανθο», υποστήριξε ο ίδιος.
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> Κάλιο, µαγνήσιο και βόριο συµπληρώνουν τον ιδανικό τύπο Nutrimore για την πλήρη θρέψη του ηλίανθου

ΙΣΧΥΡΟ ΑΖΩΤΟ ΓΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΦΩΣΦΟΡΟ ΓΙΑ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΛΑΙΟ

Για υψηλή παραγωγή στον ηλίανθο 
απαιτούνται 8-10 µονάδες αζώτου, 
3-5 µονάδες φωσφόρου και 5-8 
µονάδες καλίου. Από τα ιχνοστοιχεία 
το σηµαντικότερο είναι το βόριο και 
από τα δευτερεύοντα στοιχεία το 
µαγνήσιο. Το άζωτο απορροφάται µε 
αργό ρυθµό από τον ηλίανθο τις πρώτες 
µέρες µετά την σπορά του, γι’αυτό και 
πρέπει να αποφεύγονται λιπάσµατα µε 
αδύναµο άζωτο στη βασική λίπανση 
(δηλαδή λιπάσµατα µε νιτρικό άζωτο 
ή κοινά blending). Το άζωτο επηρεάζει 
πολύ την ανάπτυξη του φυτού και τις 
τελικές του αποδόσεις. Ο φώσφορος 
είναι καθοριστικός για καλή ανάπτυξη 
του ριζικού συστήµατος και υψηλή 
περιεκτικότητα των σπόρων σε λάδι. Το 
κάλιο επίσης αυξάνει την αντοχή των 
φυτών σε ξηροθερµικές συνθήκες, 
ανεβάζοντας επίσης το ποσοστό λαδιού 
στους σπόρους. ∆ίνει επίσης αντοχή στο 
πλάγιασµα. Τέλος µαγνήσιο και βόριο 
επηρεάζουν τις τελικές αποδόσεις.

Η εταιρεία Γαβριήλ προτείνει 
τα λιπάσµατα αυξηµένης 
αποδοτικότητας Nutrimore στη 
βασική λίπανση του ηλίανθου και 
υπόσχεται αυξηµένες αποδόσεις γιατί:

■Τα 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 
ο ηλίανθος απορροφά άζωτο µε 
χαµηλούς ρυθµούς και τα 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%.
■Τα Nutrimore παρέχουν πλήρη 
θρέψη ενώ δίνουν δυνατότητα για 
επιλογή ιδανικού τύπου για τον 
ηλίανθο µε τέλεια αναλογία σε άζωτο, 
φώσφορο, κάλιο, µαγνήσιο αλλά και 
βόριο. 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.
■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. 
■Αύξηση σοδειάς. Τα Nutrimore, 
όπως έχει αποδείξει και το 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας αυξάνουν τη 
σοδειά 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, 
ο ηλίανθος για υψηλές αποδόσεις 

απαιτεί Nutrimore, τα οποία ανήκουν 
στα ισχυρότερα λιπάσµατα που 
κυκλοφορούν αυτήν τη στιγµή 
στην ελληνική αγορά. Για υψηλές 
αποδόσεις στον ηλίανθο «δεν θέλει 
κόπο, θέλει Nutrimore», όπως 
αναφέρουν χαρακτηριστικά οι 
άνθρωποι της εταιρείας Gavriel.

Στη ∆ράµα ο παραγωγός Χρήστος Γκόντιας, 
ο οποίος σπέρνει κάθε χρόνο περί τα 100 
στρέµµατα ηλίανθο δεν αποκλείει στη φετινή 
καλλιεργητική περίοδο η καλλιέργεια να 
κλέψει κάποιες εκτάσεις από το βαµβάκι, αλλά 
διαβλέπει πως αρκετοί παραγωγοί θα επιλέξουν 
και άλλα είδη, όπως τα δηµητριακά. Και στο 
συγκεκριµένο νοµό, πάντως, τα συµβόλαια που 
υπογράφονται είναι στα 37 λεπτά το κιλό. Την ίδια 

ώρα ενδιαφέρον των αγροτών για τον ηλίανθο 
παρατηρεί και ο παραγωγός Σταύρος Αµανατίδης 
από την Κοζάνη. «Βρήκαµε την υγειά µας γιατί 
οι έµποροι µας είχαν σκοτώσει µε τις τιµές στα 
σιτηρά. Το κόστος παραγωγής του ηλίανθου στην 
περιοχή µας, επειδή έχουµε ξερικά χωράφια, 
είναι µεταξύ 50 και 55 ευρώ το στρέµµα, ενώ 
ειδικά µε κάποιες ποικιλίες πιάνουµε πάνω από 
300 κιλά το στρέµµα, οπότε κάτι µένει», µας 
εξήγησε ο κ. Αµανατίδης. Συµπλήρωσε δε, πως ο 
ίδιος στη φετινή καλλιεργητική περίοδο, η οποία 
στην περιοχή του πρώην ∆ήµου Ελλησπόντου 
ξεκινά τις πρώτες µέρες του Απριλίου, θα 
µειώσει κατά 80 στρέµµατα τα κριθάρια του 
και τα χωράφια αυτά θα τα σπείρει µε ηλίανθο, 
αυξάνοντας τη συνολική έκταση της καλλιέργειας 
στα 340 στρέµµατα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ  
ΚΑΙ ΣΕ ∆ΡΑΜΑ  
ΚΑΙ ΚΟΖΑΝΗ

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΝUTRIMORE 20-7-12+2MgO+0.3B 25-35 kgr/στρ.

ή  ΝUTRIMORE 20-6-14+0,3 B 25-35 kgr/στρ.

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ  NUTRIMORE N-PLUS 46-0-0 10-15  kgr/στρ.

ή NUTRIMORE WINNER 40-0-0+14.5 SO3 10-15  kgr/στρ.

ΗΛΙΑΝΘΟΣ 

▲
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Το Lumisena FS 200 αποτελεί το πλέον καινοτόµο 
µυκητοκτόνο επένδυσης σπόρων ηλίανθου 
για την καταπολέµηση του περονόσπορου 
(Plasmopara halstedii) τόσο µε προληπτική όσο 
και θεραπευτική δράση. Το Lumisena FS 200 
παρέχει την απαραίτητη προστασία έναντι της 
συγκεκριµένης ασθένειας και µπορεί να ενταχθεί 
σε κάθε πρόγραµµα διαχείρισης ανθεκτικότητας. 
Συνδυάζςεται χωρίς πρόβληµα µε άλλα 

υδατοδιαλυτά φυτοπροστατευτικά προϊόντα 
επένδυσης σπόρου, όπως µυκητοκτόνα, 
εντοµοκτόνα και νηµατωδοκτόνα παρέχοντας την 
απαραίτητη κάλυψη στα πρώτα στάδια ανάπτυξης 
του ηλίανθου. Η επένδυση Lumisena FS 200 
σε συνδυασµό µε ανθεκτικά στον περονόσπορο 
υβρίδια δηµιουργούν 
τις καλύτερες συνθήκες διαχείρισης της 
ασθένειας.
■ Μοναδικό προϊόν για την καταπολέµηση του 
περονόσπορου
■ Προληπτική και θεραπευτική δράση.
■ Νέα δραστική (oxathiapripolin), νέος τρόπος 
δράσης.

ΑΑ∆Α 60923 1/3/2020

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα 

να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την 

ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν τη χρήση, 

καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.

TM, ®,  SM  Trademarks and service marks of Dow AgroSciences, 

DuPont or Pioneer, and their affi  liated companies or their 

respective owners

LUMISENA FS 200 Η ΝΕΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ  
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ

Τα PIONEER® υβρίδια ηλίανθου 
ενσωµατώνουν µοναδικές ιδιότητες που 
προσφέρουν:
■ στον παραγωγό ολοένα  µεγαλύτερες 
και πιο σταθερές αποδόσεις  για κάθε 
σύστηµα ζιζανιοκτονίας
■ στη βιοµηχανία ελάχιστες ξένες ύλες και 
µέγιστη απόδοση σε λάδι και % σε Ολεϊκό 

Οξύ (High Oleic).
Τα παραπάνω επιτυγχάνονται µέσα από 
τη βελτίωση του γενετικού υλικού και την 
επένδυση της Pioneer στον ηλίανθο, που 
εξασφαλίζουν:
■ Μέγιστο δυναµικό παραγωγής 
■ Γενετική αντοχή στην oροβάγχη 
(Pioneer Protector® broomrape 

resistance) 
■ Γενετική αντοχή στον περονόσπορο 
(Pioneer Protector® downy mildew
resistance)
■ Καταπολέµηση του περονόσπορου 
(Plasmopara halstedii) µε 
Lumisena FS 200 µυκητοκτόνο 
επένδυσης σπόρων ηλίανθου για την 

καταπολέµηση του περονόσπορου. 
■ Αυξηµένη περιεκτικότητα σε λάδι 
και % σε ολεϊκό οξύ (High Oleic).
Επιπλέον ο παραγωγός µπορεί να 
επιλέξει ανάλογα µε το σύστηµα 
ζιζανιοκτονίας  (Clearfi eld®, Clearfi eld® 
Plus, DuPont™Express Sun®) το 
κατάλληλο υβρίδιο.

®, TM, Trademarks of DuPont, Dow AgroSiences or 

Pioneer and their affi  liated companies 

or their respective owners

Το Clearfi eld® και το Clearfi eld® Plus 

είναι σήµατα κατατεθέντα της BASF

NEO ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

PIONEER®
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Το βόριο αποτελεί σηµαντικό συστατικό των 
κυτταρικών τοιχωµάτων των φυτών, ενώ διαδραµατίζει 
κεντρικό ρόλο στην παραγωγή και τη βιωσιµότητα της 
γύρης, καθώς και στην ανάπτυξη των ανθοφόρων 
οργάνων. Το επίπεδο του βορίου στα φυτά έχει άµεσο 

αντίκτυπο στην ποιότητα της γύρης, στα ποσοστά 
επικονίασης, στους αριθµούς των λουλουδιών, στην 
διατήρηση και, τελικά, στον αριθµό των επιτυχώς 
γονιµοποιηµένων ανθών. ∆ύο χαρακτηριστικά 
συµπτώµατα έλλειψης βορίου είναι το σπάσιµο της 
κεφαλής, καθώς και η αποτυχία γεµίσµατος σπόρων 
που έχουν επικονιαστεί, αλλά δεν έχουν γεµίσει κατά τη 
διάρκεια της ωρίµανσης. Ενδεικτικά, η έλλειψη βορίου 
µπορεί να οδηγήσει µέχρι και σε απώλειες της τάξης των 
80-100 kg/στρ. και 5% της περιεκτικότητας σε λάδι.
Επίσης, ο ψευδάργυρος διαδραµατίζει ιδιαίτερα σηµαντικό 
ρόλο στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας, ως βασικό στοιχείο 

αύξησης και ανάπτυξης και συµβάλλει µεταγενέστερα 
στην επίτευξη καλύτερης καρπόδεσης. Συµµετέχει 
ενεργά στο µεταβολισµό των υδατανθράκων, µια 
θεµελιώδη βιοχηµική διαδικασία που εξασφαλίζει τη 

σταθερή παροχή ενέργειας σε ζωντανά κύτταρα, ενώ 
παράλληλα αποτελεί δοµικό στοιχείο σχηµατισµού 
των αυξινών και των γιβερελινών. Συνεπώς χωρίς 

επάρκεια ψευδαργύρου στο φυτό, αυτές οι διαδικασία δεν 
µπορούν να πραγµατοποιηθούν.

Η επίδραση των αβιοτικών στρες 
κατά την επικονίαση
Κατά την επικονίαση, το αβιοτικό στρες µπορεί να 
έχει αρκετές αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες, 
περιορίζοντας σηµαντικά την τελική απόδοση. Ορισµένες 
από τις αρνητικές επιπτώσεις περιλαµβάνουν: 
■ Γύρη χαµηλής ποιότητας µε χαµηλά ποσοστά επιβίωσης. 

■ Αδύναµη ή αργή ανάπτυξη των γυρεοσωλήνων κατά τη 
διάρκεια της επικονίασης. 
■ Μείωση του αριθµού των παραγόµενων λουλουδιών. 
■ Μείωση του αριθµού των λουλουδιών που 
γονιµοποιούνται. 

H πρόταση της Timac Agro Ι ΛΥ∆Α
Τα προϊόντα FERTILEADER®  αποτελούν µια σειρά 
λιπασµάτων, τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των 
βιοδεγερτών, κατάλληλων για διαφυλλικές εφαρµογές, 
ειδικά σχεδιασµένων ώστε να ρυθµίζουν  και να ενισχύουν 
τις φυσιολογικές διεργασίες της καλλιέργειας. Περιέχουν 
την πατενταρισµένη µε δίπλωµα ευρεσιτεχνίας, τεχνολογία 
Seactiv®, η οποία ελαχιστοποιεί την επίδραση των 
αβιοτικών καταπονήσεων, ενισχύει τη µεταφορά και την 
ανακατανοµή των θρεπτικών στοιχείων, ενώ αυξάνει 
σηµαντικά την παραγωγή βιοµάζας και διεγείρει τη 
φωτοσυνθετική δραστηριότητα του φυτού.
Αποτελεσµατική απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων: 
Συνδυάζοντας τα επιλεγµένα ιχνοστοιχεία µε τα κατάλληλα 
αµινοξέα που περιέχονται στην τεχνολογία Seactiv®, 
επιτυγχάνουµε µεγαλύτερο βαθµό απορρόφησης και 
καλύτερη αποτελεσµατικότητα. Τα διαφυλλικά λιπάσµατα 
FERTILEADER® εισέρχονται αποτελεσµατικά από τα 
στόµατα του φυτού, καταναλώνοντας ακόµα λιγότερη 
ενέργεια, ενώ εξασφαλίζουν την αποτελεσµατική 
πρόσληψη όλων των θρεπτικών στοιχείων, χάρη στο 
ουδέτερο φορτίο τους και το χαµηλότερο, σε σχέση µε τα  
αντίστοιχα κοινά χηλικά προϊόντα, µοριακό τους  βάρος.
Αντιµετώπιση των αβιοτικών καταπονήσεων: Η 
τεχνολογία Seactiv® περιέχει γλυκίνη-µπεταΐνη, µια ουσία 
που µειώνει την επίδραση των αβιοτικών καταπονήσεων 
κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των καλλιεργειών, 
µεγιστοποιώντας τις αποδόσεις.
∆ιέγερση φωτοσύνθεσης, µεταφορά και ανακατανοµή 
θρεπτικών στοιχείων:  Το σύµπλεγµα IPA που 
περιέχεται στα προϊόντα FERTILEADER® προστατεύει και 
επιτείνει τη λειτουργία των χλωροπλαστών, επιτρέποντας 
στο φυτό την καλύτερη παραγωγή βιοµάζας δίνοντας 
τη δυνατότητα φωτοσύνθεσης για ακόµα µεγαλύτερα 
χρονικά διαστήµατα. Ταυτόχρονα, το σύµπλεγµα IPA 
προάγει την ταχύτερη µεταφορά και µετακίνηση των 
θρεπτικών συστατικών µέσα στο φυτό, καθιστώντας τα 
άµεσα διαθέσιµα όπου αυτά χρειάζονται.

> H Timac Agro | ΛΥ∆Α προτείνει τα προϊόντα FERTILEADER®, µια σειρά λιπασµάτων, που ανήκουν στους βιοδιεγέρτες

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΒΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΨΕΥ∆ΑΡΓΥΡΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑΝΘΟΥ

ΗΛΙΑΝΘΟΣ
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ΗΛΙΑΝΘΟΣ 

▲

Στα υβρίδια ηλίανθου που διαθέτει στην ελληνική 
αγορά η ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ προστίθενται 
δυνατές προτάσεις δίπλα στο πολύ επιτυχηµένο, 
παραγωγικό, µεσοπρώιµο µε πολύ καλή ανοχή 
στον περονόσπορο υβρίδιο και σε όλες τις 
γνωστές φυλές οροβάγχης LG 50635 CLP. Ο 
λόγος για το πρώιµο και παραγωγικό LG 50455 
CLP µε την απόλυτη αντοχή στον περονόσπορο 
και όλες τις γνωστές φυλές οροβάγχης (1-7) 
Suneo, µαζί µε το µεσοπρώιµο LG 50545 CLP, 
το οποίο διαθέτει και αυτό την τεχνική Suneo, 
αυξάνοντας επιπλέον τις αποδόσεις, ιδιαίτερα σε 
ξερικές συνθήκες.

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι για πρώτη φορά 
λανσάρεται από την ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ 
υβρίδιο τεχνικής Express (ανοχή στο Grandstar), 
το LG 59580 SX, που έρχεται να δώσει αυτά 
που µέχρι σήµερα έλειπαν από την καλλιέργεια, 
δηλαδή πολύ καλές αποδόσεις και ταυτόχρονα 
πολύ καλή συµπεριφορά - παραγωγές ακόµα και 
σε ξηροθερµικές συνθήκες.

▲

▲

▲

▲ ▲

IMERIA CS: Πρώιµο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld, 
µε πολύ καλή παραγωγή και υψηλή περιεκτικότητα 
λαδιού. Φυτό χαµηλού ύψους µε µεγάλη 
οµοιοµορφία και καλό γέµισµα κεφαλής. Πολύ καλή 
ανεκτικότητα σε Phomopsis, Sclerotinia capitulum 
και Sclerotinia top.

KLARIKA CL: Υπερπρώιµο υβρίδιο ηλίανθου 
τεχνολογίας Clearfi eld, ένα από τα πιο πρώιµα της 

αγοράς. Χαρακτηρίζεται από το χαµηλό του ύψος και το 
καλό γέµισµα της κεφαλής. Είναι ανθεκτικό σε όλες τις 
φυλές περονόσπορου.

KALEDONIA CL (CSF 17116): Νέο πρώιµο high-oleic 
υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld. Υβρίδιο µεσαίου ύψους που 
προτείνεται για όλους τους τύπους εδαφών. Εξαιρετική 
πρώτη ανάπτυξη και µε ταχύτατη ξήρανση στο τέλος του 
κύκλου χωρίς απώλειες. Εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες.

ES TERRAMIS  CL Πρώιµο υβρίδιο 
Clearfi eld µε εξαιρετικές αποδόσεις 
σε σπόρο. Ειδικά προσαρµοσµένο για 
ξηροθερµικές συνθήκες και εξαιρετική 
ανοχή στα stress και τις ασθένειες. 
Πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη και 
εξαιρετική οµοιοµορφία φυτών στο 
χωράφι. Πολύ καλή γονιµοποίηση. 
Υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι (47% +). 

ES NOVAMIS Πρώιµο υβρίδιο 
Clearfi eld µε υψηλό δυναµικό 
παραγωγής και εξαιρετική πρώτη 
ανάπτυξη. Ιδανική επιλογή για όλα τα 
ποτιστικά και γόνιµα ξηρικά χωράφια.

ES ELECTRIC CLP Πρώιµο υβρίδιο 
Clearfi eld Plus. Υψηλού ολεϊκού οξέος. 
Εξαιρετική αντοχή στις ασθένειες και 
υψηλό δυναµικό παραγωγής

Primi Μεσοπρώιµο υβρίδιο µε υψηλή 
περιέκτικότητα σε έλαιο, ανθεκτικό στη 
πεταλούδα του ηλίανθου και τη σκωρίαση, 
υψηλή ανθεκτικότητα στην ασθένεια 
Phomopsis, γενετικά ανθεκτικό στην 
Plasmopara halstedii (P16 gene).

Maestro Υψηλή ανθεκτικότητα στα 
ζιζανιοκτόνα της οµάδας imazamox 
ανεξάρτητα του σταδίου εφαρµογής, 
γενετικά ανθεκτικό σε όλες τις φυλές 
της οροβάγχης και τις κύριες ασθένειες 
της καλλιέργειας, πολύ υψηλό δυναµικό 
παραγωγής.

Taurus Υψηλή ανθεκτικότητα στα 
ζιζανιοκτόνα της οµάδας imazamox 
ανεξάρτητα του σταδίου εφαρµογής, 
ανθεκτικό στις ασθένειες Phomopsis, 
Macrophomina, Phoma και  Sclerotinia 
sclerotiorum, φυτά µέσου ύψους, ανθεκτικά 
στο πλάγιασµα, υψηλές και σταθερές 
αποδόσεις και σε συνθήκες stress.

Anabela Πρώιµο υβρίδιο, αντοχή 
στα ζιζανιοκτόνα της οµάδας των 
σουλφονυλουριών (tribenuron-methyl), 
υψηλό γενετικό δυναµικό απόδοσης, 
ανθεκτικό στην οροβάγχη (Orobanche 
Cumana), αντοχή στις σκωριάσεις και 
πυραλίδα του ηλίανθου (Homoeosoma 
electellum), υψηλή αντοχή στην φόµοψη 
(Phomopsis helianthi), εξαιρετική αντοχή 
σε καταστάσεις stress, ελκυστικό στους 
επικονιαστές 

NS SMARAGD: Μεσοπρώιµο Yβρίδιο 
CLEARFIELD PLUS,µέσου ύψους µε µεγάλη 
αντοχή στο πλάγιασµα εκπληκτική αντοχή 
στον περονόσπορο του ηλιάνθου,γενετική 
αντοχή στην οροβάγχη (φθλές Α,B,C,D,E,) 
Μεγάλη περιεκτικότητα σε λάδι 48-49%

NS SUMO SUN: Πρώιµο υβρίδιο 
,µεγάλη αντοχή στα ζιζανιοκτόνα της 
οµάδας των σουλφονιλοθριών φυτό 
µέσου ύψους µε ισχυρό στέλεχος που 
δεν πλαγιάζει,γενετική αντοχή στον 
περονόσπορο και οροβάγχη (φυλές Α-Ε) 
κατάληλο για ξηροθερµικές περιοχές 
,αντεχει στην ξηρασία,υψηλές αποδόσεις 
ακόµη και σε δύσκολες συνθήκες

RGT VOLLCANO CLP Νέο, πρώιµο, 
Clearfi eld Plus και High Oleic, µε πολύ 
καλά αγρονοµικά χαρακτηριστικά, 
ανθεκτικό στις 9 φυλές του 
περονόσπορου και πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι (3-4 µονάδες 
πάνω από το Μ.Ο.) και πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε ελαϊκό οξύ.

SIKLLOS: Clearfi eld υβρίδιο, µε υψηλές 
αποδόσεις, µεγάλη προσαρµοστικότητα, 
ανθεκτικό και σε ξηροθερµικές 
συνθήκες. Πολύ καλά αγρονοµικά 
χαρακτηριστικά.

RGT CLLAYTOΝ: Clearfi eld υβρίδιο,  
πολύ πρώιµο, µε υψηλές αποδόσεις, 
µεγάλη προσαρµοστικότητα. 
Εξαιρετική υγεία φυτού. Πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι.

RGT CLLIF Clearfi eld υβρίδιο, µε  
πολύ υψηλές αποδόσεις, µεγάλη 
προσαρµοστικότητα και σε δυσµενείς 
συνθήκες. Εξαιρετικά αγρονοµικά 
χαρακτηριστικά. Πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι.

ΝΚ Νeoma Ο πρωταθλητής 
αποδόσεων, σε γόνιµα και 
ποτιστικά χωράφια. Χάριν στο 
ΝΚ Νeoma η καλλιέργεια 
εξαπλώθηκε στα ποτιστικά 
και γόνιµα χωράφια, µιας 
και µε τις πάρα πολύ υψηλές 
αποδόσεις του έκανε τον 
ηλίανθο ανταγωνιστικό 
σε σχέση µε βαµβάκι και 
καλαµπόκι.

SY Diamantis Yβρίδιο 
για ξερικά χωράφια και 
ξηροθερµικές συνθήκες. Πολύ 
υψηλό δυναµικό παραγωγής 
για τα δύσκολα και µεγάλη 
προσαρµοστικότητα.

SY Bacardi CLP Υβρίδιο µε 
υψηλή προσαρµοστικότητα, 
άριστες αποδόσεις σε γόνιµα 
ποτιστικά αλλά και υψηλές 
αποδόσεις σε µέτρια εδάφη 
και σε ελλιπή ποτίσµατα.

Νέα υβρίδια

SY Experto Το νέο υψηλού 
ολεϊκού οξέος υβρίδιο, 
για σίγουρες και υψηλές 
αποδόσεις µε µεγάλη 
αντοχή σε ασθένειες και 
περονόσπορο, που αποδίδει 
και σε δύσκολες συνθήκες.

SY Talento Το νέο υβρίδιο 
υψηλού ολεϊκού οξέος, µε 
σταθερή και υψηλή παραγωγή 
σε γόνιµα χωράφια, µε αντοχή 
στις ασθένειες και ιδιαίτερα 
στον περονόσπορο.

MAS 85.SU Μεσοπρώιµο υβρίδιο, µε άριστη 
προσαρµοστικότητα ακόµη και σε δύσκολες 
συνθήκες. Υψηλό δυναµικό παραγωγής. Υγιές 
φυτό, µε µεγάλο ειδικό βάρος σποράς, δεν 
πλαγιάζει. Ανοχή στη δραστική ουσία Triberunon 
methyl. Ανθεκτικό σε ασθένειες.

MAS 87.IR Μεσοπρώιµο υβρίδιο 
Clearfi eld, πολύ παραγωγικό µε άριστη 
προσαρµοστικότητα. ∆εν πλαγιάζει. Εξαιρετική 
περιεκτικότητα σε λάδι. Ισορροπηµένο φυτό, 
χαµηλό, µεγάλης ζωηρότητας εκκίνησης.  
Σταθερό στα φτωχά, άριστο στο γόνιµα εδάφη

MAS 92.CP - CLEARFIELD PLUS Yβρίδιο νέας 
τεχνολογίας για την καλύτερη αντιµετώπιση 
των ζιζανίων. Άριστη αντοχή στις 9 φυλές του 
περονόσπορου. Υψηλό δυναµικό παραγωγής και 
προσαρµοστικότητα σε όλους τους τύπους των 
εδαφών. ∆εν πλαγιάζει.

ΜΕΓΑΛΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ

▲
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P64LE99: O κυρίαρχος στα ποτιστικά - κορυφαίες 
αποδόσεις RM 47 Μέγιστο δυναµικό παραγωγής σε 
γόνιµα χωράφια. Νέα τεχνολογία βασισµένη στο Ρ64LE25. 
Υβρίδιο τεχνολογίας DuPont™ Express Sun® µε αντοχή 
στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. Πολύ ισχυρό στέλεχος. 
Επίπεδη πίτα µε πλήρη γονιµοποίηση µέχρι το κέντρο.
Εξαιρετικό φύτρωµα και γρήγορη κάλυψη του εδάφους. 
Αντοχή στο πλάγιασµα. Μεγάλη αντοχή σε ασθένειες, όπως 
φόµοψη και σκληρωτίνια (ρίζα και κεφάλι).

P63LE113: Για πρώιµες και όψιµες σπορές σε 
ποτιστικά και σε αδύνατα RM 42 Υβρίδιο τεχνολογίας 
DuPont™Express Sun® µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο 
Granstar® 50 SG. Πρώιµη ανθοφορία. Μεγάλο δυναµικό 
παραγωγής. Ζωηρό – πράσινο φυτό µε µεγάλο φύλλο και 
χαµηλό σχετικά ύψος. Πολύ ισχυρό στέλεχος. Επίπεδη πίτα 
µε πλήρη γονιµοποίηση µέχρι το κέντρο. Μεγάλη αντοχή 
σε ασθένειες, όπως φόµοψη και σκληρωτίνια (ρίζα και 
κεφάλι). Μεγάλη περιεκτικότητα σε λάδι. Κατάλληλο για 
πρώιµες και πυκνές σπορές.

Ρ64LE25: Σταθερή αξία RM 43 Υβρίδιο τεχνολογίας 
DuPont™Express Sun® µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο 
Granstar® 50 SG. Μεγάλη σταθερότητα απόδοσης σε 
ποτιστικά και ξηρικά. Εξαιρετικό φύτρωµα, εύρωστο 
φυτό, δυνατή ρίζα. Επίπεδη πίτα µε πλήρη γονιµοποίηση 
µέχρι το κέντρο. Μεγάλη αντοχή σε ασθένειες, όπως 
φόµοψη και σκληρωτίνια (ρίζα και κεφάλι). Μεγάλος 
καρπός µε πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι. Ιδανικό 
για όλα τα ποτιστικά χωράφια και τα γόνιµα ξηρικά. 
Κατάλληλο για πρώιµη και όψιµη σπορά.

P64LC108: Το ανθεκτικότερο υβρίδιο στην ξηρασία 
και το πιο παραγωγικό σε αδύνατα µπαΐρια RM 
45 Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield® µε αντοχή στο 
ζιζανιοκτόνο Pulsar® 4 SL Εκπληκτικά κιλά σε κάµπους 
απότιστο ή µε ένα νερό. Άνοσο στην οροβάγχη και 

Περονόσπορο. Έχει την ταχύτερη πρώτη ανάπτυξη. 
Μέγιστη περιεκτικότητα σε λάδι. Το Clearfield® και το 
Pulsar® 4 SL είναι σήµατα κατατεθέντα της BASF.

P64LP130 Νέο: Το Νο 1 υβρίδιο σε % ποσοστό 
λαδιού RM 45 Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfield® Plus 
µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Pulsar® Plus. Γενετική 
αντοχή στον Περονόσπορο και την Οροβάγχη.
Εύρωστο φυτό. Εξαιρετικές αποδόσεις στη λεκάνη 
της Μεσογείου και τις χώρες της Μαύρης Θάλασσας. 
Το Clearfield® Plus και το Pulsar® Plus είναι σήµατα 
κατατεθέντα της BASF.

P64LE136 Νέο: RM 44 Μεγάλη προσαρµοστική 
ικανότητα. Μέγιστο δυναµικό παραγωγής σε γόνιµα 
χωράφια.  Σχετικά χαµηλή υγρασία συγκοµιδής. 
Ανθεκτικό στις κύριες ασθένειες και την Οροβάγχη. 
Πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι. Υβρίδιο τεχνολογίας 
DuPont™Express Sun® µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο 
Granstar® 50 SG. 

P64HE118  Νέο: High Oleic υβρίδιο RM45 Υβρίδιο 
τεχνολογίας DuPont™Express Sun® µε αντοχή στο 
ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. Έχει το υψηλότερο ποσοστό 
Ολεϊκού οξέος (>90). Ανθεκτικό στις κυριότερες ασθένειες.

P64HE133 Νέο: High Oleic RM 44 Πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι. Άριστη ποιότητα λαδιού. Ανθεκτικό 
στον Περονόσπορο. Υβρίδιο τεχνολογίας DuPont™Express 
Sun® µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. 

P64HE144 Νέο: High Oleic RM 45 Πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι.Άριστη ποιότητα λαδιού. Ανθεκτικό 
στον Περονόσπορο. Υβρίδιο τεχνολογίας DuPont™Express 
Sun® µε αντοχή στο ζιζανιοκτόνο Granstar® 50 SG. 

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

▲ ▲

Η BASF προσφέρει πλέον 
ολοκληρωµένες λύσεις στην 
καλλιέργεια του ηλίανθου, 
επενδύοντας στο µέλλον 
µε ένα νέο χαρτοφυλάκιο 
υβριδίων ηλίανθου 
τεχνολογίας Clearfield® & 
Clearfield® Plus, αλλά και 
ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο 
προϊόντων φυτοπροστασίας.

Coloris CL Μεσοπρώιµο, 
Clearfield® υβρίδιο ηλίανθου 
σταθερών και υψηλών 
αποδόσεων ακόµη και σε 
συνθήκες στρες, µε υψηλή 
γενετική ανθεκτικότητα 
στην οροβάγχη (A→ 
G). Zωηρό υβρίδιο για 
γρήγορη εγκατάσταση της 
καλλιέργειας, εξαιρετική 
ανεκτικότητα στην 
αδροµύκωση και καλή 
αντοχή στον περονόσπορο.

Dracaris CLP Πρώιµο 
υβρίδιο, τεχνολογίας 
Clearfield® Plus, σταθερών 
και υψηλών αποδόσεων 
ακόµη και σε συνθήκες 
στρες, µε καλή ανθεκτικότητα 
στην οροβάγχη  (A→ F). 
Είναι ζωηρό υβρίδιο για 

γρήγορη εγκατάσταση της 
καλλιέργειας, µε υψηλή 
αντοχή στον περονόσπορο 
και ανεκτικότητα στη 
φόµοψη.

Kapris CLP Πρώιµο υβρίδιο 
ηλίανθου, τεχνολογίας 
Clearfield® Plus, υψηλών 
αποδόσεων ακόµη και 
σε συνθήκες στρες, για 
εντατικές και χαµηλών 
εισροών καλλιέργειες. 
Έχει υψηλή γενετική 
ανθεκτικότητα στην 
οροβάγχη (A→G) και 
εξαιρετική ανεκτικότητα σε 
ασθένειες.

Loris CLP Clearfield® 
Plus µεσοπρώιµο υβρίδιο 
ηλίανθου, µε υψηλή 
ελαιοπεριεκτικότητα. 
Υβρίδιο σταθερών και 
υψηλών αποδόσεων 
ακόµη και σε συνθήκες 
στρες για εντατικές 
καλλιέργειες, υψηλή 
γενετική ανθεκτικότητα στην 
οροβάγχη (A→G), υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι και 
υψηλή ανθεκτικότητα στη 
φόµοψη.
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