
Η ισορροπηµένη γεύση 
πουλάει στο ελαιόλαδο      
Το µοίρασµα της γεύσης ανάµεσα στο 
πικρό, το πικάντικο και το φρουτώδες 
καθορίζει την επιλογή. σελ. 40 
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Προκαταβολή τσεκ
70% µέχρι το Μάιο
Σφραγίδα Κοµισιόν ζητούν οι 27 
υπουργοί Γεωργίας, για να δώσουν 
νωρίτερα τις ενισχύσεις. σελ. 4 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

279
177

68,36
2,16

 

23/422/04

284
177

65,47
2,14

 

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

ΣABBATO: † Μάρκου Αποστόλου  Μήνας 4ος, Εβδ. 17η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:36 - ∆ύση 20:11 ΣΕΛΗΝΗ: 3 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

∆ίνει ανάσες το πετρέλαιο
Ελέω της ιστορικής πτώσης στην τιµή του πετρελαίου, σήµερα 
ένα µεσαίο τρακτέρ φουλάρει µε 55 ευρώ λιγότερο. σελ. 47

Προβληµατισµός αγελαδοτρόφων 
από την άνοδο στην τιµή της 
σόγιας στα 420 ευρώ ο τόνος, που 
συµπίπτει µε κάποια κρούσµατα 
µείωσης τιµών στο γάλα. σελ. 44

Στην τελική ευθεία τροποποιητικός 
κανονισµός της ΕΕ για αύξηση 
προκαταβολών στα επενδυτικά 
µέτρα και πιο ευνοϊκούς όρους για 
τις εγγυητικές τραπεζών. σελ. 8

Κατά πλειοψηφία απερρίφθη 
από το Κολέγιο των Επιτρόπων η 
πρόταση του Πολωνού για εφάπαξ 
ενίσχυση στους πληγέντες αγρότες 
µέχρι 5.000 ευρώ. σελ. 10

Ακριβή η σόγια, 
ζόρια στο γάλα

Προκαταβολές 
για Σχέδια 85% 

Μούφα 5χίλιαρα
ο Βοϊτσιεχόφσκι 

ΠΑΤΑΤΑ      
Οι άδειες αποθήκες φτιάχνουν 
κλίµα για τιµές έως 50 
λεπτά στα διαλογητήρια.  
Εµπορεύµατα, σελ. 19-38
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Η ισορροπηµένη γεύση 
πουλάει στο ελαιόλαδο    
Το µοίρασµα της γεύσης ανάµεσα στο 
πικρό, το πικάντικο και το φρουτώδες 

σελ. 40 
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Χάνεται στο δρόμο
το πρόγραμμα δάσωσης γαιών  

Το πρόγραμμα δάσωσης 
γαιών μοιάζει να πέφτει 
θύμα στην επιχειρούμενη 
αναδιάρθρωση κονδυλίων      

σελ. 17
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• Αυξηµένες προκαταβολές στα Σχέδια 
Βελτίωσης προωθεί η Κοµισιόν σελ. 18
• Θυσία για άλλα µέτρα κινδυνεύει να 
γίνει η πρόσκληση ∆άσωσης σελ. 19

• Μέσα στο Μάιο οι Αγροτικές Εγγυήσεις 
για ρευστότητα έως 200.000 ευρώ σελ. 11
• Απερρίφθη η πρόταση Βοϊτσιεχόφσκι για 
εφάπαξ 5.000 ευρώ σε αγρότες  σελ. 10

• Με µεγάλη δυναµική το σκληρό σιτάρι που 
ευνοείται από την υψηλή ζήτηση σελ. 38
• Άδεια τα αποθέµατα πατάτας αλλά χάνει 
την πρωιµότητα το Νευροκόπι σελ. 20

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Τα σιτηρά, που ευνοούνται από την κατανάλωση ζυµαρικών, 
αναµένεται να καταγράψουν τις λιγότερες απώλειες, λόγω 
κορωνοϊού, βάσει της νέας έκθεσης της Κοµισιόν. Οι συνεχείς 
βροχοπτώσεις οψίµισαν την παραγωγή πατάτας Νευροκοπίου, 
θέτοντας επ’ αµφιβόλω τη συνήθως πρώιµη παρουσία του προϊόντος 
στην αγορά. Απραξία στο βαµβάκι, οι αγοραστές δεν πληρώνουν 
πλέον τα 5 σεντς ανά λίµπρα πάνω από τον ∆εκέµβριο ’20.

Ευδεµίδα στο αµπέλι
Τα πρώτα ίχνη παρουσίας του εντόµου 
της ευδεµίδας εµφανίστηκαν στις 
πεδινές περιοχές της Πελοποννήσου, 
στο τέλος του πρώτου δεκαηµέρου του 
Απριλίου. Σύµφωνα µε τους 
γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Αχαΐας, 
µέσα στο επόµενο κιόλας δεκαήµερο 
οι συλλήψεις αυξήθηκαν. Ας σηµειωθεί 
πως το 50% και το 75% της πτήσης 
εκτιµάται ότι θα πραγµατοποιηθεί στις 
25 Απριλίου και την 1η Μαΐου, 
αντίστοιχα.

Μέτρα αντιµετώπισης
Είναι γνωστό πως οι προσβολές από 
την πρώτη γενεά του εχθρού δεν 
επιφέρουν αξιοσηµειώτες ζηµιές 
στην παραγωγή. Από την άλλη όµως, 
τα πρέµνα που υπέστησαν σοβαρές 
ζηµιές την προηγούµενη 
καλλιεργητική περίοδο και ειδικότερα 
οι επιτραπέζιες ποικιλίες χρήζουν 
αντιµετώπισης. Γι’ αυτό το σκοπό, 
προτείνεται εφαρµογή ακριβώς πριν 
από την έναρξη της άνθισης, δηλαδή 
στο στάδιο µούρου όπου 
διαχωρίζονται οι ανθοταξίες κι ο 
βλαστός φέρει µήκος 15-30 εκ. Εάν 
απαιτείται επανάληψη, είναι αναγκαία 
7-14 ηµέρες αργότερα από τον 
πρώτο ψεκασµό.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 25-04-2020 
Γενικά αίθριος καιρός, µε λίγες 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά ορεινά τις 
απογευµατινές ώρες. Άνεµοι 
βορειοδυτικοί µέτριοι και στα 
νοτιοανατολικά τοπικά πιο ισχυροί. 
Βαθµιαία στα δυτικά, κεντρικά και 
βόρεια θα στραφούν σε 
νοτιοδυτικούς µε την ίδια ένταση. 
Θερµοκρασία σε άνοδο κυρίως ως 
προς τις µέγιστες τιµές. 

Κυριακή 26-04-2020 
Στα κεντρικά και βόρεια γενικά 
αίθριος καιρός, µε τοπικές 
νεφώσεις και όµβρους στα 
ηπειρωτικά ορεινά. Στην 
υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις 
που βαθµιαία από τα νοτιοδυτικά 
θα πυκνώσουν. Άνεµοι δυτικοί 
νοτιοδυτικοί µέτριοι και στα 
νότια πελάγη πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε κανονικά για 
την εποχή επίπεδα. 

∆ευτέρα 27-04-2020
και Τρίτη 28-04-2020
στη νότια νησιωτική χώρα 
αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο 
πυκνές τις πρωινές ώρες. Στην 
υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος 
καιρός µε τοπικές νεφώσεις και 
πρόσκαιρες βροχές στα ορεινά. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Άνεµοι µεταβλητοί µέτριοι και 
στο Ιόνιο βορειοδυτικοί µέτριοι. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

Τετάρτη 29-04-2020
και Πέµπτη 30-04 2020 
γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 
ηπειρωτικά τις µεσηµβρινές και 
απογευµατινές ώρες, οπότε θα 
εκδηλωθούν τοπικοί όµβροι 
κυρίως στα ορεινά. Άνεµοι από 
βόρειες διευθύνσεις µέτριοι και 
στο Αιγαίο τοπικά πιο ισχυροί. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
βορειοδυτικοί 3 µε 
5 µποφόρ και στα 
νοτιοανατολικά 
τοπικά 6 µποφόρ. 
Βαθµιαία στα δυτικά, 
κεντρικά και βόρεια 
θα στραφούν 
σε δυτικούς 
νοτιοδυτικούς µε
την ίδια ένταση.
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Η ανάγκη παρεµβάσεων για την ενδυνάµωση 
του αγροτικού τοµέα στη χώρα µας είναι α-
διαµφισβήτητη. Η εγχώρια αγροτική παρα-
γωγή έχει δυνατότητες, είναι όµως  βέβαιο 
ότι έχει µείνει πολύ πίσω από τα πράγµατα. 

Οι αιτίες είναι πολλές και ίσως να µην είναι και 
της παρούσης. Η νεοελληνική πραγµατι-
κότητα και η «βίαιη» θα λέγαµε αστυφιλία 
και αστικοποίηση, µετά τον πόλεµο, έβαλε  
τους ανθρώπους της αγροτικής παραγω-
γής σε δεύτερη µοίρα. Αυτό που µετρού-
σε για χρόνια ήταν µια θέση στο δηµόσιο. 

Μετά το ’80 ήρθε και η είσοδος της χώρας στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για να «αποκοιµίσει» 
µε έναν τρόπο τους συντελεστές της αγρο-
τικής παραγωγής και να αφαιρέσει -ακό-
µα και µέσω των επιδοτήσεων- αξία από 
τη δουλειά τους. 

Τα λέµε όλα αυτά, γιατί, οι µέρες της πανδηµί-
ας τις οποίες ζούµε, δίνουν µια καλή ευ-
καιρία για επαναπροσδιορισµό της όλης 
κατάστασης. ∆ίνουν αφορµή, ώστε να ε-
πανεκτιµηθεί ο ρόλος και οι δυνατότητες 
της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφί-
ας. Προσφέρουν µια καλή, ιστορική θα λέ-
γαµε στιγµή, προκειµένου να επαναξιολο-
γηθεί το παραγωγικό µοντέλο το οποίο α-
κολουθεί εδώ και χρόνια η χώρα και να κα-
ταστεί σαφές, πού αυτό µας οδηγεί. 

Είναι αλήθεια ότι αυτή η χώρα, αυτός ο τόπος, 
δεν µας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους 
αναζητήσεις και στοχασµούς. Προτιµά να 
πορεύεται κάθιδρη πίσω από αυτό που κά-
νουν οι άλλοι, να αντιγράφει χωρίς ιδιαίτε-
ρη επεξεργασία συνήθειες και καταναλωτι-
κά πρότυπα, να ζει µε ξένα όνειρα.     

Στις µέρες του κορωνοϊού είναι από τις λίγες 
φορές, που, ξανά, πρώτοι οι Έλληνες, έ-
καναν κάτι καλά. Θέλετε από φόβο και α-
νασφάλεια (κυρίως για το σύστηµα υγεί-
ας), θέλετε από ενόραση και επιστηµοσύ-
νη, σηµασία έχει ότι έδειξαν, µετά από και-
ρό, στον κόσµο όλο, ότι µπορούν και καλύ-
τερα. Γι’ αυτό έχει σηµασία, να γίνει αυτές 
τις µέρες πράξη, κι αυτός ο αγροτικός, θα 
λέγαµε, αναστοχασµός!   

Αρκεί να είναι ειλικρινής, να µη µεταφέρει 
µικροπολιτικά βαρίδια, να µη διακατέχε-
ται από µικροαστικές αντιλήψεις, να µην 
καλλιεργεί την ιδιοτέλεια. Κι όπως θα ́ λε-
γε κι ο Γιώργος Ποντίκας της Syngenta, 
σηµασία έχει, να µην µείνει ο αγρότης 
ο πιο αδύναµος κρίκος, σηµασία έχει να 
µην σπάσει η αλυσίδα αξίας! 

Agrenda

Χρειάζεται
αγροτικός 
αναστοχασμός 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,10030

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,45840

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07042

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84850

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
109,98800
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ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΟΝΟΙ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τη χορήγηση ενίσχυσης για την ιδιωτική α-
ποθεµατοποίηση, δηλαδή την προσωρινή α-
πόσυρση των γαλακτοκοµικών προϊόντων 
και κρέατος για 2 έως 6 µήνες από την ευ-
ρωπαϊκή αγορά που θα επιτρέψει µεσοπρό-
θεσµα να µην πιέζονται οι τιµές παραγωγού 
ανακοίνωσε η Κοµισιόν. Παράλληλα θα επι-
τραπεί τα κονδύλια που προορίζονται για τα 
επιχειρησιακά προγράµµατα σε κρασί, οπω-
ροκηπευτικά και ελαιόλαδο και για το πρό-
γραµµα διάθεσης τροφίµων στα σχολεία να 
αναδιατεθούν για άλλες έκτακτες χρηµατο-
δοτήσεις σε αυτούς τους τοµείς. 

Η παραπάνω ανακοίνωση έρχεται να ικα-
νοποιήσει ορισµένα από τα αιτήµατα των 
27 υπουργών Γεωργίας τα οποία παρέθε-
σαν µε κοινή τους επιστολή προς την Επι-
τροπή (βλ. δεξιά). Αυτό που µένει πλέον να 
ικανοποιηθεί από αυτό που αναφέρει η εν 
λόγω επιστολή, είναι να επιτραπεί και τυπι-
κά η γενναία προκαταβολή της ενιαίας ενί-
σχυσης µέσα στο Μάιο και µάλιστα σε πο-
σοστό πάνω από 70%.

Πώς λειτουργεί η ιδιωτική αποθεµατοποίηση
Η ιδέα πίσω από το πρόγραµµα είναι να συµ-

βάλει στην κάλυψη του κόστους αποθήκευσης 
προϊόντων, στην προκειµένη περίπτωση το κρέ-
ας και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα. Όσοι παρά-
γουν τέτοια προϊόντα και τα αποθηκεύουν θα 
λαµβάνουν µία ενίσχυση που θα καλύπτει το 
κόστος αυτό. Στόχος είναι να µειωθεί ο όγκος 
των προϊόντων που βρίσκονται στην αγορά πα-
νευρωπαϊκά και έτσι να µην πιέζονται οι τιµές 
στο τελικό προϊόν και ως εκ τούτου οι τιµές πα-
ραγωγούς για αυτούς τους 2 έως 6 µήνες που 
θα διαρκέσει το µέτρο. 

Η αποθήκευση αυτών των προϊόντων θα εί-
ναι µόνο για περιορισµένο χρονικό διάστηµα 
µετά το οποίο το προϊόν θα επανέλθει στην α-
γορά. Έτσι, µακροπρόθεσµα ίσως να δηµιουρ-
γηθεί ξανά µία πίεση, καθώς θα έχουν δηµιουρ-
γηθεί σηµαντικά αποθέµατα. 

Ενίσχυση στην ιδιωτική αποθεµατοποίη-
ση: Η Επιτροπή προτείνει τη χορήγηση ενίσχυ-
σης για την ιδιωτική αποθεµατοποίηση γαλα-
κτοκοµικών προϊόντων (αποκορυφωµένο γά-
λα σε σκόνη, βούτυρο, τυρί) και προϊόντα κρέ-
ατος (βοδινό, αιγοπρόβειο). Αυτό το σύστηµα 
θα επιτρέψει την προσωρινή απόσυρση προϊ-
όντων από την αγορά για τουλάχιστον 2 έως 3 
µήνες και µέγιστη περίοδο 5 έως 6 µηνών. Αυ-
τό το µέτρο θα οδηγήσει σε µείωση της διαθέ-
σιµης προσφοράς στην αγορά και σε ισορρο-
πία της αγοράς µακροπρόθεσµα.

Ευελιξία για προγράµµατα στήριξης της α-
γοράς: Η Επιτροπή θα εισαγάγει ευελιξία κατά 
την εφαρµογή προγραµµάτων στήριξης της α-
γοράς για κρασί, φρούτα και λαχανικά, ελαιό-
λαδο, µελισσοκοµία και για το πρόγραµµα δι-
άθεσης τροφίµων στα σχολεία (γάλα, φρούτα 
και λαχανικά). Αυτό θα επιτρέψει τον επαναπρο-
σανατολισµό των χρηµατοδοτικών προτεραιο-
τήτων προς µέτρα διαχείρισης κρίσεων για ό-
λους τους τοµείς.
Έκτακτη παρέκκλιση από τους κανόνες 
ανταγωνισµού της ΕΕ: Εφαρµόζεται στους 
τοµείς του γάλακτος, των άνθεων και της πα-
τάτας, η Επιτροπή θα εγκρίνει την παρέκκλιση 
από ορισµένους κανόνες ανταγωνισµού σύµ-
φωνα µε το άρθρο 222 του κανονισµού για την 
κοινή οργάνωση αγορών, που επιτρέπει στους 
φορείς που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους 
κλάδους να λαµβάνουν µέτρα αυτο-οργάνωσης 
της αγοράς. Συγκεκριµένα, θα επιτρέπεται σε αυ-
τούς τους τοµείς να λαµβάνουν συλλογικά µέ-
τρα για τη σταθεροποίηση της αγοράς. Για πα-
ράδειγµα, στον τοµέα του γάλακτος θα επιτρα-
πεί ο συλλογικός προγραµµατισµός της παρα-
γωγής γάλακτος και στον τοµέα της πατάτας θα 
επιτρέπεται η απόσυρση προϊόντων από την α-
γορά. Επιτρέπεται επίσης η αποθήκευση από ι-
διωτικούς φορείς. Τέτοιες συµφωνίες και απο-
φάσεις θα ισχύουν µόνο για περίοδο έξι µηνών 
το πολύ. Οι µεταβολές των τιµών των κατανα-
λωτών θα παρακολουθούνται στενά για την α-
ποφυγή δυσµενών επιπτώσεων.

10.000 τόνοι τυρί
Συνολικά υπολογίζεται πως µε τη 
λύση της αποθεµατοποίησης θα 

αποσυρθούν 100.000 τόνοι τυρί από 
την αγορά

Πριμ απόσυρσης
σε κρέας, γάλα, 

το Μάιο πρόωρη 
προκαταβολή τσεκ 

Πάνω από 70% θέλουν την άμεση ενίσχυση οι υπουργοί 

Τα χρήµατα που εκτιµάται ότι δώσει η Επιτροπή είναι 80 εκατ. ευρώ για το 
πρόγραµµα ιδιωτικής αποθεµατοποίησης, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόµα κάτι 
επίσηµα. Αυτό σηµαίνει ουσιαστικά λιγότερα από 8 ευρώ για κάθε Ευρωπαίο 
αγρότη, όπως σχολιάζουν σκοπτικά οι ιρλανδικοί αγροτικοί φορείς, περιµένοντας 
να αυξηθεί το συγκεκριµένο κονδύλι. Σηµειώνεται πως η Επιτροπή σκοπεύει να 
εγκρίνει αυτά τα µέτρα έως τα τέλη Απριλίου. Προηγουµένως, θα πρέπει να 
ζητηθεί η γνώµη των κρατών µελών και να ψηφίσουν σχετικά µε αυτά τα µέτρα. 
Εποµένως υπόκεινται σε αλλαγές. Η πλήρεις λεπτοµέρειες αυτών των 
προτάσεων θα αποκαλυφθούν κατά την τελική έγκρισή τους. 

Στα 80 εκατ. ευρώ
υπολογίζεται το

αρχικό κονδύλι για
τα έκτακτα µέτρα

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

Η επιστολή των 
27 υπουργών
Ως Υπουργοί Γεωργίας, καλούµε την 
Επιτροπή να διευκολύνει:
 Την άµεση επέκταση της περαιτέρω 

ευελιξίας στα κράτη µέλη και στους δύο 
πυλώνες της ΚΑΠ, 
συµπεριλαµβανοµένων τις πρόωρες 
ηµεροµηνίες πληρωµής (σ.σ 
προκαταβολή τσεκ), υψηλότερα ποσοστά 
προκαταβολής από αυτά που έχουν ήδη 
ανακοινωθεί, ενεργοποίηση 
συγκεκριµένων µέτρων στα 
προγράµµατα αγροτικής ανάπτυξης και 
εφαρµογή διοικητικών ελέγχων, χωρίς 
να µειώνεται η αποτελεσµατικότητα του 
συστήµατος ελέγχου.
 Την εφαρµογή µέτρων βάσει του 

κανονισµού για την Κοινή Οργάνωση 
Αγοράς (ΚΟΑ) της ΚΑΠ, 
συµπεριλαµβανοµένων ιδίως των 
ενισχύσεων για ιδιωτική 
αποθεµατοποίηση, για τη στήριξη των 
τοµέων στους οποίους έχουν εντοπιστεί 
σηµαντικές διαταραχές στην αγορά και 
επιπτώσεις στις τιµές, καθώς και έκτακτη 
ενίσχυση για τους γεωργούς στις 
περισσότερες επηρεασµένους τοµείς.
 Τη συνεχή επανεξέταση και 

παρακολούθηση όλων των τοµέων κατά 
την προσεχή περίοδο, µε την ετοιµότητα 
να εισαχθούν περαιτέρω µέτρα ΚΟΑ, 
όπως απαιτείται.
 Μια συνεχής ισχυρή και συντονισµένη 

ευρωπαϊκή ανταπόκριση που αποδεικνύει 
σε όλους τους πολίτες µας τον ζωτικό 
ρόλο που πρέπει να διαδραµατίσουν οι 
Ευρωπαίοι αγρότες και ο ευρύτερος 
τοµέας των γεωργικών προϊόντων 
διατροφής ως απάντηση στον COVID-19, 
καθώς και τη δύναµη της ΚΑΠ στη 
στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας, 
προστασίας του περιβάλλοντος και για 
ζωηρές αγροτικές περιοχές σε αυτήν την 
κρίσιµη στιγµή, και στο µέλλον.
 Την ετοιµότητα των ευρωπαϊκών 

εκµεταλλεύσεων να αντιµετωπίσουν την 
κρίση COVID-19, καθώς και άλλες 
σηµερινές και µελλοντικές προκλήσεις, 
συµπεριλαµβανοµένης της αλλαγής του 
κλίµατος και της απώλειας 
βιοποικιλότητας.

Η επιστολή ήταν πρωτοβουλία του 
Ιρλανδού υπουργού, Μάικλ Κριντ. 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με λίγα πράγµατα όσον αφορά τις τακτι-
κές πληρωµές του αγροτικού κόσµου α-
ναµένεται να κυλήσει το επόµενο διάστη-
µα. Βασική προτεραιότητα των αρµοδίων, 
µιας και επί της ουσίας είναι και η µόνη 
υποχρέωση απέναντι στον αγροτικό κό-
σµο, που έχει καθυστερήσει αναίτια, εί-

ναι η πληρωµή της συνδεδε-
µένης στα βοοειδή. Ο προ-
γραµµατισµός δείχνει την ε-
πόµενη εβδοµάδα, µε πιθα-
νότερη ηµεροµηνία την Πέ-
µπτη 30 του µήνα, χωρίς ακό-
µα να έχει αποφασιστεί αρµο-
δίως, αν και δεν υπάρχει ου-
σιαστικά κάποιος τεχνικός ή 
γραφειοκρατικός έλεγχος που 

να εκκρεµεί από τους διοικητικούς του 
Οργανισµού Πληρωµών. Αυτό που µέ-
νει είναι να αποφασιστεί το ύψος της ε-
νίσχυσης, η οποία συζητείται να είναι ε-
λαφρά αυξηµένη από πέρυσι που κυµάν-
θηκε στα 171 ευρώ ανά επιλέξιµο θηλυ-
κό, και να υπογραφεί η σχετική απόφα-
ση από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης για να σταλεί η παρτίδα προς πληρω-

µή στις τράπεζες.
Από κει και πέρα, οι υπόλοιπες συνδε-

δεµένες για ρύζι και ροδάκινα προς χυµο-
ποίηση, που ανήκουν στις εκτατικές καλ-
λιέργειες και τα ειδικά δικαιώµατα στους 
κτηνοτρόφους µέχρι πέρυσι πληρώνονταν 
περί τα τέλη Μαΐου, οπότε υπάρχει ακό-
µα χρόνος, αν και οι πληροφορίες λένε 
ότι θα έρθουν αρκετά νωρίτερα. 

Εν τω µεταξύ, µέσα στον Μάιο προγραµ-
µατίζεται µια διορθωτική πληρωµή που θα 
αφορά τη συνδεδεµένη στα αιγοπρόβατα 
για λάθη που έγιναν και αφορούν κυρίως 
την απογραφή του ζωικού κεφαλαίου. Υ-
πάρχουν περιπτώσεις που η απογραφή έ-
γινε ηλεκτρονικά, ωστόσο αργότερα διαπι-
στώθηκε ότι «χάθηκε» η βάση του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης, γεγονός που 
σηµαίνει ότι µια µερίδα κτηνοτρόφων έ-
µειναν χωρίς δική τους υπαιτιότητα εκτός 
πληρωµής. Αυτοί προχώρησαν σε ενστά-

σεις, προκειµένου το συντοµότερο να ε-
λεγχθούν τα στοιχεία, να γίνουν οι απα-
ραίτητες διασταυρώσεις µε αυτά της βά-
σης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, για να 
πληρωθούν οι δικαιωµένοι κτηνοτρόφοι. 

Σχετικά µε την εξόφληση των Βιολογι-
κών του 2019, αυτή φαίνεται τελικά να 
πηγαίνει για τέλος Ιουνίου, τελική προ-
θεσµία σύµφωνα µε τον κοινοτικό κανο-
νισµό, όπως έγινε και πέρυσι, παρά το γε-
γονός ότι κάποια στιγµή (πριν την έκρη-
ξη της πανδηµίας) είχε τεθεί στο τραπέζι 
το ενδεχόµενο για πίστωση πολύ νωρίτε-
ρα. Το µεγάλο κοµµάτι των εξοφλήσεων 
όσον αφορά τα υπόλοιπα προγράµµατα 
της περσινής χρονιάς, όπως Νιτρικά και 
Κοµφούζιο, έχει γίνει, µε µικρά υπόλοι-
πα και από σπάνιες φυλές να δροµολο-
γούνται κατά περίπτωση, µόλις διευθετη-
θούν οι σχετικές υποθέσεις ανά δικαιού-
χο και ανά περιφέρεια. 

Πολύ δύσκολα κάποια πληρωµή 
για παλιές εξισωτικές 

Η µεγαλύτερη εκκρεµότητα, που βασανί-
ζει εδώ και χρόνια τους δικαιούχους, σχε-
τικά µε τις εξισωτικές του 2013 και 2014, 
φαίνεται να µην έχει καλή εξέλιξη. Κάποια 
στιγµή άνοιξε η συζήτηση, µετά και την αί-
σια εξέλιξη µε την επιστροφή ποσού περί 
τα 300 εκατ. ευρώ, µε αφορµή τη δικαίω-
ση της χώρας µας σχετικά µε τον ορισµό 
του µόνιµου βοσκότοπου για τα έτη 2009-
2011. Κατόπιν αυτού,  η χώρα µας άσκη-
σε προσφυγή για το ζήτηµα του ορισµού 
των µόνιµων βοσκότοπων και για τα έτη 
2012-2013 και 2014, για τα οποία ωστόσο 
δεν έχει ακόµα εκδοθεί σχετική απόφαση.    

Σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε απάντη-
ση της υφυπουργού Φωτεινής Αραµπατζή 
σε ερώτηση 38 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, δι-
ευκρινίζεται ότι «η δικαίωση µιας προσφυ-
γής δεν συνεπάγεται αυτόµατα δυνατότητα 
συµπληρωµατικής πληρωµής µίας ενίσχυ-
σης παρελθόντος έτους, δοθέντος ότι τούτο 
προϋποθέτει σχετική απόφαση της ΕΕ, που 
να το επιτρέπει. Ακόµη και στην περίπτωση 
αυτή όµως, επισηµαίνεται ότι: α) πληρωµές 
ετών από το 2019 και πριν, δεν µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν µετά την 30.06.2020, 
παρά µόνο αν υπάρξει σχετική απόφαση 
της ΕΕ που να το επιτρέπει και β) οι εκκρε-
µότητες του έτους 2013 έχουν µεταφερ-
θεί στην τρέχουσα Προγραµµατική Περίο-
δο ως ανειληµµένες υποχρεώσεις και δεν 
δύνανται να µεταφερθούν στην επόµενη».

Αίσιο τέλος, αν και µε πάνω από 5 χρόνια καθυστέρηση, έρχεται 
για τους κτηνοτρόφους του Τυρνάβου, των οποίων τα κοπάδια 
είχαν πληγεί από τον καταρροϊκό πυρετό, αλλά λόγω 
καταστροφής τότε των δειγµάτων δεν έχουν µέχρι σήµερα 
αποζηµιωθεί. Το θέµα επανήλθε στη Βουλή και το αµέσως 
επόµενο διάστηµα αναµένεται να πιστωθεί στους δικαιούχους 
ποσό περίπου 1 εκατ. ευρώ, το οποίο θα αντιστοιχεί σε 120 ευρώ 

για τα µοσχάρια και σε 30 ευρώ για τα αιγοπρόβατα. Πρόκειται 
για ένα ζήτηµα που έχει φέρει σε µεγάλη κόντρα τον νυν 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και τον προκάτοχό 
του Σταύρο Αραχωβίτη, µε αφορµή µια τροπολογία που δεν είχε 
περάσει τον περασµένο Οκτώβριο στη Βουλή και «τώρα λύθηκαν 
οι νοµικές περιπλοκές και εξασφαλίστηκαν οι απαραίτητες 
πιστώσεις», σύµφωνα µε ανακοίνωση του υπουργείου.

Για Πέμπτη δρομολογείται 
η συνδεδεμένη βοοειδών 

Αιγοπρόβατα 
Μέσα στον Μάιο 

προγραµµατίζεται µια 
διορθωτική πληρωµή 
για τη συνδεδεµένη 

στα αιγοπρόβατα

Ακόµα περιµένουν τον ΕΛΓΑ 8 χωριά της Χαλκιδικής 

Στις αρχές ή στα µέσα Μαΐου αναµένεται να πιστωθούν, από τον ΕΛΓΑ, στους λογαριασµούς 
παραγωγών από τη Χαλκιδική τα χρήµατα από την προτελευταία παρτίδα αποζηµιώσεων για 
τις εκτεταµένες καταστροφές σε ελιές, φρούτα εποχής, κηπευτικά και οινοποιήσιµα και 
επιτραπέζια σταφύλια από τη θεοµηνία της 10ης Ιουλίου του 2019. Αν και έχουν 
πραγµατοποιηθεί ήδη τρεις πληρωµές στην περιφέρεια Χαλκιδικής, ο φορέας εξακολουθεί να 
κρατά στο …περίµενε εκατοντάδες παραγωγούς από τουλάχιστον οκτώ χωριά της περιοχής 
µε επιχειρήµατα περί υπέρογκου φόρτου εργασίας και υποστελέχωσης της υπηρεσίας. 

Μόλις βρεθεί το 
χαμένο αρχείο 
με το ζωικό 
κεφάλαιο και μια 
συμπληρωματική 
πληρωμή μέσα 
στον Μάιο για 
το πριμ στα 
αιγοπρόβατα 

Βρέθηκε λύση για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων Τυρνάβου 

ΤΙΜΕΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

 35,5

ΒΟΟΕΙ∆Η

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

 2,86     

ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ

7,64

ΡΥΖΙ

ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ

2,76

ΒΟΟΕΙ∆Η

ΜΕΤΡΟ 1

548.000

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

ΕΥΡΩΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΜΕΤΡΟ 2





ΤΗΣ   ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
 panagos@agronews.gr

Προκαταβολή µέχρι 85% της προ-
βλεπόµενης επιχορήγησης για ε-
πενδυτικά προγράµµατα και µάλι-
στα µε µικρότερη εγγυητική τράπε-
ζας, δροµολογεί άµεσα η Ε.Ε. 

Πρόκειται για τροποποιήσεις του 
Καν (ΕΕ) 1305/2013 στα Άρθρα 45 
«Επενδύσεις» και 63 «Προκαταβο-
λές» που αναφέρονται στα επεν-
δυτικά προγράµµατα του ΠΑΑ τα ο-
ποία και αρχίζουν ήδη να καρκινο-
βατούν λόγω των πιέσεων που α-
σκούνται στην αγορά από την παν-
δηµία. Οι πληροφορίες θέλουν να 
έρχονται γενναίες αποφάσεις επί 
του προκειµένου και να παρέχεται 
η δυνατότητα, οι µεν προκαταβο-
λές να φθάνουν και στο 85% της ε-
πιχορήγησης από το 50% που είναι 
σήµερα και την ίδια στιγµή, η εγγύ-
ηση που θα απαιτείται µε τραπεζική 
επιταγή να είναι αρκετά χαµηλότε-
ρη από το 100% της προκαταβολής, 

ενδεχοµένως να µπορεί να κινείται 
και στο 50% αυτής. 

Για τις παραπάνω διευκολύνσεις 
σχετικό αίτηµα έχει υποβληθεί και 
από την εγχώρια υπεύθυνη διαχειρι-
στική αρχή του ΠΑΑ, η οποία εξετά-
ζει ήδη το ενδεχόµενο να απλοποι-
ηθούν και οι διαδικασίες του επιτό-
πιου ελέγχου σε ότι αφορά στην ε-
κτέλεση των προγραµµάτων, βάζο-
ντας ουσιαστικά στην άκρη τους αυ-
στηρούς και διαδοχικούς ελέγχους 
που προβλέπονταν ακόµα και για 
τα Σχέδια Βελτίωσης από τις σχετι-
κές εγκυκλίους που είχαν εκδοθεί 
επί των ηµερών της προηγούµενης 
κυβέρνησης. Άλλωστε, στο αίτηµα 
αυτό προχώρησαν και οι 27 υπουρ-
γοί Γεωργίας µε κοινή τους επιστο-
λή την περασµένη εβδοµάδα προς 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι 
η πρώτη φορά που οι Βρυξέλλες ε-
ξετάζουν την παροχή τέτοιας ελα-
στικότητας στην υλοποίηση των ε-
πενδυτικών προγραµµάτων (Σχέδια 

Βελτίωσης, Εµπορία - Μεταποίηση, 
Leader κ.α.) κι αυτό έχει να κάνει 
µε τις ασφυκτικές χρηµατοπιστω-
τικές συνθήκες που έχουν διαµορ-
φωθεί λόγω του κορωνοϊού και µε 
τον κίνδυνο που προδιαγράφεται 
να µείνουν βήµα µετέωρο χιλιά-
δες επενδυτικά σχέδια τα οποία θα 
µπορούσαν να βελτιώσουν το οι-
κονοµικό κλίµα και να στηρίξουν 
την ανάπτυξη σε δύσκολες εποχές.

Το ζήτηµα είναι πως θα συµπερι-
φερθούν απέναντι σε όλα αυτά οι 
τράπεζες. Στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις 
τα στελέχη των τραπεζών διαβεβαι-
ώνουν ότι αντιλαµβάνονται τις ανά-
γκες των καιρών και διαπνέονται α-
πό το απαραίτητο πνεύµα ευελιξίας έ-
τσι ώστε να διευκολυνθεί η επενδυ-
τική δραστηριότητα. Σ’ αυτή την κα-
τεύθυνση εκτιµάται πάντως ότι ση-
µαντικό ρόλο θα µπορούσε να παίξει 
επίσης το Αγροτικό Ταµείο Εγγυή-
σεων, το οποίο δηµιουργείται σε συ-
νεργασία µε το European Investment 
Fund (EIF) και το οποίο το αµέσως ε-

πόµενο διάστηµα θα µπορούσε να 
παράσχει τις αναγκαίες πρόσθετες 
εγγυήσεις, έτσι ώστε να είναι και οι 
τράπεζες καλυµµένες.

Να αναφερθεί εδώ ότι η Agrenda 
παρακολουθεί στενά τις κινήσεις 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των 
αρµόδιων αρχών επί του θέµατος 
και έχει καταγράψει έγκαιρα και α-
ναλυτικά τις σχετικές εξαγγελίες. 
Προς το παρόν η επιτροπή έχει αυ-
ξήσει τις προκαταβολές των άµεσων 
ενισχύσεων από 50 στο 70% και των 
ενισχύσεων αγροτικής ανάπτυξης 
που συνδέονται µε τις εκτάσεις και 
τα ζώα από 75 % σε 85 % µε τον Εκτε-
λεστικό Κανονισµό (ΕΕ) 2020/531 
της 16ης Απριλίου 2020 να αναφέ-
ρει στο άρθρο 1:

Όσον αφορά το έτος υποβολής αιτή-
σεων 2020, τα κράτη µέλη µπορούν 
να καταβάλλουν προκαταβολές έως 
70 % όσον αφορά τις άµεσες ενισχύ-
σεις και έως 85 % όσον αφορά τη στή-
ριξη που χορηγείται στο πλαίσιο της 
αγροτικής ανάπτυξη.

Πρόκληση η ενίσχυση 
10.130.000 στα άνθη 
Κάπως παράδοξα, όπως αναµένονταν άλλωστε, µε βάση την κινητικότητα 
που είχε αναπτυχθεί το τελευταίο διάστηµα µε την αρχή να γίνεται από 
τα 15,3 εκατ. ευρώ των αλιέων, συνεχίζει η δέσµευση των πιστώσεων για 
κρατικές ενισχύσεις στον τοµέα της πρωτογενούς παραγωγής. Ειδικά η 
δέσµευση κονδυλίου 10.130.000 ευρώ για τους ελάχιστους 
παραγωγούς ανθέων στην Ελλάδα και κατά κύριο λόγο στην Αττική, που 
είναι πολύ περισσότερα από τον µηνιαίο τζίρο των επιχειρήσεων στον 
τοµέα δρεπτών ανθέων είναι κάτι που συνιστά πρόκληση για τους 
αγρότες όλης της χώρας οι οποίοι αντιµετωπίζουν ανυπέρβλητες 
αντιξοότητες αυτό τον καιρό και απλά χάνονται µέσα στο πλήθος. 

Πιο κοντά 
η ειδική 
ενίσχυση 
κτηνοτρόφων 
διαβεβαιώνει 
ο Βορίδης
Θέµα χρόνου θεωρείται η ανακοίνωση 
της καταβολής της ειδικής ενίσχυσης 
των κτηνοτρόφων για τη ζηµιά που 
υπέστησαν από την υπολανθάνουσα 
λειτουργία της αγοράς του Πάσχα, 
λόγω των µέτρων αντιµετώπισης της 
πανδηµίας. Οι τελευταίες πληροφορίες 
θέλουν τον υπουργό Μάκη Βορίδη να 
διαβεβαιώνει για τη βούληση της 
κυβέρνησης να αποζηµιώσει τους 
αιγοπροβατοτρόφους και σε συνοµιλία 
που είχε µε τον βουλευτή Λάρισας της 
Νέας ∆ηµοκρατίας, Χρήστο Κέλλα. 
Παρά τη διαβεβαίωση που υπήρξε ότι 
ειδική ενίσχυση θα υπάρξει και 
µάλιστα από το κονδύλι των 150 εκατ. 
ευρώ που του έχει εµπιστευθεί η 
κυβέρνηση, ο κ. Βορίδης απέφυγε να 
δώσει στο βουλευτή περισσότερα 
στοιχεία για τον τρόπο µε τον οποίο 
θα εξατοµικευθεί αυτή η ενίσχυση. 
Την ίδια στιγµή πάντως, οι 
πληροφορίες της Agrenda θέλουν 
την άποψη συµπληρωµατικής 
ενίσχυσης έως 2 ευρώ το κιλό για τα 
αµνοερίφια που πουλήθηκαν φθηνά ή 
παραµένουν προς διάθεση στο στάβλο 
να είναι η πλέον επικρατούσα. Το 
θέµα βέβαια είναι πως θα µετρηθούν 
τα πουληµένα και αδιάθετα αρνιά. 
Κάποιοι λένε από τα τιµολόγια 
πώλησης, κάποιοι άλλοι επικαλούνται 
τα στοιχεία του «Άρτεµις» στο οποίο 
είχαν δηλωθεί. Εν τω µεταξύ, η 
Οµοσπονδία Κτηνοτρόφων και 
Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας 
αναµένει παρέµβαση εισαγγελέα και 
επιτροπής ανταγωνισµού, δεδοµένων 
των φαινοµένων «αισχροκέρδειας», 
όπως χαρακτηρίζει την κατάσταση που 
διαµορφώθηκε την Μεγάλη Εβδοµάδα 
εις βάρος κτηνοτρόφων αλλά και 
καταναλωτών. Ειδικότερα, σε 
ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «από 
3,80 ευρώ µέχρι 4,20 ευρώ το κιλό 
πούλησαν οι κτηνοτρόφοι τα 
αµνοερίφια και στα κρεοπωλεία 
έφτασε και ξεπέρασε τα 12 ευρώ το 
κιλό. Αν αυτό δεν είναι αισχροκέρδεια 
τότε ποιο είναι;».
Τέλος, να σηµειωθεί ότι σε επιστολή 
που έθεσαν υπ’ όψη του κ. Βορίδη, οι 
Κτηνοτροφικοί Σύλλογοι ΑΜΘ, 
ζητούν επιπλέον de minimis για τις 
χαµηλές τιµές στο αιγοπρόβειο γάλα 
το 2019, καθώς επίσης και ενίσχυση 
για την αύξηση και διατήρηση νέων 
θηλυκών αιγοπροβάτων στο κοπάδι.

Προκαταβολή 85% και ευνοϊκοί 
όροι εγγυητικών στα Προγράμματα
Προωθούνται τροποποιητικές από Βρυξέλλες για Σχέδια Βελτίωσης, Μεταποίηση και Leader 
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Η Επιτροπή ήδη έχει αυξήσει 
τις προκαταβολές των άµεσων 
ενισχύσεων στο 70% και στα 
αγροπεριβαλλοντικά στο 85%.
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Ανεξεταστέος 
Απερρίφθη και ως 
σκέψη η εφάπαξ 
ενίσχυση 5.000 ευρώ
Δεν πέρασε τελικά από το Κολέγιο των Επιτρόπων 
η πρόταση Βοϊτσιεχόφσκι για τους πληγέντες αγρότες 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αρνητική κατά πλειοψηφία, ήταν η 
απόφαση στο Κολέγιο των Επιτρό-
πων στην πρόταση που κατέθεσε ο 
επίτροπος Γεωργίας Γιάνους Βοϊτσι-
εχόφσκι για ειδική ενίσχυση των 
πληγέντων από τον κορωνοϊό α-
γροτών µε ένα εφάπαξ ποσό µέχρι 
5.000 ευρώ.

Ειδικότερα, στην πρόταση που κα-
τατέθηκε µε υπηρεσιακά διαβαθµι-
σµένο έγγραφο, γίνονταν λόγος για 
τη δυνατότητα που θα µπορούσαν να 

έχουν τα κράτη – µέλη ώστε να πα-
ράσχουν την υποστήριξή τους στους 
πληγέντες (και µόνο στους πληγέ-
ντες) από την πανδηµία του Covid – 
19  αγρότες, µε ένα ποσό µέχρι και 
5.000 ευρώ ή 50.000 ευρώ εφόσον 
επρόκειτο για οργανωµένες µετα-
ποιητικές µονάδες.

Όλα αυτά θα µπορούσαν να γί-
νουν αποκλειστικά και µόνο από 
αναδιανοµή πόρων του τρέχοντος 
Προγράµµατος αγροτικής ανάπτυ-
ξης (ΠΑΑ 2014-2020), εφ’ όσον για 
κάποια από τα κράτη – µέλη υπήρ-
χαν αδιανέµητα κονδύλια τα οποία 
θα µπορούσαν να αξιοποιήσουν µε 
το συγκεκριµένο τρόπο. 

Οι πληροφορίες θέλουν τον Πο-
λωνό επίτροπο να µην µένει στην 
άρνηση που εισέπραξε από το Κο-
λέγιο των Επιτρόπων και να επα-

νέρχεται στους υπουργούς Γεωργί-
ας των 28, ζητώντας τους ουσιαστι-
κά να βάλουν πλάτη ώστε να περά-
σει από τα αρµόδια όργανα των Βρυ-
ξελλών µια τέτοια πρόταση. 

Πληροφορίες του Agronews αναφέ-
ρουν ότι ο Έλληνας υπουργός, Μάκης 
Βορίδης, έχει ήδη στα χέρια του επι-
στολή του Επιτρόπου Γεωργίας, Γιά-
νους Βοϊτσιεχόφσκι, µε την οποία του 
ζητάει τη σύµφωνη γνώµη για την πε-
ραιτέρω υποστήριξη της αρχικής του 
σκέψης αρχικά στο Συµβούλιο των Υ-
πουργών και στη συνέχεια στα υψη-
λότερα κλιµάκια των Βρυξελλών. Οι 

ίδιες πληροφορίες 
θέλουν τον κύριο 
Βορίδη να διάκει-
ται θετικά σ’ αυτή 
τη σκέψη, παρά το 
γεγονός ότι τα περι-
θώρια αναδιάρθρω-
σης πόρων που έ-
χει το Πρόγραµµα 
Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης της χώρας µας 
είναι µικρά. 

Στην περίπτωση 
της χώρας µας για 
να προκύψει από 

το ΠΑΑ ένα αξιόλογο κονδύλι που 
θα στηρίξει µέτρα για τον κορωνοϊό 
θα πρέπει να θυσιαστούν µη προκη-
ρυγµένα προγράµµατα, όπως είναι 
αυτά των Αγροτικών Συµβούλων και 
της ∆άσωσης Γαιών, το συνολικό ύ-
ψος των οποίων προσεγγίζει σήµε-
ρα τα 160 εκατ,. ευρώ. 

Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο 
διευκρινίζεται και από την πλευρά 
της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης είναι 
ότι δεν πρόκειται για γενικευµένη 
καταβολή 5χίλιαρου, όπως αφήνε-
ται από κάποιους να εννοηθεί, θα εί-
ναι ειδική ενίσχυση περιπτώσεων α-
γροτών και επιχειρήσεων του αγρο-
τικού χώρου που αποδεδειγµένα έ-
χουν πληγεί και σίγουρα δεν θα εί-
ναι 5.000 ή 50.000 ευρώ αντίστοιχα 
αλλά κάτι πολύ λιγότερο.

19-20, 38

Υπόσχεται 
πολλά φέτος 
το κεράσι
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Για µια πολλά υποσχόµενη χρονιά προε-
τοιµάζονται οι παραγωγοί κερασιών της 
χώρας, µε τα έως τώρα δεδοµένα να υπο-
δηλώνουν ικανοποιητικές ποσότητες σε 
σύγκριση µε πέρυσι. Αν και είναι ακόµα 
νωρίς, η ανθοφορία και η καρπόδεση ως 
πρώτες ενδείξεις παραγωγής δείχνουν ό-
τι δύσκολα θα µπορούσε να επαναληφθεί 
η περσινή ελλειµµατική χρονιά. Οι πρώτες 
συγκοµιδές αναµένεται να ξεκινήσουν πε-
ρί τις 15 Μαΐου έως τέλη Ιουνίου, µε τους 
παραγωγούς να εξηγούν στην Agrenda ό-

τι στο εµπορικό κοµµάτι αυξηµένη αναµέ-
νεται η ζήτηση από τη λιανική. Αυτό ευνο-
εί παραγωγούς και συνεταιρισµούς που δι-
ατηρούν απευθείας συµφωνίες µε αλυσί-
δες του χώρου. Από την άλλη, οι περιορι-
σµοί στις εγχώριες λαϊκές αγορές αλλά και 
στις εξαγωγές προβληµατίζουν, αν και µέ-
χρι τη διάθεση σηµαντικών όγκων µεσο-
λαβεί χρόνος ικανός να αντιστρέψει έστω 
και ελαφρώς τη συγκυρία. Υπενθυµίζεται 
ότι πέρυσι οι τιµές στο ξεκίνηµα βρέθηκαν 
στα 1,70 ευρώ το κιλό.

Οιωνοί καλής χρονιάς στο κεράσι
έρυσι  σε µια ελλειµµατική σε προ όν χρονιά  η έναρ η έγινε στα  ευρώ

 ωηρή φέτος η καρπόδεση και η ζήτηση από τη λιανική αυ άνεται 
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Σ
τασιµότητα επικρατεί στην αγο-
ρά βάµβακος, τόσο στη φετινή ό-
σο πλέον και στη νέα σοδειά, η 
οποία οφείλεται και στο φρένο 

που έχουν βάλει οι εµπορικοί οίκοι καθώς 
έχουν ως προτεραιότητα τη σωστή εκτέλε-
ση των τωρινών συµβολαίων. Η Τουρκία 
δείχνει να έχει σοβαρό οικονοµικό θέµα 
(κάτι το οποίο φαίνεται και στην λίρα) και 
πληθαίνουν οι φωνές πως θα είναι υπο-
τονική στους επόµενους µήνες. Αυτά τα 
νέα φαίνεται να ασκούν αντίθετες δυνα-
µικές στο πριµ (βάση) επί του χρηµατιστη-
ρίου για τη νέα σοδειά.

 Στην αγορά µας εκτελούνται φορτώσεις 
παλαιότερων συµβολαίων εξαγωγής στα 
σκληρά σιτάρια, ενώ θα µπούµε στη νέα 
σεζόν µε µηδενικά αποθέµατα και προερ-
χόµενοι από µια χρονιά µε σταδιακά ολο-
ένα υψηλότερες τιµές. Αυτό εµπεριέχει ρί-
σκο γι’ αυτούς που θα µπουν πολύ δυναµι-
κά στα αλώνια. Ενδεχοµένως και να εγκλω-
βιστούν... Γενικότερα, επικρατεί η ιδέα στο 
εξωτερικό πως η αγορά έδωσε ότι ήταν να 
δώσει υπό το βάρος της κρίσης του κορω-
νοϊού, που σηµαίνει ότι αυτό το πρόβληµα 
έχει προεξοφληθεί στις τιµές. Για να δού-
µε κάτι υψηλότερο στη νέα σεζόν θα χρει-
αστεί να έχουµε άσχηµα νέα στις παραγω-
γές λόγω καιρικών συνθηκών.  

 Χωρίς προβλήµατα και απώλειες παρα-
γωγής από τον καιρό αναµένεται η φετι-
νή παραγωγή βερίκοκων στη χώρα µας, 
την ώρα που Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία ε-
κτιµάται ότι θα έχουν µειωµένη παραγω-
γή, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις της 
Medfel-Europech.

Ούτε την Τουρκία
δεν έχει το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

26/03 02/04 09/04 15/04 23/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

266.37

302.67

270.36266.89
279.02

Ζήτηση
Αυξηµένη θα είναι η ζήτηση από 

την λιανική, κάτι που ευνοεί όσους 
διατηρούν απευθείας συµφωνίες 

µε αλυσίδες του χώρου

Τουρκία
Η συµφόρηση στα τελωνεία 
της Τουρκίας, αναµένεται να 
καθυστερήσουν την παρου-

σία του τουρκικού προϊόντος

Αγιά
Πρόβληµα καρπόδεσης στις κερα-
σιές διαφαίνεται στην ευρύτερη 
περιοχή της Αγιάς, γεγονός που 

έχει θορυβήσει τους παραγωγούς

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

19/3 26/3 9/4 15/4 23/42/4

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

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)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

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)

278

179

209,5

2,20

335,4

841,6

16,30

61.15

95.100

80.33

225

188

209,5

2,12

341,1

873,0

16.26

65.175

108.525

87.51

226

188

209,5

2,20

334,8

863,2

14,48

49.200

97.325

83.68

226

188

209,5

2,12

344,0

856,6

14,48

43.225

92.825

66.61

226

188

209,5

2,14

349,0

847,2

13,66

45.650

93.800

50.51

224

186

209,5

2,06

327,6

846,4

13,66

47.300

88.600

50.00

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

284

288 

59,66 59,66
50,87 54,09 54,09

57.65

295 295 295 299

Κεράσι τιμές 2019
(ευρώ το κιλό)

Ξεκίνηµα  1,70

Τέλος περιόδου  1,10  
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Κεράσι τιμές 2019 
(ευρώ ανά κιλό) 
Στο ξεκίνηµα  1,70 

Τέλος περιόδου  1,10
ΠΗΓΗ: AGRENDA,

 Με 27 λεπτά το κιλό 
μπαίνει το σκληρό 
δυνατά στα νέα αλώνια

 Από το έτος 1980 
η πιο χαμηλή σοδειά 
βάμβακος για Αυστραλία

Χάνει την πρωιµότητα 
η πατάτα Νευροκοπίου
Οψίµιση παραγωγής τουλάχιστον 15-
20 ηµερών, που µπορεί να φτάσει 
και τον µήνα, θα εµφανίσει, όπως όλα 
δείχνουν, η φετινή καλλιεργητική σεζόν 
για την πατάτα Νευροκοπίου. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Μέσα στο Μάιο 
οι Αγροτικές 
Εγγυήσεις
H διεύρυνση του ταµείου εγγυήσεων 
προς τους παραγωγούς που αιτούνται 
άντληση ρευστότητας µέχρι 200.000 
ευρώ (πάντα µε βάση και τα υπόλοιπα 
στοιχεία της δραστηριότητάς τους) 
είναι κάτι για το οποίο έχουν δώσει 
κατεύθυνση οι Βρυξέλλες και για στο 
οποίο έχει αναφερθεί πρώτο και 
διεξοδικά το Agronews. 
Σχετική ενηµέρωση υπάρχει αυτή και 
στις τράπεζες, κάτι το οποίο 
επιβεβαιώνει σε επικοινωνία του µε 
το Agronews και ο ∆ιευθυντής 
Ανάπτυξης Εργασιών του Αγροτικού 
Τοµέα της Τράπεζας Πειραιώς, 
Γιάννης Χανιωτάκης.
Οι πληροφορίες θέλουν την 
συγκρότηση του Αγροτικού Ταµείου 
Εγγυήσεων, όπως και τις 
λεπτοµέρειες συνεργασίας µε τις 
τράπεζες να µην αργούν, έτσι ώστε 
µέσα στο Μάιο να αρχίζουν να 
αντιµετωπίζονται και αντίστοιχες 
χρηµατοδοτήσεις.

∆εν πρόκειται για 
γενικευµένη καταβολή 
5χίλιαρου µόνο για 
πληγέντες και σίγουρα 
µικρότερη των 
5.000 ευρώ.

Για να 
προκύψει 
από το 
ΠΑΑ ένα 
αξιόλογο 
κονδύλι 
πρέπει να 
ακυρω-
θούν 
µέτρα 
όπως οι 
∆ασώσεις.
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Τρόπο να καταστεί το Πολυετές ∆ηµοσι-
ονοµικό Πλαίσιο και τα επιµέρους εργα-
λεία του περισσότερο ευέλικτα αναζητούν 
δεξαµενές σκέψης που ασκούν σηµαντι-
κή επιρροή σε Βερολίνο και Βρυξέλλες. 
Όπως εξηγεί ο Λούκας Γκούτενµπεργκ, 
στέλεχος του Κέντρου Jacques Delors , 
µε έδρα το Βερολίνο, το Π∆Π και η ΚΑΠ 
είναι σχεδιασµένα για µια µακροπρόθε-
σµη ανάπτυξη και συνεπώς δεν µπορούν 
να διαχειριστούν µια έκτακτη κατάσταση 
όπως η σηµερινή. Μαζί του συµφωνεί και 
η Μάρτα Πιλάτι από το Ευρωπαϊκό Κέντρο 
Ερευνών στις Βρυξέλλες και ο οικονοµο-
λόγος Ζλουτ Ντάρβας από το Ινστιτούτο 
Bruegel των Βρυξελλών. Το ζητούµενο 
είναι να εξασφαλιστεί και η µακροπρό-
θεσµη ανάπτυξη της ΕΕ αλλά να αντιµε-
τωπιστεί µε δίκαιο και αλληλέγγυο τρό-
πο η τρέχουσα κρίση της πανδηµίας, α-
ναφέρουν, µε ένα πιο ευέλικτο µηχανι-
σµό, «που σε µελλοντικές κρίσεις θα α-
ποτρέπει την λύση της δηµιουργίας νέ-
ου χρέους, όπως συνέβει µε την προ η-
µερών απόφαση του Eurogroup” σχολί-
ασε από την πλευρά του ο κ. Ντάρβας.

Εξοµαλύνεται σιγά – σιγά η κατά-
σταση στις χρηµατοδοτήσεις των 
αγροτών, καθώς οι τράπεζες αντι-
µετωπίζουν πλέον µε αµεσότητα 
τα αιτήµατα ανανέωσης των χρη-
µατοδοτικών ορίων για Κάρτα Α-
γρότη, Ανοικτό ∆άνειο Αγρότη (Α-
∆Α) και Κάρτα Συµβολαιακής σε υ-
πάρχοντα και νέα σχήµατα αυτής 
της µορφής. Οι τελευταίες πληρο-
φορίες θέλουν τις εγκριτικές απο-
φάσεις των τραπεζών να διευκο-
λύνονται από την απόφαση της 
κυβέρνησης να κάνει επιτρεπτή 
την έγκριση µικροδανείων (µέχρι 
25.000 ευρώ) αλλά και δανείων 
της παραπάνω κατηγορίας (Κάρ-
τα Αγρότη, Κάρτα Συµβολαιακής 
και Α∆Α), χωρίς την προσκόµιση 
ασφαλιστικής ενηµερότητας από 
τους αιτούντες χρηµατοδότηση α-
γρότες. Πέραν αυτού, η κατάστα-
ση έχει διευκολυνθεί και από την 
επαναλειτουργία του ΟΣ∆Ε, διαδι-
κασία για την οποία είχε αντιρή-
σεις µόνο ο «τεχνικός σύµβουλος» 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, προφανώς για λό-
γους που συνδέονται µε στενά ε-
ταιρικά συµφέροντα. Σηµειωτέον 
ότι από την επαναλειτουργία της 
µηχανογραφικής βάσης του ΟΣ∆Ε 
και παρά την εξ αποστάσεως υπο-
βολή των στοιχείων στα Κέντρα Υ-

ποδοχής ∆ηλώσεων (ΚΥ∆) οι πλη-
ροφορίες θέλουν τις δηλώσεις ΟΣ-
∆Ε (Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης) που 
έχουν εισαχθεί στο σύστηµα να α-
νέρχονται στις 280.000 και εξ αυ-
τών περισσότερες από 100.000 να 
έχουν οριστικοποιηθεί.

Να διευκρινισθεί εδώ ότι οι πα-
ραπάνω δηλώσεις, αποτελούν τον 
«καθρέφτη» της δραστηριότητας 
του κάθε αγρότη τη συγκεκριµέ-
νη χρονιά και είναι η βάση επί 
της οποίας «εξατοµικεύονται» τα 
χρηµατοδοτικά εργαλεία µε τα ο-
ποία κινούνται κατά βάση οι τρά-
πεζες όπως η  Κάρτα του Αγρότη, 
το Ανοιχτό ∆άνειο Αγρότη µε το ο-
ποίο δουλεύει κατά βάση η Τρά-
πεζα Πειραιώς, και η Κάρτα Συµ-
βολαιακής. Εκεί που υπάρχει µια 
καθυστέρηση αυτή τη στιγµή, είναι 
στην ολοκλήρωση των διαδικασιών 
για το Αγροτικό Ταµείο Εγγυήσε-
ων, κυρίως από πλευράς European 
Investment Fund (EIF), έτσι ώστε 
να φθάσει στις τράπεζες το προϊόν 
των εγγυήσεων που απαιτείται για 
να τεθούν σε εφαρµογή διανειο-
δοτήσεις που σχετίζονται τόσο µε 
τα επενδυτικά προγράµµατα (Σχέ-
δια Βελτιωσης, Μεταποίηση κ.α.) 
όσο και µε χορηγήσεις κεφαλαί-
ων κίνησης µέχρι 200.000 ευρώ.

Η ΚΑΠ είναι 
χτισμένη για 
ανάπτυξη όχι 
για πανδημίες

Τάξη στις χρηματοδοτήσεις, 
δάνεια 200.000 με εγγυήσεις 

Ο Λούκας Γκούτενµπεργκ, 
αναπληρωτης διευθυντής του 

Κέντρου Jacques Delors, 
µε έδρα το Βερολίνο.

Μέχρι τον Ιούνιο 
παρατείνονται οι 
αιτήσεις για την 
αναγνώριση των 
∆ιεπαγγελµατικών, 
καθώς η διορία 
έληγε µέσα στον 
Απρίλιο. 

∆ύο επιπλέον µήνες προθεσµία, µέχρι τις 24 Ιουνίου, 
για νέα αίτηση αναγνώρισης στις ∆ιεπαγγελµατικές

Έξι µήνες περιθώριο, αντί τεσσάρων όπως είχε αρχικά οριστεί µε την απόφαση 
του ∆εκεµβρίου του 2019, από την έναρξη ισχύος της (24 ∆εκεµβρίου 2019) 
δίνει στις εθνικές διεπαγγελµατικές οργανώσεις που θέλουν να 
αναγνωριστούν εκ νέου µε βάση το νέο θεσµικό πλαίσιο όπως περιγράφεται 
στις διατάξεις των άρθρων 53, 54, 56, και 58 του ν. 4647/2019 (ΦΕΚ A΄ 
204) τροποποιητική απόφαση που υπογράφει ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης. Αυτό σηµαίνει ότι οι ενδιαφερόµενες οργανώσεις 
µπορούν να υποβάλουν τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά έως τις 24 Ιουνίου 
2020. Η απόφαση αναφέρει τα εξής: «Τροποποιούµε και αντικαθιστούµε το 
πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του Άρθρου 8 «Μεταβατικές 
διατάξεις» της αριθ. πρωτ. 2745/328012/17/12/2019 Απόφασης του 
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΦΕΚ 4761/24-12-2019 Β΄) 
ως εξής: «Οι εθνικές ∆ιεπαγγελµατικές Οργανώσεις οι οποίες έχουν 
αναγνωριστεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, οφείλουν να 
προσαρµοστούν στις διατάξεις αυτής, υποβάλλοντας στην αρµόδια ή στις 
αρµόδιες αρχές, νέα αίτηση αναγνώρισης, εντός προθεσµίας έξι µηνών».

Ενηµερότητα
Οι εγκριτικές αποφά-
σεις των τραπεζών 
έχουν διευκολυνθεί 
από την απόφαση να 

επιτρέπονται εκταµιεύ-
σεις χωρίς προσκόµιση 
ασφαλιστικής ενηµερό-

τητας
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Επιφυλακτικά δείχνει να ξεκινά-
ει από την πλευρά των παραγω-
γών η φετινή καλλιεργητική πε-
ρίοδος για τη βιοµηχανική ντοµά-
τα, παρά τις προσπάθειες της βιο-
µηχανίας να «χρυσώσει το χάπι» 
µε την αναγγελία υψηλότερων τι-
µών, οι οποίες ωστόσο συνοδεύο-
νται από µια σειρά προϋποθέσεις 
οι οποίες ανεβάζουν τα κόστη πα-
ραγωγής και το χρηµατοοικονοµι-
κό ρίσκο της καλλιέγειας.  

Οι δύο προηγούµενες κακές 
χρονιές µε ζηµιές από τον καιρό 
και µεγάλες απώλειες σε έσοδα 
για τους παραγωγούς, η στάση 
των µεταποιητών να κρατούν την 
τιµή σε επίπεδα, που οι ίδιοι λένε 
ότι τους «επιτρέπει» η διεθνής α-
γορά και η έλλειψη ρευστότητας 
φέτος λόγω κορωνοϊού, φαίνεται 
πως έχει «κλονίσει» µεγάλη µε-
ρίδα των καλλιεργητών. 

Στην Ηλεία, που µπήκαν ήδη 
στα χωράφια για σπορά, χωρίς να 
έχουν ακόµα υπογραφεί οι σχετι-
κές συµβάσεις, οι εκτάσεις εκτιµά-
ται ότι µε δυσκολία θα διατηρη-
θούν στα περσινά επίπεδα, δη-
λαδή περί τα 10.000 στρέµµατα. 

Από τους καλλιεργητές της πε-
ριοχής φαίνεται να υπάρχει αρκε-
τή γκρίνια, γιατί, όπως αναφέρει 
ο πρόεδρος της Οµάδας Παραγω-
γών Αµαλιάδας, Χρήστος Βαλια-
νάτος, «η τιµή των 78- 80 ευρώ ο 

τόνος θεωρείται χαµηλή και αν οι 
καιρικές συνθήκες συνεχίσουν να 
δηµιουργούν προβλήµατα και τους 
πάνε πίσω, δύσκολα θα ρισκάρουν 
µια τρίτη κακή χρονιά».

Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλία η 
έναρξη των φυτεύσεων καθυστέ-
ρησε λόγω των τελευταίων βρο-
χοπτώσεων, µε τους παραγωγούς 
να εκφράζουν την αγωνία τους 
για το αν θα προλάβουν τελικά 
την επιδιωκόµενη πρωιµότητα, 
όπως την προσδιορίζουν ηµερο-
λογιακά τα εργοστάσια παραλα-
βής του προϊόντος, ώστε να διεκ-
δικήσουν το µπόνους µε το οποίο 
την πριµοδοτούν. 

Πάντως από τον θεσσαλικό συ-
νεταιρισµό ΘΕΣΤΟ οι εκτιµήσεις 
για τις φετινές εκτάσεις µε βιοµη-
χανική ντοµάτα κάνουν λόγο για 
µια µικρή αύξηση, αν και ακόµα 
τίποτα δεν είναι βέβαιο. Άλλωστε 
τα τελευταία χρόνια η καλλιέργεια 
βαίνει µειούµενη τόσο σε στρέµµα-
τα όσο και σε αριθµό παραγωγών, 
αποτέλεσµα των διαδοχικών ζηµι-
ών λόγω δυσµενών καιρικών συν-
θηκών, ειδικά την περίοδο της συ-
γκοµιδής, αλλά και των ιδιαίτερα 
χαµηλών αποδόσεων πέρυσι. 

Εκτός από τους ίδιους τους πα-
ραγωγούς και η βιοµηχανία δεί-
χνει να αδυνατεί πλέον να γυρίσει 
το κλίµα στα χωριά και να πείσει 
τους αγρότες να καλλιεργήσουν 
βιοµηχανική ντοµάτα. Αποτέλεσµα 
της συρρίκνωσης της καλλιέργειας 
και η πρόσφατη απόφαση του οµί-

λου Νοµικού να προχωρήσει σε α-
ναστολή λειτουργίας µιας από τις 
καλά οργανωµένες µονάδες πα-
ραγωγής ντοµατοπελτέ που διέ-
θετε στην περιοχή της Κωπαΐδας.

Ωστόσο, οι αυξηµένες απαιτήσεις 
της καλλιέργειας, τα έξοδα της ο-
ποίας προσεγγίζουν τα 650 ευρώ 
το στρέµµα και η ανάγκη για βελ-
τίωση των αποδόσεων, κυρίως δε 
της ποιότητας των παραδόσεων, 
καθιστούν τον τελικό στόχο πο-
λύ δύσκολο και την παραγωγική 
δραστηριότητα παρακινδυνευµένη. 

Να σηµειωθεί ότι για το 2020, 
ο Νοµικός έχει ανακοινώσει από 
νωρίς σηµαντική διαφοροποίηση 
των προσφερόµενων τιµών παρα-
γωγού. Η κλίµακα τιµών, που ανα-
κοινώθηκε και φθάνει τα 92 λεπτά 
το κιλό για τις εισκοµίσεις πρώ-
της ποιότητας, επιδοτώντας κατά 
κάποιο τρόπο τους παραγωγούς 
να κινηθούν πιο µεθοδικά προς 
αυτή την κατεύθυνση.

Αυξηµένες τιµές στα συµβόλαια 
που προσέφερε για υπογραφή 
µε τους παραγωγούς φέτος ανα-
κοίνωσε και η θεσσαλική ντοµα-

τοβιοµηχανία Damavand (Φίλια, 
Καρδίτσα) µε στόχο αφενός την 
βελτίωση της ποιότητας και αφε-
τέρου την προσέλκυση συστηµα-
τικών παραγωγών.

Η βιοµηχανία δείχνει να επιµένει 
σε επιβράβευση της ποιότητας κα-
θιερώνοντας αύξηση τιµής για πα-
ραδόσεις µε χαµηλά ποστοστά ξέ-
νων υλών και περιορισµένα ποιο-
τικά ελαττώµατα. Με βάση τον προ-
τεινόµενο τιµοκατάλογο οι τιµές, 
που είναι συνάρτηση των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών και του χρόνου 
παράδοσης του προϊόντος, κυµαί-
νονται ανάλογα µε την κατηγορία 
από 88 µέχρι 99 λεπτά το κιλό. 

Την ίδια ώρα, ο ΚΥΚΝΟΣ στην Η-
λεία ανακοίνωσε ότι καθιερώνει τη 
µέθοδο τιµολόγησης µε τιµή ανά 
µπριξοµονάδα, όπως κάνουν εδώ 
και τρία χρόνια οι µεταποιητικές της 
Θεσσαλίας. Έτσι, στα 5 brix η τιµή 
είναι 16,65 ευρώ ανά µπριξοµονά-
δα, που αντιστοιχεί σε 83,25 ευρώ 
ο τόνος. Σηµειωτέον ότι µετά τις 31 
Αυγούστου οι καλλιεργητές επω-
φελούνται µε µπόνους οψιµότη-
τας της τάξης των 2 ευρώ ο τόνος.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2020

92

90

88 
83

ΤΙΜΗ Α

ΣΤΑ 5 BRIX

>25 KM

<25 KM 79

 85 
 81

87
83

∆ΟΜΟΚΟΥ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ

ΤΙΜΗ Β ΤΙΜΗ Γ

ΦΑΡΣΑΛΩΝ

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2020
(ΣΕ ΕΥΡΩ/ ΤΟΝΟΣ ΣΤΑ 5 BRIX)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΖΩΝΗ Α ΖΩΝΗ B

96

90

93

96

99

  

94

88

91

94

97

  

ΜΕΧΡΙ 31/7

1/8-31/8

1/9-10/9

11/9-20/9

ΜΕΤΑ ΤΙΣ 20/9

Η κλίµακα τιµών φθάνει τα 92 λεπτά το κιλό για πρώτης ποιότητας εισκοµίσεις. Αυξηµένες τιµές στα συµβόλαια που προτίθεται να υπογράψει µε τους παραγωγούς ανακοίνωσε η Damavand.

Νοµικός και Damavand έχουν από νωρίς ανακοινώσεις τιµολογιακή 
πολιτική που πριµοδοτεί την ποιότητα και την πρωιµότητα, ενώ ο 
ΚΥΚΝΟΣ στην Ηλεία καθιερώνει τη µέθοδο τιµολόγησης µε τιµή ανά 
µπριξοµονάδα, όπως κάνουν εδώ οι µεταποιητικές της Θεσσαλίας.

Με επιφυλάξεις 
οι καλλιεργητές  
στη βιομηχανική
Μικρή η αύξηση στην τιμή,  μεγάλες οι απαιτήσεις 
της βιομηχανίας για ποιότητα και χρόνο παράδοσης

Αναστολή µονάδας
Αποτέλεσµα της 

συρρίκνωσης που 
παρατηρείται στην 

καλλιέργεια, 
η αναστολή λειτουργίας 

µιας µονάδας παραγωγής 
ντοµατοπελτέ του 

Νοµικού στην Κωπαΐδα

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ





Τοπικά ίχνη 
σεπτορίωσης
Μόνο σε αψέκαστα σιταροχώραφα 
κάποιες μυκητολογικές ασθένειες 

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
  katsoulieri@agronews.gr

Σε γενικές γραµµές καλή χα-
ρακτηρίζουν οι γεωπόνοι της 
∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικο-
νοµίας της Λάρισας την υγιει-
νή κατάσταση των σιτοκαλλιερ-
γειών στις οποίες εφαρµόστη-
καν ψεκασµοί µε µυκητοκτό-
να. Οι γεωπόνοι αυτό το διά-
στηµα πραγµατοποιούν επιτό-
πιους ελέγχους σε καλλιέργει-
ες σκληρού σίτου για την αξι-
ολόγηση της κατάστασης των 
φυτών σχετικά µε τις µυκητο-
λογικές ασθένειες, που ενδέχε-
ται να εντοπιστούν. Σύµφωνα 
µε τις µέχρι στιγµής καταγρα-
φές τους, παρατηρήθηκαν προ-
σβολές από τις µυκητολογικές 
ασθένειες σεπτορίωση και ελ-
µινθοσπορίωση µόνο τοπικά 
και κυρίως στις καλλιέργειες 
που δεν έχουν ψεκαστεί µε µυ-
κητοκτόνα. Μάλιστα, όπως κα-
ταγράφουν οι ειδικοί, οι προ-
σβολές αυτές κατά τόπους είναι 

έντονες. Οι γεωπόνοι της ∆ιεύ-
θυνσης τονίζουν στους καλλι-
εργητές ότι επειδή ο συνδυα-
σµός των παρατεταµένων βρο-
χοπτώσεων των προηγούµενων 
ηµερών και η σηµαντική άνο-
δος της θερµοκρασίας ευνόη-
σαν την ανάπτυξη των παραπά-
νω ασθενειών,  οι σιτοπαραγω-
γοί της της Λάρισας θα πρέπει 
να είναι σε επαγρύπνηση ελέγ-
χοντας τις καλλιέργειές τους ε-
πισταµένως για προσβολές, ώ-
στε έγκαιρα - εφόσον χρειαστεί 
να επέµβουν µε µυκητοκτόνα.

Επιπλέον σηµειώνεται ότι η 
χηµική καταπολέµηση εφόσον 

κριθεί ότι είναι αναγκαία, τότε 
αυτή πρέπει να πραγµατοποιη-
θεί µε εγκεκριµένο µυκητοκτό-
νο τηρώντας το προβλεπόµενο 
όριο ηµερών ψεκασµού πριν 
τη συγκοµιδή, για την αποφυ-
γή εύρεσης υπολειµµάτων στα 
παραγόµενα προϊόντα. Η από-
φαση για ψεκασµό θα πρέπει 
να λαµβάνεται σε συνεργασία 
µε τους τοπικούς γεωπόνους.  

Να σηµειωθεί ότι η σεπτορί-
ωση παρουσιάζεται µε τη µορ-
φή καστανών κηλίδων, κίτρι-
νων περιφερειακά, µε ή χωρίς 
στίγµατα, οι οποίες σταδιακά 
µεγαλώνουν και δηµιουργούν 
νεκρώσεις, φτάνοντας να κατα-
στρέφουν εντελώς τα προσβε-
βληµένα φύλλα. 

Πολλές φορές οι προσβολές 
δεν γίνονται έγκαιρα αντιληπτές 
από τους παραγωγούς, καθώς 
ξεκινούν από τα κάτω φύλλα 
του νεαρού φυτού.  Γι’ αυτό εί-
ναι απαραίτητο οι ,καλλιεργη-
τές, κατά την επίσκεψή τους στο 
χωράφι να το διασχίζουν προς 

όλες τις κατευθύνσεις, παρατη-
ρώντας και τα κατώτερα τµήµα-
τα των φυτών. 

Σε περίπτωση βελτίωσης των 
καιρικών συνθηκών, µε άνοδο 
θερµοκρασίας και µείωση της 
σχετικής υγρασίας, η ένταση 
της προσβολής εξασθενεί από 
µόνη της. Ωστόσο, αν οι χαµη-
λές θερµοκρασίες συνεχιστούν 
κ σε συνδυασµό µε υψηλές σχε-
τικές υγρασίες, τότε θα χρεια-
στεί επέµβαση µε κάποιο φυτο-
προστατευτικό προϊόν. Σηµειω-
τέον ότι η εφαρµογή µπορεί να 
γίνει ταυτόχρονα µε κάποιο ζι-
ζανιοκτόνο, αποφεύγοντας έτσι 
τον διπλό ψεκασµό. Σκοπός εί-
ναι να διαφυλαχθεί σε υγιή κα-
τάσταση το «φύλλο σηµαία», 
δηλαδή το φύλλο που βρίσκε-
ται κάτω ακριβώς από τον στά-
χυ και αν είναι δυνατόν και τα 
φύλλα που βρίσκονται κάτω α-
πό αυτό, δεδοµένου ότι το «φύλ-
λο σηµαία» είναι υπεύθυνο σε 
ποσοστό 70% για το γέµισµα 
του καρπού. 

Σηµείο αναφοράς το ασπίδιο για τη βαµβακάδα της ακτινιδιάς
Ένας από τους σοβαρότερους εχθρούς που αντιµετωπίζει η ακτινιδιά είναι αυτός 
της βαµβακάδας, η οποία προσβάλλει τον κορµό, τα κλαδιά και τους καρπούς. 
Αποµυζώντας τους χυµούς από το φυτό, επέρχεται η σταδιακή εξασθένισή του 
καθώς και η ξήρανση των κλαδιών. Οι ζηµιές στους καρπούς είναι εξίσου 
σηµαντικές αφού στα σηµεία προσβολής λόγω των πληγών είναι εφικτή η 
ανάπτυξη σήψεων, γεγονός που προκαλεί την υποβάθµιση τόσο της ποιότητας 

όσο και της εµπορικής τους αξίας. Την εποχή αυτή έως και τον Μάιο είναι δυνατή η χηµική 
αντιµετώπιση της κι αυτό διότι λόγω των ωοτοκιών που έχουν ήδη ξεκινήσει, είναι εµφανής η 
παρουσία της πλειονότητας των ακάλυπτων µετακινούµενων προνυµφών. Εάν ο πληθυσµός 
τους είναι πυκνός, ο πρώτος ψεκασµός διενεργείται αµέσως µετά την εµφάνιση των 
ερπουσών και ο δεύτερος δύο εβδοµάδες αργότερα. Στην περίπτωση που οι επεµβάσεις 
καθυστερήσουν, τότε θα είναι ανεπιτυχής η καταπολέµηση του εντόµου.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ψεκασµός
Σκοπός είναι να διαφυλα-
χθεί σε υγιή κατάσταση το 
«φύλλο σηµαία», που είναι 
υπεύθυνο κατά 70% για 
το γέµισµα του καρπού

Περονόσπορος στο κρεµµύδι
Τον τελευταίο καιρό διαπιστώθηκαν προσβολές 
περονοσπόρου στην καλλιέργεια, ενώ άλλες 
αναµένονται στους νοµούς Καρδίτσας, Λάρισας 
και Φθιώτιδας ύστερα από τις έντονες 
βροχοπτώσεις. Εκτός από τα φύλλα, όπου 
προκαλεί διάσπαρτες χλωρωτικές 
τεφροπράσινες ή υπόλευκες κηλιδώσεις, ή 
ραβδώσεις µε τεφρώδη εξανθηση 
(σποριάγγεια), µε αποτέλεσµα το µαρασµό τους, 
ο µύκητας προσβάλλει τόσο τα στελέχη όσο και 
τους βολβούς. Να σηµειωθεί ότι οι καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν αυτή την περίοδο 
είναι κατάλληλες για την ανάπτυξη του 
περονόσπορου και τη µετάδοση του. Σύµφωνα 
µε τους γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου, η καλλιέργεια πρέπει 
να λαµβάνει χώρα σε χωράφια που στραγγίζουν 
καλά. Επίσης, συνιστάται ψεκασµός µε 
εγκεκριµένα µυκητοκτόνα, όπως Mancozeb, 
Maneb, Metalaxyl-m. Chlorothalonil. κ.α.

Σκευάσµατα
BAYER: Fandango 200EC
ELANCO: Curzate 60WG (για υπαίθρου)
Κ&ΝΕ: Presidium one SC, Cuproxat 19SC
SYNGENTA: Ridomil Gold MZ 68WG, 
Coprantol Duo 28 WG

Ωίδιο στη µηλιά
Ο συνδυασµός των πρόσφατων 
βροχοπτώσεων και των υψηλών 
θερµοκρασιών που αναπτύχθηκαν ευνοούν 
την εξάπλωση του ωιδίου, γεγονός που 
ενισχύεται από τις βροχοπτώσεις που 
αναµένονται το επόµενο διάστηµα. Οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης 
προτρέπουν τους παραγωγούς να ελέγξουν 
την κάτω επιφάνεια των φύλλων ώστε να 
διαπιστωθεί η ύπαρξη συµπτωµάτων ωιδίου. 
Στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί η παρουσία 
του µύκητα, η επέµβαση θεωρείται αναγκαία 
και µία εβδοµάδα µετά την διεξαγωγή της θα 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί έλεγχος ώστε να 
διαπιστωθεί εάν η εφαρµογή ήταν επιτυχής ή 
όχι. Επιπλέον οι ειδικοί συστήνουν ψεκασµό 
ιδίως σε ποικιλίες µηλιάς που είναι 
ευαίσθητες στο ωίδιο, αλλά και σε περιοχές 
µε ιστορικό προσβολών από τον µύκητα. 
Προτείνεται τέλος να χρησιµοποιηθούν 
σκευάσµατα που αντιµετωπίζουν ταυτόχρονα 
και το φουζικλάδιο.

Σκευάσµατα
BASF: Sercadis® 30 SC, 
Bellis® 25,2/12,8 WG
BAYER: Luna Experience 400SC, 
Flint max 75WG
ELANCO: Clavier 20SC, Systhane 
Ecozome 45EW
FMC: Impact 125 SC
Κ&ΝΕ: Cyflamid 5EW, Tebu-max 20EW
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Topas 100EC, Cidely 50 EW

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Αιτήσεις μέχρι τις 25 Μαΐου 

Με το ΟΣΔΕ του 2020 
ως 1.455 ευρώ το στρέμμα 
αναδιάρθρωση αμπέλου

 Υφιστάμενους αμπελώνες ή δημιουργία νέων εφόσον 
υπάρχουν δικαιώματα φύτευσης, επιδοτεί το πρόγραμμα, 
που καλύπτει πλέον και την αλλαγή των αποστάσεων

 Προϋπόθεση οι φετινές δηλώσεις καλλιέργειας όπου έχουν 
δηλωθεί τα αγροτεμάχια που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Μέχρι τις 25 Μαΐου έχουν τη δυνατό-
τητα να κάνουν αίτηση οι αµπελουρ-
γοί για την ενίσχυση αναδιάρθρωσης 
υφιστάµενων αµπελώνων ή την δη-
µιουργία νέων εφόσον υπάρχουν δι-
καιώµατα φύτευσης. Οι αιτήσεις γί-
νονται µόνο µετά την υποβολή του 
ΟΣ∆Ε 2020 όπου οι αµπελουργοί θα 
δηλώσουν τα αγροτεµάχια που επι-
θυµούν να καλύψουν µέσω του προ-
γράµµατος, το οποίο επιδοτεί για τον 
καθένα µία ή περισσότερες από τις 
παρακάτω δράσεις:

α) Εκρίζωση - αναφύτευση, που ε-
πιµερίζεται σε: i. εκρίζωση ii. προε-
τοιµασία εδάφους iii. αναφύτευση: 
Ενίσχυση 1.455 ευρώ ανά στρέµµα 
σε περιοχές ορεινές και ειδικά µειο-
νεκτήµατα,  και 1.260 ευρώ σε λοι-
πές περιοχές, στις λιγότερο ανεπτυγ-
µένες Περιφέρειες (Ανατ. Μακεδονία 
και Θράκη, Κ. Μακεδονία, Ήπειρος, 
Θεσσαλία, ∆υτ. Ελλάδα). Ενίσχυση 
1.175 ευρώ ανά στρέµµα σε περιο-
χές ορεινές και ειδικά µειονεκτήµα-
τα, και 1.020 ευρώ σε λοιπές περι-
οχές, στις υπόλοιπες περιφέρειες.

β) Φύτευση αµπελώνων που περι-
λαµβάνει: i. προετοιµασία εδάφους 
ii. φύτευση (βάσει άδειας αναφύτευ-
σης). Ενίσχυση 745 ευρώ ανά στρέµ-
µα σε περιοχές ορεινές και ειδικά µει-
ονεκτήµατα,  και 620 ευρώ σε λοιπές 
περιοχές, στις λιγότερο ανεπτυγµένες 
Περιφέρειες. Ενίσχυση 515 ευρώ α-
νά στρέµµα σε περιοχές ορεινές και 
ειδικά µειονεκτήµατα, και 390 ευρώ 
σε λοιπές περιοχές, στις υπόλοιπες 
περιφέρειες. 

γ) Επανεµβολιασµός (για την ποι-
κιλιακή µετατροπή των αµπελώνων). 
Ενίσχυση 680 ευρώ ανά στρέµµα στις 
λιγότερο ανεπτυγµένες Περιφέρειες 
και 620 ευρώ στις υπόλοιπες.

Τις οριστικές εγκριτικές αποφάσεις 
των Σχεδίων Βελτίωσης εξέδωσαν 
οι Περιφέρειες, ώστε να έχουν το 
δικαίωµα οι δικαιούχοι να προχω-
ρήσουν σε αιτήµατα προκαταβο-
λών. Πληροφορίες της Agrenda 
αναφέρουν ότι η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπής βρίσκεται µάλιστα στην τε-
λική ευθεία ώστε να αυξηθούν οι 
προκαταβολές αυτές από το 50% 
που ισχύει σήµερα για τους δικαι-
ούχους σε ποσοστό που µπορεί 
να φτάσει και το 85% (βλ. ρεπορ-
τάζ σελ. 11). Ωστόσο, η προκατα-
βολή απαιτεί και εγγυητική επι-
στολή από τις τράπεζες στο 100% 
του ποσού σύµφωνα µε το θεσµι-
κό πλαίσιο, για τις οποίες ετοιµά-
ζονται επίσης ευνοϊκότεροι όροι, 
ώστε να µειωθεί το συγκεκριµένο 
ποσοστό (π.χ 80% ή και λιγότερο). 

Όσον αφορά ιδιαίτερα τις εγγυ-
ητικές, βοήθεια αναµένεται να δώ-
σει και το Ταµείο Εγγυήσεων Α-
γροτικής Ανάπτυξης ώστε να κα-
λύψει τις απαιτήσεις των τραπε-
ζών, ώστε όσοι έχουν το εγκριτι-
κό στο χέρι να µπορέσουν να λά-

βουν τις προκαταβολές όταν ανοί-
ξει το σύστηµα και να αποκτήσουν 
τα µηχανήµατα που έχουν ανάγκη 
οι εκµεταλλεύσεις τους. 

Παράλληλα, σηµειώνεται, πως 
σύµφωνα µε τις περιφερειακές 
αρχές, οι δικαιούχοι πλέον µπο-
ρούν να προχωρήσουν σε τροπο-
ποιήσεις των φακέλων τους, αλλά 
µόνο εάν δεν χαµηλώνει η βαθ-
µολογία τους. Για παράδειγµα η 
αλλαγή µίας σβάρνας για ένα ά-
ροτρο. Οι υπόλοιποι µετά το τέλος 

Τα εγκριτικά Σχεδίων φέρνουν

δ) Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης 
των αµπελουργικών εκτάσεων που α-
ναλύονται σε: i. υποστύλωση ii. κατα-
σκευή αναβαθµίδων iii. αλλαγή απο-
στάσεων φύτευσης (ελάχιστη ποσο-
στιαία µεταβολή στον αριθµό των πρέ-
µνων πριν και µετά την αναδιάρθρω-
ση 20%) χωρίς αλλαγή συστήµατος δια-
χείρισης. Ενίσχυση 500 ευρώ το στρέµ-
µα για όλους. 

∆ικαιούχοι ενίσχυσης
∆ικαιούχοι του προγράµµατος εί-

ναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, οµά-
δες και οργανώσεις παραγωγών, που 
καλλιεργούν οινοποιήσιµες ποικιλίες 
αµπέλου ή διαθέτουν άδειες φύτευ-
σης από µετατροπή ή άδειες αναφύ-
τευσης. Η νέα φυτεία θα πρέπει να δι-
ατηρηθεί για χρονική περίοδο τουλάχι-
στον 10 (δέκα) ετών από το οικονοµικό 
έτος πληρωµής. Τονίζεται ότι τα αµπέ-
λια µε σουλτανίνα δεν µπορούν να ε-
νταχθούν στο πρόγραµµα και να µετα-
τραπούν σε οινάµπελα.

Άδειες φύτευσης αµπέλου
Εν τω µεταξύ, ανοιχτή βρίσκεται 

µέχρι τις 10 Μαΐου και η διαδικασία 
αιτήσεων για νέες άδειες φύτευσης 
αµπελώνων. H κατανοµή γίνεται σε 
8 αµπελουργικές Περιφέρειες, µε τις 
αµπελουργικές εκτάσεις που έχουν 
προτεραιότητα να κυµαίνονται κοντά 
στα 50 στρέµµατα. 

Προϋπολογισµός
Μένει ακόµα να αποφασιστούν 
τα κονδύλια που θα διατεθούν 
για τις αιτήσεις του 2020, τα 
οποία αναµένεται να κυµαίνο-
νται κοντά στα 11 εκατ. ευρώ

Ανοιχτή βρίσκεται 
µέχρι τις 10 Μαΐου 
και η διαδικασία 
αιτήσεων για νέες 
άδειες φύτευσης 
αµπελώνων.
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Ανανέωση
Το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης 
και µετατροπής, δεν καλύπτει 
την κανονική ανανέωση των 
αµπελώνων που φτάνουν στο 
τέλος του κύκλου της φυσικής 
τους ζωής. Ως κανονική 
ανανέωση των αµπελώνων που 
προσεγγίζουν το τέλος της 
φυσικής τους ζωής, νοείται η 
αναφύτευση του ίδιου 
αγροτεµαχίου µε την ίδια 
ποικιλία σύµφωνα µε το ίδιο 
σύστηµα αµπελοκαλλιέργειας. 

 Με e-mail
Aίτηση ενδιαφέροντος του 
παραγωγού θα αποστέλλεται µε 
e–mail σε διευθύνσεις που 
έχουν ανακοινωθεί από τις κατά 
τόπους ∆ΑΟΚ, συνοδευόµενη µε 
όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά. Στην συνέχεια 
µετά τον έλεγχο των 
δικαιολογητικών θα καλούνται οι 
παραγωγοί µε αυστηρά 
ραντεβού για την υπογραφή του 
τελικού φακέλου.



προκαταβολές

90

ΠΡΩΤΗ ∆ΑΣΩΣΗ

∆ΕΝΤΡΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ
ΕΩΣ

9.090
ΕΥΡΩ
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ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΓΙΑ ΓΕΩΡΓΟ∆ΑΣΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

∆ΕΝΤΡΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

ΕΩΣ

 1.107
ΕΥΡΩ

ΜΕΤΡΟ 8.1

ΜΕΤΡΟ 8.2

Θυσία για άλλα
μέτρα κινδυνεύει 
να γίνει η Δάσωση  
Τον προγραµµατισµό χιλιάδων 
αγροτών που ήδη έχουν προ-
χωρήσει σε σχετικές προεργασί-
ες φύτευσης δενδρώδων καλλι-
εργειών, απειλεί ο κίνδυνος να 
µην υλοποιηθεί τελικά το Μέτρο 
8.1 «∆άσωση». 

Η προκήρυξη του συγκεκριµέ-
νου Μέτρου που επιδοτεί τα κόστη 
και τις εργασίες δενδροφύτευσης 
µέχρι τα 9.090 ευρώ το στρέµµα, 
βρίσκεται επ’ αµφιβόλω, καθώς 
τα κονδύλια που έχουν δεσµευτεί 
ενδέχεται τώρα να µεταφερθούν 
σε άλλα προγράµµατα και µέτρα 
που θα έχουν σχέση µε την αντιµε-
τώπιση της υγειονοµικής κρίσης. 

Τα παραπάνω υποστηρίζουν µε 
ανακοίνωσή τους ο ΑΣΟΠ Αγίου Α-
θανασίου ∆ράµας, η Πανελλήνια 
Συντονιστική Επιτροπή Αγροτών 
και ο Αδέσµευτος Αγροτικός Σύλ-
λογος ∆ράµας στην οποία αναφέ-
ρουν µεταξύ άλλων πως: 

Το Μέτρο ∆άσωσης (ΚΥΑ 
3226/14.10.2019-Φ.Ε.Κ. Β΄ 3857) 
που «διασώθηκε» ως πολιτική εθνι-
κής προτεραιότητας µετά από προ-
σωπική καταλυτική παρέµβαση του 

Υπουργού Ενέργειας και Περιβάλ-
λοντος κ. Χατζηδάκη και εκχωρή-
θηκε ως προς την διαχείρισή του 
στο ΥΠΕΚΑ [...] κινδυνεύει να µην 
υλοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι υ-
πάρχουν διασφαλισµένοι πόροι α-
πό το Π.Α.Α., στον βωµό της χωρίς 
προνοητικότητα και χωρίς ουσια-
στικό προγραµµατισµό οριζόντιας 
µεταφοράς πόρων για την αντιµε-
τώπιση της υγειονοµικής κρίσης.

Η ενδεχόµενη µεταφορά των αντί-
στοιχων πόρων  του µέτρου πλήττει 
άµεσατον αγροτικό κόσµο:

-µε την ακύρωση του καλλιεργη-
τικού προγραµµατισµού. Με την δη-
µοσίευση της σχετικής ΚΥΑ και α-
ναµονή δηµοσιοποίησης της πρό-
σκλησης, χιλιάδες αγρότες προέ-
βησαν σε προεργασίες ένταξης χι-
λιάδων στρεµµάτων στο µέτρο σε 
συνεργασία µε εκατοντάδες φυ-
τωριούχους της χώρας, καθώς το 
µέτρο αφορά σε 108 δενδρώδεις 
καλλιέργειες) 

-την απώλεια διασφαλισµένων 
πόρων για την επόµενη 12-ετία µέ-
σω των προβλεπόµενων ενισχύσε-
ων προς τους αγρότες [...]

 Απαιτείται ο έγκαιρος προγραµ-
µατισµός για την άµεση δηµοσιο-
ποίηση της πρόσκλησης και ενόψει 
του κινδύνου απώλειας των πόρων 
λόγω ολοκλήρωσης της προγραµ-
µατικής περιόδου 2014-2020. Επι-
µένουµε ότι ο παραγωγικός ιστός 
και οι αναπτυξιακές δυνάµεις της 
χώρας πρέπει να µείνουν όρθιες 
πριν είναι πολύ αργά. 

Μέχρι 30 Ιουνίου
εντάξεις στα Leader

Να έχουν προχωρήσει στις εντάξεις 
των επενδύσεων στα προγράµµατα 
Leader µέχρι τις 30 Ιουνίου όλες 
οι ΟΤ∆ αλλιώς θα µειωθούν τα 
κονδύλια που λαµβάνουν για τα 
λειτουργικά τους έξοδα, προβλέπει 
ΚΥΑ που συνυπογράφουν ο 
υπουργός Μάκης Βορίδης και ο 
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Κωνσταντίνος Σκρέκας. Προς το 
παρόν, όσον αφορά τις ιδιωτικές 
επενδύσεις λίγες είναι οι 
Αναπτυξιακές Εταιρείες που έχουν 
εκδόσει σχετικούς πίνακες 
κατάταξης µε δικαιούχους. 
Σχετικές ανακοινώσεις µε εντάξεις 
δικαιούχων το τελευταίο δίµηνο 
έχουν εκδόσει η Αναπτυξιακή 
∆υτικής Μακεδονίας (ΑΝ.ΚΟ Α.Ε), 
Ηµαθίας (Ο.Τ.∆. ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε ), 
Χίου (ΕΤΑΧ) και Καστοριάς 
(ΑΝΚΑΣ). Μένει να φανεί αν θα 
ικανοποιηθεί αίτηµα 
υπερδέσµευσης κονδυλίων που 
έχουν καταθέσει οι Αναπτυξιακές, 
ώστε να καλυφθούν και οι αιτήσεις 
των επιλαχόντων. 

των ενστάσεων, που η αξιολόγη-
σή τους όµως θα καθυστερήσει, 
στη λογική πως όσοι δεν θέλουν 
τελικά να υλοποιήσουν να έχουν 
χρόνο ώστε να παραιτηθούν και 
να πάρουν τη θέση τους οι επιλα-
χόντες. Πάντως, µέχρι τη στιγµή 
που γράφονταν αυτές οι γραµµές, 
το πληροφοριακό σύστηµα ακόµα 
δεν δέχεται ούτε αιτήµατα προκα-
ταβολών, ούτε πληρωµής για να 
εξυπηρετήσει τους αγρότες σε αυ-
τή την κρίσιµη φάση

80 εκατ. ευρώ
Συνολικά για τις δράσεις 
∆άσωσεις που αφορούν 
αγρότες (Μέτρα 8.1 και 

8.2) έχουν δεσµευθεί 
περίπου 80 εκατ. ευρώ 
από τα Προγράµµατα
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ

Μεταποίηση
Μέχρι τις 6 Ιουλίου 
παρατάθηκε, η προθεσµία 
ηλεκτρονικής υποβολής 
επενδυτικών προτάσεων 
από µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις για την ένταξή 
τους στo Μέτρο 4.2.1 
«Μεταποίηση µε τελικό 
προϊόν γεωργικό» της 
Περιφέρειας 
Πελοποννήσου. Για την εν 
λόγω δράση ο 
προϋπολογισµός της 
δηµόσιας ενίσχυσης 
ανέρχεται σε 3.890.000 
ευρώ.

Σχέδια Βελτίωσης
Μέχρι τις 11 Μαΐου είναι 
ανοιχτό το σύστηµα 
ενστάσεων στα πλαίσια των 
Σχεδίων Βελτίωσης για 
όσες Περιφέρειες έχουν 
εκδοθεί οι προσωρινοί 
πίνακες δικαιούχων. 
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

H Σειρά Puma 140-240 ανανεώθηκε για το 
2020, αποκτώντας νέο σχεδιασµό και επι-
πλέον χαρακτηριστικά που βελτιώνουν την 
άνεση του χειριστή, όσον αφορά τα µεγαλύ-
τερα µοντέλα. Όπως και πριν, η Σειρά, πα-
ραµένει χωρισµένη σε δύο διακριτές σειρές- 
την κόµπακτ µε τα µοντέλα Puma 140-175 
ίππων και τα πιο ισχυρά µοντέλα 185-240 
ίππων. Όλα πάντως τα νέα µοντέλα διαθέ-
τουν εξακύλινδρο κινητήρα 6,7 λίτρων FPT 

Industrial, ενώ πλέον και τα κόµπακτ µοντέ-
λα της Puma τηρούν τις προδιαγραφές ρύ-
πων Stage V, ενσωµατώνοντας τεχνολογία 
Hi-eSCR. Οι κινητήρες προστατεύονται από 
ένα νέο πλαίσιο που διαθέτει το νέο στιλ α-
πό άλλες οικογένειες τρακτέρ της Case IH. 
Επιπλέον τα διαστήµατα αλλαγής φίλτρου 
κινητήρα (750 ώρες) και λαδιού µετάδοσης 
(1.500 ώρες) έχουν αυξηθεί, µειώνοντας έ-
τσι το κόστος ιδιοκτησίας.

Ουσιαστικά εδώ µιλάµε για µία σειρά και 
15 διαφορετικές εκδόσεις, ανάλογα την ιπ-
ποδύναµη και το κιβώτιο ταχυτήτων. Ξεκι-

Η οικογένεια Case 
IH Puma απέκτησε 
δεκαπέντε νέα μέλη     
Η δημοφιλής Σειρά που ξεκινά από τους 140 ίππους 
ανανεώθηκε για το 2020 με νέο σχεδιασμό και κινητήρες

Ελαστικά Michelin 
από ανακύκλωση
Σε σύµπραξη µε την εται-
ρεία Enviro προχώρησε η 
Michelin για την κατα-
σκευή ελαστικών από 
ανακυκλώσιµα υλικά. Στο 
πρότζεκτ περιλαµβάνεται 
η κατασκευή ενός νέου 
εργοστασίου στη Γερµα-
νία, µε την Michelin να 
αποκτά παράλληλα το 
20% της Enviro.

Αυξηµένες επιδόσεις 
για τη Lely το 2019
Πωλήσεις-ρεκόρ πέτυχε η 
κατασκευάστρια ροµποτι-
κών συστηµάτων Lely πέ-
ρυσι, µε τα κέρδη της να 
αγγίζουν το 2019 τα 606 
εκατοµµύρια ευρώ (416 
εκατοµµύρια ευρώ το 
2018).  Σύµφωνα µε την 
εταιρεία, το 46% αυτών 
των εσόδων προέρχεται 
από τις πολύ καλές πωλή-
σεις του ροµποτικού συ-
στήµατος Astronaut Α5.

Ανοίγει ξανά 
η Sulky-Burel 
Το κλείσιµο τριών εβδοµά-
δων στις εγκαταστάσεις της 
Sulky-Burel λόγω του κο-
ρωνοϊού έλαβε τέλος. Η 
παραγωγή νέων καλλιερ-
γητών, σπαρτικών και λιπα-
σµατοδιανοµέων έχει ξα-
ναρχίσει στη Γαλλία και η 
εταιρεία τονίζει ότι είναι 
πλέον σε θέση να τιµήσει 
όλες τις τρέχουσες και µελ-
λοντικές παραγγελίες.

Πτώση 15% στα 
τρακτέρ στην Ιταλία
Η ιταλική αγορά αγροτικών 
µηχανηµάτων πληρώνει 
υψηλό τίµηµα στα πλαίσια 
των µέτρων προστασίας 
κατά του κορωνοϊού, ανα-
φέρει η FederUnacoma, η 

Κιτ ψεκασµού 3.500 
λίτρων Amazone
Την εναλλακτική λύση ένα-
ντι ενός αυτοκινούµενου 
ψεκαστικού προσφέρει η 
Amazone, µε την προσθή-
κη στην γκάµα της νέας 
µπροστινής τοποθέτησης 
δεξαµενής FT 1502. Σύµ-
φωνα µε την εταιρεία, µε 
την νέα µπροστινή δεξαµε-
νή η χωρητικότητα του δο-
χείου του αναρτώµενου 
ψεκαστικού UF 02 µπορεί 
εύκολα να επεκταθεί κατά 
1.500 λίτρα και αυτό γιατί 
το UF 2002, σε συνδυα-
σµό µε τη δεξαµή έχουν 
χωρητικότητα 3.500 λίτρα.

ιταλική οµοσπονδία κατα-
σκευαστών αγροτικών µη-
χανηµάτων µε έδρα τη 
Ρώµη. Τα 3.777 νέα τρα-
κτέρ που καταγράφηκαν 
στην Ιταλία κατά τους 
πρώτους τρεις µήνες του 
τρέχοντος έτους αποτε-
λούν µείωση σχεδόν κατά 
15,0% έναντι των 4.425 
που καταγράφηκαν τους 
ίδιους τρεις µήνες πριν 
από ένα χρόνο.
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Δωρέα ειδών πρώτης 
ανάγκης σε 4 Δήμους 
από την Hellagro A.E 
Έµπρακτη στήριξη στις ευπαθείς οµάδες και τους ηλικι-
ωµένους προσφέρει η HELLAGRO A.E, υποστηρίζοντας 
το Κέντρο Φροντίδας απόρων οικογενειών (Κ.Ε.Φ.Ο.) του 
∆ήµου Κάτω Νευροκοπίου, και τα προγράµµατα Βοή-
θεια στο Σπίτι των δήµων Λάρισας, Αλεξανδρούπολης 
(δηµοτικής κοινότητας Φερών) και Βούλας-Βάρης-Βου-
λιαγµένης. Πιο συγκεκριµένα, η εταιρεία µέσω των πα-
ραπάνω προγραµµάτων διέθεσε σε όσους έχουν ανά-
γκη και δίνουν µάχη να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες 
της καθηµερινότητας, τα παρακάτω είδη: Αλεύρι, µα-
καρόνια, ρύζι, γάλα µακράς διάρκειας, χυµούς µακράς 
διάρκειας και χλωροκαθαριστικά. 
«H HELLAGRO Α.Ε. στέκεται µε υπευθυνότητα και αλ-
ληλεγγύη δίπλα στην κοινωνία, σε αυτή την τεράστια 
µάχη και εύχεται σύντοµα να επιστρέψουµε όλοι, υγι-
είς και δυνατοί, στην όµορφη καθηµερινότητά µας.», 
αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. 

Διπλή επένδυση 
της Kubota στην 
τεχνητή νοημοσύνη 
Άλλη µία εταιρεία βάζει στο «σπίτι» της η Kubota, έ-
ναν χώρο που ονόµασε «Innovation Center» και στό-
χο έχει να φιλοξενήσει νεοφυείς και µη επιχειρήσεις 
από διάφορους κλάδους ώστε να αναπτύξει πρωτοπο-
ριακά συστήµατα και λύσεις για τον αγροτικό κλάδο.
Αυτή τη φορά, η έµφαση δίνεται στα συστήµατα µέτρη-
σης υγρασίας, πρόβλεψης ανάπτυξης των φυτών και 
διαχείρισης της άρδευσης, αφού αυτά είναι και τα λει-
τουργικά χαρακτηριστικά της πλατφόρµας που έχει α-
ναπτύξει η καλιφορνέζικη FarmX Inc., µε την οποία συ-
νεργάζεται τώρα η κατασκευάστρια Kubota.
Η FarmX Inc. µε έδρα την Καλιφόρνια των Η.Π.Α. είναι 
γνωστή για την εφαρµογή αισθητήρων και την αξιο-
ποίηση της τεχνητής νοηµοσύνης µέσα από µια πλατ-
φόρµα που διαχειρίζεται την άρδευση, µειώνει τις πι-
θανότητες στρες στις καλλιέργειες και συνεπώς προ-
σφέρει καλύτερη τελική απόδοση.
Η εταιρεία το τελευταίο διάστηµα µάλιστα έχει δώσει 
έµφαση στην εξοικοµόµηση νερού και πως αυτό µπο-
ρεί να επιτευχθεί από τους παραγωγούς ώστε εκείνοι 
να µπορούν να διαχειρίζονται την παροχή νερού πιο 
αποδοτικά και ταυτόχρονα πιο «λιτά».

νώντας από το συνεχώς µεταβαλλόµενο κι-
βώτιο CVX Drive, µπορεί να φορεθεί στα ε-
πτά µοντέλα 150 έως 240 ίππων, µε χειρι-
στήριο Multicontroller και αντλίες 166 λί-
τρων (150-175) έως 173 λίτρα ανά λεπτό  
(185-240). Επιπλέον ο χειριστής έχει να ε-
πιλέξει για τα µοντέλα 150 έως 220 ίππων, 
ανάµεσα στα κιβώτια ActiveDrive 6 Semi-
Powershift και PowerDrive Fullpowershift. 
Στις παραπάνω εκδόσεις η καµπίνα προ-
σφέρεται µε στάνταρ οροφή. Παράλληλα, 
η Case IH προσφέρει για τα µικρότερα µο-
ντέλα που φτάνουν τους 165 ίππους το κι-
βώτιο ActiveDrive 6 Semi-Powershift και ε-
πιλογή ανάµεσα σε στάνταρ οροφή καµπί-
νας ή χαµηλωµένη οροφή. ∆ιαθέσιµες εί-
ναι τέσσερις ταχύτητες PTO.

Το νέο premium στυλ επεκτείνεται στην 

ίδια την καµπίνα. Η είσοδος και η έξοδος 
γίνονται πιο ασφαλείς µε νέο φωτισµό για 
τα επανασχεδιασµένα βήµατα πρόσβασης, 
και τώρα υπάρχει προαιρετικό δοχείο πλύ-
σης δίπλα σε αυτά για να επιτρέπει στους 
χειριστές να καθαρίζουν τα χέρια τους πριν 
εισέλθουν στην καµπίνα και θέσουν σε λει-
τουργία τα χειριστήρια. 

Εκτός από τα νέα χαρακτηριστικά στυλ, 
φωτισµού και καµπίνας που αναφέρονται 
παραπάνω, τα µοντέλα Puma 185-240 επω-
φελούνται από περαιτέρω αναβαθµίσεις. 
Η θέση αποθήκευσης για τον πίσω σύνδε-
σµο έχει βελτιωθεί ώστε να διατηρείται πιο 
τακτοποιηµένα όταν δεν χρησιµοποιείται, 
και δεν επηρεάζει την ορατότητα στον κο-
τσαδόρο, το PTO και οποιοδήποτε παρελ-
κόµενο έχει προσαρτηθεί. Εν τω µεταξύ, έ-
νας νέος σχεδιασµός µπροστινού συνδέ-
σµου βοηθά στην πρόσβαση και την λει-
τουργία ενσωµατώνοντας, νέα κουµπιά α-
ποµακρυσµένου ελέγχου για ευκολότερη 
σύνδεση. Άλλες νέες επιλογές περιλαµ-
βάνουν µια πνευµατική γραµµή αέρα που 
µπορεί να συνδεθεί σε πολλαπλές θύρες 
γύρω από το τρακτέρ και µπορεί να εφοδι-
αστεί µε έναν εύκαµπτο σωλήνα για να ε-
ξυπηρετήσει διάφορες ανάγκες. 

Φωτισµός και στυλ
Ο βελτιωµένος φωτισµός και το στυλ 

των Puma µιµείται τα επιτυχηµένα 
µοντέλα τρακτέρ της Case IH, Optum 

και Magnum
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Το μυστικό είναι 
στις αντιδράσεις 

 ∆ιαχρονικό: Αυτό που µετράει 
δεν είναι τι σου συµβαίνει, αλλά πώς 
αντιδράς σε αυτό που σου συµβαίνει. 
Επίκτητος, (50-120 µΧ)

 Τρόφιµα, η ευκαιρία της 
Ελλάδας: Η πανδηµία αναγκάζει τις 
κυβερνήσεις να απαγορεύουν τις 
εξαγωγές τροφίµων (Ρωσία-σιτάρι, 
Καζακστάν-ζάχαρη και αλεύρι, η 
Σερβία-µαγειρικό λάδι, 
Βιετνάµ+Ινδια-ρύζι κλπ). Εποµένως 
παρουσιάζεται µία σηµαντική 
ευκαιρία για τη γεωργική παραγωγή 
και για τη βιοµηχανία τροφίµων στη 
χώρα µας. Όταν όµως η κυβέρνηση 
αποφασίζει µέτρα 100 εκατ. ευρώ 
για σεµινάρια επιστηµόνων (άσκοπη 
επιδότηση πελατειακής µορφής) και 
µόνο 150 εκατ. ευρώ για τη γεωργία 
(+100 εκατ. ευρώ αλιείας), τότε η 

χώρα µας είναι 
καταδικασµένη. 
Analyst team, 
https://wp.me/
p9q4AF-yH6, 
10/4/2020
 

 Απάτη 
αγροτική: 

Απάτη 8.000 ευρώ από το Ρέθυµνο… 
ως το Ναύπλιο, µε φόντο τα φρούτα 
εξιχνιάστηκε προχθές από 
αστυνοµικούς της Ρεθύµνης. 
Συγκεκριµένα, προχθές το πρωί 
άγνωστος προέβη στην αγορά 
φρούτων, τα οποία θα πλήρωνε µέσω 
τραπεζικής κατάθεσης. Στην συνεχεία 
έστειλε φωτογραφία αποδεικτικού 
µεταφοράς χρηµάτων µε ποσό που 
υπερέβαινε κατά 8.000 ευρώ τα 
συµφωνηθέντα. Ακολούθησε 
επικοινωνία εκ νέου µε τον παθόντα 
αγρότη και ο δράστης λέγοντας ότι 
είχε καταβάλει περισσότερα χρήµατα 
από την αξία των προϊόντων που είχε 
αγοράσει, άµεσα ζήτησε την 
επιστροφή του επιπλέον ποσού σε 
λογαριασµό ηµεδαπής γυναίκας, 
αποσπώντας 8.000 ευρώ. cretalive.
gr. Βήµα Press, 11/4/2020

 Υλοτόµηση: Παράνοµη υλοτοµία 
4.500 δένδρων, στα Κρούσια και 
Μπέλες (Κιλκίς), εκµεταλλευόµενοι 
την απαγόρευση κυκλοφορίας το 
τελευταίο δίµηνο για τον κορωνοϊό. 
 Η ζηµιά στο δάσος είναι 62.600 
ευρώ και στη φύση ανυπολόγιστη. Γ 
Βρούτσας, δασάρχης Κιλκίς. 
dasarxeio.com, 10/4/2020

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ξενίζει τους περισσότερους καταναλω-
τές µε «αµύητους» ουρανίσκους η πι-
κρή γεύση στο ελαιόλαδο, χαρακτηρι-
στικό των περισσότερων έξτρα παρθέ-
νων, οι οποίοι εκτιµούν πολύ λιγότερο 
το γευστικό αυτό στοιχείο απ’ ό,τι οι ει-
δικοί των πάνελ τεστς, σύµφωνα µε νέα 
έρευνα. Η ίδια έρευνα του Πανεπιστη-
µίου της Νάπολης δείχνει ότι η ισορ-
ροπία της γεύσης ανάµεσα στο πικρό, 
το πικάντικο και το φρουτώδες παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην τελική επιλο-
γή του καταναλωτή στο ράφι.

Σε αυτό το πλαίσιο, φαίνεται ότι η 
κυρίαρχη ελληνική ποικιλία Κορωνέ-
ικη, αποκτά ένα σηµαντικό πλεονέκτη-
µα έναντι των υπολοίπων, αφού ο ή-
πιος χαρακτήρας της, ταιριάζει γάντι 
στο προφίλ ελαιολάδου που περιγρά-
φει το Πανεπιστήµιο της Νάπολης ως 
το πιο ελκυστικό στους καταναλωτές.

Ειδικότερα επί της έρευνας, φαίνε-
ται ότι οι καταναλωτές προτιµούν ου-
δέτερα προς πιο γλυκά έξτρα παρθέ-
να ελαιόλαδα, ενώ παράλληλα οι α-
παίδευτοι ουρανίσκοι αισθάνονται σε 
σηµαντικά µεγαλύτερο βαθµό το πι-
κρό στοιχείο συγκριτικά µε τους εκ-
παιδευµένους δοκιµαστές που αξιολο-
γούν τα ελαιόλαδα στα εργαστήρια και 
στους διαγωνισµούς. Έτσι, παρά το γε-
γονός ότι η πικρή και πικάντικη γεύ-

ση στα ελαιόλαδα είναι ενδεικτική της 
ποιότητάς τους, οι ερευνητές του Πα-
νεπιστηµίου της Νάπολης εντοπίζουν 
πως οι καταναλωτές είναι διατεθειµέ-
νοι να πληρώσουν λιγότερα χρήµατα 
για την αγορά ενός έξτρα παρθένου ε-
λαιολάδου µε αυτά τα χαρακτηριστικά, 
υπολογίζοντας µέσα από ένα στατιστι-
κό µοντέλο µια αρνητική τιµή της τά-
ξης του 1,24 ευρώ στο λίτρο. Από την 
άλλη, πέραν του ήπιου και ισορροπη-
µένου γευστικού προφίλ, τα επόµενα 
δύο κύρια χαρακτηριστικά που φαίνε-
ται ότι αναζητά η κατανάλωση στα έξ-
τρα παρθένα ελαιόλαδα δεν σχετίζονται 
µε την γεύση ή τα οργανοληπτικά χα-

ρακτηριστικά τους, αλλά µε την προέ-
λευση και την καλλιεργητική µέθοδο.

Σε ό,τι αφορά στο ελληνικό ελαι-
όλαδο, όπως είχε παραδεχτεί παλιό-
τερα στο περιοδικό Ελαίας Καρπός ο 
Marcello Scoccia,  αντιπρόεδρος και 
επικεφαλής της Σχολής ∆οκιµαστών 
του ιταλικού Εθνικού Οργανισµού ∆ο-
κιµαστών Ελαιόλαδων, αυτό παίζει 
σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία των 
προφίλ των προϊόντων στις διεθνείς 
αγορές. Μάλιστα ο ίδιος στα δικά του 
blends, έχει αφιερώσει µεγάλο µέρος 
της προσοχής του στην Πελοπόννησο 
και την Κρήτη και στις ποικιλίες Κορω-
νέικη και Αθηνολιά.

Η ισορροπημένη γεύση 
στο ελαιόλαδο ταιριάζει 
περισσότερο στην ευρεία 
κατανάλωση Πλεονέκτημα το προφίλ των καταναλωτών 

στις διεθνείς αγορές για ελαιόλαδα από τις 
ποικιλίες Κορωνέικη και Αθηνολιά 

O Ζεφερίνο Μονίνι, ιδιοκτήτης της 
οµώνυµης ελαιουργικής µονάδας.

Στην εκπαίδευση του καταναλωτικού κοινού 
εστιάζει η ιταλική βιοµηχανία ελαιολάδου

Σχολιάζοντας τα αποτελέσµατα της έρευνας εκπρόσωπος της ιταλικής 
βιοµηχανίας ελαιολάδου, στάθηκε στην ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευσης του 
κοινού, γεγονός που προκαλεί µια εντύπωση αφού απευθύνεται σε καταναλωτές 
χωρών µε µακρά παράδοση στο ελαιόλαδο. «Είναι γνωστό ότι το στοιχείο του 
πικρού είναι ενδεικτικό µιας υψηλής φαινολικής περιεκτικότητας στο έξτρα 
παρθένο ελαιόλαδο» σχολιάζει από την πλευρά του ο ελαιοπαραγωγός Άντζελο 
Νταλσίµα, στο Olive Oil Times. Ο ίδιος ωστόσο παραδέχεται ότι ο χαρακτήρας 
αυτός δεν είναι καλό να ξεχωρίζει έντονα στο ελαιόλαδο, όµως « όταν 
δοκιµάζεις για πρώτη φορά το νέο ελαιόλαδο της χρονιάς, αυτή η πικρή γεύση 
που σου θυµίζει την φρέσκια ελιά, σε καθυσηχάζει. Νοµίζω πρέπει να 
εξηγήσουµε µε κάποιον τρόπο στους καταναλωτές τι ακριβώς συµβαίνει εδώ µε 
αυτό το γευστικό στοιχείο» συµπεραίνει ο ίδιος.

100 χρόνια
Η Monini είναι 

µια από τις 
λίγες µεγάλες 
οικογενειακές 

εταιρείες 
τυποποίησης 
ελαιολάδου 
στην Ιταλία

Ουδέτερα
Οι καταναλω-
τές προτιµούν 
ουδέτερα προς 

πιο γλυκά 
έξτρα παρθένα 

ελαιόλαδα

Ποιότητα
Η πικρή και 
πικάντικη 

γεύση είναι 
ενδεικτικά της 
ποιότητας στα 

ελαιολάδα

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr
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Τα λεγόµενα «Φυσικά Κρασιά» είναι πλέ-
ον µία τάση που έχει γίνει επίσηµη στη 
Γαλλία. Η Γαλλική κυβέρνηση ενέκρινε 
το καταστατικό, ένα εµπορικό συνδικάτο 
και µια ετικέτα για ελάχιστες παρεµβά-
σεις στην οινοποίηση. Αλλά είναι η φι-
λελεύθερη κοινότητα των «φυσικών» οι-
νοποιών πρόθυµη να ακολουθήσει ένα 
τόσο επίσηµο σύνολο κανόνων;

«Ήταν σηµαντικό να δηµιουργηθεί 
ένα πραγµατικό πλαίσιο για αυτόν τον 
τύπο κρασιού, έτσι ώστε όταν ένας κα-
ταναλωτής ανοίξει ένα µπουκάλι «φυ-
σικό» κρασί, να είναι σίγουρος για το 
περιεχόµενό του», δήλωσε η Isabelle 
Perraud, µέλος του διοικητικού συµ-
βουλίου συνδικάτων «φυσικού» οίνου 
αλλά και µια βιοδυναµικός καλλιεργη-
τής και συνεργάτης στο Beaujolais. «Εί-
ναι επίσης σηµαντικό για τους οινοπα-
ραγωγούς να λαµβάνουν αναγνώριση 
για τους κόπους τους».

Με ειδική ετικέτα ένδειξης
Το καταστατικό και η ετικέτα έχουν 

την υποστήριξη του INAO, το οποίο ε-
πιβλέπει τις γαλλικές ονοµασίες, κα-
θώς και του γαλλικού Υπουργείου Γε-
ωργίας και των επιθεωρητών προστα-
σίας των καταναλωτών της Γαλλίας 
στο DGCCRF. Η ετικέτα θα φέρει την 
ένδειξη «Vin Méthode Nature» αντί για 
«φυσικό κρασί», που αν και ήταν δη-
µοφιλής σε µερικούς, αποτέλεσε ση-
µείο κριτικής για την συµµόρφωση 
µε τους αυστηρούς νόµους περί επι-
σήµανσης της Γαλλίας.

Η ένδειξη «Vin Méthode Nature» θα 
ισχύει µόνο για το γαλλικό κρασί, αλ-
λά οι υποστηρικτές του ελπίζουν ότι 
και άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα υιο-
θετήσουν παρόµοιους κανονισµούς.

Τα κρασιά που φέρουν αυτό το λογό-
τυπο προέρχονται από πιστοποιηµένα 
βιολογικά σταφύλια, επιλεγµένα στο 
χέρι, τα οποία ζυµώνονται µε στελέχη 

φυσικών ζυµών ζαχαροµυκήτων. Οι οι-
νοποιοί δεν µπορούν να χρησιµοποιή-
σουν πρόσθετα ή σύγχρονες τεχνικές 
οινοποίησης, όπως είναι η αντίστροφη 
όσµωση, η διήθηση και η παστερίωση. 
Το µόνο που επιτρέπεται στους καλλι-
εργητές είναι η προσθήκη µικρής πο-
σότητας διοξειδίου του θείου (SO2) πριν 
την εµφιάλωση, εφόσον το τελικό κρασί 
περιέχει λιγότερο από 30 χιλιοστόγραµ-
µα ανά λίτρο. Ωστόσο, εάν προστεθεί 
θείο, θα πρέπει να χρησιµοποιηθεί το 
λογότυπο «Vin Méthode Nature», που 
αναφέρει τα πρόσθετα θειώδη. Υπάρ-
χει και ετικέτα ξεχωριστή για την ένδει-
ξη χωρίς πρόσθετα θειώδη. Τα σταφύ-
λια µπορούν να είναι AOP, IGP ή επι-
τραπέζιο κρασί (Vin de France).

«Αυτό που ελπίζω ειλικρινά είναι ό-
τι, έχοντας αναγνωρίσει επίσηµα την 
κατηγορία από το INAO, θα επιτρέψει 
στους παραγωγούς «φυσικών» οίνων 
να συµµετάσχουν ξανά στο επίσηµο 
σύστηµα ονοµασίας, αντί να αναγκα-
στούν να εισέλθουν στην κατηγορία Vin 
de France όπως συχνά συµβαίνει. Αυ-
τό θα λύσει πραγµατικά πολλές αδικί-
ες που έχουν συµβεί τα τελευταία χρό-
νια.», σηµείωσε η Legeron.

Η Γαλλία επισημοποιεί πρώτη
με καταστατικούς κανόνες 
το «φυσικό» κρασί

Διπλάσια η αξία πώλησης ΠΟΠ 
προϊόντων σε σχέση με τα συμβατικά
Η αξία των πωλήσεων ενός προϊό-
ντος µε προστατευόµενη ονοµασία 
είναι, κατά µέσο όρο, διπλάσια από 
εκείνη οµοειδών προϊόντων χωρίς 
πιστοποίηση, και αυτό καταδεικνύ-
εται και επίσηµα µε σχετική µελέτη 
της Κοµισιόν. Σύµφωνα µε τη µε-
λέτη, η αξία των πωλήσεων γεωρ-
γικών τροφίµων και ποτών των ο-
ποίων οι ονοµασίες προστατεύονται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως γε-
ωγραφικές ενδείξεις (ΓΕ) ανέρχεται 
σε 74,76 δισ. ευρώ. Μάλιστα, πάνω 
από το 1/5 του ποσού αυτού προ-
έρχεται από εξαγωγές εκτός της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Η µελέτη βασί-
στηκε στο σύνολο των 3.207 ονο-
µασιών προϊόντων που προστατεύ-
ονταν στα 28 κράτη µέλη της ΕΕ στο 
τέλος του 2017 (έως τα τέλη Μαρτί-
ου του 2020, ο συνολικός αριθµός 
των προστατευόµενων ονοµασιών 
αυξήθηκε σε 3 322).

Σύµφωνα λοιπόν µε τη µελέτη, 
υπάρχει σαφές οικονοµικό όφελος 
για τους παραγωγούς από την άπο-
ψη της εµπορίας και της αύξησης 
των πωλήσεων χάρη στην υψηλή 
ποιότητα και τη φήµη των προϊό-
ντων αυτών, καθώς και την προ-
θυµία των καταναλωτών να πλη-

ρώνουν για να αγοράσουν γνήσια 
προϊόντα. Τα κυριότερα συµπερά-
σµατα της µελέτης είναι τα εξής:

 Σηµαντική αξία πωλήσεων: οι 
γεωγραφικές ενδείξεις και τα εγγυ-
ηµένα παραδοσιακά ιδιότυπα προϊ-
όντα αντιστοιχούσαν από κοινού σε 
εκτιµώµενη αξία πωλήσεων ύψους 
77,15 δισ. ευρώ το 2017, δηλαδή 
το 7% της συνολικής εκτιµώµενης 
αξίας των πωλήσεων του ευρωπαϊ-
κού τοµέα τροφίµων και ποτών, ύ-
ψους 1.101 δισ. ευρώ το 2017. Οι 
οίνοι αντιπροσώπευαν περισσό-
τερο από το ήµισυ αυτής της αξίας 
(39,4 δισ. ευρώ), τα γεωργικά προϊ-
όντα και τρόφιµα το 35% (27,34 δισ. 
ευρώ) και τα αλκοολούχα ποτά το 
13% (10,35 δισ. ευρώ). 

 Μεγαλύτερη πριµοδότηση της 
αξίας για τις πωλήσεις προστατευ-
όµενων προϊόντων: η αξία των πω-
λήσεων των προϊόντων που αφο-
ρούσε η µελέτη ήταν, κατά µέσο ό-
ρο, διπλάσια από την αξία των πω-
λήσεων οµοειδών προϊόντων χω-
ρίς πιστοποίηση. Το ποσοστό πρι-
µοδότησης της αξίας ήταν 2,85 για 
τους οίνους, 2,52 για τα αλκοολού-
χα ποτά και 1,5 για τα γεωργικά 
προϊόντα και τρόφιµα.

Η γιορτή
της βαυαρικής
µπύρας
Octoberfest
µαταιώνεται
Tη µαταίωση του 
φετινού 
«Oktoberfest», της 
παραδοσιακής γιορτής 
της µπίρας που 
διοργανώνεται κάθε 
φθινόπωρο στο 
Μόναχο, ανακοίνωσαν 
στις αρχές της 
εβδοµάδας ο 
Πρωθυπουργός της 
Βαυαρίας Μάρκους 
Σέντερ και ο 
∆ήµαρχος της πόλης 
Ντίτερ Ράιτερ, λόγω 
της πανδηµίας του 
κορωνοϊού.
Το «Oktoberfest» 
προσελκύει κάθε 
χρόνο µέχρι και έξι 
εκατοµµύρια λάτρεις 
της βαυαρικής µπίρας, 
ενώ τα έσοδα για το 
Μόναχο ξεπερνούν το 
ένα δισεκατοµµύριο 
ευρώ. 

Η ειδική ετικέτα θα συνοδεύει προς 
το παρόν µόνο τα γαλλικά κρασιά.

Η Isabelle 
Perraud, 
µέλος δ.σ 
συνδικάτων 
«φυσικού» 
οίνου.

77,15 δισ. ευρώ
Οι γεωγραφικές 

ενδείξεις και τα ΕΠΙΠ 
αντιστοιχούσαν σε 
εκτιµώµενη αξία 

πωλήσεων ύψους 77,15 
δισ. ευρώ το 2017

ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 
ΕΠΩΝΥΜΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
(ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
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39,4

ΤΡΟΦΙMΑ 27,3

ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ 10,3
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Οι πληθωριστικές τάσεις που παρα-
τηρούνται τον τελευταίο καιρό στο 
ευρωπαϊκό λιανεµπόριο σε φρέσκα 
φρούτα και λαχανικά µόνο τους α-
γρότες φαίνεται να µην ευνοούν, 
µε τις αυξηµένες τιµές στα ράφια 
λόγω της µεγάλης ζήτησης που έ-
φερε η πανδηµία να αποτυγχάνουν 
συστηµατικά να µετακυλήσουν και 
στις τιµές παραγωγού. Το φαινό-
µενο αυτό έχει παρατηρηθεί έντο-
να και στην Ελλάδα µε λιγοστές ε-
ξαιρέσεις (π.χ πορτοκάλια, ακτινί-
δια), µε µεταποιητές και εµπόρους 
να προσπαθούν µάλιστα να περά-
σουν στις τιµές που πληρώνουν 
για την πρώτη ύλη, τυχόν αυξηµέ-
να κόστη από το κλείσιµο των χώ-
ρων εστίασης και τις δυσκολίες στο 
εξαγωγικό εµπόριο. 

Και στο γάλα πάντως, αγελαδο-
τρόφοι φαίνεται πως ήρθαν αντι-
µέτωποι τις πρώτες εβδοµάδες της 
πανδηµίας µε επαναλαµβανόµε-
νες προσπάθειες κερδοσκοπίας α-
πό πλευράς γαλακτοβιοµηχανιών, 
σε µία προσπάθεια να πιέσουν τις 
τιµές, ενώ, στην πραγµατικότητα, η 
κατανάλωση ανέβαινε. Μία ενδει-
κτική εικόνα της σπέκουλας όπως 

την χαρακτηρίζει, παραθέτει η κε-
ντρική οργάνωση αγροτών της Ι-
ταλίας, Coldiretti, όπου παρατηρεί 
στη χώρα αύξηση τιµών 40 φορές 
πάνω από τον πληθωρισµό. «Από 
µήλα µέχρι πατάτες, η αύξηση των 
τιµών είναι µε ρυθµό 40 φορές υ-
ψηλότερο σε σχέση µε τον πληθω-
ρισµό. Είναι κάτι ανησυχητικό γιατί 
σίγουρα δεν είναι οι αγροτικές εκ-
µεταλλεύσεις αυτές που κερδίζουν 
από αυτό», σηµειώνει ο Φερνάντο 
Φιόρι, πρόεδρος της Coldiretti στο 
Βαρέζε της Ιταλίας. Μάλιστα έχουν 
παρατηρηθεί και τιµές παραγωγού 
κάτω από το κόστος παραγωγής. 
Με βάση τα στοιχεία της ιταλικής 
στατιστικής υπηρεσίας, το Μάρτιο 

οι αυξήσεις στις τιµές στο ράφι για 
τα φρούτα κυµάνθηκαν κοντά στο 
3,7%, φτάνοντας το 4% για τα µή-
λα και το 4,1% στις πατάτες, σε σύ-
γκριση µε τον µέσο πληθωρισµό 
που είναι 0,1%.

Σύµφωνα µε κοινή ανάλυση των 
Coldiretti και του ινστιτούτου Ixe, 
τέσσερις στις 10 αγροτικές επιχει-
ρήσεις κηπευτικών αντιµετωπίζουν 
πολλαπλά προβλήµατα, λόγω των 
αλλαγών στα κανάλια διανοµής, 
που έφεραν τη ζήτηση στα σούπερ 
µάρκετ (14% αύξηση στα φρούτα 
και 24% στα λαχανικά) η οποία ό-
µως δεν είναι ικανή να αντισταθ-
µίσει τις απώλειες από το κλείσιµο 
του κλάδου Ho.Re.Ca. Ως εκ τούτου, 
δεν θα πρέπει να βγαίνει αυθαίρε-
τα το συµπέρασµα ότι ο κλάδος της 
γεωργίας βγαίνει γενικά και οριζό-
ντια κερδισµένος από αυτή την κρί-
ση. «Για να βοηθήσουµε την τοπι-
κή παραγωγή όποτε µπορούµε», 
αναφέρει ο Φιόρι, «θα πρέπει να 
αγοράζουν οι καταναλωτές απευ-
θείας από τον αγρότη». Στο Βαρέ-
ζε πάντως, ήδη 40 εταιρείες του δι-
κτύου αγροτών Campagna Amica, 
έχει ξεκινήσει το ντελίβερι στις οι-
κίες των καταναλωτών αλλά και 
την πώληση έτοιµων γευµάτων µε 
τοπικά προϊόντα.  

ΙΤΑΛΙΑ - ΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟ 

3,7%
4,1%4%

24%

ΦΡΟΥΤΑ

ΜΗΛΑ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗ 
ΣΕ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ για λαχανικά

0,1%
Πληθωρισμός

ΠΗΓΗ COLDIRETTI

Όλα ακριβά στο ράφι, 
λίγες όμως οι φορές που 
η αύξηση φθάνει στον 
παραγωγό  

Απευθείας πτήση Γαλλία-
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Η αύξηση της ζήτησης 
κηπευτικών λόγω Covid βρίσκει 
ξανά χαμένο τον παραγωγό

Αύξηση τιµών ως 
τον Σεπτέµβριο
Τα αποθέµατα χοιρινού 
κρέατος της Κίνας 
υπόκεινται σε έντονες 
πιέσεις, όσο η κατανάλωση 
επιστρέφει στα προ του 
κορωνοϊού επίπεδα, µε το 
υπουργείο Γεωργίας στο 
Πεκίνο να αναµένει πως 
µέχρι τον Σεπτέµβριο οι 
τιµές τόσο στην Ασία όσο 
και στον υπόλοιπο κόσµο 
θα κινηθούν ανοδικά.
Σηµειώνεται πως υπό 
κανονικές συνθήκες στην 
Κίνα σφάζονται περί τους 
700 εκατ. χοίρους 
ετησίως, που αποδίδουν 
50 εκατ. τόνους κρέατος, 
όγκος που αναλογεί στο 
µισό της παγκόσµιας 
κατανάλωσης. Με την 
ζήτηση να ανακάµπτει και 
τις προσπάθειες αύξησης 
του κοπαδιού να απαιτούν 
χρόνο, η αγορά χοιρινού 
κρέατος αναµένει σύµφωνα 
µε αναλυτές τουλάχιστον 
ένα ράλι ακόµα.

Η Coldiretti παρατηρεί 
στην Ιταλία αύξηση 
τιµών τροφίµων 40 
φορές πάνω από τον 
πληθωρισµό αλλά η 
τιµή του παραγωγού 
συνεχίζει όπως λέει 
να συµπιέζεται..

Έξι πτήσεις τσάρτερ που θα µεταφέ-
ρουν περισσότερες από 4.000 υψηλής 
ποιότητας χοιροµητέρες έχουν φτά-
σει εν µέσω πανδηµίας στην Κίνα α-
πό την Γαλλία. Είναι οι πρώτες από τις 
δεκάδες αποστολές που θα ακολου-
θήσουν, επιδοτούµενες από το Πεκί-
νο, µε στόχο την ανάπτυξη εκ νέου του 
κοπαδιού του µεγαλύτερου παραγω-
γού χοιρινού κρέατος παγκοσµίως.

Η Κίνα κινείται µε γρήγορους ρυθ-
µούς στην προσπάθεια να ανασυγκρο-
τήσει την παραγωγή της, έπειτα από 
την καταστροφική επέλαση της αφρι-
κανικής πανώλης, η οποία ασθένεια 
από το 2018 έως σήµερα αποδεκάτισε 
το κοπάδι της, µειώνοντας το κατά 60%.

Με τη ζήτηση για χοιρινό κρέας 
στην Κίνα να ανακάµπτει έπειτα από 
την δοκιµασία του κορωνοϊού, τα α-
ποθέµατα της χώρας δοκιµάζονται εκ 
νέου, µε τις τιµές να ξεφεύγουν ξανά, 
γεγονός που θα µπορούσε να προκα-
λέσει κοινωνική αναστάτωση στην α-
σιατική χώρα, αφού το χοιρινό κρέας 
είναι εξαιρετικά λαοφιλές.

Η κάθε πτήση κοστίζει µέχρι και 1,5 
εκατ. δολάρια. ∆ύο έγιναν τον Ιανου-
άριο, ενώ τον προηγούµενο µήνα α-
κολούθησαν ακόµα δύο, φτάνοντας 
τον αριθµό των χοιροµητέρων που έ-
φτασαν στην Κίνα στις 3.400. «Είναι 
όπως µετά τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο. 

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr



Με 19 δισ. δολάρια η κυβέρνηση 
των ΗΠΑ θα επιχειρήσει να απορ-
ροφήσει τον αντίκτυπο της παν-
δηµίας του κορωνοϊού στα εισο-
δήµατα των Αµερικανών αγροτών 
και κτηνοτρόφων.

Παρότι το σύνολο των αγροτών 
και των κτηνοτρόφων στις Ηνωµέ-
νες Πολιτείες δεν έχει σταµατήσει 
τη δουλειά από την έναρξη της υ-
γειονοµικής κρίσης, οι πωλήσεις 
έχουν δεχθεί ισχυρό πλήγµα εξαι-
τίας της µετατόπισης της ζήτησης 
αλλά και της δραµατικής µείωσης 
των εισαγωγών.

«Θα θέσουµε σε εφαρµογή έ-
να πρόγραµµα βοήθειας 19 δισε-
κατοµµυρίων δολαρίων για τους 
υπέροχους γεωργούς και κτηνο-
τρόφους µας, που είναι αναγκα-
σµένοι να αντιµετωπίσουν τις συ-
νέπειες της παγκόσµιας πανδηµί-
ας», είπε ο Ντόναλντ Τραµπ την πε-
ρασµένη εβδοµάδα, κατά τη διάρ-
κεια της καθηµερινής συνέντευξης 
που παραχωρεί για τις προσπάθει-
ες της κυβέρνησής του να αντιµε-
τωπίσει την επιδηµία.

Προτεραιότητα σε αδύναµους
Ο υπουργός Γεωργίας Σόνι Περ-

ντιού διευκρίνισε ότι 16 δισ. δολά-
ρια θα δοθούν απευθείας σε αγρό-
τες και κτηνοτρόφους και τα υπό-
λοιπα 3 θα διατεθούν για την αγο-
ρά τροφίµων που θα διανεµηθούν 
στους πιο αδύναµους οικονοµικά.

Το ποσό αυτό δεν είναι ακόµα ξε-
κάθαρο για το κατά πόσο προέρχε-
ται από το ιστορικό πακέτο µέτρων 
αξίας 2,2 τρισ. που ψήφισε πριν α-
πό έναν περίπου µήνα η Γερουσία. 
Υπενθυµίζεται ότι σε αυτό υπήρχε 
η πρόβλεψη χρηµατοδότησης του 
USDA µε 9,5 δισ. δολάρια για την 

δηµιουργία ενός ταµείου έκτακτης 
ανάγκης ενώ ένα ποσό 14 δισ. δο-
λαρίων προορίζεται για µέτρα αγο-
ράς όπως είναι η εκπόνηση ειδι-
κών προγραµµάτων ανάπτυξης εκ-
µεταλλεύσεων και η αγορά αγροτι-
κών προϊόντων για την εξισορρό-
πηση των θεµελιωδών.

Υπενθυµίζεται πως τα προηγού-
µενα δύο χρόνια, ο Λευκός Οίκος 
διέθεσε περίπου 28 δισ. δολάρια 
ως αποζηµιώσεις σε αγρότες και 
κτηνοτρόφους για τα διαφυγόντα 
έσοδά τους εξαιτίας της απώλειας 
της κινεζικής αγοράς, που ήταν α-
ποτέλεσµα του εµπορικού πολέµου 
ανάµεσα στην Ουάσιγκτον και το 
Πεκίνο, µε την εκεχειρία ανάµεσα 
στις δυο πλευρές να συµπίπτει µε 
το ξέσπασµα της πανδηµίας.

Με 19 δισ. για τη γεωργία 
ο Λευκός Οίκος ξορκίζει 
τις επιπτώσεις της πανδημίας

Κίνα για 4.000 χοιρομητέρες

Έχασαν το µισό τους κοπάδι και 
πρέπει να το αναπληρώσουν» εξη-
γεί στο Reuters η Μαρί Πουσπαρα-
τζαλινγκάµ, στρατηγικός σύµβου-
λος της Axiom, µιας γαλλικής εται-
ρείας που ειδικεύεται στην γονιδι-
οµατική χοίρων, η οποία έχει ανα-
λάβει αυτό το ακριβό έργο.

Η Κίνα εισάγει χοιροµητέρες για-
τί θέλει να εκµεταλλευτεί την πρό-
οδο που έχει συντελεστεί τις τε-
λευταίες δεκαετίες στην γενετική 
βελτίωση ζώων, που επιτρέπουν 
στο κάθε ζώο να γενά µέχρι και 16 
χοίρους σε κάθε περίοδο. Επιπλέ-
ον 500 χοίροι από την ολλανδική 
εταιρεία Topigs Norsvin θα αξιο-
ποιηθούν σε µια φάρµα αναπαρα-
γωγής, µε σκοπό την ανάπτυξη ε-
νός νέου κοπαδιού 20 εκατ. χοίρων.

Το συγκεκριµένο έργο έχει α-
ναλάβει η κινεζική εταιρεία παρα-
γωγής χοιρινού κρέατος Dekang 
Group. Όλα αυτά γίνονται εν αρ-
µονία της γραµµής της κινεζικής 
κυβέρνησης, η οποία σε πολλές 
περιπτώσεις επιδοτεί µικρές και 
µεγάλες εκµεταλλεύσεις µε 270 
ευρώ για κάθε εισαγωγή χοίρου.

Μια τέτοιας κλίµακας επιχειρού-
µενη αλλαγή στην παραγωγή χοι-
ρινού κρέατος, αναµένεται ότι θα 
έχει παγκόσµιες επιπτώσεις, τόσο 

στις τιµές του προϊόντος που λογι-
κά θα υποστούν διόρθωση, όσο και 
στην αγορά ζωοτροφών, αφού οι α-
νάγκες της Κίνας θα αυξηθούν τό-
σο απότοµα όσο υποχώρησαν λό-
γω της πανώλης. Ήδη το συνολικό 
κοπάδι της χώρας έχει αυξηθεί κα-
τά 2,8% συγκριτικά µε τον Φεβρου-
άριο του τρέχοντος έτους, ενώ ο α-
ριθµός των µικρών χοίρων αυξήθη-
κε και αυτός κατά 7,3% σύµφωνα 
µε τα επίσηµα στοιχεία του κινεζι-
κού υπουργείου Γεωργίας.
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Γενετική 
βελτίωση 

Η Κίνα εισάγει χοιρο-
µητέρες γιατί θέλει 
να εκµεταλλευτεί 
την πρόοδο που 

έχει συντελεστεί τις 
τελευταίες δεκαετίες 

στη γενετική βελτίωση 
ζώων

ΠΑΚΕΤΟ ΜΕΤΡΩΝ 
ΤΡΑΜΠ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΣΕ ΑΜΕΣΕΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

19

163∆ΙΣ ∆ΙΣ

∆ΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΟΠΑ∆ΙΟΥ ΚΙΝΑΣ

ΧΟΙΡΟΜΗΤΕΡΩΝ
7.400

ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ
ΧΟΙΡΩΝ

500

ΕΚΑΤ. ΧΟΙΡΩΝ

ΚΟΠΑ∆Ι

20

Εισαγωγή
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Παρατείνεται µε τροπολογία του υπουργείου Οι-
κονοµικών έως 25 Ιουνίου και 25 Ιουλίου 2020 
αντίστοιχα η είσπραξη από τις τελωνειακές αρ-
χές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), του  
Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) και των λοι-
πών επιβαρύνσεων,  που αναλογούν σε έτοιµα 
προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα 
αλκοολούχα προϊόντα που εξήλθαν από καθε-
στώς αναστολής τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 

2020  και βεβαιώνονται σύµφωνα µε τις οριζό-
µενες διατάξεις. Η σχετική ρύθµιση για την πα-
ράταση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ που κανονικά θα 
καταβαλλόταν στα κατά τόπους τελωνεία στις 
25/4/2020 και στις 25/5/2020 για τον Μάρτιο 
και τον Απρίλιο 2020 έχει ως εξής :

Άρθρο 4: Παράταση προθεσµιών  είσπραξης  
ειδικού  φόρου  κατανάλωσης, φόρου  προστιθέ-
µενης  αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων

Παρατείνονται  έως 25 Ιουνίου 2020 η είσπραξη 
από τις τελωνειακές αρχές του Ε.Φ.Κ., του    Φ.Π.Α 
και των λοιπών επιβαρύνσεων,  που αναλογούν 
σε έτοιµα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά 
και άλλα  αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία εξήλ-
θαν από καθεστώς αναστολής τον Μάρτιο 2020 
και έως 25 Ιουλίου η είσπραξη των ανωτέρω επι-
βαρύνσεων στα εν λόγω προϊόντα, τα οποία εξήλ-
θαν από καθεστώς αναστολής τον Απρίλιο 2020.  

Παράταση για ΕΦΚ και ΦΠΑ σε αλκοολούχα ποτά

Προβληματίζει τους 
αγελαδοτρόφους 
η άνοδος στην 
τιμή της σόγιας 
που συμπίπτει 
χρονικά με την 
καταγραφή κάποιων 
κρουσμάτων 
μείωσης τιμών στο 
αγελαδινό γάλα

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Συναγερµός, που ακόµη, δεν έχει φτάσει να 
είναι «κόκκινος», έχει σηµάνει τις τελευταί-
ες εβδοµάδες στις κτηνοτροφικές µονάδες 
της χώρας από το απότοµο «τίναγµα» στην 
τιµή της σόγιας, η οποία από τα 340 ευρώ 
ο τόνος, τον περασµένο ∆εκέµβριο, σε λί-
γους µήνες έφτασε να πωλείται σήµερα έ-
ως και τα 420 ευρώ ο τόνος. Η αιφνίδια εξέ-
λιξη, µετά από µια περίοδο µε ιστορικά χα-
µηλά στην τιµή του προϊόντος, έχει προκα-
λέσει ανησυχία στους κλάδους της εγχώρι-
ας ζωικής παραγωγής, διότι πρόκειται για 
βασικό πρωτεϊνούχο συστατικό στο σιτηρέ-
σιο των ζώων, το οποίο είναι από τους κύρι-
ους παράγοντες διαµόρφωσης του λειτουρ-
γικού κόστους των µονάδων. Το καµπανάκι 
έχει ηχήσει και στην αγελαδοτροφία, κυρί-
ως επειδή η άνοδος στην τιµή της σόγιας συ-
µπίπτει χρονικά µε την καταγραφή κάποιων 
κρουσµάτων µείωσης τιµών στο αγελαδινό 
γάλα από ορισµένες -προς το παρόν- γαλα-
κτοβιοµηχανίες.

Η ψυχραιµία στις τάξεις των συντελεστών 
παραγωγής του κλάδου δεν έχει χαθεί για 
την ώρα, ωστόσο ο προβληµατισµός τροφο-
δοτείται από το άδηλο της µελλοντικής συ-
µπεριφοράς που θα έχει η τιµή της σόγιας. 
∆ιότι αν η τάση παραµείνει ανοδική, τότε θε-
ωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα λειτουργήσει 
σαν «ντόµινο» και θα συµπαρασύρει ανοδι-
κά και τις άλλες ζωοτροφές. «Τις τελευταί-
ες 2-3 εβδοµάδες η τιµή της σόγιας ανά τό-
νο αυξήθηκε 40 – 50 ευρώ, από τα 370 ευρώ 
στα 420 ευρώ, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερος 

λόγος που να εξηγεί την άνοδο αυτή. Το κα-
κό, όµως, είναι ότι εξαιτίας της, έχουν αρχί-
σει να τσιµπάνε οι τιµές και στις άλλες ζωο-
τροφές, όπως για παράδειγµα το καλαµπό-
κι, το οποίο έχει πάρει 1 λεπτό το κιλό και α-
πό τα 17,5 λεπτά έχει πάει στα 18,5 λεπτά, 
πιέζοντας και άλλο το κοστολόγιό µας», ε-
πισήµανε στην Agrenda ο πρόεδρος της Έ-
νωσης Φυλής Holstein Ελλάδος, Ηλίας Κο-
τόπουλος, ο οποίος διατηρεί µεγάλη µονά-
δα στη Ξάνθη και παραδίδει ηµερησίως 25 
τόνους γάλα.

Την επιβάρυνση του κοστολογίου, ελέω 
της σόγιας, παραδέχεται και ο αγελαδοτρό-

φος Τάκης Καραγιώργος από τη Χαλκηδόνα 
Θεσσαλονίκης, αν και, όπως τονίζει, θεωρεί 
ότι στα σηµερινά επίπεδα τιµών µπορεί να 
απορροφηθεί από τους παραγωγούς, χωρίς 
να προκαλέσει ιδιαίτερους κραδασµούς για 
τις εκµεταλλεύσεις. ∆ιαχειρίσιµη χαρακτηρί-
ζει την κατάσταση για την ώρα και ο παρα-
γωγός Σάκης Παπαπαναγιώτου, µε αγελα-
δοτροφική µονάδα στην Κοµοτηνή, ο οποίος 
όµως, τονίζει ότι «το όφελος που έχουµε από 
τη µείωση της τιµής του πετρελαίου το ισο-
φαρίζει η αύξηση της τιµής της σόγιας. Αυτό 
που µε φοβίζει είναι να µην ξεφύγει κι άλλο. 
Στην περίπτωση αυτή, βέβαια, θα πρέπει να 

Αν η τάση παρα-
µείνει ανοδική, στη 
σόγια, είναι βέβαιο 
ότι θα συµπαρασύ-
ρει ανοδικά και τις 
άλλες ζωοτροφές.

Αύξηση 80 ευρώ στον τόνο

Νέα ζόρια φέρνουν 
σε αγελαδοτρόφους
οι ανατιμήσεις σόγιας

ΤΙΜΕΣ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

37από 38,5

38,5από 39

39από 40

37,5από 38,3
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Η ανθεκτικότητα που έδειξε ο αγροδιατροφι-
κός τοµέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο σοκ 
που προκάλεσε ο κορωνοϊός, δεν µπορεί να 
θεωρείται δεδοµένη και για τη συνέχεια, µε κά-
ποιες πρώτες εκτιµήσεις να εστιάζουν στη ζή-
τηση προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας 
που παράγει η ευρωπαϊκή ύπαιθρος, όπως εί-
ναι το κρασί και τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, η 
οποία αναµένεται να περιοριστεί αισθητά λό-

γω συρρίκνωσης των κλάδων της εστίασης και 
του τουρισµού. Σύµφωνα µε έκθεση της Κοµι-
σιόν, οι προοπτικές είναι επισφαλείς για τα πιο 
premium αγροτικά προϊόντα, τα οποία ποντά-
ρουν πολλά στις εξαγωγές σε χώρες της ∆υτι-
κής Ευρώπης και σε πολιτείες των ΗΠΑ και δύ-
σκολα θα καταφέρουν να διατηρήσουν τις πω-
λήσεις τους µε την καταναλωτική δαπάνη ση-
µαντικά περιορισµένη. Ενδεικτικά αναφέρεται 

στην ίδια έκθεση ότι η κατανάλωση οίνου εντός 
της ΕΕ θα µειωθεί κατά 8% µέσα στο 2020, σε έ-
ναν κλάδο όπου το 30% του τζίρου γίνεται σε ε-
στιατόρια και στο πλαίσιο του αγροτουρισµού. 
Αντίστοιχη είναι και η εικόνα για τα γαλακτοκο-
µικά προϊόντα και συγκεκριµένα για τα τυριά, 
τα οποία ναι µεν θα διατηρήσουν την ανοδική 
τάση εξαγωγών, ωστόσο η βελτίωση αυτή δεν 
προορίζεται για τα premium προϊόντα.

Δυσκολίες για τα προϊόντα υπεραξίας φέρνει η ύφεση

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ανά-
γκες για ρευστότητα στους κλάδους 
της εγχώριας ζωικής παραγωγής -ει-
δικά στις µικρότερες εκτροφές που 
«τρώνε» γρήγορα το λιγοστό κεφά-
λαιό τους- είναι επιτακτική, ώστε να 
µπορέσουν οι παραγωγοί να αγορά-
σουν ζωοτροφές το καλοκαίρι, όταν 
οι τιµές τους θα είναι χαµηλότερες, 
για να καταφέρουν να σταθούν στα 
πόδια τους στην επερχόµενη περίο-
δο ύφεσης και µέχρι να επιστρέψει 
η οικονοµία σε ρυθµούς ανάπτυξης.

∆εν είναι µάλιστα λίγοι αυτοί που 
θεωρούν πως τώρα είναι µια χρυσή 
ευκαιρία για την Ελλάδα, να στηρί-
ξει την εγχώρια κτηνοτροφία) τό-
σο την γαλακτοπαραγωγό και την 
κρεοπαραγωγική αγελαδοτροφία, 
αλλά και τη χοιροτροφία, την πτη-
νοτροφία και την αιγοπροβατοτρο-
φία, να αυξήσει το ζωικό της κεφά-
λαιο και να παράξει ανταγωνιστικά.

Προς την κατεύθυνση αυτή ακού-
γεται όλο και πιο συχνά το αίτηµα 
για τη θέσπιση ενός προγράµµα-
τος παροχής άτοκης χρηµατοδότη-
σης, που θα στηρίξει µε κεφάλαια 
κίνησης της εκµεταλλεύσεις και τα 
όποια ποσά δοθούν τώρα, οι δικαι-
ούχοι να τα επιστρέψουν σε ορί-
ζοντα πενταετίας, προκειµένου να 
µπορέσει η χώρα να αποκτήσει αυ-
τάρκεια σε κρέας και σε αγελαδινό 

γάλα και η ζήτηση να συναντήσει 
την προσφορά. Καθοριστικό ρόλο 
προς την κατεύθυνση αυτή, µπορεί 
να διαδραµατίσει αφενός η ίδια η 
καταναλωτική κοινότητα δείχνοντας 
µια προτίµηση στα ελληνικά προϊό-
ντα, αλλά και η ενεργοποίηση, επι-
τέλους, όσον αφορά στη γαλακτο-
παραγωγό αγελαδοτροφία, του θε-
σµικού πλαισίου για την αναγραφή 
τις συσκευασίες της προέλευσης του 
γάλακτος, όπως επίσης και η αλλα-
γή του κώδικα τροφίµων – ποτών, 
για να πάψει να επιτρέπει να πα-
ρασκευάζεται το ελληνικό γιαούρ-
τι -το οποίο χαίρει µεγάλης εκτίµη-
σης στις αγορές του εξωτερικού- και 
µε πρώτη ύλη πέραν του ελληνικού 
αγελαδινού γάλακτος.

Όσον αφορά το χοιρινό κρέας, την 
κατάσταση επιδεινώνει η «βουτιά» 
που παρατηρείται στην τιµή του η 
οποία τούτη την περίοδο κυµαίνε-
ται στα 1,10 έως το πολύ 1,35 ευ-
ρώ το κιλό, ζων βάρος, όταν πριν 
ενσκήψει η κρίση του κορωνοϊού 
είχε φτάσει µέχρι και τα 1,80 ευρώ 
το κιλό ζων βάρος. Ανάλογη εικόνα 
επικρατεί και στην πτηνοτροφία, η 
οποία επίσης κάνει χρήση της σό-
γιας για την τροφή των πτηνών και 
αντιµετωπίζει µείωση ζήτησης, λό-
γω lockdown στα επισιτιστικά κα-
ταστήµατα και το HORECA.

δούµε εναλλακτικές πρωτεϊνούχες ζωοτρο-
φές, όπως ηλιάλευρα και τα κραµβάλευρα».

Στα επίπεδα του 10%-15%, προσδιορίζει α-
πό την πλευρά του την άνοδο της τιµής της 
σόγιας ο αγελαδοτρόφος ∆ηµήτρης Παπαδά-
κης από την περιοχή του ∆ήµου Εχεδώρου 
Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκφράζει την ελπί-
δα να µην πρόκειται για κάποιο κερδοσκοπι-
κό παιχνίδι και το πλοίο που αναµένεται να 
φτάσει στην Ελλάδα στα µέσα Ιουνίου, να ο-
δηγήσει σε αποκλιµάκωση της αυξητικής πο-
ρείας στην τιµή του προϊόντος.

Για τον αγελαδοτρόφο και γεωπόνο Σταύ-
ρο Αυγερινό, πάλι -αλλά και για την πλειονό-
τητα των συνοµιλητών µας- αυτό που κυρίως 
προξενεί ανησυχία είναι το γεγονός πως η ά-
νοδος στην τιµή της σόγιας, γίνεται σε µια πε-
ρίοδο κατά την οποία από κάποιες γαλακτοβι-
οµηχανίες έχουν ανακοινώσει µειώσεις στην 
τιµή του γάλακτος: Η Όλυµπος φέρεται να έ-
κοψε περίπου 1,5 λεπτό το κιλό (από τα 38,5 
στα 37 λεπτά), στην τιµή του γάλακτος, κατά 
το τελευταίο διάστηµα, η Κρι – Κρι κατά 0,5 
λεπτά το κιλό (από 39 στα 38,5 λεπτά), η ΝΕΟ-
ΓΑΛ κατά 1 λεπτό (από 40 λεπτά στα 39 λεπτά) 
και η Μεβγάλ κατά 0,8 λεπτά (από τα 38,3 λε-
πτά τον Ιανουάριο, στα 37,5 λεπτά το Μάρτιο). 

Επιταγές
Τουλάχιστον 
µέχρι τώρα 

καµία γαλακτο-
βιοµηχανία δεν 
κάνει χρήση της 
ρύθµισης µετα-
κύλισης, κατά 
75 ηµέρες, της 

πληρωµής

Ανάγκη για ένα πενταετές πρόγραμμα 
άτοκης χρηματοδότησης στην κτηνοτροφία

Προβλήµατα και 
στη χοιροτροφία
Παρόµοια προβλήµατα 
αντιµετωπίζει και ο 
κλάδος της 
χοιροτροφίας µε το 
συνδυασµό της άνοδο 
της τιµής της σόγιας και 
της πτώσης των τιµών 
στο χοιρινό κρέας να 
υπονοµεύουν τη 
βιωσιµότητα του κλάδου. 
Σύµφωνα µε τον 
πολύπειρο χοιροτρόφο 
Κώστα Βαµβακά «Η 
Χαλκιδική ΑΕ» η σόγια 
αντιπροσωπεύει, 
ανάλογα την περίοδο, 
από 15% έως και 25%. 
Φαίνεται δε, να έχει 
επηρεάσει και τα 
υπόλοιπα δηµητριακά, 
που καλύπτουν σχεδόν 
το 60% ανά τόνο 
σιτηρεσίου, αφού το 
καλαµπόκι πλησιάζει τα 
190 ευρώ ο τόνος, και 
το σιτάρι στα 190-200 
ευρώ ο τόνος.
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Απεξάρτηση 
του ΟΣΔΕ 
από εξωτερική 
ανάθεση ζητά 
η  ΠΟΓΕΔΥ
∆ικαιωµένη δηλώνει η ΠΟΓΕ∆Υ που 
είχε το θάρρος, όπως τονίζει, να 
καταδείξει από νωρίς τα χρόνια 
προβλήµατα της διαδικασίας 
υποβολής της δήλωσης ΟΣ∆Ε, µετά 
την ανακοίνωση των εργαζοµένων 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ζητούν µετ’ 
επιτάσεως την «απεξάρτηση» του 
δηµόσιου φορέα από κάθε είδους 
εξωτερική ανάθεση των υπηρεσιών 
του. Η ΠΟΓΕ∆Υ ενηµερώνει ότι 
αποδέχτηκε την πρόσκληση 
-πρόκληση για συµµετοχή της σε 
επιτροπή µε εκπροσώπους της ΝΕΑΣ 
ΠΑΣΕΓΕΣ για το ΟΣ∆Ε και δηλώνει 
πρόθυµη και σε κάθε άλλη 
πρόσκληση από θεσµικούς και µόνο 
εκπροσώπους των αγροτών και 
κρατικών οργανισµών και φορέων, 
µε κύριο στόχο «να απελευθερωθεί 
το ΟΣ∆Ε για τους αγρότες».
Στην ανακοίνωσή της, µεταξύ άλλων, 
αναφέρονται τα εξής: 
«Αρχές Απρίλη επισηµάναµε ότι η 
διαδικασία που επιλέχθηκε φέτος για 
την υποβολή στα κέντρα υποδοχής 
δηλώσεων (ΚΥ∆) µε email και 
Courier, αποτελεί «ασπιρίνη» για την 
καραντίνα και ίσως αποτελέσει πεδίο 
αµφισβητήσεων για την εγκυρότητα 
της διαδικασίας και αιτία επιπλέον 
κόστους. Υποστηρίξαµε µε σθένος 
πως µε κάποιο τρόπο και µε 
ανάπτυξη ενός φιλικού 
περιβάλλοντος, το ΟΣ∆Ε (όπως το 
γνωρίζει ο κόσµος) πρέπει να 
ενταχθεί στην   ενιαία  ψηφιακή πύλη 
του ∆ηµοσίου gov.gr. 
Οι υπεύθυνοι και ταυτόχρονα 
θιγµένοι έβαλαν µπρος τα 
«παπαγαλάκια» και τους 
λιβελογράφους και άρχισαν να 
πετάνε λάσπη στον ανεµιστήρα κατά 
πάντων. Και φανερώθηκαν γιατί τα 
«σκάγια» τους πήραν και τον 
πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρ. Βάρρα. 
Οι εργαζόµενοι στον ίδιο Οργανισµό 
βγήκαν µε ανακοίνωσή τους και 
είπαν αυτονόητες αλήθειες που και 
κατήγγειλαν αυτό το σύµπλεγµα των 
εξωτερικών παρεµβάσεων, 
τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι 
«καθίσταται πιο επίκαιρη από ποτέ η 
πάγια θέση του Συλλόγου µας για 
απεξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την 
εξωτερική ανάθεση αυτών των 
υπηρεσιών…».

Κοντά η αποκαθήλωση, 
μπορεί κι αλλιώς το ΟΣΔΕ 
Στο πλάι του Γρηγόρη Βάρρα τίθεται ο Σύλλογος Εργαζομένων του Οργανισμού

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

H ανάγκη «απεξάρτησης» του ΟΠΕΚΕΠΕ από 
κάθε είδους εξωτερική ανάθεση των υπηρε-
σιών του προβάλλεται µετ’ επιτάσεως σε σχε-
τική ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζοµέ-
νων του δηµόσιου φορέα. Αφορµή η επίθε-
ση που εξαπέλυσε την περασµένη εβδοµάδα 
στον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρ-
ρα, ο περιώνυµος «τεχνικός σύµβουλος», ο 
οποίος, εδώ και χρόνια, έχει κάνει απόβαση 
στον Οργανισµό Πληρωµών. 

Ειδικότερα στην ανακοίνωση των εργαζοµέ-
νων αναφέρονται µεταξύ άλλων τα ακόλου-
θα: «Εκ του νόµου υπεύθυνος για να υπερα-
σπιστεί τους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ απέ-
ναντι σε κάθε απειλή ή εκφοβισµό είναι ο Π-
ΣΕ-ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος δεν χρειάζεται τη βο-
ήθεια αυτόκλητων υπερασπιστών, ειδικά αν 
αυτοί εκπροσωπούν επιχειρηµατικά συµφέ-
ροντα. Η σφοδρότητα της προσωπικής επίθε-
σης κατά του Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ µέσω 
δηµοσιεύµατος, η οποία δείχνει να έχει ως α-
φορµή αφενός, τις αποφάσεις που έλαβε για 
την ενίσχυση της on line καταχώρησης των αι-
τήσεων ενιαίας ενίσχυσης, ΕΑΕ 2020, αφετέ-
ρου την προκήρυξη του διαγωνισµού για την 
παροχή υπηρεσιών τεχνικού συµβούλου στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ για το 2021, καθιστά πιο επίκαιρη α-
πό ποτέ την πάγια θέση του Συλλόγου µας για 
απεξάρτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ από την εξωτερική 
ανάθεση αυτών των υπηρεσιών. Τα πληροφο-
ρικά συστήµατα του ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζονται 
τη χορήγηση ενισχύσεων που προσεγγίζουν 

τα 3 δις ευρώ ετησίως. Μέχρι σήµερα ο ολο-
κληρωτικός έλεγχος και η διαχείριση του ΟΣ-
∆Ε από ιδιώτη σύµβουλο δηµιουργεί µονοπω-
λιακές συνθήκες. Γι’ αυτό λοιπόν, η ∆ιοίκηση 
του ΟΠΕΚΕΠΕ και η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΑ-
ΑΤ οφείλουν να ακούσουν τους εργαζόµενους 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι εδώ και πολλά χρόνια 
ζητούν την αυτοδύναµη λειτουργία των πλη-
ροφοριακών συστηµάτων του.

Η αναφορά στο δηµοσίευµα, του περιεχόµε-
νου µηνύµατος, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 
του Προέδρου, εάν είναι ακριβής, δηµιουργεί 
εύλογη ανησυχία στους εργαζοµένους του, για 
την τήρηση του απορρήτου. Για το λόγο αυτό 
πιστεύουµε ότι η συγκεκριµένη αναφορά θα 
πρέπει να διερευνηθεί, καθώς σύµφωνο εµπι-
στευτικότητας υπογράφουν και οι εξωτερικοί 
συνεργάτες ώστε να διασφαλιστεί ότι καµία 
διαρροή µηνυµάτων ηλεκτρονικής αλληλο-
γραφίας δεν θα είναι εφικτή στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για να αποφευχθεί κάθε ενδεχόµενο στο-
χοποίησης των υπαλλήλων που θα συµµετά-

σχουν στην επιτροπή που θα διεξάγει το δια-
γωνισµό που αφορά την παροχή υπηρεσιών 
Τεχνικού Συµβούλου για το 2021, καθώς και 
την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής του έρ-
γου, ζητούµε η επιλογή τους να διενεργηθεί 
µε κλήρωση, όπως προβλέπεται από την νο-
µοθεσία, παρουσία εκπροσώπου του Συλλό-
γου µας. Σε περίπτωση που η ∆ιοίκηση κρίνει 
απαραίτητη τη συµµετοχή στις εν λόγω επιτρο-
πές υπαλλήλων συγκεκριµένων ειδικοτήτων 
ή συγκεκριµένων ∆ιευθύνσεων, θα πρέπει η 
κλήρωση για τα αντίστοιχα µέλη της Επιτρο-
πής, να διενεργηθεί µεταξύ όλων των υπαλ-
λήλων που ανήκουν στη συγκεκριµένη ∆ιεύ-
θυνση ή ειδικότητα και η Επιτροπή να συµπλη-
ρωθεί µε µέλη που θα κληρωθούν από το σύ-
νολο των υπαλλήλων του Οργανισµού, ή του-
λάχιστον αυτών που έχουν έδρα την Αθήνα.

Ο Σύλλογός µας παρακολουθεί στενά τα θέ-
µατα που σχετίζονται τόσο µε την ανάθεση της 
λειτουργίας των πληροφοριακών συστηµάτων 
του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ιδιώτες, όσο και µε τη διαδι-
κασία πιστοποίησης φορέων για τη συλλογή 
και υποβολή των AEA, τα οποία δυστυχώς εί-
ναι φανερό ότι συνδέονται µεταξύ τους και δί-
νουν στο σχήµα Gaia Επιχειρείν – Neuropublic 
A.E. µε την ιδιότητα του φορέα συντονισµού, 
δεσπόζουσα θέση στον «ανταγωνισµό». Για 
το λόγο αυτό, θα παρεµβαίνουµε προς κάθε ε-
µπλεκόµενο, σε κάθε περίπτωση κρίνουµε ότι 
θίγεται η ορθή και αυτοδύναµη λειτουργία του 
Οργανισµού. Σε κάθε περίπτωση, δεν θα επι-
τρέψουµε να παίζονται παιχνίδια στην πλάτη 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επιδιώκουν την κερδοσκο-
πία σε βέρος των αγροτών και του ∆ηµοσίου».

Σε κατάσταση πανικού
Η επίθεση που εξαπέλυσε µε 

τηλεοπτικό σποτ η γνωστή «δυνα-
στεία» σε βάρος του Γρηγόρη 

Βάρρα, είναι δηλωτική 
της κατάστασης πανικού στην 

οποία έχει περιέλθει 
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Το παραπάνω αποτυπώνεται µε µεγαλύτερη 
«ευκρίνεια» στα συµβόλαια µελλοντικής 
εκπλήρωσης ουρίας στις ΗΠΑ.
Εδώ οι τιµές της ουρίας για τα λιγοστά 
συµβόλαια Απριλίου βρίσκονται µετά βίας 
κάτω από τα 260 δολάρια ανά τόνο, γεγονός 
που οφείλεται και στο αυξηµένο κόστος 
µεταφορών. Στα συµβόλαια Μαίου, η ουρία 
κοστίζει 215 δολάρια στον τόνο, ενώ τον 
Ιούνιο οι τιµές πέφτουν στα 195 δολάρια. 

Πρόκειται για µια διαφορά µεγαλύτερη του 
25% µέσα σε δύο µήνες. Κατά το δεύτερο 
εξάµηνο του έτους, οι τιµές των συµβολαίων 
βρίσκονται και πάλι πάνω από τα 200 δολάρια 
όµως µέχρι το τέλος του 2020, δεν 
υπερβαίνουν τα 203 δολάρια ανά τόνο. Η 
εξέλιξη στην Ευρώπη θα µπορούσε να είναι 
παρόµοια εφόσον δεν σηµειωθούν απρόοπτα 
ζητήµατα στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της 
ασυµµετρίας της πανδηµίας.

ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με το 78% της ενέργειας που κα-
ταναλώνουν οι Έλληνες αγρότες 
να αφορά σε υγρά καύσιµα και λι-
παντικά, η κρίση στην οποία έχει 
περιέλθει η παγκόσµια αγορά πε-
τρελαίου δεν µπορεί παρά να επι-
φέρει µια µετριοπαθή έστω µείω-
ση στο κόστος παραγωγής. Φυσι-
κά αυτή η µεταβολή διαφέρει από 
εκµετάλλευση σε εκµετάλλευση, 
όµως µε µια µατιά στη µέση τιµή 
πετρελαίου κίνησης όπως αυτή έ-
χει διαµορφωθεί για τον Απρίλιο 
του 2020 στα 1,14 ευρώ το λίτρο, 
φαίνεται πως το γέµισµα ενός ντε-
πόζιτου 150 λίτρων -που αναλογεί 
σε ένα µεσαίου µεγέθους τρακτέρ 
100 ίππων- κοστίζει περίπου 55 
ευρώ λιγότερο από ό,τι τον Απρί-
λιο του 2019, µε την µέση τιµή τό-
τε στα 1,40 ευρώ το λίτρο. 

Το ποσό αυτό µετά από µερικά 
γεµίσµατα δεν είναι αµελητέο, 
ειδικά σε µία περίοδο που οι α-
νάγκες των εκµεταλλεύσεων κο-
ρυφώνονται. Επιπλέον αναµένε-
ται τις προσεχείς ηµέρες µείωση 
στις διϋλιστηριακές τιµές όλων 
των καυσίµων στην Ελλάδα, µε 
την παγκόσµια αγορά πετρελαί-
ου να µην δίνει σε καµία περίπτω-
ση σηµάδια ανάκαµψης έπειτα α-
πό την ιστορική υποχώρηση που 
σηµείωσε την περασµένη ∆ευτέ-
ρα 20 Απριλίου το αµερικανικό αρ-
γό, που έφτασε να πωλείται στα 
-40 δολάρια το βαρέλι. 

Στην πραγµατικότητα, όλες οι 
εκτιµήσεις κάθε άλλο παρά ανά-
καµψη βλέπουν, µε τους Financial 
Times να επισηµαίνουν πως τίπο-
τα δεν εµποδίζει το πετρέλαιο να 
φτάσει ακόµα και τα -100 δολά-
ρια το βαρέλι, όσο τα προβλήµα-

τα αποθήκευσης επεκτείνονται σε 
ολόκληρο τον κόσµο.

Να σηµειωθεί πως η ενέργεια 
καταλαµβάνει το 23,8% του συ-
νολικού κόστους εισροών για τον 
Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο, 
ενώ παράλληλα η χώρα επιβάλ-
λει φόρους άνω του 70% στην τι-
µή λιανικής στα καύσιµα, µε τον 
ΕΦΚ για το πετρέλαιο κίνησης να 
αγγίζει τα 41 λεπτά το λίτρο.

Η τιµή των λιπασµάτων
Βέβαια οι επιπτώσεις του κραχ 

στην πετρελαϊκή αγορά δεν περι-
ορίζονται µόνο στις «βενζίνες». Το 
πετρέλαιο συµπαρασύρει το βιοντί-
ζελ, το οποίο µε την σειρά του επη-
ρεάζει τις τιµές των ενεργειακών 

φυτών, µε το καλαµπόκι στις ΗΠΑ 
να βρίσκεται πλέον σε χαµηλό 11 
ετών. Από την άλλη οι πιέσεις αυτές 
µεταφέρονται και στις ζωοτροφές. 

Όπως είναι επόµενο και οι υ-
πόλοιποι ενεργειακοί πόροι ακο-
λουθούν έντονη πτωτική πορεία, 
όπως το κάρβουνο αλλά και το 
φυσικό αέριο, τον σηµαντικότε-
ρο παράγοντα κόστους στην πα-
ραγωγή αζωτούχων λιπασµάτων. 
Ειδικά στην Ευρώπη, η τιµή του 
φυσικού αερίου έπεσε κατά 45% 
από τον Φεβρουάριο, µε την πτώ-
ση να αγγίζει το 70% µέσα σε ένα 
έτος. Αυτή η τεράστια πτώση της 
τιµής του φυσικού αερίου µειώ-
νει αισθητά το κόστος παραγωγής 
σύνθετων λιπασµάτων, κάτι που 
επισηµαίνει σε πρόσφατη έκθε-

σή της και η Κοµισιόν.
Ωστόσο, η µείωση των τιµών για 

τα λιπάσµατα θα µεταφερθεί πιο 
αργά στην αγορά από ό, τι συνέ-
βη στην περίπτωση του ντίζελ, ε-
πειδή οι αποθήκες των κατασκευ-
αστών και των αντιπροσώπων εί-
ναι ακόµη σε σηµαντικό βαθµό 
γεµάτες µε τελικά προϊόντα και 
πρώτες ύλες που αγοράστηκαν και 
κατασκευάστηκαν πολύ πιο ακρι-
βά από όσο υπαγορεύει η σηµερι-
νή κατάσταση. Σε αυτό προστίθε-
νται τα αυξανόµενα προβλήµατα 
στις αλυσίδες εφοδιασµού µεγά-
λων κατασκευαστών και εξαγω-
γέων. Όλα αυτά δεν µπορεί πα-
ρά να καθυστερήσουν την πτώση 
των τιµών των λιπασµάτων, αλλά 
όχι να την σταµατήσουν. 

Κόβει 55 ευρώ από 
κάθε φουλάρισμα 

τρακτέρ το πετρέλαιο
Άμεσα και 

έμμεσα κόστη 
στην παραγωγική 

διαδικασία προς 
όφελος των αγροτών 

εξασφαλίζει 
η ιστορική πτώση 

της τιμής του 
πετρελαίου

Μείον 60 δολάρια
 τον τόνο η ουρία 
µέσα σε ένα µήνα

Ενέργεια
Σύµφωνα µε στοιχεία της 
Eurostat, η ενέργεια αποτελεί 
το 23,8% του συνολικού 
κόστους των εισροών για τον 
Έλληνα αγρότη, ενώ το 78% 
της ενέργειας που 
καταναλώνει είναι τα υγρά 
καύσιµα και τα λιπαντικά.

Πετρέλαιο
Το πετρέλαιο συνιστά το 
µεγαλύτερο έξοδο στην 
παγκόσµια βιοµηχανία 
µεταφορών, κάτι που µάλλον 
οδηγεί σε µείωση του κόστους 
αποστολών. Ωστόσο, όσο 
αυξάνεται η απόσταση την 
οποία µπορεί να διανύσει ένα 
προϊόν χωρίς να επηρεαστεί 
σηµαντικά η τιµή του, τόσο οι 
αγρότες εµπλέκονται σε έναν 
έντονο µεταξύ τους 
ανταγωνισµό. 

Στα -100
Οι  Financial Times να 
επισηµαίνουν πως τίποτα δεν 
εµποδίζει το πετρέλαιο να 
φτάσει ακόµα και τα -100 
δολάρια το βαρέλι, όσο τα 
προβλήµατα αποθήκευσης 
επεκτείνονται σε ολόκληρο 
τον κόσµο.
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ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΤΕΡΕΣ
Γ.Γ ΟΗΕ
«Πρέπει να δηµιουργήσουµε 
νέες θέσεις εργασίας και 
επιχειρήσεις µέσω µιας 
καθαρής και πράσινης 
µετάβασης[…]όπου οι φόροι 
θα χρησιµοποιούνται για τη 
διάσωση των επιχειρήσεων, 
πρέπει να συνδέονται µε τη 
δηµιουργία πράσινων 
θέσεων εργασίας και 
βιώσιµης ανάπτυξης». 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΑΝΙ∆ΟΥ
 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ
«Ο Covid – 19 είναι µια 
ασθένεια που δεν σέβεται 
καµία ηλικία. Μπορεί τα 
περιστατικά σε νέες ηλικίες 
να είναι λίγα, αυτό δεν 
σηµαίνει ότι δεν προσβάλει 
νεαρούς ασθενείς […]
έχουµε να κάνουµε µε µία 
ασθένεια που µπορεί να 
εξελιχθεί έτσι ανά πάσα 
στιγµή.».

ΤΖΟΖΕΦ ΣΤΙΓΚΛΙΤΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ
«Υπό αυτές τις συνθήκες, 
το lockdown (σ.σ στις ΗΠΑ) 
δεν θα επιβληθεί από το 
κράτος, αλλά από τον ίδιο 
τον φόβο. Η πραγµατική 
ανησυχία είναι ότι οι 
άνθρωποι δεν θα ξοδεύουν 
χρήµατα σε τίποτα άλλο 
εκτός από το φαγητό τους 
και αυτός είναι ο ορισµός 
µιας Μεγάλης Ύφεσης.».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΜΗΠΩΣ ΣΤΑ 5.000 ΕΥΡΩ ΕΙΝΑΙ ΚΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΟΠΕΚΕΠΕ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

 
Κάλλοι
«Υποστηρίξαµε µε σθένος πως 
µε κάποιο τρόπο και µε 
ανάπτυξη ενός φιλικού ΟΣ∆Ε 
(όπως το γνωρίζει ο κόσµος) 
πρέπει να ενταχθεί στην  ενιαία 
ψηφιακή πύλη του ∆ηµοσίου 
gov.gr. Εδώ και αν έγινε “χαµός” 
καθώς φαίνεται ότι πατήσαµε 
πάρα πολλούς «κάλλους» !», 
λένε οι γεωτεχνικοί του 
∆ηµοσίου µε αφορµή τα πυρά 
της…µηχανοπαρέας στο Βάρρα.

Life style
∆εν ξέρω αν φταίνε τα µέτρα 
κοινωνικής αποστασιοποίησης 
λόγω της πανδηµίας αλλά το 
άρθρο του πρώην υπουργού της 
πλατείας από την Πέλλα, άγγιξαν 
ευαίσθητες χορδές, για την αξία 
του πρωτογενούς τοµέα, που 
παραγκωνίστηκε χάριν της 
«ανάπτυξης χωρίς παραγωγή», 
του «εύκολου και γρήγορου 
κέρδους», της «καπατσοσύνης» 
και του life style. 

Κοπιάρης
Επιβεβαιώθηκε λέει ο Λάκωνας, 
πρώην υπουργός της πλατείας, 
ότι ο νυν είναι του copy paste. 
Τροπολογία που είχαν καταθέσει 
πέρυσι συριαζαίοι βουλευτές, για 
την επίλυση των οφειλών 
κτηνοτρόφων από το πρόγραµµα 
εκρίζωσης ζωνόσων, την οποία 
είχε απορρίψει ο Μαυρουδής, 
την επανέφερε και την 
παρουσιάζει δική του. ∆εν λείπει, 
λέει, ούτε κόµµα.

Στις κλειστές πίστες de minimis;

Tα ρεφλέξ και την πρεµούρα που έδειξε για την στήριξη των 
ανθοπωλών και τις εισαγωγές εξ Ρουµανίας, αν τα έδειχνε ο 
υπουργός της πλατείας και για τους κτηνοτρόφους θα έσπα-
γε καρδιές. Το ότι το σκέπτεται µέχρι να κάνει την κίνηση του 
πάντως είναι, αν µη τι άλλο, παρήγορο, για έναν κόσµο, ό-
πως οι αιγοπροβατορόφοι, που υποµένουν τις πάσης φύσε-
ως αντιξοότητες, όχι µόνο της πανδηµίας, αλλά και των στρε-
βλώσεων που διέπει την εν λόγω αγορά κρέατος και επιτρέ-
πει στους συνήθεις επιτήδειους να αλωνίζουν.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Οµαλοποιήθηκε 
η κατάσταση στη 
χοιροτροφία µετά την 
άρση, την περασµένη 
εβδοµάδα, των 
περιοριστικών µέτρων 
που είχαν επιβληθεί 
για την αφρικανική 
πανώλη των χοίρων 
στις Π.Ε των Σερρών 
και της Θεσσαλονίκης.

Γαλλία, Ισπανία, 
Γερµανία και άλλες 
χώρες δίνουν έκτακτη 
βοήθεια στους αγρότες 
λόγω πανδηµίας και 
ουδείς εκεί µιλά για 
ρουσφετολογικού 
τύπου διευθετήσεις. 
Εδώ τα πράγµατα είναι 
διαφορετικά πρέπει να 
περάσουν από πολλά…
φίλτρα.

Υβρίδια
Το… κάτσε και θα δούµε για 

τη στήριξη των κτηνοτρόφων δεν 
ίσχυσε στην περίπτωση των 
αλιέων και των ανθοπαραγωγών 
που χωρίς κάποια ιδιαίτερη 
καταγραφή, έκαναν τον 
Μαυρουδή να δεσµεύσει τα 
πρώτα 15,3 εκατ. ευρώ και 10 
εκατ. αντίστοιχα από τον 
«κουµπαρά» των 150 εκατ. ευρώ. 

Οι κτηνοτρόφοι πάντως 
περιµένουν τα πολυθρύλητα 
αποτελέσµατα ελέγχων 
αποθεµάτων και εισαγωγών, 
προσβλέποντας σε µια δίκαιη 
αποζηµίωση.

Βέβαια, δεν είναι µόνο η εν 
λόγω κατηγορία παραγωγών 
που περιµένει, µια µικρή βοήθεια 
για να µην βγει εκτός της 
παραγωγικής διαδικασίας. Σε 
αυτό, µπορεί να συντελέσει και 
το πιθανό Οk της Κοµισιόν για 
γενναία προκαταβολή τσεκ, κατά 
70% το Μάιο. 

;

ΝΟΒΑΚ ΤΖΟΚΟΒΙΤΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Θα προπονούσα τον Οζιέρ 
Αλιασίµ. Θα ήθελα πολύ να 
δουλέψω µαζί του γιατί 
είναι πολύ καλός τύπος, 
πολύ ταλαντούχος και 
δουλεύει σκληρά. Και τον 
Σαποβάλοφ επίσης και τον 
Τσιτσιπά. Εσύ (σ.σ. Φάµπιο 
Φονίνι) θα ήσουν σίγουρα 
από τους παίκτες που θα 
ήθελα να δουλέψω.».

 
Την επόµενη
φορά θα πάµε
και για τσίπουρα!

Ανακοινώθηκαν πριν το Πάσχα -έτσι για να 
κάνουν χαρούµενοι Ανάσταση οι παραγωγοί- 
κάτι de minimis για τεύτλα και θερµοκήπια στα 
Χανιά, αλλά ακόµα να τα δουν τα λεφτά. 
Πέρασαν 5-6 µέρες κι ενώ έχουν εκδοθεί οι 
σχετικές εγκύκλιοι από τον Οργανισµό 
Πληρωµών, αλλά τα χρήµατα έφταναν ως 
φαίνεται µέσω…. Μαδαγασκάρης!  

Κάπως έτσι και µ’ αυτούς τους 
αιγοπροβατοτρόφους, που είναι τόσο 
ξεκάθαρη η φετινή ζηµιά τους από την 
υπολανθάνουσα λειτουργία της αγοράς του 
Πάσχα. Όµως ο υπουργός, ενώ δηλώνει ότι το 
ξέρει και διαβεβαιώνει για τη βούληση της 
κυβέρνησης να τους αποζηµιώσει…. εδώ κι αν 
παίζουν καθυστερήσεις!

Πριν το Πάσχα, πάντως, κανονικά στο 
πρόγραµµα, σαν να µην τρέχει τίποτα άλλο πιο 
σηµαντικό, ξεκίνησε η υλοποίηση δύο 
συµβάσεων, ύψους 15 εκατ. ευρώ, για τη 
χαλαζική προστασία µε εναέρια µέσα, όπως 
ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ. Σκοπός είναι, σου λέει, η 
καταστολή του χαλαζιού και η µείωση των 
επιπτώσεων στις αγροτικές καλλιέργειες. Και 
κάπου εκεί περιχαρείς ανακοινώνουν από τον 
οργανισµό ότι µέσα στον Μάιο έρχεται άλλη 
µια δόση µε αποζηµιώσεις περί τα 10 εκατ. 
ευρώ. Οι εκκρεµότητες δε απέναντι στους 
παραγωγούς ακόµα κι από την περσινή χρονιά 
µαζεύτηκαν βουνό! 

Φίλος της Agrenda µας θυµίζει την ανάγκη 
νέου οργανογράµµατος στο υπουργείο της 
πλατείας. Παράδειγµα απλό, όπως λέει, η 
∆ιεύθυνση Φυτικού Πολλαπλασιαστικού 
Υλικού, η οποία συγκεντρώνει δίκην αχταρµά 
και τρεις αρµοδιότητες, επιτελική, εκτελεστική 
και ελεγκτική, µε αποτέλεσµα την απουσία 
κατάστρωσης στρατηγικής και την πλήρη 
αποτυχία. ∆ηλαδή, τουλάχιστον 40% 
παρεµπόριο και παράνοµη παραγωγή σπόρων 
και φυτωριακού υλικού, ανυπαρξία 
πιστοποίησης της εγχώριας παραγωγής 
δενδρυλλίων οπωροφόρων µε καθυστέρηση 
50 χρόνια έναντι Ιταλίας, Γαλλίας, κλπ, 
αθρόες εισαγωγές σπόρων και λοιπού 
πιστοποιηµένου φυτευτικού υλικού, έντονο 
αρνητικό σχετικό εµπορικό ισοζύγιο 
τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ.

Ο ίδιος µιλά και για το «έγκληµα» στο 
Ξυλόκαστρο. Το 2012, λέει, ήρθε από την 
Κύπρο γενετικό υλικό εσπεριδοειδών των 
κυριότερων εµπορικών ποικιλιών µε 
προδιαγραφές προβασικού για παραγωγή 
πιστοποιηµένων δενδρυλλίων. Αυτό, µέχρι 
σήµερα, µένει αχρησιµοποίητο ή αλλιώς 
«παρκαρισµένο» στον ∆ενδροκοµικό Σταθµό 
Ξυλοκάστρου µε υπεύθυνη την ∆ιεύθυνση 
Πολλαπλασιαστικού Υλικού. Θα γίνει κάτι ή 
µπα;    Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Σ
τη ζωή έχει αποδειχθεί 
ότι κερδίζουν αυτοί που 
διεκδικούν. Και µετά, ό-
πως έλεγε και ο Μάλκολµ 

Χ, το µέλλον ανήκει σ’ αυτούς που 
το προετοιµάζουν. Στην περίπτω-
σή σας, στην περίπτωσή µας, φί-
λοι αγρότες δεν συµβαίνει τίποτα 
από τα δύο. Και ο χρόνος περνάει.  

  Υπάρχει λόγος
ΕΧΩ ΓΙΝΕΙ κάτι παραπάνω, επικρι-
τικός και καυστικός αυτές τις µέ-
ρες, γιατί πιστεύω βαθιά µέσα µου 
ότι η κρίση γεννά ευκαιρίες. Και ή-
ταν πραγµατικά ευκαιρία, αυτή τη 
φορά, να αξιοποιηθεί κατάλληλα 
το περιβάλλον για τον επαναπροσ-
διορισµό του ρόλου των αγροτών 
για την επανεκκίνηση της αγρο-
τικής οικονοµίας στη χώρα µας. 

  Υπάρχει χώρος
ΠΡΩΤΟΝ γιατί αναδεικνύεται η 
συµβολή τους στη διατροφική ε-
πάρκεια και δεύτερον, γιατί, το 
πιο χαλαρό πλαίσιο λειτουργίας 
των ευρωπαϊκών κανόνων, δίνει 
στη χώρα µας κάποιες δυνατότη-
τες να διορθώσει πράγµατα τα ο-
ποία έχουν ξεκινήσει στραβά και 
µε τον καιρό έχουν κακοφορµίσει.

  Οι καλύτεροι 
ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ για να γίνει αυ-
τό; Πρώτα απ’ όλα αγαθές προθέ-
σεις και ξεκάθαρη πολιτική βού-
ληση. Ακολούθως, αυτό που έγι-
νε και µε την αντιµετώπιση του 
κορωνοϊού! Να κληθούν οι καλύ-
τεροι, επιστήµονες κατά βά-
ση και να αφεθούν ελεύθε-
ροι να κάνουν τη δουλειά 
τους. Έχω την εντύπωση ό-
τι οι άνθρωποι αυτοί υπάρ-
χουν. Υπάρχουν στο χώρο 
της επιστηµονικής κοινό-
τητας φωτεινά µυαλά και 
καταρτισµένοι τεχνοκρά-
τες που είναι σε θέση να 
µετρήσουν τις δυνατότητες 
της ελληνικής γεωργίας και 
να προτείνουν τεκµηριωµένα 
εναλλακτικούς δρόµους για µια 

ελπιδοφόρα επανεκκίνηση. Ε-
δώ, όχι στο Hollywood!  

  Χωρίς εμένα 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΟΝΤΟΥΣ, τους Γιαν-
νακάκηδες, τους Σατολιάδες και 
τους Κουτσουπιάδες δεν γίνεται 
δουλειά! Για να προλάβω παρε-
ξηγήσεις, αναφέροµαι στον κοι-
νό σχεδιασµό της επόµενης µέ-
ρας και όχι στη διαχείριση της πε-
ζής καθηµερινότητας. Μπορεί οι 
παραπάνω, γι’ αυτό που κάνουν 
στον τόπο τους και στην οργάνω-
σή τους, να είναι οι καλύτεροι. 
Αυτό που χρειάζεται ο τόπος τώ-
ρα και ο χώρος σήµερα, είναι ένα 
αξιόπιστο στρατηγικό σχέδιο. Ε-
πιστηµονικά τεκµηριωµένο, πρα-
κτικά εφαρµόσιµο και οικονοµι-
κά αποτελεσµατικό. Ιδέες µπο-
ρούν να καταθέσουν οι πάντες! 
Προτάσεις θα κάνουν οι επιστή-
µονες! Τις αποφάσεις θα τις πά-
ρει η υπεύθυνη πολιτική ηγεσία!

  Εκτός ισορροπίας 
ΘΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ γιατί αυτό δεν έ-
γινε µέχρι τώρα; Πρώτον γιατί υ-
πήρχαν κάποια αποθέµατα. Και 
δεύτερον γιατί κανείς δεν ήθελε 
να διαταράξει την λεπτή ισορρο-
πία γύρω από το σύστηµα εξου-
σίας το οποίο έκαστος υπηρετού-
σε. Τώρα, όλα δείχνουν ότι η ι-
σορροπία χάλασε και το παιχνί-
δι δεν µπορεί να ξαναστηθεί µε 
την ίδια σηµαδεµένη τράπουλα!

  Ο πρωτογενής
ΤΟ Ι∆ΙΟ και τα... αποθέµατα. 

Λιγοστεύουν επικίνδυνα! 
Και δεν αναφέροµαι φυ-
σικά στα αποθέµατα τρο-
φίµων στα super market. 
Μιλάω για τα πραγµατικά 
αναπτυξιακά αποθέµατα. 
Αν το παιχνίδι της οικονο-
µίας είναι, όπως λένε, α-
νάγκη να αρχίσει ξανά α-
πό την αρχή, τότε ο πρω-
τογενής τοµέας εκ της φύ-
σεώς του µετέχει πρώτος! 

Αυτό που 
χρειάζεται ο 
τόπος τώρα και 
ο χώρος σήµερα, 
είναι ένα αξιόπιστο 
στρατηγικό σχέδιο. 
Επιστηµονικά 
τεκµηριωµένο, 
πρακτικά 
εφαρµόσιµο 
και οικονοµικά 
αποτελεσµατικό. 
Ιδέες µπορούν 
να καταθέσουν οι 
πάντες! 

M
ια σειρά από σοβαρές µελέτες δεί-
χνουν πως όταν συµβαίνουν κά-
ποιες καταστροφές προκαλούν α-
νατροπές στην πορεία της Ιστορί-

ας. Και φέρνουν τα πάνω κάτω στις κοινωνικές 
εξελίξεις. Με αποτελέσµατα συχνά απροσδόκη-
τα, και όχι πάντα αρνητικά. Η πιο σηµαντική, α-
πό ιστορικής και οικονοµικής πλευράς, σχετι-
κή εργασία είναι το βιβλίο του Walter Scheidel 
(«The Great Leveler: Violence and the History 
of Inequality from the Stone Age to the Twenty 
First Century», Princeton, 2017).

Εκεί ο Scheidel εξηγεί πως στην πορεία της 
ανθρωπότητας οι συνθήκες για τους απλούς 
πολίτες ήταν σκληρές και συχνά απάνθρωπες. 
Ακραίος πλούτος και ακραίες καταστάσεις φτώ-
χειας χαρακτήριζαν τις κοινωνίες των ανθρώ-
πων. Αυτό άλλαξε κάποιες εποχές. Οχι όµως λό-
γω επικράτησης διαφορετικών ιδεών και φωτι-
σµένων ηγεσιών. Αυτό που προκάλεσε τις αλ-
λαγές ήταν συνθήκες δυστυχίας. ∆ηλαδή εκδη-
λώσεις γενικευµένης βίας, όπως ο πόλεµος, οι 
φονικές επιδηµίες, οι επαναστάσεις και η κα-
τάλυση του όποιας κρατικής οντότητας υπήρ-
χε. Οι συνέπειες τέτοιων γεγονότων επιδρού-
σαν καταλυτικά στην τότε κοινωνική δοµή ανα-
τρέποντας οικονοµικές ισορροπίες και οδηγού-

σαν σε περισσότε-
ρη ισότητα. Η ανα-
τροπή των δοµών 
και οι βίαιες ανα-
κατατάξεις, όπως 
κι ο µεγάλος αριθ-
µών των θυµάτων, 
οδηγούσε σε νέες 
πραγµατικότητες. 
Λιγόστευαν τα ερ-

γατικά χέρια, αυξάνονταν συνακόλουθα οι α-
µοιβές, κατέρρεαν οικονοµικά οι άρχουσες τά-
ξεις, τη φεουδαρχία ακολουθούσε η εµφάνιση 
ισχυρών εµπορικών στρωµάτων και αναγκαστι-
κά ανακαλύπτονταν νέα εργαλεία και τεχνικές. 
Οι αλλαγές αυτές προκαλούσαν σηµαντικές α-
νατροπές µε αποτέλεσµα µεγαλύτερη οικονο-
µική ισότητα και συµµετοχή του λαού στη δι-
ευθέτηση του µέλλοντός του.

Σε µια βαθύτερη ιστορική επισκόπηση ο David 
Keys στο έργο του «Catastrophe: An Investigation 
into the Origins of the Modern World», Century, 
1999, υποστηρίζει πως οι δραµατικές αλλαγές 
σε όλον τον κόσµο που µετέβαλαν άρδην τον 
ρου της Ιστορίας, οδηγώντας στον Μεσαίωνα 
και µετά στην Αναγέννηση, ξεκίνησαν από µια 
καταστρεπτική έκρηξη ενός ηφαιστείου µεταξύ 
Σουµάτρας και Ιάβας, το 536 µ.Χ. Συνταρακτι-
κές αλλαγές σηµειώθηκαν σταδιακά παντού, 
επηρεασµένες από ένα νέφος που σκέπασε ό-
λον τον γνωστό τότε κόσµο. Από αυτή την έ-
κρηξη τέθηκαν σε κίνηση συγκλονιστικές αλ-
λαγές  που τελικά οδήγησαν στον σχηµατισµό 
του σύγχρονου κόσµου.

*ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ

Καταστροφές 
& εξελίξεις

ΤOY  ΑΝ∆ΡΕΑ 
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Η 
πρώτη προσπάθεια για την 
εγχώρια παραγωγή πιστο-
ποιηµένων µοσχευµάτων 
για φύτευση αµπέλου άρ-

χισε το 1986 και σταµάτησε αµέσως ό-
ταν ο τότε Υπουργός Γεωργίας κ. Ποτ-
τάκης αντικατέστησε  την επιστηµο-
νική οµάδα, που µόλις είχε ολοκλη-
ρώσει επιτυχώς την πιστοποίηση των 
σπόρων σποράς και άρχισε να κατα-
πιάνεται µε την πιστοποίηση του α-
γενούς πολλαπλασιαστικού υλικού 
δενδρωδών και αµπέλου, µε αφίσο-
κολλητές της ΠΑΣΚΕ.  
Έκτοτε, ήτανε νια και γέρασε γρά-
φει η Κα Σπινθηροπούλου και δεν 
είδε ακόµη το µπλε καρτελάκι πιστο-
ποίησης στα µοσχεύµατα για φύτευ-
ση της αµπέλου· ακόµη πολύ νερό έ-
τρεξε κάτω από τα γεφύρια, πολλοί α-
σχολήθηκαν µε το θέµα, αλλά τίποτε, 
σχολίασε ο κ. Πανάγος της Agrenda.

Θα γεράσουν και τα εγγόνια 
µας, όσο αµπελοφιλοσοφούν 
άσχετοι, όµως το µπλε καρτε-

λάκι πιστοποίησης θα παραµένει ό-
νειρο άπιαστο, όσο δεν αλλάζει ρότα 
η αρµόδια ∆/νση για το φυτικό πολ-
λαπλασιαστικό υλικό.   

Τι κάνουµε; Απλά, για την εγγραφή 
των ποικιλιών και κλώνων της αµπέ-
λου στον Εθνικό Κατάλογο αρκούµα-
στε σε όσα απαιτούν οι Βρυξέλλες. ∆η-
λαδή µόνο στις ∆οκιµές ∆.Ο.Σ. (δια-
κριτότητα, οµοιοµορφία, σταθερότη-
τα), βάσει της κείµενης Εθνικής νοµο-
θεσίας που βασίζεται στην  Κοινοτική 
και στις τεχνικές οδηγίες της UPOV 
και του CPVO. Συµπληρωµατικά, για 
όσους θέλουν κάτι διαφορετικό, να 
δηµιουργηθεί στο πλαίσιο του Εθνι-
κού Καταλόγου Ποικιλιών της Αµπέ-
λου ξεχωριστή Λίστα Κλώνων που εγ-
γράφονται κατόπιν κλωνικής επιλο-
γής του ΦΕΚ 970/Β’ 2020.

Εάν κάνουµε τα παραπάνω, τότε ο 
δρόµος είναι ανοικτός για πολλούς 
που έχουν έτοιµο, µελετηµένο και α-
ξιόλογο υλικό για την εγγραφή ποι-
κιλιών και κλώνων στον Εθνικό Κα-
τάλογο της Αµπέλου µε παράλληλη 
εγκατάσταση προβασικών, βασικών 
και πιστοποιηµένων φυτειών της α-
µπέλου· και γρήγορη παραγωγή µο-
σχευµάτων µε µπλε καρτελάκι πι-
στοποίησης για τους αµπελοκαλλι-
εργητές µας.

 

Μερικές παρατηρήσεις και ορι-
σµοί ιδιαίτερα για εκείνους 
τους οµότιµους που δεν µπο-

ρούσαν να ξεχωρίσουν τους κλώνους 
από τις µερίδες πολλαπλασιαστικού 
υλικού της αµπέλου:

Ο όρος «ποικιλίες», για το σύστηµα 
πιστοποίησης, είναι νοµικός όρος και 
περιλαµβάνει κλώνους και απλές, υ-
βριδισµένες και γενετικά τροποποιη-
µένες ποικιλίες. Γι’ αυτό και ο Κατά-
λογος καλείται «Ποικιλιών» και όχι 
«Ποικιλιών και Κλώνων».

Μερίδα πολλαπλασιαστικού υλικού 
της αµπέλου είναι τα µοσχεύµατα και 
οι οφθαλµοί ενός πρέµνου που συλ-
λέχθηκαν την ίδια βλαστική περίοδο.

Κλώνος καλείται το σύνολο των φυ-
τών που προέρχονται αγενώς από 
ένα αρχικό (µητρικό) φυτό. Τα πι-
στοποιηµένα δενδρύλλια είναι όλα 
κλώνοι καθώς προέρχονται από ένα 
αρχικό µητρικό προβασικό φυτό για 
κάθε ποικιλία.

Η δηµιουργία ενός κλώνου αµπέλου, 
που να έχει επιθυµητά χαρακτηριστι-
κά, είναι γνωστικό αντικείµενο της 
Γενετικής Βελτίωσης· και όχι της Α-
µπελουργίας. Κατ’ αναλογία η ανά-
πτυξη του αµπελοοινικού τοµέα µε 
την προώθηση της δηµιουργίας κα-
τάλληλων κλώνων αµπέλου είναι της 
αρµοδιότητας της ∆/νσης Συστηµά-
των Καλλιέργειας και όχι του Φυτικού 
Πολλαπλασιαστικού υλικού.

Στη Γενετική-Βελτίωση υπάρ-
χει ελευθερία, εντός των απο-
δεκτών γενικών επιστηµονι-

κών µεθόδων, για τη δηµιουργία νέ-
ων ποικιλιών και κλώνων. Έτσι επι-
νοούνται διάφορα πρωτόκολλα κλω-
νικής επιλογής αµπέλου, (σε συνερ-
γασία Γενετιστών και Αµπελουργών) 
στη Γαλλία, Ιταλία, κλπ. για εσωτερι-
κή εθνική χρήση και διευκόλυνση 
όσων ασχολούνται σχετικώς. Ίδια ε-
λευθερία υπάρχει στους Φυτοπαθο-
λόγους που ασχολούνται µε την ανί-
χνευση ιών και λοιπών παθογόνων 
που υπάρχουν στους κανονισµούς 
Πιστοποίησης.

Μ
ας αποκαλούσαν εκκεντρικούς και µεµψίµοιρους. 
Μας έλεγαν παλιοµοδίτες. Συντηρητικούς και  ο-
πισθοδροµικούς. Όλους εµάς, που εδώ και πολ-
λά χρόνια, βλέποντας την ελληνική γεωργία-κτη-

νοτροφία-αλιεία να συρρικνώνεται παραγωγικά και να απα-
ξιώνεται κοινωνικά, προσπαθούσαµε µε λόγια και µε πρά-
ξεις, να κρούσουµε τον κώδωνα του κινδύνου. Να υπερα-
σπιστούµε την αξία της πρωτογενούς παραγωγής, την κοι-
νωνική συνοχή, µέσω της ανάπτυξης της υπαίθρου και την 
καταξίωση του αγροτικού επαγγέλµατος ως πηγή ζωής και 
προστασίας του περιβάλλοντος.

Είµαστε από τότε οι ονειροπόλοι, που δεν ακούγαµε τις 
Σειρήνες της «προόδου», της «ανάπτυξης χωρίς παραγωγή», 
του «εύκολου και γρήγορου κέρδους», της «καπατσοσύνης» 
και του life style. Στην καλυτέρα των περιπτώσεων ήµασταν 
οι αναχρονιστικοί, που ακόµα πιστεύαµε στην αξία της γης, 
της καλλιέργειάς της, στις εκτροφές των ζώων και στη χρή-
ση της θάλασσας για αλιεία και όχι µόνο για beach bars και 
οµπρελό-καθίσµατα.

Στα χρόνια που πέρασαν – είναι αλήθεια – δεν καταφέ-
ραµε και πάρα πολλά. Ίσως να φταίµε και εµείς, γιατί δεν 
µπορέσαµε να µιλήσουµε µε την γλώσσα που θα µας αντι-
λαµβανόταν καλύτερα η ελληνική κοινωνία. Ίσως δεν προ-
σπαθήσαµε όσο έπρεπε, µιας και ο «αντίπαλος» ήταν πολύ 
ισχυρός και καλά οργανωµένος στο να προβάλει το µήνυ-
µά του : «Τι τους θέλουµε όλους αυτούς τους χωριάτες ; ».

Αλλά µετά ήρθε η οικονοµική κρίση και η χρεοκοπία. 
Τα µνηµόνια και η λιτότητα. Και τώρα νάσου και η πανδη-
µία του κωρανοϊού. Απέναντι στην ανέχεια και τον ίδιο το 
θάνατο, προσπαθούµε µε κάθε µέσο αφενός για την υγεία 
και αφετέρου για την επιβίωση. Είναι τώρα λοιπόν που ξα-
νασκεφτόµαστε – τρέχοντας στις υπεραγορές, κοινώς ελλη-
νιστί super markets – πως εκτός από την υγεία, δεν πρέπει 
να µας λείψει το νερό και τα τρόφιµα.

Τρόφιµα. Και ποιος τα φτιάχνει ; Οι τράπεζες, τα χρηµα-
τιστήρια, οι ασφαλιστικές εταιρίες, τα bar, οι καφετέ-
ριες, οι ταβέρνες, τα malls, τα ξενοδοχεία, τα φροντι-

στήρια, τα θέατρα, οι κινηµατογράφοι, οι boutique, τα κοµ-
µωτήρια ή τα spa και τα γυµναστήρια ; Ποιος τα παράγει, α-
πό πού βγαίνουν ;
Καλά και χρήσιµα όλα τα προηγούµενα και άλλα πολλά. Η 
ζωή δεν είναι µονοδιάστατη και κάθε επάγγελµα έχει τη δι-
κή του χρησιµότητα και το δικό του λόγο ύπαρξης. Όµως το 
φαγητό, από πού βγαίνει ; Και εάν λείψει τι θα γίνουν όλα 
τα προαναφερόµενα ; Θα συνεχίσουν να υπάρχουν οι άν-
θρωποι που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά σε αυτά ; 
Και εάν ναι, πως ; Με χαπάκια ;
Τώρα – και συγνώµη για την έκφραση – που σφίξανε τα γά-
λατα και ζόρισαν τα πράγµατα, τώρα λοιπόν µήπως – λέω 
µήπως – ήρθε η ώρα να ξανασκεφτούµε ότι αυτό που ονο-
µάζουµε αγροτική παραγωγή έχει τεράστια σηµασία για την 
καθηµερινή µας ζωή. Μήπως τώρα πρέπει να ξαναδούµε µε 
άλλο µάτι, µε άλλη διάθεση-άποψη ότι η αυτάρκεια σε τρό-
φιµα και ένας αγροτο—διατροφικός τοµέας ισχυρός, βιώσι-
µος και υγιής µας δίνει ελπίδες όχι µόνο για επιβίωση, αλ-
λά και για ανάπτυξη µε ένα άλλο περιεχόµενο στη ζωή µας.
Μήπως – λέω µήπως – ήρθε η ώρα να σταµατήσουµε την α-

παξίωση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής, να θέ-
σουµε σε νέες βάσεις τις προτεραιότητές µας ως 

κράτος και ως κοινωνία και να επανεξετάσουµε 
τους τρόπους και την αντιµετώπιση στο σύνολο 
του πρωτογενούς τοµέα της οικονοµίας µας.

Και για να µην υπάρχει παρεξήγηση : Ό-
χι µε παρεµβάσεις, που αντί για την πα-
ραγωγή, υποθάλπτουν τη συνδιαλλα-

γή και την «καπατσοσύνη». Όχι µε προνόµια και δοµές για 
την εξυπηρέτηση µικροσυµφερόντων και εγωισµών. Αλλά 
για τη βελτίωση, εκσυγχρονισµό και ανάπτυξη ενός αγρο-
τικού τοµέα ικανού να ανταποκριθεί στις διατροφικές ανά-
γκες της πατρίδας µας και ισχυρού, που µπορεί να προσδώ-
σει προστιθέµενη αξία στα προϊόντα του.
Ακόµα έχουµε την πολύτιµη γη, τους φυσικούς πόρους, το 
κλίµα. Έχουµε τους ανθρώπους - µπορούµε να φέρουµε α-
κόµα περισσότερους στην παραγωγή. Έχουµε  υποδοµές, 
γνώση και εµπειρία. Εκείνο που αποµένει είναι να πάρουµε 
τη µεγάλη απόφαση : Η ελληνική ύπαιθρος πρέπει να στα-
θεί ζωντανή, προσοδοφόρα, ενεργητική και παραγωγική µε 
κάθε πρόσφορο µέσο, µε κάθε προσπάθεια. Και ίσως µε κά-
θε κόστος. Όχι µόνο για το σήµερα, αλλά και για το αύριο, 
που µόνο ένας αιθεροβάµονας δεν βλέπει ότι και αυτό θα 
είναι δύσκολο.
Αυτή την απόφαση πρέπει να την πάρουµε σήµερα. Όχι αύ-
ριο. Θα είναι αργά. Στηρίζαµε και στηρίζουµε  γιατρούς και 
νοσοκοµεία και όλο το υγειονοµικό µας προσωπικό. Μαζί 
και τους ανθρώπους, που καθηµερινά µοχθούν για να κρα-
τήσουν την κοινωνία µας όρθια και υγιή. Αλλά ταυτόχρονα 
οφείλουµε να στηρίξουµε και αυτούς που καθηµερινά µο-
χθούν στο χωράφι, στο στάβλο και στη θάλασσα, για να έ-
χουµε µια κοινωνία πραγµατικά αλληλέγγυα.
Όχι µετά το τέλος της υγειονοµικής κρίσης. Αλλά από τώρα, 
αυτή τη στιγµή που µιλάµε, πρέπει ως ελληνική πολιτεία, κοι-
νωνία, οικονοµία και ο καθένας µας προσωπικά να γίνουµε 
ξανά «εκκεντρικοί», «µεµψίµοιροι», «παλιοµοδίτες», «συντη-
ρητικοί», «οπισθοδροµικοί» και «ονειροπόλοι»» και να στηρί-
ξουµε µε όσες δυνάµεις διαθέτουµε, αλλά και πολλές άλλες 
που θα βρούµε µαζί στην πορεία, τον αγροτικό τοµέα. Έναν 
τοµέα,  που έχει να µας δώσει τόσα αγαθά, που ούτε εµείς που 
τον στηρίζαµε τόσα χρόνια, δεν µπορούµε να φανταστούµε.

Ας ξεκινήσουµε λοιπόν. Ο χρόνος – παρά τη σχετικό-
τητά του – δεν είναι µεγάλος. Το οφείλουµε και σε ε-
µάς, αλλά και στις επόµενες γενιές. Και έχουµε µπρο-

στά µας πολλές δυνατότητες παρέµβασης : Την καινούργια 
ΚΑΠ, µε ένα άλλο µοντέλο και µια άλλη φιλοσοφία διαχείρι-
σης των κοινοτικών ενισχύσεων και επιδοτήσεων.
Την εκπόνηση και εφαρµογή ενός εθνικού σχεδιασµού για 
την παραγωγική ανασυγκρότηση του αγροτικού µας τοµέα, 
µε πρώτιστο στόχο την όσο το δυνατόν επάρκεια-αυτάρκεια 
σε ολόκληρη την γκάµα των τροφίµων και την αναδιάρθρωση 
των καλλιεργειών µε γνώµονα το αγροτο-διατροφικό µοντέλο.
Την πραγµατική και ουσιαστική προστασία της αγροτικής δρα-
στηριότητας και  παραγωγής µε εγχώρια και κοινοτικά κεφά-
λαια από τις κλιµατικές αλλαγές, τις δυσµενείς καιρικές συν-
θήκες και τις απότοµες διακυµάνσεις των τιµών.  Την καταξί-
ωση του αγροτικού επαγγέλµατος ως πηγή εισοδήµατος, προ-
στασίας της φύσης και του περιβάλλοντος και της πολιτισµι-
κής µας κληρονοµιάς. Την προσέλκυση ολοένα και περισσο-
τέρων νέων ανθρώπων στην αγροτική δραστηριότητα και στη 
διατήρηση και αναβάθµιση του κοινωνικού ιστού στην ύπαι-
θρο, µε επαρκή χρηµατοδότηση, έργα υποδοµών, καινοτόµες 
δραστηριότητες, προάσπιση της οµαδικότητας και του συνερ-
γατισµού. Με θεσµούς, εργαλεία και παρεµβάσεις που θα α-
ναδεικνύουν την αξία της πρωτογενούς παραγωγής στη ζωή, 
το µέλλον και τη σωµατική, ψυχική και κοινωνική υγεία της 
ελληνικής κοινωνίας. Παραµένουµε οι ίδιοι και συνεχίζου-
µε µε εξειδικευµένες παρεµβάσεις και τεκµηριωµένες προτά-
σεις για µια ζωντανή και προσοδοφόρα Ελληνική Ύπαιθρο.

Ο δρόμος πιστοποίησης 
πολλαπλασιαστικού 

υλικού αμπέλου

Τώρα όσο ποτέ άλλοτε 
για μια ζωντανή και προσοδοφόρα 

Ελληνική Ύπαιθρο

*Γεωπόνου, συντάκτη του νόµου 1564/1985 για το Φ.Π.Υ., 

πρώην δ/ντή Υ.Γ. & πρώην FAO expert. 

*Βουλευτή Πέλλας της Νέας ∆ηµοκρατίας και πρώην 

υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 

  ΤOY ΗΛΙΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙ∆Η*   ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Τριήµερη εκπαίδευση
στην αγροδιατροφή
Το EIT Food Greece που υλοποιείται από τους 
Industry Disruptors – Game Changers 
ανακοινώνει το Government Executive 
Academy, ένα µοναδικό εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα µε κεντρικό άξονα την ανάπτυξη 
του αγροδιατροφικού τοµέα, απευθυνόµενο σε 
στελέχη της δηµόσιας διοίκησης, διαµορφωτές 
πολιτικής και σε άλλους θεσµικούς φορείς. Το 
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα Αγροδιατροφής έχει 
διάρκεια τρεις ηµέρες και θα πραγµατοποιηθεί 
στη Βαρσοβία, στις 17-19 Ιουνίου 2020. 
Έξοδα διαµονής και µεταφορικά των 
συµµετεχόντων ύψους έως και 1.000 ευρώ 
επιστρέφονται από το EIT Food. Περισσότερα: 
https://www.eitfood.eu/news/post/eit-food-
government-executive-academy-2020

Σε νέα τοποθεσία η
Asia Fruit Logistica 
∆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 
2020, ενώ το Asia Fruit Congress θα φιλοξενηθεί 
στην ίδια τοποθεσία, µια ηµέρα πριν από την 
επίσηµη έναρξη της έκθεσης, στις 15 Σεπτεµβρίου. 
Περισσότερα στο www.asiafruitlogistica.com/

Αναβάλλεται 
για το 2021 το 
Thessaloniki Wine 
Show

Το πρόγραµµα του 
THESSALONIKI WINE 
SHOW 2020 είναι αναγκαίο 
να αναβληθεί λόγω των 
επιπτώσεων του Κορονοϊού. 
Οι νέες ηµεροµηνίες 
διαξαγωγής της 
διοργάνωσης θα είναι η 
Κυριακή 4 και η ∆ευτέρα 5 
Απριλίου 2021. Η απόφαση 
πάρθηκε έπειτα από 
εκτεταµένη επικοινωνία και 
διάλογο µε όλες τις 
συνεργαζόµενες εταιρείες, 
τα οινοποιεία και τους 
συµµετέχοντες.

ΒΑΡΣΟΒΙΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Tο 2ο Bio Festival δίνει 
ραντεβού το 2021

Το 2ο Bio Festival, που θα 
πραγµατοποιηθεί τελικά 7-9 Μαΐου 
2021 στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, 
αναµένεται ακόµα µεγαλύτερο και 
πληρέστερο ενώ αναµένονται και 
πιο πλούσιες παράλληλες 
εκδηλώσεις. Το κοινό θα έχει τη 
δυνατότητα να γνωρίσει κορυφαίες 
επιχειρήσεις, µικρότερους 
παραγωγούς αλλά και καταστήµατα 
λιανικής, µε πιστοποιηµένα 
βιολογικά προϊόντα ή φυσικά 
προϊόντα καθώς και προϊόντα µε 
βιολογικές Α’ ύλες. Πληροφορίες 
στο https://biofestival.gr/

ΑΘΗΝΑ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλούνται 160 γίδια βελτιωµέ-
να, τα 100 από αυτά είναι γεννηµέ-
να από 1 Ιανουαρίου. Κόστος 100 ευ-
ρώ/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 270 γίδια διάφορα 
βελτιωµένα. Περιοχή Πέλλας. Τηλ. 
6907/710492.

Πωλούνται 150 γίδια. Περιοχή Πρε-
βέζης. Τηλ. 6980/292176.

Πωλούνται αγελάδες προς σφαγή 
και µοσχάρια. Περιοχή Πάτρας. Τηλ. 
6937/567548.

Πωλούνται πρόβατα λακόν, γερµα-
νοχιώτικα, γίδια αλπίνο, ζάννα, τοκε-
µπουρκ, αγελάδια λιµουζίν ελευθέ-
ρας βοσκής και αγοράζω µετρητοίς 
και πουλάω δικαιώµατα για ζωικό κε-
φάλαιο. Τηλ. 6906/869090.

Πωλούνται δικαιώµατα επιδότησης 
αιγοπροβάτων. Τηλ. 6979/998532.

Πωλούνται 300 γίδια µαζί µε τα δι-
καιώµατα. Τηλ. 6987/236109.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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 πε-
ριοχή Γιαννιτσών Τηλ.6945/805371.

Πωλούνται µπιζέλι και βίκος κα-
θαρισµένος απολυµασµένος, κα-
τάλληλος για χλωρή λίπανση, ελιές, 
κτηνοτροφία, σανό για τα ζώα. 
Τηλ.6981/088747.

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

Πωλούνται χορτοτρίφυλλα και άχυ-
ρα σε στρογγυλή µπάλα. Περιοχή ∆υτι-
κής Μακεδονίας. Τηλ.6972/018965.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρι-
σµένος εσοδείας 2019 σε σακιά των 
25 κιλών.Τηλ. Τηλ.6976/516447.

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

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγω-
γό για χλωρή λίπανση και εµπλουτι-
σµό µε άζωτο σε ξηρικούς ελαιώνες, 
αµπέλια, δενδρώδη. Εξασφαλίζοντας 
ποιότητα στην καρπόδεση και µεγα-
λύτερη παραγωγή ελιάς ανά δέντρο 
και γονιµότητα του εδάφους. Τηλ. 
6948/423151.

Πωλείται µείγµα σπόρου, βίκος - 
κριθάρι, βίκος - βρώµη, βίκος- σιτάρι, 
κατάλληλα για ενσίρωµα, ζωοτροφή, 
µπάλες. Τηλ. 6981/088747.

Πωλούνται δέµατα σανός, βρώµη και 
λιόλιος, σε δέµατα τετράγωνα 30 κι-
λών. Τιµή 3 ευρώ / το δέµα. Περιοχή 
Αχαΐας. Τηλ. 6908/383154.

Πωλείται σανός βίκος και µπιζέ-
λι σε µικρές ή και σε µεγάλες µπά-
λες κατάλληλα για ζωοτροφή. Τηλ. 
6932/372270.

Πωλούνται 250 δέµατα τριφύλλι, µι-
κρά 2ο χέρι, από αποθήκη και τριφύλ-
λι άχυρο 250 δέµατα από αποθήκη. 
Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται βίκος φρέσκος, 800 δέ-
µατα µε καρπό ή χωρίς καρπό. Τηλ. 
6955/361856.

Πωλείται φρέσκος λιόλιος µαζί µε 
φρέσκο τριφύλλι αλεξανδρινό, 1.200 
δέµατα µικρά. Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται φρέσκο χορτάρι 600 δέµα-
τα µικρά. Τηλ. 6955/361856.

Πωλείται φρέσκο τριφύλλι 650 δέ-
µατα µικρά. Τηλ. 6955/361856.

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποι-
ότητας νέας σοδειάς 2020, σανός 
αγριοτρίφυλλου, βρώµης, λιόλιου και 
τριφύλλι, σε πολύ καλή τιµή µε δυνα-
τότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Πε-
ριοχή Αχαΐας. Τηλ. 6982/485793.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρι-
σµένος εσοδείας 2019 σε σακιά των 
25 κιλών.Τηλ. Τηλ.6976/516447.

Πωλείται βρώµη ποικιλίας Κασ-
σάνδρα κόκκινη δίκοκκη για σπόρο 
και για ζωοτροφή πολύ καλής ποι-
ότητος σε καλή τιµή από παραγω-
γό. Τηλ. 6972/285256.whatsup 
6974/313224.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται δικαιώµατα 230 
στρέµµατα. Τηλ. 6984/722269, 
6977/261084.

Πωλούνται δικαιώµατα 10 στρεµ-
µάτων, αρόσιµα. Περιοχή Φαρσάλων. 
Τηλ. 6944/985675.

Πωλείται αγροτεµάχιο 5.931 τµ. 
στην επαρχιακή οδό Βέροιας Κυ-
ψέλης, λίγο πριν την Αγία Τριάδα 
Ηµαθίας. Τιµή πώλησης κατόπιν συ-
νεννόησης. Τάσος Παπαδόπουλος 
Τηλ.6951/902061.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται χορτοκοπτικό Ιτα-
λίας πεντάδισκo µε συνθλιπτι-
κό 3500 ευρώ. ∆υτική Μακεδονία 
Τηλ.6974/705615..

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ µάρκας DEUTZ 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 
θερµίδες µε pellet. Περιοχή Πι-
ερίας 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 συρόµε-
νο χιλιάρι. 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 
ίππους 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 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 
αρµεκτικές αδούλευτο. Τιµή 12000 
ευρώ. 6982/031336

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

Πωλειται ενσιροδιανοµέας 5 κυβι-
κών. 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 
µάρκας Κωνσταντινίδη. Περιοχή Κιλ-
κίς. Τηλ.6945/818073.

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

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, 
παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενο-
ποίηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για 
γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια 
µε καλούπια διάφορων τύπων. Περι-
οχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

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

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

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 
2 τόνων σχεδόν καινούρια και ένας 
κορφολόγος αυτοκαθαριζόµενος 3 
µήνες δουλεµένος 3 τόνους την ώρα. 
Τηλ.6947/509187. 

Πωλείται άροτρο τρίυνο 11αρι µάρ-
κας Πυθαγόρας Πατης τιµή 300 ευρώ 
περιοχή Σερρών Τηλ.6937/253885.

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

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.

Πωλείται πρέσα Welger 730, σε άρι-
στη κατάσταση, έτοιµη για δουλειά. 
Τιµή 11.500 ευρώ. Περιοχή Λαµίας. 
Τηλ. 6973/697961.

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

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

Πωλούνται πολυµπέκ 60 µέ-
τρα / έκαστο 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 τρακτέρ. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δί-
σκων ΖΟΡΜΠΑ,καινούριους δί-
σκους και κουζινέτα,επισκευασµένη 
και βαµµένη. Τιµή 2.000 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 dt. Πε-
ριοχή Φαρσάλων απογευµατινές 
ώρες. Τηλ.6944/985675.

Πωλείται µηχανική θεριζοαλωνιστι-
κή µηχανή John Deere µοντέλο 1075. 
Τηλ. 2491/025355.

Πωλείται τρακτέρ 20 ίππους, κου-
µπότα 4Χ4 µε φρέζα, τρέιλερ σε άρι-
στη κατάσταση. Τηλ. 6976/516447.

Πωλείται µία πρέσα WELGER 530 
µε σχοινί, ένα χορτοκοπτικό αναρτώ-
µενο µάρκας KRONE µε πλάτος κο-
πής 2,80. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6982/551234.

Πωλείται δισκοσβάρνα 32 δίσκων 
µάρκας ΖΟΡΜΠΑ. Περιοχή Γιαννι-
τσών. Τηλ. 6982/551234.

Πωλούνται τρακτέρ ΣΤΑΓΙΕΡ 110 
άλογα, σε πολύ καλή κατάσταση, 
4ύνο άροτρο µάρκας ΚΛΑΒΑΝ, δι-
σκοσβάρνα του ΖΟΡΜΠΑ υδραυ-
λικιά 28άρα, ένα ρίπελ, ένα λιπα-
σµατοδιανοµέα, ραντιστικό 600άρι. 
Τηλ.2310/715037.

Πωλείται χορτοδετική πρέσα µάρκας 
Claas µικρά δέµατα και χορτοκοπτικό 
ιταλικό µάρκας ΣΑΜΑ πλάτος εργασί-
ας 2,40 µέτρα αναρτώµενο, σε άριστη 
κατάσταση, περιοχή Γιαννιτσών Τηλ. 
6948/462012.

Πωλείται χορτοσυλλέκτης ιταλικός 
µάρκας ΙΜΑ ΛΑ ΡΟΚΑ µε 9 ακτίνες 
και καρότσα 9,80 µέτρων κατάλλη-
λη για µεταφορά τριφυλλιού και βαµ-
βακιού,σε άριστη κατάσταση περιοχή 
Γιαννιτσών. Τηλ. 6948/462012.

Πωλούνται άρµατα για γίδια, σε αριθ-
µό πάνω από 40. Τηλ. 6977/918340.

Πωλείται αποροφητήρας δηµητρια-
κών κατασκευής SIMCA me κινητή-
ρα Mercedes. Τιµή 4.500 ευρώ. Πε-
ριοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/985675.

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
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TOY   ΖΗΣΗ ΠΑΝΑΓΟY

Είναι αυτές οι ελάχιστες φο-
ρές που θέλεις να γράψεις για 
να µοιραστείς και να γαληνέ-
ψεις αλλά οι εικόνες κατακλύ-
ζουν σαν τρικυµία τη σκέψη. 
Πώς ξεκινάς άραγε να γράψεις 
για κάτι που είναι κοµµάτι σου...

Πώς µπορείς να βρεις τις κα-
τάλληλες λέξεις, ώστε να εξη-
γήσεις σε κάποιον τι σηµαίνει 
το όνοµα Brandy. 

Πώς µιλάς για δύο µικροσκο-
πικά µατάκια που σε έµαθαν να 
βλέπεις τα πράγµατα διαφορε-
τικά, και για ένα βλέµµα µονά-
χα που σε έκανε να χαµογελάς 
αληθινά.

Πώς µιλάς για τέσσερα ποδα-
ράκια σου έδιναν ώθηση και σε 
βοηθούσαν να σταθείς όρθιος 
παρόλες τις κακουχίες. 

Πώς µιλάς για µία ουρά, που 
δρούσε ως µετρονόµος συναι-
σθηµάτων.

Πώς µιλάς για µία µουσού-
δα τόσο υγρή, που θα µπορού-
σε άνετα να σε βρει ακόµα και 
στο πιο αποµακρυµένο µέρος 
του κόσµου.

Πώς µιλάς για ένα γαύγισµα τό-
σο επιβλητικό, που γεννούσε µέ-
σα σου το αίσθηµα της ασφάλειας.

Πώς µιλάς για µία γλώσσα, που 
σου χάριζε τα πιο ζεστά φιλιά.

Πώς µιλάς για έναν σκύλο που 
στα έδωσε όλα αυτά απλόχερα, 
χωρίς να περιµένει κάποιο α-
ντάλλαγµα.

Πώς µιλάς για όλες εκείνες 
τις φορές που η µοναξιά σε κυ-
ρίευε, τουλάχιστον µέχρι να α-
κούσεις τον ήχο που έκαναν τα 
πατουσάκια του στο πάτωµα.

Πώς µιλάς για αγάπη, όταν 
αυτή που στη δηµιούργησε δεν 

είναι πλέον εδω.
Πώς θα έδινες τα πάντα για να 

δεις την όµορφη γλυκιά και γε-
µάτη φως φατσούλα της να σε 
κοιτάει από το µπαλκόνι.

Πώς να πεις αντίο σε κάτι που 
λες κάθε πρωί καληµέρα.

Αν ποτέ ξεκινήσεις να γράψεις 
για κάτι που ήταν κοµµάτι σου... 
σε παρακαλώ µην ξεχάσεις να 
το αφιερώσεις στην Brandy.Εί-
ναι το σηµαντικότερο κοµµάτι 
της ιστορίας σου... 

Απλόχερα
Πώς µιλάς για έναν σκύλο 
που στα έδωσε όλα αυτά 

απλόχερα, χωρίς να περιµένει 
κάποιο αντάλλαγµα

Επιστροφή στη φύση για 
Μπράντλεϊ και Κούπερ
Έτοιµα να επιστρέψουν στη φύση 
είναι τα δύο αρκουδάκια 
Μπράντλεϊ και Κούπερ που 
φιλοξενούνται εδώ και ένα χρόνο 
στο καταφύγιο της καφέ αρκούδας 
στο Νυµφαίο Φλώρινας. Τα δύο 
αρκουδάκια είχαν βρεθεί πριν ένα 
χρόνο από έναν κτηνοτρόφο της 
Κοζάνης ο οποίος τα παρέδωσε 
στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ όταν ήταν τριών 
µηνών. Πλέον έχουν µεγαλώσει 
αρκετά και η συµπεριφορά τους 
δείχνει ότι θα τα καταφέρουν.

Πήραν µπρος τα έργα
αξιοποίησης στο Τατόι
Προχωρούν οι εργασίες και οι 
µελέτες σκοπιµότητας και 
βιωσιµότητας για την αξιοποίηση 
των κτηρίων και µνηµείων του 
τέως βασιλικού κτήµατος, στο 
Τατόι µε ορόσηµο την 
ολοκλήρωση των έργων το 2022. 
Παράλληλα, προχωρούν οι άµεσες 
σωστικές ενέργειες για το κτήριο 
του Ανακτόρου, ήτοι εργασίες 
καθαρισµών, απολύµανσης και 
αποκατάστασης της στέγης και 
κουφωµάτων.

Η φάβα υπερπρωτεϊνική 
και περιβαλλοντική
Επιστήµονες στο Πανεπιστήµιο της 
Κοπεγχάγης βρήκαν έναν τρόπο 
δηµιουργίας πρωτεϊνικής σκόνης 
χρησιµοποιώντας φάβα, που 
φαίνεται ικανή να…εκθρονίσει τη 
σόγια ως φυτική πηγή πρωτεΐνης. 
Οι ερευνητές δοκίµασαν διάφορες 
καλλιέργειες, αναζητώντας αυτές 
µε τις καλύτερες επιδόσεις για τη 
δηµιουργία πρωτεϊνικής σκόνης, 
όπου η φάβα τα πήγε πολύ 
καλύτερα από τις φακές, την κινόα, 
τον αµάραντο και το φαγόπυρο. 

Ματαιώνεται το Φεστιβάλ
Τουλίπας στην Ιαπωνία
Οι λάτρεις των λουλουδιών θα 
πρέπει να περιµένουν ως το 
ερχόµενο έτος για να απολαύσουν 
µια βόλτα σε ένα πάρκο µε 
τουλίπες στην πόλη Σακούρα της 
Ιαπωνίας, µετά την απόφαση των 
αρχών να κόψουν περισσότερα 
από 100.000 λουλούδια, 
συµµορφούµενες µε τους κανόνες 
κοινωνικής αποστασιοποίησης που 
έχουν επιβληθεί στη χώρα λόγω 
Covid-19. Παράλληλα, µαταιώνεται 
το ετήσιο φεστιβάλ τουλίπας.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Για την Brandy 
που δίδαξε αγάπη
Αφιερωμένο σε όσους μίλησαν για σπάνια κομμάτια του 
εαυτού τους μέσα από τη δική τους ιστορία αποχωρισμού

Πωλείται χορτοδετική πρέσσα, µάρ-
κας βεργκερ R730D, µικρή µπάλα 
σε άριστη κατάσταση. Τιµή 17.000 
ευρώ. Περιοχή Χαλκιδικής. Τηλ. 
6979/771172.

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

Πωλείται χορτοκοπτοπτικό µάρκας 
Lely µε 2,80 πλάτος κοπής. Αγορα-
σµένο καινούριο το 2015, αναρτώµε-
νο. Τιµή 3.800 ευρώ. Περιοχή Λαµίας. 
Τηλ. 6973/697961.

Πωλούνται 2 τολ, το ένα 6 Χ 26 µε 
2 πόρτες, 2 παράθυρα και λαµαρίνες 
και ένα 10 Χ 30 µε 3 πόρτες, 2 παρά-
θυρα και λαµαρίνες για κτηνοτροφική 
χρήση, αποθήκες, θερµοκήπια και άλ-
λα. Τηλ. 6974/396880.

Πωλείται µηχανή τεχνικού θηλασµού 
δυναµικότητας ως 250 αµνοεριφίων. 
Τηλ. 6979/998532.

Πωλείται δισκοσβάρνα βαρέως τύπου 
32’’ (δίσκων) κατασκευής ΣΟΡΟΓΚΑΣ, 
υδραυλική µε 3 κινήσεις, τροχοί - µε-
τατόπιση στοιχείων. Τιµή 4.000 ευρώ. 
Τηλ. 6937/226036.

Πωλείται φρέζα βαρέως τύπου (Υ.Σ. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙ∆ΗΣ) 100’’ µε σασµάν 
ΚΟΜΕΡ εξωτερικό χειριστήριο επιλο-
γής ταχυτήτων, µε κύλινδρο και ρόδες. 
Η φρέζα είναι καινούρια. Ευκαιρία. Τι-
µή 6.000 ευρώ. Τηλ.6937/226036.

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος ΝΕ-
ΤΑΦΙΜ 4λιτρα, αυτορυθµιζόµενα, 
καινούρια, αφόρετα σε καλή τιµή. Τηλ. 
6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 
ιντσών σε αρίστη κατάσταση µε σωλη-
νάκια κολληµένα για µπεκ και σωλή-
νες ποτίσµατος αλουµινίου 3,5 ιντσών 
σε αρίστη κατάσταση και σε καλή τιµή. 
Τηλ. 6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται φρέζα Τζέµκα µε ακτίνα 2 
µέτρων, σε αρίστη κατάσταση και σε 
καλή τιµή. Τηλ. 6955/361856. 

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

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

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος ΝΕ-
ΤΑΦΙΜ 4λιτρα, αυτορυθµιζόµενα, 
καινούρια, αφόρετα σε καλή τιµή. Τηλ. 
6972/285256, 6974/313224.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 
ιντσών σε αρίστη κατάσταση µε σωλη-
νάκια κολληµένα για µπεκ και σωλή-
νες ποτίσµατος αλουµινίου 3,5 ιντσών 
σε αρίστη κατάσταση και σε καλή τιµή. 
Τηλ. 6972/285256, 6974/313224.

Πωλείται τριόρι µικρό παλιό το οποίο 
λειτουργεί κανονικά. Περιοχή Κιλκίς.
Τιµή 500 ευρώ.Τηλ.6947/404701.
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Τα νέα πλάνα 
των Big Four
Στα γήπεδα Γαλλία, Αγγλία, Γερμανία, Ιταλία 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Χωρίς τουρνουά για περισσότερο α-
πό έναν µήνα, τα τέσσερα κορυφαία 
πρωταθλήµατα της Ευρώπης προ-
χωρούν σε σχέδια επανεκκίνησης, 
όπως τα αναφέρει η ιταλική ιστοσε-
λίδα tuttomercatoweb. Στην Ιταλία 
οι προπονήσεις θα ξεκινήσουν  στις 
4 Μαΐου, µετά τους ιατρικούς ελέγ-
χους που θα γίνουν  στις 27 Απριλί-
ου και, στη συνέχεια, επανεκκίνηση 
του πρωταθλήµατος στις αρχές Ιου-
νίου. Στη βαθµολογία πρώτη είναι 
η Γιουβέντους 63 πόντους και δεύ-
τερη η Λάτσιο µε 62. Στην Πρέµιερ 
Αγγλίας, µια νέα συνάντηση µετα-
ξύ των συλλόγων έχει προγραµµα-

τιστεί για την 1η Μαΐου. Η πλειοψη-
φία είναι έτοιµη να ξεκινήσει ξανά, 
πιθανώς στις 18 Μαΐου για προπο-
νήσεις και να αρχίσει το πρωτάθλη-
µα στις 8 Ιουνίου. Φυσικά εδώ, πρώ-
τη και µε διαφορά είναι η Λίβερπουλ. 
Οι Γερµανοί θα ξεκινήσουν πρώτοι 
το πρωτάθληµα, στις 9 Μαΐου µε βά-
ση τα µέχρι στιγµής δεδοµένα. Εδώ, 
προηγείται στη βαθµολογία η Μπά-
γερν µε 55 πόντους και ακολουθεί 
η Ντόρτµουντ  µε 51. Στην Ισπανία 
οι  προπονήσεις  θα πρέπει να ξεκι-
νήσουν ξανά στις 4 Μαΐου. Η ιδέα εί-
ναι να ξεκινήσει το πρωτάθληµα  την 
τρίτη εβδοµάδα του Ιουνίου.  Πρώτη 
στη βαθµολογία στη Λα Λίγκα είναι 
η Μπαρτσελόνα µε 58 βαθµούς και 
ακολουθεί η Ρεάλ µε 56.

Η διεξαγωγή τελικής φάσης µε οκτώ οµάδες, σε µια 
πόλη και χωρίς θεατές για τη διεκδίκηση του φετινού 
τίτλου της Ευρωλίγκας στα τέλη του ερχόµενου Ιουλίου, 
είναι το επικρατέστερο σχέδιο της διοργάνωσης. Η 
Ευρωλίγκα, θα λάβει την οριστική απόφασή της για την 
τέλεση του final 8, στο διάστηµα 15-30 Μαΐου, 
συνεκτιµώντας την εξέλιξη της πανδηµίας. 

Με οχτώ ομάδες στα
τελικά Ευρωλίγκας  

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τρεις υπουργοί 
τρεις προσεγγίσεις 
για τις αποζημιώσεις 
στα αμνοερίφια 

Ξεχασµένοι    
οι συνεταιρισμοί 
από τα μέτρα 
για τον κορωνοϊό 

Στον αέρα  
οι σύμβουλοι, 
ψυχορραγεί  
η δάσωση γαιών

Αύγουστο το Γιουρόπα;
H UEFA αναζητά τις ιδανικότερες 
ηµεροµηνίες για να συνεχιστούν οι 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις, 
Τσάµπιονς Λιγκ και Γιουρόπα Λιγκ 
οι οποίες σταµάτησαν λόγω της 
πανδηµίας του νέου κορωνοϊού. 
Σύµφωνα µε ρεπορτάζ του «Sky 
Italia» η ρεβάνς του Ολυµπιακού 
µε την Γουλβς (σ.σ. πρώτο µατς 1-1) 
θα γίνει στις 6 Αυγούστου και θα 
ακολουθήσουν αγώνες κάθε τρεις 
ηµέρες, λένε οι Ιταλοί. 

Κούρασε η αποχή στο πόλο
Υπέρ της συνέχισης των 
αγωνιστικών δραστηριοτήτων στο 
πόλο τάχθηκε και ο Σύνδεσµος 
Ελλήνων Αθλητών Υδατοσφαίρισης 
(ΣΕΑΥ). Με την µετάθεση των 
Ολυµπιακών αγώνων για το 2021 
µια τόσο µεγάλη αποχή απ την 
αγωνιστική δράση, θα ήταν επιζήµια 
για την αγωνιστική κατάσταση των 
αθλητών µας, ενόψει και τον 
προολυµπιακών τουρνουά.

Επιστροφή στο Αλκαζάρ
Η πιθανή διεξαγωγή των αγώνων 
χωρίς κόσµο όλο το 2020, είναι 
πιθανό να οδηγήσουν τους 
«βυσσινί» σε αλλαγή έδρας. 
Εφόσον συµβεί αυτό η ΑΕΛ 
σκέφτεται να επιστρέψει στο 
Αλκαζάρ, καθώς η χρήση του AEL 
Fc Arena θα γίνει δυσβάστακτη 
οικονοµικά, από τη στιγµή που θα 
εκλείψουν τα έσοδα από τα 
εισιτήρια (διαρκείας και µη), αλλά 
και θα µειωθούν αισθητά εκείνα 
από τις διαφηµίσεις στο γήπεδο.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’

ΝΕΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
ΣΤΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ EVENTS

 ΣΕΡΙΕ A

ΑΡΧΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

8 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

9 ΜΑΪΟΥ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

ΕΥΡΩΛΙΓΚΑ ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΡΕΜΙΕΡ ΛΙΓΚ

ΜΠΟΥΝΤΕΣΛΙΓΚΑ

ΤΡΙΤΗ Β∆ΟΜΑ∆Α ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

17 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

 ΤΕΛΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ

ΛΑ ΛΙΓΚΑ

ΛΙΓΚ 1
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Κεντρική δοκιµή: 

Claas Axion 960 CEBIS 
∆οκιµάζουµε τη ναυρχίδα της Claas µε ισχύ 323kW/440 ίππων,  

το µεγαλύτερο µοντέλο Axion µε συµβατικούς τροχούς
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Για µια πολλά υποσχόµενη χρονιά προε-
τοιµάζονται οι παραγωγοί κερασιών της 
χώρας, µε τα έως τώρα δεδοµένα να υπο-
δηλώνουν ικανοποιητικές ποσότητες σε 
σύγκριση µε πέρυσι. Αν και είναι ακόµα 
νωρίς, η ανθοφορία και η καρπόδεση ως 
πρώτες ενδείξεις παραγωγής δείχνουν ό-
τι δύσκολα θα µπορούσε να επαναληφθεί 
η περσινή ελλειµµατική χρονιά. Οι πρώτες 
συγκοµιδές αναµένεται να ξεκινήσουν πε-
ρί τις 15 Μαΐου έως τέλη Ιουνίου, µε τους 
παραγωγούς να εξηγούν στην Agrenda ό-

τι στο εµπορικό κοµµάτι αυξηµένη αναµέ-
νεται η ζήτηση από τη λιανική. Αυτό ευνο-
εί παραγωγούς και συνεταιρισµούς που δι-
ατηρούν απευθείας συµφωνίες µε αλυσί-
δες του χώρου. Από την άλλη, οι περιορι-
σµοί στις εγχώριες λαϊκές αγορές αλλά και 
στις εξαγωγές προβληµατίζουν, αν και µέ-
χρι τη διάθεση σηµαντικών όγκων µεσο-
λαβεί χρόνος ικανός να αντιστρέψει έστω 
και ελαφρώς τη συγκυρία. Υπενθυµίζεται 
ότι πέρυσι οι τιµές στο ξεκίνηµα βρέθηκαν 
στα 1,70 ευρώ το κιλό.

Οιωνοί καλής χρονιάς στο κεράσι
έρυσι  σε µια ελλειµµατική σε προ όν χρονιά  η έναρ η έγινε στα  ευρώ

 ωηρή φέτος η καρπόδεση και η ζήτηση από τη λιανική αυ άνεται 
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Σ
τασιµότητα επικρατεί στην αγο-
ρά βάµβακος, τόσο στη φετινή ό-
σο πλέον και στη νέα σοδειά, η 
οποία οφείλεται και στο φρένο 

που έχουν βάλει οι εµπορικοί οίκοι καθώς 
έχουν ως προτεραιότητα τη σωστή εκτέλε-
ση των τωρινών συµβολαίων. Η Τουρκία 
δείχνει να έχει σοβαρό οικονοµικό θέµα 
(κάτι το οποίο φαίνεται και στην λίρα) και 
πληθαίνουν οι φωνές πως θα είναι υπο-
τονική στους επόµενους µήνες. Αυτά τα 
νέα φαίνεται να ασκούν αντίθετες δυνα-
µικές στο πριµ (βάση) επί του χρηµατιστη-
ρίου για τη νέα σοδειά.

 Στην αγορά µας εκτελούνται φορτώσεις 
παλαιότερων συµβολαίων εξαγωγής στα 
σκληρά σιτάρια, ενώ θα µπούµε στη νέα 
σεζόν µε µηδενικά αποθέµατα και προερ-
χόµενοι από µια χρονιά µε σταδιακά ολο-
ένα υψηλότερες τιµές. Αυτό εµπεριέχει ρί-
σκο γι’ αυτούς που θα µπουν πολύ δυναµι-
κά στα αλώνια. Ενδεχοµένως και να εγκλω-
βιστούν... Γενικότερα, επικρατεί η ιδέα στο 
εξωτερικό πως η αγορά έδωσε ότι ήταν να 
δώσει υπό το βάρος της κρίσης του κορω-
νοϊού, που σηµαίνει ότι αυτό το πρόβληµα 
έχει προεξοφληθεί στις τιµές. Για να δού-
µε κάτι υψηλότερο στη νέα σεζόν θα χρει-
αστεί να έχουµε άσχηµα νέα στις παραγω-
γές λόγω καιρικών συνθηκών.  

 Χωρίς προβλήµατα και απώλειες παρα-
γωγής από τον καιρό αναµένεται η φετι-
νή παραγωγή βερίκοκων στη χώρα µας, 
την ώρα που Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία ε-
κτιµάται ότι θα έχουν µειωµένη παραγω-
γή, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις της 
Medfel-Europech.

Ούτε την Τουρκία
δεν έχει το βαμβάκι

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

26/03 02/04 09/04 15/04 23/04

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

266.37

302.67

270.36266.89
279.02

Ζήτηση
Αυξηµένη θα είναι η ζήτηση από 

την λιανική, κάτι που ευνοεί όσους 
διατηρούν απευθείας συµφωνίες 

µε αλυσίδες του χώρου

Τουρκία
Η συµφόρηση στα τελωνεία 
της Τουρκίας, αναµένεται να 
καθυστερήσουν την παρου-

σία του τουρκικού προϊόντος

Αγιά
Πρόβληµα καρπόδεσης στις κερα-
σιές διαφαίνεται στην ευρύτερη 
περιοχή της Αγιάς, γεγονός που 

έχει θορυβήσει τους παραγωγούς

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

19/3 26/3 9/4 15/4 23/42/4

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

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)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

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)

278

179

209,5

2,20

335,4

841,6

16,30

61.15

95.100

80.33

225

188

209,5

2,12

341,1

873,0

16.26

65.175

108.525

87.51

226

188

209,5

2,20

334,8

863,2

14,48

49.200

97.325

83.68

226

188

209,5

2,12

344,0

856,6

14,48

43.225

92.825

66.61

226

188

209,5

2,14

349,0

847,2

13,66

45.650

93.800

50.51

224

186

209,5

2,06

327,6

846,4

13,66

47.300

88.600

50.00

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

284

288 

59,66 59,66
50,87 54,09 54,09

57.65

295 295 295 299

Κεράσι τιμές 2019
(ευρώ το κιλό)

Ξεκίνηµα  1,70

Τέλος περιόδου  1,10  
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Σηµάδια πίεσης στο πριµ για τη νέα σοδειά

280

270

260

250

240

230

220

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
52,83     

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

186

KΑΛΑΜΠΟΚΙ
210

200

190

180

170

160

150

209,5 

ΚΡΙΘΑΡΙ
2.000

1.500

1.000

500

0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
2,06

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΝΟΕ ∆ΕΚ ΙΑΝ ΦEB ΜΑΡ ΑΠΡ

Χρηµατιστηριακά, ανοδική 
αντίδραση για δεύτερη εβδοµάδα 
στο βαµβάκι µε τις προπωλήσεις 
στα 62 σεντς ανά λίµπρα.

Νέα άνοδο καταγράφει το σκληρό 
στα χρηµατιστήρια της Φότζια, όσο τα 
αποθέµατα λιγοστεύουν και η ζήτηση 
διατηρείται υψηλά.

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

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

Υποχωρεί σε επίπεδα πολύ 
κοντά στα 2 ευρώ το κιλό η 
µέση τιµή του έξτρα παρθένου 
ελαιολάδου στην Ισπανία.

23
ΝΟΕ

23
∆ΕΚ

23
ΙΑΝ

23
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23
ΜΑΡ

23
ΑΠΡ
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69.00
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ΜΑΡ
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ΑΠΡ

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Οψίµιση παραγωγής τουλάχιστον 15-
20 ηµερών, που µπορεί να φτάσει και 
τον µήνα, θα εµφανίσει, όπως όλα δεί-
χνουν, η φετινή καλλιεργητική σεζόν 
για την πατάτα Νευροκοπίου. 

Το ανεπιθύµητο σενάριο, όσο ο και-
ρός παραµένει άστατος, έρχεται όλο 
και πιο κοντά στο να επιβεβαιωθεί, α-
νησυχώντας τους παραγωγούς της πε-
ριοχής, καθώς θέτει επ’ αµφιβόλω τη 
συνήθως πρώιµη παρουσία του προϊ-
όντος στην αγορά, που τους εξασφαλί-
ζει καλύτερη τιµή. Υπό κανονικές συν-
θήκες η διαδικασία της φύτευσης, αν 
όχι για όλους, σίγουρα για την πλειο-
νότητα, τούτη την περίοδο θα είχε ο-
λοκληρωθεί. Φέτος ωστόσο ο βροχε-
ρός καιρός τα έχει κάνει «µούσκεµα» 
και πολλοί παραγωγοί δεν έχουν σπεί-
ρει ούτε τα µισά χωράφια τους. «Μπαί-
νουµε κουτσά – στραβά και σπέρνου-
µε, αλλά ειδικά στα κόκκινα χώµατα, 
τα χωράφια είναι πολύ βαριά και δεν 

µπορεί να γίνει φύτευση, γιατί πάνω 
που πάνε να στεγνώσουν λίγο, ξανα-
βρέχει και µας πάει ξανά πίσω», ανέ-
φερε στην Agrenda ο παραγωγός Σάβ-
βας Σαββίδης. «Πέρσι στις 3 Απριλίου 
είχα τελειώσει τις φυτεύσεις, ενώ φέ-
τος είµαστε ήδη στις 21 Απριλίου και 
από τα 120 στρέµµατα που προγραµ-
µατίζουµε να καλλιεργήσουµε, έχουν 
σπαρθεί µόνο τα 50 στρέµµατα» επι-
σήµανε ο κ. Σαββίδης, προσθέτοντας 
πως «πρακτικά αυτό σηµαίνει πως φέ-
τος η παραγωγή θα είναι όψιµη σίγου-
ρα ένα εικοσαήµερο, ενώ για πολλούς 
από τους µεγάλους παραγωγούς που 
έχουν πολλά στρέµµατα, πιθανώς θα 
φτάσει ή και θα ξεπεράσει τον ένα µή-
να». Κίνδυνος να χαθεί η καλλιεργητι-
κή σεζόν, προς το παρόν τουλάχιστον, 
δεν τίθεται, απλώς θα υπάρξει πρόβλη-
µα για εκείνους που ήλπιζαν πως θα 
µπορέσουν να βγουν στην αγορά µε 
προϊόν πρώιµοι προκειµένου να αξι-
οποιήσουν τις υψηλότερες τιµές που 
συνεπάγεται αυτή η πρακτική. Αυτή τη 
στιγµή στις αποθήκες των παραγωγών 

του λεκανοπεδίου του Νευροκοπίου δεν 
έχουν µείνει καθόλου αποθέµατα από 
την περυσινή παραγωγή, καθώς έπει-
τα από µια καλή, από άποψη απορρό-
φησης χειµερινής σεζόν, που είχε ο-
δηγήσει σε µια κοιλιά το Φεβρουάριο 
κάπου στις πρώτες ηµέρες του Μαρτί-
ου, όταν άρχισε να φαίνεται το µέγε-
θος του προβλήµατος µε τον κορωνο-
ϊό, έγινε ένα «µπαµ» στη ζήτηση και 
έφυγαν όσο ποσότητες είχαν αποµεί-
νει. «Το ό,τι έχουν αδειάσει οι σκάλες 
(σ. σ. αποθηκευτικοί χώροι) είναι ένα 
καλό σηµάδι ενόψει της φετινής σο-
δειάς, καθώς προοιωνίζεται πως ό,τι 
προϊόν βγαίνει από τους παραγωγούς 
θα απορροφάται από την αγορά» εκτί-
µησε ο κ. Σαββίδης.

Χάνει την πρωιµότητα η πατάτα Νευροκοπίου
O βροχερός καιρός πάει πίσω τις σπορές µειώνοντας τις ελπίδες για µία συγκοµιδή τον Αύγουστο
Καλό σηµάδι ενόψει της φετινής σοδειάς οι άδειες αποθήκες µετά το «µπαµ» στη ζήτηση το Μάρτιο

Οι τελευταίες εξαγωγές για 
καλές ποιότητες σκληρού σίτου 
από τη χώρα µας σηµειώθηκαν 
στα 280 ευρώ ο τόνος FOB 
και βρίσκονται στη φάση των 
φορτώσεων. Όσο περνάει ο 
καιρός γίνεται και πιο σαφές 
πως τα φετινά αποθέµατα είναι 
πολύ λίγα και εποµένως θα 
µπούµε στον νέο αλωνισµό µε 
σχεδόν µηδενικά στοκ. 
Προπωλήσεις της νέας 
σοδειάς δεν έχουν ακουστεί 
ακόµα και δεδοµένου πως 
κλείνουµε τη φετινή χρονιά µε 
διαρκώς αυξανόµενες τιµές, 
επικρατεί η φοβία πως αυτό 
µπορεί να εγκλωβίσει τους 
εµπόρους που θα µπουν 
δυναµικά στο ξεκίνηµα της 
νέας σεζόν.  Στα σκληρά 
σιτάρια, δεν είχαµε µεταβολές 
για δεύτερη εβδοµάδα στη 
νέα λίστα της Φότζια. Στη 
Γαλλία οι τιµές ενισχύθηκαν 
κατά 5 ευρώ πιάνοντας τα 
275 ευρώ ο τόνος παραδοτέα 
σε γαλλικό λιµάνι. Η ζήτηση 
για ζυµαρικά εξακολουθεί και 
στηρίζει τις τιµές.

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
∆ΥΝΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕ 27 ΛΕΠΤΑ 
ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΑ ΝΕΑ ΑΛΩΝΙΑ 

Το βαµβάκι συνεχίζει να αντιδρά ανοδικά, παρά τα 
αµφιλεγόµενα µηνύµατα στη φυσική αγορά. Ακούγονται 
πολλές ακυρώσεις συµβολαίων για τη φετινή σοδειά 
(λόγω κορωνοϊού), γεγονός το οποίο θα µειώσει τα 
νούµερα στις πωλήσεις / εξαγωγές αµερικάνικου 
προϊόντος. Παράλληλα όµως ανακοινώθηκε από την 
Αυστραλία πως οδεύουν προς τη µικρότερη παραγωγή 
από το 1980. Επίσης η αγορά ενισχύθηκε και για 
τεχνικούς λόγους µεταφοράς θέσεων από τον Μάιο (ο 
οποίος λήγει) προς τον Ιούλιο ‘20. Φαίνεται πως 
έχουµε ξεφύγει από τα πρόσφατα χαµηλά και λογικά θα 
βρεθεί η ισορροπία σε καλύτερα επίπεδα. 

ΝEA ΥOΡKH
Η φυσικά αγορά εξακολουθεί να είναι «καθισµένη», όχι 
µόνο στη χώρα µας, αλλά και παγκοσµίως. Αυτό βέβαια, 
εκτός από το κλείσιµο κλωστηρίων σε πολλές χώρες, 
έχει να κάνει και µε το φρένο που έχουν βάλει οι 
εµπορικοί οίκοι στις νέες προσφορές προς τους 
κλώστες. Περνούν το µήνυµα πως πρώτα θα πρέπει να 
εκτελεστούν σωστά όλα τα φετινά συµβόλαια και µετά 
να διαπραγµατευτούν για προπωλήσεις της νέας 
σοδειάς. Υπό τη γενικότερη απραξία αλλά και τις 
έντονες πλέον ανησυχίες για την τουρκική οικονοµία 
αµφισβητείται από όλους τους αγοραστές το πριµ των 5 
σεντς ανά λίµπρα επί των συµβολαίων ∆εκεµβρίου ‘20. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

H συγκοµιδή ξεκινά µε τις πρώιµες 
σοδειές από τις 10 Αυγούστου.

45-50 ΛΕΠΤΑ
Το ιδανικό, για να µείνει και 

κάτι στον παραγωγό είναι η 

τιµή διαλογητηρίου να είναι 

στα 45-50 λεπτά το κιλό

Συνεδρίαση 22/04/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος '20 56,14 +2,83

Δεκέμβριος '20 57,68 +2,52

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
57

56

55

54

53

52

51
Τρίτη

21/04
Τετάρτη
22/04

∆ευτέρα
20/04

Πέµπτη
16/04

Παρασκευή
17/04
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Εγγυημένες λύσεις σε 
γεωργικά εφόδια και υπηρεσίες
Μια εταιρεία με φυσική παρουσία σε Σκύδρα, Βέροια κι Άρνισσα

Μια σύγχρονη εταιρεία εµπορίας γε-
ωργικών εφοδίων και παροχής γεωρ-
γικών υπηρεσιών (µελετών & πιστο-
ποιήσεων), που σκοπό έχει να προ-
σφέρει ολοκληρωµένες και υψηλής 
ποιότητας λύσεις, στον Έλληνα αγρό-
τη είναι η ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ. Η εταιρεία δρα-
στηριοποιείται δυναµικά στους απαι-
τητικούς δενδροκοµικούς νοµούς Πέλ-
λας, Ηµαθίας και Κοζάνης και αυτήν 
τη στιγµή έχει στην πλήρη επίβλεψή 
της πάνω από 2.500 στρέµµατα καλ-
λιέργειας µήλου, πάνω από 2.000 
στρέµµατα καλλιέργειας κερασιού 
και πάνω από 1.500 στρέµµατα καλ-
λιέργειας ροδάκινου. Στην «πλήρη ε-
πίβλεψή» της περιλαµβάνεται η συµ-
βολή και συµβουλευτική στη φύτευ-
ση και επιλογή ποικιλιών και σχηµά-
των διαµόρφωσης, λίπανση, άρδευ-
ση και κλάδεµα και βέβαια στη φυ-

τοπροστασία. Στις υπηρεσίες της, α-
κόµα, περιλαµβάνονται συνεχείς επι-
σκέψεις στα αγροτεµάχια, εκπαιδεύ-
σεις παραγωγών όπως και η τοποθέ-
τηση και παρακολούθηση παγίδων.

Η ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ συµπληρώνει 12 χρό-
νια παρουσίας στον επιχειρηµατικό 
αγροτικό χώρο και αυτή τη στιγµή έ-
χει φυσική παρουσία σε τρία σηµεία 
(Σκύδρα - Βέροια - Άρνισσα). Το αν-
θρώπινο δυναµικό της αποτελείται 
από 8 άτοµα εκ των οποίων 7 είναι 
γεωπόνοι και ένας οικονοµολόγος.

Ιδρυτές της εταιρείας είναι οι γεω-
πόνοι Γιάννης Βαΐδης και Ματθαίος 
Παπαϊωάννου.

Σε ό,τι αφορά τις γεωργικές υπη-
ρεσίες, η ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ δραστηριοποι-
είται και στην εκπόνηση επιδοτούµε-
νων προγραµµάτων του ΠΑΑ, µε εξει-
δίκευση στα προγράµµατα των Νέων 

Αγροτών και των Σχεδίων Βελτίωσης, 
στην αναγνώριση και υποστήριξη Ο-
µάδων/Οργανώσεων Παραγωγών 
και στην τεχνική υποστήριξη συστη-
µάτων πιστοποίησης και ολοκληρω-
µένης διαχείρισης (AGRO, GlobalGAP 
κά). Στόχος της εταιρείας είναι η πα-
ροχή εγγυηµένων λύσεων που προσ-
δίδουν ποιότητα και προστιθέµενη α-
ξία στα προϊόντα και υπηρεσίες των 
πελατών της, βελτιώνοντας ιδανικά 
την παραγωγικότητά και το ανταγωνι-
στικό πλεονέκτηµα τους στην αγορά. 

Η φιλοσοφία και πολιτική της συν-
δέεται µε τη επίτευξη της βιωσιµό-
τητας και την βελτίωση της ανταγω-
νιστικότητας των αγροτών και κατ’ 
επέκταση των αγροτικών επιχειρή-
σεων, µέσω της ποιοτικής ανάδει-
ξης, διαφοροποίησης και υπεραξί-
ας των προϊόντων τους.

H ΑΓΡΟΛΥΣΙΣ δραστηριοποιείται και στην εκπόνηση 
επιδοτούµενων προγραµµάτων του ΠΑΑ, µε εξειδίκευση στα 
προγράµµατα Νέων Αγροτών και Σχεδίων Βελτίωσης.
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Καλές προοπτικές για το σκληρό σιτάρι, αύξηση της κατανάλωσης ελαιολάδου και χαµηλό κόστος εισροών καταγράφει η νέα έκθεση της Κοµισιόν για τα 
αγροτικά προϊόντα της ΕΕ, η οποία συνυπολογίζει τις επιπτώσεις της πανδηµίας του κορωνοϊού στις ισορροπίες της αγοράς.

Σιτάρι, χυµός πορτοκαλιού και ακατέργαστο ρύζι γράφουν 
τις σηµαντικότερες θετικές αποδόσεις στη διεθνή αγορά ε-
µπορευµάτων µε βάση τα στοιχεία που παρατίθενται στο µη-
νιαίο δελτίο ανάλυσης της Τράπεζας Πειραιώς.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, καθώς οι βραχυπρόθε-
σµες προοπτικές της παγκόσµιας οικονοµίας έχουν επιδει-
νωθεί µε τις εκτιµήσεις να µιλούν για ύφεση, µε το δολάριο 
να παραµένει δυνατό παρά τα πακέτα της Fed, τη µειωµένη 
ζήτηση εξαιτίας περιορισµών στο διεθνές εµπόριο (εκτίµη-
ση ΠOE για πτώση 13% το 2020) και τις ιδιαίτερα χαµηλές 
τιµές πετρελαίου, η πλειονότητα των αγροτικών προϊόντων 

µετρίασε σηµαντικά τις απώλειες του προηγούµενου µήνα, ε-
νώ το ακατέργαστο ρύζι, ο χυµός πορτοκαλιού και το σιτάρι εί-
χαν θετικές αποδόσεις, µε τη σόγια να παραµένει αµετάβλητη.

Ειδικότερα για το σιτάρι το δελτίο επικαλείται στοι-
χεία του USDA, µε βάση τα οποία οι προβλέψεις Μαρτίου 
στην παγκόσµια αγορά σιταριού (στρεµµατική απόδοση, 
συγκοµιδή, στρέµµατα που έχουν φυτευτεί) παρέµειναν 
στα επίπεδα του προηγούµενου µήνα. Καθώς οι αγορές 
παραµένουν ταραχώδεις λόγω της πανδηµίας του κορω-
νοϊού, οι αναλυτές εµφανίζονται σχετικά αισιόδοξοι για 
την τιµή του σιταριού, καθώς ο συνδυασµός µειωµένων 
εξαγωγών και αποθεµατοποίησής του λειτουρ- γούν θε-
τικά στην αγορά σιταριού. Η Ρωσία θα περιορίσει τις εξα-
γωγές κατά 7 εκατ. µέχρι τα τέλη Ιουνίου, ενώ η σταδια-
κή ανάκαµψη της Κίνας µπορεί να αποδειχθεί σηµαντική 
για τις εξαγωγές των σιτηρών. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 

ΜΕ ΘΕΤΙΚΕΣ εκτιµήσεις αλλά προ-
βληµατισµό για το µέλλον της αγο-
ράς αγροτικών προϊόντων της ΕΕ έρ-
χεται έκθεση της Κοµισιόν που εστι-
άζει στις ανακατατάξεις που προκά-
λεσε η εξάπλωση της πανδηµίας στο 
µπλοκ. Σύµφωνα µε αυτήν, παρά τα 
πρώτα σηµάδια ανθεκτικότητας που 
έδειξε ο αγροδιατροφικός τοµέας, το 

βάθος της οικονοµικής κρίσης που 
ακολουθεί την πανδηµία, θα επηρε-
άσει τη γενική κατανάλωση, ωστό-
σο συγκεκριµένες κατηγορίες προ-
ϊόντων όπως τα δηµητριακά και τα 
φρουτολαχανικά δείχνουν ότι πατά-
νε σε γερές βάσεις. Επιπλέον αναµέ-
νεται µείωση του κόστους εισροών 
αλλά ενέργειας, λόγω πετρελαίου.

ΜΕΙΩΜΕΝΑ κατά τουλάχιστον 100.000 
τόνους αναµένεται πως θα είναι τα 
τελικά αποθέµατα ελαιολάδου ως το 
τέλος της τρέχουσας εµπορικής περι-
όδου 2019/2020. Τα υψηλά αποθέ-
µατα εξακολουθούν να πιέζουν ση-
µαντικά τις τιµές του προϊόντος, ω-
στόσο η αυξηµένη κατανάλωση που 

καταγράφηκε Μάρτιο και Απρίλιο α-
ναµένεται να υποχρεώσει σε ανανέ-
ωση του στοκ της λιανικής, αυξάνο-
ντας κατά 13% τη ζήτηση στα κράτη 
µέλη µε την µεγαλύτερη παραγω-
γή. Οι σχετικοί µε την πανδηµία ε-
µπορικοί περιορισµοί αναµένεται να 
περιορίσουν κατά 8% τις εξαγωγές.

Η ΑΥΞΗΜΕΝΗ εποχιακή κατανάλω-
ση αιγοπρόβειου κρέατους κατά την 
περίοδο του Πάσχα δεν πραγµατώ-
θηκε στο σύνολο της ευρωπαϊκής 
αγοράς, οδηγώντας σε υποχώρηση 
κατά 0,5% της ζήτησης για το 2020. 
Επιπλέον αναµένεται να ενισχυθεί 

η τάση µείωσης των κοπαδιών σε 
κράτη µέλη µε σηµαντική παρουσία 
στον χώρο όπως είναι η Ελλάδα και 
η Ισπανία, η οποία για το 2019 άγ-
γιξε το 1,3%. Η ΕΕ θα µπορούσε να 
επιδιώξει τόνωση των εξαγωγών σε 
Μέση Ανατολή και Ανατολική Ασία.

ΣΕ ΑΥΤΟ το δυσµενές µακροοικονο-
µικό πλαίσιο, τις λιγότερες απώλειες 
αναµένεται ότι θα καταγράψουν τα 
σιτηρά τα οποία ευνοούνται από την 
κατανάλωση ζυµαρικών και λοιπών 
τελικών προϊόντων διαθέσιµων στη 
λιανική. Επιπλέον, το σκληρό σιτά-
ρι δείχνει πως έχει τα περιθώρια να 
διατηρήσει την δυναµική που κατέ-

γραψε τις τελευταίες εβδοµάδες και 
στην αρχή της επόµενης εµπορικής 
περιόδου, αφού ευνοείται από µια 
µείωση της συνολικής παραγωγής 
σιτηρών κατά 2,2%. Συνεπώς, η µι-
κρή αύξηση της παραγωγής κατά 
2% στο σκληρό, αφήνει τα περιθώ-
ρια µιας πιο προσοδοφόρας διαχεί-
ρισης της από τους αγρότες. 

ΣΤΑΘΕΡΗ αναµένεται πως θα είναι 
η ζήτηση για ευρωπαϊκά τυριά, πα-
ρά τις ανακατατάξεις που έχει επι-
φέρει η πανδηµία. Συνεπώς, µπο-
ρεί τα πιο ακριβά γαλακτοκοµικά 
προϊόντα να υποστούν µείωση της 
ζήτησης για το υπόλοιπο του 2020, 
ωστόσο η συνολική ενδοκοινοτική 

κατανάλωση τυριού αναµένεται να 
αυξηθεί κατά 0,3%. Παράλληλα η δι-
αφαινόµενη ανάκαµψη της κινεζι-
κής αγοράς, ίσως βοηθήσει στην δι-
ατήρηση των ιστορικά υψηλών ευ-
ρωπαϊκών εξαγωγών τυριού. Συνο-
λικά οι εξαγωγές τυριού αναµένε-
ται να αυξηθούν κατά 1,5% το 2020.

ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ περιατέρω η ζήτηση σε 
φρούτα που παράγονται εντός της 
ΕΕ, όσο περιορίζεται η προσφορά ε-
ξωτικών φρούτων λόγω των περιο-
ρισµών στις µετακινήσεις που προ-
καλεί η πανδηµία, επισηµαίνει η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία υπολο-

γίζει τη ζήτηση για µήλα στην ευρω-
παϊκή αγορά κατά 9% αυξηµένη συ-
γκριτικά µε τον µέσο όρο πενταετί-
ας. Μάλιστα, στην περίπτωση του µή-
λου, η ενίσχυση της ζήτησης σηµει-
ώνεται σε µια χρονιά όπου η συνο-
λική παραγωγή µειώθηκε κατά 10%.

ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

ΑΥΞΗΣΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

2%

ΑΥΞΗΣΗ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ
ΖΗΤΗΣΗΣ

ΑΥΞΗΣΗ
ΖΗΤΗΣΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ
ΖΗΤΗΣΗΣ

1,5% 13%

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΜΗΛΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΕΙΟ ΚΡΕΑΣ

9% 0,5%

Ενισχύεται περαιτέρω 
η ζήτηση στα σιτηρά
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Πρώτη καταγραφή µείωσης στα αποθέµατα ελαιολάδου
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Ζυγίζουν τις προθέσεις 
συνεργασίας οι επενδυτές στο ΧΑ
Τις προθέσεις των παγκόσµιων και δή των 
Ευρωπαίων ηγετών για έναν κοινό τόπο δράσης 
ζυγίζουν αδιαλήπτως το τελευταίο διάστηµα οι αγορές, 
µε τους επενδυτές να γίνονται εξίσου επιρρεπείς τόσο 
στις καλές όσο και στις δυσοίνωνες σχετικές εξελίξεις. 
Σίγουρα το σχέδιο ανάκαµψης της οικονοµίας ύψους 
2 τρισ. Ευρώ που κυκλοφόρησε προ ολίγων ηµερών η 
ΕE ανέβασε την ψυχολογία των επενδυτών µαζί µε 
τις υποσχέσεις Μέρκελ, η οποία άφησε ανοιχτό το 
ενδεχόµενο η Γερµανία να αυξήσει σηµαντικά τη 
συνεισφορά της στον προϋπολογισµό της ΕΕ.  

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
610,48

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 23/04

640

630

620

610

600

590

580
Τετάρτη
15/04

Πέµπτη
16/04

Πέµπτη
23/04

Τρίτη
21/04

Τρίτη
14/04

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
Ν. ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ Α.Ε. 0,1820 +30,00% 

ΝΤΟΠΛΕΡ Α.Β.Ε.Ε 0,6450 +9,32% 

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 1,6900 +9,03 % 

EPSILON NET Α.Ε  2,0800 +8,90% 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ 1,7500 7,49%

ΣΩΛΗΝ. Λ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ ΠΡΟΦΙΛ Α.Ε. 2,0500 -13,87 %

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ-ΞΥΛΕΜΠ. 0,1440 -7,69%

ΕΜΠΟΡ.ΕΙΣ.ΑΥΤ/ΤΩΝ 0,9500 -5,00%

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,3180 -4,22 %

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 4,7400 -3,66%

Ξένα Χρηματιστήρια
 ∆είκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 23,431.20 -0.20%
 NASDAQ Comp 8,495.38  + 2.81 %
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  2,828.30 - 0.28%
Λονδίνο FTSE 100 5,760.25 - 0.18%
Φρανκφούρτη DAX-30 10,369.98 - 0.43%
Παρίσι CAC-40 4,415.36 - 0.11%
Ζυρίχη  SMI 9,575.02 -0.58%
Τόκιο NIKKEI-225 19,429.44 1.52%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιµή Τελευταία 
      αλλαγή
FED Βασικό 0,25 15.03.2020 
EKT Βασικό 0,25 18.09.2019
 Καταθέσεων  - 0,50 18.09.2019
ΒΡΕΤΑΝΙΑ REPO RATE 0,25 11.03.2020
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate -0,1 01.02.2016
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.04.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.04.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.04.2020

COCA COLA: Η Coca Cola 
ανακοίνωσε ότι τα κέρδη και τα 
έσοδα α΄ τριµήνου που 

υπερέβησαν τις προσδοκίες. Τα 
καθαρά κέρδη αυξήθηκαν στα 2,78 
δισ. δολάρια, έναντι των 1,68 δισ. 
δολαρίων πριν από ένα χρόνο. Τα 
έσοδα υποχώρησαν 1% στα 8,60 δισ. 
δολάρια, αλλά ήταν και πάλι 
υψηλότερα των εκτιµήσεων για 8,30 
δισ. δολάρια. Οι όγκοι έχουν µειωθεί 
25% από την αρχή του Απριλίου.

DANONE: Η Danone SA ανακοίνωσε ότι 
οι πωλήσεις α΄ τριµήνου αυξήθηκαν 
1,7%, χάρη στις επιδόσεις σε Ευρώπη και 
Βόρεια Αµερική, ενώ απέσυρε τις 
εκτιµήσεις της για το σύνολο της χρήσης, 
εξαιτίας του κορωνοϊού. Η γαλλική 
εταιρεία τροφίµων τόνισε πως οι 
πωλήσεις διαµορφώθηκαν στα 6,24 δισ. 
ευρώ, σε σχέση µε τα 6,14 δισ. ευρώ στο 
προηγούµενο έτος. 

DUPONT: Η DuPont de Nemours 
ανακοίνωσε ότι θα αξιοποιήσει τις 
πιστωτικές της γραµµές, «βάζοντας 
στον πάγο» συγκεκριµένες δαπάνες 
και αναστέλλοντας το guidance για το 
σύνολο της χρήσης, εν µέσω της 
πανδηµίας του κορονοϊού. Ο κολοσσός 
των χηµικών αναµένει ισχυρά 
αποτελέσµατα α’ τριµήνου. Η εταιρεία 
εισήλθε σε µια ανακυκλούµενη 
πιστωτική γραµµή 364 ηµερών ύψους 
1 δισ. δολαρίων για να αντικαταστήσει 
µια γραµµή 750 εκατ. δολαρίων που 
θα έληγε τον Ιούνιο.  

PHILIP MORRIS: Η Philip Morris 
International ανακοίνωσε καθαρά 
κέρδη 1,821 δισ. δολάρια στο α΄ 
τρίµηνο, υψηλότερα από τα 1,350 δις 
πριν από ένα χρόνο. Τα έσοδα 
αυξήθηκαν 6% στα 7,153 δισ. δολάρια 
από τα 6,751 δισ. δολάρια.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Αλλάζει ο παγκόσµιος γεωπολιτικός 
χάρτης λόγω της κρίσης που φέρει η 
πανδηµία του κορωνοϊού, µε τις ΗΠΑ 
να µην ηγούνται για πρώτη φορά µετά 
το Β’ παγκόσµιο πόλεµο των εξελίξεων 
και τη Γηραιά Ήπειρο να σπαράζει στο 
εσωτερικό της µε διαφωνίες ως προς τον 
διαµοιρασµό του κόστους της ανάκαµ-
ψης και των πόρων που θα διατεθούν 
για την επανεκκίνηση της οικονοµίας. 

Ενδεικτική η δραµατική προειδοποί-
ηση προς στους ηγέτες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης της πρόεδρου της ΕΚΤ, Κριστίν 
Λαγκάρντ, λίγο πριν την τηλεδιάσκεψη 
την περασµένη Πέµπτη. «Κάνετε πολύ 
λίγα, πολύ καθυστερηµένα», είπε κά-
νοντας λόγο για πιθανή συρρίκνωση 
της οικονοµίας του µπλοκ των 27 χω-

ρών στο 15% το 2020. Παρόλα αυτά οι 
ηγέτες δεν κατέληξαν επί της πρότασης 
ταµείου ανάκαµψης 2 τρις, αφήνοντας 
τις λεπτοµέρειες για επόµενη σύνοδο 
στις 6 Μαΐου, ενώ πλήρως διαθέσιµα θα 
στις 1η Ιουνίου τα πρώτα 540 δις που 
είχαν συµφωνηθεί στην προηγούµενη 
τηλεδιάσκεψη του Eurogroup. 

Οι τρεις µεγαλύτερες οικονοµίες της 
Ευρωζώνης µετά από εκείνη της Γερ-
µανίας, Γαλλία, Ιταλία και Ισπανία, έ-
χουν καλέσει σε κοινή έκδοση χρέους 
από πλευράς των χωρών - µελών της 
Ευρωζώνης, ωστόσο κυβερνήσεις χω-
ρών όπως η Γερµανία και η Ολλανδία 
αντιστέκονται σθεναρά θεωρώντας ό-
τι θα κληθούν να πληρώσουν τον «λο-
γαριασµό». 

ΘΕΣγάλα
Eπεκτείνει τη δραστηριότητα 
διανοµής των προϊόντων του στην 
αλυσίδα supermarkets Γαλαξίας από 
τα µέσα Απριλίου o συνεταιρισµός 
ΘΕΣγάλα. Η συνεργασία αφορά 
αρχικά τη διάθεση των προϊόντων 
ΘΕΣγάλα σε επιλεγµένα καταστήµατα 
της αλυσίδας στους νοµούς Αττικής, 
Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και 
Καρδίτσας. 

Philosophish
Την πώληση της κατά 100% θυγατρικής 
της εταιρείας «Ιχθυοκαλλιέργειες 
Βόρειας Εύβοιας» στην εταιρεία 
Philosophish (πρώην Μπιτσάκος) έναντι 
22,59 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε η 
Νηρεύς. Αυτό έγινε σε συνέχεια της 
εξασφάλισης των προϋποθέσεων για την 
ολοκλήρωση εξαγοράς των µετοχών 
των εταιρειών ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε. και 
ΣΕΛΟΝΤΑ Α.Ε.Γ.Ε. 

Εγγυητής η Κομισιόν
για την έκδοση χρέους

Διαφωνίες για το Ταμείο ανάκαμψης 2 τρις 
Κάνετε πολύ λίγα και πολύ αργά λέει η ΕΚΤ 
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Συνεχίζεται η άρνηση άμεσης αποδέσμευσης 
των λογαριασμών από τις εμπορικές τράπεζες 

Σ
υνεχίζονται οι κατασχέσεις των αγροτικών 
επιδοτήσεων, κατά παράβαση της απόφα-
σης για ακατάσχετο των λογαριασµών έως 
7.500 ευρώ ετησίως, πλέον των 1.250 ευρώ 

ανά µήνα, όπως όλα τα φυσικά πρόσωπα.
Παράλληλα εξακολουθεί να µην υπάρχει ακατάσχε-

το για τους λοιπούς επιτηδευµατίες 
οι οποίοι, αφενός µεν υποχρεούνται 
να χρησιµοποιούν POS για τη δυνα-
τότητα είσπραξης των πωλήσεων τους 
από τους πελάτες, αφετέρου δε πα-
ραµένουν µπλοκαρισµένοι οι λογα-
ριασµοί τους χωρίς να µπορούν να 
προχωρήσουν σε αγορές εµπορευ-
µάτων και πρώτων υλών. 

ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4587/24.12.18, τροπο-
ποιήθηκε το άρθρο 32 του ν.4314/14 
και προστέθηκε η §5, σύµφωνα µε 
την οποία πλέον: …«5. Οι προκατα-
βολές, οι ενδιάµεσες και οι τελικές 
πληρωµές που λαµβάνουν οι δικαι-
ούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα 
πλαίσια της κοινής αγροτικής πολι-
τικής, οι οποίες αφορούν: α) τη βα-
σική ενίσχυση, β) την πράσινη ενί-
σχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορη-
γούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικί-
ας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται 

σε µικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεµένες ενισχύσεις 
και στ) την ειδική ενίσχυση βάµβακος του Κανονισµού 
1307/2013, δεν κατάσχονται στα χέρια του ∆ηµοσίου 
ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακρά-
τηση και δεν συµψηφίζονται µε οφειλές προς το ∆η-
µόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δηµόσιου τοµέα, 
καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, µέ-
χρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) 
ευρώ ετησίως. Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε 

τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας 
πιστωτικών ιδρυµάτων ως τρίτων, 
στις οποίες περιλαµβάνονται και οι 
πληρωµές των ανωτέρω άµεσων ε-

νισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύµατα εξετάζουν αν πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχε-
σης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας. Οι διατά-
ξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε 
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορε-
τικά.» Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρ-
χεται από τις 10.12.2018.

ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, δεν µπορούν να κατασχεθούν 
οι αναφερθείσες επιδοτήσεις. Ισχύει όµως τελικά κά-
τι τέτοιο; Να διευκρινίσουµε ότι, όταν µιλάµε για κα-
τάσχεση λογαριασµού, εννοούµε δέσµευση λογαρια-
σµού. Η εντολή δίδεται από την Εφορία και αυτό είναι 
ξεκάθαρο: µπορεί η κατάσταση µε τα ονόµατα των φο-
ρολογουµένων και τους υπό δέσµευση λογαριασµούς 
να αποστέλλεται από την ΑΑ∆Ε, όµως το κουµπί της ε-
ντολής το πατάνε οι κατά τόπους ∆.Ο.Υ., αφού προη-
γουµένως ελέγξουν σε τοπικό επίπεδο αν έχει τακτο-
ποιηθεί το υπόλοιπο της τρέχουσας οφειλής, αν έχει 
ρυθµιστεί κ.λπ. Εφόσον διαπιστώνεται ότι παραµένει η 
οφειλή, δίδεται η εντολή δέσµευσης, η οποία πάει σε 
όλες τις τράπεζες, µέσω του συστήµατος ∆ΙΑΣ. Έτσι, έ-

στω π.χ. ότι οφείλω 1.000 ευρώ δίνεται η εντολή από 
την ∆.Ο.Υ. και µπλοκάρεται ο λογαριασµός µου. Έστω 
ότι την εποµένη ηµέρα κατατίθενται στο λογαριασµό 
µου 500 ευρώ. Τα χρήµατα αυτά –καθώς είναι δεσµευ-
µένος ο λογαριασµός µου- δεν µπορώ να τα µετακινή-
σω, δεν µπορώ να τα κάνω τίποτε. Θα περίµενε κανείς 
την αυτόµατη µεταφορά τους στη ∆.Ο.Υ. για µείωση της 
οφειλής µου στο δηµόσιο ταµείο. Η αλήθεια είναι ό-
τι παραµένουν δεσµευµένα στον τραπεζικό µου λογα-
ριασµό µέχρι να πάω εγώ από την τράπεζα και να ζη-
τήσω να σταλούν στην ∆.Ο.Υ. για µείωση του ποσού 
για το οποίο η ∆.Ο.Υ. έδωσε εντολής κατάσχεσης των 
χρηµάτων του λογαριασµού µου. 

ΑΦΟΥ ΚΑΝΩ όλες εκείνες τις ενέργειες που απαιτούνται 
και εξοφλήσω την οφειλή µου που αντιστοιχεί στο ποσό 
που ζήτησε η ∆.Ο.Υ., πρέπει η τράπεζα να αποδεσµεύ-
σει τον λογαριασµό µου. Η λογική λέει ότι αυτό πρέπει 
να γίνει άµεσα.  Γίνεται µεν αλλά όχι στο σωστό χρόνο. 
Ενώ η δέσµευση γίνεται στο «φτερό» (δόθηκε η εντο-
λή σήµερα; αύριο το πρωί τα πάντα είναι µπλοκαρισµέ-
να), η αποδέσµευση για να ολοκληρωθεί, θα πρέπει:

 Να ενηµερωθεί η ∆.Ο.Υ. ότι το ποσό που ζήτησε 
έχει µεταφερθεί στο δηµόσιο ταµείο και έχει εξοφλη-
θεί η οφειλή µου.

 Αυτό προϋποθέτει την αποστολή των χρηµάτων α-
πό την τράπεζα, αλλά…

 Η τράπεζα για να στείλει τα χρήµατα στη ∆.Ο.Υ. θα 
πρέπει να πάω εγώ και να της το πω.

 Τέλος, µε την ολοκλήρωση της µεταφοράς, εκδί-
δεται από την ηλεκτρονική πλατφόρµα της ΑΑ∆Ε, βε-
βαίωση αποδέσµευσης του λογαριασµού για τα ποσά 
που θα κατατεθούν από την ηµέρα εξόφλησης και µετά.

Το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι η καθυστερηµένη α-
πόδοση των χρηµάτων από την πλευρά των τραπεζών 
προς στις υπηρεσίες οι οποίες έκαναν τη δέσµευση, ε-
ξοικονοµώντας µε δόλιο τρόπο τεράστια ποσά προς ί-
δια εκµετάλλευση.

Θα πρέπει για τους ανωτέρω λόγους, η φορολογική 
∆ιοίκηση να παρέµβει άµεσα προκειµένου να αποδίδο-
νται αυτόµατα σε µηδενικούς χρόνους, τα ποσά των ο-
φειλετών και να µην ταλαιπωρούνται οι ίδιοι.

Νόµος 4587
Οι νέοι κανόνες για το 
ακατάσχετο των αγρο-
τών ισχύουν µε το νόµο 

4587/24.12.18 

Αποδέσµευση
H φορολογική ∆ιοίκηση 

πρέπει να παρέµβει 
άµεσα προκειµένου 

αποδεσµεύονται τα ποσά

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)

Να τύχουν όλοι των ευνοικών ρυθµίσεων
Πρέπει να τύχουν όλοι των ευνοϊκών 

ρυθµίσεων (αγρότες και µη) για τις όποιες 
οφειλές τους. ∆ιότι από αυτό που 

συµβαίνει τις ηµέρες αυτές, κανείς δεν 
υπάρχει που να έχει µείνει ανεπηρέαστος.

Παραγωγοί πωλητές λαϊκών 
αγορών: οι πιο πολλοί εκτός 
των ευνοϊκών µέτρων

Για να µην αδικηθεί κανείς από τους ανωτέρω, 
θα πρέπει να δοθεί άµεσα η δυνατότητα, να 
καταχωρείται ο αριθµός αδείας και ο αριθµός 
µητρώου της ταµειακής µηχανής. Μόνο µε τον 
τρόπο αυτό, οι παραγωγοί πωλητές λαϊκών 
αγορών θα ενταχθούν στα ευνοϊκά µέτρα όπως 
και οι υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρηµατιών.
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Η ενιαία αγορά θρυμματίζεται 
για τη βιομηχανία κρέατος

Η μείωση πωλήσεων νωπών προϊόντων λόγω κορωνοϊού φτάνει το 25%
Αναγκαία λέει η CLITRAVI η θέσπιση Κοινής Πολιτικής Τροφίμων

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Για χώρες που εξαρτώνται σηµαντικά από το εµπό-
ριο κρέατος, το σενάριο κατακερµατισµού της ενι-
αίας αγορά σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό µπλόκ, ε-
ξαιτίας µιας διαταραχής όπως αυτής που προκαλεί 
η πανδηµία του κορωνοϊού, είναι ένας εφιάλτης.

Αυτό υποστηρίζει σε παρέµβαση του προς την Κο-
µισιόν ο ευρωπαϊκός φορέας επιχειρήσεων της βιο-
µηχανίας επεξεργασίας κρέατος, CLITRAVI, αναζη-
τώντας λύσεις για τις εταιρείες µεταποίησης κρέα-
τος που συνήθιζαν να παραδίδουν τα προϊόντα τους 
σε σηµαντικό τµήµα της εστίασης (Ηo.Re.Ca). «Υ-
πάρχει µείωση των πωλήσεων νωπών προϊόντων 
από 20% έως 25% περίπου σε κάθε χώρα.», αναφέ-
ρει η αντιπρόεδρος της CLITRAVI, Ντάνα Τανάση.

Στο δύσκολο αυτό περιβάλλον σε συνδυασµό 
µε το σηµαντικό κόστος που επιφέρουν οι έξτρα υ-
γειονοµικοί κανόνες για τις επιχειρήσεις επεξερ-
γασίας κρέατος, υπάρχει κάτι ακόµη πιο σηµαντι-
κό κατά την CLITRAVI: οι νέοι περιορισµοί που ε-

πιβλήθηκαν δηµιούργησαν δυσκολίες στην ελεύ-
θερη διακίνηση βασικών αγαθών, υπηρεσιών και 
εργαζοµένων, και αυτό συσσώρευσε ακόµη µεγα-
λύτερα προβλήµατα. Απέναντι σε όλα αυτά, οι ευ-
ρωπαϊκές βιοµηχανίες επεξεργασίας κρέατος προ-
τρέπουν την Κοµισιόν να:

  ∆ιατηρήσει την ακεραιότητα της Εσωτερικής Α-
γοράς. ∆εν µπορεί να υπάρχει ούτε ανάκαµψη ούτε 
Πράσινη Συµφωνία χωρίς µια συµφωνία για την Ε-
σωτερική Αγορά που θα βάζει τέρµα στον κατακερ-
µατισµό της εσωτερικής αγοράς και στις στρεβλώ-
σεις ανταγωνισµού που προκαλούνται από εθνι-
κές κυβερνήσεις (π.χ η επισήµανση προέλευσης).

 Επαναπροσδιορίσει τη Στρατηγική «από τη φάρ-
µα στο πιάτο». Μια Κοινή Πολιτική Τροφίµων θεω-
ρείται σηµαντικό βήµα επανεκκίνησης της οικονο-
µικής βιωσιµότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ε-
πιπλέον, «η συζήτηση για τον αντίκτυπο που έχει ο 
τοµέας της κτηνοτροφίας στο περιβάλλον, πρέπει να 
επανεξεταστεί», δεδοµένου ότι η παγκόσµια ρύπαν-
ση έχει µειωθεί κατά 50% µολονότι η εκτροφή ζώων 
εξακολουθεί να διατηρεί τον κανονικό κύκλο της. 

Ο παγκόσµιος γίγαντας καφέ Starbucks συ-
νεργάστηκε µε κορυφαίους παίκτες της βι-
οµηχανίας vegan προϊόντων, Beyond Meat, 
Omnipork και Oatly για να κυκλοφορήσει έ-
να ολοκαίνουργιο φυτικό µενού στην Κίνα. 
Kαθώς η χώρα αρχίζει να ανακάµπτει από την 
πανδηµία του κορωναϊού, το νέο µενού, που 
φέρει το τίτλο GOOD GOOD είναι διαθέσιµα 
στο σύνολο των 3.300 σηµείων πώλησης των 
Starbucks σε ολόκληρη την Κίνα από τις 21 Α-
πριλίου. Το νέο µενού θα περιλαµβάνει υπο-
κατάστατα vegan κρέατος και γαλακτοκοµι-
κών προϊόντων από κορυφαίες τεχνολογίες 
τροφίµων µε βάση τα φυτά, συµπεριλαµβανο-

µένης της εναλλακτικής βόειου κρέατος της, 
Beyond Meat, τον πρωτοποριακό vegan χοιρι-
νό κιµά Omnipork και τη σουηδική µάρκα γά-
λακτος βρώµης, Oatly. Η τελευταία κίνηση για 
την έναρξη ενός αποκλειστικού µενού µε βά-
ση τα φυτά υπογραµµίζει τη σηµαντική ζήτη-
ση για περισσότερες επιλογές χωρίς κρέας και 
µη γαλακτοκοµικά προϊόντα µεταξύ των κατα-
ναλωτών, ειδικά στην Κίνα µετά την πανδηµία 
που έχει αναζωπυρώσει τις ανησυχίες για την 
υγεία, την ασφάλεια των τροφίµων και την α-
σφάλεια στην κορυφή υφιστάµενων περιβαλ-
λοντικών ανησυχιών σχετικά µε τον αντίκτυπο 
της κατανάλωσης ζωικών προϊόντων.

Η Starbucks εγκαινιάζει μενού vegan στην Κίνα
σε συνεργασία με κορυφαίους παίκτες της αγοράς

Έκλεισε µε κρατική εντολή  
το 14,6% των επιχειρήσεων 

Συνολικά το 14,% του συνόλου των 
επιχειρήσεων (ή 205.984 επί συνόλου 

1.415.370) έκλεισε µε κρατική εντολή. Το 
25,4% των εργαζοµένων της χώρας (ή 
1.063.098 επί συνόλου 4.178.199) βρίσκονται 
σε αναστολή. Οι εργαζόµενοι, των οποίων 
ανεστάλησαν οι συµβάσεις εργασίας, στις 
επιχειρήσεις αυτές (µε έως 9 εργαζοµένους)  
ανέρχονται σε 400.89.

Μέτρα στήριξης της εστίασης 
ζητούν 33 σύλλογοι του κλάδου
Μέτρα στήριξης των καταστηµάτων εστίασης, 
ζητούν µε επιστολή τους προς τον πρωθυπουργό 
και τα συναρµόδια υπουργεία, 33 Σύλλογοι και 
Ενώσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ζητούν: i)Μείωση του 
ΦΠΑ στο 6% (φαγητό & 13% (ποτά ,ροφήµατα), 
ii)Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 
50% µέχρι 31/12/2020 iii) Κεφάλαιο 
επανεκκίνησης σε όλα τα καταστήµατα εστίασης.

Αίρονται οι περιορισµοί σε 
εξαγωγές από τη Ρουµανία
Στην πλήρη άρση των περιορισµών στις εξαγωγές 
ορισµένων αγροτοδιατροφικών προϊόντων που 
είχε επιβάλει µέσω Στρατιωτικού ∆ιατάγµατος 
προχώρησε η Ρουµανία, ύστερα από τις 
αντιδράσεις που συνάντησε εκ µέρους των κρατών 
µελών της Ε.Ε. Την ένστασή του είχε εκφράσει 
ενεργητικά και ο Έλληνας υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης Μάκης Βορίδης µε επιστολή του στους 
αρµόδιους Επιτρόπους της ΕΕ.

Η αντιπρόεδρος 
της CLITRAVI, 
Ντάνα Τανάση µε 
καταγωγή από τη 
Ρουµανία.

 Από το 2014 και µετά 
καταγράφεται ετήσια 
αύξηση της ζήτησης 

για προϊόντα φυτικής 
προέλευσης άνω του 14,3%.

ΝΕΑ
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E Ι ∆ Ι Κ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Έχουν πιάσει το νόημα οι παραγωγοί μήλου    
Παρακολουθούν τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, βάζουν περισσότερα στρέµµατα 
γραµµικών µηλεώνων, τους οποίους εγκαθιστούν µε επιµελή γεωπονική στήριξη, και 
επενδύουν σε νέες ποικιλίες, οι περισσότερες δίχρωµες, οι Έλληνες παραγωγοί σύµφωνα 
µε τους ανθρώπους της αγοράς. Φυσικά ο δρόµος για την εµπορική καταξίωση του 
εγχώριου προϊόντος είναι  µακρύς αλλά ένα ακόµη βήµα θα µπορούσε να γίνει µε τη 
διαχείριση της νέας σεζόν, που ξεκινά µε µηδενικά αποθέµατα και πλούσια ανθοφορία.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α �ΤΟΝΟΙ�

2019

2018

2017

2016

301.000

231.000

259.000

275.000
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>  Στην Αγιά τα Gala παίρνουν τη θέση των Granny Smith, τα Fuji, αν και δύσκολα 
καλλιεργητικά, πολλαπλασιάζονται και το Φιρίκι Πηλίου κινείται µε ταχύτητα

GALA KAI FUJI 
ΑΠΛΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΕΓΧΩΡΙΟΥΣ ΜΗΛΕΩΝΕΣ

ΤΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ & ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Σπάει φαίνεται ότι το µονοπώλιο των 
τριών κλασικών ποικιλιών µήλων Starking 
Delicious, Golden Delicious και Granny Smith, 
που επικρατούσαν στην ελληνική αγορά. Νέα 
δεδοµένα, η δυναµική άνοδος νέων κλώνων 
της Gala Royal, τα οποία αναζητά επίµονα η 
Αίγυπτος, και η ενίσχυση της δηµοφιλίας των 
Fuji, µιας δύσκολης καλλιεργητικά ποικιλίας, της 
οποίας όµως οι Έλληνες παραγωγοί φαίνεται ότι 
έχουν «πάρει το χέρι». «Οι Έλληνες παραγωγοί 
είναι καλοί καλλιεργητές και τα τελευταία χρόνια 
έχουν καταλάβει πώς πρέπει να καλλιεργήσουν 
τη συγκεκριµένη ποικιλία για να µην έχουν 
µεγάλες αυξοµειώσεις στην παραγωγή» 
αναφέρει χαρακτηριστικά ο Αλέξανδρος Πουλής 
της Πουλής Α.Ε. «Η δυσκολία της συγκεκριµένης 
καλλιέργειας έγκειται στο ότι είναι επιρρεπής στην 
παρενιαυτοφορία. Είναι µια λαίµαργη ποικιλία, 
χρειάζεται πολλή γνώση και προσπάθεια από τον 
πρώτο χρόνο εγκατάστασης για να µην ξεφύγει» 
εξηγεί ο, ξεκαθαρίζοντας όµως πως αξίζει τον κόπο 
ο ιδιοκτήτης της Αγρολύσις και γεωπόνος, Ματθαίος 
Παπαϊωάννου, αφού «η γεύση, η τραγανή υφή 
της και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά της, την 
καθιστούν ελκυστική στους καταναλωτές». 

Νέες φυτείες Gala 
κάθε χρόνο στην Αγιά
Μεγάλη δυναµική στην περιοχή της Αγιάς 

Λάρισας εµφανίζει η ποικιλία Gala, σύµφωνα 
µε τον Θάνο Σοφλιό, διευθύνοντα σύµβουλο 
του Αγροτικού Συνεταιρισµού Μελιβοίας. Όπως 
ο ίδιος τόνισε συνήθως είναι η ποικιλία που 
προτιµάται από τους παραγωγούς µήλων της 
περιοχής για να αντικαταστήσει τα Granny Smith, 
τα οποία σταδιακά χάνουν έδαφος, διότι οι τιµές 
τους τα τελευταία έτη υποχώρησαν σηµαντικά. 
«Πέρυσι η συγκοµιδή των Gala στην περιοχή 
µας έδωσε περίπου 7.000 τόνους προϊόντος κι 
αντιπροσώπευσε σχεδόν το 15% της παραγωγής 
µήλων όλου του ∆ήµου Αγιάς. Η τάση, όµως, 
είναι ανοδική και εκτιµώ πως και φέτος η 
παραγωγή τους θα κυµανθεί εκεί κοντά στους 
7.000 τόνους, παρά το γεγονός ότι δεν φαίνονται 
τόσο γεµάτα τα δέντρα. Και τούτο γιατί κάθε 
χρόνο προστίθενται και νέες φυτείες. Να µου 
το θυµηθείτε πως σε µια τριετία, η περιοχή της 
Αγιάς θα είναι µεγάλη δύναµη στο Gala» τόνισε 
χαρακτηριστικά ο κ. Σοφλιός.

Απλώνεται η γκάµα των ποικιλιών
«Η γκάµα των ποικιλιών απλώνεται τα 
τελευταία χρόνια» επιβεβαιώνει και ο 
διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισµού 
Ζαγοράς, ∆ιονύσης Βαλασσάς, ο οποίος 
αναφέρει πως πέραν των παραπάνω ποικιλιών, 
τα Jona Gold αλλά και ντόπιες ποικιλίες όπως 
τα Φιρίκια Πηλίου εµφανίζουν µια κινητικότητα 
ως προς τις εκτάσεις µαζί µε τα βιολογικά, τα 
οποία η αγορά δείχνει να αναζητά µε όλο και 
αυξανόµενη ένταση. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΑΝΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑ/ 
ΕΤΟΣ/ 
ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΟΝΟΙ  

GOLDEN DELICIOUS GRANNY SMITH FUJI GALA 

2017 1.911

2.403

2.327

363

393

377

290

 332 

339

1.271

1.467

1.467

2018

2019

ΣΕ ∆ΡΟΜΟ 
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ  
Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΜΗΛΟΥ
Τον δρόµο του εκσυγχρονισµού και της 
ανανέωσης έχει πάρει την τελευταία 
πενταετία η καλλιέργεια µήλου στην Ελλάδα, 
ανταποκρινόµενη στις νέες προτιµήσεις της 
εγχώριας κατανάλωσης, αλλά κυρίως στις 
επιδιώξεις του εµπορίου για περαιτέρω 
εξάπλωση στις αγορές της Μέσης Ανατολής.
Συζητώντας µε ανθρώπους της αγοράς 
καθίσταται σαφές ότι το µέλλον της εγχώριας 
παραγωγής εξαρτάται άµεσα από την ανανέωση 
των υφιστάµενων καλλιεργειών, την υιοθέτηση 
σύγχρονων µοντέλων εγκατάστασης και 
καλλιεργητικών πρακτικών, καθώς και την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του προϊόντος.  
«Μεγάλο µέρος των καλλιεργειών χρειάζεται 
ανανέωση» επισηµαίνει ο Αλέξανδρος Πουλής 
της Πουλής Α.Ε συµπληρώνοντας πως από την 
πλευρά των διακινητών απαιτείται προσπάθεια 
για πιο αυστηρή τυποποίηση και καλύτερη 
συσκευασία ώστε να µπορέσει το ελληνικό 
µήλο να αναδείξει την ποιότητά του στις διεθνείς 
αγορές. «Για να σταθούµε απέναντι στους 
Γάλλους και τους Ιταλούς, πρέπει να µπουν 
περισσότερα στρέµµατα, να αυξηθεί η ποσότητα 
της παραγωγής και τα προϊόντα να είναι πιο 
ανταγωνιστικά» λέει, επισηµαίνοντας πως για 
να µπορέσουν οι παραγωγοί να ανταποκριθούν 
στις νέες απαιτήσεις, «πρέπει να στηριχτούν».
Σύµφωνα µε τον ίδιο, οι προσπάθειες αυτές ήδη 
συντελούνται. «Οι παραγωγοί παρακολουθούν 
τις εξελίξεις στις αγορές, βάζουν περισσότερα 
στρέµµατα και επενδύουν σε νέες ποικιλίες, 
περισσότερες δίχρωµες, αλλά έχουµε ακόµα 
δρόµο µπροστά µας».

ΜΕΛΛΟΝ

H αύξηση της ποσότητας της παραγωγής 
αποτελεί στοίχηµα για το ελληνικό µήλο.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΠΟΙΚΙΛΙΕΣ





26 ΜΗΛΟ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Τον επιτυχηµένο τρόπο στην καλλιέρ-
γεια µηλιάς σε ό,τι αφορά τόσο στην ε-
πιλογή ποικιλίας που προαναφέρθη-
κε, όσο την εγκατάσταση και τις κρίσιµες 
φροντίδες αναλύει στην Agrenda ο Ματ-
θαίος Παπαϊωάννου, ιδιοκτήτης της ε-
ταιρείας Αγρολύσις και γεωπόνος.  Σύµ-
φωνα µε τον ίδιο, πλέον σε όλα τα νέα 
στρέµµατα µηλεώνων που εγκαθίστα-
νται ακολουθείται το µοντέλο της γραµ-
µικής πυκνής φύτευσης, µε την επιλογή 
της µονόκλωνης διαµόρφωσης. «Είναι 
µονόδροµος» υποστηρίζει ο έµπειρος 
γεωπόνος. «Αυτό σηµαίνει ότι οι απο-
στάσεις φύτευσης ανάλογα µε την ποι-
κιλία και το υποκείµενο περιορίζονται 
στους 50 µε 60 πόντους από δέντρο σε 

δέντρο, ενώ ο διάδροµος έχει πλάτος α-
πό 3  έως 3,60-3,70 µέτρα το πολύ». 

Θα κυριαρχήσει το M9
Σύµφωνα µε τον κ. Παπαϊωάννου, τα υ-
ποκείµενα που κυριαρχούνε σήµερα εί-
ναι τα Μ9 και τα Μ26, όµως σε βάθος 
δεκαετίας, το υποκείµενο Μ9 θα υπερι-
σχύσει. Όπως εξηγεί, πρόκειται για ένα 
περισσότερο αξιόπιστο υποκείµενο, µε 
το οποίο ο παραγωγός και ο γεωπόνος 
µπορoύν να υπολογίσουν µε µεγαλύτε-
ρη ακρίβεια πότε το δέντρο θα µπει σε 
καρποφορία, ενώ παράλληλα είναι λι-
γότερο «λαίµαργο». «Με τη χρηση αυτού 
του υποκειµένου επιτυγχάνεται ευκολό-
τερα η ισορροπία µεταξύ βλάστησης και 

καρποφορίας,ενώ παράλληλα οι απαιτή-
σεις σε ανθρώπινη εργασία µειώνονται 
ακόµα περισσότερο» εκτιµά ο ίδιος. 
Σε ό,τι αφορά στη διαδικασία νέας ε-
γκατάστασης µε Μ9 υποκείµενο, για 
κόκκινες ποικιλίες µε spur συµπερι-
φορά συστήνεται απόσταση στους 40 
πόντους δέντρο από δέντρο και µε δι-
άδροµο κοντά στα 3 µέτρα, το πολύ 
3,20.  Σε ποικιλίες µε στάνταρντ συµπε-
ριφορά στους 60 µε 80 πόντους και έναν 
διάδροµο στα 3,20 µε 3,50. Όλα τα παρα-
πάνω είναι αριθµοί. Για την επιτυχή χρή-
ση αυτών είναι απαραίτητη η γνώση. 
Γνώση η οποία εξελίσσεται και ανανεώ-
νεται µε πολύ γοργούς ρυθµούς..
Είναι πολλοί οι παράγοντες που πρέπει 

να συνυπολογίσει και τα κριτήρια που 
πρέπει να λάβει υπ όψιν ο παραγωγός 
ώστε η εγκατάσταση του µηλεώνα να 
είναι αποδοτική και να πάει σε βάθος 
χρόνου, επισηµαίνει ο κ. Παπαϊωάννου. 
«Το πιο συνηθισµένο λάθος είναι ο 
παραγωγός να εφαρµόζει αυτό που 
ακούει σε µια χαλαρή συζήτηση 
αναφορικά µε τις αποστάσεις για 
παράδειγµα και δεν µπαίνει στην 
διαδικασία να το ψάξει περισσότερο». 
Το κόστος εγκατάστασης όµως είναι 
υψηλό, ενώ το πολλαπλασιαστικό 
υλικό ακριβό και έτσι απαιτείται 
ακρίβεια εκατοστού, αφού πλέον σε 
ένα στρέµµα µπορούν να µπουν από 
350 µέχρι και 600 φυτά.

ΜΟΝΟ∆ΡΟΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΟΙ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΠΥΚΝΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

ΝΕΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΛΕΩΝΑ ΜΕ Μ9 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ

ΚΟΚΚΙΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 

ΠΟΝΤΟΙ 
∆ΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ∆ΕΝΤΡΟ40 
ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ3  3,20 

SPUR ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ 

ΠΟΝΤΟΙ 
∆ΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ∆ΕΝΤΡΟ6080
ΜΕΤΡΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΟ3,20  3,50

ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Α∆ΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ  ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
Η ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΡΑΙΩΣΗΣ
Κρίσιµη παράµετρος σύµφωνα µε τον Ματθαίο Παπα-
ϊωάννου στην ορθή καλλιέργεια της µηλιάς αποτελεί η 
διαδικασία της χηµικής αραίωσης, µιας πρακτικής την 
οποία αποφεύγουν συστηµατικά οι Έλληνες παραγω-
γοί.  «Απέχουµε αρκετά από το επίπεδο του σύγχρο-
νου µηλοπαραγωγού στην Ευρώπη» αναφέρει ο ίδιος. 
Είναι γεγονός πως οι περισσότεροι παραγωγοί προ-
τιµούν να περνούν δυο, τρία ακόµα και τέσσερα χέ-
ρια στο αραίωµα, γεγονός που όχι µόνο αυξάνει το κό-
στος παραγωγής, αλλά και αυξάνει σηµαντικά τις πιθα-

νότητες της παρενιαυτοφορίας -ανάλογα την ποικιλία- 
για την επόµενη παραγωγική χρονιά.  Aποφεύγουν τη 
διαδικασία του χηµικού αραιώµατος, φοβούµενοι την 
πτώση του συνόλου της παραγωγής. Κάτι τέτοιο ό-
µως δεν είναι πιθανό» εξηγεί ο κ. Παπαωάννου, επι-
σηµαίνοντας ότι είναι µια διαδικασία που µειώνει την 
παρενιαυτοφορία, ενώ περιορίζει σηµαντικά το εργατι-
κό κόστος.  «Αυτός ο κρίκος είναι ο πιο αδύναµος στην 
ελληνική παραγωγή, πρέπει να δώσουµε βάση, να το 
ψάξουµε» λέει χαρακτηριστικά ο ίδιος.

Ο γεωπόνος  
Ματθαίος  
Παπαϊωάννου

>  Το πιο συνηθισµένο λάθος των παραγωγών µήλου είναι να εφαρµόζουν τις καλλιεργητικές  
τεχνικές και φροντίδες που ακούνε σε µια χαλαρή συζήτηση µε άλλους παραγωγούς

ΦΥΤΕΥΣΗ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

∆ ειγµατοληπτικό έλεγχο 10 
βλαστικών οργάνων σε κάθε ένα 
από 10 τυχαία δένδρα. προτείνουν οι 
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, 
καθώς οι πρώτες αφίδες εγκαθίστανται 
µε την εκκόλαψη των χειµερινών αυγών 
στη νέα βλάστηση. Εάν βρεθούν πάνω 
από 15 άτοµα Aphis pomi ή πάνω από 
2 άτοµα Dysaphis plantaginea, να γίνει 
επέµβαση µε εγκεκριµένες  δραστικές  
ουσίες  φυτοπροστατευτικών  προϊόντων 
µε ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο και 
χρόνο εφαρµογής. Παράλληλα συνιστάται 
εβδοµαδιαία δειγµατοληψία 5 φύλλων / 
δέντρο, από 20 σηµασµένα δέντρα για τον 
κόκκινο τετράνυχο καθώς µετά την άνθηση 
το άκαρι µετακινείται στα φύλλα, όπου 
τρέφεται και ωοτοκεί . Στην περίπτωση που 
καταµετρηθούν περισσότερα από 20 ακάρεα 
/ φύλλο πρέπει να γίνει επέµβαση µετά 

την πτώση των πετάλων µε εγκεκριµένα 
ακαρεοκτόνα σκευάσµατα µε ιδιαίτερη 
προσοχή στον τρόπο και χρόνο εφαρµογής.

Τοποθέτηση εξατµιστήρων 
για καρπόκαψα
Οι πρώτες σποραδικές συλλήψεις 
καρπόκαψας έχουν ήδη σηµειωθεί 

σύµφωνα µε τα δεδοµένα του δικτύου 
παγίδων του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης. 
Στους παραγωγούς που σκοπεύουν να 
εφαρµόσουν τη µέθοδο παρεµπόδισης 
συνεύρεσης των δύο φύλων οι γεωπόνοι 
του Κέντρου προτείνουν η τοποθέτηση 
των εξατµιστήρων να γίνει άµεσα.

ΣΕ ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΟΙ ΜΗΛΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 
ΓΙΑ ΑΦΙ∆ΕΣ ΚΑΙ KΟΚΚΙΝΟ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟ

▲

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΩΙ∆ΙΟ 
ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΥΑΣΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ  
ΜΕ ΦΟΥΖΙΚΛΑ∆ΙΟ 
Με το δεδοµένο ότι οι βροχοπτώσεις των 
τελευταίων ηµερών σε συνδυασµό µε 
τις αντίστοιχες θερµοκρασίες ευνοούν 
την ανάπτυξη του ωιδίου, οι γεωπόνοι 
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγιειονοµικού 
Ελέγχου Θεσσαλονίκης προτείνουν 
έλεγχο του κάτω µέρους των φύλλων 
για ύπαρξη συµπτωµάτων προσβολής 
ωιδίου. Αν διαπιστωθεί παρουσία, η 
επέµβαση κρίνεται απαραίτητη, ενώ 
συνιστάται ο επανέλεγχος µια εβδοµάδα 
µετά για να διαπιστωθεί εάν σταµάτησε η 
ανάπτυξη του µύκητα. Ας σηµειωθεί ότι 
υπάρχει η δυνατότητα συνδυασµένης 
καταπολέµησης µε το φουζικλάδιο, για 
το οποίο επίσης ο κίνδυνος µόλυνσης 
αυξάνεται λόγω βροχοπτώσεων.
Συνιστάται η επέµβαση µε προστατευτικά 
– θεραπευτικά µυκητοκτόνα, στο 70 – 
90%  της «πτώσης των πετάλων».  

LUNA CARE: ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ
Για τους παραγωγούς µηλιάς και α-
χλαδιάς που αναζητούν αποτελεσµα-
τικές και ολοκληρωµένες λύσεις προ-
στασίας από µύκητες και βακτήρια, το 
Luna Care τους απαλλάσσει από το 
πρόβληµα του φουζικλαδίου µε τον 
πιο σύγχρονο τρόπο, γατί συνδυάζει 
υψηλή αποτελεσµατικότητα και διάρ-
κεια προστασίας ακόµη και στις δυ-
σκολότερες καιρικές συνθήκες.
Το Luna Care είναι ένα νέο µυκη-
τοκτόνο βασισµένο στη βέλτιστη συ-
νέργεια µεταξύ της δράσης του 
Fluopyram, µιας δραστικής ουσίας 
που χαρακτηρίζει την οικογένεια των 
προϊόντων Luna και που ελέγχει ένα 
ευρύ φάσµα µυκητολογικών ασθενει-
ών, και της δραστικής ουσίας Fosetyl-
Al που εµπεριέχεται στο προϊόν Aliette 
και χαρακτηρίζεται από τη διεγερτι-
κή επίδραση στους φυσικούς µηχανι-
σµούς άµυνας των φυτών.
Η αλληλοσυµπλήρωση και συνέργεια 

των δύο ενεργών συστατικών του Luna 
Care, επιτρέπουν την ύπαρξη ενός ετοι-
µόχρηστου σκευάσµατος µε καινοτοµία 
και εξειδίκευση, που κερδίζει την εµπι-
στοσύνη όλων των εµπλεκοµένων µε 
την παραγωγή των µηλοειδών.

H διαφορετικότητα: Το Luna Care έ-
χει το µεγαλύτερο φάσµα δράσης ό-
σον αφορά τους µύκητες που προ-
σβάλουν τα µηλοειδή, αφού εκτός της 
εξαιρετικής του δράσης έναντι του 

φουζικλαδίου, του ωιδίου και του 
στεµφυλίου, συµβάλλει και στην α-
ντιµετώπιση της βακτηρίωσης και 
του βακτηριακού καψίµατος. Το 
Luna Care ελέγχει εξαιρετικά το ό-
ψιµο φουζικλάδιο µειώνοντας τα µο-
λύσµατα και για την επόµενη χρονιά. 
Επίσης, εξασφαλίζει υψηλή αντοχή 
στην έκπλυση από βροχή προσφέρο-
ντας τη µεγαλύτερη διάρκεια δράσης 
και το µεγαλύτερο µεσοδιάστηµα ε-
φαρµογών ακόµη και στις πιο δύσκο-
λες καιρικές συνθήκες, ενώ αποτελεί 
και ένα ιδανικό εργαλείο για τη διαχεί-
ριση της ανθεκτικότητας. Παράλληλα, 
το Luna Care ενεργοποιεί τους φυσι-
κούς µηχανισµούς άµυνας του φυτού 
και βελτιώνει την ποιότητα των ανθέ-
ων της επόµενης περιόδου.

Φάσµα δράσης:  Μηλιά: Φουζικλάδιο, 
ωίδιο, βακτηρίωση (Pseudomonas 
syringae pv. syringae) Αχλαδιά: Φου-

ζικλάδιο, στεµφύλιο, ωίδιο, βακτηρια-
κό κάψιµο (Erwinia amylovora), βα-
κτηρίωση (Pseudomonas syringae 
pv. syringae)

Στάδιο εφαρµογής: Για επιτυχηµένη 
εφαρµογή χρησιµοποιούµε δόση 200 
γρ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού (µε 
όγκο ψεκαστικού υγρού 50-150 λί-
τρα/στρέµµα). Στη µηλιά εφαρµόζου-
µε από το στάδιο του καρπιδίου µέχρι 
την έναρξη της ωρίµανσης των καρ-
πών και δεν εφαρµόζεται στις ποικι-
λίες: Golden, Golden Delicious, Honey 
Crunch και όσες προέρχονται από 
αυτές. Για την αχλαδιά εφαρµόζουµε 
από το στάδιο του φουσκώµατος των 
οφθαλµών µέχρι το στάδιο της ωρί-
µανσης των καρπών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΛΟΥΣΗΣ 
FIELD ACTIVATION SPECIALIST

BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΜΗΛΙΑ & ΑΧΛΑ∆ΙΑ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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> Μείγµα του καινοτόµου isopyrazam και του διαχρονικού difenoconazole είναι το νέο µυκητοκτόνο 

∆ΙΠΛΗ ∆ΕΣΜΕΥΣΗ � ∆ΙΠΛΟ ΚΛΕΙ∆ΩΜΑ
∆ΙΠΛΗ ∆ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ EMBRELIA® SC

Το νέο µυκητοκτόνο της ΑΛΦΑ 
Γεωργικά Εφόδια Embrelia® SC 
ενσωµατώνει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά 
που το καθιστούν µια εξαιρετική επιλογή 
για τον σύγχρονο δενδροκόµο. Αποτελεί 
µείγµα του καινοτόµου isopyrazam και του 
διαχρονικού difenoconazole. 

Τα οφέλη του isopyrazam 

και του difenoconazole

To isopyrazam είναι µια νέα δραστική 
ουσία για την αντιµετώπιση ενός µεγάλου 
εύρους ασθενειών. Είναι εξαιρετικά 
αποτελεσµατικό στο ωίδιο κηπευτικών 
και δέντρων, στην αλτερνάρια, στο 
φουζικλάδιο, στη µονίλια και στις πιο 
σοβαρές ασθένειες των σιτηρών. To 
isopyrazam ανήκει στη νέα γενιά της 
οµάδας των SDHIs (παρεµποδιστές 
αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος). 
Λόγω της µοναδικής ιδιότητας της 
«διπλής δέσµευσης» του isopyrazam, 
το Embrelia® SC δίνει νέες διαστάσεις 
στην αντιµετώπιση των σοβαρότερων 
ασθενειών των µηλοειδών και των 
πυρηνοκάρπων. Η δραστική ουσία 
isopyrazam δρα αναστέλλοντας τη 
µιτοχονδριακή αναπνοή και σταµατώντας 
την παραγωγή ενέργειας στο µύκητα. 
Η µοναδική του ιδιότητα της «διπλής 
δέσµευσης» συνίσταται στην παρουσία:

1. Του δακτυλίου Benzonorbornene, 
µοναδικού για το isopyrazam. Λόγω 
της παρουσίας του, το µόριο είναι 
πολύ λιπόφιλο και συσσωρεύεται στην 
κηρώδη εφυµενίδα (δεξαµενή δραστικής 
ουσίας) γεγονός που του προσδίδει 
προστασία από τη βροχή και την ηλιακή 
ακτινοβολία και µεγάλη διάρκεια δράσης. 
2. Του δακτυλίου pyrazole, κοινού για 
όλη τη χηµική οµάδα. Προσδίδει στο 
isopyrazam την ιδιότητα της ισχυρής 
δέσµευσης στο ένζυµο SDH στη 
µιτοχονδριακή µεµβράνη του µύκητα. Έτσι, 
το µοριακό του σχήµα του παρέχει ένα 
δυνατό «κλείδωµα» στο παθογόνο.
Άµεσο αποτέλεσµα των παραπάνω 
χαρακτηριστικών του isopyrazam είναι:
■ Ισχυρή προληπτική δράση - Μεγάλη 
διάρκεια δράσης
■ ∆ιελασµατική µετακίνηση - Νωρίς 
θεραπευτική δράση
■ Αντοχή στη βροχόπτωση και στην 
ηλιακή ακτινοβολία
■ Υψηλή αποτελεσµατικότητα «εκ των 
έσω» λόγω δεξαµενής της δραστικής 
ουσίας στο εσωτερικό του φύλλου.
To difenoconazole ανήκει στην οµάδα 
των τριαζολών. Είναι µυκητοκτόνο µε 
διελασµατική κίνηση και θεραπευτική 
µεγάλης διάρκειας δράση. Παρουσιάζει 
υψηλή αποτελεσµατικότητα ακόµα και σε 
χαµηλές (5oC) θερµοκρασίες, καθώς κι 

αντοχή στην έκπλυση από τη βροχή.

Ευνοϊκό οικοτοξικολογικό προφίλ

Επιπλέον, το Embrelia® SC διαθέτει 
ευνοϊκό οικοτοξικολογικό προφίλ και είναι 
συµβατό µε προγράµµατα IPM. Με βάση τα 
δεδοµένα που υπάρχουν, δεν παρουσιάζει 
αρνητικές επιπτώσεις στα ωφέλιµα έντοµα 
και στις µέλισσες. 
Το Embrelia® SC αξιολογήθηκε σε πολυάριθµες 
δοκιµές σε µηλοειδή και πυρηνόκαρπα, 
κατά των σηµαντικότερων ασθενειών τους 
(φουζικλάδιο - ωΐδιο για τα µηλοειδή και µονίλια 
– ωΐδιο για τα πυρηνόκαρπα).
Από τις εφαρµογές του Embrelia® SC 
αποδεικνύονται και στην πράξη τα οφέλη 
και πλεονεκτήµατα του: 
■ Άριστος έλεγχος στο φουζικλάδιο, στη 
µονίλια, και στο ωίδιο σε καρπούς και 
φύλλα. 
■ Ισχυρή προληπτική και θεραπευτική 
δράση. 
■ Ιδανικό για προγράµµατα διαχείρισης 
ανθεκτικότητας και ολοκληρωµένης 
φυτοπροστασίας (IPM). 
■ Υψηλή αντοχή στην έκπλυση. 
■ Ευελιξία στην εφαρµογή του. 
■ Μεγάλη διάρκεια δράσης που καλύπτει 
τα κρίσιµα στάδια ανάπτυξης των 
καλλιεργειών. 
■ Σύγχρονο µυκητοκτόνο νέας χηµείας µε 
καινοτόµες ιδιότητες.

Το MADEX TOP είναι µικροβιακό εντοµοκτόνο για την 
καταπολέµηση των προνυµφών της καρπόκαψας σε 
µηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά και καρυδιά µε δραστική ουσία 
το Cydia pomonella Granulovirus, που δρα µέσω της 
κατάποσης. Όταν τα κοκκία του MADEX TOP φαγωθούν 
από τις προνύµφες της καρπόκαψας οι προνύµφες 
πεθαίνουν ή «αρρωσταίνουν», αποδυναµώνονται και είναι 
πιο ευάλωτες στα εντοµοκτόνα. Τέλος, το επιπρόσθετο 
σηµαντικό αποτέλεσµα από τη χρήση του MADEX TOP 
είναι ότι από το ρευστοποιηµένο σώµα των νεκρών 
προνυµφών της καρπόκαψας απελευθερώνονται 
δισεκατοµµύρια κοκκία στο περιβάλλον του οπωρώνα τα 
οποία είναι ικανά να µολύνουν άλλες υγιείς προνύµφες 
καρπόκαψας (οριζόντια µετάδοση της µόλυνσης).  
Σηµειώνεται ότι η τελευταία επέµβαση πριν τη συγκοµιδή 

(µηλοειδή, καρυδιά) είναι µία ηµέρα. 
Σύµφωνα µε τη Hellafarm, το MADEX TOP SC αποτελεί 
τον απαραίτητο σύµµαχο του παραγωγού στον έλεγχο της 
καρπόκαψας γιατί:

■ Αποτελεί προϊόν νέας τεχνολογίας µε εξειδικευµένη 
δράση στην καρπόκαψα. ■ Προσφέρει διαρκή 
επιµόλυνση στον οπωρώνα. ■ Συµβάλλει στη 
διαχείριση της ανθεκτικότητας. ■ Χωρίς υπολείµµατα 
στους καρπούς. ■ Σέβεται τα ωφέλιµα. ■ Μπορεί 
να εφαρµοστεί σε προγράµµατα συµβατικής και 
βιολογικής καλλιέργειας µηλοειδών. 

MADEX TOP, ΑΑ∆Α, 14474-13.03.2014.
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται  µε ασφαλή τρόπο. 
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και  τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν 
πριν από τη χρήση,  καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα.

ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑΣ

▲

ΓΙΑ ΜΗΛΟΕΙ∆Η 
& ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ
Το Embrelia® SC έχει 
έγκριση για τις καλλιέργειες 
των µηλοειδών (µηλιά, 
αχλαδιά, κυδωνιά, 
µουσµουλιά, αχλαδοµηλιά, 
µεσπηλιά), έναντι του 
φουζικλαδίου και του ωιδίου 
καθώς και για τη ροδακινιά, 
έναντι του ωιδίου και της 
µονίλιας. Πρόσφατα, έλαβε 
επέκταση για εφαρµογές 
έναντι της αλτερνάριας 
(Alternaria alternata) των 
µηλοειδών καθώς και της 
σκωρίασης (Tranzschelia 
prunispinosae) και 
κλαδοσπορίωσης 
(Cladosporium carpophilum) 
για τη ροδακινιά.

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
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H Anthesis ούσα στην πρώτη γραµµή 
των εξελίξεων του αγροδιατροφικού 
τοµέα και έχοντας χρόνια εµπειρία 
στις καλλιεργητικές πρακτικές 
των µηλοειδών στην Ελλάδα, έχει 
αναπτύξει προγράµµατα ελέγχου 
των σηµαντικότερων εχθρών 
και ασθενειών των µηλοειδών 
µε µηδενικά υπολείµµατα. Έχει 
εντάξει δηλαδή στην εργαλειοθήκη 
της προϊόντα τα οποία παρέχουν 
αποτελεσµατικό έλεγχο σε 
εχθρούς και ασθένειες χωρίς να 
επιβαρύνουν το τελικό προϊόν µε 
επιπλέον δραστικές ουσίες ακόµη 
κι αν εφαρµοστούν την ηµέρα της 
συγκοµιδής. Το τελευταίο αποτελεί στις 
µέρες µας, ολοένα και αυξανόµενη 
απαίτηση για την απορρόφηση του 
προϊόντος είτε από τις αλυσίδες super 
markets αλλά και για εξαγωγές στην 
Ευρώπη ή σε Τρίτες χώρες. 

Εδώ και χρόνια η Anthesis έχει εισάγει 
στην ελληνική αγορά τα Isomate 
C TT και Isomate CM Mister 1.0 
για την παρεµπόδιση σύζευξης 
της καρπόκαψας. Η µέθοδος αυτή 
στηρίζεται στην συνεχή εξάτµιση 
συνθετικών φεροµονών µε σκοπό τον 
αποπροσανατολισµό του αρσενικού στο 
να βρει το θηλυκό για να συζευχθούν. 
Το αποτέλεσµα είναι η µείωση της 
αναπαραγωγικής δυνατότητας των 
πληθυσµών και κατ’ επέκταση 
των προσβολών. Ήδη τρέχει η 
προδηµοσίευση της τρίτης πρόσκλησης 
του Π.Α.Α. για την επιδότηση της 
εφαρµογής της µεθόδου σε πολλές 
καλλιέργειες συµπεριλαµβανοµένων 
και των µηλοειδών.
Το Vitisan αποτελεί το νέο εγκεκριµένο 
µυκητοκτόνο κατά του φουζικλάδιου 
και του ωιδίου στα µηλοειδή. Πολύ 
υψηλής καθαρότητας ∆ιττανθρακικό 

Κάλιο µε προστατευτική και 
θεραπευτική δράση. Μέσα στο 
πλεονεκτήµατα του Vitisan είναι η 
φιλικότητά του στα ωφέλιµα έντοµα, η 
απουσία ηµερών για συγκοµιδή (PHI= 
0 ηµέρες) και λόγω του πολυδιάστατου 
τρόπου δράσης η µη ανάπτυξη 
ανθεκτικότητας.
Το 2019 αποτέλεσε µια πολύ 
επιτυχηµένη χρονιά για το Anderline 

στον έλεγχο του τετράνυχου σε 
καλλιέργεια µηλιάς. Το προϊόν 
που περιέχει το αρπακτικό άκαρι 
Amblyseius andersoni έλεγξε πολύ 
αποτελεσµατικά και οικονοµικά τον 
τετράνυχο ενώ αξίζει να σηµειωθεί ότι 
ήταν µια ιδιαίτερα ξηροθερµική χρονιά 
(ευνοϊκές συνθήκες για τον τετράνυχο) 
και η εξαπόλυση έγινε σε κτήµατα µε 
ιστορικό υψηλών πληθυσµών.

ΣΤΑ ΜΗΛΟΕΙ∆ΗΛΥΣΕΙΣ ΜΗ∆ΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΗΛΟΕΙ∆ΩΝ
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ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΘΟΦΟΡΙΑ, Η ΟΡΘΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΟ∆ΕΙΑΣ
Μια επιτυχηµένη εµπορική χρονιά, η οποία ευνοήθηκε 
σηµαντικά από τη µειωµένη παραγωγή σε ολόκληρη 
σχεδόν την Ευρώπη αλλά και από την αναζωπύρωση 
του ενδιαφέροντος για φρούτα εν µέσω πανδηµίας είναι 
αυτή που κλείνει. Σύµφωνα µάλιστα µε τον διευθυντή του 
ΑΣ Ζαγοράς Πηλίου ∆ιονύση Βαλασσά,  τα αποθέµατα 
απαιτούν σχολαστική διαχείριση ώστε να καταστεί δυνατή 
η εξυπηρέτηση παραγγελιών µέχρι τη συγκοµιδή της 
νέας παραγωγής το φθινόπωρο. «Εµπορικά φέτος πήγαµε 
καλύτερα από προηγούµενες χρονιές, αλλά είχαµε λιγότερα 
µήλα λόγω ζηµιών. Μέσα στην πανδηµία είχαν αύξηση οι 
πωλήσεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όλα δείχνουν 
πως µέσα στον Μάιο θα τελειώσουµε την περίοδο και θα 
µπούµε στη νέα σεζόν µε µηδενικά αποθέµατα» σηµειώνει 
ο ίδιος, ενώ συµπληρώνει  ότι ακόµη δεν µπορεί να υπάρξει 
ασφαλής εκτίµηση για την νέα παραγωγή, µε τα πρώτα 
δεδοµένα να αναµένονται σε περίπου ένα µήνα, µετά την 
ανθοφορία. Συνεπώς προς το παρόν ο προβληµατισµός 
των παραγωγών έχει να κάνει µε την αγορά. «Περιµένουµε 
κάθισµα της οικονοµίας όπως όλα δείχνουν. Τι επίπτωση 
θα έχει αυτό στο εµπόριο των φρέσκων όµως δεν 

µπορούµε να γνωρίζουµε» λέει ο κ. Βαλασσάς. Πάντως 
αντλώντας από την εµπειρία της τελευταίας οικονοµικής 
κρίσης, η σηµαντικότερη διαφορά ήταν η παράταση της 
εµπορικής περιόδου. «Τα µήλα έχουν την δυνατότητα 
συντηρισηµότητας, έτσι δεν χρειάστηκε να ρίξουµε 
σηµαντικά τις τιµές στην κρίση» καταλήγει ο ίδιος.  

Καλή χρονιά βλέπει η Αγιά
Πλούσια ανθοφορία που προοιωνίζεται καλή χρονιά φέτος 
από άποψη παραγωγής, καταγράφεται στις φυτείες µήλων 
της Λάρισας και δη στον «πυρήνα» των χωριών του ∆. Αγιάς 

όπου συγκεντρώνεται 
το 90% 

της καλλιέργειας του νοµού, ήτοι 19.000 στρ. «Όπως όλα 
δείχνουν βαδίζουµε σε µια σεζόν ανάλογη µε εκείνη του 
2018, όταν η παραγωγή µήλων της περιοχής µας ήταν κατά 
περίπου 25% υψηλότερη από ό,τι το 2019», επισήµανε στην 
Agrenda ο Θάνος Σοφλιός, διευθύνων σύµβουλος του 
ΑΣ Μελιβοίας. Σύµφωνα µε το συνοµιλητή µας «καθαρή 
εικόνα θα έχουµε σε 20 ηµέρες γιατί οι καρποί θα πρέπει 
πρώτα να δέσουν. Στις κόκκινες ποικιλίες τώρα έχουµε την 
πτώση πετάλων, στα πράσινα µήλα και ειδικά στα Granny 
Smith, στα οποία η περιοχή της Αγιάς παράγει πάνω από το 
50% της εγχώριας παραγωγής, διάγουµε την πτώση των 
πετάλων και τη δηµιουργία καρπιδίου, ενώ στα Gala στο 
στάδιο της πλήρους ανθοφορίας», µας εξήγησε ο κ. Σοφλιός, 

συµπληρώνοντας ότι, παρά τις ελλείψεις εργατών 
γης, οι φροντίδες είναι σε πλήρη ανάπτυξη.

                  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 
& ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ

ΜΗΛΟ POULIS
ΠΟΥΛΗΣ ΑΕ 
Mε εµπειρία ήδη από το 1970 η εταιρεία ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. 
είναι απο τις µεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα στο 
χώρο των φρούτων και λαχανικών, η οποία έπειτα 
απο διαρκή πολυετή ανάπτυξη διαθέτει εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης, συντήρησης, τυποποίησης, συσκευασίας 
και ωρίµανσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών 
στην Αγιά και στον Τύρναβο Λαρίσης αλλά και στη 
Γλυκόβρυση Λακωνίας. Η ΠΟΥΛΗΣ Α.Ε. προµηθεύει 
χονδρεµπορικές επιχειρήσεις και µεγάλες αλυσίδες 
super market αλλά και οίκους διανοµών του 
εξωτερικού. Οι συσκευασίες που χρησιµοποιούνται 
πληρούν όλες τις προδιαγραφές υγιεινής και ποιότητας 
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Επίσης παρέχεται 
η δυνατότητα επιλογής οποιασδήποτε συσκευασίας.

ΜΗΛΟ KIKU
OMIΛΟΣ EMPHYTON 
Τραγανή σάρκα, πλούσιος χυµός και γλυκιά γεύση χαρα-
κτηρίζουν το µήλο KIKU, το οποίο έφερε στην Ελλάδα ο 
επικεφαλής του οµίλου Emphyton, Γιώργος Πουλτσίδης. 
Η λειτουργία της KIKU Hellas ξεκίνησε το 2006 και άµεσα 
εγκαταστάθηκαν πιλοτικά κτήµατα όπου µελετήθηκε η 
προσαρµοστικότητα της ποικιλίας στα εγχώρια µικροκλί-
µατα. Σήµερα το µήλο Fuji Fubrax® που χαρακτηρίζεται 
για τις κόκκινες ρίγες του έχει βρει το χώρο του και ήδη 
από το 2018 τη συντήρηση, συσκευασία και διακίνησή του 
σε Ελλάδα και Κύπρο έχει αναλάβει ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού 
κατόπιν συµφωνίας µε την Emphyton.

ΜΗΛΟ DELICIUS  ΠΙΛΑΦΑ ΠΟΠ
ΑΡΚΑΦΡΟΖ ΑΕ 
Πήραν το όνοµά τους από τον δηµιουργό της ποικιλίας Ηλία 
Πιλαφά. Μετανάστης στην Αµερική, ο κ. Πιλαφάς, στις αρχές 
του 20ού αιώνα επέστρεψε στην Αρκαδία φέρνοντας µαζί 
του σπόρους µιας σπάνιας µηλιάς από τη Νέα Υόρκη. Η 
αµερικανική ποικιλία ακούει στο όνοµα Golden Russet. Ο Ηλ. 
Πιλαφάς πειραµατίστηκε µε ντόπια ποικιλία που τη διασταύ-
ρωσε µε τους φερµένους σπόρους και δηµιούργησε το νέο 
ελληνικό είδος, το οποίο έγινε ΠΟΠ το 1997. Με µεράκι η νέα 
µηλιά ρίζωσε και έδωσε µια ξεχωριστή ποικιλία που στους 
χαρακτήρες της συµβάλλουν το έδαφος και κλίµα. Τα εύφορα 
οροπέδια γύρω από την Τρίπολη είναι ο µοναδικός χώρος 
στον οποίο καλλιεργούνται τα Ντελίσιους Πιλαφά (ΠΟΠ), τα 
οποία διακινεί η ΑΡΚΑΦΡΟΖ ΑΕ, µια οικογενειακή επιχείρηση 
που ασχολείται από το 1969 µε την παραγωγή, αποθήκευση, 
επεξεργασία και διακίνηση φρούτων και άλλων τροφίµων. 

> Σύγχρονες επενδύσεις στους τοµείς της καλλιέργειας, της παραγωγής και της συσκευασίας 

ΙΣΧΥΡΑ BRANDS ΤΗΣ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ  
ΑΝΟΙΓΟΥΝ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΗΛΟ

▲

ΜΕ ΜΗ∆ΕΝΙΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΚΛΕΙΝΕΙ Η ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΕΖΟΝ

BRANDS & ΑΓΟΡΑ





34 ΜΗΛΟ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Μία από τις επιχειρήσεις 
καθετοποιηµένης δραστηριότητας 
στον κλάδο του ελληνικού µήλου, είναι 
ο Αγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς 
Πηλίου, ευρύτερα γνωστός από το 
εµπορικό σήµα «Zagorin». Αποτελεί τη 
παλαιότερη αγροτική συνεταιριστική 
οργάνωση της Ελλάδας, δεδοµένης της 
αδιάλειπτης λειτουργίας του από το 1916. 
Ο Συνεταιρισµός, απαρτίζεται από 800 
περίπου φυσικά πρόσωπα, κυρίως από 
τη Ζαγορά αλλά και τα δύο χωριά της 
οµώνυµης ∆ηµοτικής Ενότητας, ενώ 
απασχολεί σταθερά 50 εργαζόµενους και 
δεκάδες άτοµα ως εποχιακό προσωπικό. 
Από το σύνολο των προϊόντων που 
διακινεί, τα µήλα καταλαµβάνουν ποσοστό 
άνω του 90%, ενώ από αυτά ανέρχεται στο 
95% περίπου η ποικιλία κόκκινων µήλων 
Starking Delicious, τα οποία µαζί µε τα 
Golden Delicious είναι τα πρώτα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση που κατοχύρωσαν 
Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης, 
ως «Μήλα Ζαγοράς Πηλίου», το 1996, 
έπειτα από ενέργειες του Συνεταιρισµού. 
Ποικιλίες που κατέχουν σεβαστό 
µερίδιο στα ποσοστά παραγωγής του 
Συνεταιρισµού, είναι επίσης τα µήλα Fuji 
και τα πρώιµα µήλα Gala, που γευστικά 
έχουν προσαρµοστεί στο ευεργετικό 
µικροκλίµα που συνδυάζει βουνό και 
θάλασσα. Ακολουθούν άλλες ποικιλίες 
µεταξύ των οποίων οι παραδοσιακοί 
ρενέδες «Reinette Du Canada», που 
θεωρούνται κατάλληλοι για διαβητικούς. 
Σηµαντικό µερίδιο καταλαµβάνουν 
τα µήλα Π.Ο.Π. Φιρικία Πηλίου, η 
παλαιότερη καταγεγραµµένη ποικιλία 
στο Πήλιο από τον 18ο αιώνα, από τα 
οποία παράγεται, σε συνεργασία µε τον 
Γυναικείο Αγροτουριστικό Συνεταιρισµό 
Ζαγοράς, το πετιµέζι µήλου. 
Παρότι διακινούνται και µικροποσότητες 
από διάφορες δενδρώδεις καλλιέργειες 
που ευδοκιµούν στην περιοχή, µεταξύ 
των οποίων και τα κυδώνια, τα 
κυρίως δευτερεύοντα προϊόντα του 
Συνεταιρισµού είναι τα κάστανα, τα 
ακτινίδια, τα κεράσια και τα αχλάδια 
µε πλέον αντιπροσωπευτική ποικιλία 
τα ονοµαστά «Κρυστάλλια». Φέτος 

δυστυχώς, οι βροχοπτώσεις κατά την 
περίοδο της ανθοφορίας των αχλαδιών 
έχουν δηµιουργήσει κάποιες ανησυχίες 
για την πλήρη καρπόδεσή τους. 

Γεύση και ποιότητα Zagorin
Κυρίαρχο πλεονέκτηµα των µήλων 
«Zagorin», είναι η εξαιρετική γεύση 
τους και η ποιότητα που διασφαλίζεται 
από συντονισµένες ενέργειες του 
Συνεταιρισµού. 
Ο Συνεταιρισµός εφαρµόζει υποχρεωτικά 
Σύστηµα Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης 
Καλλιεργειών, επιδιώκοντας την 
παραγωγή ποιοτικών και ασφαλών 
φρούτων, χωρίς υπολείµµατα 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Αυτή 
η στρατηγική επιλογή υποστηρίζεται 
από τεχνολογίες που περιορίζουν τις 
παρεµβάσεις φυτοπροστασίας στις 
απολύτως απαραίτητες και από ένα 
ψηφιακό δίκτυο µετεωρολογικών 
σταθµών που λειτουργεί η Οργάνωση, 
πρωτοπορώντας σε µεθόδους γεωργίας 
ακριβείας. Εναλλακτικά εφαρµόζεται από 
πιστοποιηµένα µέλη της Οργάνωσης 
και Σύστηµα Βιολογικής ∆ιαχείρισης 
Καλλιεργειών, ενώ τα βιολογικά µήλα και 
όλα τα βιολογικά προϊόντα διακινούνται 
µε ειδικό αυτοκόλλητο που αναφέρει το 
εµπορικό σήµα.
Εφαρµόζεται παράλληλα Σύστηµα Ποιότητας 
και Ασφάλειας Τροφίµων µε άξονα την 
πρόληψη, βασιζόµενο όχι στον τελικό έλεγχο 
αλλά στον εντοπισµό και την αναγνώριση 
όλων των πιθανών κινδύνων για την υγεία 
του καταναλωτή σε όλα τα µετασυλλεκτικά 
στάδια. Τα ανωτέρω συστήµατα διαχείρισης 
βασίζονται στις απαιτήσεις των προτύπων 
AGRO2, GLOBALGAP/GRASP, ISO22000, 
και σε ιδιωτικά πρότυπα αλυσίδων 
λιανεµπορίου τροφίµων.

> Με συντονισµένες προσπάθειες ο Aγροτικός Συνεταιρισµός Ζαγοράς Πηλίου υποστηρίζει τα προϊόντα του

ΓΙΑ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΜΗΛΟ ZAGORIN

Ο Συνεταιρισµός διαθέτει ένα ευρύ 
δίκτυο διακίνησης των προϊόντων. Έχει 
παρουσία µε δικά του καταστήµατα 
στις δύο Κεντρικές Λαχαναγορές 
της Ελλάδας, στην Αθήνα και στη 
Θεσσαλονίκη. Συνεργάζεται επίσης 
µε χονδρεµπόρους ανά τη χώρα, 
ενώ έχει απευθείας συνεργασία µε 
περιφερειακές αλυσίδες όπως και 

µε όλες τις πανελλαδικές αλυσίδες 
λιανεµπορίου τροφίµων (super – 
markets). Παράλληλα συνεργάζεται 
µε αλυσίδες στην Κύπρο και τη 
Βουλγαρία ενώ εξάγει επίσης µήλα 
στην Αίγυπτο όπως και στο Ισραήλ. 
Καθηµερινές εξαγωγές γίνονται από 
το κατάστηµα της Θεσσαλονίκης προς 
όλες τις χώρες της Βαλκανικής. 

ΕΥΡΥ ∆ΙΚΤΥΟ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ              

▲

Χάρτης χωρών που έχουν 
διαχρονικά εξαχθεί 

προϊόντα Zagorin

BRANDS 
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