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Νωρίτερα     
η εξόφληση 
Νέων Αγροτών  
Κλείνουν δεσμεύσεις χωρίς τροποποιήσεις 
στο επενδυτικό τους πλάνο οι Νέοι 
Αγρότες του 2017, ώστε να πληρωθούν 
τη β’ δόση μέσα στο καλοκαίρι. σελ. 18
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Τσεκ την 1η Ιουλίου 

όπως οι Ολλανδοί  
Προκρίνεται μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής 80%  

της ενιαίας ενίσχυσης, δηλαδή με την αξιοποίηση  
των κονδυλίων για τους πληττόμενους κλάδους  σελ. 4

Πώς η ΚΑΠ  
αβαντάρει    
τα ενοίκια γης  
Για κάθε ένα ευρώ ενίσχυσης, τα 

μισθωτήρια γης των αγροτών αυ-

ξάνονται κατά 32 λεπτά όσο καρ-

πώνονται παχυλά τσεκ μεγάλοι 

κάτοχοι γης και εταιρείες, αποκα-

λύπτει ευρωπαϊκή μελέτη. σελ. 10

Με δύο μέτρα 
τα κριθάρια 
βυνοποίησης    
Με δύο μέτρα και δύο σταθμά α-

ντιμετωπίζονται, όπως όλα δεί-

χνουν, οι καλλιεργητές κριθα-

ριού για βυνοποίηση, καθώς η 

ζυθοποιία βάζει όριο για τιμή 

συμβολαίου τα 300 κιλά. σελ. 21

Στο ψυγείο  
η επιδότηση 
αμνοεριφίων 
«Κοιλοπονάει» η ειδική ενίσχυ-

ση για τα αμνοερίφια, πήραν 

σειρά παραγωγοί λαϊκών. σελ. 6
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• Παγκόσµιο κέντρο καινοτοµίας για τα 
υβρίδια ντοµάτας από Syngenta σελ. 20
• Αγοράζουν ακριβά τρακτέρ για να 
ρεφάρουν οι αγρότες στις ΗΠΑ σελ. 42

• Επιπλέον 15 δις ευρώ για να πρασινίσει 
η ΚΑΠ, η πρόταση της Κοµισιόν σελ. 47
• Επιδότηση για τρακτέρ και µηχανές 
συγκοµιδής στον νέο Αναπτυξιακό σελ. 16

• Έπιασε τα 2,55 ευρώ η τιµή στο ελαιόλαδο, 
χωρίς όµως πράξεις στο εµπόριο σελ. 22
• Στα χαµηλά δεκαετίας τα αποθέµατα, πάνω 
25% η τιµή στο σκληρό στα αλώνια σελ. 35

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Μειωµένα έως και 27% υπολογίζεται ότι είναι τα παγκόσµια 
αποθέµατα σκληρού σίτου σύµφωνα µε την ιταλική βιοµηχανία 
ζυµαρικών, που περιµένει αυξηµένες τιµές κατά 25% στο σκληρό 
φέτος. Στο ελαιόλαδο οι τιµή παραγωγού τσίµπησε, όµως το εµπόριο 
δεν κινείται αφού οι ελαιοπαραγωγοί θέλουν να υπολογίσουν τον 
αντίκτυπο που θα έχει ο καύσωνας στην επερχόµενη παραγωγή. Στα 
ροδάκινα η παραγωγή της ΕΕ αναµένεται µειωµένη κατά 19%.

Κοκκοειδή στην ελιά
Μεγάλη ποικιλία κοκκοειδών 
εγκαθίσταται κατά την εαρινή περίοδο 
στην καλλιέργεια της ελιάς. Ορισµένα 
από αυτά είναι ο ασπιδιωτός, η 
παρλατόρια και η πολλίνια, η οποία 
µάλιστα αποτελεί σοβαρό παράγοντα 
εξασθένισης των ελαιόδεντρων. 
Μάλιστα οι προσβολές εντείνονται 
χρόνο µε το χρόνο καθώς παρατηρείται 
επέκταση των ξηράνσεων των λεπτών 
κλαδιών στις ποδιές των δέντρων. 
Αποµυζόντας και ταυτόχρονα 
καταστρέφοντας τους οφθαλµούς, 
εκδηλώνεται ακανόνιστη και ασθενική 
βλάστηση και µειωµένη καρποφορία.

Μέτρα αντιµετώπισης
Ο κυριότερος στόχος στην 
καταπολέµηση των κοκκοειδών είναι η 
βελτίωση της ζωτικότητας της ελιάς 
µέσω κατάλλληλων καλλιεργητικών 
φροντίδων. Τέτοιου είδους µέτρα είναι 
η αφαίρεση και αποµάκρυνση 
προσβεβληµένων κλαδιών, διατήρηση 
καλής θρεπτικής κατάστασης. Κι αυτό, 
επειδή µε το αυστηρό κλάδεµα 
επιτυγχάνεται ο αποτελεσµατικότερος 
αερισµός και ο φωτισµός ενάντια στην 
ανάπτυξη των εχθρών. Σε κάθε 
περίπτωση, τονίζεται ότι η χηµική 
αντιµετώπιση συµπληρώνει τις 
καλλιεργητικές φροντίδες.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 30-05-2020 
Λίγες νεφώσεις, παροδικά 
αυξηµένες κυρίως στα 
ηπειρωτικά και την Κρήτη, όπου 
θα σηµειωθούν τοπικές βροχές 
και µεµονωµένες καταιγίδες. 
Άνεµοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 
µέτριοι. Θερµοκρασία σε µικρή 
άνοδο στα κεντρικά και νότια. 

Κυριακή 31-05-2020 
Αρχικά στα δυτικά και βαθµιαία 
και στην υπόλοιπη χώρα, 
νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές. Σποραδικές 
καταιγίδες στο Ιόνιο. Άνεµοι 
βορειοδυτικοί µέτριοι στα 
δυτικά και στα ανατολικά από 
νότιες διευθύνσεις µέτριοι. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή. 

∆ευτέρα 01-06-2020 
και Τρίτη 02-06-2020 
Στην ανατολική Μακεδονία, τη 
Θράκη νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και µεµονωµένες 
καταιγίδες. Στη νησιωτική χώρα 
λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα 
αυξηµένες κυρίως στα ανατολικά. 
Άνεµοι στα δυτικά βορειοδυτικοί 
µέτριοι και στα υπόλοιπα από 
νότιες διευθύνσεις µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο. 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Τετάρτη 03-06-2020 έως 
Παρασκευή 05-06-2020 
Στη βόρεια χώρα αυξηµένες 
νεφώσεις µε τοπικές βροχές 
και στις υπόλοιπες περιοχές, 
λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες κυρίως στα 
ηπειρωτικά, µε πιθανότητα 
τοπικών βροχών και 
καταιγίδων. Άνεµοι στα δυτικά 
και τα νότια δυτικοί 
βορειοδυτικοί µέτριοι και στα 
υπόλοιπα από νότιες 
διευθύνσεις µέτριοι. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
δυτικοί νοτιοδυτικοί 
3 µε 5 µποφόρ. Η 
θερµοκρασία θα 
σηµειώσει µικρή 
άνοδο στα κεντρικά 
και νότια.
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Ανεξάρτητα από το πόσο έχει πληγεί η ελ-
ληνική γεωργία από τις συνθήκες που 
δηµιούργησε η πανδηµία ή το πόσο έ-
χουν ζηµιωθεί επιµέρους κλάδοι αυ-
τής, ειδικά το τελευταίο τρίµηνο (Μαρ-
τίου - Μαΐου), το σίγουρο είναι ότι η δη-
µόσια συζήτηση για τον επανασχεδια-
σµό και την ενίσχυση του αγροτικού 
τοµέα έχει περάσει σε δεύτερη µοίρα. 

Θα µπορούσε να πει κανείς ότι οι εκδηλώ-
σεις της 28ης Agrotica στο τέλος Ια-
νουαρίου - αρχές Φεβρουαρίου 2020, 
αποτέλεσαν το τελευταίο «βήµα» γύρω 
από το οποίο αναπτύχθηκαν ενδιαφέ-
ρουσες συζητήσεις σε αναζήτηση ενός 
νέου προσανατολισµού των συντελε-
στών της αγροτικής παραγωγής. 

Η πρωτοβουλία του ιδρύµατος Σταύρος 
Νιάρχος µε ζητούµενο το «Νέο Συνερ-
γατισµό», αποτέλεσε καλή αφορµή για 
κατάθεση εµπειρίας από εκπροσώπους 
πετυχηµένων συνεργατικών σχηµά-
των της Βόρειας Ευρώπης και ανάπτυ-
ξη προσεγγίσεων µε ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον για το πώς θα µπορούσαν να προ-
χωρήσουν τα πράγµατα στην Ελλάδα. 

Μια νέα σχετικά πολιτική ηγεσία στο υ-
πουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, επι-
λογή µιας φρέσκιας κυβέρνησης που 
ανέλαβε την εξουσία το περασµένο κα-
λοκαίρι, έδειχνε µέχρι εκείνη τη στιγ-
µή να αφουγκράζεται µε µεγάλη προ-
σοχή τις προτάσεις που κατέθεταν εκεί-
νη την περίοδο και µάλιστα µε ιδιαίτε-
ρο ζήλο, επιστήµονες, τεχνοκράτες και 
εκπρόσωποι του αγροτικού κόσµου. 

Μέχρι που ήρθε ο κορωνοϊός. Όχι µόνο για 
να κλείσει τον κόσµο στο σπίτι αλλά 
και για να ανοίξει ξανά τον κύκλο της 
εσωστρέφειας µε συζητήσεις για έκτα-
κτες ενισχύσεις, κάλυψη απωλειών ει-
σοδήµατος και άτοκες δανειοδοτήσεις. 
Μια συζήτηση µάλιστα, η οποία για 
τους αγρότες δείχνει παντελώς άγονη. 

Είναι ίσως η πρώτη φορά, που οι αγρότες 
της χώρας δείχνουν να αισθάνονται τό-
σο αποκοµµένοι από τις κυβερνητικές 
αποφάσεις και τα µέτρα ανακούφισης 
από την πανδηµία. Το σηµαντικότερο 
όµως είναι ότι µέσα σ’ αυτή την οχλο-
βοή χάνεται το πραγµατικό νόηµα της 
συζήτησης για την επόµενη µέρα της 
ελληνικής γεωργίας. Χάνεται η αξιολό-
γηση των κατευθύνσεων της νέας ΚΑΠ 
και το κυριότερο, χάνεται η ευκαιρία 
χάραξης µιας στρατηγικής που θα ξα-
ναδώσει αξία στη γεωργία.      Agrenda

Η γεωργία πέρασε 
 σε δεύτερη μοίρα 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,10160

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,52383

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,06726

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89816

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
119,13200
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ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ ΛΕΤΟΝΙΑ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στη µορφή ενός κρατικού άτοκου δανείου ή 
αλλιώς «επιστρεπτέας προκαταβολής» προς 
τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις 
βρήκαν τη φόρµουλα για την προκαταβο-
λή της βασικής ενίσχυσης εντός Ιουνίου-Ι-
ουλίου τα κράτη-µέλη, ξεπερνώντας έτσι τις 
εµµονές Βοϊτσεχόφσκι που αρνείται να τρο-
ποποιήσει το πλαίσιο για να καταβληθούν 
πιο γρήγορα οι άµεσες ενισχύσεις. Χαρα-
κτηριστική ήταν η κουβέντα της Ολλανδής 
υπουργού Γεωργίας, Κάρολα Σούτεν πως 
«το 70% τον Οκτώβριο είναι πολύ λίγο και 
πολύ αργά», όταν ανακοίνωσε πως οι Ολ-
λανδοί αγρότες θα αρχίσουν να λαµβάνουν 
τις προκαταβολές σε ποσοστό 80% από την 
1η Ιουλίου αξιοποιώντας τα κρατικά κονδύ-
λια που έχει διαθέσει η χώρα για τη στήριξη 
των πληττόµενων κλάδων. 

Σηµειώνεται εδώ πως και η Ελλάδα προ-
σφέρει τη λεγόµενη επιστρεπτέα προκαταβο-
λή µέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙ (Αναπτυξιακή Τράπεζα), 
σε όλες τις πληττόµενες επιχειρήσεις, πλην 
όµως του αγροτικού τοµέα. Οπότε ο µηχανι-

σµός υπάρχει αν και θέτει ορισµένες προϋ-
ποθέσεις για την καταβολή της ενίσχυσης, 
αλλά φαίνεται πως οι προτεραιότητες είναι 
διαφορετικές σε σχέση µε άλλες χώρες. Προς 
το παρόν, υπάρχει µόνο η δέσµευση Βορίδη 
για την «όσο το δυνατόν ταχύτερη πληρωµή 
της προκαταβολής των κοινοτικών ενισχύσε-
ων και σε υψηλότερο ποσοστό». 

Ειδικότερα, όσον αφορά την Ολλανδία, λό-
γω αυτής της «πρώιµης» κατά 6 µήνες πληρω-
µής, οι λήπτες της ενίσχυσης θεωρείται πως 
θα έχουν και ένα πλεονέκτηµα τόκου, το ο-
ποίο οι Ολλανδοί υπολογίζουν στο 4%. Αυ-
τό θα θεωρηθεί ενίσχυση de minimis. Από 
τον ∆εκέµβριο του 2020, θα πραγµατοποιη-
θούν οι άµεσες ενισχύσεις, µείον την προκα-
ταβολή. Η Λετονία, αποφάσισε επίσης να δι-
αθέσει τις άµεσες ενισχύσεις ως ένα βραχυ-

πρόθεσµο δάνειο, αξιοποιώντας τους έκτα-
κτους κανονισµούς κρατικών ενισχύσεων. 
Συγκεκριµένα θα πληρώσει όσους παραγω-
γούς δικαιούνται ενίσχυση άνω των 700 ευ-
ρώ, µε δικαιούχους όσους έχουν υποβάλλει 
δήλωση καλλιέργειας φέτος. Ωστόσο, µε βά-
σει τα λειτουργικά οικονοµικά στοιχεία τους 
θα πρέπει εντός ενός από τους µήνες Μάρτιο, 
Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο ή Ιούλιο να έχει µει-
ωθεί ο τζίρος τους κατά 20%, σε σχέση µε τα 
αντίστοιχα στοιχεία του 2019. Επιπλέον, θα 
πρέπει τους πρώτους πέντε µήνες του 2020, 
η ρευστότητα του αγρότη να έχει µειωθεί α-
ποδεδειγµένα. Παράλληλα είναι γνωστό ό-
τι και η Ιταλία θα προχωρήσει στην καταβο-
λή των άµεσων ενισχύσεων νωρίτερα, όπως 
πρώτη έγραψε η Agrenda. 

Σε συνέντευξή του στο πολωνικό µέ-
σο Expresso, ο Επίτροπος Γεωργίας, Γιά-
νους Βοϊτσεχόφσκι υποστήριξε πως οι 
πληρωµές άµεσων ενισχύσεων δεν µπο-
ρούν να πραγµατοποιηθούν το καλοκαί-
ρι, τουλάχιστον µε ευρωπαϊκά κονδύλια, 
λόγω των περιορισµών στον προϋπολο-
γισµό. «Οι πληρωµές που γίνονται πριν 
το φθινόπωρο θα πρέπει να θεωρηθούν 
ως πληρωµές που εγγράφονται στον προ-
ϋπολογισµό του 2019. Το πρόβληµα εί-
ναι ότι οι πληρωµές για αυτή τη χρονιά έ-
χουν καλύψει τον προϋπολογισµό. Προ-
φανώς, ο προϋπολογισµός δεν αρκεί για 
τις πληρωµές δύο ετών, οπότε πρέπει να 
σεβαστούµε το χρονοδιάγραµµα», σηµεί-
ωσε συγκεκριµένα. Ωστόσο, εδώ πρόσθε-
σε πως αισθάνεται «βέβαιος» ότι η «έκτα-
κτη ευελιξία» που δόθηκε από την Κοµι-
σιόν στις άµεσες πληρωµές «θα επιτρέ-
ψει στους αγρότες να λάβουν τα χρήµα-
τά τους πιο γρήγορα». 

Σηµειώνεται εδώ πως η απάντηση του 
Επιτρόπου έρχεται ως απάντηση σε σχε-
τικό αίτηµα της Πορτογαλίας, που φαί-
νεται πως δεν µπορεί να αξιοποιήσει τα 
κρατικά κονδύλια. 

Εµµονές Επιτρόπου
Λογιστικά εµπόδια που έχουν να 

κάνουν µε τον προϋπολογισµό θέτει ο 
Βοϊτσεχόφσκι µπροστά στο αίτηµα για 
ταχύτερη καταβολή των ενισχύσεων

Με το μηχανισμό
της επιστρεπτέας 

προκαταβολής το τσεκ
Την 1η Ιουλίου το 80% των άμεσων ενισχύσεων πληρώνει 

η Ολλανδία με φόρμουλα που ήδη «τρέχει» και η Ελλάδα

Η στρατηγική Farm to Fork (Από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο) και η σύνδεσή 
της µε τα νοµικά κείµενα της ΚΑΠ, θα είναι ένα από τα κύρια θέµατα που 
βρίσκονται στην ατζέντα της τηλεδιάσκεψης των υπουργών Γεωργίας 
της ΕΕ που έχει προγραµµατιστεί για τη ∆ευτέρα 8 Ιουνίου. 
Φυσικά, στο τραπέζι των συζητήσεων θα πέσουν για µία ακόµη φορά τα 
αιτήµατα των κρατών-µελών για µεγαλύτερη ευελιξία στους κανόνες της 
ΚΑΠ (επιτόπιοι έλεγχοι, προκαταβολές κ.λπ), το µεταβατικό πλαίσιο 
2021-2022 της νέας προγραµµατικής περιόδου, η ειδική στήριξη για 
τον τοµέα του ελαιολάδου και του κρασιού κ.α.

Στις 8 Ιουνίου 
η επόµενη διάσκεψη

των υπουργών
Γεωργίας της ΕΕ

ΓΙΑ ΤΟ 2021

Παραμένει 
η οριζόντια 
μείωση 5% 
δικαιωμάτων 
«Καλά νέα από τις Βρυξέλλες για 
τους Ευρωπαίους αγρότες! Η 
Κοµισιόν προτείνει να αυξηθεί ο 
προϋπολογισµός της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής κατά 24 δις 
ευρώ. Οι αγρότες εξασφαλίζουν την 
διατροφική ασφάλεια όλων µας και η 
Ευρώπη θα πρέπει να εξασφαλίσει µε 
τη σειρά της ασφάλεια για τους 
αγρότες». Με το παραπάνω tweet ο 
Επίτροπος Γεωργίας, Γιάνους 
Βοϊτσεχόφσκι υποδέχτηκε την 
ανανεωµένη πρόταση για το Πολυετές 
∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο 2021-2027 
(αναλυτικό ρεπορτάζ σελ. 47),  
ωστόσο, όπως του γράφουν όσοι τον 
«ακολουθούν», µάλλον ξέχασε πως 
και αυτή η πρόταση είναι χαµηλότερη 
από τον τρέχοντα προϋπολογισµό 
κατά 35 δις ευρώ. Όσον αφορά τις 
άµεσες ενισχύσεις, αντί για 286 δις, 
θα µοιραστούν τα κράτη-µέλη 258 δις 
(4 δις περισσότερα σε σχέση µε την 
περασµένη πρόταση Κοµισιόν), 
περίπου 5% λιγότερο, κάτι που θα 
φανεί άµεσα στις πληρωµές των 
αγροτών το 2021. Στα Προγράµµατα 
Αγροτικής Ανάπτυξης η περικοπή θα 
είναι της τάξεως του 6% , δηλαδή από 
96 δις ευρώ, θα µειωθούν τα 
κονδύλια στα 90 δις. Μένει να φανεί 
τώρα πώς θα µοιραστούν τα κονδύλια 
αυτά στις χώρες, εφόσον φυσικά γίνει 
δεκτή η πρόταση της Κοµισιόν από τα 
κράτη-µέλη και την Ευρωβουλή. 
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Με ξεκαθαρίσµατα εφ όλης της ύλης, τόσο ό-
σον αφορά την ενιαία ενίσχυση όσο και την 
εξόφληση των προγραµµάτων της περασµέ-
νης χρονιάς, µε βασικότερο όλων τα Βιολο-
γικά, καλούνται να καταπιαστούν µέσα στον 
µήνα οι διοικητικοί της ∆οµοκού. Στις προτε-
ραιότητες η όσο το δυνατόν νωρίτερα κατα-
βολή της προκαταβολής του τσεκ, αλλά και 
οι ειδικές ενισχύσεις, που έχουν αναγγελθεί 

από το υπουργείο Αγροτικής Α-
νάπτυξης και αναµένονται, στα 
πλαίσια της πανδηµίας.

Στην αναµονή ακόµα το πε-
ριβόητο πακέτο προς τους αι-
γοπροβατοτρόφους, µε τον υ-
πουργό Μάκη Βορίδη στη διάρ-
κεια τοποθέτησής του στη Βου-
λή να καταφεύγει σε  προσθα-
φαιρέσεις οι οποίες δηµιουρ-

γούν µεν εντυπώσεις κινητικότητας γύρω 
από το όλο θέµα δεν διευκολύνουν ωστόσο 
την αποκατάσταση της οµαλότητας στην α-
γροτική παραγωγή.

Πάντως, οι τελευταίες πληροφορίες θέ-
λουν τον υπουργό να επανέρχεται γύρω α-
πό το ισπανικό σχέδιο ενίσχυσης των αµνο-
εριφίων, µετά την κατακραυγή που προκά-
λεσε από τη µεγάλη µερίδα των παραδοσι-

ακών κτηνοτρόφων η επιλογή να δοθούν 4 
ευρώ για τα επιλέξιµα (5,8 εκατ. ζώα) θηλυκά 
αιγοπρόβατα. Η πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου φέρεται  να εξετάζει µια «προσαρµογή» 
της ισπανικής λύσης στα ελληνικά δεδοµέ-
να, που σηµαίνει ότι θα µπορούσαν να ενι-
σχυθούν αµνοερίφια 3 µηνών µε 20 ευρώ 
το ζώο. Στην περίπτωση των Ισπανών η ενί-
σχυση ήταν για αµνοερίφια µικρότερα των 
4 µηνών και η ενίσχυση έφτανε τα 30 ευρώ 
το ζώο. Επίσης στην Ισπανία µπορούσαν να 
επιδοτηθούν µέχρι 70 αρνιά και κατσίκια και 
η ενίσχυση να φθάνει µέχρι 2.100 ευρώ για 
κάθε παραγωγό. Πάντως οι Έλληνες κτηνο-
τρόφοι δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους 
για τον τρόπο µε τον οποίο έχει χειρισθεί µέ-
χρι σήµερα το θέµα η κυβέρνηση.

Να σηµειωθεί ότι σειρά στις ειδικές ενισχύ-
σεις λόγω κορωνοϊού, σύµφωνα µε τη Βάθη, 

παίρνουν και οι ανθοπαραγωγοί µε 10 εκατ. 
ευρώ, οι οποίοι καλούνται να υποβάλλουν 
αιτήσεις έως 20 Ιουνίου, οι παραγωγοί λα-
ϊκών αγορών µε 14 εκατ. ευρώ, αλλά και οι 
καλλιεργητές σπαραγγιών και φράουλας. 

Όσον αφορά τώρα τα προγράµµατα, το µε-
γάλο βάρος πέφτει στα Βιολογικά, µε τους 
παραγωγούς να έχουν ολοκληρώσει τη δια-
δικασία των µεταβιβάσεων και τροποποιήσε-
ων µέχρι τις 27 Μαΐου, προκειµένου κατόπιν 
να προχωρήσουν οι διορθώσεις και να ολο-
κληρωθεί η πληρωµή τους µέχρι τέλος Ιουνί-
ου, όπως επιβάλλεται από τον κοινοτικό κα-
νονισµό. Ο προγραµµατισµός, για την ώρα, 
δείχνει πίστωση το τρίτο δεκαήµερο του µή-
να, ωστόσο ακόµα δεν υπάρχει κάτι επίσηµο.  

Κλεισίµατα από υπόλοιπα σε λοιπά προ-
γράµµατα, όπως νιτρικά, σπάνιες φυλές, Κοµ-
φούζιο, ορυζώνες, αµπελώνες Θήρας και ε-

λαιώνες Άµφισσας θα τρέχουν µέσα στον µή-
να, αλλά πρόκειται για µικρά ποσά και µε-
µονωµένες περιπτώσεις δικαιούχων. Σχετι-
κά µε τα Σχέδια Βελτίωσης, να σηµειωθεί ό-
τι έχει ανοίξει µόνο η διαδικασία των αιτή-
σεων προκαταβολής, η οποία ωστόσο αφο-
ρά πολύ λίγους, µε τις δυσκολίες που κοµί-
ζει η εξασφάλιση της εγγυητικής επιστολής. 
Ανοιχτή είναι και η πλατφόρµα για αιτήσεις 
πληρωµής στην Εµπορία-Μεταποίηση, ενώ 
µέσα στον Ιούλιο θα µπορέσουν και οι Νέοι 
Αγρότες που έχουν απόφαση ένταξης µέσα 
στο 2017 να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 
για την πληρωµή της δεύτερης δόσης.  Σε ό-
λες τις περιπτώσεις, βέβαια, να σηµειωθεί ότι 
δεν µπορεί να προσδιοριστεί ο χρόνος στον 
οποίο τελικά οι δικαιούχοι αγρότες θα λά-
βουν λεφτά στην τσέπη τους.

Παράταση µέχρι τις 15 Ιουνίου για τις 
µισθώσεις δικαιωµάτων χωρίς γη

Από τις 19 Ιουνίου 2019 και µέχρι τις 15 Ι-
ουνίου 2020 θεωρείται αποδεκτή η ηµεροµη-
νία έναρξης της µίσθωσης δικαιωµάτων βασι-
κή ενίσχυσης χωρίς γη, σύµφωνα µε τροπο-
ποιητική απόφαση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με δεδο-
µένο ότι στις µεταβιβάσεις, η έναρξη µίσθω-
σης ενός αγροτεµαχίου δεν µπορεί να είναι 
µεταγενέστερη της καταληκτικής ηµεροµηνί-
ας υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 
2020, η οποία για φέτος παρατάθηκε µέχρι 
τις 15 Ιουνίου, η απόφαση αυτή έρχεται να 
τροποποιήσει την αρχική που όριζε ως κα-
ταληκτική ηµεροµηνία την 15η Μαΐου 2020. 

Κατ’ εξαίρεση, για το µελισσοκοµικό έτος 2020, οι 
δικαιούχοι των δράσεων επιδότησης αντικατάστασης 
κυψελών καταθέτουν µέχρι τις 12 Ιουνίου στο οικείο 
Κέντρο Μελισσοκοµίας τα πρωτότυπα παραστατικά αγοράς 
κυψελών, σύµφωνα µε τροποποιητική απόφαση. Η 
ηµεροµηνία αυτή αφορά όσους µελισσοκόµους 
προχώρησαν σε αιτήσεις για τις ∆ράσεις 3.1 «Εξοπλισµός 

για τη διευκόλυνση των µετακινήσεων» και 3.2 «Οικονοµική 
στήριξη νοµαδικής µελισσοκοµίας» (η διορία αιτήσεων 
έληξε µέσα στον Μάιο).
Επιπλέον, στην τροποποιητική απόφαση, αναφέρεται πως 
κατ’ εξαίρεση για το µελισσοκοµικό έτος 2020, η λήξη της 
ισχύος του µελισσοκοµικού βιβλιαρίου, δεν θα αποτελεί 
κριτήριο αποκλεισµού. 

Πριν βγει ο Ιούνιος 
εξόφληση στα Βιολογικά

Εισφορές ΕΛΓΑ 
Παράταση της 

καταβολής των 
εισφορών ΕΛΓΑ για 
το 2019 έως τις 30 

Σεπτεµβρίου
Ελάχιστα τα 5,8 εκατ. για τα βαµβάκια και τα σιτάρια 
του Έβρου, λένε οι παραγωγοί  του νοµού
Το ποσό των 5,8 εκατ. ευρώ µοιράζονται 4.501 παραγωγοί τους Έβρου, για 
απώλειες που σηµειώθηκαν στην παραγωγή του 2018 σε σιτάρια και βαµβάκια, 
µέσα από ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας. Το δρόµο της πληρωµής των παραγωγών 
ανοίγει η απόφαση, µε την οποία εγκρίνονται οι σχετικές πιστώσεις. Ωστόσο, η 
Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Έβρου «Η Ενότητα», σε ανακοίνωσή της, µιλά για 
κοροϊδία από την πλευρά της κυβέρνησης και σηµειώνει ότι «όταν η ζηµιά στα 
σιτηρά από την ξηρασία έφτασε στο 55% και στο βαµβάκι από το πράσινο σκουλήκι 
στο 70%, τα 4,9 ευρώ στο στρέµµα που δίνει η κυβέρνηση στους σιτοπαραγωγούς 
και τα 12,6 περίπου ευρώ στους βαµβακοπαραγωγούς είναι κυριολεκτικά ψίχουλα».

Με υπόλοιπα 
ενιαίας και 
προγραμμάτων θα 
βγει το καλοκαίρι, 
ενώ κάποιοι λίγοι 
αναμένουν το τσεκ 
και τις έκτακτες 
ενισχύσεις λόγω 
κορωνοϊού  

1,148

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
2020 

∆ΙΣ ΕΥΡΩ

574,3

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

10,13

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΑΝΘΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

5,8

DE MINIMIS ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ

Μέχρι τις 12 Ιουνίου παραστατικά για επιδότηση κυψελών





Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Μαΐου 2020Agrenda8

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Χωρίς αλλαγές στον προβλεπόµενο ετήσιο 
προϋπολογισµό και στις βασικές παραµέ-
τρους, βγαίνει στον αέρα η πρόσκληση υπο-
βολής αιτήσεων για τις εξισωτικές αποζηµιώ-
σεις τους 2020. Μόνη αξιόλογη διαφοροποί-

ηση είναι η µείωση στο µισό, δηλαδή από τα 
6,4 ευρώ στα 3,2 ευρώ το στρέµµα, της προ-
βλεπόµενης ενίσχυσης για αγρότες και κτη-
νοτρόφους µε δραστηριότητα σε πρώην µει-
ονεκτικές περιοχές. Σύµφωνα µε το αρµόδιο 
για την πρόσκληση τµήµα Αναπτυξιακών Προ-
γραµµάτων και ∆ιαρθρωτικών Παρεµβάσεων 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, µέχρι 
τις αρχές της επόµενης εβδοµάδας θα έχει 
προκηρυχθεί το Μέτρο 13 που αφορά την ε-
ξισωτική αποζηµίωση µε τα ποσά να καθορί-
ζονται στα 12,5 ευρώ ανά στρέµµα για αγρο-
τεµάχια σε ορεινές περιοχές, 8,1 ευρώ για τις 
µειονεκτικές και 3,2 ευρώ για τις πρώην µει-
ονεκτικές περιοχές. 

Επιπλέον από την πρόσκληση δεν θα απο-
κλείονται όσοι αγρότες λαµβάνουν διάφορα 
επιδόµατα όπως για παράδειγµα η σύνταξη 
χηρείας, κάτι που είχε συµβεί το 2019 καθώς 
θεωρούνταν άµεσοι συνταξιούχοι όπως ενη-
µέρωσε την Agrenda το τµήµα Αναπτυξιακών 
Προγραµµάτων. Πιθανώς µάλιστα να υπάρξει 
και η δυνατότητα να πληρωθούν αναδροµι-
κά για την περσινή απώλεια της εξισωτικής, 
κάτι που ωστόσο ακόµα εξετάζεται. Σηµειωτέ-
ον, πως σύµφωνα µε τη Μονάδα Α’ -Προγραµ-
µατισµού της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης 
των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, τα 
κριτήρια επιλογής των δικαιούχων παραµέ-

νουν ίδια µε την περασµένη προκήρυξη. Η 
υποβολή των αιτήσεων στήριξης για την εξι-
σωτική αποζηµίωση πραγµατοποιείται µέσω 
των δηλώσεων ΟΣ∆Ε και έως την καταληκτι-
κή ηµεροµηνία υποβολής της Ενιαίας Αίτη-
σης Ενίσχυσης 2020, ήτοι µέχρι τις 15 Ιουνί-
ου. Αναλυτικότερα:

Περιοχές εφαρµογής
α) Υποµέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθµι-

στικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές.
β) Υποµέτρο 13.2 : Χορήγηση αντισταθµι-

στικής ενίσχυσης σε περιοχές µε φυσικούς πε-
ριορισµούς, εκτός των ορεινών. Το υποµέτρο 
εφαρµόζεται,

βα) στις περιοχές που υπόκεινται σε φυσι-
κούς περιορισµούς που προκαλούνται από δυ-
σχερείς κλιµατολογικές ή εδαφολογικές συνθή-
κες ή συνδυασµό τους µετά την νέα οριοθέτηση.

ββ) στις περιοχές της Οδηγίας του Συµβουλί-
ου 81/645/ΕΟΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ι-
σχύει, οι οποίες ήταν επιλέξιµες κατά την περί-
οδο προγραµµατισµού 2007-2013, και οι οποί-
ες πλέον δεν ανήκουν σε καµία από τις περιο-
χές της παρ. γ) και της περ. βα) της παρούσης 
παραγράφου, µε την νέα οριοθέτηση.

γ) Υποµέτρο 13.3 : Χορήγηση αντισταθµι-
στικής ενίσχυσης σε περιοχές µε ειδικά µειο-
νεκτήµατα. Το υποµέτρο εφαρµόζεται στις πε-

ριοχές µε ειδικούς περιορισµούς, παραµεθό-
ριες και νησιωτικές περιοχές, όπου είναι απα-
ραίτητη η διατήρηση της υπαίθρου και η µη ε-
γκατάλειψη της γεωργικής δραστηριότητας, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 32 
Καν (ΕΕ) 1305/2013 και όπως αυτές αποτυπώ-
νονται στο ισχύον Πρόγραµµα Αγροτικής Ανά-
πτυξης 2014-2020 µετά την νέα οριοθέτηση.

∆ικαιούχοι και Κριτήρια επιλεξιµότητας
∆ικαιούχοι του µέτρου µπορούν να κριθούν 

φυσικά και νοµικά πρόσωπα, τα οποία:
α) Είναι ενεργοί γεωργοί κατά την έννοια του 

άρθρου 9 Καν (ΕΕ) 1307/2013, όπως εξειδικεύ-
εται µε το άρθρο 3 της αριθ. 104/7056/2015 
(ΦΕΚ 147/Β΄/2015) Υπουργικής Απόφασης «Ε-
θνικές επιλογές, διοικητικά µέτρα και διαδικα-
σίες εφαρµογής των άµεσων ενισχύσεων κατ’ 
εκτέλεση του Καν.(ΕΕ) 1307/2013 και του Καν. 
(ΕΕ) 1306/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου», όπως κάθε φορά ισχύει,

β) Ασκούν γεωργική δραστηριότητα βα) εντός 
των περιοχών των παρ. α) και γ) του κεφαλαί-
ου 1 και της περ. βα) της παρ. β) του κεφαλαί-
ου 1, ββ) Για τα έτη εφαρµογής 2016-2018 (έτη 
προ της νέας οριοθέτησης), ασκούσαν γεωργι-
κή δραστηριότητα εντός των περιοχών της περ. 
ββ) της παρ. β) του κεφαλαίου 1, και

γ) Είναι ενήλικα άτοµα (στην περίπτωση δι-
καιούχων φυσικών προσώπων) και δεν έχουν 
αποχωρήσει από την ενεργό επαγγελµατική 
δραστηριότητα.

Ύψος ενίσχυσης
 12,5 ευρώ ανά στρέµµα για όσους έχουν α-

γροτεµάχια σε ορεινές περιοχές,
 8,1 ευρώ ανά στρέµµα για όσους έχουν α-

γροτεµάχια σε µειονεκτικές περιοχές,
 3,2 ευρώ ανά στρέµµα για όσους έχουν α-

γροτεµάχια σε πρώην µειονεκτικές περιοχές.

Χωρίς εκπλήξεις φέτος  
η εξισωτική αποζημίωση 

Έτοιμη είναι η προκήρυξη 
που λύνει και το 

ζήτημα με τις συντάξεις 
χηρείας, σύμφωνα με το 

τμήμα Αναπτυξιακών 
Προγραμμάτων με ποσά 

12,5 ευρώ ανά στρέμμα για 
ορεινές περιοχές και 8,1 

ευρώ για τις μειονεκτικές. 
Από τον επόμενο χρόνο 
πιθανές τροποποιήσεις 

Από την πρόσκληση 
δεν θα αποκλείονται 
όσοι αγρότες 
λαµβάνουν διάφορα 
επιδόµατα, όπως 
για παράδειγµα η 
σύνταξη χηρείας, 
σύµφωνα µε το 
αρµόδιο τµήµα 
του υπουργείου 
Αγροτικής 
Ανάπτυξης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ
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ΤΕΧΝΗΤΗ ΛΥΣΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΟ
ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

300
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 

ΓΙΑ

ΣΤΗΝ
ΑΜΘ

ΣΕ 
ΑΛΛΕΣ 
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

600 ΕΝΗΛΙΚΑ
ΠΡΟΒΑΤΑ

200

600 200ΓΙ∆ΙΑ

100 30ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ

{ }

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Η αναζήτηση µόνιµης και πραγµατικής λύσης 
που θα ικανοποιεί τη ζήτηση για βοσκοτόπια σε 
πλήρη αναλογία µε το ζωικό κεφάλαιο του κά-
θε κτηνοτρόφου, συνεχίζει να αποτελεί το µε-
γάλο ζήτηµα που καλούνται να λύσουν τα δι-
αχειριστικά σχέδια βόσκησης. Προς το παρόν, 
µόνοι χαµένοι αυτής της υπόθεσης είναι οι κτη-
νοτρόφοι που συνεχίζουν να πληρώνουν τέλη 
για την εκπόνησή τους και ταυτόχρονα κερδι-
σµένοι, οι τεχνικοί σύµβουλοι και οι λιβαδο-
πόνοι που την έχουν αναλάβει. Επιπλέον, ως 
γνωστόν, υπάρχει µεγάλη απόκλιση ανάµεσα 
στο δηλωµένο από το παρελθόν (ιστορικά δι-

καιώµατα) ζωικό κεφάλαιο ενός τόπου, τα δι-
καιώµατα που διεκδικούν ή έχουν ήδη κατο-
χυρώσει σ’ αυτή την περιοχή κτηνοτρόφοι και 
τις πραγµατικές βοσκήσιµες εκτάσεις ή την α-
ντίστοιχη αντικειµενική βοσκοϊκανότητα η ο-
ποία δύναται να αξιοποιηθεί. Ωστόσο, µέχρι σή-
µερα, όπως φαίνεται και από το σχέδιο νόµου 
Βορίδη που έχει κατατεθεί στη Βουλή, οι Περι-
φέρειες αδυνατούν να φέρουν εις πέρας το έρ-
γο, µε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να 
καλείται να το εκπονήσει κεντρικά.    

Υπενθυµίζεται πως η διορία για την εκπόνη-
ση των εν λόγω διαχειριστικών σχεδίων λήγει 
στο τέλος του 2021 και θα πρέπει οπωσδήποτε 
να ενσωµατωθούν στα στρατηγικά σχέδια της 
Ελλάδας για τη νέα ΚΑΠ. Αφενός για να γίνει 

ο σωστός διαµοιρασµός των δικαιωµάτων και 
αφετέρου για να µπορέσουν να ενεργοποι-
ηθούν διαρθρωτικά Μέτρα που έχουν να κά-
νουν µε τη βελτίωση των βοσκοτόπων µέσω ε-
πιδότησης των κτηνοτρόφων που τα κατέχουν.

«Το αν τα διαχειριστικά σχέδια θα τα κάνει 
το υπουργείο ή η Περιφέρεια, ως Οµοσπονδία 
µας είναι δευτερεύον. Αυτό που προέχει είναι 
να προχωρήσει η διαδικασία», σχολίασε κατά 
την επεξεργασία του νόµου στη Βουλή, ο Σω-
τήρης Λαµπρόπουλος, Ταµίας του ∆.Σ. της ΠΟ-
ΓΕ∆Υ. «∆εν θα έχουµε πλέον την τεχνική λύ-
ση. Και θα τελειώνουµε, και εδώ, µε τους ανύ-
παρκτους που έχουν ζώα», ανέφερε από την 
πλευρά του ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέ-
ξανδρος Καχριµάνης, ενώ θετικά προσκείµενος 
στο Άρθρο 11 περί των σχεδίων βόσκησης, εµ-
φανίστηκε και ο πρόεδρος της Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ, 
Παύλος Σατολιάς. Αναλυτικότερα, στην αιτιο-
λογική έκθεση του νόµου «Ρυθµίσεις αρµοδι-
ότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονισµό 
του αγροτικού τοµέα» αναφέρεται:

Με το προτεινόµενο άρθρο τροποποιείται ο 
νόµος 4351/2015 (Α’ 164), ώστε να καλυφθεί 
η περίπτωση αδυναµίας εκπόνησης διαχειρι-
στικών σχεδίων βόσκησης από τις Περιφέρει-
ες. Στην περίπτωση αυτή την ευθύνη της εκπό-
νησης των σχεδίων αναλαµβάνει το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης (ΥΠΑΑΤ) και η έγκριση 
των σχεδίων αυτών γίνεται µε απόφαση του υ-
πουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
µετά από γνώµη της αρµόδιας ∆ασικής Αρχής 
και της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης της Περιφέρει-
ας. Με ανάλογο τρόπο ρυθµίζονται τα ζητήµα-
τα χρηµατοδότησης και συλλογικών οργάνων 
για τα διαχειριστικά σχέδια που αναλαµβάνει 
να εκπονήσει το ΥΠΑΑΤ.

Παίρνει πάνω της 
τα διαχειριστικά 
βόσκησης η Βάθη
Μόνοι χαμένοι παραμένουν οι κτηνοτρόφοι, που 
συνεχίζουν να πληρώνουν τέλη για την εκπόνηση 
των διαχειριστικών σχεδίων, χωρίς να έχουν τον 
βοσκότοπο που αναλογεί στο ζωικό τους κεφάλαιο

ΓΙΑ 70 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ

Δεν χάνεται 
το επίδομα 
ανεργίας 
Όσοι άνεργοι πραγµατοποιούν µέχρι 
70 ηµεροµίσθια σε αγροτικές 
εργασίας δεν θα χάνουν το επίδοµα 
αναφέρει τροπολογία που 
προστέθηκε στο «ερανιστικό» 
νοµοσχέδιο που τέθηκε προς 
επεξεργασία στη Βουλή και η οποία 
αναφέρει: «Άνεργοι εγγεγραµµένοι 
στα µητρώα του ΟΑΕ∆ που 
πραγµατοποίησαν ως και εβδοµήντα 
(70) ηµεροµίσθια ανά δωδεκάµηνο, 
µπορούν µε αίτησή τους προς τον 
ΟΑΕ∆ να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο 
ανεργίας, αφαιρουµένου του ως άνω 
χρόνου εργασίας τους και κάθε 
χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο 
δεν ήταν εγγεγραµµένοι άνεργοι.»

ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Μέχρι 30/9 
οι εισφορές 
ΕΛΓΑ 2020 
Tην παράταση καταβολής της ειδικής 
ασφαλιστικής εισφοράς για το 2019 
από την 1η Ιουνίου 2020 στις 30 
Σεπτεµβρίου, αποφάσισε η διοίκηση 
του ΕΛΓΑ. «Η ∆ιοίκηση έλαβε αυτή 
την απόφαση κατανοώντας τις 
αντιξοότητες, τις οποίες 
αντιµετωπίζουν οι αγρότες της 
χώρας –πέραν της προσωπικής 
αγωνίας αντιµετώπισης της 
πανδηµίας του COVID-19- αλλά και 
µιας σειράς πρόσθετων 
επακόλουθων οικονοµικών 
προβληµάτων. Με ευαισθησία και 
υπευθυνότητα, ο ΕΛΓΑ συνεχίζει να 
στηρίζει την αγροτική κοινωνία και 
να βρίσκεται στο πλευρό του Έλληνα 
γεωργού και κτηνοτρόφου», 
αναφέρει σχετική ανακοίνωσή του. 
Οργανισµού.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Κομφλέρ 
Ένα ευρώ ενίσχυσης 
φουσκώνει 32 λεπτά 
τα μισθωτήρια γης
Επιπλέον 16 ευρώ το στρέμμα στο ενοίκιο Ελληνών 
αγροτών βάζουν οι επιδοτήσεις σε ετεροεπαγγελματίες 

ΤOΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Η γνωστή υπόθεση αναδιάρθρωσης 
της αγροτικής παραγωγής δεν µπορεί 
να συµβεί όσο διατηρούνται οι µεγά-
λες επιδοτήσεις προς τους ετεροεπαγ-
γελµατίες κατόχους αγροτικής γης, 
υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή ∆ιεύθυνση 
Γεωργίας, συµβουλεύοντας τα κρά-
τη-µέλη να ξαναδούν από την αρχή 
το καθεστώς βασικής ενίσχυσης για 
τη νέα ΚΑΠ. Οικονοµετρικές µελέτες 
άλλωστε δείχνουν ότι κάθε ευρώ βα-
σικής ενίσχυσης κεφαλαιοποιείται σε 

32 σεντς ακριβότερων µισθωτηρίων, 
δηλαδή κατά µέσο όρο ένα «καπέλο» 
στο κόστος παραγωγής της τάξεως 
των 16 ευρώ για τον Έλληνα παρα-
γωγό. Έτσι, αφενός οι νέοι αγρότες 
αντιµετωπίζουν υψηλότερο αρχικό 
κόστος επένδυσης και αφετέρου οι 
υφιστάµενοι αντιµετωπίζουν υψηλό-
τερο κόστος επέκτασης. Κατά συνέ-
πεια, η µεταφορά γης από λιγότερο 
δραστήριους αγρότες µειώνεται, γε-
γονός που έχει αρνητικό αντίκτυπο 
και στις διαρθρωτικές προσαρµογές 
στον γεωργικό τοµέα. «Όσο πιο ενι-
αία είναι η πληρωµή, δηλαδή δεν δι-
αφοροποιείται ανά περιοχή, καλλιέρ-
γεια και οικονοµικές συνθήκες, τό-
σο πιο εύκολα η ενίσχυση ενσωµα-
τώνεται στις τιµές της γης», αναφέρει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας α-
πό τα κράτη-µέλη στη νέα ΚΑΠ να α-

κολουθήσουν ένα ευρύτερο µοντέλο 
«ζωνοποίησης» των ενισχύσεων. Ο 
παραπάνω διαχωρισµός θα µπορού-
σε να έχει γεωγραφικά, οικονοµικά 
και καλλιεργητικά κριτήρια ακόµα 
και στοιχεία του αγροτικού ΑΕΠ κά-
θε Περιφέρειας, ώστε να στοχευθεί 
η ενίσχυση εκεί που πραγµατικά υ-
πάρχει ανάγκη και να µην κεφαλαι-
οποιείται στο τέλος σε ακριβότερα 
µισθωτήρια. Σηµειωτέον, πως πάνω 
από το 50% της αγροτικής γης στην 
Ελλάδα νοικιάζεται.

Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε οι-
κονοµετρικές µελέτες, ανά ευρώ ε-

νιαίας ενίσχυσης 
προσθέτονται µετα-
ξύ 0,15 και 0,32 ευ-
ρώ στο ενοίκιο γης. 
Επιπλέον κάθε ευ-
ρώ ενιαίας ενίσχυ-
σης µπορεί να αυ-
ξήσει την αξία της 
γης κατά 0,94 ευ-
ρώ στην Ευρώπη. 

Κατά καιρούς, προ-
τείνονται εναλλακτι-
κές λύσεις σε σχέ-
ση µε την κατανο-
µή των άµεσων πλη-

ρωµών βάσει έκτασης (π.χ. ανά εκ-
µετάλλευση ή ανά µονάδα εργασίας) 
για να επιτραπεί µια πιο δίκαιη κα-
τανοµή της στήριξης προς τον στό-
χο ενός βιώσιµου αγροτικού εισο-
δήµατος. Κάποιοι φορείς υποστη-
ρίζουν για παράδειγµα τον καθορι-
σµό ανώτατου ορίου για τις βασικές 
ενισχύσεις ανά µονάδα οικογενεια-
κής εργασίας και ανάλογα µε το κα-
τά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προ-
ϊόν των κρατών µελών.

Αυτές οι εναλλακτικές λύσεις ανα-
φέρει η DG Agri έχουν επίσης µειονε-
κτήµατα, όπως η δυσκολία επίτευξης 
ορισµένων στόχων (π.χ. περιβαλλο-
ντικών), η δυνατότητα ευκαιριακής 
συµπεριφοράς (κατακερµατισµός εκ-
µετάλλευσης, υπερβολή στον αριθµό 
µονάδων εργασίας κ.λπ.) και έλλει-
ψη αξιόπιστων πηγών δεδοµένων.

21-22, 35-36

Ελάχιστα τα 
αποθέματα στο 
σκληρό, 25% 
πάνω η τιμή

Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Μαΐου 2020

Τα αλώνια αρχίζουν αυτή την εβδοµά-
δα,  ωστόσο οι καλλιεργητές κριθαριού 
για βύνη, παρά τα συµβόλαια που έχουν 
υπογράψει από τον περασµένο χρόνο, 
δεν ξέρουν ακόµα µε τι τιµές θα πληρω-
θούν. Οι πληροφορίες θέλουν τα 17,2 
λεπτά το κιλό που αναγράφονται στα 
συµβόλαια να ισχύουν στο σύνολο της 
παραγόµενης ποσότητας µόνο για λί-
γους καλλιεργητές ή για κάποια οργά-
νωση. Για όλους τους υπόλοιπους, η τι-
µή του συµβολαίου θα πληρώνεται µό-

νο για τα πρώτα 300 κιλά το στρέµµα. 
Τα επιπλέον κιλά, που κατά µέσο όρο 

είναι διπλάσια, θα πληρώνονται µε δι-
αφορετική τιµή και επ’ αυτού εικάζεται 
η τιµή του προϊόντος που πάει για ζωο-
τροφή. Βεβαίως, από την πλευρά της ε-
ταιρείας γινόταν µια προσπάθεια να α-
πορροφηθούν µεγαλύτερες ποσότητες 
µε προοπτική τις παραπάνω εξαγωγές. 
Το δεύτερο που αναµενόταν ήταν µια 
πιθανή κακοκαιρία, ώστε να µειωθούν 
οι αποδόσεις της καλλιέργειας.     

Με δύο µέτρα τα κριθάρια για βύνη 
 Για µέχρι 300 κιλά το στρέµµα θα ισχύσει η ελάχιστη τιµή συµβολαίου 
 Διαφορετική πολιτική για τους µεγάλους παραγωγούς και έναν συνεταιρισµό    
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Η 
εξαγωγή σκληρού σίτου στη 
χώρα µας έφτασε τιµές λίγο 
πάνω από τα 265 ευρώ ο τό-
νος FOB, αλλά ακόµα δουλειές 

δεν ακούγονται. ∆εν βοηθάει το γεγονός 
πως τα αποθέµατα είναι σχεδόν µηδενικά, 
οπότε και οι πωλητές εδώ νιώθουν ανα-
σφάλεια στο να δεσµευτούν αν δεν δουν 
πρώτα τι ποιότητες βγαίνουν.  

  ∆υσαρέσκεια επικρατεί στην ελληνι-
κή αγορά βάµβακος όσον αφορά το πριµ 
(βάση) επί των χρηµατιστηριακών τιµών 
για τη νέα σοδειά. ∆εν σηµειώνονται νέες 
πωλήσεις, δεδοµένου ότι η διαφορά τιµής 
αγοραστών και πωλητών είναι περίπου 2 
σεντς ανά λίµπρα. Κάτω από πριµ 3 σεντς 
ανά λίµπρα επί του χρηµατιστηρίου, που α-
ντιστοιχεί σε 1,22 ευρώ το κιλό εµφανίζο-
νται αγοραστές για τη νέα σοδειά.  Παγκο-
σµίως υπάρχει αβεβαιότητα λόγω της παν-
δηµίας και οι κλώστες δεν παίρνουν εύκο-
λα την απόφαση να αγοράσουν. 

 Κατά τους πρώτους τρεις µήνες του 2020, 
σύµφωνα µε το Εθνικό Γραφείο Ελαιολάδου 
της Τυνησίας (ONH), η χώρα εξήγαγε 146.000 
τόνους ελαιόλαδο, άξιας περίπου 310 εκατ. 
δολαρίων. Επίσης από τις αρχές Νοεµβρίου 
2019 έως το τέλος Μαρτίου 2020, οι εξαγω-
γές ελαιολάδου της Τυνησίας έφτασαν τους 
300.000 τόνους και υπερέβησαν τους στό-
χους της χώρας για εξαγωγή 250.000 τόνων 
ελαιολάδου µε αναµενόµενα έσοδα περίπου 
690 εκατοµµύρια δολάρια.

Κοντά στα 270 
ευρώ οι εξαγωγές 
σκληρού σίτου 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

30/04 07/05 14/05 21/05 28/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

262,16
259,82

258,94
261.43

294.55

Λιγότερο
Μειωµένη φετινή παραγωγή κρι-
θαριού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
κυρίως σε Γαλλία και Ηνωµένο 

Βασίλειο, περιµένει το USDA

Πιο κάτω
Πλαφόν στα 300 κιλά όρισε 
µεγάλη ζυθοποιία στα συµ-

βόλαια, όταν µέχρι πέρυσι το 
ταβάνι ήταν στα 400 κιλά

Κόστος
Τα καλλιεργητικά έξοδα είναι στα 
5-6 ευρώ το στρέµµα, το κόστος 

του σπόρου στα 10 ευρώ, η λίπανση 
15 ευρώ, η φυτοπροστασία 4 ευρώ

ΒΑΜΒΑΚΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

23/4 30/4 7/5 14/5 21/5 28/5

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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68.42
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182

209,5

367,1

840,0

12.21

58.200

98.450

77.45

289

212

181

209,5

355,8

842,6

12.18

57.525

100.700

74.45

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

2,06
2,10

2,12

2,07 2,08 2,03

57,65 57,29

55,45

57,41 57,99 57,90

Τιμές (λεπτά το κιλό)

Παραγωγού  17,2 

Ζωοτροφή 13-14
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Αγορά σκληρού 
σιταριού
Παγκόσµια αποθέµατα  -27%

Τιµή                    +25%

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Αγορές της Κίνας 
στηρίζουν το βαμβάκι 

 Δύο μέτρα, δύο 
σταθμά στο κριθάρι 
για βύνη

Λιγοστό ροδάκινο στην 
Ευρώπη περιµένει η medFEL

Οι πρώτες εκτιµήσεις θέλουν την 
συνολική ευρωπαϊκή παραγωγή 
ροδάκινου µειωµένη κατά 19% 
και αναµένεται να κυµανθεί κοντά 
στους 2.420.248 τόνους, έναντι των 
2.979.117τόνων που συγκοµίσθηκαν 
για την περσινή σεζόν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Κατασκευαστής 
γιοτ µε ένα εκατ. 
ευρώ ενισχύσεις
Ενδεικτικό για το πού πάνε τα λεφτά της 
ΚΑΠ είναι το γεγονός πως ούτε ένας 
αγρότης δεν βρίσκεται στους 
κορυφαίους 15 της λίστας µε αυτούς που 
έλαβαν τα περισσότερα χρήµατα το 2019 
την οποία δηµοσίευσε η Γερµανική 
Υπηρεσία Γεωργίας και Τροφίµων. Μέσα 
σε αυτούς, ένας κατασκευαστής 
πολυτελών σκαφών που τσέπωσε 1 εκατ. 
ευρώ, οι ιδρυτές της αλυσίδας σούπερ 
µάρκετ Aldi µε 900.000 ευρώ, και στην 
κορυφή όλων ο κρατικός φορέας 
Περιβάλλοντος της Γερµανίας µε 20 
εκατ. ευρώ. «Ούτε καν µεγαλοαγρότες 
δεν φτάνουν αυτά τα ποσά», σχολιάζει το 
γερµανικό µέσο ενηµέρωσης Agrarheute 
που φιλοξένησε τη λίστα. 
Σε παρόµοια δηµοσίευση προχώρησε και 
η Ολλανδία στα πλαίσια της διαφάνειας, 
µε τα µεγαλύτερα ποσά να λαµβάνουν 
διαχειριστές προστατευόµενης γης. 
Σηµειώνεται εδώ πως η δηµοσιοποίηση 
γίνεται σύµφωνα µε τον Καν ΕΕ 
1306/2013. Στην Ελλάδα, µπορεί 
κάποιος να δει τα στοιχεία στο site 
transpay.opekepe.gr.

Όσο πιο ενιαία είναι 
η πληρωµή, δηλαδή 
δεν διαφοροποιείται, 
πιο εύκολα η ενίσχυση 
ενσωµατώνεται στις 
τιµές της γης.

Κάθε ευρώ 
ενιαίας 
ενίσχυσης 
µπορεί να 
αυξήσει 
την αξία 
της γης 
κατά 0,94 
ευρώ στην 
Ευρώπη. 
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Ένα ανεξάρτητο Συµβούλιο Βιωσιµότητας 
που θα απαρτίζεται από αναγνωρισµένους 
εµπειρογνώµονες θα συµβουλεύει το ∆ι-
οικητικό Συµβούλιο της Bayer AG και άλ-
λα τµήµατα της εταιρείας σε όλα τα θέµα-
τα βιωσιµότητας και στόχους που έχουν 
τεθεί έως το 2030 εστιάζοντας ιδιαίτερα 
στο περιβάλλον, στις γυναίκες, στους µι-
κροκαλλιεργητές και στους κατοίκους α-
ναπτυσσόµενων περιοχών. Το Συµβού-
λιο Βιωσιµότητας αποτελείται από τους:

1. Braulio Ferreira de Souza Dias, ανα-
πληρωτή καθηγητή Οικολογίας στο Πα-
νεπιστήµιο της Μπραζίλια

2. A. Gulati, καθηγητή Γεωργίας ICRIER. 
3. S. Hunt, πρόεδρο της HuntGreen LLC. 
4. L. Jarman, διευθύνων σύµβουλο της 

Living Goods. 
5. C. Klein, καθηγητή Βιώσιµης Χρηµα-

τοδότησης στο Πανεπιστήµιο του Κάσελ. 
6. C. Miles, σύµβουλο για την ισότη-

τα των φύλων.
7. S. Miltner, διευθυντή στο Ίδρυµα 

Gordon and Betty Moore. 
8. A. Ratnayake, ιδρυτή της myAgro. 
9. J. Seabright, συνιδρυτή της Imagine.

Τα πολύ µικρά περιθώρια κέρδους 
και την ένταση των δυνάµεων που 
ωθούν νοµοτελειακά στην εγκα-
τάλειψη του αγροτικού επαγγέλ-
µατος, έρχεται να τονίσει µελέτη 
σχετικά µε το κατά πόσο είναι α-
ποδοτική η ΚΑΠ στην επιβίωση 
των εκµεταλλεύσεων. Συγκεκρι-
µένα, περίπου 181.000 αγρότες 
εγκαταλείπουν ετησίως το επάγ-
γελµά τους στην Ευρώπη, και αν 
είναι να σωθεί έστω και ένας από 
αυτούς, θα κοστίσει στην ΚΑΠ µη-
νιαίως 27.000 ευρώ. Το ποσό αυ-
τό µοιάζει υπερβολικό, ωστόσο εί-
ναι ενδεικτικό των πιέσεων που 
δέχεται η πρωτογενής παραγωγή, 
επιβεβαιώνοντας όσους λένε πως 
σε πολλές περιπτώσεις «η γεωρ-
γία είναι ένα ιδανικό επάγγελµα 
στο να χάσεις λεφτά». Συγκεκρι-
µένα, η έρευνα που προέρχεται 
από τέσσερα φηµισµένα οικονο-
µικά ινστιτούτα (LICOS και CEPS 
του Βελγίου, Πανεπιστήµιο του 
Μιλάνο και Ανώτατη Οικονοµι-
κή Σχολή της Ρωσίας) αναφέρει 
πως µια αύξηση 10% του ποσο-
στού των επιδοτήσεων θα «έσω-
ζε» µόλις 16.000 αγροτικές εκµε-
ταλλεύσεις από την εγκατάλειψη. 

Συγκριτικά, συνολικά 12,1 ε-
κατ. αγροτικές επιχειρήσεις και 

εκµεταλλεύσεις δραστηριοποιού-
νται στην Ευρώπη των 27. Μάλι-
στα, πολλές από αυτές τις θέσεις 
εργασίας στον πρωτογενή τοµέα 
θα σωζόντουσαν όχι από τις άµε-
σες ενισχύσεις αλλά από τα διαρ-
θρωτικά προγράµµατα, τονίζει η 
µελέτη. Καθώς, αν όλη η αύξηση 
έπεφτε στις άµεσες πληρωµές τότε, 
οι αγρότες που θα έµεναν τελικά 
θα µειωνόντουσαν στους 12.950. 

Ακόµα µικρότερη θα ήταν η πα-
ραµονή αν τα χρήµατα αφορού-
σαν τις συνδεδεµένες ενισχύσεις. 
Αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι 
τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανά-
πτυξης θα υποστούν µεγάλες µει-
ώσεις στο µπάτζετ της ερχόµενης 
περιόδου, τότε γίνεται σαφές ότι 
η τάση εξόδου από το αγροτικό ε-
πάγγελµα είναι αδύνατον να ανα-
στραφεί. Ακόµα και αν παραµεί-
νουν σε σχετικά σταθερό επίπε-
δο οι άµεσες ενισχύσεις. 

«Αυτά είναι µεγάλα ποσά σε σύ-
γκριση µε το µέσο εισόδηµα στην 
ΕΕ, στη γεωργία ή στο εξωτερικό.. 
Είναι πολύ πιο αποτελεσµατικό να 
χρησιµοποιούνται άλλα µέσα πο-
λιτικής για τη στήριξη της βιώσι-
µης απασχόλησης στις αγροτικές 
περιοχές», καταλήγουν στη µελέ-
τη τους οι συγγραφείς. 

Εμπειρογνώμονες
στο Συμβούλιο
Βιωσιμότητας 
της Bayer AG

Κοστίζει ακριβά κάθε θέση 
αγρότη που τη σώζει η ΚΑΠ 

Ο Ashok Gulati, kαθηγητής Γεωργίας 
στο Ινδικό Συµβούλιο Έρευνας για 

τις ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις 
(ICRIER), εκ των µελών του 

Συµβουλίου Βιωσιµότητας 
της Bayer ΑG.

«Προτεραιότητά 
µας να 
επενδύσουµε 
στο brand name 
της Αττικής, 
αναδεικνύοντας 
και την τοπική 
µας παραγωγή», 
επεσήµανε ο 
Γ. Πατούλης.

Στρατηγική συµφωνία για αµπελουργία και κτηνοτροφία 
µεταξύ Γεωπονικού και Περιφέρειας Αττικής

Η ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τοµέα και η ανάδειξη της υπαίθρου της 
Ανατολικής Αττικής, µέσα από κοινές συνέργειες, είναι οι δύο βασικοί άξονες 
του Συµφώνου Συνεργασίας που υπέγραψαν στις αρχές της εβδοµάδας ο 
περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης και ο Πρύτανης του Γεωπονικού 
Πανεπιστηµίου Σπυρίδων Κίντζιος. Ο πρώτος άξονας αφορά τη συνεργασία 
για το σχεδιασµό και την εγκατάσταση στην Περιφέρεια Ανατολικής Αττικής:
1. Του Ευρωπαϊκού Πανεπιστηµίου «EU-Connexus», το οποίο έχει ήδη ιδρυθεί 
από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, σε συνεργασία µε έξι Πανεπιστήµια 
της ΕΕ και αντικείµενο την αειφόρο διαχείριση της αστικής παράκτιας ζώνης.
2. Του Πανεπιστηµιακού Ερευνητικού Κέντρου του ΓΠΑ και των Κέντρων 
Αριστείας/Καινοτοµίας και µετεξέλιξή τους σε Τεχνολογικό Πάρκο του ΓΠΑ.
3. Της σχεδιαζόµενης Κτηνιατρικής Σχολής του ΓΠΑ.
Ο δεύτερος άξονας αφορά την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου βιώσιµης 
ανάπτυξης της Ανατολικής Αττικής για την ίδρυση και λειτουργία Οινολογικού 
Ινστιτούτου, µε σκοπό την παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης σε 
οινοπαραγωγούς και Γεωργο-Κτηνοτροφικού Πάρκου σε 1.000 στρέµµατα.

Υπερβολικά ποσά
Τα ποσά που θα χρει-
αζόντουσαν για την 

παραµονή ορισµένων 
αγροτών σίγουρα 

µοιάζουν υπερβολικά, 
ωστόσο είναι ενδει-

κτικά των δυσκολιών 
που βιώνει το αγροτικό 

επάγγελµα

ΚΑΘΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ 

ΣΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ ΓΗΣ

 
0,15 � 0,32

EYΡΩ

ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ

 
0,06 � 0,94

EYΡΩ



Ανυπεράσπιστη στο χαλάζι 
ξανά η αγροτική παραγωγή
Τεράστιες απώλειες σοδειάς σε μήλα, κεράσια, πυρηνόκαρπα, ακτινίδια, κηπευτικά, 
αμπέλια, αλλά και εκτατικές καλλιέργειες άφησε στο πέρασμά της η χαλαζόπτωση της 
26ης Μαΐου, όπως και στο Αγρίνιο την Πέμπτη, με τους αγρότες να περιμένουν για 
άλλη μια φορά το αναχρονιστικό σύστημα του ΕΛΓΑ να τους αποζημιώσει  

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Χιλιάδες στρέµµατα µε κηπευτικά και δέντρα, εκτατι-
κές καλλιέργειες και αµπέλια, στην κεντρική και βό-
ρεια χώρα χτυπήθηκαν από την ισχυρή χαλαζόπτω-
ση της 26ης Μαΐου, µιας δύσκολης µέρας για εκατο-
ντάδες αγρότες. Ο καιρός έδειξε πάλι τα… δόντια του 
και ο ΕΛΓΑ την αδυναµία του να κρύψει την οργα-
νωτική του γύµνια, ακόµα και σε περιοχές µε ευαί-
σθητη και υψηλής αξίας αγροτική παραγωγή, όπως 
µεταξύ άλλων η Ζαγορά στο Πήλιο και η Χαλκιδική.

Το καταστροφικό χαλάζι της Τρίτης έπληξε καίρια 
τις καλλιέργειες πολλών περιοχών χωρίς να έχουν 
λειτουργήσει τα συστήµατα ενεργητικής προστα-
σίας (αντιχαλαζικά νέφη) του Οργανισµού και χω-
ρίς ακόµα να έχει δοθεί αρµοδίως κάποια εξήγηση.

Από την επόµενη κιόλας µέρα οι αγρότες ξεκίνη-
σαν να µετρούν τις πληγές τους, ενώ οι υπηρεσίες 
του Οργανισµού δεν µοιάζουν να είναι σε θέση να 
ανταποκριθούν στο τεράστιο έργο της έγκαιρης α-
ποτίµησης αυτών των ζηµιών, καθώς το σύστηµα της 
ανάρτησης απόφασης για τη δήλωση ζηµιάς και την 
εν συνεχεία εκτίµησή της παραµένει αναχρονιστικό, 
δεν είναι σε θέση να δώσει αντικειµενικά αποτελέ-
σµατα και καθίσταται τις περισσότερες φορές «ου-
ρά» του πελατειακού συστήµατος της κάθε εξουσίας.

Όλα δείχνουν ότι η 26η Μαΐου, θα αποτελέσει µια 
ακόµη ηµέρα αναφοράς στην οποία θα επανέρχο-
νται ξανά και ξανά για καιρό οι πληγέντες από την 
χαλαζόπτωση αγρότες, διεκδικώντας την αποζηµί-
ωσή τους, για την οποία ο ΕΛΓΑ θα είναι έτοιµος να 
καταβάλει το 65% ένα χρόνο µετά, όπως συµβαίνει 
σήµερα µε πολλές από τις ζηµιές της περασµένης 
χρονιάς. Η περιοχή της Ζαγοράς στο Πήλιο, οι δή-
µοι Κιλελέρ και Νίκαιας στη Λάρισα, η Υπέρεια στα 
Φάρσαλα, η ∆εσκάτη στα Γρεβενά, η Ροδόπη, οι Σέρ-

ρες, η Γαλάτιστα στη Χαλκιδική και η Χρυσούπολη 
Καβάλας γράφουν τις µεγαλύτερες ζηµιές, περιµέ-
νοντας τους εκτιµητές του ΕΛΓΑ να ξεκινήσουν και 
επίσηµα την καταγραφή. 

Ειδικότερα, στο Μοσχοχώρι Λάρισας και στην προ-
έκταση της εθνικής οδού από τα διόδια µέχρι το Νέο 
Περιβόλι (Καρυές, Μύρα, Νέα Λεύκη και όρια Νίκαι-
ας) το χαλάζι σε µέγεθος ρεβιθιού προκάλεσε ση-
µαντικές ζηµιές σε βιοµηχανική ντοµάτα, κριθάρι, 
βαµβάκια, περιβόλια και σιτηρά, αλλά και σε µηδι-
κή, ψυχανθή. Σύµφωνα µε τον αντιδήµαρχο Αλέ-
κο Χονδρονάσιο «το επίκεντρο ήταν το Μοσχοχώ-
ρι, αλλά η χαλαζόπτωση έπιασε µία µεγάλη ακτίνα, 
ενώ και οι δρόµοι στην περιοχή έγιναν απροσπέλα-
στοι από τη λάσπη».

Λίγο νωρίτερα, το µεσηµέρι της Τρίτης 26 Μαΐου 
µια δεκάλεπτη χαλαζόπτωση στην περιοχή των Φαρ-
σάλων κατά µήκος του Ενιππέα και στα όρια µε την 
Π.Ε. Καρδίτσας έπληξε καλλιέργειες βαµβακιού, βιο-
µηχανικής τοµάτας, καλαµποκιού και σιτηρών σε Υ-
πέρεια και Ευύδριο. Το επίκεντρο ήταν στην Υπέρεια.

Ολοκληρωτική καταστροφή σε µήλα, αχλάδια 
και κεράσια Ανατολικού Πηλίου 

Για ανεπανόρθωτες ζηµιές και ολοκληρωτική κα-
ταστροφή στην µηλοκαλλιέργεια κάνουν λόγο οι 
παραγωγοί του Ανατολικού Πηλίου. Το ισχυρό χα-
λάζι που έπεσε για 45 λεπτά σε Πουρί, Ζαγορά και 
Μακρυρράχγη άφησε έντονα σηµάδια στις καλλι-
έργειες της περιοχής. «Η ζηµιά ανέρχεται στο 100% 
των στρεµµάτων που επλήγησαν από τη σφοδρή 
και µεγάλης διάρκειας χαλαζόπτωση στο ∆ήµο Ζα-
γοράς-Μουρεσίου και στις περιοχές, Μακρυράχη, 
Ζαγορά και Πουρί του νοµού Μαγνησίας» αναφέ-
ρει σε έγγραφό της η αντιπεριφερειάρχης Μαγνη-
σίας και Σποράδων, ∆ωροθέα Κολυνδρίνη. Επίσης 
τονίζει ότι «τα κτήµατα τα οποία επλήγησαν από τη 
χαλαζόπτωση υπέστησαν ολοκληρωτική καταστρο-
φή, µε τους παραγωγούς µήλων, αχλαδιών, κερα-
σιών και κηπευτικών να είναι σε απόγνωση και να 
οδηγούνται σε οικονοµικό µαρασµό. Είναι η δεύτε-
ρη συνεχή χρονιά που η παραγωγή τους καταστρέ-
φεται από καιρικά φαινόµενα και ενώ δεν τους έ-
χει καταβληθεί ακόµη ολόκληρο το ποσό από την 
αποζηµίωση της περσινής χρονιάς».

Οι παραγωγοί ζητούν την άµεση ενεργοποίηση 
των διαδικασιών, προκειµένου να ξεκινήσουν οι ε-
κτιµήσεις των γεωπόνων του ΕΛΓΑ το συντοµότε-
ρο. Το ισχυρό πλήγµα που υπέστησαν οι καλλιέρ-
γειες τονίζει και ο δήµαρχος Ζαγοράς -Μουρεσίου 
Παναγιώτης Κουτσάφτης, ζητώντας επίσης να γί-
νει άµεσα η εκταµίευση του υπόλοιπου ποσού της 
περσινής αποζηµίωσης και να αποδοθεί στους πα-
ραγωγούς, που βλέπουν για µια ακόµη χρονιά την 
παραγωγή τους κατεστραµµένη στα κτήµατά τους.

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Ακόµα και στο 
100% η ζηµιά σε 
κάποιες περιοχές
Για ανεπανόρθωτες ζηµιές και 
ολοκληρωτική καταστροφή στην 
µηλοκαλλιέργεια κάνουν λόγο οι 
παραγωγοί του Ανατολικού Πηλίου. 

Η ζηµιά σε δυναµικές καλλιέργειες, 
όπως ακτινίδια, πυρηνόκαρπα και 
µηλοειδή της Καβάλας φάνηκε από 
την πρώτη στιγµή ότι φτάνει το 100%  
της προσδοκώµενης παραγωγής. 

Ισχυρή καταιγίδα που συνοδεύτηκε 
από χαλάζι έπληξε και περίπου 3.000 
στρέµµατα µε καλλιέργεια βαµβακιού 
στην περιοχή Μαϊντανότοπος 
στο Άνω Μητρούσι Σερρών, που 
κινδυνεύουν από σηψιρριζίες. 

Οι αγρότες ζητούν την άµεση 
ενεργοποίηση των διαδικασιών, 
προκειµένου να ξεκινήσουν οι 
εκτιµήσεις των γεωπόνων του 
ΕΛΓΑ το συντοµότερο δυνατό.
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«Η προϊστορία 
του ΕΛΓΑ 
έχει αποδείξει 
πως δεν 
µπορούµε να 
προσδοκούµε 
σε κάτι από τον 
φορέα, είναι 
αναξιόπιστος» 
σχολιάζουν οι 
παραγωγοί. 

Τεράστια η ζημιά σε δυναμικές 
καλλιέργειες στη Χρυσούπολη  
Μεγάλες καταστροφές σε οπωροφόρα δέντρα, 
αλλά και σε εκτατικές καλλιέργειες προκάλεσε η 
σφοδρή χαλαζόπτωση της Τρίτης 26 Μαΐου, και 
σε ένα τµήµα, περίπου 3.500 στρεµµάτων, του κά-
µπου της Χρυσούπολης στην Καβάλα.

Η ζηµιά σε φυτείες µε δυναµικές καλλιέργειες, 
όπως ακτινίδια, πυρηνόκαρπα και µηλοειδή, αλ-
λά και σε χωράφια µε αραβόσιτο, σόγια και ηλί-
ανθο, όπως φάνηκε από την πρώτη στιγµή, φτά-
νει το 100%  της προσδοκώµενης παραγωγής.

Το καιρικό φαινόµενο, όπως επεσήµανε ο πρό-
εδρος του Αγροτικού Συλλόγου ∆ήµου Νέστου Κα-
βάλας, Σάββας Αργυράκης, ήταν ιδιαίτερα ισχυρό 
και σε µόλις δέκα λεπτά, ο τόπος «άσπρισε» από 
το πυκνό χαλάζι, που είχε µέγεθος στραγαλιού.

Στο εύλογο ερώτηµα για το υπήρξε αυτοψία από 
τους εκτιµητές του ΕΛΓΑ και για το πότε επίκειται 
κάποια επίσκεψη των γεωπόνων προκειµένου να 
γίνει καταγραφή των καταστροφών, ο κ. Αργυρά-
κης απάντησε πως ο αγροτικός κόσµος της περι-
οχής είναι εξοργισµένος µε τη στάση του ασφα-
λιστικού φορέα και πλέον δεν αναµένει τίποτε.

«Η προϊστορία του έχει αποδείξει πως δεν µπο-
ρούµε να προσδοκούµε σε κάτι από τον ΕΛΓΑ. Εί-
ναι αναξιόπιστος. Το 2018 είχαµε πληµµύρες, ε-
νώ πέρυσι οι χαλαζοπτώσεις ήταν διαδοχικές 
στην περιοχή, µε αποτέλεσµα για δύο χρονιές το 
εισόδηµα του παραγωγού να πληγεί σοβαρά, δι-
ότι οι αποζηµιώσεις που δόθηκαν ήταν πολύ µι-
κρότερες της πραγµατικής ζηµιάς», τόνισε ο πρό-
εδρος του Αγροτικού Συλλόγου ∆ήµου Νέστου.

Ζηµιές στα κεράσια Ροδόπης, βούλιαξαν 3.000 
στρέµµατα µε βαµβάκι στο Μητρούσι Σερρών

Εκτεταµένες ζηµιές καταγράφονται και στο νο-
µό Ροδόπης, στην περιοχή Γιακά, σε Αµάραντα, Α-

γίασµα, Άµφια, όπου από τη µανία του καιρού δεν 
γλίτωσαν πολλά κτήµατα µε κεράσια, που ήταν 
έτοιµα για συγκοµιδή. Ισχυρή καταιγίδα που συ-
νοδεύτηκε από χαλάζι έπληξε και περίπου 3.000 
στρέµµατα µε καλλιέργεια βαµβακιού στην περι-
οχή Μαϊντανότοπος στο Άνω Μητρούσι Σερρών. 
Τώρα η παραγωγή κινδυνεύει από σηψιρριζίες, 
µε τους γεωπόνους να ενηµερώσουν τους αγρό-
τες για τον τρόπο αντιµετώπισης της ασθένειας.

Πληγές σε βερικοκιές, φιστικιές και κερασιές 
της Χαλκιδικής

Τις πληγές τους από το χαλάζι µετρούν και οι 
αγρότες της Χαλκιδικής, από τον Πολύγυρο µέ-
χρι την Γαλάτιστα και το Βάβδο, την Ορµύλια, την 
Γερακινή, τον Άγιο Μάµα και τα Σήµαντρα, µε τις 
ζηµιές να είναι εκτεταµένες σε δενδροκαλλιέργει-
ες µε βερίκοκα, κελυφωτό φιστίκι, αλλά και κε-
ρασιές στον Ταξιάρχη, ενώ προς το παρόν δεν υ-
πάρχουν αναφορές για καταστροφές σε ελαιώνες, 
οι οποίοι βρίσκονται στο στάδιο της ανθοφορίας.

«Το χαλάζι έπληξε χωράφια µε βερίκοκα στη 
βόρεια πλευρά των Σηµάντρων, προς τον Βάβδο, 
όπου πιθανόν να έχουν υποστεί ζηµιά περί τα 150 
στρέµµατα», ανέφερε ο πρόεδρος του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού Σηµάντρων, Βαγγέλης Μισαηλίδης.

Ωστόσο, να σηµειωθεί ότι µία µέρα µετά κλιµά-
κια του ΕΛΓΑ προχώρησαν σε προεκτίµηση των ζη-
µιών. Η Περιφερειακή Σύµβουλος Κεντρικής Μα-
κεδονίας και γεωπόνος Κατερίνα Ζωγράφου τό-
νισε ότι «τα κλιµάκια του ΕΛΓΑ θα προχωρήσουν 
σε µία αρχική εκτίµηση κι εφόσον διαπιστωθεί ό-
τι ξεπερνά το 30% θα ξεκινήσει η υποβολή δηλώ-
σεων ζηµιάς στους κατά τόπους ανταποκριτές του 
Οργανισµού για να ακολουθήσουν οι αποζηµιώ-
σεις, αφού γίνουν οι επιτόπιοι έλεγχοι».

ΖΑΓΟΡΑ�ΜΟΥΡΕΣΙ
ΠΗΛΙΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 
ΚΑΙ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 

ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΒΑΛΑ

ΥΠΕΡΕΙΑ
ΦΑΡΣΑΛA

ΚΙΛΕΛΕΡ, ΝΙΚΑΙΑ 
ΚΑΙ ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ

ΛΑΡΙΣΑ

∆ΕΣΚΑΤΗ
ΓΡΕΒΕΝA

ΡΟ∆ΟΠΗ

ΜΗΤΡΟΥΣΙ 
ΣΕΡΡΕΣ

Ακτινίδια, 
πυρηνόκαρπα και 
µηλοειδή, σε περίπου 
3.500 στρέµµατα, 
του κάµπου της 
Χρυσούπολης 
στην Καβάλα 
έπληξε η σφοδρή 
χαλαζόπτωση της 
26ης Μαΐου.

Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Μαΐου 2020 Agrenda 13ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ



Κόκκινη ψώρα
εσπεριδοειδών
Γέμισαν οι φερομονικές παγίδες 
έντομα εχθρούς μέσα στον Μάιο 

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Πληθυσµούς διαφόρων εντο-
µολογικών εχθρών παρατη-
ρούνται αυτή την περίοδο στις 
καλλιέργειες των εσπεριδοει-
δών. Ανάµεσα σε αυτούς συ-
γκαταλέγονται ο ψευδόκοκ-
κος, οι τετράνυχοι και οι α-
λευρώδεις, µε σηµαντικότερο 
την κόκκινα ψώρα ή όπως εί-
ναι αλλιώς γνωστή η παρλα-
τόρια. Όσο αφορά την τελευ-
ταία, µάλιστα, σε οπωρώνες 
όπου την προηγούµενη καλ-
λιεργητική σεζόν, κατά τη συ-
γκοµιδή, βρέθηκαν 4-10 άτο-
µα του εντόµου ανά καρπό, 
µε µικρότερο όριο για τα µα-
νταρίνια και µεγαλύτερο για 
τα πορτοκάλια, δεδοµένου ότι 
η προσβολή ήταν οµοιόµορ-
φη στην πλειονότητα των δέ-

ντρων, η επέµβαση µε κατάλ-
ληλα σκευάσµατα είναι ανα-
πόφευκτη. 

Η επέµβαση είναι σηµαντι-
κό να πραγµατοποιηθεί µε 
βάση τα µοντέλα πρόγνωσης 
των ασθενειών και τις συλλή-
ψεις εντόµων στις φεροµονι-
κές παγίδες. Σηµειώνεται πως 
τα νευροτοξικά σκευάσµατα, 
όπως είναι τα παραφινικά λά-
δια, τα άλατα λιπαρών οξέων, 
τα οργανοφωσφορικά και οι 
πυρεθρίνες, συστήνεται από 
τους γεωπόνους του Περιφε-

ρειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ιωαννίνων να έχουν 
ως στόχο το µέγιστο της εξό-
δου των ερπουσών προνυµ-
φών της πρώτης γενιάς. Ε-
άν, από την άλλη, γίνει χρή-
ση παραφινικών ελαίων, εί-
ναι απαραίτητο τα δέντρα να 
βρίσκονται σε καλά επίπεδα 
θρέψης και η εφαρµογή να 
λαµβάνει χώρα κατά τις δρο-
σερές ώρες της ηµέρας. Η ε-
φαρµογή του ρυθµιστή ανά-
πτυξης Pyriproxifen γίνεται 
στην εγκατάσταση των ερ-
πουσών που οµοιάζουν µε 
λευκό καπάκι, ενώ η χρήση 
παρεµποδιστή βιοσύνθεσης 
λιπιδίων µεταξύ των γενεών 
του εντόµου, δεν είναι ενδει-
κτική της αποτελεσµατικότη-
τας µε βάση την ηµεροµηνία 
εφαρµογής. 

Σε ό,τι αφορά τις προσβο-
λές από ψευδόκοκκο, ο ψε-

κασµός συνίσταται στην πε-
ρίπτωση όπου την περσινή 
χρονιά οι προσβολές ξεπερ-
νούσαν το 15% των καρπών 
και παράλληλα δεν εφαρµό-
στηκαν τα αναγκαία καλλιερ-
γητικά µέτρα για τη βελτίωση 
του αερισµού των δένδρων. 
Οι επεµβάσεις, ωστόσο, δεν 
θεωρούνται επιβεβληµένες 
στις προσβολές από τετράνυ-
χο και αλευρώδεις. Στα παρα-
δείγµατα αυτά, αρκεί ο έλεγ-
χος των φύλλων σε συνδυα-
σµό µε καλλιεργητικά µέτρα. 
Ειδικότερα όµως στην περί-
πτωση των αλευρωδών, µέ-
τρα για καλύτερο αερισµό και 
περιορισµός των ψεκασµών 
µε σκευάσµατα που έχουν 
ως βάση άλατα καλίου λιπα-
ρών οξέων, συντελούν στην 
ισορροπία του οικοσυστήµα-
τος µε  την απρόσκοπτη ανά-
πτυξη των φυσικών εχθρών.  

Τις µεγαλόκαρπες ποικιλίες αµπέλου προτιµά η ευδεµίδα
Η ευδεµίδα αποτελεί το δεύτερο πιο καταστρεπτικό έντοµο της 
αµπέλου και κατά κανόνα προτιµά τις µεγαλόκαρπες ποικιλίες. Ο 
βιολογικός κύκλος ολοκληρώνεται σε τέσσερα στάδια τα οποία 
εξαρτώνται από τη θερµοκρασία. Η πρώτη πτήση που 
περιλαµβάνει την ανθόβια γενιά ολοκληρώνεται στη µεσοπρώιµη 
ζώνη ενώ είναι σε εξέλιξη στην όψιµη ζώνη. Από την άλλη, το 

επόµενο διάστηµα αναµένεται η δεύτερη πτήση, αυτή της καρπόβιας γενιάς, 
στις πιο πρώιµες περιοχές. Αν και ο εχθρός δε χρήζει αντιµετώπισης προς 
το παρόν, είναι σηµαντικό να συνεχίζεται µε συνέπεια και τακτική 
συχνότητα ανά 2-3 ηµέρες η προσπάθεια των παραγωγικών φορέων, 
παραγωγών και τεχνικών φυτοπροστασίας για παρακολούθηση πληθυσµών 
της ευδεµίδας µε παγίδες φεροµόνης. Έγκαιρα καλλιεργητικά µέτρα όπως 
ο περιορισµός της πυκνής και ζωηρής βλάστησης µε αποφυλλώσεις στη 
ζώνη των σταφυλιών και το ξεκρέµασµα τους, συµβάλλουν στην καλύτερη 
πρόληψη αναφορικά µε την εγκατάσταση του εντόµου.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Πληθυσµοί 
Οι επεµβάσεις πραγµα-
τοποιούνται βάσει των 

πληθυσµών και του 
είδους των σκευασµάτων

Ωίδιο στο πεπόνι
θερµοκηπίου
Η ασθένεια του ωίδιου οφείλεται στη 
δράση τριών διαφορετικών ειδών 
µυκήτων. Η έναρξη συµπτωµάτων έχει ήδη 
ξεκινήσει στις πρώιµες ποικιλίες 
καλλιεργειών πεπονιάς σε θερµοκήπια του 
νοµού Τρικάλων. Ο µύκητας είναι 
υποχρεωτικό παράσιτο, διαχειµάζει πάνω 
σε ζωντανά φυτά (καλλιεργούµενα ή 
ζιζάνια), από τα οποία προέρχονται οι 
αρχικές µολύνσεις. Σε πρώτο στάδιο 
εκδηλώνονται µικρές, κιτρινωπές κηλίδες 
στην άνω επιφάνεια των φύλλων κι 
αντίθετα, στην κάτω επιφάνεια, 
παρουσιάζεται ελυκή εξάνθηση η οποία 
στη συνέχεια εξαπλώνεται εξίσου στις δύο 
επιφάνειες. Σύµφωνα µε τις συστάσεις 
των γεωπόνων του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, ο 
ψεκασµός µε επιτρεπόµενα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα είναι 
επιβεβληµένος στην αρχική εµφάνιση των 
ελάχιστων κηλίδων καθώς και η 
επανάληψή του ύστερα από 8-10 ηµέρες.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Karathane star, Reflect EC
BAYER: Flint 50WG, Flint max 75WG
FMC: Fungiben 12.5 EC
HELLAFARM: Χελλαθειον 80 WG,  Krill 
10 EC, ROMEO
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, 
Taegro.

Βοτρυόσφαιρα φιστικιάς
Οι επικείµενες καιρικές συνθήκες 
αναµένονται ιδανικές για την ανάπτυξη 
του µύκητα της βοτρυόσφαιρας στη 
φιστικιά. Συγκεκριµένα, προϋποθέσεις για 
την ασθένεια αποτελούν οι θερµοκρασίες 
µεταξύ 27-30oC και η υψηλή υγρασία που 
κυµαίνεται πάνω από 90%. Πιθανές 
βροχοπτώσεις ίσως επιβαρύνουν 
περισσότερο τις καλλιέργειες µε ιστορικό 
προσβολών. Το παθογόνο µπορεί να 
προσβάλλει µεµονωµένους καρπούς ή και 
την ταξικαρπία. Όταν προσβάλλεται η 
ταξικαρπία στη βάση της, ξεραίνεται 
ολόκληρη και οι καρποί γίνονται καστανοί. 
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου προτείνουν 
τακτικό έλεγχο του δενδροκοµείου 
προκειµένου να αποµακρυνθούν και να 
καταστραφούν όλα τα προσβεβληµένα 
όργανα. Εκτός αυτού, ο ψεκασµός µε 
κατάλληλο µυκητοκτόνο είναι απαραίτητο 
να είναι άµεσος, καλύπτοντας πλήρως τα 
δέντρα µε ψεκαστικό υγρό.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Merpan 80 WG
BAYER: Luna experience 400SC, 
Serenade ASO SC
ELANCO: Karamat 2,5EW
SYNGENTA: Quadris 25 SC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Μαΐου 2020Agrenda14 ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ





Agrenda16 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 30 & Κυριακή 31 Μαΐου 2020

100.000

150

50.000

50%

      Ο ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ  
ΣΤΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

ΚΑΘΕΣΤΩΤΑ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

    

ΣΤΑΒΛΟΙ

ΤΡΑΚΤΕΡ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

ΘΕΡΙΖΟΑΛΩΝΙΣΤΙΚΕΣ

ΟΜΑΔΕΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ
ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ

ΤΟΜΕΑ

ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

350 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΓΕΝΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

ΕΝΤΑΣΗ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ

ΚΑΛΥΨΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ

ΚΟΣΤΟΥΣ

ΚΑΛΥΨΗ
ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ

1
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

 ΑΠΑΛΛΑΓΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ

3

2

4

Με καλά τεκμηριωμένο φάκελο

Τρακτέρ και μηχανές 
συγκομιδής στο νέο 
κύκλο Αναπτυξιακού
Εξολοκλήρου με τη μορφή επιδότησης οι ενισχύσεις για τον 
πρωτογενή τομέα με τις αιτήσεις να κλείνουν στις 31 Ιουλίου

Στις δύο προκηρύξεις του Αναπτυξιακού 
Νόµου, ο επενδυτής µπορεί να επιλέξει α-
νάµεσα σε τέσσερα καθεστώτα ενίσχυσης: 
Την επιχορήγηση, τη φορολογική απαλ-
λαγή, τη χρηµατοδοτική µίσθωση και την 
επιδότηση του µισθολογικού κόστους. 

Η ενίσχυση της επιχορήγησης παρέ-
χεται, µεµονωµένα ή συνδυαστικά µε 
τις ενισχύσεις της φορολογικής απαλ-
λαγής ή/και της επιδότησης χρηµατο-
δοτικής µίσθωσης. 

Η ενίσχυση της επιδότησης του κό-
στους απασχόλησης παρέχεται µόνο 
αυτοτελώς και µόνο επί των δαπανών 
µισθολογικού κόστους δηµιουργούµε-
νης απασχόλησης.

Οι επιχειρήσεις του αγροδιατροφι-
κού τοµέα οι συνεταιρισµοί και οι ορ-
γανώσεις παραγωγών, µπορούν να δια-
λέξουν το καθεστώς επιχορήγησης στο 
100%, του ύψους της επιδότησης που 
δικαιούνται. Για παράδειγµα µία οργά-
νωση παραγωγών στη Θεσσαλία που το 
ύψος της ενίσχυσης ορίζεται στο 50% 
του προϋπολογισµού (µικρές επιχει-
ρήσεις), µπορεί να λάβει αυτό το πο-
σοστό, εξολοκλήρου ως επιχορήγηση. 

Επιδότηση 
στο 100%1

Στα καθεστώτα του αναπτυξιακού νό-
µου µπορούν να ενταχθούν εκµεταλ-
λεύσεις όλων των τύπων και παραγω-
γικών συστηµάτων φυτικής παραγω-
γής, όπως συµβατική, πιστοποιηµένη 
- ολοκληρωµένη, βιολογική, κ.λπ. - υ-
παίθρια, υπό κάλυψη (θερµοκήπια, θά-
λαµοι καλλιέργειας µανιταριών θερµο-
κηπιακού τύπου, δικτυοκήπια κ.α.). Τα 
έργα µπορεί να αφορούν ίδρυση νέ-
ας µονάδας, είτε εκσυγχρονισµό, µε 
ή χωρίς µετεγκατάσταση, υφιστάµε-
νης µονάδας.

Στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβά-
νονται τρακτέρ, παρελκόµενα, µεγάλα 
µηχανήµατα όπως οι θεριζοαλωνιστι-
κές, κτιριακές εγκαταστάσεις (αποθή-
κες, θερµοκήπια). Επιπλέον: 

1. Ψυκτικοί θάλαµοι για κηπευτικά, 
φρούτα, άνθη, φυτά, καρπούς µε κέ-
λυφος, προϊόντα µελισσοκοµίας κ.λπ. 

2. Ξηραντήρια για αρωµατικά και φαρ-
µακευτικά φυτά, δηµητριακά που χρησι-
µοποιούνται για την παρασκευή ζωοτρο-
φών, καρπούς µε κέλυφος, σταφίδες κ.λπ.

3. ∆ιαλογητήρια για κηπευτικά, φρού-
τα και καρπούς µε κέλυφος.

4. Πλυντήρια για τον καθαρισµό και 
το στέγνωµα των προϊόντων.

5. Εξοπλισµός µετασυλλεκτικής προ-
στασίας.

6. Συσκευαστήρια όπως ζυγιστικά και 
συσκευαστήρια για προετοιµασία χον-
δρικής πώλησης. 

Φυτική 
παραγωγή2

Για τα επενδυτικά σχέδια µπορούν 
να ενισχυθούν µε βάση τις δαπάνες 
επενδύσεων για εξοπλισµό και εγκα-
ταστάσεις άρδευσης, µόνο εφόσον η 
επένδυση αυτή επιφέρει µείωση της 
προηγούµενης κατανάλωσης ύδατος 
τουλάχιστον κατά 25%, και η µέτρηση 
κατανάλωσης ύδατος στο επίπεδο της 
ενισχυόµενης επένδυσης έχει τεθεί ή 
πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ως µέ-
ρος του επενδυτικού σχεδίου. 

Σε αυτά τα συστήµατα άρδευσης 
περιλαµβάνονται η στάγδην άρδευ-
ση, οι οµβροδεξαµενές, γεννήτριες 
και άλλες επενδύσεις εξοικονόµη-
σης νερού. Επιπλέον, µπορεί να επι-
δοτηθεί µηχανολογικός εξοπλισµός 
που αποσκοπεί στην επαναχρησιµο-
ποίηση των υδάτων (π.χ. από βιολογι-
κό καθαρισµό). Νέες γεωτρήσεις συ-
µπεριλαµβανοµένης και της απαραί-
τητης κτιριακής υποδοµής (π.χ. µικρό 
αντλιοστάσιο) και επιµέρους εξοπλι-
σµός για τον εκσυγχρονισµό υφιστά-
µενων γεωτρήσεων (ενδεικτικά, αλλα-
γή αντλίας, εγκατάσταση υδροµετρη-
τή) µπορεί επίσης να είναι επιλέξιµος.

Αρδευτικά 
συστήματα 3

TOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟY
gogos@agronews.gr

Επενδύσεις για αγροτικά µηχανήµατα, ό-
πως τρακτέρ και παρελκόµενα, εξυπηρε-
τούν οι δύο νέες προκηρύξεις «Γενική Επι-
χειρηµατικότητα» και «Επιχειρηµατικότητα 
Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» ύ-
ψους 500 εκατ. ευρώ του Αναπτυξιακού Νό-
µου που κλείνουν στις 31 Ιουλίου, µε την 
υποσηµείωση ωστόσο ότι η τεκµηρίωση βι-
ωσιµότητας στην περίπτωση αυτή είναι αρ-
κετά πιο σύνθετη, συγκριτικά µε ό,τι ισχύ-
ει στην περίπτωση των Σχεδίων Βελτίωσης.

∆ικαιούχοι, από τον πρωτογενή τοµέα, κρί-
νονται επιχειρήσεις, οργανώσεις παραγωγών, 
οµάδες παραγωγών και συνεταιρισµοί. Όπως 
εξηγεί στην Agrenda ο διευθύνων σύµβουλος 
της Γεωργικής Αναπτυξιακής ΑΕ, Ντίνος Μπλιά-
τσιος, η τεκµηρίωση µιας τέτοιας επένδυσης 
υπό τον Αναπτυξιακό Νόµο, «είναι δύσκολη 
υπόθεση. Η επένδυση πρέπει να ξεπερνάει τα 

100.000 ευρώ, αλλά ε-
πιπλέον η αγροτική ε-
πιχείρηση ή ο συνεται-
ρισµός που θα αποφα-
σίσουν να κινηθούν µε 
αυτό το πλαίσιο θα πρέ-
πει να δικαιολογήσουν 
την βιωσιµότητα της ε-
πένδυσης». ∆ίνοντας 
ένα παράδειγµα, χρει-
άζονται περίπου 1.500 
στρέµµατα εκµετάλλευ-
σης για την έγκριση ε-
πιδότησης για αγορά 
µιας θεριζοαλωνιστικής.

Σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τον ίδιο εί-
ναι η µοναδική ευκαιρία για να ξεκινήσει κα-
νείς κάτι για τα επόµενα δύο µε τρία έτη, ή του-
λάχιστον µέχρι να ξεκινήσει η επόµενη προ-
γραµµατική περίοδος της ΚΑΠ. Ο ίδιος έχει α-
ναλάβει περιπτώσεις αγροτών και κτηνοτρό-
φων που θέλουν είτε να εκσυγχρονίσουν κά-
ποια σταβλική εγκατάσταση, είτε να καθετο-
ποιήσουν τις εκµεταλλεύσεις τους.

Παράλληλα έντονο ενδιαφέρον προέρχεται  
και από συνεταιριστικές οργανώσεις, οι οποί-
ες εστιάζουν κυρίως στη δηµιουργία συσκευ-
αστηρίων ή στον εκσυγχρονισµό των υφιστά-
µενων δοµών τους.  

Ευκαιρία
Με δεδοµένο ότι νέα 
Σχέδια Βελτίωσης θα 
βγουν ξανά µετά από 

κάποια χρόνια, 
ο Αναπτυξιακός είναι 

µία καλή ευκαιρία
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Τα ποσοστά ενίσχυσης για τις επενδύ-
σεις στον πρωτογενή τοµέα χωρίζονται 
ανάλογα το µέγεθος της επιχείρησης και 
την Περιφέρεια:
Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, 
∆υτική Μακεδονία: 35% για µεσαίες, 
45% για µικρές επιχειρήσεις.
Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρι-
κή Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, 
∆υτική Ελλάδα, Πελοπόννησος: 45% 
για µεσαίες, 50% για µικρές επιχειρήσεις.
Νότιο Αιγαίο:  30% για µεσαίες, 40% για  
µικρές επιχειρήσεις.
Βόρειο Αιγαίο: 45% για µεσαίες, 55% για 
µεγάλες επιχειρήσεις.

Ελάχιστος προϋπολογισµός
Το ελάχιστο ποσοστό του προϋπολογι-
σµού του έργου ορίζεται ως εξής:
Για Μικρές επιχειρήσεις, στο ποσό των 
150.000 ευρώ,
Για Πολύ µικρές επιχειρήσεις, στο πο-
σό των 100.000 ευρώ.
Για τις Κοιν.Σ.Επ, τους Αγροτικούς Συ-
νεταιρισµούς (ΑΣ), τις Οµάδες Παραγω-
γών (ΟΠ) και τις Αγροτικές Εταιρικές 
Συµπράξεις (ΑΕΣ) ποσό 50.000 ευρώ.

Ποσοστά 
ενίσχυσης6

Μέρος του επενδυτικού σχεδίου µπο-
ρεί να συνδέεται µε την παραγωγή, σε 
επίπεδο γεωργικής εκµετάλλευσης, ε-
νέργειας από ανανεώσιµες πηγές για 
την κάλυψη των αναγκών της µονάδας 
(net metering), υπό την προϋπόθεση ό-
τι η παραγωγή δεν υπερβαίνει τη µέση 
ετήσια κατανάλωση ενέργειας από τη 
συγκεκριµένη γεωργική εκµετάλλευ-
ση. Όταν η επένδυση γίνεται για την 
παραγωγή θερµικής και ηλεκτρικής ε-
νέργειας από ανανεώσιµες πηγές, οι 
εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας 
εξυπηρετούν µόνο τις ενεργειακές α-
νάγκες της συγκεκριµένης γεωργικής 
εκµετάλλευσης και η παραγωγική τους 
ικανότητα δεν υπερβαίνει το αντίστοι-
χο ύψος της συνδυασµένης µέσης ετή-
σιας κατανάλωσης θερµικής και ηλε-
κτρικής ενέργειας στη γεωργική εκµε-
τάλλευση, συµπεριλαµβανοµένου και 
του γεωργικού νοικοκυριού. 

Σηµειώνεται εδώ πως δεν είναι επι-
λέξιµες οι επενδύσεις σε εγκαταστά-
σεις, ο πρωταρχικός σκοπός των ο-
ποίων είναι η παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από βιοµάζα. 

Αγροτικό 
net metering4

Επενδύσεις σε εξοπλισµό στη ζωική πα-
ραγωγή και επέκταση ή κατασκευή στα-
βλικών εγκαταστάσεων είναι επιλέξιµες 
προς ενίσχυση για όλους τους κλάδους 
της κτηνοτροφίας (βοοτροφία, αιγοπρο-
βατοτροφία, πτηνοτροφία κ.λπ.). Ενδει-
κτικά οι επιλέξιµες δαπάνες αφορούν:
1. Εξοπλισµό άµελξης: Για παράδειγµα 
εξοπλισµός γαλακτοµέτρησης, αυτόµα-
τη διατροφή στο αµελκτήριο, εγκλωβι-
σµός κατά την άµελξη κ.α.)
2. Εξοπλισµό αυτόµατης διανοµής σιτη-
ρεσίου: Κάθε µηχανολογικός εξοπλισµός 
που σχετίζεται µε την αυτόµατη διανοµή 
του σιτηρεσίου (ταινίες τροφοδοσίας κ.α.).
3. Μηχανήµατα: Φορτωτές πολλαπλών 
χρήσεων, ενσιροδιανοµείς, αναµίκτες 
σιτηρεσίου, µηχανήµατα προώθησης 
του σιτηρεσίου και πάσης φύσεως ται-
νίες µεταφοράς.

Για συνεταιρισµούς, για επιχειρήσεις 
νεοσσών και για επιχειρήσεις µε συνερ-
γαζόµενους πτηνοτρόφους (για επιχειρή-
σεις που παρέχουν νεοσσούς προς πά-
χυνση σε πτηνοτροφικές µονάδες και µε-
τά την ολοκλήρωση της πάχυνσης, πα-
ραλαµβάνουν τα έτοιµα για σφαγή κο-
τόπουλα και τα διανέµουν µέσω του δι-
κτύου τους προς πώληση), η συνολική 
δυναµικότητα µετά την υλοποίηση του 
επενδυτικού σχεδίου δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τη µέση παραγωγή ή/και δι-
ακίνηση της τελευταίας πενταετίας, αυ-
ξηµένη κατά 20%.

Καθετοποίηση
μονάδων και
μεταποίηση
Η ίδρυση, κατασκευή και επέκταση των µονά-
δων µεταποίησης του αγροτικού τοµέα, επι-
δοτούνται επιπλέον στα πλαίσια των δύο νέ-
ων προκηρύξεων του Αναπτυξιακού Νόµου. 
Συγκεκριµένα, όλοι οι κλάδοι είναι επιλέξι-
µοι, όπως για παράδειγµα στο Μέτρο 4.2.1 
του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης: 
α. Κρέας - πουλερικά - κουνέλια (σφαγεία, 
τεµαχιστήρια, µονάδες παραγωγής κρεατο-
σκευασµάτων και προϊόντων µε βάση το κρέ-
ας, αλλαντικών, µονάδες διαχείρισης ζωικών 
υποπροϊόντων).
β. Γάλα (µονάδες αξιοποίησης γάλακτος και 
παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων).
γ. Αυγά (τυποποίηση συσκευασία αυγών, πα-
ραγωγή νέων προϊόντων).
δ. Ζωοτροφές, δηµητριακά (παραγωγή αλεύ-
ρων, ξήρανση δηµητριακών, επεξεργασία για 
παραγωγή βύνης, αµύλου, γλουτένης κ.λπ.).
ε. Ελαιούχα Προϊόντα (ελαιοτριβεία, ραφινα-
ρίες ελαιολάδου, σπορελαιουργεία, µονάδες 
επεξεργασίας βρώσιµων ελαιών κ.λπ.).
στ. Οινοποίηση και παρεµφερείς εγκαταστάσεις.
στ. Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα - καρποί µε 
κέλυφος, κτηνοτροφικά φυτά, όσπρια.
ζ. Αρωµατικά και φαρµακευτικά φυτά για την 
επεξεργασία ξηράς δρόγης.
η. Επεξεργασία νέων-εναλλακτικών-καινοτό-
µων καλλιεργειών (ιπποφαές, αρώνια, γκό-
τζι µπέρι, κρανιά, αλόη κ.λπ.).
θ. επεξεργασία λιναριού και βιοµηχανικής 
κάνναβης.
Οι παραπάνω µονάδες καθώς δραστηριοποι-
ούνται στον τοµέα της αγροδιατροφής, µπο-
ρούν να επιλέξουν το καθεστώς της επιδότη-
σης σε ποσοστό 100%.

Ανοιχτό και το καθεστώς «Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού» του Αναπτυξιακού

Το Καθεστώς Ενισχύσεις Μηχανολογικού Ε-
ξοπλισµού του Αναπτυξιακού Νόµου 4399/16 
είναι επίσης ανοιχτό και εκτιµάται πως θα εί-
ναι διαθέσιµο καθόλη την διάρκεια του 2020.

Η καινοτοµία στις ενισχύσεις µηχανολο-
γικού εξοπλισµού είναι ότι έχουν την λογι-
κή first come - first served. Όποια επιχείρη-
ση δηλαδή πληροί τις προϋποθέσεις συµµε-
τοχής του Αναπτυξιακού Νόµου και καταθέ-
σει πλήρη φάκελο, ελέγχεται και εγκρίνεται 
αυτόµατα, χωρίς να µπαίνει σε διαδικασία α-
ξιολόγησης και κατάταξης σε πίνακα συγκρι-
τικής βαθµολογίας µε άλλες επιχειρήσεις. Ά-
ρα, επιχείρηση η οποία καλύπτει τις προϋπο-
θέσεις συµµετοχής και καταρτίζει – σε συνερ-
γασία µε ένα εξειδικευµένο γραφείο συµβού-
λων επιχειρήσεων έναν πλήρη φάκελο, εξα-
σφαλίζει την έγκριση της στις ενισχύσεις µη-
χανολογικού εξοπλισµού.

Σε σχέση µε τα άλλα καθεστώτα, οι Ενι-
σχύσεις µηχανολογικού εξοπλισµού επιδο-
τούν µόνο την αγορά σύγχρονου παραγω-
γικού εξοπλισµού, ειδικών εγκαταστάσεων 
και µεταφορικών µέσων και δεν επιδοτούν 
κτηριακές εργασίες.

Κτηνοτροφία5



Προς ολοκλήρωση των δεσμεύσεων

Στο φετινό ΟΣΔΕ κλείνουν 
τρύπες για να πληρωθούν 
οι νέοι αγρότες του 2017

  Έρχεται υπουργική απόφαση με οδηγίες για τη β’ δόση της 
πληρωμής, που θα απαλλάσσει τους νέους αγρότες από την 
υποχρέωση τροποποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων  

  Τον Ιούλιο προβλέπεται το άνοιγμα της πλατφόρμας για τις 
αιτήσεις πληρωμής, για όσους έχουν κάνει την κατάρτιση

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το κλείσιµο του επιχειρηµατικού 
τους σχεδίου µέχρι τον Ιούλιο, εί-
ναι το θέµα που «καίει» αυτό το 
διάστηµα τους νέους αγρότες του 
2017, καθώς λήγει η διορία για 
να κλείσουν τις δεσµεύσεις τους. 
Τέσσερα φαίνεται να είναι προς 
το παρόν τα ανοιχτά ζητήµατα που 
µένουν για να οδηγηθούν στην 
αίτηση της δεύτερης και τελικής 
δόσης πληρωµής, ύψους 5.100-
6.600 ευρώ:

Πρώτον, οι τροποποιήσεις των 
επιχειρηµατικών τους σχεδίων. 
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, οι δι-
καιούχοι δεν θα χρειαστεί τελικά 
να τροποποιήσουν το σχέδιό τους, 
ακόµα κι αν δεν έπιασαν όλους 
τους στόχους, µε την υπουργική 
απόφαση που θα ορίζει τα παρα-
πάνω να βρίσκεται ήδη προς υ-
πογραφή. ∆ηλαδή, αν για παρά-
δειγµα κάποιος νέος αγρότης εί-
χε θέσει στο επενδυτικό του πλά-
νο ως στόχο να κάνει βιολογική 
παραγωγή και δεν τα κατάφερε, 
δεν χρειάζεται να τροποποιήσει το 
σχέδιο. Αρκεί προφανώς, από τη 
µία να διατηρήσει τη βαθµολογία 
που επιτυγχάνει σε επίπεδο ανώ-
τερο εκείνου της ελάχιστης επιλέ-
ξιµης βαθµολογίας (45 µόρια) και 
από την άλλη, να έχει πιάσει του-
λάχιστον ένα στόχο.

∆εύτερον, να ικανοποιήσουν 
τις προϋποθέσεις σχετικά µε την 
αυξηµένη τυπική απόδοση όσον 
αφορά τη µελλοντική τους κατά-
σταση. Αυτό είναι κάτι που φαίνε-
ται πως αφορά αρκετούς δικαιού-
χους νέους αγρότες, οι οποίοι κα-
λούνται στο ΟΣ∆Ε 2020 να προσθέ-
σουν στρέµµατα κυρίως κηπευτι-
κών (λόγω µεγάλης τυπικής από-

Τη συνεργασία της µε την Milkplan 
Α.Ε ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς 
που αφορά πρόγραµµα χρηµατοδό-
τησης µε επενδυτικό δάνειο για την 
αγορά νέου ή µεταχειρισµένου κτη-
νοτροφικού εξοπλισµού µε ευνοϊκούς 
όρους. Η συγκεκριµένη συµφωνία, 
αφορά επενδυτές τόσο εντός Σχεδί-
ων Βελτώσης όσο και εκτός για εξο-
πλισµό όπως: αρµεκτικά συστήµατα, 
βυτία µεταφοράς γάλακτος, εξοπλι-
σµό για  επεξεργασία και ψύξη γά-
λακτος, συστήµατα εξοικονόµησης 
ενέργειας, κ.α. Η σχετική ενηµέρω-
ση αναφέρει:

«Η εταιρεία Milkplan A.Ε. είναι µια 
αµιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία 
δραστηριοποιείται από τα τέλη της δε-
καετίας του ‘80 στους τοµείς της κατα-
σκευής και εµπορίας κτηνοτροφικού 
εξοπλισµού, δεξαµενών µεταφοράς 
και ψύξης γάλακτος, ψυκτικών συ-
στηµάτων και τεχνολογικών εφαρ-
µογών για κτηνοτροφικές µονάδες. 
Κατέχει ηγετική θέση στην Ελλάδα 
και κατατάσσεται µεταξύ των µεγα-
λύτερων εταιρειών της διεθνούς α-
γοράς κτηνοτροφικού εξοπλισµού, 

µε το δίκτυο εξαγωγών της να εκτεί-
νεται σε 95 χώρες παγκοσµίως και το 
ποσοστό εξαγωγών της να προσεγ-
γίζει το 70% του κύκλου εργασιών.

Με προηγµένη βιοµηχανική τεχνο-
γνωσία και πλήρως πιστοποιηµένη 
παραγωγική διαδικασία, η Milkplan 
προσφέρει ολοκληρωµένες λύσεις, για 
την κατασκευή και εύρυθµη λειτουρ-
γία µιας σύγχρονης κτηνοτροφικής 
µονάδας υποστηρίζοντας τον κτηνο-
τρόφο σε κάθε προσπάθειά του, από 
τη διευκόλυνση της καθηµερινής του 

Πρόγραμμα συμβολαιακής

δοσης), ώστε να πιάσουν το στόχο.
Τρίτον, τα µαθήµατα κατάρτισης 

για όσους δεν τα πρόλαβαν πριν την 
αναστολή του ΕΛΓΟ. Πληροφορίες 
αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποια 
γκρουπ νέων αγροτών που δεν πρό-
λαβαν την κατάρτιση (π.χ σε Αργο-
λίδα, Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ατ-
τική και αλλού), ωστόσο ακόµα δεν 
έχουν δηµιουργηθεί νέα τµήµατα. 
Γι’ αυτούς τους νέους αγρότες ανα-
µένεται να υπάρξει κάποια παράτα-
ση στις δεσµεύσεις τους.

Τέταρτον, το άνοιγµα του συστή-
µατος για τη δεύτερη δόση πληρω-
µής, η οποία θα είναι και η τελική. 
Σύµφωνα µε το θεσµικό πλαίσιο, θα 
πρέπει µέσα στον Ιούλιο να ανοίξει 
και το πληροφοριακό σύστηµα για 
την αίτηση πληρωµής. Με την υπο-
βολή της δεύτερης αίτησης πληρω-
µής ξεκινά η διαδικασία πιστοποίη-
σης της ορθής εφαρµογής του επι-
χειρηµατικού σχεδίου και ολοκλή-
ρωσης της πράξης.

Σηµειώνεται εδώ πως τα παραπά-
νω αφορούν µόνο τους νέους αγρό-
τες µε αποφάσεις ένταξης του 2017 
και εφόσον είχαν προβλέψει τριε-
τές επενδυτικό πλάνο. Αντίστοιχα, 
ίδια εποχή το 2021, σε αίτηµα πλη-
ρωµής θα µπορεί να προχωρήσει η 
φουρνιά των επιλαχόντων που τε-
λικά µπήκε στο πρόγραµµα µε απο-
φάσεις ένταξης του 2018. 

Μέχρι 6.600 ευρώ
Η β’ δόση πληρωµής κυµαίνεται 
µεταξύ 5.100 και 6.600 ευρώ, 
ανάλογα µε το ποσό ενίσχυσης 

που δικαιούται κάθε νέος 
αγρότης

Μέσα στον Ιούλιο 
θα πρέπει να 
ανοίξει και το 
πληροφοριακό 
σύστηµα για την 
αίτηση πληρωµής.
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Κατάρτιση
Υπάρχουν κάποια γκρουπ νέων 
αγροτών που δεν πρόλαβαν την 
κατάρτιση (π.χ. σε Αργολίδα, 
Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Αττική 
κ.α), ωστόσο ακόµα δεν έχουν 
δηµιουργηθεί νέα τµήµατα. Γι’ 
αυτούς τους αγρότες λογικά θα 
υπάρξει παράταση δεσµεύσεων.
 

 Μόρια
Εφόσον δεν υπάρχουν 
επιλαχόντες ο δικαιούχος 
θα πρέπει να διατηρεί την 
βαθµολογία που επιτυγχάνει 
σε επίπεδο ανώτερο εκείνου 
της ελάχιστης επιλέξιµης 
βαθµολογίας. 

2021
Σε αίτηµα πληρωµής το 
καλοκαίρι του 2021 θα µπορεί 
να προχωρήσει η φουρνιά των 
επιλαχόντων που τελικά µπήκε 
στο πρόγραµµα µε αποφάσεις 
ένταξης του 2018.



κτηνοτρόφων

ΠΡΩΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΜΕΤΡΟ 4.2
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

∆ΙΟΡΙΑ
ΕΩΣ  

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 
2021

Ελάχιστο ποσοστό
επί του επιλέξιµου

προϋπολογισµού

 
15%

31

Έως 31 Οκτωβρίου
α΄ αίτημα πληρωμής
στη Μεταποίηση 
Tην παράταση της πρώτης αίτησης 
πληρωµής µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 
και τη δυνατότητα στους δικαιού-
χους να χρησιµοποιήσουν τα ίδια 
κεφάλαια που είχαν δεσµεύσει για 
την επένδυσή τους µε σκοπό να κα-
λύψουν άλλες δαπάνες χωρίς να 
µειώνεται αναλογικά ο εγκεκρι-
µένος προϋπολογισµός της αίτη-
σης στήριξης, περιλαµβάνει η σει-
ρά 8 διευκολύνσεων για τα Μέτρα 
4.2.1 και 4.2.2 «Εµπορία-Μεταποί-
ηση» που πήρε υπογραφή από τον 
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ειδικότερα, µε την υπ’ αριθ. 
606/133751/25.05.2020 Υπουρ-
γική Απόφαση προβλέπονται τα εξής:

1. Αύξηση του αριθµού των αι-
τήσεων πληρωµής, καθώς και των 
αντίστοιχων αιτήσεων τροποποί-
ησης των επενδυτικών σχεδίων.

2. Παροχή µεγαλύτερου χρονι-
κού διαστήµατος για την αποστολή 
του φυσικού φακέλου των αιτηµά-
των πληρωµής στις ∆ΑΟΚ.

3. Μείωση του ελάχιστου ποσο-
στού επί του επιλέξιµου προϋπο-
λογισµού της επένδυσης για την 
υποβολή της πρώτης αίτησης πλη-

ρωµής από 25% σε 15%.
4. Παράταση της προθεσµίας υ-

ποβολής της αίτησης πρώτης πλη-
ρωµής των δικαιούχων έως 31 Ο-
κτωβρίου 2020.

5. ∆υνατότητα µη διάθεσης των 
ιδίων κεφαλαίων στο σύνολό τους 
εντός ενός έτους από την ηµερο-
µηνία ένταξης των επενδύσεων 
στο πρόγραµµα, αλλά µε υποχρέ-
ωση κατά προτεραιότητας ανάλω-
σής τους.

6. Μη απαίτηση διενέργειας επι-
τόπιων ελέγχων από τις αρµόδιες Ε-
πιτροπές για τις πρώτες ή ενδιάµε-
σες αιτήσεις πληρωµής που έχουν 
ήδη υποβληθεί ή πρόκειται να υ-
ποβληθούν κατά την περίοδο που 
διαρκούν τα περιοριστικά µέτρα.

7. ∆ιενέργεια επιτόπιων ελέγ-
χων µετά τη λήξη των περιοριστι-
κών µέτρων για τις περιπτώσεις τε-
λικής πληρωµής ή αίτησης πλη-
ρωµής που υπερβαίνει το 50% του 
εγκεκριµένου προϋπολογισµού.

8. ∆υνατότητα, κατά την περίο-
δο από την έναρξη εφαρµογής των 
περιοριστικών µέτρων, ανάληψης 
ή µεταφοράς χρηµατικών ποσών α-
πό τον διακριτό λογαριασµό των ι-
δίων κεφαλαίων για άλλο σκοπό, 
χωρίς να µειώνεται αναλογικά ο ε-
γκεκριµένος προϋπολογισµός της 
αίτησης στήριξης, εφόσον υπάρχει 
απόλυτη συνάφεια της παραπάνω 
ενέργειας µε την λειτουργική ή ε-
µπορική διευκόλυνση της επιχεί-
ρησης και τα ποσά αυτά αναπλη-
ρωθούν εντός του 2020.

Πρώτο δάνειο για Σχέδια   
Βελτίωσης από Πειραιώς 

Tο πρώτο δάνειο ένταντι 
επιχορήγησης για τις ανάγκες των 
Σχεδίων Βελτίωσης, εκταµίευσε η 
Τράπεζα Πειραιώς αξιοποιώντας τον 
µηχανισµό διευκόλυνσης χορήγησης 
δανείων, που δηµιούργησε το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. 
Ο µηχανισµός διευκόλυνσης, 
ουσιαστικά αφορά τη δυνατότητα 
που έχει δοθεί στον δικαιούχο να 
συνάψει σχετική σύµβαση µε 
τραπεζικό ίδρυµα για τη χορήγηση 
δανείου, υπό την προϋπόθεση ότι 
δεν θα µεταβάλει τον τραπεζικό του 
λογαριασµό µέχρι να κατατεθεί σε 
αυτόν δηµόσια οικονοµική ενίσχυση 
τουλάχιστον ίση µε το ποσό δανείου 
που έχει λάβει. Ειδικότερα, στις 25 
Μαΐου, χορηγήθηκε δάνειο έναντι 
επιχορήγησης σε αγρότη από το 
νοµό Ηρακλείου, ο οποίος έχει 
εγκεκριµένο Σχέδιο Βελτίωσης. 
Παράλληλα, για την ολοκλήρωση 
της επένδυσής του, εγκρίθηκε 
δάνειο, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 
στον αγρότη να αποκτήσει άµεσα 
τον εξοπλισµό που έχει επιλέξει 
στο επενδυτικό του σχέδιο.

εργασίας µέχρι την ενδυνάµωση του 
ρυθµού ανάπτυξης της µονάδας του».

Παράλληλα, η Τράπεζα Πειραι-
ώς έχει προχωρήσει σε συνεργα-
σίες στον κλάδο του γεωργικού ε-
ξοπλισµού, µε κορυφαίες εταιρεί-
ες του χώρου όπως οι: Πέτρος Πε-
τρόπουλος ΑΕΒΕ, Θεοχαράκης Α.Ε., 
Μποζατζίδης-Μητσιολίδης Agrotech 
S.A., Γ. Χίγκας Α.Β.Ε.Ε., Κ. Κουιµτζής 
ΑΕ, Unitrack Α.Ε.Ε., Θ. Σουµπάσης 
Μ.Ε.Π.Ε. για τη χρηµατοδότηση των 
πελατών της µε ευνοϊκούς όρους.

Αίτηµα πληρωµής
Η προθεσµία υποβολής 

της αίτησης πρώτης 
πληρωµής των δικαιούχων 

της Μεταποίησης πήρε 
παράταση µέχρι τις 31 

Οκτωβρίου 2020
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Μελισσοκοµικά 
προγράµµατα
Οι δικαιούχοι των δράσεων 
επιδότησης αντικατάστασης 
κυψελών καταθέτουν µέχρι 
τις 12 Ιουνίου στο οικείο 
Κέντρο Μελισσοκοµίας τα 
πρωτότυπα παραστατικά 
αγοράς κυψελών, σύµφωνα 
µε τροποποιητική απόφαση. 
Κατ’ εξαίρεση για το 
µελισσοκοµικό έτος 2020, 
η λήξη της ισχύος του 
µελισσοκοµικού βιβλιαρίου, 
δεν θα αποτελεί κριτήριο 
αποκλεισµού.

 
Αναπτυξιακός 
Νόµος
Ανοιχτά για αιτήσεις µέχρι 
τις 31 Ιουλίου βρίσκονται τα 
δύο καθεστώτα του 
Αναπτυξιακού Νόµου 
«Γενική Επιχειρηµατικότητα» 
και «Επιχειρηµατικότητα 
Πολύ Μικρών και Μικρών 
Επιχειρήσεων».

 
Σχέδια Βελτίωσης
Η παράταση των ενστάσεων 
στα Σχέδια Βελτίωσης µέχρι 
τις 12 Ιουνίου, ισχύει για τις 
Περιφέρειες Πελοποννήσου, 
Θεσσαλίας και ∆υτικής 
Μακεδονίας. 



Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Μαΐου 2020Agrenda ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ20

Ψηφιακή πλατφόρμα 
παρακολούθησης 
εντόμων από Corteva 
AgriscienceTM 
Την ηλεκτρονική πλατφόρµα Pest Monitoring που χρησιµο-
ποιείται για την παρακολούθηση της παρουσίας των εντόµων 
στο χωράφι, προσφέρει η εταιρεία Corteva Agriscience™. 

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι να προσφέρει τελευταίας 
τεχνολογίας υπηρεσίες έγκαιρης προειδοποίησης στους 
συνεργάτες της, παραγωγούς  βαµβακιού, για την παρου-
σία του εντόµου Heliothis armigera (πράσινο σκουλήκι). 
Η πλατφόρµα αυτή περιλαµβάνει:

 Αυτόµατες ηλεκτρονικές παγίδες και συµβατικές παγίδες 
σε επιλεγµένα χωράφια από την αρχή µέχρι το τέλος της περι-
όδου εµφάνισης του εντόµου σε όλες τις σηµαντικές περιοχές 

βαµβακιού παρα-
κολουθούνται από 
εκπαιδευµένους 
γεωπόνους.

 Προηγµένο η-
λεκτρονικό σύστη-
µα συλλέγει δεδο-
µένα και φωτογρα-
φίες που αποστέλ-
λονται στην πλατ-
φόρµα Ελέγχου Ε-
ντόµων της Corteva 
Agriscience™.

 Οι συνεργά-
τες της εταιρείας 
και οι παραγωγοί 
ενηµερώνονται µέ-
σω υπολογιστή και 

κινητού τηλεφώνου για την πορεία του πληθυσµού του ε-
ντόµου, το επίπεδο προσβολής που καταγράφουν οι γεω-
τεχνικοί στα χωράφια και την πιθανότερη εξέλιξη της προ-
σβολής δύο φορές την εβδοµάδα.

 Συγκριτικά στοιχεία 2019 και 2020.
 Η ηλεκτρονική πλατφόρµα της Corteva Agriscience™ 

ενηµερώνεται καθηµερινά και αποτελεί ουσιαστικό εργα-
λείο για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση του πράσινου 
σκουληκιού µε σύγχρονο και ασφαλή τρόπο.

TM, ®,  SM  Trademarks and service marks of Dow 

AgroSciences, DuPont or Pioneer, 

and their affiliated companies or their respective owners

ΤΗΣ   ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ
katsoulieri@agronews.gr

Μία υπερσύγχρονη θερµοκηπιακή µονάδα 
που θα λειτουργήσει ως το παγκόσµιο κέντρο 
ανάπτυξης και έρευνας στα υβρίδια ντοµάτας 
της Sygenta, εγκαινίασε η εταιρεία την περα-
σµένη Τετάρτη στο Μάασλαντ της Ολλανδί-
ας. Τα εγκαίνια, όπως αναµενόταν φυσικά, 
έγιναν διαδικτυακά, µε το live streaming που 
λειτούργησε να δίνει όµως σε όλη του τη δι-
άσταση το µέγεθος και τη σηµασία του πρό-
τζεκτ Tomato Vision. ∆υνατότητες δοκιµών σε 
800 µοναδικά υβρίδια ντοµάτας, 14 στρέµµατα 

γυάλινων εγκαταστάσεων υδροπονικής καλ-
λιέργειας εφοδιασµένα µε την τελευταία λέξη 
της τεχνολογίας που µιµούνται τις πραγµατι-
κές συνθήκες που συναντά ο παραγωγός, ε-
πισκέψιµοι χώροι, εργαστήρια κ.α, ήταν µε-
ρικά από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το 
εντυπωσιακό αυτό εγχείρηµα.  

Σηµειώνεται εδώ, πως µέρος του θερµοκη-
πίου έχει δυνατότητα καλλιέργειας µε χρήση 
τεχνητού φωτός, ενώ το υπόλοιπο χωρίς, και 
έχει χρησιµοποιηθεί υπερσύγχρονη τεχνο-
λογία για τον έλεγχο του κλίµατος. Τµήµα 
1.500 τ.µ. θα είναι επισκέψιµο για τους ενδι-
αφερόµενους από όλο τον κόσµο, οι οποίοι 

Παγκόσμιο κέντρο 
καινοτομίας για τα 
υβρίδια ντομάτας  
H Syngenta εγκαινίασε μία θερμοκηπιακή μονάδα 
στην Ολλανδία όπου μπορεί να δοκιμάζει 800 υβρίδια 
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Στην Ελλάδα τον 
Ιούνιο η εφαρμογή 
Arc της FMC για τη 
βαμβακοπαραγωγή
Mέσα στον Ιούνιο η FMC σχεδιάζει να κάνει διαθέσιµη 
στην Ελλάδα την εφαρµογή Arc για κινητά τηλέφωνα 
που αρχικά θα προορίζεται για χρήση στο βαµβάκι, δο-
κιµάζεται όµως και σε άλλες χώρες όπως η Βραζιλία, 
η Ισπανία και οι ΗΠΑ. Με στόχο να βοηθήσει ταυτό-
χρονα το περιβάλλον αλλά και τον παραγωγό, η FMC 
ανέπτυξε αυτή την εφαρµογή για να συµβάλλει στην 
καλύτερη πρόληψη αλλά και προστασία της καλλιέρ-
γειας, αφού µέσα από µια εφαρµογή για κινητά αλλά 
και µια πλατφόρµα ο χρήστης µπορεί να έχει εικόνα 
της καλλιέργειας µια εβδοµάδα πριν την είσοδο των ε-
ντόµων. Έτσι βελτιστοποιείται η σοδειά και µειώνονται 
τα χρησιµοποιούµενα προϊόντα προστασίας, αφού η 
εφαρµογή βοηθάει στην διασφάλιση την χρήσης των 
απαραίτητων προϊόντων όπου και όποτε χρειάζεται.

Η εφαρµογή χρησιµοποιεί ιστορικά δεδοµένα, διά-
φορα µοντέλα, δεδοµένα καιρού και χαρτογραφήσεις 
των παρασίτων σε πραγµατικό χρόνο, ειδοποιώντας 
τον χρήση για σχεδόν όλα τα σηµαντικά στοιχεία που 
πρέπει εκείνος να έχει υπόψη του.

Σύµφωνα µε την FMC, η πλατφόρµα προσφέρει µια 
πλήρη σειρά λειτουργιών, συµπεριλαµβανοµένων των 
προσαρµοσµένων ειδοποιήσεων µέσω της εφαρµο-
γής για κινητά για να υποδείξει πότε απαιτείται επέµ-
βαση σε ένα πεδίο αλλά και η αµφίδροµη επικοινωνία 
µε τους γεωπόνους, µέσω αξιόπιστων δεδοµένων και 
γραφικά υψηλής ποιότητας, συµπεριλαµβανοµένων 
γραφηµάτων και χαρτών. Σηµειωτέον ότι η πλατφόρ-
µα Arc Farm Intelligence µπορεί εύκολα να συνδεθεί 
στα υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία των καλλιεργητών.

Η εφαρµογή αναµένεται να είναι διαθέσιµη τόσο 
για κινητά µε λογισµικό Android όσο και για συσκευ-
ές της Apple (iOS).

Σύµφωνα µε τη Sara Sterling, διευθύντρια του τµήµα-
τος γεωργίας ακριβείας της FMC, το ψηφιακό αυτό ερ-
γαλείο προβλέπει την πίεση των εντόµων µία εβδοµάδα 
νωρίτερα µε περισσότερη από 90% ακρίβεια για βασικά 
έντοµα σε επιλεγµένες καλλιέργειες. «Τα σχόλια ήταν 
εξαιρετικά θετικά στη Βραζιλία και την Ελλάδα, όπου 
έχει χρησιµοποιηθεί για το βαµβάκι και ανυποµονού-
µε να παρουσιάσουµε το Arc Farm Intelligence σε πε-
ρισσότερες χώρες και καλλιέργειες», σχολίασε η ίδια.

θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά τα 
νέα υβρίδια και να κατανοήσουν εις βάθος τα 
µοναδικά χαρακτηριστικά της ανανεωµένης 
πλούσιας γκάµας ντοµατών της Syngenta ει-
δικά για υδροπονική καλλιέργεια. 

Το Tomato Vision θα λειτουργήσει επιπλέον 
σαν µια πλατφόρµα για να ενδυναµώσει και 
να συνδέσει περαιτέρω τα τµήµατα έρευνας και 
ανάπτυξης µε την αγορά. O Ruud Kaagman, 
επικεφαλής της Syngenta για τη ντοµάτα ση-
µείωσε: «O στόχος µας είναι οι νέες ποικιλί-
ες ντοµάτας που λανσάρουµε στην αγορά να 
καλύπτουν αληθινά τις ανάγκες του παρα-
γωγού και του τελικού αποδέκτη του προϊό-
ντος, του καταναλωτή. Ενισχύουµε µε την ε-

πένδυση αυτή τη σχέση της οµάδας έρευνας 
µε την αγορά, ώστε οι καινοτόµες ποικιλίες 
που προωθούµε να δίνουν λύσεις, να συµβα-
δίζουν αλλά και να δηµιουργούν νέες τάσεις 
στην παγκόσµια αγορά ντοµάτας».

Κάνοντας χρήση της ψηφιακής 
τεχνολογίας

Η πανδηµία του Covid-19 που έπληξε την 
υδρόγειο, έκανε εµφανές πώς η ψηφιακή τε-
χνολογία µπορεί να µας βοηθήσει να ξεπερνά-
µε τους φυσικούς περιορισµούς και να συνε-
χίζουµε. Τα εγκαίνια του Tomato Vision έλα-
βαν χώρα στις 26 Μαΐου, διαδικτυακά σε ζω-
ντανή µετάδοση. «Αυτό το υπέροχο επίτευγµα 
επικοινωνήθηκε µε αυτό τον τρόπο στους εν-
διαφερόµενους µε ασφάλεια, λόγω των περι-
ορισµών. Φυσικά και είναι όλοι καλοδεχούµε-
νοι και στις εγκαταστάσεις µας όσο το γρηγο-
ρότερο είναι αυτό δυνατό, αλλά προς το παρόν 
το Tomato Vision ήρθε ζωντανά στην οθόνη 
του υπολογιστή σας οπουδήποτε και αν βρί-
σκεστε» ανέφερε ο Ruud Kaagman. 

H Syngenta διαθέτει ένα ευρύ χαρτοφυλά-
κιο στην ντοµάτα µε πλούσια ποικιλία σε τύ-
πους, σχήµατα και χρώµατα καθώς πάνω α-
πό 20 προγράµµατα έρευνας της εταιρίας εί-
ναι σε εξέλιξη σε όλο τον κόσµο µε έµφαση 
σε διαφορετικές κατηγορίες ντοµάτας. 

Πραγµατικές συνθήκες
Στη θερµοκηπιακή µονάδα οι ερευ-

νητές της Syngenta µπορούν να 
µιµούνται τις πραγµατικές συνθήκες 

που συναντά ο παραγωγός
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Η μόρφωση 
έρχεται μετά
το σχολείο

 ∆ιαχρονικό: Μόρφωση είναι 
αυτό που σου µένει όταν ξεχάσεις 
όσα έµαθες στο σχολείο. 
Φ. Κακριδής (1933-2019).

 Αγροτικό ΑΕΠ: Ο πρωτογενής 
τοµέας, µε τη φυτική και ζωική 
παραγωγή, ανέρχεται σήµερα στα 
11 δις ευρώ ή 5,1% του ΑΕΠ. Οι 
επιδοτήσεις των γεωργών είναι 2 
δις ευρώ ή 1% του ΑΕΠ και η 
µεταποίηση 12 δις ή 5,2% του ΑΕΠ. 
Συνολικά δηλαδή 25 δις ευρώ ή 
11,3% του ΑΕΠ. Το ποσοστό αυτό 
είναι µεν διπλάσιο από το µέσο όρο 
της ΕΕ, αλλά σαν απόλυτο ποσό 
υστερεί σηµαντικά από το αντίστοιχο 
των ανταγωνιστριών µεσογειακών 
χωρών όπως Ιταλία, Γαλλία και 
Ισπανία. Ο στόχος των 40 δις στα 

επόµενα πέντε 
χρόνια, είναι 
απολύτως 
εφικτός ώστε η 
συνεισφορά στο 
ΑΕΠ να 
κυµαίνεται πάνω 
από 20%. 
Βουλευτής Ν∆ 

Μ. Λαζαρίδης, 16/5/2020

 Μήλα Ζαγορίν: Στις αρχές 
Μαΐου ολοκληρώθηκαν οι πωλήσεις 
µήλων Zαγορίν εσοδείας 2019, από 
τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Ζαγοράς 
Πηλίου. Η χρονική στιγµή θεωρείται 
«ρεκόρ», καθώς τα τελευταία 30 
περίπου χρόνια, µόνο µία φορά 
ακόµα οι πωλήσεις ολοκληρώθηκαν 
τέλος Απριλίου. Τα µήλα Π.Ο.Π. 
Starking έχουν πουληθεί µέχρι το 
τελευταίο κιλό και αναµένεται εκ 
νέου να κυκλοφορήσουν από αρχές 
Σεπτεµβρίου µε την πρώιµη ποικιλία 
Gala. 21/5/2020.

 Ασβέστωµα: Το «ασβέστωµα» 
ή λεύκανση του κορµού των 
δέντρων δικαιολογείται εκεί όπου 
πρέπει να φαίνονται καθαρά οι 
κορµοί (σε περιοχές κυκλοφορίας 
ή στάθµευσης οχηµάτων χωρίς 
σήµανση ή οριοθέτηση). Προφανώς 
στη χώρα µας και ιδίως στις 
νησιωτικές περιοχές η λεύκανση του 
κορµού των δέντρων συνδέεται µε 
την παράδοση. Είναι µια πρακτική 
που συνδέεται τις µυρωδιές της 
άνοιξης µε τον ασβέστη. Μ. 
Καπάνταης ∆ασολόγος, 9/5/2020.  
  *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Ζήτηµα ηµερών είναι η έκδοση ενός 
ειδικού πρωτοκόλλου και η πιστοποί-
ηση από το Ινστιτούτο της Βαλέντσια 
του ελληνικού σκόρδου που καλλιερ-
γείται από παραγωγούς του Πλατυκά-
µπου, προκειµένου να εξαχθεί το προ-
ϊόν στην Ιαπωνία, ως βασική πρώτη 
ύλη των συµπληρωµάτων διατροφής 
που παρασκευάζει η φαρµακευτική 
εταιρεία Wakunaga Pharmaceutical.

Σε λίγες ηµέρες λοιπόν η πρώτη «πι-
λοτική» εξαγωγή σκόρδου Πλατυκά-
µπου στην Ιαπωνία θα είναι γεγονός, 
ενώ όπως εξηγεί στην Agrenda ο διευ-
θύνων σύµβουλος της Γεωργικής Ανα-
πτυξιακής Α.Ε., Ντίνος Μπλιάτσιος, η 
πιστοποίηση που θα λάβει το προϊόν 
θα του εξασφαλίσει προνοµιακή τιµή 
και στις υπόλοιπες αγορές.

Η ιστορία ξεκίνησε όταν ο καθηγη-
τής Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας του 
Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και περιφε-
ρειακός σύµβουλος ∆ηµήτρης Κουρέ-
τας δηµοσίευσε µια έρευνα για τις ευ-
εργετικές ουσίες που έχει η συγκεκρι-
µένη ελληνική παραδοσιακή ποικιλία 
σκόρδου. Τότε, στελέχη της ιαπωνικής 

φαρµακευτικής εταιρείας ήρθαν σε ε-
πικοινωνία µε τον καθηγητή, ζητώντας 
από εκείνον περισσότερες λεπτοµέρει-
ες εκφράζοντάς του παράλληλα την 
πρόθεσή τους να εισάγουν ποσότητες 
ελληνικού σκόρδου για τη διαµόρφω-
ση ενός νέου συµπληρώµατος διατρο-
φής. Με τη σειρά του ο κ. Κουρέτας α-
πευθύνθηκε στον κ. Μπλιάτσο σε µια 
αναζήτηση οργανωµένων παραγωγι-
κών δυνάµεων που θα µπορούσαν να 
υποστηρίξουν µια τέτοια συνεργασία. 

Εκπρόσωποι του Συνεταιρισµού Πλα-
τυκάµπου και της Βύσσας συναντήθη-
καν  µε τους Ιάπωνες, οι οποίοι όταν εί-
δαν την καλλιέργεια, την ποικιλία και 
τα χωράφια στη Θεσσαλία εντυπωσιά-
στηκαν και επεδίωξαν µια συµφωνία. 

Στα επόµενα βήµατα είναι και η δια-
µόρφωση εσωτερικού συµφωνητικού 
στον συνεταιρισµό Πλατυκάµπου, που 
µεταξύ άλλων προβλέπει τη σύσταση 
µιας Οργάνωσης Παραγωγών µε έργο 
την παραγωγή ελληνικού σκόρδου, τα 
µέλη της οποίας θα υπογράψουν τα α-
παιτούµενα συµβόλαια.  

Για το θέµα πραγµατοποιήθηκε συ-
νέντευξη Τύπου την περασµένη εβδο-
µάδα στην αίθουσα του Περιφερειακού 
Συµβουλίου Θεσσαλίας, από τους εκ-
προσώπους όλων των φορέων που συ-
νεργάστηκαν, ώστε το σκόρδο Πλατυ-
κάµπου να προσελκύσει το ενδιαφέ-
ρον µιας από τις µεγαλύτερες εταιρίες 
παρασκευής συµπληρωµάτων διατρο-
φής µε βάση το σκόρδο.

Το σκόρδο Πλατυκάμπου 
πρώτη ύλη σε φαρμακευτικό 
σκεύασμα μεγάλης ιαπωνικής 
εταιρείας αν... Παραγωγή βάσει ειδικού πρωτοκόλλου 

ζητούν οι Ιάπωνες που διασφαλίζουν 
σταθερή τιμή με βάση πραγματικά κόστη

O περιφερειάρχης Θεσσαλίας, 
Κώστας Αγοραστός.

Προσοχής και προσπάθειας χρήζουν τέτοιες 
ενέργειες για να αποφευχθεί δυσφήµιση

Στην αξία που έχουν τέτοιες ενέργειες και στα περιθώρια αναβάθµισης των 
ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφής στις διεθνείς αγορές στάθηκε ο 
περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Οι συνεργασίες αυτές 
ακολουθούν πρωτόκολλα, τα οποία δεν πρέπει να σπάσουν. Αν σπάσουν, 
δηµιουργούνται προβλήµατα δυσφήµισης των προϊόντων, ενώ οι ενέργειες 
που έχουν γίνει πάνε χαµένες. Οι παραγωγοί χρειάζεται να υπακούσουν στα 
πρωτόκολλα, να έχουν αυστηρό τρόπο παρακολούθησης των καλλιεργειών 
τους, να ακούν τους ειδικούς και να δηµιουργούν προστιθέµενη αξία στο 
εισόδηµά τους. Επανατοποθετούµε τη διαδικασία της πιστοποίησης της 
ποιότητας των ελληνικών προϊόντων για να γίνουν αποδεκτά από τη διεθνή 
παγκόσµια διατροφική αλυσίδα. Αυτό είναι το µέλλον και χρειάζεται µεγάλη 
προσοχή και προσπάθεια» τόνισε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας.

Παραγωγή
Στα επόµενα 
βήµατα και 
η σύσταση 

Οργάνωσης 
Παραγωγών 

για παραγωγή 
σκόρδου 

Συµφωνία
Οι Ιάπωνες 

είδαν την καλ-
λιέργεια, την 

ποικιλία και τα 
χωράφια στη 
Θεσσαλία και 

εντυπωσιάστη-
καν 

Γεγονός
Σε λίγες µέρες 
η πρώτη πιλο-
τική εξαγωγή 
σκόρδου στην 

Ιαπωνία

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr



ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Μαΐου 2020 Agrenda 39

Την αυστηροποίηση των ποινών για την 
καταπολέµηση των παράνοµων ελληνο-
ποιήσεων µε έµφαση στα ΠΟΠ προϊόντα 
της χώρας προβλέπει διάταξη που περι-
λαµβάνεται στο «ερανιστικό» νοµοσχέδιο 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αυτό κατέστη σαφές από τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη 
κατά τη διάρκεια της εξέτασης του «ερα-
νιστικού» νοµοσχεδίου στη ∆ιαρκή Επι-
τροπή Παραγωγής και Εµπορίου της Βου-
λής, ο οποίος ανέφερε ως παράδειγµα 
προς αποφυγήν την τακτική που ακο-
λούθησε η προηγούµενη κυβέρνηση στο 
συγκεκριµένο ζήτηµα, επισηµαίνοντας 
την περίπτωση δύο υποθέσεων παράνο-
µων ελληνοποιήσεων που προέκυψαν 
έπειτα από ελέγχους που διενεργήθη-
καν το 2017 και ακόµα δεν έχουν διεκ-
περαιωθεί. Τόνισε µάλιστα ότι η προη-
γούµενη διάταξη προέβλεπε ποινές «χά-
δι» για το συγκεκριµένο αδίκηµα, η ο-
ποία, όπως είπε, παρείχε απόλυτη ανο-
χή στις ελληνοποιήσεις.

Ο κ. Βορίδης χαρακτήρισε µάλιστα τη 
µέθοδο των παράνοµων ελληνοποιήσε-
ων και του µιµητισµού ως µία «γενικευ-
µένη πρακτική η οποία υπονοµεύει την 
ακεραιότητα των ελληνικών προϊόντων, 
σκοτώνει το εισόδηµα των παραγωγών 
και παραπλανά τον καταναλωτή» προ-
σθέτονας ότι «σήµερα δεν τελειώνουµε 
µε το συγκεκριµένο θέµα, αλλά ξεκινά-
µε για να βάλουµε ένα τέλος».

Πρώτη επανάσταση οι ποινές στα ΠΟΠ, 
2η το γάλα ηµέρας, λέει ο Καχριµάνης

Μεγάλη επανάσταση χαρακτήρισε τη 
διάταξη για τις ποινές στα ΠΟΠ προϊό-
ντα, στο «ερανιστικό» νοµοσχέδιο ο πε-
ριφερειάρχης Ηπείρου και β’αντιπρόε-
δρος της ΕΝΠΕ, Αλέξανδρος Καχριµά-
νης, ο οποίος στην παρέµβαση του α-
νέφερε «µέχρι σήµερα είχαµε ένα πρό-
στιµο 15.000 ευρώ σε έναν που χαλού-
σε τα ΠΟΠ, που έπαιρνε υπερδιήθηση, 

δηλαδή ξαναπέρναγε το τυρόγαλο στη 
φέτα και έπαιρνε γάλα απ’ έξω και αυ-
τό ήταν που σκότωνε την ελληνική κτη-
νοτροφία. Αυτό το πράγµα τώρα σταµα-
τάει γιατί ποινικοποιείται το θέµα, αλλά 
και τα πρόστιµα είναι εξοντωτικά σε ό-
ποιον επιχειρήσει, ειδικά σε µεγάλους, 
λέει: για πάνω από 10 εκατ. είναι µέχρι 
το 6% του τζίρου. ∆ηλαδή αν κάνω 50 
εκατ. τζίρο είναι 3 εκατ. ευρώ».

Εξίσου σηµαντικό σύµφωνα µε τον κ. 
Καχριµάνη είναι η επαναφορά της διάρ-
κειας ζωής στο φρέσκο αγελαδινό στις 
πέντε ηµέρες µήπως και ορθοποδήσει 
ξανά η εγχώρια αγελαδοτροφία. «Πρέ-
πει να υπάρχει και το γάλα µακράς δι-
άρκειας, αλλά και το γάλα, το οποίο θα 
λέγεται «γάλα φρέσκο 5 ηµερών και µία 
η άρµεξη». Έτσι, θα πάρουν τα πάνω 
τους ξανά οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι. 

Από το αυτί και στον δάσκαλο
όσοι καπηλεύονται την ταυτότητα 
ελληνικών αγροτικών προϊόντων

Υπερτερούν στις ελληνικές εξαγωγές
 οι οίνοι ΠΓΕ σε σχέση με τους ΠΟΠ
Οι οίνοι µε ένδειξη ΠΓΕ συνέχισαν 
το περασµένο έτος τη δυναµική πο-
ρεία τους στις ελληνικές εξαγωγές, 
υπερτερώντας έναντι των ΠΟΠ που 
κατέγραψαν µείωση και σε ποσό-
τητα και σε αξία. Συγκεκριµένα, τη 
µεγαλύτερη αξία των διεθνών συ-
ναλλαγών αποφέρουν οι οίνοι µε 
ΠΓΕ µε 31, 5 εκατ. ευρώ, ακολου-
θούν υπολειπόµενοι κατά 7, 1 ε-
κατ. οι οίνοι ΠΟΠ και έπονται οι 
οίνοι χωρίς ΓΕ µε 20 εκατ. ευρώ.

Το προφίλ των ελληνικών ε-
ξαγωγών των κατηγοριών οίνων 
(ΠΟΠ, ΠΓΕ, ποικιλιακών οίνων 
και οίνων χωρίς ΓΕ), αλλά και η 
µορφή µε την οποία διακινούνται 
(χύµα, εµφιαλωµένοι) αποκρυπτο-
γραφεί η ΚΕΟΣΟΕ αναλύοντας τα 
στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ-
για τα έτη  2018 και 2019.

Aπό τις συνολικές εξαγωγές ελ-
ληνικών οίνων, οι οίνοι µε ΠΟΠ α-
ντιπροσωπεύουν το 2019 το 30,82% 
(2018: 36,10%) των συνολικών α-
ποστολών και εξαγωγών οίνου της 
χώρας, οι οίνοι µε ΠΓΕ το 39,81% 
(2018: 35,71%), οι ποικιλιακοί οίνοι 
το 3,01% (2018: 3,76%), οι άλλοι οί-
νοι χωρίς ΓΕ και ποικιλία το 26,07% 
(2018: 24,03%) και οι αποστολές 

γλευκών το 1,52% (2018: 1,69%).
Συνεχίζει να παραµένει ικανο-

ποιητικό το ποσοστό των εξαγω-
γών οίνων µε ΠΟΠ (και σε ποσό-
τητα και σε αξία), αν και εντύπωση 
προκαλεί η χαµηλότερη µέση τιµή 
εξαγωγής τους έναντι των κατηγο-
ριών ΠΓΕ και ποικιλιακών. Οι οίνοι 
ΠΟΠ εξάγονται µε αυξηµένη µέση 
τιµή σε σχέση µε το 2018 στα 3,13 
ευρώ/kg καθαρού βάρους (2,66  
ευρώ/kg/2018), όταν το ποσοστό 
των εµφιαλωµένων ΠΟΠ στο σύ-
νολο των ΠΟΠ που εξάγονται α-
νέρχεται στο ύψος του 87,37%. Ω-
στόσο το 2019 σηµειώθηκε σηµα-
ντική πτώση εξαγωγών ΠΟΠ ένα-
ντι του 2018 κατά 16,08%.

Οι οίνοι µε ΠΓΕ εξάγονται µε υ-
ψηλότερη µέση τιµή από τους οί-
νους µε ΠΟΠ, δηλαδή στα 3,93 ευ-
ρώ/kg (2018: 3,59 ευρώ/kg), όταν 
σχεδόν όλοι εξάγονται σε εµφιαλω-
µένη µορφή (99,34%), ενώ παρα-
τηρείται και µικρή αύξηση σε αξία 
το 2019, έναντι του 2018 (+ 5,02%).

Να σηµειωθεί ότι και το 2019 
οι ΠΓΕ εξακολουθούν να εξάγο-
νται µε την υψηλότερη µέση τιµή, 
σε σχέση µε τις υπόλοιπες κατη-
γορίες οίνων. 

Πλατινένιο 
βραβείο στο 
Βερολίνο για 
την E-LA-WON
Platinum βραβείο 
απέσπασε η E-LA-
WON για τις υψηλές 
πολυφαινόλες του 
ελαιολάδου «Αγριελιά 
& Μποτσικολιά» στο 
∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό 
του Βερολίνου, Berlin 
Olive Oil Awards 
2020. 
Τα Berlin Olive Oil 
Awards 
συγκεντρώνουν την 
εµπειρία και την 
τεχνογνωσία 
κορυφαίων 
επιστηµόνων και 
πρωτοποριακών 
τεχνολογιών ώστε να 
αποτελούν έναν 
αξιόπιστο παγκόσµιο 
διαγωνισµό 
ελαιολάδου.
Στο διαγωνισµό 
συµµετείχαν 492 
δείγµατα από 15 
χώρες. 

Εξοντωτικά τα πρόστιµα, για πάνω 
από 10 εκατ. είναι ως 6% του τζίρου.

Έχασαν έδαφος
Σηµαντική πτώση 

16,08% σηµειώθηκε 
στις εξαγωγές ΠΟΠ 

οίνων το 2018 

ΑΞΙΑ ΣΤΙΣ 
∆ΙΕΘΝΕΙΣ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΠΓΕ
ΟΙΝΟΙ 

ΟΙΝΟΙ 

31,5 

ΠΟΠ 24,4 

ΟΙΝΟΙ ΧΩΡΙΣ

ΓΕ 20 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ



Κομμένες 
οι πολλές 
ενισχύσεις 
με τα νέα 
κριτήρια

ΤΟΥ  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogo@agronews.gr

Περιπλέκεται η διαδικασία έγκρισης των συνδε-
δεµένων ενισχύσεων που προτείνουν τα κράτη 
µέλη από την επόµενη προγραµµατική περίοδο 
της ΚΑΠ, η οποία επισκιάζεται από τη στρατηγι-
κή από το Αγρόκτηµα στο Πιάτο, που παρουσί-
ασε προ ολίγων ηµερών η Κοµισιόν.

Ο έντονος φιλοπεριβαλλοντικός χαρακτήρας 
της νέας πολιτικής υπαγορεύει πως τα κράτη µέ-
λη θα πρέπει να επιλέξουν µε µεγάλη προσοχή 
τις καλλιέργειες που θα ενισχύσουν συνυπολο-
γίζοντας τον παράγοντα της βιωσιµότητας σε κά-
θε στάδιο, από την παραγωγή, τη µεταποίηση, 
τη µεταφορά και την κατανάλωση.

Συνεπώς εάν ένα κράτος µέλος δεν µπορεί να 
παρουσιάσει πειστικά επιχειρήµατα υπέρ µιας καλ-
λιέργειας, ενεργοβόρας και που απαιτεί πολλές 
εισροές, κατά πάσα πιθανότητα οι Βρυξέλλες θα 
απορρίψουν το αίτηµα συνδεδεµένης ενίσχυσης.

Η Ελλάδα έχει για την τρέχουσα προγραµ-
µατική περίοδο εξασφαλίσει συνδεδεµένη ε-
νίσχυση σε 18 προϊόντα και όλα δείχνουν ότι 
δεν θα µπορέσει να τα διατηρήσει, µε δεδοµέ-
νο το γεγονός ότι ήδη συναντά δυσκολίες στο 
να δικαιολογήσει στην ΕΕ την επιλογή αυτή. Ε-
πιπλέον µένει να ξεκαθαριστεί το τι θα συµβεί 
εφόσον ένα κράτος µέλλον λάβει την έγκρι-
ση παροχής συνδεδεµένης ενίσχυσης, αφού 
δεν αποκλείεται να κληθούν και µεµονωµένα 
οι παραγωγοί να αποδείξουν ότι εφαρµόζουν 
µέτρα βιωσιµότητας, όπως είναι η ολοκληρω-
µένη διαχείριση, προκειµένου να πληρωθούν 
τη συνδεδεµένη ενίσχυση.

Πιο αυστηρή η νέα στρατηγική
Υπενθυµίζεται ότι η νέα στρατηγική υπαγο-

ρεύει µια µείωση της χρήσης λιπασµάτων κατά 
20%, µείωση της χρήσης προϊόντων φυτοπρο-

στασίας και αντιβιοτικών κατά 50% και µετατρο-
πή του 25% των συνολικών καλλιεργούµενων ε-
κτάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βιολογικές 
καλλιέργειες, από 8% που είναι σήµερα.

Αντίστοιχη λογική µε εκείνη των συνδεδεµέ-
νων ενισχύσεων θα ακολουθήσει η Κοµισιόν και 
στην περίπτωση των τοµεακών προγραµµάτων, 
αφού και αυτά θα αξιολογηθούν υπό την προο-
πτική των πράσινων αξιώσεων, προκειµένου να 
διασφαλιστεί η συνοχή στα στρατηγικά σχέδια. 
Σε αυτό το πλαίσιο µάλιστα, η Κοµισιόν καλεί τα 
κράτη µέλη να χρησιµοποιήσουν τοµεακά προ-
γράµµατα για να συµβάλουν στους στόχους της 
Πράσινης Συµφωνίας, όπως δυνατότητες προώ-
θησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών 
ή να υποστηρίξουν την προσαρµογή και την αν-
θεκτικότητα του κλίµατος.

Οι αντιστάσεις
Ο Πέκα Πεσόνεν, επικεφαλής του λόµπι αγρο-

τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Copa Cogeca, επα-
νέλαβε την περασµένη εβδοµάδα και ξεκαθάρι-
σε ότι οι αγρότες αντιλαµβάνονται αυτούς τους 
νέους επίσηµους κανόνες ως εµπόδια που δεν 
τους επιτρέπουν να παράγουν ό,τι και όσο πρέπει.

«Χωρίς φυτοπροστατευτικά προϊόντα, συµπε-
ριλαµβανοµένων των βιο-φυτοφαρµάκων και 
λιπασµάτων, η ασφάλεια των τροφίµων δισεκα-

Με διαπιστευτήρια βιωσιμότητας θα εγκρίνει μία συνδεδεμένη η Κομισιόν, 
η Ελλάδα θα δυσκολευθεί να δικαιολογήσει την επιλογή των 18 προϊόντων 
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τοµµυρίων ανθρώπων και η οικονοµική βιωσι-
µότητα των αγροκτηµάτων µας απειλούνται», έ-
γραψε σε ένα άρθρο του, προσθέτοντας: «Αντί 
για θεωρητικούς στόχους, πρέπει να εργαστού-
µε για συγκεκριµένες λύσεις».

Μπορεί τέλος το Κολλέγιο των Επιτρόπων να 
µην φοβάται το πολιτικό κόστος µιας απότοµης 
αλλαγής κατεύθυνσης, δεν ισχύει όµως το ίδιο 
για τους Ευρωβουλευτές και κυρίως για τους η-
γέτες και τα στελέχη των κυβερνήσεων των κρα-
τών µελών. Ήδη ο Εµµανουέλ Μακρόν και η Άν-
γκελα Μέρκελ χρειάστηκαν τους προηγούµενους 
µήνες να ασχοληθούν προσωπικά µε το ζήτη-
µα, προσπαθώντας να βρουν µια µέση λύση α-
νάµεσα στις αντιδράσεις των αγροτικών κοινω-
νιών που επικαλούνται πρακτικά προβλήµατα 
και των ακτιβιστών των πόλεων που σε µεγάλο 
βαθµό έχουν επηρεάσει την κοινή γνώµη του α-
στικού πληθυσµού µε επιχειρήµατα υπερβολής.

Αυτό σηµαίνει ότι παρά τις θεωρητικές κατευ-
θύνσεις της πολιτικής από το Χωράφι στο Πιάτο, 
τον τελευταίο λόγο θα τον έχουν τα µεγάλα κρά-
τη µέλη του µπλοκ, που για λόγους πολιτικής ι-
σορροπίας, δεν µπορούν παρά να νερώσουν µέ-
χρι ένα βαθµό στην πράξη την οδηγία. Άλλωστε 
αυτά είναι που στην τελική θα ορίσουν τα δηµο-
σιονοµικά περιθώρια που θα χρηµατοδοτήσουν 
τα µισοάδεια ταµεία της Πράσινης Συµφωνίας.

Να αξιοποιήσει όσο επιτρέπουν παλαιότε-
ρες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικαστη-
ρίου τις δυνατότητες που προσφέρει η τε-
χνολογία της γονιδιωµατικής θα επιχει-
ρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειµέ-
νου να καταστήσει δυνατή την εφαρµογή 
της πολιτικής Από το Αγρόκτηµα στο Πιά-
το, δεδοµένων των περιορισµών που προ-
βλέπει στο πεδίο των εισροών.

Το τελευταίο εξάµηνο είχε κυκλοφορή-
σει αρκετά η εντύπωση πως ίσως τελικά η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αναθεωρήσει µέχρι έ-
να βαθµό τη στάση της απέναντι σε πρω-
τόκολλα τροποποίησης του γονιδίου των 
φυτών, όπως είναι το CRISPR, που δεν προ-
βλέπουν την εισαγωγή στο DNA του φυ-
τού, γονιδίων από άλλα είδη, όπως γινό-
ταν στο παρελθόν. Ωστόσο το 2018 το Ευ-
ρωπαϊκό ∆ικαστήριο είχε αποφασίσει να ε-
ντάξει στην ίδια κατηγορία τη νέα αυτή τε-
χνολογία, προκαλώντας τότε έντονες αντι-
δράσεις από την επιστηµονική κοινότητα.

Ωστόσο στο πλαίσιο της παρουσίασης 
της νέας στρατηγικής, η αρµόδια Επίτρο-
πος Στέλλα Κυριακίδη, υποστήριξε πως η 
ΕΕ πρέπει να αναπτύξει καινοτόµους τρό-
πους προκειµένου να προστατεύσει τις µε-
γάλες καλλιέργειες από ζιζάνια και ασθέ-

νειες. «Στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συµφω-
νία, πρέπει να αναπτύξουµε νέες καινοτό-
µες τεχνικές στο πεδίο της προστασίας των 
φυτών». Πρόσφατα το Συµβούλιο είχε ζη-
τήσει µια έρευνα που θα αξιολογούσε εκ 
νέου τη τεχνολογία του gene editing. «Θα 
περιµένουµε τα αποτελέσµατα της µελέ-
της. Όποια απόφαση πάρουµε θα βρίσκε-
ται σε συνάρτηση µε τα ευρήµατα της µε-
λέτης και την απόφαση του Ευρωπαϊκού 
∆ικαστηρίου» σχολίασε η ίδια. 

∆ιασταύρωση καλλιεργειών
Παράλληλα η Κοµισιόν προωθεί τη δι-

άδοση τεχνικών αµειψισποράς, εναλλα-
γής και διασταύρωσης καλλιεργειών έ-
χοντας ήδη χρηµατοδοτήσει σχετικές έ-
ρευνες σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, 
εξασφαλίζοντας το στοιχείο της «αγρο-
ποικιλότητας». Μερικά από τα αποτελέ-
σµατα δείχνουν ότι η διασταύρωση καλ-
λιέργειας πεπονιού µε µαυροµάτικο φα-
σόλι, οδήγησε στην αύξηση των αποδό-
σεων από 34 έως 70%, συγκριτικά µε τη 
µονοκαλλιέργεια, απαιτώντας παράλλη-
λα και 30% λιγότερη λίπανση συγκριτικά 
µε την µονοκαλλιέργεια, πάντα στο πλαί-
σιο εφαρµογής βιολογικών πρακτικών.

Χρηματοδοτικό κενό, θεσμικές αδυναμίες 
και νέες αντίδρασεις στην Πράσινη Συμφωνία

Εναλλαγή και διασταύρωση 
καλλιεργειών προωθεί η ΕΕ

ος επειδή κάθε χώρα µπορεί ελεύθερα να ε-
πιλέξει σε ποιο σύµπλεγµα καλλιεργειών 
θα επικεντρωθεί αλλά και πότε θα διεξαγά-
γει την ετήσια έρευνα µέσα σε αυτό το παρά-
θυρο πενταετίας. Το πρώτο αποτέλεσµα αυ-
τής της δουλειάς ήταν ένα ποτ πουρί δεδο-
µένων µη συγκρίσιµων και συσχετίσιµων µε-
ταξύ τους, τα οποία η Eurostat δεν κατάφε-

ρε να αξιοποιήσει µε κάποιο τρόπο το 2015.
Η Επιτροπή τώρα σχεδιάζει να µετρήσει την 

πρόοδο των στόχων της για τη χρήση προϊό-
ντων φυτοπροστασίας, στηριζόµενη σε δεδοµέ-
να σχετικά µε τον όγκο των πωλήσεων. Ωστό-
σο αυτά τα στοιχεία στην πράξη δεν αποκαλύ-
πτουν απαραίτητα αν έχει σηµειωθεί πρόοδος, 
υπό το πρίσµα της ασφάλειας τροφίµων έτσι 

όπως τίθεται από τους τεχνοκράτες των Βρυ-
ξελλών, υπογραµµίζουν αρκετοί. Αυτό γιατί 
οποιαδήποτε αποτελεσµατική παρακολούθη-
ση θα πρέπει να περιλαµβάνει όγκους και τύ-
πους φυτοφαρµάκων που χρησιµοποιούνται 
από τους αγρότες, τοποθεσίες χρήσης τους, 
αλλά και πληροφορίες σχετικά µε την έκθεση 
των παραγωγών και των πολιτών.

Η έντονη αµφισβήτηση του αγροτικού κόσµου, 
η αδυναµία κεντρικής παρακολούθησης και 
η έλλειψη χρηµατοδότησης είναι οι τρεις µε-
γαλύτερες «τρύπες» της φιλόδοξης προοπτι-
κής που έθεσαν οι Βρυξέλλες, προκειµένου να 
περιορίσουν µέσα στην επόµενη δεκαετία τη 
χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας κατά 50% 
και προϊόντων θρέψης κατά 20%.

Ξεκινώντας από το πιο απλό, ακόµα κι αν ο 
«τσάρος» της Πράσινης Συµφωνίας και αντι-
πρόεδρος της Κοµισιόν Φρανς Τίµµερµανς έ-
βρισκε τρόπο να συµφιλιωθεί µε τους αγρότες, 
θα έπρεπε να αντιµετωπίσει ένα γραφειοκρα-
τικό και τεχνοκρατικό βουνό, αυτό της συλλο-
γής και αξιολόγησης δεδοµένων χρήσης προ-
ϊόντων φυτοπροστασίας στην Ευρώπη.

Υπάρχει µια «συγκλονιστική έλλειψη» δε-
δοµένων σχετικά µε τους όγκους που χρησι-
µοποιούνται, σύµφωνα µε έναν αξιωµατούχο 
της ΕΕ, ο οποίος µιλώντας στο Politico, σηµεί-
ωσε ότι θα χρειαστούν χρόνια για να δηµιουρ-
γήσει η ΕΕ µια πλήρη βάση δεδοµένων. Παρό-
λο που νόµος της ΕΕ υποχρεώνει τους αγρότες 
να τηρούν λεπτοµερή αρχεία τριών ετών σχε-
τικά µε τα φυτοφάρµακα που χρησιµοποιούν, 
το χάσµα δεδοµένων της ΕΕ προέρχεται από 
άλλο νόµο της, που δίνει εντολή σε κάθε κρά-
τος µέλος να στείλει στις Βρυξέλλες φάκελο 
σχετικά µε τις ποσότητες που χρησιµοποιούν 
οι αγρότες της αλλά µόνο κάθε πέντε χρόνια.

Κάτι τέτοιο συνεπάγεται ένα στατιστικό χά-

Υπάρχει τεράστια 
έλλειψη δεδοµένων 
σχετικά µε τους 
όγκους προϊόντων 
φυτοπροστασίας που 
χρησιµοποιούνται 
στην Ευρώπη, λέει 
αξιωµατούχος της EE.
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 ΡΥΖΙ 7,6 

 ΣΙΤΑΡΙ 11, 7 

 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ 2,9 

 ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ ΓΙΑ ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ 5,4 

 ΟΣΠΡΙΑ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 4,7

 ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 6,68

 ΣΠΟΡΟΙ ΣΠΟΡΑΣ 2,86 

 ΣΠΑΡΑΓΓΙ �ΕΥΡΩ� 929.655

 ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ 3,3 

 ΣΥΜΠΥΡΗΝΑ ΡΟ∆ΑΚΙΝΑ 2,8

 ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗ ΣΤΑΦΙ∆Α 4,9 

 ΚΑΡΠΟΙ ΜΕ ΚΕΛΥΦΟΣ 3,9 

 ΜΗΛΑ 3,9

 ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΑ ΣΑΝΟ∆ΟΤΙΚΑ ΨΥΧΑΝΘΗ 25,2 

 ΒΟΕΙΟ ΚΡΕΑΣ                  35,5 

 ΠΡΟΒΕΙΟ ΚΑΙ ΑΙΓΕΙΟ ΚΡΕΑΣ 55,2 

 ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ
ΜΕΤΡΟ 1 2,7 

 ΕΙ∆ΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ �ΕΥΡΩ�
ΜΕΤΡΟ 2 548.007

 ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑ 763.93

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ 2020 (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)



Ένα αίσθηµα αβεβαιότητας πλανά-
ται πάνω από την αµερικανική ύ-
παιθρο, το οποίο πηγάζει τόσο από 
την αναστάτωση της πανδηµίας στις 
ούτως ή άλλως ευάλωτες εδώ και 
µια πενταετία αγορές αγροτικών ε-
µπορευµάτων, όσο και από τους ε-
πιθετικούς χειρισµούς της Ουάσι-
γκτον, οι οποίοι απειλούν να τινά-
ξουν στον αέρα την εµπορική συµ-
φωνία που µε κόπο σύναψε ο Λευ-
κός Οίκος και το Πεκίνο νωρίτερα.

Ακόµα και έτσι όµως, οι Αµερικανοί 
αγρότες ξεκίνησαν να επενδύουν σε 
υψηλής τεχνολογίας µηχανήµατα, 
όπως µαρτυρούν και τα οικονοµικά 
αποτελέσµατα της John Deere κατά 
την τρέχουσα περίοδο. Οι εργασίες 
στις µονάδες της εταιρείας γίνονται 
µε υψηλούς ρυθµούς προσπαθώ-
ντας να εξυπηρετήσουν άµεσα τις 
παραγγελίες για µερικά από τα πιο 
σύνθετα τεχνολογικά µηχανήµατά 
της. Όπως αναφέρουν υψηλόβαθ-
µα στελέχη του ιστορικού οµίλου, 
οι παραγγελίες για τα πιο ακριβά 
µοντέλα έχουν αυξηθεί κατά 10% 
ισορροπώντας σηµαντικά τις απώ-
λειες εσόδων που έχει επιφέρει η 
µείωση κατά 18% των συνολικών 
πωλήσεων µηχανηµάτων. 

Ουσιαστικά αυτό που προσπα-
θούν οι Αµερικανοί σε ένα επισφα-

λές οικονοµικό περιβάλλον, είναι 
να αξιοποιήσουν την τεχνολογική 
πρόοδο ανανεώνοντας τον αρχαϊκό 
στόλο τους, προκειµένου να µειώ-
σουν το κόστος παραγωγής µέσα 
στα επόµενα χρόνια. Αυτοµατισµοί 
και χειρισµοί ακριβείας, δυνατότη-
τες που ενσωµατώνει η νέα γενιά 
αγροτικών µηχανηµάτων θα επι-
τρέψουν µια κατακόρυφη µείωση 
του εργατοωρών στις εκµεταλλεύ-
σεις αλλά και µια πιο συµµαζεµέ-
νη διαχείριση των εισροών.

Με άλλα λόγια, η Deere και οι πε-
λάτες της στοιχηµατίζουν στην α-
γροτική εκδοχή «των µεγάλων δε-
δοµένων» (Big Data) της πρωτογε-
νούς παραγωγής κα στην αξιοποί-
ησή τους για να επιτύχουν το απαι-
τούµενο επίπεδο κέρδους και από-
δοσης που επιτρέπει την βιωσιµό-
τητα των εκµεταλλεύσεων. Τα σύγ-

χρονα τρακτέρ έχουν εξελιχθεί σε 
µηχανήµατα που περιέχουν τερά-
στιους υπολογιστές που συνδέο-
νται µε συστήµατα που µπορούν 
να φυτέψουν, να ψεκάσουν προϊ-
όντα φυτοπροστασίας και θρέψης, 
αλλά και να συγκοµίσουν σε βέλτι-
στο χρόνο µε όσο το δυνατόν λιγό-
τερες εισροές και απώλειες.

«Τα πλούσια σε χαρακτηριστι-
κά, πιο πρόσφατα και µεγαλύτε-
ρα µηχανήµατα κάνουν πολλά για 
να βελτιώσουν τα έσοδα των αγρο-
τών, να εξοικονοµήσουν χρήµατα 
και να αυξήσουν την απόδοση», 
δήλωσε ο Ματ Άρνολντ, αναλυτής 
στην Edward Jones. «Υπάρχει τό-
σο µεγάλη απόδοση της επένδυ-
σης που βλέπουµε όλο και περισ-
σότερους να παίρνουν την απόφα-
ση, παρόλο που η συγκυρία δεν εί-
ναι και πολύ ενθαρρυντική για την 
αξιοποίηση µεγάλων κεφαλαίων» 
καταλήγει ο ίδιος.

Παρόλο που η Deere προέβλε-
ψε πτώση 10-15% στις παγκόσµιες 
πωλήσεις αγροτικού εξοπλισµού, 
φαίνεται ότι τελικά η ζήτηση για 
αντικατάσταση του γερασµένου 
στόλου µε εξοπλισµό υψηλής τε-
χνολογίας απέτρεψε µια δυσάρε-
στη οικονοµική προοπτική, που 
θα µπορούσε να ήταν ακόµα πιο 
έντονη πτώση σε µια εποχή που η 
βιοµηχανία µηχανηµάτων δεν δεί-
χνει µεγάλη ανθεκτικότητα.

ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

 10�15%  10%

ΜΕΙΩΣΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΣΗΜΕΡΑ

ΑΥΞΗΣΗ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΑΚΡΙΒΩΝ ΤΡΑΚΤΕΡ

 18%
ΜΕΙΩΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ

JOHN DEERE

Αγοράζουν ακριβά 
τρακτέρ οι Αμερικανοί 
αγρότες μήπως και 
ρεφάρουν 

Η βιομάζα πάει πακέτο 
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Τη βιωσιμότητα της μονάδας 
τους αναζητούν σε τρακτέρ 
χωρίς οδηγό κι έξυπνες λύσεις

Όσο 100.000 
ηλεκτρικά 
αυτοκίνητα
Αν διπλασιαζόταν το 
ποσοστό αξιοποίησης 
αιθανόλης που έχει 
παραχθεί από βιοµάζα ή 
ενεργειακές καλλιέργειες 
στις ποσοστώσεις που 
ορίζονται θεσµικά, στην 
περίπτωση της Ιρλανδίας 
θα αντιστοιχούσε στην 
αντικατάσταση 100.000 
συµβατικών αυτοκινήτων 
µε ηλεκτρικά. Πρόκειται 
βέβαια για µία εκτίµηση 
του Μαρκ Τάρλεϊ 
ιδιοκτήτη του 
µεγαλύτερου 
διυλιστηρίου βιοντίζελ 
στην Ευρώπη. Σύµφωνα 
µε αυτόν, η ιρλανδική 
αµόλυβδη βενζίνη 
περιέχει περίπου 5% 
αιθανόλη που παράγεται 
από ενεργειακά φυτά και 
η καύση της συνεπάγεται 
χαµηλότερες εκποµπές 
από τη συµβατική 
βενζίνη. 

Βιοµάζα, βιοαέριο και ανακύκλωση ε-
νέργειας έρχονται να επεκτείνουν τις 
περιορισµένες δυνατότητες που έχει 
ακόµα η τεχνολογία της ηλεκτροκί-
νησης, λένε Γερµανοί επιστήµονες, 
στρέφοντας στην πρωτογενή παρα-
γωγή την προσοχή για την ανάπτυ-
ξη ενός λιγότερο επιβαρυντικού για 
το περιβάλλον µοντέλο ενεργειακής 
πολιτικής. Κατά την µετάβαση σε µια 
νέα εποχή στο πεδίο των µεταφορών, 
µε την προοπτική της ηλεκτροκίνησης 
να αποκτά όλο και µεγαλύτερη βαρύ-
τητα, η συµβολή των παραδοσιακών 
καυσίµων στην οικονοµία, έπειτα και 
από την κατρακύλα του πετρελαίου, 
θεωρείται από αρκετούς παρωχηµένη. 
Σε αυτή τη συγκυρία ωστόσο, έρευνα 
του Ινστιτούτου Fraunhofer από τη 
Γερµανία, έρχεται να υπογραµµίσει 
το αυτονόητο, ότι καύσιµα µε υψηλή 
ενεργειακή απόδοση δεν θα πάψουν 
να είναι  απαραίτητα και στο µέλλον.

Αυτές οι δύο διαδικασίες του ευρω-
παϊκού ενεργειακού µοντέλου, η ηλε-
κτροκίνηση και η αξιοποίηση της βι-
οµάζας πρέπει να αναπτυχθούν πα-
ράλληλα, λένε οι ερευνητές. ∆εδοµέ-
νου ότι δεν είναι δυνατή η πρόσβαση 
σε όλες τις περιοχές κυκλοφορίας µε 
µπαταρίες, πρέπει να προωθηθεί η α-
νάπτυξη τεχνολογιών καυσίµων που 
είτε υποβοηθούν είτε αντικαθιστούν 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr



Από το σύνολο των ευρωπαϊκών κον-
δυλίων της ΚΑΠ που πληρώθηκε η Γερ-
µανία το 2019, 179 δικαιούχοι έλαβαν 
πλέον των 1 εκατ. ευρώ, 45 δικαιούχοι 
έλαβαν πλέον των 2 εκατ. ευρώ, ενώ 
τσεκ και επιδοτήσεις που ξεπέρασαν 
τα 3 εκατ. ευρώ έλαβαν 16 δικαιού-
χοι. Αν οι αναλογίες και τα νούµερα 
είναι  εντυπωσιακά, το πιο εντυπωσι-
ακό είναι το γεγονός ότι ούτε µια αµι-
γώς αγροτική εκµετάλλευση δεν βρί-
σκεται στη λίστα µε τους κορυφαίους 
παραλήπτες της ΚΑΠ. 

Για λόγους διαφάνειας, κάθε χρό-
νο η Οµοσπονδιακή Υπηρεσία Γεωρ-
γίας και τροφίµων της Γερµανίας, δη-
µοσιεύει τις λίστες όλων όσοι  έλα-
βαν κρατικές και κοινοτικές επιδοτή-
σεις κατά το προηγούµενο οικονοµι-
κό έτος. Ο γερµανικός αγροτικός Τύ-
πος σχολίασε τη διαπίστωση αυτή, υ-
πογραµµίζοντας ότι «τα µεγαλύτερα 
ποσά δεν καταλήγουν σε αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις, αλλά σε κρατικές 
υπηρεσίες, ιδιωτικές εταιρείες µετα-
ποίησης και εµπορίας τροφίµων και 
σε συνεταιρισµούς, ενώ µεγάλα πο-
σά κάλυψαν ανάγκες δηµοσίων έρ-
γων, στα οποία κανονικά η κρατική 
συµµετοχή θα έπρεπε να προέρχεται 
από άλλους πόρους.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η οικο-
γένεια που διαχειρίζεται την αλυσίδα 
σούπερ µάρκετ ALDI, αγόρασε τόση 
αγροτική γη την περασµένη χρονιά, 
που έλαβε περισσότερο από 900.000 
ευρώ αγροτικών επιδοτήσεων, ενώ ο 
όµιλος Lürssen, που κατασκευάζει 
πολυτελή γιότ και πολεµικά πλοία, 
έλαβε κάτι λιγότερο από 1 εκατ. ευ-
ρώ από τα κονδύλια της ΚΑΠ. 

Στη κορυφή της λίστας µε τους δι-
καιούχους αγροτικών επιδοτήσεων 
που έλαβαν τις υψηλότερες πληρω-

µές, ξεχωρίζει η υπηρεσία περιβάλ-
λοντος του υπουργείου Γεωργίας της 
Γερµανίας, µε 20 εκατ. ευρώ, ενώ επι-
πλέον 10,2 εκατ. ευρώ απορροφήθη-
καν ξανά από υπηρεσία του υπουρ-
γείου Γεωργίας στο παράρτηµα του 
κρατιδίου του Μεκλεµβούργου-∆υ-
τικής Ποµερανίας.

Από τις 15 καταχωρήσεις, µόλις πέ-
ντε αφορούν έµµεσα αγροτική δρα-
στηριότητα, αφού πρόκειται για ορ-
γανώσεις παραγωγών ή συνεταιρι-
σµών, µε το υψηλότερο ποσό να α-
φορά σε 6,2 εκατ. ευρώ και το χαµη-
λότερο σε 3,2 εκατ. ευρώ. Στη λίστα 
βρίσκονται και άλλες κρατικές υπη-
ρεσίες, µια αλυσίδα σούπερ µάρκετ 
και δυο εργολαβικές εταιρείες. 

Ούτε ένας αγρότης στο top15
των «μεγάλων» ενισχύσεων
της ΚΑΠ στη Γερμανία 

Στην εποχή του Βαρόνου Μινχάουζεν 
παραπέµπει ο τρόπος µε τον οποίο 
συγκεντρώνονται κάποιες κοινοτικές 
ενισχύσεις «αγροτών» στη Γερµανία. 

με την ηλεκτροκίνηση

την ηλεκτρική µπαταρία. 
Το Fraunhofer Institut υποστηρί-

ζει ότι στο προσεχές µέλλον οι ει-
σαγωγές πετρελαίου πρέπει να α-
ντικατασταθούν στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, από εισαγωγές πρώτων υ-
λών που θα επιτρέψουν την αύξη-
ση παραγωγής βιοµάζας, εφόσον 
η νέα πολιτική υπαγορεύει τον µη-
δενισµό των εκποµπών ρυπογόνων 
αερίων σε βάθος τριακονταετίας. 

Εισαγωγές βιοµάζας
 «Οι προοπτικές που βασίζονται 

στη βιοµάζα ως πρώτη ύλη για καύ-
σιµα και η ηλεκτροκίνηση πρέπει 
αλληλοσυµπληρώνονται» υπογραµ-
µίζει η έκθεση. «Τα µελλοντικά α-
νανεώσιµα καύσιµα θα πρέπει να 
χρησιµοποιούν και τις δύο εναλ-
λακτικές» συνεχίζει, τονίζοντας ότι 
«είναι επίσης σηµαντικό να εργα-
στούµε προς την ανάπτυξη νέων εν-
νοιών κινητικότητας, να µειώσου-
µε στο απαραίτητο τις µετακινήσεις 
και να εξετάσουµε το µετασχηµατι-
σµό του ενεργειακού συστήµατος 
ως διεπιστηµονικό κλάδο».

Επιπλέον εκτιµά πως στο µέλλον, 
τα µείγµατα υδρογονανθράκων, συ-
µπεριλαµβανοµένων πιθανώς της 
αιθανόλης και των ενώσεων που 
προέρχονται από µεθανόλη, θα έ-

χουν σηµαντικό ρόλο ως καύσιµα 
ή πρόσθετα καυσίµου. Οι εγκατα-
στάσεις παραγωγής θα είναι ευέλι-
κτες σε σχέση µε τις αγορές-στόχους 
τους και, για παράδειγµα, θα πα-
ράγουν µεθανόλη όπως απαιτείται 
για αγορές καυσίµων και χηµικών.

Τέλος, για τις ενεργειακές καλ-
λιέργειες σηµειώνεται πως οι εκτά-
σεις και ο τύπος τους πρέπει να εί-
ναι κοινωνικά αποδεκτές και να 
µην θέτουν σε κίνδυνο την προµή-
θεια τροφίµων ή τα οικοσυστήµατα.
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΠ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

0,9
ΕΚΑΤ.

 ΣΤΗΝ ALDI 20
ΕΚΑΤ.

ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

0,9
ΕΚΑΤ.

 ΣΤΗΝ LÜRSSEN

Ως καύσιµα 
Κατάλοιπα βιολογικής 
προέλευσης θα πρέπει 

κατά προτίµηση να 
χρησιµοποιούνται 

ως πρώτες ύλες για 
καύσιµα
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Με την παρ. 1 του άρθρου 48 του νέου Ποινι-
κού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α’ 95) καταργήθη-
καν τα πταίσµατα, µε αποτέλεσµα να καταργη-
θούν και τα ποινικά αδικήµατα των άρθρων 38 
και 39 του ν. 3585/2007 περί φθοράς αγροτι-
κού κτήµατος και φθοράς µε ζώα, τα οποία τι-
µωρούνταν σε βαθµό πταίσµατος. Κατόπιν των 
ανωτέρω, κρίνεται επιβεβληµένη η διατήρηση 
των εν λόγω ειδικών αδικηµάτων ως ελαφρών 

πληµµεληµάτων, για την άµεση και αποτελε-
σµατική προστασία του εννόµου αγαθού της 
περιουσίας των αγροτών, καθώς η κατάργηση 
των εν λόγω αδικηµάτων και η µη ποινική τιµω-
ρία τους είναι ιδιαίτερα πιθανό να προκαλέσει 
προστριβές και έριδες στις τοπικές κοινωνίες. 
Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται ότι: 
Ο υπαίτιος φθοράς ξένου (ολικώς ή εν µέρει) 
ή κοινόχρηστου αγροτικού κτήµατος και αντί-

στοιχα όποιος µε πρόθεση προκαλεί αγροτική 
φθορά µε ζώα, πτηνά ή µέλισσες αξίας µέχρι 
600 ευρώ ή αν η ζηµιά που προξενήθηκε από 
τη φθορά δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ, τιµωρεί-
ται µε χρηµατική ποινή έως 40 ηµερήσιες µο-
νάδες, ύψους κάθε ηµερήσιας µονάδας από 1 
έως 70 ευρώ. Με την ίδια ποινή τιµωρείται και 
ο υπαίτιος διατάραξης, µε οποιονδήποτε τρό-
πο, της κανονικής ροής αρδευτικών υδάτων.

Επαναφορά πλημμεληματικών ποινών για αγροτικές φθορές

Οι αυστηρές ποινές 
για καταστρατήγηση 
των ΠΟΠ, 
αποπληρωμή 
ενισχύσεων 25ετίας 
σε συνεταιρισμούς 
και η τροπολογία 
για εργάτες γης, 
ξεχωρίζουν στο 
«ερανιστικό» Βορίδη

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Χωρίς πολλές αντεγκλήσεις από τα κόµµα-
τα της αντιπολίτευσης και τους εξωκοινο-
βουλευτικούς φορείς πραγµατοποιήθηκε 
το προηγούµενο τριήµερο η συζήτηση για 
το λεγόµενο «ερανιστικό» νοµοσχέδιο του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που υπό-
σχεται να ρυθµίσει ζητήµατα που οδηγούν 
σε αναβάθµιση του πρωτογενούς τοµέα κα-
θώς επιλύουν µε ταχύτητα ζητήµατα διοικη-
τικής φύσης που καθυστερούν πολιτικές χω-
ρίς τις απαιτούµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις.

Από την πλειάδα των άρθρων του σχεδίου 
νόµου ξεχωρίζουν οι αυστηρές διοικητικές 
και ποινικές κυρώσεις για καταστρατήγηση 
της αγοράς ΠΟΠ προϊόντων, η αποπληρω-
µή σε ετήσιες έντοκες δόσεις (µέχρι 20), ενι-
σχύσεων που είχαν δοθεί προ 25ετίας σε Α-
γροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, οι ο-
ποίες κρίθηκαν ασύµβατες µε το ενωσιακό 
δίκαιο και η τροπολογία πού διατηρεί το επί-
δοµα ανεργίας στους εργάτες γης.

«Το µόνο που βλέπουµε είναι µια σειρά 
ρυθµίσεων µε αλληλοσυγκρουόµενες και 
αλληλοκαταργούµενες διατάξεις. ∆εν έχου-
µε κοινό αφήγηµα. Ποινή επιβάλλεις όταν 
υπάρχουν συλλήψεις. Όταν δε συλλαµβά-
νεις κανέναν ή δεν έχεις πρόθεση να συλ-
λάβεις κανέναν, όσο αυστηρό κι αν είναι το 
κυρωτικό πλαίσιο, η πραγµατικότητα είναι 
ότι δε θα επιβάλλεις τίποτα, ευνοώντας την 
ασυδοσία», σχολίασε αναφορικά µε τις δια-
τάξεις για το κυρωτικό πλαίσιο στα ΠΟΠ και 
βιολογικά προϊόντα, ο τοµεάρχης αγροτικού 
του ΣΥΡΙΖΑ Σταύρος Αραχωβίτης.

Κατά τα λοιπά, στα 31 άρθρα του «ερα-
νιστικού» Βορίδη, περιλαµβάνονται διατά-
ξεις που ρυθµίζουν ζητήµατα: του ∆ικτύου 
Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης που 
συγκεντρώνονται και αξιοποιούνται στην 
εκτίµηση των επιδράσεων των µέτρων της 
ΚΑΠ, παράτασης των κτηνοτροφικών α-
δειών, θέσπισης µελισσοκοµικού µητρώ-
ου, ελέγχου ισοζυγίων αβγών (ένταξη στη 
βάση ΑΡΤΕΜΙΣ), πολλαπλασιαστικού υλι-
κού των ποικιλιών κάνναβης, αλιείας και 
υδατοκαλλιεργειών, εγγείων βελτιώσεων, 
έγκρισης λιπασµάτων, κτηνιατρικών φαρ-
µάκων κλπ.

Έως τέλος για 2020 άδειες στάβλου
Άρθρο 8
 Η προθεσµία έκδοσης άδειας εγκατάστασης 

των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των 
κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 
4056/2012 (Α’ 52), η οποία προβλέπεται στην 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012, πα-
ρατείνεται έως τις 31.12.2020. 

Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουρ-
γούσαν εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιο-
χών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παρ. 2 
και εφόσον επιθυµούν να συνεχίσουν τη λει-
τουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αί-
τηµα στην οικεία ∆ΑΟΚ µέχρι τις 31.12.2020. 

Επίλυση διοικητικών αγκυλώσεων 

Απαγόρευση γρι γρι 
με την πανσέληνο 
στο αφήγημα Βορίδη 

TO ΑΡΘΡΟ 23 
ΟΡΙΖΕΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ�ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗΣ
ΚΑΝΟΝΩΝ

31 

ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
ΝΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΑ

ΕΥΡΩ

ΚΑΙ ΝΑ ΦΘΑΝΟΥΝ  ΤΙΣ

 200 

ΕΥΡΩ
500.000 
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Κυριολεκτικά φωτιά στην καλλιέργεια της κάν-
ναβης βάζει τροπολογία που συνοδεύει το νο-
µοσχέδιο «για τον εκσυγχρονισµό του αγροτι-
κού τοµέα» που κατατέθηκε την περασµένη ε-
βδοµάδα στην Βουλή. Η συγκεκριµένη τροπο-
λογία µεταξύ άλλων προβλέπει πως «Αν, κατά 
τον έλεγχο της συγκοµιδής εγκεκριµένου καλ-
λιεργητή βιοµηχανικής κάνναβης διαπιστώνε-
ται ότι η περιεκτικότητα της καλλιέργειας και 

των ακατέργαστων προϊόντων της σε τετραϋ-
δροκανναβινόλη (THC) υπερβαίνει το όριο του 
0,2%, αλλά δεν επεκτείνεται πέραν του ορίου 
του 0,6%, ο προϊστάµενος της Αρχής που διεξή-
γαγε τον έλεγχο ενηµερώνει τον κατά τόπο αρ-
µόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών και η καλλιέρ-
γεια καταστρέφεται µε έξοδα του καλλιεργητή, 
παρουσία των ελεγκτικών αρχών του Υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, οι 

οποίες δύνανται να καλέσουν και την Ελληνι-
κή Αστυνοµία». Όπως εξηγούν παραγωγοί, το 
να προκύψει περιεκτικότητα στην ψυχοτρόπο 
ουσία µεγαλύτερη του 0,2% σε µια σοδειά, εί-
ναι κάτι σχεδόν τυχαίο, αφού δύο µέρες µεγα-
λύτερης ηλιοφάνειας ή υψηλότερης θερµοκρα-
σίας µπορούν να φτάσουν τη σοδειά στο 0,3 
ή το 0,4% χωρίς να ευθύνεται και χωρίς καν 
να µπορεί να το ελέγξει αυτό ο καλλιεργητής.

Φωτιά στα χωράφια κάνναβης βάζει τροπολογία του υπουργείου

∆απάνες συµβάσεων ιδιωτών κτηνι-
άτρων εκτροφής για την εφαρµογή 
του προγράµµατος ελέγχου και εκρί-
ζωσης της βρουκέλλωσης των αιγο-
προβάτων και των αγελαίων βοοει-
δών (REV-1) έτους 2016, σύµφωνα µε 
την υπ’ αρ. 1677/65137/06.06.2016 
κοινή απόφαση των αναπληρωτών υ-
πουργών Οικονοµικών και Αγροτικής 
Ανάπτυξης (Β’ 1639) και την υπ’ αρ. 
1506/59229/20.05.2016), οι οποίες 
µεταφέρθηκαν από τον τακτικό προϋ-
πολογισµό του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης στους προϋπολογισµούς 
των Περιφερειών, εκκαθαρίζονται σε 
βάρος των πιστώσεων του προϋπολο-
γισµού των Περιφερειών οικονοµικού 
έτους 2020, κατά παρέκκλιση κάθε γε-
νικής ή ειδικής διάταξης και των δια-
τάξεων περί παραγραφής, µέχρι συνο-
λικού ποσού δαπανών 44.000 ευρώ.

Αυτό αναφέρει το άρθρο 2 του νοµο-
σχεδίου, επιπλέον ορίζει ότι:

 Εκτροφείς που προσκόµισαν νε-
κρά βοοειδή, πρόβατα ή αίγες, ανε-
ξαρτήτως αιτιολογίας θανάτου, στις 
αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές κατά τα 
έτη 2014 και 2015, προκειµένου να ε-
ξετασθούν για µεταδοτική σπογγώδη 
εγκεφαλοπάθεια και σπογγώδη εγκε-
φαλοπάθεια βοοειδών, ανεξάρτητα αν 
πραγµατοποιήθηκε η εργαστηριακή ε-
ξέταση από τις αρµόδιες κτηνιατρικές 
αρχές, δικαιούνται επιχορήγησης σύµ-

φωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 5 της 
υπ’ αρ. 432/20486/13-2-2014 ΚΥΑ (Β΄ 
345) και την παρ. 3 του άρθρου 5 της 
υπ’ αρ. 2725/81140/21-7-2015 ΚΥΑ 
(Β’ 1560), εφόσον πληρούν τις λοιπές 
προϋποθέσεις για τη χορήγησή της. 

 Η αποζηµίωση βαρύνει τις πιστώ-
σεις της Συλλογικής Απόφασης Έρ-
γου (ΣΑΕ) 082/2 του προϋπολογισµού 
∆ηµοσίων Επενδύσεων του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης έτους 2020.

Αποσύνδεση ενίσχυσης εξυγίανσης 
ζωικού κεφαλαίου από τεκµηρίωση 
εργαστηριακών εξετάσεων

Η ρύθµιση αυτή κρίνεται αναγκαία 
καθώς κατά τα έτη 2014 και 2015, ένας 
αριθµός δειγµάτων (6.583 στο σύνο-
λο, εκ των οποίων 601 βοοειδή, 5.514 
πρόβατα και 468 αίγες) από νεκρά ζώα 
στην περιφερειακή ενότητα Λάρισας, 
δεν υπεβλήθη σε εργαστηριακή εξέτα-
ση στο Κτηνιατρικό Εργαστήριο Ιωαννί-
νων λόγω έλλειψης των κατάλληλων 
αντιδραστηρίων. Τα δείγµατα αυτά κα-
ταστράφηκαν το Νοέµβριο του 2016. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση δίνεται 
η δυνατότητα καταβολής επιχορήγη-
σης για τη συµµετοχή των κτηνοτρό-
φων στα προγράµµατα επιτήρησης, α-
νεξαρτήτως εάν τα προσκοµιζόµενα α-
πό αυτούς προς τις κτηνιατρικές αρχές 
δείγµατα νεκρών ζώων εξετάσθηκαν 
τελικώς εργαστηριακά για ΣΕΒ ή ΜΣΕ. 

Έως την ηµεροµηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς 
των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλ-
λά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακο-
πή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση 
ή την επιβολή προστίµου. β) Η ισχύς της περ. 
α’ αρχίζει από τις 30.6.2019».

Αλιεία-Υδατοκαλλιέργειες (Π.Ο.Α.Υ)
Άρθρο 12
Με την προτεινόµενη διάταξη επιχειρείται 

η υιοθέτηση της απαγόρευσης αλιείας µε κυ-
κλικά δίκτυα (γρι-γρι) νύχτας κατά τις ηµέρες 
του Σαββάτου και της εποµένης της πανσελή-
νου Κυριακής, από την ανατολή του ηλίου της 
συγκεκριµένης ηµέρας µέχρι την ανατολή του 
ηλίου της εποµένης ηµέρας ενιαία για όλες 
τις περιοχές της Χώρας, εξασφαλίζοντας έτσι 
την οµοιόµορφη ρύθµιση της λειτουργίας του 
ανωτέρω αλιευτικού εργαλείου πανελλαδικά. 

Άρθρο 13: Στο άρθρο 6 του ν. 4282/2014 
προστίθενται παρ. 4 και 5 ως εξής:

«4. Πριν την έκδοση της απόφασης της 
παρ. 1, µε απόφαση του Συντονιστή της οι-
κείας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, µετά από 
εισήγηση της αρµόδιας ∆ιεύθυνσης Αγροτι-
κών Υποθέσεων, εγκρίνεται ο κανονισµός 
λειτουργίας της Π.Ο.Α.Υ. 

Πληθώρα 
αγωγών

Με το άρθρο 
17 ορίζονται 

δύο νέες θέσεις 
δικηγόρων στον 
ΕΛΓΑ κατά του 
οποίου ασκείται 
πληθώρα αγω-

γών

∆είγµατα
∆ίνεται δυνα-
τότητα επιχο-
ρήγησης των 

κτηνοτρόφων, 
ανεξαρτήτως 

εάν τα προσκο-
µιζόµενα από 

αυτούς δείγµατα 
νεκρών ζώων 
εξετάσθηκαν

Στις Περιφέρειες οι δαπάνες κτηνιάτρων 
εκτροφής για βρουκέλλωση, σπογγώδη

Πρόγραµµα 
συλλογής 
νεκρών ζώων

Το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, δια της 
∆ιεύθυνσης 
Κτηνιατρικής ∆ηµόσιας 
Υγείας, (άρθρο 16) θέτει 
σε εφαρµογή Εθνικό 
Πρόγραµµα Συλλογής 
και ∆ιαχείρισης νεκρών 
ζώων, προκειµένου να 
διασφαλισθεί η 
προστασία της δηµόσιας 
υγείας, της υγείας των 
ζώων και του 
περιβάλλοντος. Το 
ΕΠΣΥ∆ χρηµατοδοτείται 
από τις Περιφέρειες 
µέσω ανταποδοτικού 
τέλους για τη συλλογή 
και διαχείριση των 
νεκρών ζώων, το οποίο 
καταβάλλεται µια φορά 
το χρόνο από κάθε 
κτηνοτροφική 
εκµετάλλευση και 
υπολογίζεται ανάλογα 
µε τον αριθµό των 
ζώντων ζώων αυτής. 
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Η ρύθμιση που φέρνει παλιό 
βάρος στους συνεταιρισμούς   
Από τα δάνεια Κοντού στη ρύθμιση Βορίδη, εμπνεύσεως... Αποστόλου  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Ένα καλό και χίλια βάσανα προσθέτει 
στις υπόχρεες συνεταιριστικές οργα-
νώσεις, η ρύθµιση αποπληρωµής πα-
λιών οφειλών, προερχόµενων κατά 
βάση από τα γνωστά δάνεια Κοντού, 
την οποία συµπεριέλαβε στο λεγόµε-
νο ερανιστικό νοµοσχέδιο η κυβέρ-
νηση. Η υπόθεση αυτή ήταν εξ αρχής 
µπρος γκρεµός και πίσω ρέµα. Κι αυ-
τό γιατί, τα δάνεια  µε την εγγύηση 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου για την πα-
ραλαβή σιτηρών του 2008, είναι απ’ 
αυτά που για µια δεκαετία σχεδόν 
ήταν ξεχασµένα. Το θέµα ξανάνοιξε 
επί ΣΥΡΙΖΑ, όταν η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή απαίτησε την ανάκτησή τους 
από τις δανειοδοτηθείσες οργανώ-
σεις, η δε προηγούµενη κυβέρνηση 
µπήκε στη διαδικασία να επαναδια-
πραγµατευθεί τα ποσά, µε τη διαβε-
βαίωση ότι το  όποιο «υπόλοιπο» θα 
το ζητούσε πίσω. Κάπως έτσι το δύ-
σκολο έργο της ανάκτησης του «υ-
πολοίπου» έφθασε στη σηµερινή πο-
λιτική ηγεσία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και στον υπουργό 
Μάκη Βορίδη. 

Είναι σαφές ότι µια ολοσχερής απαί-
τηση του ποσού θα σήµαινε την αυτό-

µατη χρεοκοπία των τελευταίων εκ των 
υπόχρεων οργανώσεων που έχουν µεί-
νει όρθιες. Με µια - δυο ενδεχοµένως 
εξαιρέσεις. Ο υπουργός Μάκης Βορί-
δης επέλεξε να φέρει στη Βουλή ρύθ-
µιση βάσει της οποίας οι συγκεκρι-
µένες απαιτήσεις θα αποπληρωθούν 
σε 20 χρόνια. Προφανώς για το κα-
λό τους! Τώρα τα θέµατα που ανακύ-
πτουν είναι δύο:  

  έστω και έτσι, ποιες εκ των ορ-
γανώσεων έχουν να τα πληρώσουν;

 δεύτερον, τι συνεννόηση έχει γίνει 
µε τις Βρυξέλλες γι’ αυτή τη ρύθµιση;

Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος και οι ορ-
γανώσεις να ταλαιπωρηθούν και οι ο-
φειλές να µην τακτοποιηθούν και η 
χώρα να βρεθεί αντιµέτωπη µε νέο κα-
ταλογισµό εξαιτίας αυτού του λόγου.          

Σε γενικές γραµµές, η νοµοθετική 
ρύθµιση (άρθρο 19) προβλέπει κατ’ 
ουσίαν να ανακτηθεί έντοκα σε µέχρι 
20 ετήσιες δόσεις ποσό 95 εκατ. ευρώ 
από 78 Αγροτικές Συνεταιριστικές Ορ-
γανώσεις που ωφελήθηκαν από ρυθ-
µίσεις - διαγραφές χρεών (1992 και 
1994) ή έλαβαν δανειοδοτήσεις (2008) 
οι οποίες κηρύχθηκαν ασύµβατες µε 
την κοινή αγορά. Οι πρώτες, δόθηκαν 
κατά τα έτη 1992 και 1994, µε σκοπό 
τη ρύθµιση χρεών γεωργικών συνε-
ταιρισµών (συν ΑΓΝΟ).

Στη δεύτερη περίπτωση, πρόκειται 
για επιδότηση επιτοκίου σε δάνεια τα 
οποία είχαν χορηγηθεί ή επρόκειτο να 
χορηγηθούν το έτος 2008 από τα πι-
στωτικά ιδρύµατα της χώρας προς τις 
Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών 
(ΕΑΣ) και τους πρωτοβάθµιους συνε-
ταιρισµούς για αγορά δηµητριακών.

Το συνολικό ποσό προς ανάκτηση 
ανέρχεται σε 95.000.000 ευρώ και οι 
υπόχρεοι προς επιστροφή των ενισχύ-
σεων ΑΣΟ ανέρχονται σε εβδοµήντα 
οκτώ. Εκτιµάται ότι το ποσό των τόκων 
που πρέπει να ανακτηθούν ανέρχεται 
σε 7.727.993 ευρώ για τις 49 ΑΣΟ, ενώ 
το ποσό των εγγυήσεων ανέρχεται σε 
3.686.255,94 ευρώ. Το συνολικό πο-
σό που πρέπει να ανακτηθεί ανέρχε-
ται σε 13.265.352 ευρώ. 

Πονάει η αγάπη  
µάτια µου πονάει

Λίγες είναι οι οργανώσεις που 
έχουν µείνει όρθιες µετά το 2008 

και εξ αυτών µόνο µια - δυο θα 
µπορούσαν να σηκώσουν το 

βάρος της ανάκτησης 

ΕΥΡΩ 
792.829,54 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΕΝΩΣΗ ΑΕ

1.993.798,66 ΕΑΣ ΑΛΜΥΡΟΥ

1.307.954,81 ΕΑΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

3.512.203,20 ΕΑΣ ΑΡΓΟΛΙ∆ΑΣ ΡΕΑ

126.854,03 ΕΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ 

811.167,70 ΑΣ ΑΡΤΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆ΑΣ

199.795,91 ΕΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

1.236.489,07 ΑΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

2.179.252,55 ΕΑΣ ΒΟΛΟΥ

189.011,30 ΕΑΣ ΒΟΝΙΤΣΑΣ

141.469,39 ΕΑΣ ΒΟΧΑΣ

15.159.450,59 ΑΣ ΠΕΛΛΑΣ

296.835,62 ΕΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

690.572,60  ΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

1.289.763,64  ΕΑΣ ∆ΡΑΜΑΣ

729.397,15  ΕΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

630.411,24  ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΤΑΦΙ∆ΙΚΟΣ ΣΥΝ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ

903.820,08  ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ 

2.029.945,37  ΑΕΣ ΕΝΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

826.123,46  ΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1.755.602,88  ΕΝΩΣΗ ΣΥΝ, ΘΗΡΑΪΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

278.756,85  ΕΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

270.825,09  ΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ-ΙΘΑΚΗΣ

3.837.050,65  ΕΝΩΣΗ ΚΙΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΡΗΤΗΣ 

983.105,20  ΕΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ-ΣΕΡΒΙΩΝ

76.794,30  ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ, ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

457.296,95  ΑΣ ΛΑΜΙΑΣ

73.892,81  ΕΑΣ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ

253.708,05  ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ, ΛΗΜΝΟΥ

1.161.331,92  ΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ

383.728,29  ΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΤΥΡΝΑΒΟΥ-ΑΓΙΑΣ

3.020.031,36  ΕΑΣ ΛΙΒΑ∆ΕΙΑΣ

627.916,07  ΑΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ

1.419.157,13  ΜΑΣΤΙΧΑ ΧΙΟΥ

2.557.336,75  ΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

461.775,02  ΑΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

189.011,30  ΕΑΣ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΑΡΓΟΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

334.821,60  ΕΑΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

390.730,47  ΕΑΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ

174.422,94  ΕΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

4.005.989,42  ΕΑΣ ΠΕΖΩΝ

1.649.080,74  ΑΣ ΠΗΛΙΟΥ-ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑ∆ΩΝ 

910.163,34  ΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

997.162,99  ΕΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

716.397,30  ΕΑΣ ΡΟ∆ΟΠΗΣ

155.393,22  ΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ∆, ΚΑΝΤΑΝΟΥ ΣΕΛΙΝΟΥ

2.026.665,70  ΕΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΕΣ Α,Ε,

1.995.904,75  ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ, ΣΤΥΛΙ∆ΑΣ 

142.706,72  ΑΣ ΤΗΝΟΥ-ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ

1.834.277,46  ΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ 

79.598,52  ΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

79.285,11  ΑΡΓΕΑΣ ΦΡΟΥΤ

767.080,54  ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΡΤΑΣ

1.237.440,00  ΑΣ ΑΡΧΑΝΩΝ

2.078.854,24  ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝ, Ν, ΑΓΧΙΑΛΟΥ

2.949.304,78  ΚΑΣΟ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝ, ΘΗΒΩΝ

1.517.785,33  ΑΣ ΣΥΚΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ «ΣΥΚΙΚΗ»

24.460,92  ΑΕΣ ΜΕΡΑΜΒΕΛΛΟΥ

249.807,17  ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

57.357,16  ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ, ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

179.432,71 ΑΣ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ

1.349.459,27 ΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ-ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

1.313.978,20 ΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ «VENUS GROWERS»

149.597,83 ΑΣ ΜΕΣΗΣ

200.876,16 ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ 

1.075.420,46 ΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

1.763.768,04 ΕΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

248.486,49 ΚΣΟΣ ΑΕ

329.227,21 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ, ΑΝΩΓΕΙΩΝ

396.111,17 ΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ»

727,117,04 ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝ, «Η ΠΙΝ∆ΟΣ»

77.723,61 ΑΣ ∆ΑΜΑΣΙΟΥ

1.800.771,73 ΑΣ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

331.878,00 ΕΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

86.380.175,33  ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΣΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
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Ο κλήρος πέφτει στη Γερµανία η οποία αναλαµβάνοντας 
την προεδρία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, καλείται να 
πείσει όλα τα κράτη µέλη να συνταχθούν µε τη γραµµή 
της Κοµισιόν στο σχέδιο ανάκαµψης της οικονοµίας. Οι 
τέσσερις συνήθεις ύποπτοι, Αυστρία, Ολλανδία, ∆ανία 
και Σουηδία θα χρειαστεί να εξηµερωθούν σύµφωνα µε 
τη νέα ατζέντα των Βρυξελλών.
Η Γερµανία έχει ήδη χαρτογραφήσει το πεδίο της µάχης 
και στέκεται στα εξής σηµεία:
Αυστρία: Η συµµετοχή των Πρασίνων στην 

κυβέρνηση του Σεµπάστιαν Κουρτζ, δεν µπορούν παρά 
να µαλακώσουν τη στάση του κράτους.
Ολλανδία: Μεγάλες αποστάσεις εντοπίζει ο 
πρωθυπουργός της Ολλανδίας, Μαρκ Ρούτε, 
ωστόσο ο ίδιος σχολίασε θετικά το πρόγραµµα 
µεταρρυθµίσεων της Ιταλίας. 
∆ανία: Τόσο η ∆ανία όσο και η Σουηδία, επειδή δεν 
ανήκουν στη ζώνη του ευρώ, δεν θα ρισκάρουν  να 
αποµακρυνθούν περαιτέρω από τα οικονοµικά 
ζητήµατα της ΕΕ, εκτιµούν οι Γερµανοί αξιωµατούχοι. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Είναι γεγονός ότι από τους πόρους 
που η ΕΕ προορίζει για την Κοινή 
Αγροτική Πολιτική εξακολουθούν 
να λείπουν περίπου 35 δισ. ευρώ, 
συγκριτικά µε τα ποσά που διαχει-
ρίστηκαν τα κράτη µέλη κατά την 
τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. 
Σε κάθε περίπτωση πάντως η Κοµι-
σιόν έδειξε ότι είναι διατεθειµένη να 
δώσει κάτι παραπάνω, έστω και για 
τα µάτια του κόσµου, ώστε να διευ-
κολύνει την ατζέντα της και σε αυ-
τό το πλαίσιο προτίθενται να κινη-
θούν οι αξιώσεις του Κοινοβουλίου 
από εδώ και πέρα.

Μετά την ανακοίνωση της ανα-
νεωµένης πρότασης για το Πολυε-
τές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο (Π∆Π) 
της Κοµισιόν, ο πρόεδρος της Επι-
τροπής Γεωργίας της Ευρωβουλής, 
Νόρµπερτ Λινς είπε ότι υπάρχουν 
περιθώρια διεκδίκησης περισσότε-
ρων πόρων. «Πρόκειται για µια κα-
λή αρχή. Βασική µας διεκδίκηση εί-
ναι η διατήρηση του προϋπολογι-
σµού της ΚΑΠ στα επίπεδα της τρέ-
χουσας προγραµµατικής περιόδου, 
αφού όσο πιο µεγάλες είναι οι απαι-
τήσεις από τους αγρότες για προστα-
σία του περιβάλλοντος, τόσο καλύτε-
ρη πρέπει να είναι η οικονοµική υ-
ποστήριξη του κλάδου. Αντιλαµβά-
νονται πως υπάρχουν ακόµα περι-
θώρια διαπραγµάτευσης εδώ» υπο-
στήριξε ο Γερµανός Χριστιανοδηµο-
κράτης ευρωβουλευτής.

Ειδικότερα, στο νέο κοινό προ-
ϋπολογισµό η Κοµισιόν προτείνει 
στα 1,1 τρισ. ευρώ να προστεθούν 
επιπλέον 750 δισ., σχηµατίζοντας 
ένα Ταµείο ανάκαµψης που θα ε-
πανεκκινήσει  τα γρανάζια της οι-
κονοµικής µηχανής του µπλοκ. Α-
πό αυτό το ποσό προέρχονται και 

πρόσθετοι πόροι 15 δισ. του β’ πυ-
λώνα, προκειµένου κατά την Κοµι-
σιόν «να µπορέσουν οι αγροτικές 
περιοχές της Ένωσης να προχωρή-
σουν στις απαραίτητες διαρθρωτικές 
αλλαγές που προϋποθέτει η  Ευρω-
παϊκή Πράσινη Συµφωνία αλλά και 
η επίτευξη των φιλόδοξων στόχων 
που ορίζει η νέα στρατηγική για τη 
βιοποικιλότητα και το Farm to Fork».

Στο νέο προτεινόµενο Π∆Π θα δι-
ατεθούν 348,3 δισεκατοµµύρια ευ-
ρώ στην ΚAΠ, εκ των οποίων 258,3 
δισ. ευρώ θα διατεθούν για τον α’ 
πυλώνα και 90 δισ. ευρώ για τον β’ 
πυλώνα. Πρόκειται για αύξηση σχε-
δόν 20 δισ. ευρώ σε σχέση µε αυτά 
που πρότεινε η Κοµισιόν τον περα-
σµένο Φεβρουάριο. Η τότε πρότα-
ση περιελάµβανε το συνολικό ποσό 
των 329,3 δισ. ευρώ για την ΚΑΠ, µε 

256,7 δισ. στον πρώτο πυλώνα και 
72,5 δισ. στο δεύτερο πυλώνα.

Φυσικά δεν έχει κλειδώσει ακόµα 
κάτι, αφού µένει να συµφωνήσουν 
τα κράτη µέλη στη σύνοδο Κορυφής 
τον Ιούνιο, προτού παρθεί µια πρώτη 
απόφαση στη Σύνοδο του Ιουλίου. 
Τρία στρατόπεδα θα συγκρουστούν 
σε αυτό το νέο γύρο διαλόγων. Η βα-
σική αντίθεση εντοπίζεται ανάµεσα 
στο νέο γαλλογερµανικό άξονα και 
τους υποστηρικτές του που αποτε-
λούν και την πλειοψηφία των κρα-
τών µελών και τους τέσσερεις οπα-
δούς της λιτότητας, Αυστρία, Ολλαν-
δία, ∆ανία και Σουηδία.

Η πρόταση που υποβλήθηκε από 
τις τέσσερις χώρες το περασµένο Σαβ-
βατοκύριακο, που απορρίπτει την ε-
πιχορήγηση ποσών στα πιο αδύναµα 
κράτη µέλη, έδειξε πόσο διαιρεµένες 

παραµένουν οι εθνικές κυβερνήσεις 
σχετικά µε τον τρόπο χρηµατοδότη-
σης της ανάκαµψης από την κρίση 
του κορωνοϊού, αλλά και γενικότε-
ρα το µέγεθος της στήριξης που θα 
δοθεί στους διαφορετικούς τοµείς.

Το παζλ γίνεται πιο δύσκολο γιατί 
οι ανατολικές χώρες, το τρίτο στρα-
τόπεδο, που έχουν επηρεαστεί λιγό-
τερο από την πανδηµία, δεν θέλουν 
να φύγουν κονδύλια από µεγάλα 
χαρτοφυλάκια του Μπάτζετ, όπως 
η Συνοχή και η ΚΑΠ, για τη χρηµα-
τοδότηση της ανάκαµψης. Επιπλέ-
ον οι χώρες αυτές βλέποντας πως η 
Κοµισιόν είναι διατεθειµένη να δώ-
σει  περισσότερο αέρα στα δηµοσι-
ονοµικά της, δεν αποκλείεται έστω 
και σε αναιµικά να προβάλουν ορι-
σµένες από τις πιο ερειστικές θέσεις 
τους, όπως η εξωτερική σύγκλιση.

Δεν αρκούν τα 
επιπλέον 15 δις για 

να πρασινίσει η ΚΑΠ 
Δίνει κάτι 

παραπάνω στον 
δεύτερο πυλώνα 

η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, 

κρίνοντας πως 
με 15 δισ. ευρώ, οι 

Ευρωπαίοι αγρότες 
θα μπορέσουν να 

στηρίξουν τους 
φιλόδοξους στόχους 

που θέτει η  Πράσινη 
Συμφωνία

Η εξηµέρωση 
των φειδωλών 

η µεγαλύτερη πρόκληση
της Γερµανικής Προεδρίας

Η Επόμενη 
Γενιά
Το πρωτοφανούς φιλοδοξίας 
σχέδιο της Επιτροπής, µε τίτλο 
«Next Generation EU», 
περιλαµβάνει 500 δισ. ευρώ 
σε επιχορηγήσεις και 250 δισ. 
σε δάνεια για τη διασφάλιση 
της συνοχής της ΕΕ και την 
προώθηση των στρατηγικών 
της προτεραιοτήτων.

Οι φειδωλοί
«Οι θέσεις των κρατών µελών 
απέχουν πολύ µεταξύ τους και 
απαιτείται οµοφωνία, συνεπώς 
οι διαπραγµατεύσεις θα 
πάρουν χρόνο», σηµείωσε 
Ολλανδός αξιωµατούχος. 
«Είναι δύσκολο να φανταστεί 
κανείς ότι αυτή η πρόταση θα 
είναι το σηµείο κατάληξης 
αυτών των 
διαπραγµατεύσεων».

Χειρουργική 
επέμβαση
Η πρόταση της Κοµισιόν για το 
Π∆Π είναι παρεµφερής µε 
αυτήν που κατέθεσε ο Σαρλ 
Μισέλ τον Φεβρουάριο, ύψους 
1,1 τρισ. ευρώ, αλλά µε 
«χειρουργικές παρεµβάσεις», 
όπως ειπώθηκε από 
αρµόδιους αξιωµατούχους.
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ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ
«Έχουµε µια συµµετρική 
απειλή που µας αγγίζει 
όλους. ∆εν θα έχουµε 
µνηµονιακή αιρεσιµότητα. 
Θα υπάρχει µια σύνδεση 
αυτών των καινούργιων 
πόρων του Ταµείου 
Ανάκαµψης µε αυτό που 
όλες οι χώρες δεσµεύονται 
να κάνουν στο πλαίσιο του 
οικονοµικού εξαµήνου».

ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΕΛΕΡ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
«Η πανδηµία είναι η µόνη 
πανανθρώπινη ισοπολιτεία, 
ως προς την απειλή. Οχι 
όµως ως προς τον 
υποχρεωτικό εγκλεισµό. 
Αλλο να είσαι κλεισµένος 
σε σπίτι, σε φτωχική 
γειτονιά µε παιδιά, σε λίγα 
δωµάτια και άλλο να έχεις 
στη διάθεσή σου σπίτι µε 
κήπους και βεράντα».

ΤΖΕΦΡΙ ΠΑΪΑΤ
ΠΡΕΣΒΗΣ ΗΠΑ
«Μπορείτε να στηρίζεστε 
στις ΗΠΑ ότι θα είναι ένας 
ισχυρός σύµµαχος του 
ΝΑΤΟ. Η στρατιωτική 
σχέση είναι πιο ισχυρή από 
ποτέ, η οποία ενισχύεται 
από τις διαπροσωπικές 
σχέσεις υψηλά ιστάµενων 
προσώπων. Βέβαια, η 
Ελλάδα βρίσκεται σε µια 
πολύπλοκη γειτονιά».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΝΑ ΛΕΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ∆ΑΝΕΙΟ ΜΙΑ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ ∆ΡΟΜΟΣ

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Κουρελού
 «Εγώ λέω ότι ενίοτε 
χρειάζονται και νοµοσχέδια 
«κουρελού», όπως και η 
κουρελού είναι ένα χρήσιµο 
υφαντό, ένα χρήσιµο στρωσίδι, 
στις αγροικίες πολλές φορές», 
είπε ο Μάξιµος κατά τη 
συζήτηση για το «ερανιστικό». 
«Μπορεί να είναι πλίνθοι 
κέραµοι ατάκτως ειρηµένοι, 
αλλά λύνουν προβλήµατα», 
σχολίασε ο Θεσσαλός.

 

Τηλεδιασκέψεις ΓΑΠ
Όταν ακούς για την «ανάγκη 
σύνταξης ενός εθνικού 
στρατηγικού σχεδίου για τον 
πρωτογενή τοµέα συνολικά». 
Άλλαξε... συχνότητα. Γιατί την 
τελευταία 30ετία, µια τέτοια 
πρόταση έχει παίξει, χιλιάδες 
φορές. Τώρα ήρθε η ώρα και 
του πρώην πρωθυπουργού Γ. 
Παπανδρέου να πει το ίδιο 
ποίηµα σε τηλεδιάσκεψη µε 
φορείς του νοµού.

 

Υφαρπαγή ΤΗC
«Η διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ 
επιχειρούσε καθ’ υφαρπαγήν να 
οδηγήσει το ανώτατο όριο 
τετραϋδροκανναβινόλης στο 
0,6%» λέει ο υπουργός της 
πλατείας αναφορικά µε τη  
διάταξη περί βιοµηχανικής 
κάνναβης και µε την οποία 
τίθεται το ανώτατο όριο στο 
0,2%, καλώντας την αξιωµατική 
αντιπολίτευση να τοποθετηθεί 
χωρίς περιστροφές.

Αφού δίνει κάτι παραπάνω γιατί δεν το λέει

Οι αιγοπροβατοτρόφοι για τα αρνιά που δεν πουλήθηκαν το 
Πάσχα, αιτούνται αποζηµιώσεις και όχι για το γάλα. Προς τι 
τα υπονοούµενα του Μαυρουδή και οι συστάσεις για «προσο-
χή στο δηµόσιο διάλογο, γιατί λέγονται πράγµατα που µπρο-
στά σε αυτά που λέει η κυβέρνηση οδηγούν τον κλάδο σε ε-
λαχιστότατες αποζηµιώσεις»; Τι εννοεί; «Να ψάξετε τα στοι-
χεία σφαγών, τις ποσότητες σε κιλά, να προσθέσετε και τη δι-
αταραχή της τιµής και θα δείτε ότι το ποσό που επιλέγω να δώ-
σω όχι απλώς είναι γενναιόδωρο, όχι απλώς είναι δίκαιο, αλ-
λά είναι και παραπάνω από τα δεδοµένα. Το ποσό θα το πει;

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Κάθε 15νθήµερο θα 
βγάζει και από κάτι για 
το εξαγωγικό άνοιγµα 
ελληνικών ακτινιδίων 
στις ασιατικές αγορές, 
ο υπουργός της 
πλατείας, ήτοι Κίνα, Ν. 
Κορέα και Ταϋλάνδη. 
Οι εφαρµοστικές ΚΥΑ 
εκδόθηκαν, µε το καλό 
οι παραδόσεις.

Καλά τα είπε ο Πίττας 
της ∆ιεπαγγελµατικής 
Μελιού για τις 
κυρώσεις αναφορικά 
µε τον περιορισµό των 
ελληνοποιήσεων, είναι 
απαραίτητες αρκεί να 
συνδέονται απευθείας 
µε την εφορία. Βέβαια, 
µέγα ζητούµενο η 
σωστή εφαρµογή 
των ελέγχων...

Υβρίδια
 Να ‘χαµε να λέγαµε η 

αναµόρφωση του ΕΛΓΑ, που 
πέραν των tablets, αργεί, ενώ το 
χαλάζι και οι άκαιρες βροχές 
έρχονται όλο και πιο νωρίς. Το 
θέµα τέθηκε επισταµένως και 
από τον Μάξιµο (έδωσα τη µάχη 
στο γάλα), στη συζήτηση στη 
Βουλή για το «ερανιστικό».

 Αλήθεια, γιατί επέµεινε 
στην υποχρεωτικότητα της 
ασφάλισης; Τίθεται ζήτηµα µη 
υποχρεωτικότητας; Γιατί κατά 
τον ίδιο, η είσοδος του ιδιωτικού 
τοµέα, θα πρέπει να είναι προς 
τις επιπλέον ασφαλιστικές 
καλύψεις. 

 «Όπως είναι υποχρεωτική η 
ασφάλιση στο Ι.Χ. αυτοκίνητο, 
οµοίως θα πρέπει και η αγροτική 
παραγωγή να είναι 
υποχρεωτικώς ασφαλισµένη, 
είτε στον κρατικό Οργανισµό, 
τον ΕΛΓΑ, είτε στον ιδιωτικό 
τοµέα», είπε.

;

ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Αν και δεν παίζουµε 
πλέον δυο µατς την 
εβδοµάδα, προπονούµαι 
καθηµερινά όσο καλύτερα 
µπορώ, αν και πάλι δεν 
είναι όπως είχαµε 
συνηθίσει πριν την 
πανδηµία. Είναι η νέα 
κανονικότητα στην οποία 
οφείλουµε να 
προσαρµοστούµε».

Εγώ πάντως 
το µαγείρεµα 
µε τα δάνεια 
Κοντού και τις 
ανακτήσεις των 
συνεταιρισµών 
το έκανα, αν 
δεν τους αρέσει, 
περί ορέξεως 
κολοκυθόπιτα!  

Μπήκαν νωρίς τον Μάιο οι ζέστες και 
φαινόταν ότι θα το γυρνούσε ο καιρός! 
Ήρθαν ξανά τα κρύα, συνοδεύτηκαν και από 
κατά τόπους χαλάζι, µε συνέπειες τεράστιες 
ζηµιές σε χιλιάδες στρέµµατα µε 
καλλιέργειες σε όλη τη χώρα. 
Πυρηνόκαρπα, ακτινίδια, καλαµπόκια, σόγια 
και ηλίανθος στην Καβάλα, βιοµηχανική 
ντοµάτα, κριθάρι, βαµβάκια, περιβόλια και 
σιτηρά, αλλά και σε µηδική, ψυχανθή στον 
θεσσαλικό κάµπο, µήλα στη Ζαγορά, 
κεράσια στη Ροδόπη, κάποιες από τις 
καλλιέργειες που χτυπήθηκαν. Οι 
παραγωγοί ανυπεράσπιστοι, όπως πάντα! 
Περιµένουν τους εκτιµητές, όπως πάντα! 
Και µετά τις αποζηµιώσεις, όπως πάντα! 
Πότε και πόσο δίκαια θα ανταποκριθεί η 
διοικητική µηχανή του ΕΛΓΑ; Όπως πάντα!

Η νέα προκήρυξη για τις εξισωτικές του 
2020 αναµένεται να βγει χωρίς αλλαγές επί 
της ουσίας, µε µόνη διαφορά τη µειωµένη 
στο µισό ενίσχυση για τους αγρότες και 
κτηνοτρόφους µε δραστηριότητας σε πρώην 
µειονεκτικές περιοχές. Εκεί που έλεγε ο 
Βορίδης ότι θα ενισχύσει την κτηνοτροφία, 
σχολιάζει φίλος αγρότης, ούτε µε τα 
αµνοερίφια έκανε κάτι και τώρα µε την 
εξισωτική κόβει κιόλας εκεί που έδιναν. 
Μήπως έχει βαλθεί να εξαφανίσει την 
κτηνοτροφία, αναρωτιέται;

Τα καλά νέα ξεκίνησαν από τα τέλη 
Φεβρουαρίου, όταν στα πρώτα κρούσµατα 
κορωνοϊού στην Κίνα, έγινε ανάρπαστο το 
ελληνικό σκόρδο. Τώρα στον Πλατύκαµπο 
τρίβουν τα χέρια τους. Από τη µία µεγάλη 
φαρµακευτική της Ιαπωνίας ζητάει οι 
παραγωγοί της περιοχής να γίνουν 
αποκλειστικοί τους αντιπρόσωποι, ενώ την 
ίδια ώρα άλλη εταιρεία από την Ολλανδία 
έχει δείξει ενδιαφέρον για το προϊόν της 
περιοχής, για ανθρώπινη κατανάλωση. Οι 
παραγωγοί του Πλατύκαµπου καλλιεργούν 
περίπου 1.000 στρέµµατα µε σκόρδα 
ετησίως, που τους δίνουν περί τους 2.000 
τόνους. Τι θα επιλέξουν; Την πιο 
συµφέρουσα προσφορά! 

Καλή είδηση και για τα µήλα της Ζαγοράς 
εσοδείας 2019. Από τον συνεταιρισµό 
αναφέρουν ότι οι προπωλήσεις 
ολοκληρώθηκαν στα τέλη Απριλίου, δεύτερη 
φορά που γίνεται αυτό τα τελευταία 30 
περίπου χρόνια. Τα µήλα έχουν πουληθεί 
µέχρι το τελευταίο κιλό και αναµένεται να 
κυκλοφορήσουν εκ νέου από αρχές 
Σεπτεµβρίου, µε πρώτα τα πρώιµα Gala. Η 
διοίκηση της οργάνωσης ευχαριστεί τους 
καταναλωτές, αλλά και τους συνεργάτες της, 
από παραγωγούς µέχρι και εµπόρους. Όταν 
όλοι δουλεύουν σωστά, όλοι κερδίζουν!

Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Ε
υρωπαϊκά, αυτές τις µέρες, οι 
κινήσεις έχουν ιδιαίτερο ενδι-
αφέρον. Κατόπιν ωρίµου σκέ-
ψεως, Μέρκελ και Μακρόν, 

ανέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή να παρουσιάσει ένα γενναίο πρό-
γραµµα χρηµατοδότησης για την ανά-
καµψη των οικονοµιών, ύψους 750 
δισ. ευρώ, το οποίο για την Ελλάδα 
µεταφράζεται σε 22,5 δισ. ευρώ επι-
χορηγήσεις και 9,4 δισ. ευρώ δάνεια. 

  Τα τυχερά μας
ΩΦΕΛΕΙΕΣ απ’ αυτό το πακέτο ανα-
µένεται να έχει και η Κοινή Αγροτι-
κή Πολιτική, καθώς, µε βάση το Πο-
λυετές ∆ηµοσιονοµικό Πλαίσιο ενι-
σχύεται µε 20 δισ. ευρώ επιπλέον, 
σε σχέση µε τις αρχικές προτάσεις, 
φθάνοντας συνολικά τα 348,3 δισ. 
ευρώ. Εδώ τη µερίδα του λέοντος 
θα έχει ο λεγόµενος δεύτερος πυ-
λώνας, µε 17,5 δισ. ευρώ επιπλέον 
αυτών που προέβλεπαν οι προτά-
σεις της Ε.Ε. µέχρι το Φεβρουάριο. 

  Πολλά εργαλεία
ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ, οι παραπάνω κι-
νήσεις δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Έ-
νωση βγαίνει για λίγο από τον λή-
θαργο της γραφειοκρατίας, αντιδρά 
στις δυσκολίες που δηµιούργησε 
ο κορωνοϊός και διαµορφώνει τις 
προϋποθέσεις για µια καινούργια 
περίοδο ανάπτυξης των ευρωπαϊ-
κών οικονοµιών. Τι σηµαίνει αυτό 
για τους αγρότες; Ότι θα έχουν στη 
διάθεσή τους αρκετά χρηµατοδοτι-
κά εργαλεία σαν κι αυτά που διέθε-
ταν τις τελευταίες δεκαετίες, ενδε-
χοµένως και κάποια παραπάνω. 

  Τσίμπα κάτι
ΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ του 
νέου Πολυετούς ∆ηµοσιονο-
µικού Πλαισίου προηγήθηκε, 
ως γνωστόν, η δηµοσιοποίη-
ση της στρατηγικής Farm to 
Fork. Μέσω αυτής της στρα-
τηγικής, η Ευρωπαϊκή Ένωση 
επιχειρεί µια πραγµατική στρο-
φή στη Βιώσιµη Ανάπτυξη, θυσιά-
ζοντας ενδεχοµένως, σε αυτή τη φά-

ση, ένα µέρος της ανταγωνιστικότη-
τας των αγροτικών προϊόντων στην 
παγκόσµια αγορά. 

  Μόνο αυτά τα λίγα
ΤΙ ΛΕΕΙ αυτή η στρατηγική; Ότι οι Ευ-
ρωπαίοι αγρότες θα πρέπει να παρά-
γουν µε όλο και λιγότερη χρήση χη-
µικών για θρέψη και φυτοπροστασία 
των φυτών, θα πρέπει να δείχνουν ό-
λο και µεγαλύτερο σεβασµό στο περι-
βάλλον και η διάθεση των προϊόντων 
θα πρέπει να έχει όλο και πιο πολύ 
γνώµονά της τις τοπικές αγορές, πε-
ριορίζοντας αντίστοιχα το αποτύπω-
µα του άνθρακα σ’ αυτό που παίρνει 
στα χέρια του ο καταναλωτής. 

  Με τα λεφτά της
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ να υποστηριχθεί µια 
τέτοια προσπάθεια χωρίς απώλειες 
στην παραγωγή και χωρίς κόστος 
για το εισόδηµα του παραγωγού; 
∆ύσκολα! Πιθανώς µε τη χρήση της 
νέας τεχνολογίας. Φαίνεται πως η 
Ευρώπη και κυρίως η Γερµανία, εί-
ναι έτοιµη να καλύψει τεχνολογι-
κά τις νέες ανάγκες. Έτσι, τα κοι-
νοτικά ταµεία και ειδικότερα τα δι-
αρθρωτικά ταµεία, έρχονται να κα-
λύψουν χρηµατοδοτικά την ενσω-
µάτωση αυτής της νέας τεχνολογί-
ας στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις.

  Κομμάτι στην πίτα
ΠΟΣΟ ΕΤΟΙΜΗ είναι για τη µετάβα-
ση σ’ αυτό το νέο πλαίσιο η ελληνι-
κή γεωργία; Καθόλου. Θα χρειασθεί 
να γίνει πολύ δουλειά, τόσο σε επί-

πεδο κεντρικής διοίκησης για το 
σχεδιασµό του εθνικού φακέλου 

προσαρµογής στα δεδοµένα της 
νέα ΚΑΠ, όσο και σε επίπεδο 
αγροτικών εκµεταλλεύσεων 
για την αξιοποίηση των νέ-
ων δυνατοτήτων µε στόχο τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας και τη µείωση του κό-
στους παραγωγής. Πόσοι α-
γρότες το αντιλαµβάνονται 
αυτό; Λίγοι. Είναι πάντως αυ-
τοί που θα µείνουν µε πολ-
λές αξιώσεις στο παιχνίδι.   

Χ
ρειάζονται µόνο δυο-τρία µαθήµατα 
οικονοµικής θεωρίας για να καταλά-
βει ένας φοιτητής σχολής οικονοµι-
κών επιστηµών γιατί τα πλαφόν, δη-

λαδή τα ανώτατα όρια τιµών, αποτελούν γενι-
κά κακή ιδέα. Ωστόσο, η ιταλική κυβέρνηση ε-
πέλεξε να θέσει πλαφόν στην τιµή για τις µά-
σκες προσώπου - και αφοµοιώνει έτσι το συ-
γκεκριµένο µάθηµα µε τον «δύσκολο» τρόπο.

Το πρόβληµα µε την επιλογή µιας τεχνητά 
χαµηλής τιµής είναι ότι προκαλεί σχεδόν πά-
ντα ελλείψεις. Οι καταναλωτές θέλουν να αγο-
ράζουν πάρα πολλά «τεµάχια», ενώ οι προµη-
θευτές παράγουν πολύ λιγότερα λόγω έλλει-
ψης κινήτρου. Αυτό συµβαίνει στην Ιταλία α-
φότου η κυβέρνηση όρισε ότι οι χειρουργικές 
µάσκες πρέπει να κοστίζουν 50 σεντς (χωρίς 
ΦΠΑ). Ορισµένες ιταλικές επιχειρήσεις που εί-
χαν αναπροσανατολίσει τις γραµµές παραγω-
γής τους προκειµένου να κατασκευάζουν µά-
σκες, λένε τώρα ότι η τιµή της διατίµησης είναι 
πολύ χαµηλή για να καλύψει τα κόστη τους. [...]

Οι επιστήµονες θεωρούν ότι οι µάσκες προ-
σώπου µπορούν να βοηθήσουν στον περιορι-
σµό της εξάπλωσης του κορωνοϊού, ειδικά σε 
µέρη όπου η διατήρηση της κοινωνικής από-
στασης είναι αντικειµενικά δύσκολη, όπως στα 
µέσα µαζικής µεταφοράς. Η ιταλική κυβέρνηση 

προτείνει τη χρήση 
τους και ορισµένες 
τοπικές αρχές τις έ-
χουν καταστήσει υ-
ποχρεωτικές σε πολ-
λές περιπτώσεις. Το 
να επιτρέπει κανείς 
στους πολίτες να α-
γοράζουν µάσκες 
σε λογική τιµή δεν 

είναι µόνο δίκαιο για τους φτωχότερους εξ αυ-
τών. Κάνει και την πολιτική της χρήσης µάσκας 
πιο αποτελεσµατική, καθώς ενισχύει σταδιακά 
τη συµµόρφωση και βοηθά στη µείωση του κιν-
δύνου µετάδοσης του ιού. Ή τουλάχιστον αυ-
τή είναι η επικρατούσα θεωρία. Όπως ανακά-
λυψε η ιταλική κυβέρνηση, ο καθορισµός µέ-
γιστης τιµής πρέπει να αποτελεί µέρος µιας ευ-
ρύτερης στρατηγικής [...]. 

Η Ιταλία δεν είναι η µόνη χώρα που προχώ-
ρησε σε διατίµηση όσον αφορά τις µάσκες. Η 
Νότια Κορέα και η Ταϊβάν το έχουν κάνει επί-
σης.[...]. Η Μάλτα ακολούθησε την Ιταλία και 
έθεσε πλαφόν τιµής στα 0,95 ευρώ[...].Πολλές 
εταιρείες σε όλο τον κόσµο αναζητούν κρατι-
κή στήριξη, καθώς δίνουν τη µάχη της επιβίω-
σης µέσα σε µια καταθλιπτική οικονοµική συ-
γκυρία, ενώ οι πολιτικοί πιθανόν να µπαίνουν 
συχνά στον πειρασµό να χρησιµοποιήσουν τις 
νέες τους εξουσίες - ελέω κρίσης - προκειµένου 
να επιβάλλουν τεχνητά χαµηλές τιµές. Πριν το 
πράξουν, θα πρέπει να διαβάσουν καλύτερα τα 
πρώτα κεφάλαια ενός απλού εγχειριδίου οικο-
νοµικής θεωρίας για αρχάριους. 

  *ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG

Κακή ιδέα
τα πλαφόν

ΤΟΥ ΦΕΡΝΤΙΝΑΝΤΟ 
ΤΖΟΥΛΙΑΝΟ *

Φαίνεται πως η 
Ευρώπη και κυρίως 
η Γερµανία, είναι 
έτοιµη να καλύψει 
τεχνολογικά τις 
νέες ανάγκες. Έτσι, 
τα κοινοτικά ταµεία 
και ειδικότερα 
τα διαρθρωτικά 
ταµεία, έρχονται 
να καλύψουν 
χρηµατοδοτικά 
την ενσωµάτωση 
αυτής της νέας 
τεχνολογίας 
στις αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις
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Ι∆ΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 
LEADER 

107

253 

44

ΥΠΕΡ∆ΕΣΜΕΥΣΗ

ΝΕΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ
ΠΑΝΕ ΣΤΗΝ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στην υπερδέσµευση ποσού 107 ε-
κατ. ευρώ προχώρησε το υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα 
προγράµµατα Leader, φτάνοντας 
το συνολικό προϋπολογισµό στα 
253 εκατ. ευρώ, ώστε να ενισχυ-
θούν περισσότερες επενδύσεις 
κυρίως στον τοµέα της αγροτικής 
µεταποίησης όπου έχουν προκύ-
ψει αρκετοί επιλαχόντες. 

Σύµφωνα µε τη σχετική ενηµέ-
ρωση συγκεκριµένα έχει προκύψει:

 υπερδέσµευση πόρων της τά-
ξης των 63 εκατ. ευρώ.

 µεταφορά πόρων ύψους 44 ε-
κατ. ευρώ από το µέτρο 4.2.1 της 
Μεταποίησης Γεωργικών Προϊό-
ντων που έχει εκχωρηθεί από το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
στις Περιφέρειες προς τις αντίστοι-
χες δράσεις του Leader.

Σύµφωνα µε εκτιµήσεις των Α-
ναπτυξιακών Εταιρειών (βλέπε σχε-
τικό άρθρο δεξιά) από τις προτά-
σεις ιδιωτικών επενδύσεων που έ-
χουν αξιολογηθεί, µπορούν να ε-
γκριθούν προς ενίσχυση οι 2.350. 
Ωστόσο χρήµατα, υπήρχαν µόλις 
για τα 1.000, οπότε αναµένεται µε 
τα παραπάνω κονδύλια, να εξυ-
πηρετηθούν περίπου ακόµα 700-
800 επενδύσεις που έχουν εγκρι-

θεί για αγρότες και µικροεπενδυ-
τές. Σηµειώνεται εδώ πως προτε-
ραιότητα θα δοθεί στους φορείς 
που έχουν αποδείξει µεγαλύτερη 
αποτελεσµατικότητα στη διαχείρι-
ση των κονδυλίων τους και ταχύ-
τητα στις αξιολογήσεις.

Ειδικότερα, µε βάση τον σχεδι-
ασµό της Γενικής Γραµµατείας Α-
γροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρι-
σης Κοινοτικών Πόρων και του 
Υπουργού, που οριστικοποιήθη-
κε σε συνεργασία µε τις Περιφέ-
ρειες σε πρόσφατη τηλεσύσκεψη 
(20.5.2020), επιπλέον των 146 ε-
κατ. ευρώ που διατέθηκαν αρχικά 
για τις προκηρύξεις των τοπικών 
προγραµµάτων Leader, έχουν ε-
ξασφαλιστεί ακόµη 107 εκατ. ευ-
ρώ για την κάλυψη του σηµαντι-
κού επενδυτικού ενδιαφέροντος 
που εκδηλώθηκε. 

 Υπενθυµίζεται, ότι πόροι της τά-
ξης των 62 εκατ. ευρώ διατέθηκαν 
ως υπερδέσµευση και στο πλαίσιο 
των προκηρύξεων ύψους 78 εκατ. 
ευρώ για δηµόσιες επενδύσεις του 
Leader, ώστε να δοθεί η δυνατότη-
τα ένταξης έργων συνολικής δη-
µόσιας δαπάνης 140 εκατ. ευρώ.

Σηµειώνεται εδώ, πως περιφε-
ρειακά το µέτρο της Μεταποίησης 
λίγες Περιφέρειες το αξιοποίησαν, 
αφήνοντας την µεγάλη «κάβα» που 
αξιοποιούν τώρα τα Leader.

Ακόμα 800 επενδύσεις
στα Leader φέρνει 
η νέα υπερδέσμευση   
Στα 253 εκατ. ευρώ ανεβαίνει ο προϋπολογισμός των δράσεων 
Leader που θα καλύψει περίπου 1.800 ιδιωτικές επενδύσεις

Επιστολή προς τον Πρωθυπουρ-
γό Κυριάκο Μητσοτάκη και τους 
αρµόδιους υπουργούς, είχε απο-
στείλει η Συντονιστική Επιτροπή 
του ∆ικτύου ΟΤ∆ Leader στην ο-
ποία ανέφερε τα εξής: 

Τ
ο Ελληνικό ∆ίκτυο Ο-
µάδων Τοπικής ∆ράσης 
(ΟΤ∆) LEADER συγκέντρω-
σε, από τις 50 ΟΤ∆ της 

χώρας, στοιχεία αναφορικά µε τις 
αξιολογήσεις των ιδιωτικών επεν-
δυτικών σχεδίων, που υποβλήθη-
καν στο πλαίσιο των τοπικών προ-
γραµµάτων CLLD/LEADER, του Ε-
πιχειρησιακού Προγράµµατος Α-
γροτικής Ανάπτυξης, όπου αποτυ-
πώνεται έντονο επενδυτικό ενδι-
αφέρον στις αγροτικές περιοχές.

Υποβλήθηκαν περί τα 3.100 
επενδυτικά σχέδια, µε τα 
θετικά αξιολογηµένα να 

ανέρχονται σε 2.350. Παράλλη-
λα, ΟΤ∆ έχουν δειγµατοληπτικά 
ελέγξει την διατήρηση του επεν-
δυτικού ενδιαφέροντος εν δυνά-
µει δικαιούχων, στο νέο οικονο-
µικό περιβάλλον που διαµορφώ-
νεται λόγω του COVID-19, διαπι-
στώνοντας την βούληση των επεν-
δυτών για την υλοποίηση των ε-
πενδυτικών σχεδίων.

Οι επενδυτές και οι αναπτυ-
ξιακοί µηχανισµοί των α-
γροτικών περιοχών είναι 

σε θέση να συµβάλλουν δυναµικά 
στην εθνική προσπάθεια για την 
αντιµετώπιση της οικονοµικής ύ-
φεσης και την επιστροφή σε ρυθ-
µούς ανάπτυξης, µε την άµεση έ-
ναρξη υλοποίησης 2.350 ιδιωτι-
κών επενδυτικών σχεδίων. Ο συ-
νολικός προϋπολογισµός των υ-
πό υλοποίηση επενδυτικών σχε-
δίων ανέρχεται σε 500 εκατ. ευ-
ρώ, µε την µόχλευση ιδιωτικών 
πόρων να ανέρχεται σε 200 εκατ. 
ευρώ, γεγονός που συνεπάγεται:

 την διάθεση σηµαντικότατου 
ποσού στην πραγµατική οικονοµία 
των αγροτικών περιοχών.

 την δηµιουργία θέσεων απα-
σχόλησης και κύκλου εργασιών 
σε σηµαντικό εύρος επαγγελµά-
των, που απαιτούνται να δραστη-
ριοποιηθούν για την υλοποίηση 
των επενδύσεων

 την δηµιουργία ή/και την δια-

τήρηση θέσεων απασχόλησης µε-
τά την ολοκλήρωση υλοποίησης 
των επενδυτικών σχεδίων

 την ανάπτυξη παραγωγικών 
δραστηριοτήτων, µε σαφή στό-
χευση την παραγωγή πλούτου 
και την εξαγωγική δραστηριότητα 
(σε µέρος των επενδυτικών σχε-
δίων), συµβάλλοντας στην αύξη-
ση του ΑΕΠ

Οι ΟΤ∆ αναλογιζόµενες το 
βάρος της ευθύνης τους 
για τις τοπικές οικονοµί-

ες και την εθνική οικονοµία γε-
νικότερα, προσάρµοσαν την λει-
τουργία τους στα δεδοµένα που 
άρχισαν να διαµορφώνονται α-
πό τα τέλη Φεβρουάριου και α-
ξιοποιώντας τις νέες τεχνολογί-
ες συνεχίζουν την διεκπεραίωση 
των επιβαρυντικών γραφειοκρα-
τικών διαδικασιών, ώστε να κα-
ταστεί δυνατή η υλοποίηση των 
επενδυτικών σχεδίων, που µόνο 
οφέλη δύναται να επιφέρει στη 
νέα εθνική προσπάθεια.

Σ ε συνέχεια των θετικών 
στοιχείων για την υλοποί-
ηση επενδύσεων στο σύ-

νολο της ελληνικής υπαίθρου, 
παρακαλούµε όπως διερευνήσε-
τε την δυνατότητα χρηµατοδότη-
σης του συνόλου των θετικά αξι-
ολογηµένων επενδυτικών σχε-
δίων, καθότι οι διαθέσιµοι πόροι 
του προγράµµατος επαρκούν για 
την χρηµατοδότηση του 40% αυ-
τών, δηλαδή περίπου 1.000 επεν-
δυτικών σχεδίων.

∆ηλώνοντας αρωγοί της νέ-
ας εθνικής προσπάθειας 
για την αντιµετώπιση οι-

κονοµικής κρίσης, παραµένουµε 
στην διάθεσή σας για συνεργα-
σία, την παροχή οποιουδήποτε δι-
ευκρινιστικού στοιχείου απαιτείται 
για την λήψη αποφάσεων και την 
προώθηση ενεργειών επίτευξης 
αναπτυξιακών στόχων σε τοπικό, 
περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Έργα αξίας 
500 εκατ. ευρώ

 Με εξαιρετική τιµή,
εκ µέρους της Συντονιστικής

Επιτροπής ΟΤ∆ Leader, 
ο πρόεδρος του Ελληνικού ∆ικτύου 

ΟΤ∆ Leader, 
Μιχάλης Σκορδάς

107 εκατ. ευρώ
Επιπλέον των 146 

εκατ. ευρώ που 
διατέθηκαν αρχικά για 
τις προκηρύξεις των 
τοπικών προγραµµά-
των Leader, έχουν 

εξασφαλιστεί ακόµη 
107 εκατ. ευρώ

Αξιολόγηση
Συνολικά στα πλαίσια 
των ιδιωτικών Leader 

υποβλήθηκαν περί 
τα 3.100 επενδυτικά 
σχέδια, µε τα θετικά 

αξιολογηµένα να 
ανέρχονται σε 2.350
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Η απόλυτη εµπειρία
της εκτροφής
Από 7-9 Οκτωβρίου 2020 στο Cournon-
d’Auvergne στην περιοχή Ωβέρνη-Ρον-Αλπ της 
κεντρικής Γαλλίας, το Sommet De L’ Élevage, το 
νούµερο ένα livestock show της Ευρώπης, θα 
παρέχει στο ενδιαφερόµενο κοινό 3 ηµέρες 
γεµάτες µε 2.000 ζώα υψηλού γενετικού 
επιπέδου, 1.500 εκθέτες που ειδικεύονται στην 
εκτροφή, συνέδρια και animations σχετικά µε τα 
γεωργικά θέµατα. Πληροφορίες στο www.
sommet-elevage.fr/en/home-en/

Γιορτάζοντας 
τον κόσµο του
εκλεκτού φαγητού
Φέρνοντας κοντά αγοραστές και πωλητές στους 
τοµείς των υπηρεσιών τροφίµων, της φιλοξενίας, 
του λιανικού εµπορίου και της διανοµής από όλη 
τη Νοτιοανατολική Ασία, το Speciality & Fine 
Food Asia (SFFA) που διοργανώνεται στις 29 
Νοεµβρίου 2020 αποτελεί την πιο στοχευµένη 

και εστιασµένη επιχειρηµατική πλατφόρµα για να 
να δηµιουργήσετε νέους πελάτες και να 
επεκτείνετε την επιχείρησή σας. Το SFFA θα 
συνεργαστεί µε το Special Coffee & Tea Asia 
(SCTA) και το Restaurant, Pub & Bar (RPB) 
Asia το 2020. Περισσοτερες πληροφορίες και 
επικοινωνία στο www.speciality-asia.com/

ΓΑΛΛΙΑ

ΜΠΟΡΝΤΟ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

∆ύο κορυφαίες 
εκδηλώσεις γίνονται 
τον Νοέµβριο

Η Asia Fruit Logistica θα διεξαχθεί 
παράλληλα µε τη Seafood Expo 
Asia στις 18-20 Νοεµβρίου 2020 
στο Singapore Expo, δίνοντας 
«ψήφο» εµπιστοσύνης στις µεγάλες 
εµπορικές συναντήσεις για τις 
επιχειρήσεις µε νωπά προϊόντα 
στην Ασία στα τέλη του 2020. Η 
συν-τοποθεσία θα επιτρέψει στους 
επισκέπτες εύκολη πρόσβαση και 
στις δύο εκδηλώσεις. Τα 
συνδυασµένα εισιτήρια θα 
διατίθενται επίσης σε ειδικές τιµές. 
Περισσότερες πληροφορίες στο 
www.asiafruitlogistica.com/

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ

Ακυρώθηκε 
η Vinitech-Sifel

Η διεθνής έκθεση οινοποιίας, 
φρούτων και λαχανικών, που 
θα πραγµατοποιούνταν 1 µε 
3 ∆εκεµβρίου 2020 στο 
Bordeaux της Γαλλίας και 
χρησιµεύει ως πλατφόρµα 
παρουσίασης για παραγωγή 
οίνου και οπωροκηπευτικών 
ακυρώθηκε. Οι 
συµµετέχοντες θα είχαν την 
ευκαιρία να αποκτήσουν 
πρόσβαση σε αγορές 
υψηλού δυναµικού. Οι 4 
βασικοί τοµείς στην έκθεση 
είναι η παραγωγή κρασιού, 
αµπελώνες και οπωρώνες, 
εµφιάλωση και συσκευασία, 
υπηρεσίες και εκπαίδευση. 
Περισσότερα στο www.
vinitech-sifel.com/
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται µοσχάρια κρεατοπα-
ραγωγής, 450 µε 600 κιλά, εισα-
γωγής. Χονδρική πώληση, άνω 
των 7 τόνων. Τηλ. 6906/779402.

Πωλούνται πρόβατα και γίδια 
αρµεγόµενα. Περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ. 6972/700669.

Πωλούνται κριαρακια Lacaune 
(Λακόν) απο Τεχνητή Σπερµατέγ-
χυση και γονείς µε Pedigree, εµ-
βολιασµένα και αποπαρασιτωµέ-
να. Περιοχή ∆ράµας. Πληροφορί-
ες στο τηλέφωνο 6942/427966.

Πωλούνται 50 πρόβατα Λα-
κόν. Περιοχή Ξηροπόταµος Θεσ-
σαλονικής. κ. Παναγιώτης. Τηλ. 
6934/846133.

Πωλούνται 300 γίδια µε δι-
καιώµατα. Τηλ. 6987236109, 
6984359722.

Πωλούνται 150 γίδια βελτιώ-
µενα. Τιµή 80 ευρώ το ένα. Τηλ. 
6982/031336.

Πωλούνται 2 κριάρια γερ-
µανολακόν, 2 ετών. Τηλ. 
6946/052386.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτο-
παραγωγής. Τηλ. 6977549531.

Πωλουνται πρόβατα,αρvιά και 
ζυγούρια. Τηλ. 6931/238548.

Πωλούνται αρνάδες ράτσας 
ΑΣΑΦ, από µάνες υψηλής γαλα-
κτοπαραγωγής. Περιοχή Βοιωτί-
ας. Τηλ. 6932/303943.

Πωλείται κοπάδι πρόβα-
τα (80-90) µαζί µε την ράµπα, 
τις κλειδαριές και αρµεκτική.
Τηλ.6942/444077.

Πωλούνται ένας τράγος ράτσας 
∆αµασκού και δυο κατσίκες µε 
τα µικρά τους. Περιοχή Αττική. 
Τηλ.6934/116214. 

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα ενιαίας 
ενίσχυσης για αγορά, για αρο-
τριαία (βαµβάκι, καλαµπόκι κτλ). 
Τηλ. 6978/023728.

Ζητούνται δικαιώµατα ενιαίας 
ενίσχυσης για αγορά για Βοσκο-
τόπους. Τηλ. 6978/023728.

Ζητείται βοσκότοπος για ενοι-
κίαση πανελλαδικώς. Τηλ. 
6978/023728.

Ζητείται επιλεξιµη έκταση για 
ενοικίαση πανελλαδικώς (ενερ-
γοποίηση δικαιωµάτων). Τηλ. 
6978/023728.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κρι-
θαριές, µπιζέλι, και βρώµη σε µε-
γάλες ποσότητες, τετράγωνη µπά-
λα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ. 6947/509187.

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

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

Πωλούνται δικαιώµατα για καλλι-
εργεια. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονί-
κης. Tηλ. 6972/366043.; 

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέ-
τριο από ελληνικές ποικιλίες βρα-
στερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική 
καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε 
όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

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

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κρι-
θαριές, µπιζέλι, και βρώµη σε µε-
γάλες ποσότητες, τετράγωνη µπά-
λα µε 6 σκοινιά. Περιοχή Λάρισα. 
Τηλ. 6947/509187.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε 
πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Περιοχή 
Ναυπάκτου. Τηλ. 6976288400.

Πωλούνται σε µικρά τετράγω-
να δέµατα σανό από βρώµη, άχυ-
ρο από κριθάρι και τριφύλλι σε κα-
λή τιµή. Περιοχή Μαγνησίας. Τηλ. 
6974/431615.

Πωλείται τριφύλλι σε µεγάλες 
και µικρές µπάλες, ενσίρωµα τρι-
φυλλιού, ενσίρωµα καλαµποκιού 
και άχυρο. Τηλ. 6976/860425, 
6941/485218.

Πωλείται τριφυλλόσπορος πο-
λυετές τριορισµένος. Τηλ. 
6942/620576.

Πωλούνται ρεβίθια ∆οµοκού, 
βιολογικά – σπέσιαλ, ποικιλί-
ας Θήβας. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 
6974/464528. Ώρες επικοινωνί-
ας: 18.00 - 21.00

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπά-
λες, σιτάρι και καλαµπόκι µε παρά-
δοση στο χώρο σας.  Παραγωγός, 
Θεσσαλονίκη, Tηλ. 6944/411107.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρι-
σµένος ποικιλίας Ύπατης σε σακιά 
των 25 κιλών.Τηλ.6976/516447.

Πωλούνται βιολογικό κρι-
θάρι, βίκος, κουκί και σιτάρι. 
Τηλ.6973/208328.

Πωλείται τριφυλλόσπορος, τριο-
ρισµένος σε σακιά των 25 κιλών.
Τηλ.6942/282472.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλείται ή ενοικιάζεται κτηνο-
τροφική µονάδα 3.000τ.µ. Περιο-
χή Ξάνθη. Τηλ. 6983/717473.

Πωλείται ή ενοικιάζεται απο-
θήκη 1.000τ.µ. για επαγγελµα-
τική ή αγροτική χρήση, διαθέτει 
νερό και ρεύµα. Περιοχή Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται κτήµα 4,5 στρέµµατα, 
500 µέτρα από τον οικισµό, οικο-
δοµήσιµο 200 τ.µ. Τιµή 13.500 ευ-
ρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
2310/711133.

Ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώ-
ρος 300 τ.µ µε 2 θέσεις πάρκινγκ 
στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης.
Τηλ. 6937/359788.

Πωλείται κτήµα 6 στρέµµατα, 500 
µέτρα από τον οικισµό, πάνω στον 
κεντρικό δρόµο Κουφαλίων, οικο-
δοµήσιµο 200 τ.µ. Τιµή 25.000 ευ-
ρώ. Περιοχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλούνται 38 στρέµµατα ξε-
ρικά.Περιοχή Βούζι ∆οµοκού.
Τηλ.22310/21403.

ΖΗΤΗΣΗ

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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 
τύπου 6,30 µοντέλο 1990 120PS 
4χ4 .Τηλ.6945/373163.

Πωλούνται σπαρτική µηχανή για 
σιτάρι, καλλιεργητής βάµβακος δι-
σκοσβάρνα καλλιεργητής για το 
χωράφι και τρακτέρ µε το αλέτρι.
Τηλ. 23920/31829.

Πωλείται τρακτέρ µάρκας 
Lamborghini τύπου 990 δεν-
δροκοµικό 4χ4 µε καµπίνα. 
Τηλ.6945/373163.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιτα-
λικά σταβάρια 2 µέτρων. Περιο-
χή Πιερίας. Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρό-
µενο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας.Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βα-
ρέου   τύπου   (15 µ.πλάτος Χ 68 
µ.   µήκος το καθένα). Με υδρορ-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις 
πόρτες και δύο παράθυρα.  Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 
ίππους δεντροκοµικό, 2900 
ώρες. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6945/665253. Tηλ.6980/001606

Πωλείται Ford  Transit   µε µου-
σαµά, 280.000 χλµ. Περιοχή Πι-
ερίας. Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253. 

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

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανή-
µατα, παστεριωτές, ατµολέβητες, 
οµογενοποίηση, κορφολόγοι, ντου-
λάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµαν-
ση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων 
τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκη-
πίου και θειαφιστήρας και ένα 
BMW E36. Tηλ. 6945/665253, 
6980/001606.

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

Πωλούνται σταγονίδια 3 χι-
λιόµEτρα, 75άρια. Τιµή 200 ευρώ. 
Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο, 12άρι 
ψηλοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. 
Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται ραντιστικό 500 λίτρα 
για τρακτέρ. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δο-
ντιών. Τιµή 400 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

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

Πωλείται τρακτέρ  ANTONIO 
CARRARO, αµπελουργικό µε 
κουκούλα,  air  contition  , µε τζόι-
στικ, µε σπαστό κάθισµα. Μοντέ-
λο 2007 µε 3.400 ώρες εργασίας. 
Τηλ.6978/333271.

Πωλείται µία πρέσα WELGER 530 
µε σχοινί, ένα χορτοκοπτικό αναρ-
τώµενο µάρκας KRONE µε πλάτος 
κοπής 2,80. Περιοχή Γιαννιτσών. 
Τηλ. 6982/551234.

Πωλείται άροτρο 4υνο µάρκας 
Τσανιο. Τηλ.6982/551234.

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

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

Πωλούνται 2 αερόθερµα 150000 
θερµίδες µε pellet. Περιοχή Πιερί-
ας Τηλ.6945/665253.

Πωλείται ένας σβολοκόπτης ιτα-
λικός 2 µέτρα. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ.6945/665253.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλι-
κά σταβάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πι-
ερίας. Τηλ.6945/665253. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρό-
µενο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ.6945/665253.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βα-
ρέου   τύπου   (15 µ.πλάτος Χ 68 
µ.   µήκος το καθένα). Με υδρορ-
ροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις 
πόρτες και δύο παράθυρα.  Τηλ. 
6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 
ίππους δεντροκοµικό, 2900 
ώρες. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6945/665253.

Πωλείται Ford  Rager  µε µουσα-
µά, 280.000 χλµ. Περιοχή Πιερί-
ας. Τηλ. 6945/665253

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

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

Πωλούνται σταγονίδια 3 χι-
λιόµEτρα, 75άρια. Τιµή 200 ευρώ. 
Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται άροτρο τρίυνο, 12άρι 
ψηλοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. 
Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται ραντιστικό 500 λίτρα 
για τρακτέρ. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται καλλιεργητής 20 δο-
ντιών. Τιµή 400 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

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

Πωλείται FIAT 100σταρι GT µε δι-
πλό διαφορετικό. Τιµή 8.000 ευρώ. 
Περιοχή Μαραθούσα Χαλκιδικής. 
Κ. ∆ιαµαντής. Τηλ.6942/993078.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 11090. 
Τηλ. 6979957956.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλα-
µποκιού µίγµατος βίκου βρώµης 
σε µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε 
ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλ-
λιού σε µεγάλη τετράγωνη µπά-
λα. Τηλ. 6977/440923, E-mail: 
papapg100@gmail.com
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Λίγο πριν τα µέσα του θεριστή Ιού-
νη, που ο καιρός ζεσταίνει για τα κα-
λά λαµβάνει χώρα η κουρά των προ-
βάτων, µια µεγάλη γιορτή άρρηκτα 
δεµένη µε τον κτηνοτροφικό τρόπο 
ζωής, που παρά την εξέλιξη αρκετές 
περιοχές της χώρας την κρατούν ζω-
ντανή. Την ερχόµενη Κυριακή, λό-
γου χάρη στα Καλάβρυτα θα υπάρ-
χει ένα τέτοιο δρώµενο.

Πάντα παίρνει τελετουργικό και, 
οπωσδήποτε, πανηγυρικό χαρακτήρα 
στα πλαίσια της οποίας κάθε κτηνο-
τρόφος προσκαλεί φίλους και συγ-
γενείς να τον βοηθήσουν στο δύ-
σκολο αυτό έργο και µετά ακολου-
θεί τρικούβερτο γλέντι και φαγοπό-
τι. Στα χωριά οι κτηνοτρόφοι κανό-
νιζαν τις ηµέρες που θα κούρευε ο 
καθένας και όλοι συµµετείχαν κυ-
κλικά στην διαδικασία.

Σηµειωτέων, της «κουράς» των ζώ-
ων προηγείται το λεγόµενο «κωλοκού-
ρεµα» (το κούρεµα στην ουρά και στα 
πίσω πόδια), που γίνεται αρχές του 
Μάη για να ακολουθήσει τον Ιούνιο 
η ολική κουρά που γίνεται για να «ξα-
λαφρώσουν» τα ζώα και να µην υπο-
φέρουν από την καλοκαιρινή ζέστη.

Κατά το παρελθόν οι κτηνοτρόφοι 
χρησιµοποιούσαν το µαλλί, που ήταν 

πολύτιµη πρώτη ύλη, για την παρα-
σκευή υφασµάτων στη ρόκα και στον 
αργαλειό για την κατασκευή διάφο-
ρων ενδυµάτων που χρειάζονταν η 
οικογένεια, ενώ σήµερα είτε το δί-
νουν σε γυρολόγους ανταλλάσσο-
ντας το µε κάποιο εµπόρευµα, είτε το 
πετούν καθώς θεωρούν ότι δεν τους 
συµφέρει να το πουλήσουν. Μπορεί 
η κουρά των προβάτων να µην προ-
σφέρει εµπορικό κέρδος στους κτη-
νοτρόφους, συµβάλλει όµως στη φι-
λία µεταξύ των κατοίκων των χωριών 

και στη διατήρηση της παράδοσης και 
της τοπικής φυσιογνωµίας.

Στην εποχή µας οι ηλεκτρικές κου-
ρευτικές µηχανές έχουν εκτοπίσει τα 
πατροπαράδοτα «προβατοψάλιδα» και 
ο καθένας κουρεύει µόνος του τα αι-
γοπρόβατα του ή από συνεργεία κα-
τόπιν ραντεβού. Όµως αυτή η µηχα-
νοποιηµένη διαδικασία, του αποστε-
ρεί τη χαρά να προσφέρει συµβολι-
κά και να του προσφέρουν και των 
αδιαµφισβήτητων αξιών της αλλη-
λεγγύης και της αλληλοβοήθειας. 

Κυκλικά
Στα χωριά οι κτηνοτρόφοι 

κανονίζαν τις ηµέρες που θα 
κούρευε ο καθένας και όλοι 

συµµετείχαν κυκλικά

Αγροτοκτηνοτροφικός 
Σύλλογος Ανατ. Θεσσ/νίκης
Στην ίδρυση Αγροτοκτηνοτροφικού 
Συλλόγου Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης, προχωρούν οι 
αγρότες της περιοχής προκειµένου 
να πάρει σάρκα και οστά η 
προσπάθεια τους που έχει ξεκινήσει 
εδώ και λίγους µήνες. Στο πλαίσιο 
αυτό συµµετέχουν στις εκλογές του 
Αγροτικού Συλλόγου Ανατολικής 
Θεσσαλονίκης που έχουν οριστεί 
για τις 31 Μαΐου στα Βασιλικά και 7 
Ιουνίου στην Επανοµή (19:30 έως 
τις 23:00).

∆ράσεις για παραµονή 
σε αγροτικές περιοχές
Το Συµβούλιο της ΕΕ ενέκρινε µε 
γραπτή διαδικασία συµπεράσµατα 
σχετικά µε δράσεις που θα 
αυξάνουν τις ευκαιρίες για νέους 
σε αγροτικές και αποµακρυσµένες 
περιοχές, αναγνωρίζοντας πως ο 
πληθυσµός της ΕΕ γερνά 
επικίνδυνα. Τα κράτη µέλη και η 
Κοµισιόν καλούνται να εστιάσουν 
σε προσεγγίσεις που προωθούν την 
επιχειρηµατικότητα και την 
απασχόληση σε γεωργικές και 
άλλες οικονοµικές δραστηριότητες.

Υποτροφία από την
Αθηναϊκή για την ΑΓΣ
Μια πλήρη υποτροφία στο ΙΕΚ της 
Αµερικανικής Γεωργικής Σχολής 
στη Θεσσαλονίκη, µε έναρξη 
φοίτησης το ακαδηµαϊκό έτος 
2020-2021, προσφέρει η 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία. Το διετούς 
φοίτησης πρόγραµµα αφορά την 
ειδικότητα «∆ιαχειριστής 
Γεωργοκτηνοτροφικών 
Εκµεταλλεύσεων» και η 
προθεσµία υποβολής αιτήσεων 
από τους ενδιαφερόµενους λήγει 
στις 26 Ιουνίου. 

Επιδότηση εργασίας 
στην αγροδιατροφή
Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου µπορούν 
να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 
νέοι άνεργοι που θέλουν να 
απασχοληθούν στον αγροδιατροφικό 
κλάδο. Ωφελούµενοι της δράσης 
είναι 3.000 άνεργοι, εγγεγραµµένοι 
στα µητρώα ανεργίας του ΟΑΕ∆, 
ηλικίας έως 29 ετών, απόφοιτοι 
δευτεροβάθµιας ή ανώτερης 
εκπαίδευσης ή πτυχιούχοι ΑΕΙ ή 
ΤΕΙ, εκτός εκπαίδευσης, 
απασχόλησης ή κατάρτισης, που 
επιδοτείται από το ΕΣΠΑ.

Η διαδικασία του κουρέµατος των προβάτων παίρνει τελετουργικό και πανηγυρικό χαρακτήρα στα πλαίσια 
της οποίας κάθε κτηνοτρόφος προσκαλεί φίλους και συγγενείς να τον βοηθήσουν και µετά ακολουθεί γλέντι.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Κουρά προβάτων, 
μια γιορτή με νόημα 
Ένα ιδιαίτερο τελετουργικό που συμβάλλει στη φιλία μεταξύ 
των κατοίκων των χωριών και στη διατήρηση της παράδοσης 

Πωλείται πλατφόρµα 4  x  2. Τιµή 
1.000 ευρώ. Περιοχή Μαραθού-
σα Χαλκιδικής. Κ. ∆ιαµαντής. Τηλ. 
6942/993078

Πωλείται φρέζα αγκρια γερµανικιά, 
12αρα, 12 ίππους. Τιµή 500 ευρώ. 
Τηλ. 2310/711133.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανή-
µατα, παστεριωτές, ατµολέβητες, 
οµογενοποίηση, κορφολόγοι, ντου-
λάπες για γιαούρτια ψύξη-θέρµαν-
ση, ντιζάκια µε καλούπια διάφορων 
τύπων. Περιοχή 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 µηχάνηµα παστερίω-
σης 2 τόνων σχεδόν καινούρια και 
ένας κορφολόγος αυτοκαθαριζόµε-
νος 3 µήνες δουλεµένος 3 τόνους 
την ώρα. Τηλ.6947/509187.

Πωλείται συλλεκτική µηχανή ντο-
µάτας ΤΣΑΝΤΕΙ 150, µε Johnson σε 
αρίστη κατάσταση. Περιοχή Πύργου. 
Τηλ.6944/437980.

Πωλείται καινούριο τρακτέρ ΖΕ-
ΤΟR 100, ΡRΟΧΙΜΑ µε τον κουβά. 
Τηλ. 6983/717473.

Πωλείται αρµεκτηριο 24 Χ 24, πλή-
ρως αυτοµατοποιηµένο  Milkrite-
Interpuls. Μοντέλο 2018, σε άρι-
στη κατάσταση. Τιµή ευκαιρίας 
11.000 ευρώ. Τηλ. 6947/489372, 
6934/043074.

Πωλείται µια πρέσα VELGER 730 
και µια δισκοσβάρνα 32. Τηλ. 
6993/308420.

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµα-
τος ΝΕΤΑΦΙΜ 4λιτρα, αυτορυθ-
µιζόµενα, καινούρια, αφόρετα σε 
καλή τιµή. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224.

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

Πωλείται πρέσα CASE 540 
µε 6 σκοινιά, σχεδόν καινού-
ρια, µεγάλη τετράγωνη µπάλα.
Τηλ.6972/173482.

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγ-
χρονο µε όλα τα µηχανήµατα 5 
µήνες δουλεµένο µε 7 κωδικούς. 
Τηλ.6972/2173482.

Πωλείται πρέσα Βελγκερ 530 µε 
σκοινί, ένα χορτοκοπτικό µάρκας 
Krone 280 αναρτώµενο και µία δι-
σκοσβάρνα µάρκας Ζορµπά. Τηλ. 
6982/551234.

Πωλούνται λάστιχα για τρα-
κτέρ 16,9,38 Ραντιαλ. Τηλ. 
6982/551234.
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Από το Έτιχαντ 
ξανά στη σέντρα     
Με ντέρμπι σημάνει επανέναρξη η Πρέμιερ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στη σέντρα επιστρέφει η Πρέµιερ Λιγκ 
στις 17 Ιουνίου, καθώς έπειτα από 
πολλές διαπραγµατεύσεις, οι 20 ο-
µάδες έφτασαν σε συµφωνία για την 
επανέναρξη. Τη συγκεκριµένη ηµε-
ροµηνία αναµένεται να διεξαχθούν 
δύο αναµετρήσεις και συγκεκριµέ-
να: Μάντσεστερ Σίτι-Άρσεναλ και Ά-
στον Βίλα-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, µατς 
που αφορούν εκκρεµότητα από την 
28η αγωνιστική. Σε ό,τι αφορά την 
πλήρη διεξαγωγή αγωνιστικής ηµέ-
ρας, αυτή αναµένεται στις 19-20 Ιου-
νίου, λογικά µε την πραγµατοποίη-
ση της 30ής αγωνιστικής.

Εν τω µεταξύ, την 1η Ιουνίου ανα-

κοινώνεται και επίσηµα το νέο πρό-
γραµµα της Formula 1, που θα περι-
λαµβάνει τουλάχιστον οχτώ αγώνες 
κεκλεισµένων των θυρών σύµφωνα 
µε το προσωρινό καλεντάρι που δη-
µοσίευσε η διοργανώτρια αρχή. Η εκ-
κίνηση της εφετινής σεζόν θα γίνει ε-
κτός συγκλονιστικού απροόπτου στις 
5 Ιουλίου στην Αυστρία, ενώ στις 12 
Ιουλίου θα έχουµε το δεύτερο γκραν 
πρι στην ίδια πίστα του Σπίλµπεργκ. 
Μόνον µία εβδοµάδα αργότερα θα α-
κολουθήσει το γκραν πρι Ουγγαρίας 
µετά έως τα τέλη Αυγούστου θα διεξα-
χθούν 4 αγώνες σε Σίλβερστον, Βαρ-
κελώνης και Σπα. Η πρώτη οκτάδα α-
γώνων θα ολοκληρωθεί στις 6 Σεπτεµ-
βρίου µε το ιταλικό Γκραν Πρι στην 
καυτή πίστα της Μόντσα.

Την απόφαση για οριστική διακοπή της σεζόν στην 
Ευρωλίγκα έλαβε το Συµβούλιο των µετόχων της 
διοργάνωσης, ενώ δεν θα υπάρξει στέψη 
πρωταθλητή. To πρωτάθληµα της επόµενης σεζόν 
στην Ευρωλίγκα θα αρχίσει την 1η Οκτωβρίου, ενώ το 
τζάµπολ στο Γιούροκαπ θα πραγµατοποιηθεί στις 30 
Σεπτεµβρίου, σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση. 

Τέλος η σεζόν
στην Ευρωλίγκα  

Ποδόσφαιρο (2η Κατηγορία Γερµανίας)

Καρλσρούη – Σαν Πάουλι 14.00 COSMOTE SPORT 8 HD

Νυρεµβέργη – Μπόχουµ 14.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Μάιντς – Χόφενχαϊµ 16.30 COSMOTE SPORT 8 HD

Χέρτα Βερολίνου – Άουγκσπουργκ 16.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Βόλφσµπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 16.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Σάλκε – Βέρντερ Βρέµης 16.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάγερν Μονάχου – Φορτούνα Ντίσελντορφ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (2η Κατηγορία Γερµανίας)

Ντινάµο ∆ρέσδης – Στουτγκάρδη 14.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Αµβούργο – Βέχεν Βίζµπαντεν 14.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Γκλάντµπαχ – Ουνιόν Βερολίνου 16.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Πάντερµπορν – Ντόρτµουντ 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (2η Κατηγορία Γερµανίας)

Καρλσρούη – Σαν Πάουλι 14.00 COSMOTE SPORT 8 HD

Νυρεµβέργη – Μπόχουµ 14.00 COSMOTE SPORT 7 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Μάιντς – Χόφενχαϊµ 16.30 COSMOTE SPORT 8 HD

Χέρτα Βερολίνου – Άουγκσπουργκ 16.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Βόλφσµπουργκ – Άιντραχτ Φρανκφούρτης 16.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Σάλκε – Βέρντερ Βρέµης 16.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Μπάγερν Μονάχου – Φορτούνα Ντίσελντορφ 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (2η Κατηγορία Γερµανίας)

Ντινάµο ∆ρέσδης – Στουτγκάρδη 14.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Αµβούργο – Βέχεν Βίζµπαντεν 14.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Γκλάντµπαχ – Ουνιόν Βερολίνου 16.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Πάντερµπορν – Ντόρτµουντ 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 30 Μαΐου 

Κυριακή, 31 Μαΐου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τα ακριβά νοίκια 
και οι μεγάλες 
απαιτήσεις των 
ιδιοκτητών γης  

Ποιος κερδίζει   
όσο γίνονται 
φτωχότεροι 
οι αγρότες  

Η ανάγκη  
για αγροτικό 
επανασχεδιασμό
και η λειψανδρία 

Η Μπάρτσα για Καλάθη
Η Μπαρτσελόνα έγινε η πρώτη 
οµάδα που κατέθεσε επίσηµη 
πρόταση στον Νικ Καλάθη για 
συµβόλαιο τριετούς διάρκειας και 
µε συνολικές αποδοχές 5,5 εκατ. 
ευρώ. Ο Καλάθης θα περιµένει και 
άλλες προτάσεις ενδιαφεροµένων 
οµάδων της Ευρωλίγκας, ενώ θα 
πρέπει να δώσει απάντηση στον 
Παναθηναϊκό για την τήρηση ή όχι 
του ισχύοντος συµβολαίου, ώστε 
να προχωρήσει η µετακίνησή του..

Επανεκκίνηση για Κύπελλο
Μετά την Μπουντεσλίγκα αρχίζει 
πάλι και το Κύπελλο Γερµανίας. 
Συγκεκριµένα, όπως έγινε γνωστό, 
το παιχνίδι της «σταχτοπούτας» 
Σααρµπρίκεν µε την Λεβερκούζεν 
ορίστηκε για τις 9 Ιουνίου, ενώ 
µια µέρα αργότερα θα διεξαχθεί ο 
αγώνας των Βαυαρών µε την 
Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. Ο 
µεγάλος τελικός θα διεξαχθεί στις 
4 Ιουλίου στο Βερολίνο. 

Εντός έδρας πρεµιέρα
Στο γήπεδό της στις 7 Ιουνίου, 
ξεκινά τις υποχρεώσεις της η ΑΕΛ 
για τα play out της Σούπερ Λιγκ, 
καθώς θα αντιµετωπίσει τον 
Αστέρα Τρίπολης. Συνολικά θα 
διεξαχθούν επτά αγωνιστικές. 
Οι Ατρόµητος, ΑΕΛ, Αστέρας 
Τρίπολης και Λαµία θα δώσουν 
τέσσερα εντός έδρας παιχνίδια και 
τρία εκτός, ενώ Ξάνθη, Πανιώνιος, 
Βόλος και Παναιτωλικός θα 
δώσουν τρία παιχνίδια στο γήπεδό 
τους και τέσσερα σε αντίπαλη 
έδρα, σύµφωνα µε το πρόγραµµα.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Κεντρική δοκιμή: 

John Deere 6250R 
Στο profi Ιουνίου δοκιμάζουμε το μοντέλο AutoPowr της John 

Deere που έχει ήδη συμπληρώσει 3.300 ώρες στο ρολόι
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Τα αλώνια αρχίζουν αυτή την εβδοµά-
δα,  ωστόσο οι καλλιεργητές κριθαριού 
για βύνη, παρά τα συµβόλαια που έχουν 
υπογράψει από τον περασµένο χρόνο, 
δεν ξέρουν ακόµα µε τι τιµές θα πληρω-
θούν. Οι πληροφορίες θέλουν τα 17,2 
λεπτά το κιλό που αναγράφονται στα 
συµβόλαια να ισχύουν στο σύνολο της 
παραγόµενης ποσότητας µόνο για λί-
γους καλλιεργητές ή για κάποια οργά-
νωση. Για όλους τους υπόλοιπους, η τι-
µή του συµβολαίου θα πληρώνεται µό-

νο για τα πρώτα 300 κιλά το στρέµµα. 
Τα επιπλέον κιλά, που κατά µέσο όρο 

είναι διπλάσια, θα πληρώνονται µε δι-
αφορετική τιµή και επ’ αυτού εικάζεται 
η τιµή του προϊόντος που πάει για ζωο-
τροφή. Βεβαίως, από την πλευρά της ε-
ταιρείας γινόταν µια προσπάθεια να α-
πορροφηθούν µεγαλύτερες ποσότητες 
µε προοπτική τις παραπάνω εξαγωγές. 
Το δεύτερο που αναµενόταν ήταν µια 
πιθανή κακοκαιρία, ώστε να µειωθούν 
οι αποδόσεις της καλλιέργειας.     

Με δύο µέτρα τα κριθάρια για βύνη 
 Για µέχρι 300 κιλά το στρέµµα θα ισχύσει η ελάχιστη τιµή συµβολαίου 
 Διαφορετική πολιτική για τους µεγάλους παραγωγούς και έναν συνεταιρισµό    
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Η 
εξαγωγή σκληρού σίτου στη 
χώρα µας έφτασε τιµές λίγο 
πάνω από τα 265 ευρώ ο τό-
νος FOB, αλλά ακόµα δουλειές 

δεν ακούγονται. ∆εν βοηθάει το γεγονός 
πως τα αποθέµατα είναι σχεδόν µηδενικά, 
οπότε και οι πωλητές εδώ νιώθουν ανα-
σφάλεια στο να δεσµευτούν αν δεν δουν 
πρώτα τι ποιότητες βγαίνουν.  

  ∆υσαρέσκεια επικρατεί στην ελληνι-
κή αγορά βάµβακος όσον αφορά το πριµ 
(βάση) επί των χρηµατιστηριακών τιµών 
για τη νέα σοδειά. ∆εν σηµειώνονται νέες 
πωλήσεις, δεδοµένου ότι η διαφορά τιµής 
αγοραστών και πωλητών είναι περίπου 2 
σεντς ανά λίµπρα. Κάτω από πριµ 3 σεντς 
ανά λίµπρα επί του χρηµατιστηρίου, που α-
ντιστοιχεί σε 1,22 ευρώ το κιλό εµφανίζο-
νται αγοραστές για τη νέα σοδειά.  Παγκο-
σµίως υπάρχει αβεβαιότητα λόγω της παν-
δηµίας και οι κλώστες δεν παίρνουν εύκο-
λα την απόφαση να αγοράσουν. 

 Κατά τους πρώτους τρεις µήνες του 2020, 
σύµφωνα µε το Εθνικό Γραφείο Ελαιολάδου 
της Τυνησίας (ONH), η χώρα εξήγαγε 146.000 
τόνους ελαιόλαδο, άξιας περίπου 310 εκατ. 
δολαρίων. Επίσης από τις αρχές Νοεµβρίου 
2019 έως το τέλος Μαρτίου 2020, οι εξαγω-
γές ελαιολάδου της Τυνησίας έφτασαν τους 
300.000 τόνους και υπερέβησαν τους στό-
χους της χώρας για εξαγωγή 250.000 τόνων 
ελαιολάδου µε αναµενόµενα έσοδα περίπου 
690 εκατοµµύρια δολάρια.

Κοντά στα 270 
ευρώ οι εξαγωγές 
σκληρού σίτου 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

30/04 07/05 14/05 21/05 28/05

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

262,16
259,82

258,94
261.43

294.55

Λιγότερο
Μειωµένη φετινή παραγωγή κρι-
θαριού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
κυρίως σε Γαλλία και Ηνωµένο 

Βασίλειο, περιµένει το USDA

Πιο κάτω
Πλαφόν στα 300 κιλά όρισε 
µεγάλη ζυθοποιία στα συµ-

βόλαια, όταν µέχρι πέρυσι το 
ταβάνι ήταν στα 400 κιλά

Κόστος
Τα καλλιεργητικά έξοδα είναι στα 
5-6 ευρώ το στρέµµα, το κόστος 

του σπόρου στα 10 ευρώ, η λίπανση 
15 ευρώ, η φυτοπροστασία 4 ευρώ

ΒΑΜΒΑΚΙ
ευρώ/τόνος

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

23/4 30/4 7/5 14/5 21/5 28/5

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

299

222

184

209,5

327,6

846,4

13,66

47.300

88.600

50.00

299

222

184

209,5

330,4

836,0

11,47

56.425

85.600

52.70

299

220

183

209,5

349,6

830,4

11,47

68.125

89.475

60.63

296

218

183

209,5

355,2

837,0

11.91

68.125

89.475

68.42

291

215

182

209,5

367,1

840,0

12.21

58.200

98.450

77.45

289

212

181

209,5

355,8

842,6

12.18

57.525

100.700

74.45

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

2,06
2,10

2,12

2,07 2,08 2,03

57,65 57,29

55,45

57,41 57,99 57,90

Τιμές (λεπτά το κιλό)

Παραγωγού  17,2 

Ζωοτροφή 13-14
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Οι αγορές της Κίνας στηρίζουν το χρηµατιστήριο βάµβακος

280

270

260

250

240

230

220

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
57,90     

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ

181 

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
2,03 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

∆ΕΚ ΙΑΝ ΦEB ΜΑΡ ΑΠΡ MAΪ

Όσο επιµένει η ζήτηση από την Κίνα για 
αµερικάνικα βαµβάκια το χρηµατιστήριο 
θα στηρίζεται, παρά την γενικότερη 
πίεση από τις υπόλοιπες σοδειές.

Η εξαγωγή έφτασε τιµές λίγο πάνω 
από τα 265 ευρώ/τόνο FOB αλλά 
ακόµα δουλειές δεν ακούγονται, 
αφού ο καιρός προβληµατίζει 

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

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

Παρά µια αναιµική κινητικότητα στην 
αγορά ελαιολάδου, οι τιµές δεν 
φαίνεται να µπορούν να 
ξεκολλήσουν από τα χαµηλά επίπεδα.

28
∆ΕΚ

28
ΙΑΝ

28
ΦEB

28
ΜΑΡ

28
ΑΠΡ

28
ΜΑΪ

289

230

220

210
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190

180

¤/τόνος ¤/τόνος

69.00

68.00

66.00

65.00

52.00

50.00

48.00

28 
∆ΕΚ
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ΙΑΝ
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ΦEB
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ΜΑΡ
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ΑΠΡ

28
ΜΑΪ

28
∆ΕΚ

28
ΙΑΝ

28
ΦEB
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ΜΑΡ

28
ΑΠΡ

28
∆ΕΚ

28
ΙΑΝ
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ΦEB

28
ΜΑΡ

28
ΑΠΡ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Έχει τσιµπήσει ελαφρώς η τιµή του 
ελαιολάδου στην εγχώρια αγορά, κυ-
ρίως ως προς τις χαµηλές τιµές του, 
µε το νέο εύρος να διαµορφώνεται 
ανάµεσα στα 2,35 µε 2,55 ευρώ α-
νά κιλό. Αυτό που διαπιστώνουν άν-
θρωποι της αγοράς µιλώντας στην 
Agrenda, είναι µια δυσκολία από την 
πλευρά του παραγωγού να προχω-
ρήσει σε πράξεις µε αυτές τις τιµές. 
Βέβαια δύο ή τρεις είναι όλοι και ό-
λοι οι έµποροι που εκδηλώνουν ζω-
ηρή ζήτηση το διάστηµα αυτό.

Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγο-
ράς, δεν υπάρχει διάθεση από τους 
παραγωγούς να προχωρήσουν σε 
πράξεις. Ενδεικτικά, στην περιοχή 
της Νότιας Λακωνίας, ούτε πέντε 
βυτία δεν πουλήθηκαν σε τιµή 2,5 
ευρώ το κιλό, παρά την αύξηση α-
πό τα επίπεδα των 2,40-2,45 ευρώ. 
Αυτό συµβαίνει γιατί µετά τον έντο-
νο καύσωνα της προηγούµενης ε-

βδοµάδας και της κακοκαιρίας των 
τελευταίων ηµερών, οι παραγωγοί 
βγάζουν άµυνα έως ότου υπολογί-
σουν τη ζηµιά που υπέστησαν οι ε-
λαιώνες και βγουν οι πρώτες ασφα-
λείς εκτιµήσεις σχετικά µε την πα-
ραγωγή της επερχόµενης χρονιάς. 
Μπορεί η αγορά να µην δείχνει ση-
µάδια ανάκαµψης, ωστόσο αν το πέ-
ρασµα του καύσωνα αφήσει σηµα-
ντικό αντίκτυπο στην επερχόµενη 
συγκοµιδή, είναι κατανοητό πως 
οι παραγωγοί δεν θα βιαστούν να 
πουλήσουν σε τόσο χαµηλές τιµές.

Στην Ισπανία, οι τιµές παραγω-
γού έχουν µείνει στάσιµες εδώ και 
πολύ καιρό, αδυνατώντας να ανα-
κάµψουν.  Ενδεικτικά είναι τα στοι-
χεία που δηµοσίευσε πρόσφατα το  
∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου, το 
οποίο διαπιστώνει πως οι µέσες τι-
µές για το έξτρα παρθένο ελαιόλα-
δο της Ιβηρικής υπερδύναµης στον 
ελαιοκοµικό τοµέα βρέθηκαν κάτω 
από το ψυχολογικό όριο των 2 ευ-
ρώ ανά κιλό, κάτι που θα µπορού-

σε να συντηρήσει για περισσότερο 
καιρό την πτωτική τάση στην αγο-
ρά, ειδικά στην περίπτωση που επι-
βεβαιωθούν οι πρώιµες εκτιµήσεις 
για τη νέα παραγωγή. Να σηµειω-
θεί ότι τη στιγµή που γράφοντας 
οι γραµµές αυτές, η µέση τιµή για 
το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, τις ο-
ποίες καταγράφει το poolred, ήταν 
στα 2,03 ευρώ ανά κιλό.

Στην Ιταλία, το πρώτο τρίµηνο 
του 2020 η µέση τιµή του ιταλικού 
έξτρα παρθένου ελαιολάδου δια-
µορφώθηκε στα 3,10 ευρώ ανά κι-
λό σύµφωνα µε στοιχεία του υπη-
ρεσίας ISMEA, όταν το αντίστοιχο 
διάστηµα το 2019, άγγιξε τα 5,61 
ευρώ ανά κιλό.

Τσίµπησε η τιµή, άµυνα οι παραγωγοί στο ελαιόλαδο
Από 2,35 µέχρι 2,55 ευρώ το κιλό η τιµή στη Λακωνία, µε τους παραγωγούς να µην πουλούν 

  Αν ο καύσωνας έχει αφήσει αντίκτυπο στη νέα συγκοµιδή, αλλάζουν οι ισορροπίες στην αγορά
Στην κλειστή εστίαση όλο ο 
προηγούµενο διάστηµα 
αποδίδουν οι παραγωγοί την 
εντυπωσιακή υποχώρηση της 
τιµής του κολοκυθιού, το 
οποίο έφτασε να πωλείται 
αυτές τις ηµέρες και στα 50 
µε 60 λεπτά το κιλό, 
ανακάµπτοντας από τα 30 
λεπτά που ακούστηκαν κατά 
την περίοδο της καραντίνας.
Να σηµειωθεί ότι τον 
Φεβρουάριο για να φρέσκα 
κολοκύθια η τιµή παραγωγού 
ήταν κοντά στα 1,20 ευρώ 
ανά κιλό. Πλέον να δυσοίωνα 
σενάρια για τον τουρισµό και 
την εστίαση το καλοκαίρι, 
εντείνουν τις ανησυχίες των 
παραγωγών, αφού την 
περίοδο του Αυγούστου 
σηµειώνονται και οι 
υψηλότερες τιµές για το 
προϊόν, λόγω της ζήτησης 
στα πεδία αυτά, ωστόσο και 
τώρα αν δεν πέσουν άµεσα 
µόλις κοπούν στην αγορά, τα 
κολοκύθια χαλάνε µετά από 
λίγες ηµέρες.

ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ 
ΚΟΛΟΚΥΘΙ ΠΙΕΖΕΙ ΤΗ ΤΙΜΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Η Κίνα εξακολουθεί να αγοράζει αµερικανικά βαµβάκια, 
πολλοί ισχυρίζονται στα πλαίσια της συµφωνίας του 
εµπορικού πολέµου, γεγονός το οποίο στηρίζει το 
χρηµατιστήριο. Παράλληλα όµως πιέζει ιδιαίτερα τα 
πριµ (βάση) για τις υπόλοιπες σοδειές, καθώς σε άλλες 
χώρες της Άπω Ανατολής δεν υπάρχει ιδιαίτερη 
κινητικότητα. Την ίδια ώρα οι προσφορές για 
βραζιλιάνικα βαµβάκια γίνονται ολοένα και φτηνότερες 
τραβώντας και τις υπόλοιπες σοδειές χαµηλότερα. 
Γενικότερα όσο επιµένει η ζήτηση από την Κίνα για 
αµερικανικά βαµβάκια το χρηµατιστήριο θα στηρίζεται, 
παρά τη γενικότερη ησυχία στις υπόλοιπες σοδειές. 

ΝEA ΥOΡKH
Υπάρχουν κάποιες µικρές ζητήσεις για φετινά βαµβάκια 
από πλευράς Αιγύπτου, αλλά δεν σηµειώνονται νέες 
πωλήσεις καθώς οι τιµές θεωρούνται χαµηλές. Τα 
φετινά αποθέµατα φαίνεται να µην είναι τελικά τόσο 
λίγα και ενδέχεται, αν το επιτρέψει η αγορά, να έχουµε 
καλοκαιρινές φορτώσεις. Αναφορικά µε τη νέα σοδειά 
κλιµακώνεται η πίεση στην αποκαλούµενη βάση επί του 
χρηµατιστηρίου. Ανταγωνιστικές σοδειές µας είναι κατά 
πολύ φτηνότερες, αλλά ακόµα οι κλώστες δεν 
αγοράζουν µε καλούς ρυθµούς. Επικρατεί δηλαδή 
αβεβαιότητα στην παγκόσµια αγορά όσον αφορά τις 
επιπλοκές της πανδηµίας στον κλάδο. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Στην Ισπανία, οι τιµές έχουν µείνει 
στάσιµες εδώ και πολύ καιρό.

ΙΤΑΛΙΑ
Το α’ τρίµηνο η µέση 

τιµή του ιταλικού έξτρα 

παρθένου διαµορφώθηκε 

στα 3,10 ευρώ ανά κιλό
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Συνεδρίαση 27/05/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος '20 58,34 +0,11

Δεκέμβριος '20 58,03 +0,03
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Μπορεί τα στρέµµατα σκληρού 
σιταριού που µπήκαν στην Ιταλία 
για την τρέχουσα καλλιεργητική 
περίοδο να εµφανίζουν µια αύ-
ξηση της τάξης του 6% συγκριτι-
κά µε τα δεδοµένα της προηγού-
µενης χρονιάς, ωστόσο η προ-
σφορά στην αγορά της γειτονι-
κής χώρας θα είναι περιορισµέ-
νη, αφού η αύξηση της παραγω-
γής δύσκολα θα ακολουθήσει. 

Αυτό, λένε οι γνώστες της αγο-
ράς, οφείλεται σε διάφορα καλλι-
εργητικά προβλήµατα που προέ-
κυψαν το τελευταίο διάστηµα στη 
χώρα. Σηµειωτέον ότι µια παρα-
τεταµένη ξηρασία εκτιµάται ότι 
θα επηρεάσει και την ποιότητα 
της αναµενόµενης παραγωγής. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο του 
συνεδρίου «Ηµέρες Σκληρού Σί-
του» οι επαγγελµατίες της βιο-

µηχανίας ζυµαρικών της Ιταλί-
ας επιβεβαίωσαν ότι το ενδια-
φέρον των καταναλωτών έχει 
στραφεί σε σηµαντικό βαθµό 
στη χώρα προέλευσης της πρώ-
της ύλης των ζυµαρικών, κάτι 
που ανεβάζει σηµαντικά τη ζή-
τηση για την εγχώρια παραγω-
γή, παρασέρνοντας τις τιµές και 
στα υπόλοιπα παραγωγικά κέ-
ντρα της Ευρώπης. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Στα χαµηλότερα επίπεδα της τε-
λευταίας δεκαετίας βρίσκονται τα 
παγκόσµια αποθέµατα σκληρού 
σιταριού, µε τους βασικούς συ-
ντελεστές της βιοµηχανίας στην 
Ιταλία, να αναµένουν τιµές αυξη-
µένες κατά 25% για τη νέα καλ-
λιεργητική περίοδο.

Στις «Ηµέρες Σκληρού Σίτου» 
συναντήθηκαν την περασµένη 
εβδοµάδα, διαδικτυακά αυτή τη 
φορά, εκπρόσωποι συνεταιρι-
σµών, παραγωγοί και εκπρόσω-
ποι της βιοµηχανίας ζυµαρικών 
της γειτονικής χώρας για να συ-
ζητήσουν την κατάσταση της αγο-
ράς µετά από την πανδηµία του 
κορωνοϊού και λίγο πριν ξεκι-
νήσει η νέα εµπορική περίοδος. 

Τα παγκόσµια αποθέµατα έ-
χουν αγγίξει χαµηλό δεκαετίας, 
µε τις προοπτικές για την επόµε-
νη χρονιά να µην αφήνουν το 
παραµικρό περιθώριο αύξησής 
τους, αφού αναµένεται ότι θα 
είναι µειωµένα κατά 27% µέχρι 
και του χρόνου, όσο η κατανά-
λωση ζυµαρικών παραµένει αυ-
ξηµένη κατά 24%, φτάνοντας σε 
κορυφές κοντά στο 40% τις πρώ-
τες εβδοµάδες της καραντίνας. 
Παράλληλα, οι εκτιµήσεις για 
τις ποσότητες και τις ποιότητες 
της νέας σοδειάς είναι συγκρα-
τηµένες, λόγω της έντονης ξη-
ρασίας που έπληξε τα ιταλικά 
χωράφια, αλλά και των παρα-
ξενιών του καιρού στην Ελλάδα. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η τιµή 
σκληρού στη Φότζια παραµένει 

εδώ και τρεις εβδοµάδες καρ-
φωµένη στα 302 ευρώ ο τόνος 
για τα ποιοτικά σιτάρια, ενώ οι 
παράγοντες που συµµετείχαν 
στις Ηµέρες του Σκληρού στην 
Ιταλία, αναµένουν σταθερά αυ-
ξηµένες τιµές κατά 25% για το 
επόµενο διάστηµα. 

Τι σηµαίνει αυξηµένη τιµή κα-
τά 25%; Λαµβάνοντας υπ’ όψιν 
ότι η τιµή πέρυσι στα αλώνια ή-
ταν στα 21 λεπτά, γίνεται λόγος 
για µια αύξηση άνω των 5 λε-
πτών το κιλό. Τα νέα δεδοµέ-
να, επιβεβαιώνουν τις εκτιµήσεις 
της Agrenda όλο το τελευταίο δι-

άστηµα που αναµένουν µια αφε-
τηρία στα 25 λεπτά για το σκλη-
ρό στα αλώνια. Άνθρωποι της α-
γοράς εξηγούν στην Agrenda ότι 
οι προθέσεις στο εµπόριο συντε-
λούν προς την κατεύθυνση των 
25 λεπτών το κιλό, επίπεδα που 
µπορούν να στηριχτούν από τη 
σηµερινή πραγµατικότητα, την ο-
ποία πλέον διαπιστώνει και η βι-
οµηχανία της γειτονικής χώρας.

Την εβδοµάδα που πέρασε οι 
τιµές εξαγωγής που ακούστη-
καν ήταν κοντά σ τα 270 ευρώ 
ο τόνος FOB, χωρίς ωστόσο να 
δεσµεύεται κάποιος µε προπω-
λήσεις, αφού όπως σηµειώθη-
κε και νωρίτερα, οι παραξενιές 
του καιρού προβληµατίζουν α-
ναφορικά µε τις ποιότητες. Υπεν-
θυµίζεται πάντως ότι πριν από 
δύο εβδοµάδες, Ιταλοί έµποροι 
στις πρώτες διερευνητικές συζη-
τήσεις πρότειναν τιµές στα 250 
ευρώ ο τόνος, άρα σε µια εβδο-

µάδα η τιµή σκαρφάλωσε κα-
τά 20 ευρώ, έστω και στα λόγια. 

Σε αυτή τη φάση πάντως, όσο 
τα αλώνια πλησιάζουν, οι τιµές 
φαίνεται ότι µπορούν να κινη-
θούν κατά βάση ανοδικά, αφού 
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, οι και-
ρικές συνθήκες θα κρίνουν την 
πορεία τιµών στις επόµενες ε-
βδοµάδες. Αν αρχίσουν τίποτα 
«τροπικές βροχές» όσο πλησιά-
ζουν τα αλώνια, θα προκληθεί α-
νακατωσούρα στην αγορά µε α-
ποτέλεσµα οι τιµές να αυξηθούν.

Αυτό που προβληµατίζει κυ-
ρίως τη βιοµηχανία και την αλυ-
σίδα σκληρού σίτου, όπως προ-
κύπτει από µια µελέτη του ιτα-
λικού ερευνητικού Ινστιτούτου 
Areté και παρουσιάστηκε στις Η-
µέρες του Σκληρού, είναι η µε-
ταβλητότητα και η ευθραυστό-
τητα που ενδέχεται να παρου-
σιάσει, το προσεχές διάστηµα, 
στο µέτωπο της ζήτησης, εξαι-
τίας της περιορισµένης κινητι-
κότητας στον χώρο της εστία-
σης, αλλά και των περιορισµέ-
νων τουριστικών ροών.  

Μέχρι τα αλώνια στο σκληρό αναµένεται
τιµή 25% πάνω από το περσινό άνοιγµα
Αφετηρία τουλάχιστον στα 25 λεπτά βλέπουν µε σιγουριά οι Ιταλοί βιοµήχανοι

Αβεβαιότητα για τη νέα σοδειά 
στην Ιταλία λόγω της ξηρασίας

ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΣΕΖΟΝ

Αυξηµένη τιµή κατά 25% 

σηµαίνει ότι αν η τιµή πέρυσι 

στα αλώνια ήταν στα 21 

λεπτά, τότε γίνεται λόγος 

για µια αύξηση άνω των 5 

λεπτών το κιλό για φέτος  

ΧΑΜΗΛΟ ∆ΕΚΑΕΤΙΑΣ
Τα παγκόσµια αποθέµατα έχουν 

αγγίξει χαµηλό δεκαετίας, µε 

τις προοπτικές να µην αφήνουν 

περιθώρια αύξησής τους 

Σ
την ελληνική αγορά κο-
ντεύουµε να µπούµε στην 
τελική ευθεία πριν τον α-
λωνισµό για το σκληρό 

σιτάρι. Οι καιρικές συνθήκες φυ-
σικά έχουν τον πρώτο λόγο, µε 
τις πρόσφατες βροχές, ανάλογα 
την ένταση τους, να δείχνουν ό-
τι έχουν επηρεάσει τα σιτάρια. Ε-
ξαγωγή νέας σοδειάς ακόµα δεν 
έχει ακουστεί, ενώ φαίνεται πως 
οι υποψήφιοι αγοραστές πληρώ-
νουν για τα ποιοτικά σιτάρια λί-
γο πάνω από τα 265 ευρώ ο τόνος 
FOB λιµάνι µας. Τα φετινά αποθέ-
µατα είναι ελάχιστα και το γεγο-
νός αυτό προκαλεί µια ανασφά-
λεια στην αγορά. 

Στα σκληρά στάρια, δεν είχαµε 
αλλαγές στη νέα λίστα της Φότζια 

για άλλη µια 
εβδοµάδα. 
Συγκεκριµέ-
να για τα ποι-
οτικά σιτά-
ρια µε ειδι-

κό βάρος 80 kg/hl, υαλώδη 80% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθή-
κης παραγωγού διαπραγµατεύ-
εται στα 297-302 ευρώ ο τόνος. 
Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα 
µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώ-
δη 70% και πρωτεΐνη 11,5% η τι-
µή αποθήκης παραγωγού κυµαί-
νεται στα 292-297 ευρώ ο τόνος. 
Στη Γαλλία, την ίδια ώρα, οι τιµές 
σκληρού σίτου νέας σοδειάς αυ-
ξήθηκαν άλλα 5 ευρώ σε σχέση µε 
την προηγούµενη εβδοµάδα φτά-
νοντας τα επίπεδα των 265 ευρώ 
ο τόνος παραδοτέα σε γαλλικό λι-
µάνι. Ο βασικός λόγος της ανό-
δου είναι οι συνθήκες ξηρασίας.   

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
τέλος οι τελευταίες συνεδριάσεις 
δεν είχαν κάποια σαφή κατεύ-
θυνση. ∆εν σηµειώθηκαν σηµα-
ντικές µεταβολές στις τιµές και ε-
πί της ουσίας η αγορά µεταβάλλε-
ται ανάλογα µε τα καιρικά νέα σε 
βασικές χώρες παραγωγής (ΗΠΑ, 
Ευρωπαϊκή Ένωση, Ρωσία κτλ). Α-
νάλογα µε τα καιρικά νέα και την 
επίδραση του στις σοδειές υπήρ-
ξαν αυξοµειώσεις των τιµών. Στη 
Γαλλία, οι εκτιµήσεις για ευεργε-
τικές βροχοπτώσεις στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Μαύρης θάλασ-
σας πίεσαν τις τιµές. Τα συµβό-
λαια Σεπτεµβρίου ‘20 κυµαίνο-
νται στα 186 ευρώ ο τόνος. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΣΤΑ 
ΣΚΛΗΡΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΕΙΣ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ 

27% 25%
ΜΕΙΩΣΗ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΥΞΗΣΗ
ΤΙΜΗΣ
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Θεαµατική βελτίωση της εικόνας αγοράς στα επιτραπέζια ροδάκινα, τα νεκταρίνια αλλά και τα συµπύρηνα, προδιαγράφει η φετινή 
έκθεση της έγκυρης medFEL µε βάση τα στοιχεία που παρουσίασε ηλεκτρονικά πριν από λίγες ηµέρες στο Perpignan της Γαλλίας.

Καλή παραγωγή και αρκετά ποιοτική αναµένεται και η παρα-
γωγή νεκταρινιών, µε τα δεδοµένα που παρουσίασε η medFEL 
να προµηνύουν µια πλεονεκτική θέση για τους καλλιεργη-
τές, οι οποίοι θα πρέπει να εκµεταλλευτούν τη µειωµένη πα-
ραγωγή και τη σταθερή ζήτηση πανευρωπαϊκά. 

Ειδικότερα σε ότι αφορά την Ελλάδα, η παραγωγή των νε-
κταρινιών αναµένεται χωρίς σηµαντικές διακυµάνσεις από 
την περσινή συγκοµιδή, φτάνοντας τους 113.500 τόνους, έ-
ναντι των 119.490 τόνων του 2019. Αξίζει να σηµειωθεί ότι 
η παραγωγή νεκταρινιών που συγκοµίσθηκαν το 2019 πα-
ρουσίασε σηµαντική αύξηση 22% για τα τελευταία 5 χρόνια. 

Ο παγετός που έπληξε τις περιοχές της Νότιας Ιταλίας, 
σε συνδυασµό µε τη µείωση των στρεµµάτων στις περιοχές 
καλλιέργειας, προκάλεσε σηµαντική µείωση 35% της δυνα-
µικότητας της παραγωγής της χώρας. Συγκεκριµένα, η σο-
δειά της Ιταλίας αναµένεται να φτάσει τους 397.623 τόνους, 
έναντι των 608.653 τόνων που συγκοµίσθηκαν το 2019. 

Ο ήπιος χειµώνας στη Γαλλία είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση 
της παραγωγής σε κάποιες ευαίσθητες ποικιλίες και οι υψη-
λές βροχοπτώσεις Μαρτίου και Απριλίου προκάλεσαν ζηµιές 
στην επιδερµίδα των νεκταρινιών. Ωστόσο, η παραγωγή θα 
σηµειώσει µικρή µείωση 7%, φτάνοντας τους 4.657 τόνους. 

Η συγκοµιδή των νεκταρινιών έχει ήδη αρχίσει στην Ι-
σπανία, µε µικρές µειώσεις 16% και µεγάλες προσδοκίες 
τόσο για την παραγωγή όσο και για τη ζήτηση. Αυτό, όµως, 
που ανησυχεί τους παραγωγούς είναι η έλλειψη εργατών 
γης και οι περιορισµοί στις µετακινήσεις.  ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΜΕ ΒΑΣΗ τα µέχρι στιγµής δε-
δοµένα, που παρουσιάστηκαν 
στη medFEL, οι τιµές για τα ρο-
δάκινα και νεκταρίνια που βγαί-
νουν αυτές τις µέρες στην αγορά 
αναµένεται να ξεκινήσουν από 
πολύ καλή αφετηρία και σίγου-
ρα πολύ πιο ψηλά από τις προ-
ηγούµενες χρονιές, που ταλαι-

πώρησαν τους παραγωγούς. Συ-
γκεκριµένα, στην Ελλάδα, ίσως 
είναι η στιγµή, µετά από µια µα-
κρά περίοδο χαµηλής πτήσης των 
τιµών παραγωγού, το προϊόν να 
ξαναβρεί την αξία του, εφόσον 
αποκατασταθεί στοιχειωδώς η 
συναλλακτική σχέση των παρα-
γωγών µε το εµπόριο. 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ την Ελλάδα, η παρα-
γωγή ροδάκινων φαίνεται φυσιο-
λογική φέτος, χωρίς ιδιαίτερη µεί-
ωση των ποσοτήτων. Σύµφωνα µε 
τα στοιχεία, η παραγωγή στα πυρη-
νόκαρπα αναµένεται να παρουσιά-
σει µείωση κατά 10% φέτος, εξαιτί-
ας των παγετών που παρατηρήθη-

καν στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικό-
τερα στη Μακεδονία. Από τη συνολι-
κή παραγωγή, οι 190.000 τόνοι θα 
είναι επιτραπέζια ροδάκινα και οι 
415.000 τόνοι συµπύρηνα. Στα συ-
µπύρηνα, που θεωρούνται «σπεσι-
αλιτέ» της Ελλάδας, αναµένεται µι-
κρή µείωση της παραγωγής κατά 8%. 

 Η ΓΑΛΛΙΑ δεν περιµένει ιδιαίτερη 
µείωση στη φετινή σοδειά πυρη-
νόκαρπων. Σύµφωνα µε τα στοι-
χεία, η συνολική παραγωγή θα 
ανέλθει στους 182.933 τόνους, 
κατά 7% λιγότερη από του προ-
ηγούµενου έτους. Συγκεκριµέ-

να, η παραγωγή στα ροδάκινα 
θα είναι µειωµένη κατά 9% από 
τη συγκοµισθείσα του 2019, κα-
θώς οι άστατες καιρικές συνθή-
κες που επικράτησαν στους οπω-
ρώνες φαίνεται πως δηµιούργη-
σαν σηµαντικές ζηµιές. 

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ εκτιµήσεις θέλουν την 
συνολική ευρωπαϊκή παραγωγή 
µειωµένη κατά 19% και αναµέ-
νεται να κυµανθεί κοντά στους 
2.420.248 τόνους, έναντι των 
2.979.117 τόνων που συγκοµί-
σθηκαν το 2019. Ο παγετός και 
το χαλάζι δηµιούργησαν προβλή-
µατα στην καρπόδεση και έπλη-

ξαν την παραγωγή στην Ιταλία, 
Ισπανία και στη Γαλλία. Παράλ-
ληλα, ο ήπιος χειµώνας επηρέα-
σε αρνητικά τη διάπαυση των δέ-
ντρων. Ειδικότερα στην Ιταλία, η 
µείωση της παραγωγής θα είναι 
εµφανής, σηµειώνοντας τη χαµη-
λότερη συγκοµιδή των τελευταί-
ων 25 χρόνων. 

  Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ µείωση της παραγω-
γής σηµειώθηκε στην Ιταλία, καθώς 
ο παγετός έπληξε όλες τις παραγω-
γικές περιοχές. Μάλιστα, στην Αιµί-
λια Ροµάνα της Ιταλίας, η αναµενό-
µενη παραγωγή υπολογίζεται 80% 
µικρότερη, από τη συγκοµισθείσα 
του 2019. Η συγκοµιδή του 2020 υ-

πολογίζεται στους 819.705 τόνους 
ροδάκινων και νεκταρινιών, µειωµέ-
νη κατά 28% από τη συγκοµισθείσα 
του 2019. Στα συµπύρηνα, η παρα-
γωγή αναµένεται στους 51.835 τό-
νους, µικρότερη κατά 44% από την 
περυσινή παραγωγή, ενώ στα νεκτα-
ρίνια η µείωση θα φθάσει το 35%.

 ΜΕΙΩΣΗ ίδιου µεγέθους αναµένε-
ται και στην παραγωγή συµπύρη-
νων ροδάκινων της Γαλλίας, καθώς 
η προβλεπόµενη συγκοµιδή δε θα 
υπερβεί τους 4.657 τόνους. Στην Ι-
σπανία, τέλος, οι προβλέψεις δεί-
χνουν παραγωγή για το επιτραπέ-

ζιων ροδάκινων και νεκταρινιών 
συνολικά στους 1.114.110 τόνους, 
η οποία θα είναι µειωµένη κατά 
14% από πέρυσι. Από αυτούς, οι 
295.118 τόνοι θα είναι επιτραπέζια, 
οι 281,959 τόνοι επιτραπέζια πλακέ 
και οι 300.803 τόνοι συµπύρηνα. 

ΕΛΛΑ∆Α ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΓΑΛΛΙΑ

2020

ΤΟΝΟI

ΤΟΝΟI

2019ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΩΝ
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113.500
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Μειωμένη σοδειά και η σταθερή 
ζήτηση τα ατού για τα νεκταρίνια  
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Θετικός βηματισμός στις αγορές 
της Ευρώπης ανεβάζει το ΧΑ
Επέμειναν σε θετικό βηματισμό οι κύριες 
ευρωπαϊκές αγορές και σε αυτό το κλίμα 
το χρηματιστήριο Αθηνών σκαρφάλωσε 
πλέον του 9% την περασμένη εβδομάδα. 
Όπως σημειώνουν αναλυτές, η τάση για 
ανάληψη ρίσκου οδήγησε σε περαιτέρω 
άνοδο τις ελληνικές μετοχές λόγω και της 
πρότασης της Κομισιόν. Το θετικό 
momentum θα συνεχιστεί, οδηγούμενο 
από την άνοδο των Διεθνών Αγορών, με 
υψηλούς όγκους συναλλαγών.  

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Με το 
βραβείο Most Innovative 
Private Banking – Greece 2020, 

τιμήθηκε το Private Banking της 
Τράπεζας Πειραιώς από τα 
International Finance Αwards, ως 
αναγνώριση των καινοτόμων 
υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχει 
στους πελάτες της Τράπεζας.

ΘΕΣΓΑΛΑ: Σε συνεργασία με τη 
συνεταιριστική πρωτοβουλία 
καταναλωτών «Ποιος είναι το αφεντικό; 
- Η μάρκα του καταναλωτή» προχωρά ο 
Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα, στο πλαίσιο 
της συνεχούς ενίσχυσης των 
παραγωγών γάλακτος της χώρας μας 
και της ανάπτυξης του αγροδιατροφικού 
τομέα όσο και της ελληνικής οικονομίας.

EUROBANK: Η Τράπεζα Eurobank 
εισάγει, πρώτη στην ελληνική αγορά, 
μια νέα γενιά καρτών από οικολογικό, 
βιοδιασπώμενο υλικό, υιοθετώντας τα 
διεθνή περιβαλλοντικά πρωτόκολλα 
στην τραπεζική λειτουργία, μαζί και 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και 
προϊόντων. 

NESTLE: Με κεντρικό μήνυμα 
#AlwaysOpenForyou, η Nestlé θα 
διαθέσει δωρεάν μια γκάμα προϊόντων 
σε περισσότερα από 5.000 μικρά 
σημεία εστίασης πανελλαδικά, που 
περιλαμβάνει καφέ Buondi Craft, 
Nescafé Classic, Λουμίδης Παπαγάλος 
αλλά και εμφιαλωμένα νερά S. 
Pellegrino, Perrier και Acqua Panna.

JTI: Στρατηγική Συνεργασία, τριετούς 
διάρκειας, μεταξύ της Japan Tobacco 
International και του InvestGR Forum 
ξεκινά από φέτος στο πλαίσιο του 
online 3rd InvestGR Forum 2020: 
Greece in the Pole Position (15-16/07 
& 08 – 09/10/2020).

O σπαγκο...
...ραμμένος

Μια από τις πιο δύσκολες διαπραγμα-
τεύσεις στην ιστορία της ΕΕ θα διεξαχθεί 
το επόμενο διάστημα για το Ταμείο Α-
νάκαμψης των 750 δις που προτείνει 
η Κομισιόν, σε υλοποίηση της γαλλο-
γερμανικής πρότασης για την αντιμε-
τώπιση της πανδημικής κρίσης, εκ των 
οποίων το μεγαλύτερο μέρος, περίπου 
τα 500 δισ. ευρώ θα είναι επιδοτήσεις 
και τα υπόλοιπα δάνεια. Για την Ελλά-
δα υπολογίζεται ότι αντιστοιχούν περί 
τα 32 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 22,5 
δισ. ευρώ θα είναι επιδοτήσεις και τα 
9,4 δις ευρώ δάνεια, τα οποία δεν εί-
ναι ξεκάθαρο αν είναι υποχρεωτικά 
για την λήψη της ενίσχυσης.

Η διαπραγμάτευση θα είναι δύσκο-

λη επειδή τα κράτη μέλη διαφωνούν 
όχι μόνο για τη φύση των κονδυλί-
ων, εάν δηλαδή θα είναι δανεικά ή ε-
πιδοτήσεις, αλλά και για τους όρους 
που θα χορηγούνται καθώς και για 
το πώς θα αποπληρωθούν. Ωστόσο, 
σύμφωνα με την Capital Economics 
οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη ο-
ριστικοποιηθεί, και τα χρήματα πιθα-
νότατα δεν θα αρχίσουν να ρέουν μέ-
χρι το επόμενο έτος. Έτσι, η ΕΚΤ θα 
πρέπει να επωμιστεί το μεγαλύτερο 
μέρος της κρίσης. 

Στο μεταξύ, στα 40 δολάρια το βαρέλι 
αναμένεται να φτάσει το Brent μέχρι το 
τέλος του έτους χάρη στην ανάκαμψη 
της ζήτησης, εκτιμά η Morgan Stanley. 

ΚΑΥΑΚ
Δυο σημαντικές επιχειρηματικές 
δραστηριότητες από την KAYAK 
ABEE. Η πρώτη επένδυση αφορά την 
εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου 
(70%) της Chillbox AE και το 100% 
της Chillbox Global AE (αλυσίδα 
frozen yogurt) και η δεύτερη την 
πλειοψηφική συμμετοχή στην εταιρεία 
Κρητικά Παγωτά, μονάδας παραγωγής 
παγωτού με α’ ύλη το κατσικίσιο γάλα. 

ΤESCO
Η βρετανική αλυσίδα Tesco επανέφερε 
στα ράφια της τα λευκά αυγά ελεύθερης 
βοσκής μετά από ένα διάστημα άνω των 
40 ετών για να καλύψει την άνευ 
προηγουμένου αύξηση της ζήτησης για 
αυγά στο λιανεμπόριο, υπό το πρίσμα 
της πανδημίας του κορωνοϊού. Τα εν 
λόγω αυγά χρησιμοποιούνται κυρίως σε 
εστιατόρια, όπου η ζήτηση έχει μειωθεί 
λόγω της των μέτρων περιορισμού.

Άλλο τα δανεικά
άλλο οι επιδοτήσεις

 Στην ΕΚΤ το μεγαλύτερο βάρος της κρίσης 
 Στα 40 δολάρια το brent έως τα Χριστούγεννα

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,0545 9,00 % 

ΑΛΟΥΜΥΛ Α.Ε 0,8040 8,65 %

PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. 5,8500 8,33 % 

BIOKARPET S.A. 0,7900 7,48 % 

ΕΙΔΗΣΕΟΦΩΝΙΚΗ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε. 0,2980 6,43%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ Α.Ε. 0,2500 -23,78 %

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. 0,1300 -7,80 % 

LAVIPHARM Α.Ε. 0,2800 -6,67 % 

PASAL Α.Ε.  0,8000 -5,33 % 

MERMEREN 50,0000 -5,30% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 25,646.50 +0,42
 NASDAQ Comp 9.446,42  +0,38%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.097,61 +1,53%
Λονδίνο FTSE 100 6.218,79 +1,21%
Φρανκφούρτη DAX-30 11.798,12 +1,25% 
Παρίσι CAC-40 4.784,09 +2,03%
Ζυρίχη SMI 9.926,03 + 2,16%
Τόκιο NIKKEI-225 21.916,31 +2,32%
 
Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα Επιτόκιο Τιμή Τελευταία 
      αλλαγή
FFED 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 02.05.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 02.05.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  02.05.2020
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Βιβλίο ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου 
προσωπικού για τις αγροτικές εργασίες 

Σ
τις 25.07.19 δηµοσιεύθηκε η 39391/838/2018 
απόφαση του υπουργείου Εργασίας, σχετι-
κά µε την υποχρέωση τήρησης από τους ερ-
γοδότες, του εργοδότες «Βιβλίου Ηµερήσι-

ων ∆ελτίων Απασχολούµενου προσωπικού σε αγροτι-
κές εργασίες και αλιεία» και στο ο-
ποίο εντάσσονται ορισµένες κατη-
γορίες (όχι οι απασχολούµενοι ερ-
γάτες που πληρώνονται µε εργόση-
µο). Η εν λόγω διάταξη δηµοσιεύθη-
κε στο νοµοσχέδιο µε τίτλο: «Οργά-
νωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έ-
ρευνα και άλλες διατάξεις», απολύ-
τως σχετικό.

Με την εν λόγω τροπολογία ορί-
ζεται ως υποχρεωτική η τήρηση τους 
από τους αγρότες-παραγωγούς. Το 
εν λόγω Βιβλίο προσκοµίζεται και 
θεωρείται από τις αρµόδιες υπηρε-
σίες του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), επέχει θέση 
Πίνακα Ωρών Εργασίας Προσωπι-
κού, τηρείται στο χώρο εργασίας και 
είναι στη διάθεση των αρµόδιων ε-
λεγκτικών οργάνων.
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Τηρείται υποχρεωτικά από εργοδότες που απα-
σχολούν: α. Αλιεργάτες µε σχέση ή σύµβαση εξαρτη-
µένης εργασίας σε έναν ή περισσότερους εργοδότες, 
συµπεριλαµβανοµένων των αλιεργατών πολιτών τρί-
των χωρών του ν. 4251/2014 (Α’ 80), που ασφαλίζο-
νται στον ΕΦΚΑ σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 40 
του ν. 4387/2016 (Α’ 85). β. Μετακλητοί πολίτες τρίτων 
χωρών, οι οποίοι, σύµφωνα µε το ν. 4251/2014, προ-
σκαλούνται από εργοδότες µε σκοπό την απασχόληση 

σε αγροτικές εργασίες και ασφαλί-
ζονται στον ΕΦΚΑ σύµφωνα µε τηο 
άρθρο 40 του ν. 4387/2016.

2. Το Βιβλίο θεωρείται από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, επέχει θέση Πίνακα Ω-
ρών Εργασίας Προσωπικού, τηρείται στο χώρο εργασί-
ας και είναι στη διάθεση των αρµόδιων ελεγκτικών ορ-
γάνων. Η συµπλήρωση του Βιβλίου πραγµατοποιείται, 
σε κάθε περίπτωση, πριν από την έναρξη εργασίας του 
απασχολούµενου προσωπικού της παρ. 1.

3. Σε περίπτωση µη αναγραφής του απασχολούµε-
νου προσωπικού της παρ. 1 στο Βιβλίο, επιβάλλεται σε 
βάρος του υπόχρεου εργοδότη, αδιοικητική κύρωση κα-
τά δέσµια αρµοδιότητα, σύµφωνα µε τις ισχύουσες για 
την αδήλωτη εργασία διατάξεις.

4. Σε κάθε υπόχρεο, που δεν θεωρεί, δεν τηρεί ή δεν 
επιδεικνύει για οποιονδήποτε λόγο στα αρµόδια όργα-
να ελέγχου το Βιβλίο, πλέον των κυρώσεων της παρ. 
3, επιβάλλεται σε βάρος του, από τα αρµόδια ελεγκτι-
κά όργανα, ως ευθέως αποδεικνυόµενη παράβαση 
κατά δέσµια αρµοδιότητα, πρόστιµο ύψους 300 ευρώ.

Ποτέ κανείς µας δεν µπόρεσε να καταλάβει την ανα-
γκαιότητα της διάταξης αυτής. Εκτός από το ότι όποιοι 

το πρότειναν, το έκαναν προκειµένου να δικαιολογή-
σου την παρουσία τους στο υπουργείο ως Σύµβουλοι, 
δεν βρίσκω κανέναν άλλο λόγο για την ύπαρξη της.

Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ∆ΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ:

 Προσλαµβάνονται µε ηλεκτρονική υποβολή στοπ 
Εργάνη.

  Καταγράφονται στις µηνιαίες ΑΠ∆ που υποβάλ-
λονται ηλεκτρονικά αφού, οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, α-
λιείς που τους απασχολούν, αντιµετωπίζονται όπως οι 
κοινές επιχειρήσεις.

 Εύκολα βγαίνει το συµπέρασµα ότι η χρήση αυ-
τού του µέτρου είναι άκυρη, άχρηστη και ο µόνος λό-
γος ύπαρξης της είναι η δυνατότητα επιβολής προστί-
µων στους ελεγκτές.

Ένα ακόµη πρόβληµα είναι το εξής: Ο εργοδότης ο ο-
ποίος δεν είναι ανάποδος όπως εγώ και θέλει να τηρεί 
τα προβλεπόµενα, αποφασίζει να πάει στον ΕΦΚΑ / ΙΚΑ 
και να θεωρήσει το βιβλίο αυτό. Ο ΕΦΚΑ / ΙΚΑ αρνείται 
να το θεωρήσει διότι δεν έχει ρητή ενηµέρωση από τα 
Κεντρικά. Με αποτέλεσµα να φύγει άπραγος. Απευθυ-
νόµενος στην Επιθεώρηση Εργασίας (αφού η διάταξη 
αναφέρει ότι το βιβλίο επέχει θέση πίνακα προσωπι-
κού), θα λάβει επίσης αρνητική απάντηση διότι, ο ΣΕΠΕ 
είναι αναρµόδιος για τη θεώρηση του βιβλίου (σωστά).

Φτάνουµε έτσι στην αρχή και πάλι. Να έχουµε  στα 
χέρια µας ένα βιβλίο στο οποίο:

 Μπορούµε να γράψουµε συγκεκριµένες πληροφο-
ρίες για τους απασχολούµενους στις αγροτικές εργασίες, 

 Τα στοιχεία των οποίων έχουν διοχετευθεί πλή-
ρως µέσω των ΑΠ∆, αλλά παρά ταύτα να µας τα ζητάνε, 

 Το οποίο βιβλίο όµως είναι αθεώρητο διότι οι Υ-
πηρεσίες του ΕΦΚΑ δεν το θεωρούν. 

Ελπίζω, η νέα διοίκηση του Υπουργείου Εργασίας, να 
καταλάβει το άκυρο του όλου θέµατος και να απαλλά-
ξει τον κόσµο τους αγρότες-παραγωγούς-καλλιεργητές 
από µία αχρείαστη υποχρέωση, η οποία µόνο προβλή-
µατα δηµιουργεί και πρόστιµα επιβάλλει.

Ώρες εργασίας
 To Βιβλίο που προσκοµί-
ζεται επέχει θέση Πίνακα 
Ωρών Εργασίας για την 

εκµετάλλευση

Απασχολούµενοι
Η συµπλήρωση του 

Βιβλίου πραγµατοποιεί-
ται, πριν από την έναρξη 

εργασίας

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)

«ΤΑ ΕΡΓΟΣΗΜΑ ΙΣΧΥΟΥΝ»
Κάποιος πανικός σχετικά µε τα εργόσηµα, 

κακώς έχει δηµιουργηθεί. ∆εν έχει 
αλλάξει κάτι, ό,τι ίσχυε ισχύει. Η µόνη 

προσοχή που απαιτείται, είναι να 
αντιστοιχούν στις καλλιέργειες που έχει ο 

κάθε παραγωγός. Κι εφόσον του ζητηθεί 
από τον έλεγχο, να µπορεί να τεκµηριώσει 

την πραγµατικότητα της δαπάνης.

Σε εξέλιξη η υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων

Ξεκίνησαν σιγά-σιγά να υποβάλλονται οι 
δηλώσεις. Επειδή ο κ. Πιτσιλής δεν έχει σκοπό 
να ανακοινώσει παράταση για τις δηλώσεις 
τουλάχιστον άµεσα, να σας ενηµερώσω ότι, 
όποιος φροντίσει να κλείσει ραντεβού 
εµπρόθεσµα, έχει καλώς. Οι υπόλοιποι θα 
πληρώσουν πρόστιµο… Εκτός και αν ο κ. 
∆ιοικητής της ΑΑ∆Ε αποφασίσει νωρίς να 
ανακοινώσει την προβλεπόµενη παράταση.
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Κλείνει το κεφάλαιο πώληση
της ιστορικής Μαλαματίνα

Αφοί Σαράντη, Τσάνταλης και το fund Kαραμούζη, οι βασικοί υποψήφιοι
Μέσα σε δέκα χρόνια οι πωλήσεις της οινοποιίας περιορίστηκαν στο μισό

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Να κλείσει µέσα στο καλοκαίρι το κεφάλαιο πώ-
ληση της ιστορικής οινοποιίας «Μαλαµατίνα», 
η οποία συµπληρώνει φέτος 125 χρόνια ζωής 
αλλά την τελευταία δεκαετία αντιµετωπίζει σο-
βαρά οικονοµικά προβλήµατα και έχει καταστεί 
ζηµιογόνος, φέρεται να επιθυµούν οι πιστώτριες 
τράπεζες. Η οινοποιία που κατέχει µερίδιο περί-
που 40% στην κατηγορία κρασιού «ρετσίνα» από 
τα 29 εκατ. ευρώ που ήταν το 2007 οι πωλήσεις 
της, πέρυσι περιορίστηκαν σε 13 εκατ. ευρώ.

Οι τράπεζες που απέκτησαν την πλειοψηφία 
των µετοχών της αρχικά ως ενέχυρο έναντι δα-
νείων, επιδιώκουν να απαγκιστρωθούν, βλέπο-
ντας να µην αποδίδουν καρπούς τα σχέδια α-
ναδιάρθρωσης. Ήδη έχει σταλεί συνοπτικό ενη-
µερωτικό σηµείωµα στους ενδιαφερόµενους ε-
πενδυτές, που ξεπερνούν τους δέκα. Μεταξύ αυ-
τών η οικογένεια Σαράντη που ελέγχει το σή-
µα «Ολυµπος» (γαλακτοκοµικά, χυµοί, αναψυ-
κτικά), και πρόσφατα απέκτησε και την εταιρεία 

∆ουµπιά συµφερόντων της Μαλαµατίνα, η οινο-
ποιία  «Τσάνταλη», το fund SMERemediumCap 
του πρώην προέδρου της Eurobank Νίκου Κα-
ραµούζη και το fund Elikonos 2 Greek Growth 
Fund, στο οποίο µετέχουν η Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Ανασυγκρότησης (EBRD) και το European 
Investment Fund (EIF).

Το πωλητήριο στη Μαλαµατίνα έρχεται κο-
ντά τρία χρόνια µετά την αναδιάρθρωση στην 
οποία είχαν συµφωνήσει οι Τράπεζες που εί-
χαν πάρει ως ενέχυρο τις µετοχές για άνοιγµα 
άνω των 35 εκατ. ευρώ. 

Με βάση τον προγραµµατισµό στα µέσα Ιου-
νίου οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές θα πρέπει να 
καταθέσουν µη δεσµευτικές προσφορές ενώ η 
όλη διαδικασία θα περάσει προς επικύρωση µέ-
σω του πτωχευτικού κώδικα και συγκεκριµένα 
των άρθρων 106 β&δ αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

Να σηµειωθεί τέλος ότι η οινοποιία διαθέτει 
τρία ιδιωτικά οινοποιεία στην Ελλάδα, µια ε-
γκατάσταση εµφιάλωσης (δυναµικότητας έως 
και 35.000 µπουκάλια την ώρα) και µια εγκα-
τάσταση αποθήκευσης.

Στα πρόθυρα µίας µεγάλης αλλαγής που θα επη-
ρεάσει τις καταναλωτικές συνήθειες και τη δυνα-
µική τις αγοράς βρίσκεται ο κλάδος της εγχώριας 
ζυθοποιίας, σε µία χρονιά που αν δεν ενέσκηπτε η 
πανδηµική κρίση, αναµένονταν να τρέξει µε +6%, 
λόγω αθλητικών γεγονότων (Ολυµπιακοί Αγώνες, 
Ευρωπαϊκό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου), µουσικών 
events και των εκτιµήσεων για ρεκόρ τουριστικών 
αφίξεων. Πλέον τα δεδοµένα έχουν αλλάξει, µε πη-
γές του κλάδου να µιλούν για µεσοσταθµική µεί-
ωση των πωλήσεων 60%-65%, τόσο από το κανάλι 
της κρύας αγοράς, που σταµάτησε για να λειτουρ-
γεί όσο και των σούπερ µάρκετ, προσβλέποντας ε-
ντούτοις σε καλύτερα αποτελέσµατα στην κατανά-

λωση µπύρας το επόµενο διάστηµα από την σταδι-
ακή άρση των µέτρων στην εστίαση και τον τουρι-
σµό και την άνοδο της θερµοκρασίας.

Βέβαια από την κατανάλωση θα λείψει ένα πο-
λύ µεγάλο κοµµάτι, αυτό τον ξένων τουριστών µε 
τις εκτιµήσεις για το πιο αισιόδοξο φετινό σενάριο 
της τουριστικής σεζόν να  µιλούν για πτώση της τά-
ξεως του 50%. Αναµφίβολα, ο κλάδος δείχνει να ε-
πεξεργάζεται τις νέες συντεταγµένες και αναπρο-
σαρµόζει τη στρατηγική του και τα επενδυτικά του 
σχέδια λόγω των οικονοµικών δυσκολιών που επέ-
φερε η καραντίνα, οδηγώντας σε κάποιες περιπτώ-
σεις και σε αδυναµία τήρησης ακόµη και των συµ-
βολαίων µε παραγωγούς για κριθάρι βυνοποίησης.

Το ποτήρι μισογεμάτο με το άνοιγμα 
της εστίασης βλέπει η εγχώρια ζυθοποιία

Στο δίκτυο Κουιµτζή τα 
µηχανήµατα Cancela 

Σε συνεργασία µε τον ισπανικό οίκο 
TMC Cancela προχώρησε η KOUIMTZIS 

Group επεκτείνοντας την δυναµική παρουσία της 
στον χώρο των γεωργικών και δασικών 
µηχανηµάτων. Συγκεκριµένα, η KOUIMTZIS 
Group συγκαταλέγεται πλέον στους επίσηµους 
αντιπροσώπους της TMC Cancela, η οποία 
αποτελεί µία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες µε 
πάνω από 400 διαφορετικά µοντέλα 
καταστροφέων και θραυστήρων, µε σχεδόν 50 
χρόνια εµπειρίας.

Συµφωνία Space Hellas µε Αgro 
Apps για λύσεις ευφυούς γεωργίας
Η Space Hellas ανακοινώνει τη σύναψη 
συµφωνίας για την πραγµατοποίηση επένδυσης 
στην εταιρεία µε το διακριτικό τίτλο «Agro Apps 
Ι.Κ.Ε.» και έδρα στη Θεσσαλονίκη. Η στρατηγική 
συνεργασία µε τη Space Hellas αναµένεται να 
δώσει τη δυνατότητα στην AgroApps να κάνει 
δυναµικότερα βήµατα και να αναπτύξει νέες 
υπηρεσίες, για την ψηφιακή εξέλιξη της γεωργίας.

Πρόστιµα σε σούπερ µάρκετ από 
µη ενηµέρωση της e-Καταναλωτής
Μέχρι τις 100.000 ευρώ φτάνουν τα πρόστιµα 
που µπορεί να επιβληθούν στα σούπερ µάρκετ, σε 
περίπτωση µη υποβολής τιµών πώλησης βασικών 
αγαθών ή υποβολής ανακριβούς δήλωσης, στην 
πλατφόρµα e - Καταναλωτής, του υπουργείου 
Ανάπτυξης. Η υποχρέωση αποστολής τιµών 
προϊόντων ισχύει έως τις 30 Σεπτεµβρίου 2020.
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Η μισή φροντίδα είναι στη φυτοπροστασία     
Τα ακρόδρυα, και κυρίως οι αµυγδαλιές και οι φιστικιές, διεκδικούν σηµαίνουσα θέση 
τα τελευταία χρόνια στο καλάθι των καλλιεργητικών επιλογών των αγροτών. Ωστόσο, 
η µεγάλη επενδυτική δαπάνη που προϋποθέτουν, καθιστούν αναγκαίες τις σωστές 
καλλιεργητικές τεχνικές µε προτεραιότητα στη φυτοπροστασία, για τον περιορισµό ή 
ακόµα και την εξάλειψη των µολυσµάτων από εχθρούς και ασθένειες, που µειώνουν την 
επερχόµενη παραγωγή, ενώ κάποιες φορές ζηµιώνουν και το φυτικό κεφάλαιο.

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ  

ΚΙΛΑ / ∆ΕΝΤΡΟ

ΑΜΥΓ∆ΑΛΙΑ ΚΑΡΥ∆ΙΑ ΦΙΣΤΙΚΙΑ

 

                                             ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

 

                                     ΚΙΛΑ / ΣΤΡΕΜΜΑ

5�15 300�350 250�380
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ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΑΜΥ∆ΓΑΛΙΑ

>Προληπτικοί ψεκασµοί σε συνδυασµό µε ορθολογική λίπανση και άρδευση 
συντελούν στον περιορισµό των µολυσµάτων και περιορίζουν τις προσβολές 

OI ΒΡΟΧΕΣ ΕΦΕΡΑΝ 
ΠΟΛΥΣΤΙΓΜΩΣΗ, ΛΙΓΕΣ ΟΙ 
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΣΙΑΣ 

Οι αυξηµένες βροχοπτώσεις των τελευταίων 
ηµερών ευνοούν τη µολυσµατικότητα των 
µυκήτων και ως εκ τούτου την επανεµφάνιση 
της πολυστίγµωσης στους αµυγδαλεώνες. 
Ο ασκοµύκητας που προκαλεί την εν λόγω 
ασθένεια προσβάλει τα φύλλα, προκαλώντας 
νεκρωτικές κηλίδες και φυλλόπτωση. Η µόλυνση 
από τον µύκητα ξεκινά στις αρχές Ιουνίου, µε 
κηλίδες στην πάνω πλευρά των φύλλων και 
πάνω σε αυτές µαύρα στίγµατα, που αποτελούν 
τις καρποφορίες του µύκητα. Στη συνέχεια, τα 
φύλλα καρουλιάζουν και πέφτουν πρόωρα. 
Για τον περιορισµό ή και την εξάλειψη των 
µολυσµάτων συνιστάται ορθολογική λίπανση 
και άρδευση, που βοηθούν στην ανεκτικότητα 
των δέντρων στο µόλυσµα και περιορίζουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις της προσβολής. Όταν οι 
καιρικές συνθήκες είναι ιδιαίτερα ευνοϊκές για τη 
διασπορά του µύκητα, οι παραγωγοί θα πρέπει 
να εφαρµόσουν προληπτικούς ψεκασµούς για 
την προστασία της αµυγδαλιάς, από το παθογόνο. 

Σε χαµηλά επίπεδα οι συλλήψεις 
των ακµαίων της ανάρσιας
Εν τω µεταξύ, οι συλλήψεις των ακµαίων της 
ανάρσιας ή βλαστορύκτη συνεχίζονται αυτές 
τις ηµέρες σε όλες τις περιοχές καλλιέργειας 
της αµυγδαλιάς, µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Βόλου να µιλούν για χαµηλά επίπεδα. Τα ακµαία 
άτοµα της ανάρσιας ωοτοκούν πάνω στα 

αµύγδαλα, και οι εκκολαπτόµενες προνύµφες 
εισέρχονται στο περικάρπιο µε το οποίο και 
τρέφονται. Οι προνύµφες προσβάλουν και τους 
τρυφερούς βλαστούς µέσα στους οποίους 
ορύσσουν στοές, µε αποτέλεσµα να µαραίνονται 
οι κορυφές, να γέρνουν προς τα κάτω και τελικά 
να ξεραίνονται. Τα πιο ευαίσθητα στη προσβολή 
από την ανάρσια είναι τα νεαρά δενδρύλλια 
ηλικίας 1-3 ετών, καθώς το έντοµο καταστρέφει 
τις τρυφερές κορυφές των πιο εύρωστων 
βλαστών που προορίζονται για βραχίονες, 
µε αποτέλεσµα να καθίσταται δύσκολο το 
κλάδεµα µόρφωσης. Συνεπώς, όσοι παραγωγοί 
παρατηρήσουν συµπτώµατα προσβολών ειδικά 
σε νεαρά δενδρύλλια πρέπει να προχωρήσουν 
στους απαραίτητους ψεκασµούς τον Ιούνιο. 

Μελιτώδη εκκρίµατα και καπνιά 
από τα κοκκοειδή και τις ψώρες 
Ξήρανση των κλαδίσκων και των φύλλων και 
µείωση της παραγωγής, προκαλούν σε µεγάλους 
πληθυσµούς οι ψώρες και τα κοκκοειδή. Οι 
νεαρές έρπουσες νύµφες γεννιούνται έως τον 
Ιούλιο και εγκαθίστανται σε κλαδίσκους και 
κλάδους διαµέτρου έως 6 εκατοστών, όπου και 
αρχίζουν και µυζούν τους φυτικούς χυµούς. 
Τα κοκκοειδή αυτά, το καλοκαίρι παράγουν 
άφθονα µελιτώδη εκκρίµατα, µε αποτέλεσµα την 
ανάπτυξη µυκήτων καπνιάς. Λόγω του γρήγορου 
ρυθµού ανάπτυξης της ψώρας, απαιτείται άµεση 
καταπολέµησή της µόλις εµφανισθεί. 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 

ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΡΥΔΙΑΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΦΙΣΤΙΚΙΟΥ 

5�15 κιλά / δέντρο
700�800 ευρώ / στρέµµα 

ΚΟΣΤΟΣ
90�100 ευρώ/στρέµµα

400�600 ευρώ / στρέµµα

100�150 κιλά/στρέµµα  |  Βασιλική καρυδιά

300�350 κιλά/στρέµµα  |  Καλιφορνέζικη

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
1.005.440
ΤΟΝΟΙ

ΙΡΑΝ        47% 
ΗΠΑ        23%
ΤΟΥΡΚΙΑ 15%
ΚΙΝΑ      7,5%
ΕΛΛΑ∆Α    1%

ΜΕΧΡΙ ΦΥΛΛΟΠΤΩΣΗ 
ΑΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΟΥΝ 
ΟΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ
Η ζηµιά από τους τετράνυχους (κόκκινος 
και κίτρινος τετράνυχος) µπορεί να εξελιχθεί 
σηµαντική αν δεν αντιµετωπιστεί έγκαιρα και 
µε ορθολογικό τρόπο. Οι τετράνυχοι έχουν 
µεγάλο εύρος ξενιστών και προσβάλουν 
κυρίως τα φύλλα και τη βλάστηση, όπου 
αποµυζούν τους χυµούς από τους φυτικούς 
ιστούς. Σύµπτωµα της προσβολής είναι 
τα χλωρωτικά στίγµατα στα φύλλα, ενώ 
σε περιπτώσεις µεγάλων πληθυσµών, 
παρατηρείται φυλλόπτωση. Τους θερινούς 
µήνες παρατηρείται η γρήγορη αύξηση 
των πληθυσµών και η εξέλιξη µιας αρχικής 
προσβολής σε κρίσιµο σηµείο. 
Επιπλέον, και καιρικές συνθήκες που 
επικρατούν αυτή τη περίοδο, µπορεί να 
αποτελέσουν σηµαντικό παράγοντα για 
την ανάπτυξη των τετρανύχων.
Για την επιτυχηµένη αντιµετώπιση 
συστήνεται να γίνεται έλεγχος στους 
οπωρώνες, ώστε τυχόν επέµβαση να 
αποφασιστεί έγκαιρα, στην έναρξη της 
προσβολής και µόλις ο πληθυσµός ξεπεράσει 
το κατώφλι οικονοµικής ζηµίας. 
Σε οπωρώνες που παρατηρούνται περίπου 
60-70 κινητές µορφές ανά 100 φύλλα, 
συνιστάται στους παραγωγούς να προβούν 
σε χηµική καταπολέµηση. Να σηµειωθεί ότι 
οι τετράνυχοι έχουν πολλές γενεές ανά έτος, 
ανάλογα µε τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 
Συνεπώς, για την αποφυγή ανάπτυξης 
ανθεκτικότητας θα πρέπει επίσης να γίνεται 
σωστός χειρισµός των ακαρεοκτόνων και 
εναλλαγή των σκευασµάτων. 

ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Τόσο το ευρύτομο όσο και η ψύλλα 
αποτελούν τους σημαντικότερους 
εχθρούς της φιστικιάς. Αυτή την περίοδο 
αναμένεται η έξοδος των ακμαίων 
των δύο εντόμων, γι’ αυτό οι γεωπόνοι 
συνιστούν στους παραγωγούς τακτικό 
έλεγχο των δενδρώνων, ώστε να 
προβούν σε άμεση έναρξη ψεκασμών 
με την εμφάνισή τους, πριν αυτά 
ωοτοκήσουν στους νέους καρπούς. 
Το ευρύτομο έχει μια γενεά ανά έτος 
και διαχειμάζει ως ανεπτυγμένη 
προνύμφη μέσα στους καρπούς που 
έχουν μείνει στο δέντρο ή που έχουν 
πέσει στο έδαφος. Μετά τη νύμφωση, 
που ολοκληρώνεται στα μέσα Μαΐου 
στο εσωτερικό των καρπών, τα ενήλικα 
εξέρχονται ανοίγοντας οπές κοντά στη 
βάση του καρπού. Ακολούθως, στις αρχές 
Ιουνίου τα ενήλικα θηλυκά ωοτοκούν 
στους νεαρούς καρπούς, εισάγοντας 
ένα ωό σε κάθε καρπό. Χαρακτηριστικό 
σύμπτωμα της προσβολής είναι οι μαύροι 
«μουμιοποιημένοι» καρποί, οι οποίοι 
διατηρούνται πάνω στο δέντρο, ακόμη και 

μετά το πέσιμο των φύλλων. 
Όσον αφορά την ψύλλα, αυτή διαχειμάζει 
ως ενήλικο σε ρωγμές του φλοιού, 
κάτω από πεσμένα φύλλα και σε άλλες 
προφυλαγμένες θέσεις του δενδρώνα. 
Τα ενήλικα ενεργοποιούνται νωρίς 
την άνοιξη και νύσσουν και μυζούν 
τους εκπτυσσόμενους οφθαλμούς 
και τα νεαρά φύλλα. Σε περιπτώσεις 
πυκνών πληθυσμών, τα μελιτώματα 
που παράγουν οι νύμφες και τα ακμαία 

προκαλούν μεγάλη ανάπτυξη μυκήτων 
καπνιάς, με αποτέλεσμα τη μείωση της 
φωτοσυνθετικής ικανότητας και την 
εξασθένιση των δένδρων, επηρεάζοντας 
την παραγωγή του επόμενου έτους. Οι 
παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν την 
καλλιέργειά τους και στην περίπτωση 
που παρατηρηθούν προσβολές να 
διενεργηθεί άμεσα ψεκασμός με 
ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια 
φυτοπροστατευτικό προϊόν. 

Ο ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΕΝΔΡΩΝΑ 
ΘΑ ΓΛΙΤΩΣΕΙ ΑΠΟ ΜΠΕΛΑΔΕΣ ΤΙΣ ΦΙΣΤΙΚΙΕΣ

▲

ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΛΟΓΩ ΒΟΤΡΥΟΣΦΑΙΡΙΑΣ 
Οι έντονες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό 
με την άνοδο της θερμοκρασίας αυτή 
τη περίοδο ευνοούν την ανάπτυξη και 
εξάπλωση της βοτρυοσφαίρια, ιδιαίτερα σε 
ευπαθείς περιοχές. 
Ο μύκητας προσβάλει τους οφθαλμούς, 
τα φύλλα και τους καρπούς της φιστικιάς, 
προκαλώντας νεκρώσεις, ξηράνσεις 
και «μουμιοποιημένους» καρπούς. Η 
μεγαλύτερη ζημιά εντοπίζεται στους 
οφθαλμούς, οι οποίοι ξεραίνονται και 
μειώνεται η παραγωγή της επόμενη 
χρονιάς. Ακόμη κι αν προσβληθούν 
μερικώς και εκπτυχθούν, τα άνθη και οι 
βλαστοί που προκύπτουν από αυτούς 
τελικά νεκρώνονται. Στους βλαστούς και 
στους κλαδίσκους, ο μύκητας προκαλεί 
έλκη και ακολουθεί ξήρανση και νέκρωση 
του προσβεβλημένου τμήματος.
Ο παθογόνος μύκητας προσβάλει και τις 
ταξικαρπίες, προκαλώντας ξηράνσεις των 
καρπών, με αποτέλεσμα τη σημαντική 
μείωση της απόδοσης και της ποιότητας 
της παραγωγής. Για την αντιμετώπισή 
της, συνιστάται ορθολογική άρδευση και 
λίπανση, καθώς τα εύρωστα δέντρα είναι 
πιο ανεκτικά στις προσβολές. 

ΠΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΡΠΟΚΑΨΑΣ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

Η πτήση της πρώτης γενεάς της καρπό-
καψας, η προνύμφη του οποίου προσβά-
λει τους καρπούς της καρυδιάς καθιστώ-
ντας τους εμπορικά ακατάλληλους, βρί-
σκεται ήδη σε εξέλιξη, από τις αρχές Μα-
ΐου στις πιο θερμές περιοχές. Οι συλλή-
ψεις, σύμφωνα με τους γεωπόνους, κυ-
μαίνονται σε χαμηλά επίπεδα στο μεγα-
λύτερο τμήμα του δικτύου των φερομο-
νικών παγίδων. 
Η προνύμφη του εντόμου εισέρχεται 
στους νεαρούς καρπούς, ορύσσοντας 
στοές, προς τον πυρήνα. Ακολούθως, α-
φού καταστρέψει το ενδοκάρπιο, ορύσ-
σει στοά εξόδου, για να προσβάλει και 
άλλους καρπούς, έως ότου ολοκληρώ-
σει την ανάπτυξή της. Χαρακτηριστικό της 
προσβολής είναι η συγκέντρωση των α-
ποχωρημάτων της γύρω από την οπή ε-
ξόδου. Στο καρύδι το μικρό άνοιγμα που 

δημιουργεί η προνύμφη μπορεί να απο-
τελέσει το σημείο για την έναρξη μιας νέ-
ας μόλυνσης από κάποιο μύκητα που 
προκαλεί σήψεις. 
Αυτή τη περίοδο, οι παραγωγοί θα πρέ-
πει να παρακολουθούν τις παγίδες που έ-

χουν τοποθετήσει στα κτήματά τους, δε-
δομένου ότι στις ορεινές περιοχές δεν έ-
χουν παρατηρηθεί ακόμη συλλήψεις.
Τα μέτρα εναντίον της καρπόκαψας πε-
ριλαμβάνουν καλλιεργητικά, και σε με-
γάλες προσβολές χημική καταπολέμηση. 

Συνιστάται η έγκαιρη συλλογή και κατα-
στροφή των προσβεβλημένων καρυδιών 
που πέφτουν πρόωρα και όσων διαχω-
ρίζονται ως προσβεβλημένοι την περίοδο 
της συγκομιδής. Σε όσους καρυδαιώνες 
υπάρχει ιστορικό προσβολής, πάνω από 
3% θα πρέπει να γίνει άμεσα καταπολέ-
μηση της πρώτης γενεάς. Σε περίπτωση 
συλλήψεων και εφόσον οι καρποί έχουν 
αποκτήσει το σύνηθες μέγεθος έναρξης 
προσβολής (διάμετρος 1 εκατοστού), συ-
στήνεται άμεσα ψεκασμός με ένα κατάλ-
ληλο και εγκεκριμένο για την καλλιέργεια 
εντομοκτόνο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή 
στην πλήρη κάλυψη των δένδρων με το 
ψεκαστικό υγρό.
Η επανάληψη του ψεκασμού θα εξαρτη-
θεί από την εξέλιξη των προσβολών, τη 
διάρκεια δράσης του φαρμάκου που χρη-
σιμοποιήθηκε και τις καιρικές συνθήκες.

  ΚΑΡΥΔΙΑ

ΦΙΣΤΙΚΙΑ-ΚΑΡΥΔΙΑ
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Τα τελευταία χρόνια στον 
αγροτικό χώρο της χώρας μας  
δημιουργούνται ριζικές αλλαγές 
στον τομέα των καλλιεργειών 
που επιλέγουν να ασχοληθούν  
οι έλληνες παραγωγοί. Σε αυτήν 
την απόφαση οδηγήθηκαν 
τόσο από τα φαινόμενα της 
κλιματικής αλλαγής (μείωση 
των υδάτινων πόρων) που 
τους έστρεψαν σε λιγότερο 
ενεργοβόρες καλλιέργειες αλλά 
και από καθαρά οικονομικά 
κριτήρια απόδοσης. Έτσι οι 
παραδοσιακές αροτραίες 
καλλιέργειες βάμβακος και 
αραβόσιτου που καταλάμβαναν 
μεγάλο ποσοστό κ.τ.λ., άρχισαν 
να δίνουν την θέση τους σε άλλες 
νέες καλλιέργειες , όπως είναι η 
καλλιέργεια της φιστικιάς. Πολλοί 
μάλιστα έχουν χαρακτηρίσει την 
απόδοση της ως πραγματικό EL 
DORADO . Όμως η αναζήτηση 
του «κρυμμένου θησαυρού της 
φιστικιάς» κρύβει και μερικούς 
θανάσιμους οικονομικούς 
κινδύνους για όσους απερίσκεπτα 
χωρίς προγραμματισμό και 

μελέτη προβούν στην καλλιέργεια 
της. Οι κυριότεροι παράγοντες 
που θα πρέπει να προσέξουν οι 
παραγωγοί είναι οι παρακάτω. 
1. Φυτώρια καθαρά απαλλαγμένα 
από ασθένειες 
2. Σωστή εκλογή υποκειμένου 
και ποικιλίας.
3. Σωστή αναλογία θηλυκών προς 
αρσενικών φυτών καθώς και 
αρσενικά των κατάλληλων τύπων  
για την περιοχή. 
4. Σωστή μεθοδολογία 
εγκατάστασης. 
Σχετικά με τον πρώτο παράγοντα 
που αναφέραμε πιο πάνω 
οι παραγωγοί θα πρέπει 
να απευθύνονται μόνο σε 
πιστοποιημένα φυτώρια που έχουν 
την δυνατότητα να τους παρέχουν 
τα κατάλληλα φυτοϋγειονομικά 
διαβατήρια των φυτών που 
τους πουλούν και όχι από 
«φυτωριούχους « που δεν έχουν 
καμία άδεια. Η σωστή εκλογή 
υποκειμένου και ποικιλίας όπως 
και η σωστή αναλογία θηλυκών 
προς αρσενικών φυτών καθώς 
και η μεθοδολογία εγκατάστασης, 
θα πρέπει να γίνετε κατόπιν 
συνεννόησης με το γεωπόνο που 
συνεργάζεται ο κάθε παραγωγός. 
Επίσης τα νόμιμα αδειοδοτημένα 
φυτώρια υποχρεώνονται τα 
εμβόλια να τα προμηθεύονται 
είτε από δικές τους ελεγμένες 
μητρικές φυτείες, οι οποίες πρέπει 
να πληρούν όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις, προκειμένου 
τα εμβόλια να είναι πλήρως 
απαλλαγμένα από ασθένειες και 
παθογόνους μικροοργανισμούς. 
Επιπλέον οι ποικιλίες έχουν 
βελτιωθεί με κλώνους 
περισσότερο παραγωγικούς 
και ανθεκτικούς σε ασθένειες. 
τους οποίους όμως μη έμπειροι 
φυτωριούχοι αδυνατούν να βρουν.

Τσιπάς Χρήστος
Φυτωρια ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΤΣΙΠΑΣ

ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΘΑ ΠΡΈΠΈΙ  
ΝΑ ΑΠΈΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ 
ΣΈ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΈΝΑ ΦΥΤΩΡΙΑ

ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ
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Οι παραγωγοί αναζητούν 
αποτελεσµατικά προϊόντα 
φυτοπροστασίας για την καταπολέµηση 
των µυκητολογικών και εντοµολογικών 
προσβολών σε σηµαντικές 
καλλιέργειες όπως τα ακρόδρυα ενώ 
παράλληλα επικεντρώνονται στο 
να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της 
αλυσίδας τροφίµων για αποτελεσµατική 
διαχείριση υπολειµµάτων. 
Ο συνδυασµός χρήσης προϊόντων από 
τη σειρά προϊόντων Bayer Biologicals 
που έχουν ως βάση βιολογικούς 
παράγοντες, σε συνδυασµό µε νέα 
συµβατικά φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα, µπορεί να είναι η απάντηση 
µίας ευέλικτης και βιώσιµης λύσης 
προς όφελος των παραγωγών, 
µεταποιητών, του λιανικού εµπορίου 
αλλά και των καταναλωτών, 
ικανοποιώντας τις σύγχρονες 
απαιτήσεις για βιώσιµα συστήµατα 
παραγωγής.

… και βγες στην αγορά!
Το FLiPPER®  δρα ως εντοµοκτόνο 
επαφής και µε φυσικό τρόπο, 
διαταράσσοντας τη λειτουργία του 
λιποπρωτεΐνικού πλέγµατος της 
κυτταρικής µεµβράνης των εχθρών, 
προκαλώντας το θάνατό τους άµεσα, 
αφού παρεµποδίζει τη δραστηριότητα 
σίτισής τους. 
Είναι ένα νεωτεριστικό σκεύασµα 
εντοµοκτόνου-ακαρεοκτόνου 
δράσης, βασισµένο σε βιολογικό 
παράγοντα και επιδεικνύει σταθερά 
υψηλά επίπεδα αποτελεσµατικότητας 
έναντι σηµαντικών εντόµων 

όπως ο τετράνυχος (Tetranychus 
urticae), οι Αφίδες (Aphis gossypii, 
Myzus persicae) και τα Κοκκοειδή 
(Pseudococcus sp.), στην αµυγδαλιά.
Έχει βελτιστοποιηµένη φόρµουλα 
χωρίς βλαβερές συµπληρωµατικές 
ουσίες και υψηλή αποτελεσµατικότητα, 
που οφείλεται στα µακράς αλυσίδας 
ακόρεστα Καρβοξυλικά Οξέα C14-C20 
που χαρακτηρίζονται από ισχυρές 
εντοµοκτόνες ιδιότητες, ενώ η 
πιστοποιηµένη διαδικασία παραγωγής 
του, εξασφαλίζει τις υψηλές ποιοτικές 
προδιαγραφές του.
Ως αποτέλεσµα ικανοποίησης των 
σύγχρονων αναγκών των συστηµάτων 
παραγωγής, το FLiPPER® µε 
µηδενικό διάστηµα µεταξύ τελευταίας 
επέµβασης και συγκοµιδής (PHI=0), 
έχει ευνοϊκό προφίλ για το περιβάλλον, 
τα ωφέλιµα και τους επικονιαστές 
και είναι ελεύθερο νοµοθετηµένων 
υπολειµµάτων µε έγκριση για χρήση 
στη βιολογική γεωργία. 
Το FLiPPER®  ως αποτέλεσµα 
έρευνας και ανάπτυξης δύο 
δεκαετιών αποτελεί µία ιδανική 
επιλογή σε προγράµµατα 
ολοκληρωµένης διαχείρισης 
και διαχείρισης ανθεκτικότητας 
προσφέροντας ευελιξία και 
αξία, µέσω της διαχείρισης των 
υπολειµµάτων και τον περιορισµό της 
χρήσης δραστικών ουσιών.

…µε σύµµαχο τη φύση
Το SERENADE® ASO είναι ένα 
πολυδύναµο εργαλείο συνεισφοράς 
στην αειφόρο παραγωγή φιστικιού, 

αµυγδάλου και καρυδιού επάγοντας 
τη διασυστηµατική αντοχή των φυτών 
ενάντια στις προσβολές από µύκητες 
και βακτήρια.
Χαρακτηρίζεται ως ένα σύγχρονο 
εργαλείο στην αλυσίδα τροφίµων 
µια και συνεισφέρει στη διαχείριση 
της µείωσης εµφάνισης συνολικών 
υπολειµµάτων, αφού δεν ορίζονται 
µέγιστα επιτρεπτά όρια (MRL’s) καθώς 
και όρια εισαγωγής (tolerances) από τις 
ΗΠΑ, ενώ η τελευταία επέµβαση πριν 
την συγκοµιδή ορίζεται στις 0 ηµέρες 
(PHI=0).
To SERENADE® ASO έχει ως 
βάση το στέλεχος του Bacillus 
amyloliquefaciens (former subtilis) 
το οποίο εµποδίζει την προσκόλληση 
και διείσδυση των παθογόνων στο 
φύλλωµα, ενώ ταυτόχρονα σταµατά την 
ανάπτυξή τους, δρώντας ανταγωνιστικά 
ως προς αυτά.
Το στέλεχος του Bacillus 
amyloliquefaciens (former subtilis) 
QST 713 παράγει κυρίως λιποπεπτίδια 
τα οποία δρουν συνεργιστικά µεταξύ 
τους, διατρυπούν τις κυτταρικές 
µεµβράνες των παθογόνων και 
καταστρέφουν τους βλαστικούς 
σωλήνες και το µυκήλιο. Με αυτό τον 
τρόπο σταµατούν την προσβολή και την 
επέκταση της ασθένειας. 
Η διαφορετικότητα της δράσης του 
SERENADE® ASO προέρχεται 
από τη µοναδική φύση του µια και 
περιέχει όχι µόνο ζωντανά σπόρια 
του µύκητα αλλά και παράγωγά τους 
που ενισχύουν την δράση του έναντι 
της Σεπτορίωσης (Septoria pistaciae), 
Καµαροσπόριου (Botryosphaeria 
dothidea) και Αλτερνάριας (Alternaria 
alternata) στη Φιστικιά αλλά και 
έναντι σηµαντικών παθογόνων που 
προσβάλουν την Αµυγδαλιά όπως 
Βακτηριώσεις (Xanthomonas spp.) 
και Φαιά σήψη (Monilia spp.) αλλά και 
την Καρυδιά όπως Βοτρύτης (Botrytis 
cinerea), Αλτερνάρια (Alternaria spp.), 
Βακτηριώσεις (Xanthomonas sp., 
Pseudomonas sp.). 

ΜΙΑ ∆ΥΝΑΤΗ ΟΜΑ∆Α 
ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΡΟ∆ΡΥΑ ΑΠΟ ΤΗΝ BAYER
>  Ο συνδυασµός χρήσης προϊόντων από τη σειρά Bayer Biologicals σε συνδυασµό µε νέα συµβατικά 

φυτοπροστατευτικά προϊόντα, ικανοποιεί τις απαιτήσεις για βιώσιµα συστήµατα παραγωγής ...ζήσε την εµπειρία
Τώρα για την καλλιέργεια της  φιστικιάς 
ένας µοναδικός συνδυασµός δύο πολύ 
αποτελεσµατικών δραστικών ουσιών 
από διαφορετικές χηµικές οµάδες: το 
fl uopyram που κατατάσσεται στους 
αναστολείς της Αφυδρογονάσης του 
Ηλεκτρικού Οξέος (SDHI) και του 
tebuconazole, της ισχυρής αζόλης 
που δρα ως παρεµποδιστής της 
βιοσύνθεσης της εργοστερόλης (DMI) 
και επιφέρει προληπτικό, θεραπευτικό 
και εξοντωτικό αποτέλεσµα έναντι 
Βασιδιοµυκήτων, Ασκοµυκήτων και 
∆ευτεροµυκήτων.
Ως αποτέλεσµα έχουµε έναν 
ολοκληρωµένο τρόπο δράσης 
στη Φιστικιά για ασθένειες όπως 
Σεπτορίωση (Septoria pistaciae), 
Καµαροσπόριο (Botryosphaeria 
dothidea) και Αλτερνάρια (Alternaria 
alternata) µια και η συνεργική δράση 
των δύο δραστικών ουσιών καθιστά το 
Luna® EXPERIENCE αποτελεσµατικό 
σε όλα τα στάδια ανάπτυξης των 
παραπάνω µυκήτων από την παραγωγή 
σπορίων µέχρι την ανάπτυξη µυκηλίου.
Επιπρόσθετα παρέχει συνεχή 
προστασία σε φύλλα και καρπούς 
µια και το µεγαλύτερο ποσοστό του 
δραστικού παραµένει στην επιφάνεια 
του ψεκασµένου τµήµατος ενώ 
η Ακροπέταλη (ανοδική) κίνηση 
εξασφαλίζει τη διασυστηµατικότητα. 
Παράλληλα παρουσιάζει και 
διελασµατική δράση προστατεύοντας 
µη ψεκασµένες επιφάνειες.
Με θεσπισµένα ανώτατα όρια 
υπολειµµάτων (MRL’s) στις 
κυριότερες εξαγωγικές χώρες, το 
Luna® EXPERIENCE έχει πολύ καλή 
αποδοχή από την αλυσίδα τροφίµων 
ενώ παράλληλα συνεισφέρει στη 
διαχείριση ανθεκτικότητας µια και 
αποτελεί ετοιµόχρηστο µίγµα δύο 
δραστικών ουσιών µε διαφορετικό 
µηχανισµό δράσης.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ
HEAD OF FIELD ACTIVATION & 

MARKETING OPERATIONS BAYER ΕΛΛΑΣ 
ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
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Τ α τελευταία χρόνια έχει υπάρξει µεγάλη στροφή στην 
Ελλάδα προς την δενδροκαλλιέργεια και συγκεκριµένα 
στα ακρόδρυα, καθώς γίνεται εµφανές πως µπορούν να 
αποφέρουν καλύτερο εισόδηµα από αρκετές καλλιέργειες 
που κυριαρχούσαν ακόµη και στους κάµπους της χώρας. 
Τα περισσότερα κτήµατα έχουν φυτευτεί µε αµυγδαλιές, 
καρυδιές και φιστικιές και αρκετά από αυτά έχουν ήδη 
αρχίσει να µπαίνουν στην παραγωγή. Στην πλειοψηφία 
τους, έχουν ακολουθηθεί οι σύγχρονοι τρόποι φύτευσης 
όσον αφορά τις αποστάσεις µεταξύ των δένδρων, µε τη 
διαµόρφωση αυτή να είναι τέτοια ώστε να µπορούν να 
συγκοµισθούν µε µηχανήµατα δόνησης µε οµπρέλα καθώς 
τα πλεονεκτήµατα είναι πολλά, σύµφωνα µε την εταιρεία 
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ, που διαθέτει στην ελληνική 
αγορά τα µηχανήµατα Agromelca.
Η συλλογή µε τέτοιου είδους µηχανήµατα, γίνεται εδώ 
και δεκαετίες στην Ισπανία και την Ιταλία. Στην Ελλάδα, 
ίσως λόγο των µικρότερων κλήρων και των αποστάσεων 
φυτεύσεων  είχε επικρατήσει ο παραδοσιακός τρόπος 
συλλογής µε ανθρώπινα χέρια και µηχανήµατα χειρός. 
Όµως η εύρεση εργατών την περίοδο συγκοµιδής γίνεται 
ολοένα και δυσκολότερη µε ρίσκο να µην βρει κανείς 
εργάτες την περίοδο αυτή ή να καθυστερήσει χρονικά 
την συγκοµιδή. Με τα µηχανήµατα δόνησης µε οµπρέλα, 
απαλλάσσεται ο αγρότης από την ανάγκη εύρεσης 
πολυάριθµων εργατών και µπορεί πλέον να γίνει η 
συγκοµιδή σε µικρό χρονικό διάστηµα, καθώς είναι εφικτή 
η συγκοµιδή έως και 500 δέντρων σε µία µέρα. Η µεγάλη 
ταχύτητα συλλογής µπορεί να φανεί σωτήρια σε περίπτωση 
ακραίων καιρικών φαινοµένων και να αποφευχθούν 
µεγάλες απώλειες στον καρπό. 
Η µηχανική συλλογή  σε κάποιες δενδροκαλλιέργειες όπως 
είναι η φιστικιά και η ελιά, δύναται να γίνει σε δύο στάδια. 

Στις φιστικιές ελαχιστοποιούνται οι απώλειες και άρα η 
απόδοση καθώς στο πρώτο πέρασµα πέφτουν µόνο τα 
ώριµα φιστίκια. Επίσης τα δέντρα, αποβάλλοντας µέρος του 
καρπού, ανακουφίζονται και βελτιώνουν την απόδοση τους 
για το δεύτερο χέρι. 
Πλεονέκτηµα επίσης αποτελεί και ο τρόπος συλλογής 
µε δόνηση που σε αντίθεση µε το παραδοσιακό, δεν 
τραυµατίζει τα καρποφόρα µάτια της επόµενης χρονιάς 
καθώς και δεν τα ακουµπά. Αυτό σηµαίνει περισσότερος 
καρπός για την επόµενη χρονιά. Όσον αφορά τον 
τραυµατισµό του δέντρου από τα µηχανήµατα δόνησης, 
δεν υφίσταται εφόσον πλέον υπάρχουν πολλαπλά 
συστήµατα για την προστασία του κορµού κατά το πιάσιµο 
και τη δόνηση. Η µηχανική δόνηση έχει παρατηρηθεί ότι 
βελτιώνει το ριζικό σύστηµα καθώς το «ξεµποσκάρισµα» 
του χώµατος δίνει την δυνατότητα γρήγορης ανάπτυξης 
των ριζιδίων και στη συνέχεια περισσότερου φυλλώµατος 
για το δένδρο. Το αρχικό κόστος αγοράς για ένα µηχάνηµα 
δόνησης µε η χωρίς οµπρέλα µπορεί να κυµανθεί από 
25.000 έως 40.000 ευρώ η καθαρή αξία του, αλλά πρέπει 
κανείς να υπολογίσει την εξοικονόµηση κόστους από τα 
µεροκάµατα, τις αποσβέσεις παγίων και τα οφέλη από τα 
πλεονεκτήµατα χρήσης τους. 

>Αρχικό κόστος αγοράς µε ή χωρίς οµπρέλα από 25.000 µέχρι 40.000 ευρώ

Η ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η
ΤΙΝΑΖΕΙ 500 ∆ΕΝΤΡΑ ΤΗ ΜΕΡΑ

▲

ΣΕ 1,5 ΛΕΠΤΟ ΤΟ ΝΕΟ VTS ΤΗΣ 
AGROMELCA ΞΕΦΟΡΤΩΝΕΙ 580 ΚΙΛΑ 
Η ισπανική εταιρία Agromelca τα µηχανήµατα της οποίας 
διαθέτει στην ελληνική αγορά η Πέτρος Πετρόπουλος 
ΑΕΒΕ είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή µηχανηµάτων 
συλλογής καρπών µε δόνηση. Το 2020 παρουσίασε 
το νέο αναρτώµενο µοντέλο για αµύγδαλα VTS µε 2 
ρυθµιζόµενους αποφλοιωτές αµυγδάλων το οποίο 
πετυχαίνει τη µεγαλύτερη χωρητικότητα καρπού στην 
αγορά (580 κιλών) σύµφωνα µε την κατασκευάστρια 
εταιρεία και την ταχύτερη εκφόρτωση καρπού µε κοχλία, 
αδειάζοντας τα 580 κιλά σε λιγότερο από 1,5 λεπτό. 
Σηµειώνεται εδώ πως η εταιρεία διαθέτει επίσης σύστηµα 
συγκοµιδής για δενδρώνες πυκνής φύτευσης (4x3µ.).
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Με πίστη στην αξία των προϊόντων του 
τόπου και σταθερή στην προτίµησή της στους 
Έλληνες παραγωγούς και στην ανάπτυξη 
της πρωτογενούς παραγωγής, η ΟΛΥΜΠΟΣ 
δηµιούργησε τα φυτικά ροφήµατα «ΚΑΡΠΟΣ»  
από τους καλύτερους ελληνικούς καρπούς.
Στην εγχώρια αγορά η ΟΛΥΜΠΟΣ, είναι η 
πρώτη ελληνική εταιρεία  τροφίµων που 
αναγνώρισε τις νέες διατροφικές ανάγκες 
των σύγχρονων καταναλωτών, αναζητώντας 
εναλλακτικά προϊόντα όπως τα φυτικά της 
ροφήµατα, που κυκλοφόρησαν για πρώτη 
φορά µέσα στο 2017.
Στην ΟΛΥΜΠΟΣ συλλέγουν τους 
καλύτερους ελληνικούς καρπούς και τους 
µεταµορφώνουν σε ροφήµατα υψηλής 
διατροφικής αξίας.  Τα ροφήµατα ΚΑΡΠΟΣ 
ΟΛΥΜΠΟΣ, είναι 100% φυτικά, ιδανικά 
για νηστεία και συνδυάζονται ιδανικά µε 
δηµητριακά, µε το τσάι ή τον καφέ, ενώ 
ανοίγουν νέους δρόµους για πειραµατισµό 
στην κουζίνα.
Τα ροφήµατα ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ ΟΛΥΜΠΟΣ  
έχουν υψηλή περιεκτικότητα εδώδιµων ινών 
και αποτελούν πηγή βιταµινών B2, B12, D2, 
E και ασβεστίου.  Έχουν µοναδική γεύση 
και κυκλοφορούν σε υπέροχες γεύσεις: 

φυσική γεύση ψηµένου αµυγδάλου, χωρίς 
ζάχαρη, µε κακάο αλλά και µε πρωτεϊνη. 
Τα ροφήµατα ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ είναι 
κατάλληλα για χορτοφάγους και για όσους 
δεν καταναλώνουν γαλακτοκοµικά προϊόντα.
Μετά το ντεµπούτο του ροφήµατος ΚΑΡΠΟΣ 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ, η ΟΛΥΜΠΟΣ δεν έµεινε στάσιµη, 
αλλά αντιθέτως επέκτεινε το χαρτοφυλάκιό 
της. Ειδικότερα, επένδυσε περαιτέρω στη 
συνεργασία της µε Έλληνες παραγωγούς 
προκειµένου να προµηθευτεί φιστίκια, 
καρύδια και φουντούκια και να επεκτείνει 
την οικογένεια των ροφηµάτων ΚΑΡΠΟΣ 
µε τα ροφήµατα ΚΑΡΠΟΣ ΦΙΣΤΙΚΙ, ΚΑΡΠΟΣ 
ΚΑΡΥ∆Ι και ΚΑΡΠΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ µε κακάο.
Το ΚΑΡΠΟΣ ΦΙΣΤΙΚΙ  είναι ένα απολαυστικό 
ρόφηµα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Έχει 
υψηλή περιεκτικόκτητα εδώδιµων ινών 
και αποτελεί πηγή βιταµινών Β2, Β12, D2, 
E και ασβεστίου. ∆οκιµάζοντάς το, µπορεί 
κάποιος να απολαύσει τη γεύση των 
ελαφρώς ψηµένων φιστικιών, προσθέτοντας 

στη διατροφή του ένα υψηλής ποιότητας 
και θρεπτικής αξίας ρόφηµα, πάντα µε την 
εγγύηση της ΟΛΥΜΠΟΣ. 
Το ρόφηµα ΚΑΡΠΟΣ ΚΑΡΥ∆Ι δεν περιέχει 
προσθήκη ζάχαρης και αποτελεί φυσική πηγή  
Ω3-λιπαρών οξέων. Αποτελεί πηγή βιταµινών 
Β2, B12, D2, E και ασβεστίου και διατίθεται 
τόσο σε φυσική γεύση όσο και σε µοναδικό 
συνδυασµό µε κακάο.
Το ρόφηµα ΚΑΡΠΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ µε κακάο 
συνδυάζει τη µοναδική γεύση των ελαφρώς 
ψηµένων ελληνικών φουντουκιών µε την 
υπέροχη γεύση του κακάο, έχει υψηλή 
περιεκτικότητα εδώδιµων ινών και αποτελεί 
πηγή βιταµινών Β2, B12, D2, E και ασβεστίου.

Αξίζει να σηµειωθεί συνοπτικά ότι τα προϊόντα 
ΚΑΡΠΟΣ ΟΛΥΜΠΟΣ: 
■ Είναι αποκλειστικά από 100% ελληνικούς 
καρπούς.
■ Είναι νηστίσιµα.
■ Είναι χωρίς λακτόζη, οπότε είναι 
κατάλληλα για άτοµα που έχουν δυσανεξία 
στη λακτόζη.
■ Αποτελούν πηγή βιταµινών και 
ασβεστίου.
■ Είναι απολαυστικά και γευστικά.

> Η ΟΛΥΜΠΟΣ ξέρει να αξιοποιεί στο έπακρο την ιδιαίτερη σχέση που έχει µε την ελληνική φύση

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΣ ∆ΥΝΑΜΗ
ΟΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΚΑΡΠΟΙ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ ΑΠΟΚΤΑ ΚΡΕΜΩ∆Η ΥΦΗ
Για πρώτη φορά η µοναδική γεύση του ελληνικού αµυγδάλου 
αποκτά κρεµώδη υφή, χάρη στην ΟΛΥΜΠΟΣ. Βασικό 
συστατικό της συνταγής της επιτυχίας της εταιρείας αποτελεί 
η καινοτοµία, καθώς και η ποικιλία στα προϊόντα της. Έτσι η 
ΟΛΥΜΠΟΣ, φέρνει στους καταναλωτές  τα φυτικά επιδόρπια 
αµυγδάλου ΚΑΡΠΟΣ στα ψυγεία των super market σε 
απολαυστικές γεύσεις: ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ, ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ βανίλια, 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ φράουλα, ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ µύρτιλο, ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ 
δαµάσκηνο-βρώµη, 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ καρύδι-βρώµη, 
ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ καραµέλα 
αλατισµένη, ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ 
καφές, ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ 
πορτοκάλι- κακάο. Τα 
ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ, είναι 
επιδόρπια αµυγδάλου τα 

οποία παράγονται αποκλειστικά από ελληνικά αµύγδαλα µε 
υψηλή διατροφική αξία και υπέροχη γεύση. Τα επιδόρπια 
ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ µπορεί να τα καταναλώσει κανείς σε 
smoothies, porridge και σε ελαφρύ βραδινό είτε ως έχει είτε 
συνδυασµένα µε ξηρούς καρπούς, βρώµη ή και δηµητριακά, 
ενώ είναι ιδανικά και για περιόδους νηστείας.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι καταναλωτές επιβράβευσαν την 

ασύγκριτη ποιότητα και καινοτοµία 
της ΟΛΥΜΠΟΣ, αναδεικνύοντας 
πρόσφατα τα φυτικά επιδόρπια 
ΚΑΡΠΟΣ ΑΜΥΓ∆ΑΛΟ ΟΛΥΜΠΟΣ 
«Προϊόντα της Χρονιάς 2020» στην 
κατηγορία τους στο πλαίσιο του 
διεθνώς αναγνωρισµένου και 
καταξιωµένου θεσµού «Προϊόν 
της Χρονιάς»..

ΦΥΤΙΚΑ ΕΠΙ∆ΟΡΠΙΑ
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