
Άνοιξε για αιτήσεις 
το Ταµείο Εγγυήσεων      
Με δικαιούχους και αγρότες, αλλά πολύ 
µεγάλο ανταγωνισµό τα νέα δάνεια 
κίνησης εγγυηµένα στο 80%. σελ. 17 
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∆εν έµεινε µήλο  
στα ψυγεία φέτος 
Χωρίς αποθέµατα και µε ζηµιές στην 
Πολωνία αβαντάρεται η νέα σοδειά 
µήλων το Σεπτέµβριο. σελ. 38 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

289
181

57,90
2,03

229
179

80,74
3,01

235
173

77,50
3,63

235
177

78,95
3,64

03/628/5

289
181

61,36
1,92

 

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

225
182
84,76
2,93

ΣABBATO: † Ψυχοσάββατο, Ιλαρίωνος του νέου  Μήνας 6ος, Εβδ. 23η ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:03 - ∆ύση 20:45 ΣΕΛΗΝΗ: 15 ηµερών ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος

Κυκλική οικονομία
και αγροτικό χρηματιστήριο ρύπων  

Με τους αγρότες στο 
επίκεντρο η πράσινη 
συμφωνία της Ε.Ε. που 
χρειάζεται και στήριξη   

Με υποσχέσεις τα αλώνια
Με 270 ευρώ ο τόνος στα σκληρά σιτάρια δεν βγαίνουν
πωλητές, γεγονός που «δένει» το 25άρι στα αλώνια. σελ. 20

Βαθιά η τοµή στο παραγωγικό 
µοντέλο του κλάδου µηχανηµάτων 
µε το Farm to Fork. ∆ιακόπτει την 
παραγωγή ψεκαστικών µετά από 
µία 10ετία η Lemken. σελ. 18

Λιγότερο καλοκαιρινό γάλα και 
φτωχά βοσκοτόπια έφεραν οι 
περιορισµοί στις µετακινήσεις 
των κοπαδιών που παράγουν το 
φηµισµένο Ossau Iraty. σελ. 40

Ειδική ενίσχυση αιτούνται 
ξαφνικά και οι ελαιοπαραγωγοί, 
καθώς η Καλαµών µένει στα 
αζήτητα. Κανένα φως προς το 
παρόν για τα αµνοερίφια. σελ. 44

Τα συµβατικά 
ψεκαστικά τέλος 

Έκοψε το γάλα
στα Πυρηναία 

Ξαφνικά ζήτηµα 
στη µαύρη ελιά

ΠΑΤΑΤΑ      
Με 10 λεπτά επάνω τα 
υπόλοιπα της πατάτας 
στην Πελοπόννησο.  
Εµπορεύµατα, σελ. 19-38
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σελ. 10-11, 12, 16
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• Έπιασε δουλειά το Ταµείο Εγγυοδοσίας 
για δάνεια εγγυηµένα στο 80% σελ. 17
• Εγκαταλείπει µετά από µία 10ετία τα 
συµβατικά ψεκαστικά η Lemken σελ. 18

• Κουρά προβάτων, µεγάλη γιορτή άρρηκτα 
δεµένη µε τους κτηνοτρόφους σελ. 42
• Ο περιορισµός στις µετακινήσεις κόβει την 
παραγωγή τυριών στα Πυρηναία σελ. 40

• Τιµή στα 25 λεπτά ακούγεται για υπόλοιπα  
πατάτας στην Πελοπόννησο σελ. 19
• Άδεια τα ψυγεία από αποθέµατα µήλου, 
υψηλότερες τιµές από Σεπτέµβριο σελ. 38

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Οι προσδοκίες για τα αλώνια κορυφώνονται όσο η αγορά σκληρού 
παραµένει σταθερά σε υψηλά επίπεδα, ενώ οι εκτιµήσεις για τη νέα 
σοδειά είναι συγκρατηµένες σε Ελλάδα και Ιταλία. Φήµες θέλουν 
ανοδική κινητικότητα στην αγορά της πατάτας, βάζοντας τέρµα στην 
κατρακύλα του τελευταίου διµήνου, που όµως δεν καλύπτει τις 
απώλειες από τις τιµές εκκίνησης. Αβάντα για τη νέα σοδειά µήλων 
οι άδειες αποθήκες και οι καταστροφές στην κεντρική Ευρώπη.

Τζιτζικάκι στο αµπέλι
Αν και θεωρείται εχθρός 
δευτερεύουσας σηµασίας για την 
καλλιέργεια, το τζιτζικάκι είναι 
δυνατόν να αποτελέσει κίνδυνο για 
το αµπέλι λόγω αλόγιστης χρήσης 
φυτοπροστατευτικών. Επιπλέον είναι 
είδος µεταναστευτικό και 
µετακινείται ταχύτατα από περιοχή 
σε περιοχή, γεγονός το οποίο 
δυσκολεύει την εκτίµηση των 
πληθυσµών του σε ένα αµπέλι. Οι 
ζηµιές που προκαλεί οφείλονται 
κυρίως στην τροφική του 
δραστηριότητα, καθώς αποµυζά 
χυµούς ενώ παράλληλα η τοξικότητα 
του σάλιου του καταστρέφει τα 
κύτταρα του φύλλου όπου και 
εκδηλώνονται τα πρώτα συµπτώµατα. 

Μέτρα αντιµετώπισης
Έχει πολλούς φυσικούς εχθρούς που 
ελέγχουν ικανοποιητικά τους 
πληθυσµούς του. Αναπτύσσει εύκολα 
ανθεκτικότητα στα φυτοφάρµακα. Για 
τους λόγους αυτούς η χρήση 
εντοµοκτόνων στο αµπέλι πρέπει να 
είναι η απολύτως αναγκαία. Ωστόσο, 
η διεξαγωγή εβδοµαδιαίων ελέγχων 
για την παρουσία άπτερων νυµφών 
στην κάτω πλευρά των φύλλων έχει 
µεγάλη σηµασία όσον αφορά τα 
επίπεδα των πληθυσµών του.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Παρασκευή 
05-06-2020 
Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα 
βόρεια λίγες νεφώσεις που 
γρήγορα θα αυξηθούν και θα 
εκδηλωθούν τοπικές βροχές και 
σποραδικές καταιγίδες. Στις 
υπόλοιπες περιοχές αίθριος 
καιρός µε αραιές νεφώσεις από 
το  µεσηµέρι. Άνεµοι από νότιες 
διευθύνσεις µέτριοι και τοπικά 
στο Ιόνιο πιο ισχυροί.. 
Θερµοκρασία σε µικρή 
περαιτέρω άνοδο. 

Σάββατο 06-06-2020
και Κυριακή 07-06-2020
Λίγες νεφώσεις παροδικά 
αυξηµένες µε τοπικούς όµβρους 
και στα βόρεια µεµονωµένες 
καταιγίδες. Άνεµοι νότιοι 
νοτιοανατολικοί µέτριοι και 
τοπικά στο  Αιγαίο πιο ισχυροί. 
Μετά το µεσηµέρι στα δυτικά 
θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 
και θα εξασθενήσουν. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή. 

∆ευτέρα (Αγ. Πνεύµατος)
08-06 2020 και Τρίτη
09-06 2020
Γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις στα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

βόρεια και πιθανότητα τοπικών 
όµβρων. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις ασθενείς και στα 
ανατολικά από νότιες 
διευθύνσεις µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

Τετάρτη 10-06-2020
έως Παρασκευή 
12-06-2020
Αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα 
µε τοπικές νεφώσεις κυρίως 
στα βόρεια. Άνεµοι νότιοι 
µέτριοι και τοπικά στα πελάγη 
πιο ισχυροί. Θερµοκρασία σε 
κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Οι άνεµοι θα 
πνέουν αρχικά από 
δυτικές διευθύνσεις 
3 µε 4 µποφόρ. 
Από το µεσηµέρι 
θα στραφούν σε 
νότιους 4 και 
σταδιακά 5 µποφόρ.

3-5Bf
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Ρίχνοντας µια µατιά στη νεότερη ελληνική ι-
στορία της γεωργίας, συναντάει κανείς 
ανθρώπους µε αγροτικές ρίζες και βαθιά 
παιδεία, οι οποίοι, στο πέρασµα του χρό-
νου υπηρέτησαν από κορυφαίες θέσεις 
τον τοµέα της αγροτικής παραγωγής.

∆εν υπήρχε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπήρ-
χαν οι τεράστιες χρηµατοδοτήσεις, υπήρ-
χε όµως ένας πηγαίος ενθουσιασµός για 
τον σχεδιασµό της αγροτικής ανάπτυξης, 
που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του 
στην ελληνική ύπαιθρο. 

Υπήρχε για παράδειγµα, ο Ευελπίδης Χρυ-
σός (1895-1971), γεωπόνος, καθηγη-
τής, βουλευτής και υπουργός. Γεννήθη-
κε στην Κωνσταντινούπολη και φοίτη-
σε στο Ελληνογαλλικό Λύκειο Χατζηχρή-
στου. Σπούδασε γεωπόνος και µηχανι-
κός στο Μονπελιέ της Γαλλίας και πολι-
τικές επιστήµες στην Αθήνα. Υπηρέτησε 
ως γενικός γραµµατέας (1924-1927) και 
αργότερα ως υπουργός Γεωργίας στην 
κυβέρνηση Σοφούλη (1945-1946). Τέ-
λος θήτευσε ως υπουργός Οικονοµικών 
στην κυβέρνηση Πλαστήρα (1951-1952). 
Έχει γράψει 8 συγγράµµατα αγροτικής 
κατεύθυνσης και η βιβλιοθήκη του περι-
λαµβάνει 8.639 τόµους βιβλίων. 

Υπήρχε ακόµα, ο Νικόλαος Χριστοδούλου 
(1901-1987), διοικητής της Αγροτικής 
Τράπεζας (1955-1962) και υπουργός Γε-
ωργίας στην κυβέρνηση Παρασκευόπου-
λου το 1966-1967. Γεννηµένος στο Καί-
σαρι Κορινθίας, από αγροτική οικογέ-
νεια, σπούδασε γεωπόνος στην Αθήνα 
και µηχανικός στο Ζεµπλού στο Βέλγιο.

Ήταν επίσης, ο Βάσος Κριµπάς (1889 – 1965) 
από τη Μερόπη Μεσσηνίας, καθηγητής 
στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο της Αθήνας 
(1937-1961). Φοίτησε στο Μονπελιέ της 
Γαλλίας και υπηρέτησε για ένα διάστη-
µα (1927-1930) στο υπουργείο Γεωργί-
ας, φτάνοντας µέχρι τη θέση του γενικού 
γραµµατέα. Εξελέγη τακτικό µέλος της Α-
καδηµίας Αθηνών και µέλος της Γεωργι-
κής Ακαδηµίας της Γαλλίας. 

Υπήρξε τέλος, ο Ευάγγελος Αβέρωφ (1910-
1990), βουλευτής Ιωαννίνων (1946-
1964) και µετά το 1974 υπουργός Εφοδι-
ασµού, Εθνικής Οικονοµίας, Εµπορίου, 
Γεωργίας, Εξωτερικών και πρόεδρος της 
Νέας ∆ηµοκρατίας το 1984. Καταγόµε-
νος από την βλάχικη οικογένεια Αβέρωφ 
– Τοσίτσα του Μετσόβου, είχε στην καρ-
διά του τη γεωργία και την κτηνοτροφία. 
Συνέβαλε τα µάλα στη βιώσιµη ανάπτυξη 
της υπαίθρου, άσκησε ισχυρή επιρροή 
σε αποφάσεις υπέρ του αγροτικού το-
µέα και δηµιούργησε το οµώνυµο ίδρυ-
µα στο οποίο δώρισε την προσωπική του 
συλλογή έργων Ελλήνων ζωγράφων και 
ανέπτυξε τους κλάδους της αµπελουργί-
ας και της τυροκοµίας.   Agrenda

Αβέρωφ, Χρυσός
και οι άλλοι ικανοί

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,12364

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,5161

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,08056

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,89260

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
122,34350
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

98% 52,09%

ΝΟΜΙΚΕΣ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

∆ΙΑΦΟΡΑ
ΝΟΜΙΚΩΝ

∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ�
ΠΛΗΡΩΜΩΝ

2
∆ΙΣ ΕΥΡΩ

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Χάνει την ευκαιρία η Ελλάδα να διεκδικήσει 
τα χρήµατα που θα προσφέρει η νέα ΚΑΠ 
για το 2021 και ως εκ τούτου τη δυνατότη-
τα να αξιοποιήσει φρέσκα κονδύλια και να 
προκηρύξει νέα µέτρα των Προγραµµάτων 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο λόγος βρίσκεται 
στον τρόπο που έχει γίνει µέχρι στιγµής η 
διαχείριση των χρηµάτων του εθνικού φα-
κέλου που έχει ουσιαστικά «λασπώσει» και 
την τρέχουσα περίοδο αλλά και τις δυνατό-
τητες που δίνει ο µεταβατικός κανονισµός 
το 2021 και 2022: 

Από τη µία η αργοπορία των πληρωµών 
και των αξιολογήσεων κυρίως στα επενδυ-
τικά προγράµµατα, δεν επιτρέπει να απε-
λευθερωθούν πόροι (οι νοµικές δεσµεύσεις 
είναι στο 98%) για να γίνουν κάποιες ανα-
γκαίες επεκτάσεις δεσµεύσεων (π.χ Βιολο-
γική Γεωργία) και να ικανοποιηθεί η ζήτη-
ση για άλλα δηµοφιλή προγράµµατα που 
µπορούν εύκολα να επαναπροκηρυχθούν. 

Από την άλλη, όλο αυτό το φόρτωµα µε 

νοµικές δεσµεύσεις και το γεγονός ότι έχει 
απορροφηθεί µόλις το 52,08% των χρηµά-
των -βάσει στοιχείων των διαχειριστικών 
αρχών, δεν επιτρέπει στη χώρα µας να δι-
εκδικήσει νέο χρήµα. Καθώς, η Ευρώπη ου-
σιαστικά απαιτεί από τις χώρες να έχουν ά-
δεια ουσιαστικά ταµεία (όχι απλά νοµικές 
δεσµεύσεις) για να λάβουν νέο χρήµα από 
την επόµενη περίοδο, που για τους Έλλη-
νες αγρότες µεταφράζεται σε ετήσιες προ-
κηρύξεις άνω των 500 εκατ. ευρώ. 

Η κατάσταση αυτή είναι που φαίνεται 
να «έφαγε» και τη συµπληρωµατική πρό-
σκληση της Βιολογικής Γεωργίας. Εφόσον 
είχαν τρέξει νωρίτερα Μέτρα όπως τα Σχέ-
δια Βελτίωσης και υπήρχε καθαρή εικόνα 
για το ποιες επενδύσεις τελικά θα υλοποι-
ηθούν, θα απελευθερώνονταν κονδύλια τα 

οποία είχαν την δυνατότητα να καλύψουν 
τις ανάγκες των βιοκαλλιεργητών µε 3ε-
τείς δεσµεύσεις. 

Σηµειώνεται εδώ πως ακόµα και κάποιες 
νοµικές δεσµεύσεις είναι «πλασµατικές» σε 
ορισµένες περιπτώσεις. Αυτό ισχύει για τα 
αγροπεριβαλλοντικά προγράµµατα όπως 
για παράδειγµα η Βιολογική Γεωργία, ό-
που οι εγκριτικές αποφάσεις των δικαιού-
χων σε σχέση µε τα ποσά που λαµβάνουν 
έχουν διαφορές µέχρι και 50%, οπότε και 
από εδώ περισσεύουν συνεχώς χρήµατα. 

Οι επιλογές του µεταβατικού κανονισµού
O µεταβατικός κανονισµός της ΚΑΠ βρί-

σκεται ακόµα σε διαβούλευση, καθώς έ-
χουν προχωρήσει στις προτάσεις τους Κο-
µισιόν και Ευρωβουλή. Η Ευρωβουλή έχει 
προτείνει από την πλευρά της την παράτα-
ση της τρέχουσας περιόδου για δύο χρόνια 
και µε τα ίδια κονδύλια που λαµβάνουν οι 
χώρες ετησίως για την τρέχουσα επταετία. 
Αυτό για την Ελλάδα σηµαίνει περίπου 590 
εκατ. ευρώ ετησίως για τα Προγράµµατα Α-
γροτικής Ανάπτυξης. Η Κοµισιόν από την 
άλλη έχει προτείνει να υπάρξει παράταση 
για ένα χρόνο, µε τα χρήµατα που θα πάνε 
στα κράτη-µέλη να είναι µειωµένα ανάλογα 
µε την πρόταση του Πολυετούς ∆ηµοσιονο-
µικού Πλαισίου. ∆ηλαδή, περίπου 6% για 
την Ελλάδα. Σηµειώνεται εδώ, ότι βάσει και 
των δύο προτάσεων, οι χώρες µπορούν να 
προχωρήσουν σε νέες προσκλήσεις Μέτρων 
το 2021 µε 3ετείς δεσµεύσεις (ή 5ετείς λέ-
ει η Ευρωβουλή), µε βάση τον τρέχον εθνι-
κό φάκελο. Τα κράτη-µέλη µπορούν να ε-
πιλέξουν να µην ανοίξουν κανένα νέο πρό-
γραµµα, και να µοιράσουν τον προϋπολο-
γισµό για την περίοδο 2023-2027. Η ψήφι-
ση για τα τελικά κείµενα του µεταβατικού 
κανονισµού της ΚΑΠ πρέπει να  πραγµατο-
ποιηθεί πριν την 1η Αυγούστου 2020 ώστε 
να µπει σε εφαρµογή έγκαιρα. 

Μεταβατικός κανονισµός
Η ψήφιση για τα τελικά κείµενα του 
µεταβατικού κανονισµού της ΚΑΠ 

πρέπει να πραγµατοποιηθεί πριν την 
1η Αυγούστου 2020 

Με φορτωμένο 
 υποσχετικές το ΠΑΑ 

κόβει νέες προκηρύξεις 
Η Ελλάδα δεν μπορεί να διεκδικήσει νέο χρήμα το 2021 λόγω 

της καθυστέρησης των πληρωμών στους δικαιούχους   

Από το λεγόµενο «πακέτο διάσωσης» της ΕΕ των 15 δις ευρώ στα ελληνικά 
Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης θα διατεθούν 660 εκατ. ευρώ για 
προσκλήσεις µέσα στην περίοδο 2022-2024 σύµφωνα µε σηµείωµα της 
Κοµισιόν. Oι πληρωµές βάσει του σχεδίου διάσωσης µπορούν να διατεθούν 
αργότερα, αλλά οι κύριες δεσµεύσεις πρέπει να πραγµατοποιηθούν πριν από 
την προθεσµία του 2024. Σηµειώνεται πως αυτό το πρόσθετο ποσό πρέπει να 
δαπανηθεί σύµφωνα µε τις κύριες προτεραιότητες, δηλαδή τα περιβαλλοντικά 
µέτρα στη στρατηγική Farm to Fork και την ψηφιοποίηση, σύµφωνα µε τον 
Επίτροπο Γεωργίας, Γιάνους Βοϊτσεχόφσκι.

Μόνο για δράσεις
σύµφωνες µε το

Farm to Fork τα 660
εκατ. στην Ελλάδα 

ΓΙΑ ΤΟ 2020

Μέχρι τον 
Αύγουστο 
ξεκαθαρίζουν 
τα δικαιώματα 
Τη συνέχιση ή όχι του µοντέλου 
«σήραγγα» που οδηγεί στην αύξηση ή 
µείωση της µοναδιαίας αξίας 
δικαιωµάτων αγροτών εφόσον 
βρίσκονται αντίστοιχα κάτω ή πάνω 
από τον εθνικό µέσο όρο, πρέπει να 
αποφασίσει η Ελλάδα για το 2020. 
Πρόκειται για τη λεγόµενη εσωτερική 
σύγκλιση για την οποία η χώρα µας 
είχε προβλέψει µόνο έως το 2019, 
οπότε καλείται τώρα να πάρει 
αποφάσεις, που θα φανούν άµεσα 
στην αξία των φετινών δικαιωµάτων 
των αγροτών.  «Η αξία των 
∆ικαιωµάτων Βασικής Ενίσχυσης 
(∆ΒΕ) 2020 είναι προσωρινή. Η αξία 
των ∆ΒΕ θα καθοριστεί από τις 
εθνικές αποφάσεις µετά την ψήφιση 
του µεταβατικού κανονισµού της ΕΕ 
για το καθεστώς βασικής ενίσχυσης 
2020», σηµειώνει µε τη σειρά του 
ΟΠΕΚΕΠΕ στο έγγραφο µε τις 
οδηγίες του φετινού ΟΣ∆Ε. Αυτό 
πρακτικά σηµαίνει για τα δικαιώµατα 
των Ελλήνων αγροτών για το 2020, 
αν συνεχιστεί η εσωτερική σύγκλιση 
ότι: Αφενός θα αυξηθεί η Αρχική 
Μοναδιαία Αξία ∆ικαιωµάτων 
(ΑΜΑ∆) γεωργών, των οποίων η 
ΑΜΑ∆ υπολείπεται του 90% του 
εθνικού µέσου όρου. Και αφετέρου θα 
µειωθεί η Αρχική Μοναδιαίας Αξίας 
∆ικαιωµάτων γεωργών, των οποίων η 
ΑΜΑ∆ υπερβαίνει το 100% του 
εθνικού µέσου όρου, οπότε θα τύχουν 
µέγιστης µείωσης 30% της ΑΜΑ∆. 

H Έλσι Κατάινεν, ευρωβουλευτής 
υπεύθυνη για το ψήφισµα του 
µεταβατικού κανονισµού ΚΑΠ.
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Αίτηση έως 18 Ιουνίου καλούνται να υποβάλλουν οι παραγωγοί 
ζάχαρης και ισογλυκόζης για την επιστροφή ποσών που είχαν 
παρακρατηθεί από το κράτος-µέλος ως έξοδα είσπραξης σε ποσοστό 
10%. Σύµφωνα µε τη σχετική ΚΥΑ, «για τη χορήγηση των 
παρακρατηθέντων από το κράτος µέλος εξόδων είσπραξης οι 
παραγωγοί ζάχαρης υποβάλλουν στη ∆ιεύθυνση Άµεσων 
Ενισχύσεων και Αγοράς, τα κάτωθι δικαιολογητικά: α) Αίτηση 
χορήγησης των παρακρατηθέντων εξόδων είσπραξης, β) Κατάσταση 
πληρωµής συµπληρωµένη, γ) Αντίγραφα απόδοσης της εισφοράς 
προς την εφορία, δ) Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.

Αιτήσεις ως 18/6
για επιστροφή 

 εισφορών
 ζάχαρης 

προ 20ετίας

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

∆ιορθωτικές πληρωµές, µε µικρά ποσά και µεµο-
νωµένες κατά κύριο λόγο περιπτώσεις δικαιούχων,  
που θα κλείσουν κατά προτεραιότητα ότι αποµένει 
από προγράµµατα (Βιολογική Γεωργία και Βιολογι-
κή Κτηνοτροφία, Νιτρικά, Κοµφούζιο, Σπάνιες φυ-
λές κ.λπ.) και ενιαία ενίσχυση και ειδικές ενισχύ-
σεις του περασµένου έτους, φέρνει ο Ιούνιος. Σκο-
πός των αρµοδίων, να ξεµπερδεύουν µε τα «εύκο-
λα» κυρίως γραφειοκρατικά ζητήµατα, προκειµέ-
νου οι διοικητικοί του Οργανισµού Πληρωµών να 
καταπιαστούν µε την πρόωρη καταβολή της ενιαί-
ας ενίσχυσης του 2020. Σηµειωτέον ότι µέχρι αυτή 
την εβδοµάδα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν 
είχαν οριστικοποιηθεί περί τις 250.000 νέες δηλώ-
σεις ΟΣ∆Ε, ενώ περίπου 100.000 παραγωγοί δεν 
είχαν ακόµα υποβάλλει τη νέα αίτηση. 

Στις εκκρεµότητες και οι ειδικές ενισχύσεις, που 
έχουν ανακοινωθεί και ακόµα αναµένονται µε πρώ-
τους  τους αιγοπροβατοτρόφους να εκφράζουν τη 
δυσαρέσκειά τους για τους χειρισµούς των υπευ-
θύνων της Βάθη. Καλώς εχόντων των πραγµάτων, 
σειρά στις ειδικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού παίρ-
νουν οι ανθοπαραγωγοί µε 10 εκατ. ευρώ, οι οποί-

οι καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις έως 20 Ιουνί-
ου, οι παραγωγοί λαϊκών αγορών µε 14 εκατ. ευρώ  
και οι καλλιεργητές σπαραγγιών και φράουλας.

Χαµένα δικαιώµατα σε παραγωγούς µε 
θερµοκήπια ξεκινά να τακτοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ 

Τα δικαιώµατα που αδίκως δεν έλαβαν πιθανώς 
και από το 2013 οι καλλιεργητές θερµοκηπιακών 
προϊόντων, παρά το γεγονός ότι µπορούν να τα ε-

νεργοποιήσουν, ξεκινά να τακτοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, 
µε εντολή Βορίδη. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, επει-
δή προέχουν τα δικαιώµατα και οι ενισχύσεις του 
2019, δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραµµα για τις 
παλιότερες εκκρεµότητες. Ειδικότερα, σύµφωνα 
µε έγγραφη απάντηση του υπουργού στη Βουλή 
στις 29 Μαΐου, σηµειώνεται ότι «στους καλλιεργη-
τές θερµοκηπιακών προϊόντων δεν κατανεµήθη-
καν δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης το 2015 (πρώτη 
κατανοµή). Ωστόσο, επειδή οι εν λόγω καλλιέργει-
ες µπορούν να ενεργοποιήσουν δικαιώµατα, έχει 
αρχίσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο έλεγχος τυχόν εκκρε-
µοτήτων και η τακτοποίησή τους από το έτος 2013 
προχωρώντας σταδιακά και στα επόµενα έτη. ∆ε-
δοµένου όµως ότι δίνεται προτεραιότητα στις πλη-
ρωµές του τρέχοντος έτος ενίσχυσης, δηλαδή στις 
αιτήσεις 2019, δεν είναι δυνατόν να δοθεί ακρι-
βής προγραµµατισµός για τα προηγούµενα έτη».

Επανεντάσσονται στην εξισωτική αποζηµίωση 
οι συνταξιούχοι χηρείας

Επανεντάσσονται, µε νέα απόφαση, στους δικαι-
ούχους της εξισωτικής αποζηµίωσης για τις αιτήσεις 
που πραγµατοποιούνται φέτος, οι αιτούντες παρα-
γωγοί στους οποίους καταβάλλεται κύρια σύνταξη 
λόγω θανάτου από µεταβίβαση στο πρόσωπο τους.

Συγκεκριµένα, οι αγρότες που λάµβαναν σύντα-
ξη χηρείας θεωρούνταν «άµεσα συνταξιούχοι» και 
γι’ αυτό το λόγο δεν µπόρεσαν να λάβουν την εξι-
σωτική αποζηµίωση του 2019, κάτι που διορθώνε-
ται για τις φετινές ενισχύσεις. Μένει βέβαια να φα-
νεί, αν αυτή η απόφαση θα ανοίξει το δρόµο για 
την καταβολή των ενισχύσεων που έχασαν πέρυσι.
Η σχετική τροποποίηση έχει ως εξής:  
Άρθρο 1 

Η περ. η) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντι-
καθίσταται ως εξής: «η) ως «Ενεργός επαγγελµατική 
δραστηριότητα», νοείται, ηα) Για τους έως 67 ετών, η 
µη καταβολή κύριας σύνταξης προς το πρόσωπο του 
δικαιούχου από τον ασφαλιστικό του φορέα, µε εξαί-
ρεση τις συντάξεις λόγω θανάτου (κύρια σύνταξη εκ 
µεταβιβάσεως). ηβ) Για τους άνω των 67 ετών, η συ-
νέχιση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών από τον 
ασφαλισµένο, βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου».

Κλείνουν υπόλοιπα 
ό,τι περισσεύει πάει
για έκτακτες ενισχύσεις
Μαζεύονται υπόλοιπα για προγράμματα και ενιαία ενίσχυση, 
αρχίζει η προεργασία για την ταχύτερη προταταβολή του τσεκ  

Αίτηση 
εκκαθάρισης 
ΟΕΦ
Μέχρι 31 
Ιουλίου αίτηση 
εκκαθάρισης 
του έτους στον 
ΟΠΕΚΕΠΕ για 
τροποποιήσεις στα 
προγράµµατα των 
ΟΕΦ

Εισφορές 
ΕΛΓΑ
Παράταση 
καταβολής 
της ειδικής 
ασφαλιστικής 
εισφοράς ΕΛΓΑ 
για το 2019 
έως τις 30 
Σεπτεµβρίου

Αγορά 
κυψελών
Μέχρι τις 12 
Ιουνίου στο 
οικείο Κέντρο 
Μελισσοκοµίας 
τα πρωτότυπα 
παραστατικά 
για επιδότηση 
κυψελών

Μισθώσεις 
δικαιωµάτων 
χωρίς γη
Από τις 19 Ιουνίου 
2019 και µέχρι 
τις 15 Ιουνίου 
2020 θεωρείται 
αποδεκτή η 
ηµεροµηνία 
έναρξης της 
µίσθωσης 
δικαιωµάτων 
βασική ενίσχυσης 
χωρίς γη

Στις Σέρρες η µερίδα του 
λέοντος των ΠΣΕΑ του 2017 

Με το µεγαλύτερο ποσό περί τα 2,3 εκατ. 
ευρώ στις Σέρρες, καταβλήθηκαν στις 4 
Ιουνίου Κρατικές Ενισχύσεις, 3,1 εκατ. 
ευρώ από τον ΕΛΓΑ σε 2.777 
παραγωγούς των ΠΣΕΑ «Ετήσιο 2016», 
«Πυρκαγιές 2016», «Ετήσιο 2017» και 
«Πυρκαγιές 2017», που ολοκλήρωσαν 
την αποκατάσταση των ζηµιών στις 
πληγείσες γεωργικές εκµεταλλεύσεις ή 
είναι δικαιούχοι για απώλεια παραγωγής.

1,148

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
2020 

∆ΙΣ ΕΥΡΩ

574,3

ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ
2020 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

23

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

14

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ
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ΤΟΥ  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Aµπέλια, µηλοειδή, πυρηνόκαρπα, α-
κτινίδια και κεράσια συνιστούν  τις επι-
λέξιµες καλλιέργειες της 2ης πρόσκλη-
σης του Μέτρου 5.1 που επιδοτεί την α-
γορά και εγκατάσταση αντιχαλαζικής 
και αντιβρόχινης προστασίας. Ο προϋ-
πολογισµός του Μέτρου όπως αναφέ-
ρει στην Agrenda το Τµήµα Ενεργητι-
κής Προστασίας του ΕΛΓΑ, προγραµ-
µατίζεται να είναι στα 25 εκατ. ευρώ. 
Την περασµένη εβδοµάδα, ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης υπέγραψε 
την τροποποιητική απόφαση του θε-
σµικού πλαισίου (και όχι την προκή-
ρυξη όπως λανθασµένα ενηµέρωσε 
το Υπουργείο) ώστε να µπορέσει να 
βγει η πρόσκληση µέσα στο καλοκαίρι. 

Η τροποποιητική απόφαση (ΦΕΚ 
2140/B’/2020) µαζί µε την 2η προκή-
ρυξη που αναµένεται φέρνουν τις ε-
ξής αλλαγές µεταξύ άλλων: 

Πρώτον, καθιστούν για πρώτη φο-
ρά εκτός από φυσικά πρόσωπα, επιλέ-
ξιµα προς ενίσχυση και τα συλλογικά 
σχήµατα όπως Οµάδες Παραγωγών.

Και δεύτερον, αναµένεται η προ-
κήρυξη να αυξήσει την ενίσχυση για 
το αµπέλι κατά 200 ευρώ ανά στρέµµα 
καθώς πλέον θα επιδοτούνται και τα 
συρµατόσχοινα.

Ποσά και ποσοστά στήριξης
Αναλυτικότερα, το Μέτρο 5.1 «Επεν-

δύσεις σε προληπτικές δράσεις που α-
ποσκοπούν στη µείωση των συνεπειών 
πιθανών φυσικών καταστροφών, δυ-
σµενών κλιµατικών φαινοµένων και 
καταστροφικών συµβάντων» καλύπτει 
το 80% του κόστους των επενδύσεων 
για αγρότες και νοµικά πρόσωπα, και 
το 100% για συλλογικά σχήµατα αγρο-
τών. Ο ανώτατος επιλέξιµος προϋπο-
λογισµός που δύναται να ληφθεί υπό-
ψη στους υπολογισµούς για τον προσ-
διορισµό της στήριξης ανέρχεται ανά 
αίτηση στήριξης φυσικού ή νοµικού 
προσώπου έως τις 100.000 ευρώ και 
για τα σχήµατα µέχρι το 1 εκατ. ευρώ.

Επιλέξιµες δαπάνες
Οι δικαιούχοι του Μέτρου επιδο-

τούνται για:
Αντιχαλαζική προστασία: Για δεν-

δρώδεις κάτω των 7 στρεµµάτων η ε-
πιλέξιµη δαπάνη ανά στρέµµα ορίζε-
ται στα 2.050 ευρώ (πυκνή φύτευση 
2.350 ευρώ). Άνω των 7 στρεµµάτων 
1.850 ευρώ (πυκνή φύτευση 2.050 ευ-
ρώ). Για τα ρόδια αντίστοιχα η ενίσχυ-
ση φτάνει τα 1.900 και 1.700 ευρώ α-
νά στρέµµα. Στα αµπέλια η ενίσχυση 
κυµαίνεται µεταξύ 2.000 και 2.250 ευ-
ρώ το στρέµµα.

Αντιχαλαζική και αντιβρόχικη 
προστασία: Αµπέλια µε υποστύλω-
ση 3 µέτρων 3.300 ευρώ, άνω των 3,8 
µέτρων 3.750. Για τα κεράσια το ποσό 

ορίζεται στα 3.400 ευρώ.
∆ίχτυα: Πυρηνόκαρπα, µηλοειδή, 

ροδιά και ακτινιδιά 520 ευρώ, αµπέ-
λια 380 ευρώ.

Αντιβροχική: Κεράσια και αµπέλια 
επιλέξιµη δαπάνη 1.000 ευρώ.

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

Κριτήρια προτεραιότητας
Τα παραπάνω ποσά µένει να επιβε-

βαιωθούν µε την έκδοση της προκή-
ρυξης. Παράλληλα, αναµένεται να ι-
σχύσουν και τα νέα κριτήρια µοριοδό-
τησης µε µειωµένη τη βάση στους 35 
πόντους (από 40), ενώ πλέον βαθµούς 

θα λαµβάνουν και οι εκµεταλλεύσεις 
µε τυπική απόδοση άνω των 20.000 
ευρώ. Νέοι αγρότες, κατ’ επάγγελµα 
αγρότες, µέλη συλλογικών οργανώ-
σεων, κάτοικοι ορεινών περιοχών θα 
έχουν επιπλέον προτεραιότητα, ό-
πως και οι κάτοχοι καλλιεργειών µε 
ασφαλιζόµενη αξία άνω των 1.500 
ευρώ το στρέµµα.

Σύµφωνα µε τη σχετική ενηµέρω-
ση από το αρµόδιο υπουργείο, πρό-
σφατα ο υπουργός υπέγραψε και τα 
οριστικά αποτελέσµατα της 1ης σχε-
τικής πρόσκλησης επιταχύνοντας την 
πίστωση των χρηµάτων στους λογα-
ριασµούς των δικαιούχων, η οποία 
αναµένεται να πραγµατοποιηθεί το 
αµέσως επόµενο διάστηµα.

Μεγάλες καταστροφές σε 
κηπευτικά, οπωροφόρα δέντρα, 
αλλά και σε εκτατικές καλλιέργειες 
προκάλεσαν οι σφοδρές 
χαλαζοπτώσεις, που έπληξαν 
Αιτωλοακαρνανία, Ξάνθη και 
Βοιωτία τις τελευταίες ηµέρες. Οι 
παραγωγοί µετρούν τις πληγές τους 
και ο ΕΛΓΑ ανακοινώνει 
εσπευσµένα την πρόσληψη 50 
εποχικών υπαλλήλων προκειµένου 
να καλύψει τις έκτακτες ανάγκες, 
που συνεχώς δηµιουργούνται. Είναι 
σαφές ότι η οργανωτική δοµή του 
Οργανισµού παραµένει αδύναµη και 
αναχρονιστική, καθώς το όλο 
πνεύµα λειτουργίας του βασίζεται 
σε ένα υπαλληλοκεντρικό και 
πελατειακό σύστηµα. Αυτό το 
µοντέλο δεν θα µπορούσε να 
αντέξει και να ανταποκριθεί µε 
επάρκεια στην εποχή των έντονων 
καιρικών φαινοµένων και 
διακυµάνσεων που επηρεάζουν 
ποικιλοτρόπως την αγροτική 
δραστηριότητα.
Όσον αφορά τις ζηµιές, η δυνατή 
καταιγίδα στην Αιτωλοακαρνανία 
στις 28 Μαΐου, που συνοδεύτηκε 
από ανεµοθύελλα και χαλάζι, 
προκάλεσε καταστροφές σε ελιές, 
κηπευτικά, αµπέλια, αλλά και σε 
δενδρώδεις καλλιέργειες. 
Βαµβάκια, καλαµπόκια και δένδρα 
χτύπησε στο πέρασµά του το χαλάζι 
στην Ξάνθη την περασµένη Κυριακή 
31 Μαΐου. «Οι καταστροφές είναι σε 
καλαµπόκια, ηλίανθο, βαµβάκια και 
κηπευτικά που οι αγρότες έσπειραν 
πριν µερικές ηµέρες. Ζηµιές έχουµε 
και στα δέντρα» αναφέρει ο 
πρόεδρος του συλλόγου Νέων 
Αγροτών Ξάνθης Κώστας 
∆αλάτσης. Ωστόσο, θεωρεί ότι  
σοβαρότερο πρόβληµα θα έχουν οι 
παραγωγοί σιταριού, κριθαριού και 
ελαιοκράµβης, που ετοιµάζονταν 
για αλωνισµό.
Τη ∆ευτέρα 1η Ιουνίου, νέα 
χαλαζόπτωση στη Βοιωτία, µε τις 
πρώτες εκτιµήσεις να µιλούν για 
ζηµιές σε πατάτα, κρεµµύδια και 
αµπέλια στις περιοχές Πλαταιές, 
Καπαρέλλι, Λεύκτρα, Μελισσοχώρι, 
Θεσπιές και Λεοντάρι.

ΕΚΤΑΚΤΕΣ 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

Κι άλλο χαλάζι, 
νέες ζημιές, 
νέα κενά ΕΛΓΑ

Αντιχαλαζικά με συν 
200 ευρώ στο αμπέλι
Υπεγράφη το νέο θεσμικό πλαίσιο του Μέτρου 5.1 με την δεύτερη 
προκήρυξη να αναμένεται αργότερα μέσα στο καλοκαίρι, λέει ο ΕΛΓΑ

Μετά την υπογραφή της 
τροποποιητικής απόφασης 

από τον υπουργό αναµένεται 
να ακολουθήσει η δεύτερη 

πρόσκληση του Μέτρου 5.1. 
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kFarm to Fork 
Μια ακόμα ευκαιρία 
που ίσως αποδειχθεί 
και... καταστροφική  
Το χαμένο τρένο της αγροτικής ανάπτυξης στην Ελλάδα 
και η αγωνία για το επόμενο με αντίθετη κατεύθυνση  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Στη χειρότερή της στιγµή, τουλάχι-
στον στα µεταπολιτευτικά χρόνια, 
βρίσκει την ελληνική γεωργία η φι-
λόδοξη στρατηγική Farm to Fork µε 
την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση επι-
χειρεί να επαναπροσδιορίσει το ρό-
λο της ευρωπαϊκής γεωργίας στο πα-
γκόσµιο γίγνεσθαι. Μια στρατηγική 
για την οποία, ούτε οι ίδιοι οι αξιω-
µατούχοι της ΕΕ δείχνουν να έχουν 
ακόµα πεισθεί. Χαρακτηριστική η το-
ποθέτηση του επιτρόπου προϋπολο-

γισµού, Γιοχάνες Χαν, ο οποίος, κα-
τά τη διάρκεια ακρόασής του στο Ευ-
ρωκοινοβούλιο παραδέχθηκε ανα-
φερόµενος στην ευρωπαϊκή γεωρ-
γία ότι «είναι πολύ δύσκολο να γί-
νει πράσινη όταν όλοι οι αγροτικοί 
δείκτες είναι κόκκινοι». 

«Πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τη 
δύναµη πυρός του επόµενου προϋ-
πολογισµού της ΕΕ και του Ταµείου 
Ανάκαµψης για να βεβαιωθούµε ότι 
το «πράσινο» θα γίνει ένα βιώσιµο ε-
πιχειρηµατικό µοντέλο για όλους τους 
αγρότες µας», είχε πει λίγο νωρίτερα, 
ακολουθώντας την επίσηµη γραµµή 
των Βρυξελλών, ο κ. Χαν. Σύµφωνα 
µε τον ίδιο, εάν εγκριθεί µε την τρέ-
χουσα µορφή, ο γεωργικός προϋπο-
λογισµός θα «ενισχύσει τη διαχείριση 
κρίσεων στη γεωργία», θα βοηθήσει 
τα κράτη µέλη να επενδύσουν στην 

«επόµενη γενιά γεωργίας» και να κά-
νουν τις εκµεταλλεύσεις «πράσινες, 
ψηφιακές και ανθεκτικές», τόνισε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει 
ότι η νέα της πρόταση προϋπολογι-
σµού θα βοηθήσει τους αγρότες να 
παράγουν επαρκή τρόφιµα, ενώ ταυ-
τόχρονα θα εφαρµόζουν τεχνολογίες 
για την ψηφιοποίηση της γεωργίας, 
οι οποίες θα την καθιστούν λιγότερο 
επιζήµια για το περιβάλλον. 

Στην περίπτωση της Ελλάδας, πά-
ντως, όλα αυτά ηχούν κάπως παρά-
φωνα. Η χώρα έχασε πανηγυρικά το 
τρένο της αγροτικής ανάπτυξης που 

ακολούθησε η Ευρώ-
πη τα τελευταία 40 
χρόνια και ζει µε την 
ελπίδα να προλά-
βει το επόµενο, το 
οποίο κινείται κατά 
κάποιο τρόπο προς 
την αντίθετη κατεύ-
θυνση. Έχει γι’ αυ-
τό κάποιες πιθανό-
τητες, ωστόσο τίπο-
τα δεν είναι βέβαιο. 
Το νέο µοντέλο βι-
ώσιµης ανάπτυξης, 
που επιλέγει η Ευ-

ρώπη, απαιτεί σχεδιασµό, προσαρµο-
στικότητα και φυσικά επενδύσεις. Η 
χρηµατοπιστωτική ασφυξία την οποία 
βιώνουν σήµερα οι αγροτικές εκµε-
ταλλεύσεις στη χώρα µας δεν αφή-
νει κανένα περιθώριο για κινήσεις 
προσαρµογής προς τη νέα κατάστα-
ση. Αν, µάλιστα, η προσαρµογή αυ-
τή δεν υποστηριχθεί γενναία από την 
ΕΕ υπάρχει ο κίνδυνος για δραµατι-
κή µείωση των στρεµµατικών αποδό-
σεων, κάτι το οποίο θα επιταχύνει το 
δρόµο προς τη χρεοκοπία. 

Σηµειωτέον ότι οι πρώτες µελέτες 
ειδικών (σελ. 12) µετά τις ανακοινώ-
σεις για τη στρατηγική Farm to Fork, 
κάνουν λόγο για µείωση κατά 15% της 
ευρωπαϊκής παραγωγής, εφόσον οι 
εξαγγελίες εφαρµοσθούν στο σύνο-
λό τους και στη µορφή που αυτές ε-
ξαγγέλθηκαν.   

19-20, 38

Μπορεί και 
πάνω από 
25 λεπτά το 
σκληρό

Εγκλωβισµένη σε ένα εύρος 15 µε 17 λε-
πτά το κιλό είναι η τιµή παραγωγού πατά-
τας, µε πάνω από 80% της παραγωγής σε 
Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία να έχει βρει το 
δρόµο της για την αγορά. Φήµες θέλουν τον 
κατήφορο των τιµών να τελειώνει τις επό-
µενες ηµέρες, µε τις συζητήσεις ανάµεσα 
σε παραγωγούς και εµπόρους να διαµορ-
φώνονται για το υπόλοιπο της σοδειάς στα 
20 µε 25 λεπτά, κάτι που ωστόσο  µένει να 
φανεί, αφού οι αντιστάσεις του εµπορίου 
παραµένουν ισχυρές. Ως καταλύτης στις 

συµφωνίες αυτές θα λειτουργήσει σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ η νέα κατάσταση στην α-
γορά µετά το τέλος του lockdown, όταν τα 
µηνύµατα από την εστίαση και την πορεία 
της τουριστικής σεζόν γίνουν πιο ξεκάθαρα.

Σε τρεις αιτίες αποδίδεται η κατρακύλα 
των τιµών: στις εισαγωγές από την Αίγυ-
πτο, η οποία σύµφωνα µε την «πιάτσα» έ-
στειλε προϊόν χωρίς τιµή, στη συµφόρηση 
της εστίασης λόγω καραντίνας και στα βου-
νά πατάτας που σχηµατίστηκαν στα µεγάλα 
παραγωγικά κέντρα της Ευρώπης.

Ξεκολλάει, ανοδικά η πατάτα
 Τιµές έως 25 λεπτά ψιθυρίζονται για τα υπόλοιπα σε Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία 

 Καταλύτης για τη βελτίωση το άνοιγµα της εστίασης και της νεάς τουριστικής σεζόν 

K 
άποιες µικρές πωλήσεις φετι-
νής σοδειάς βάµβακος για τα 
στοκ που έχουν µείνει πίσω, 
σε τιµές µεταξύ 60-65 σεντς α-

νά λίµπρα ανάλογα ποιότητας σηµειώνο-
νται αυτές τις µέρες στην αγορά µας. Για 
τη νέα σοδειά, τα πράγµατα είναι παγω-
µένα δεδοµένου ότι οι αγοραστές τονί-
ζουν πως το πριµ πιέζεται περαιτέρω από 
τη Βραζιλία, ενώ οι εκκοκκιστές δεν θέ-
λουν να πάρουν βεβιασµένες αποφάσεις. 

 Στην αγορά µας η εξαγωγή σκληρού 
σίτου κυµαίνεται ανάλογα ποιότητας µετα-
ξύ 260-270 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, 
αλλά κανένας πωλητής δεν συγκινείται... 
Εδώ που φτάσαµε οι έµποροι προτιµούν 
να περιµένουν να δουν πώς θα είναι οι 
ποιότητες και πού θα κάτσει τελικά η τι-
µή παραγωγού ώστε να ξεκινήσουν τις 
πωλήσεις. Οι καιρικές συνθήκες έχουν 
επηρεάσει κατά τόπους κάποια σιτάρια. 
Όλη η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση α-
ναµονής του αλωνισµού. 

 Αύξηση εκτάσεων καλλιέργειας και 
παγκόσµια παραγωγή ρεκόρ για το ρύζι 
την περίοδο 2020-2021, προβλέπει το Υ-
πουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ. Πιο συγκε-
κριµένα, η παγκόσµια παραγωγή προβλέ-
πεται να αυξηθεί φέτος πάνω από 8 εκατ. 
τόνους, σηµειώνοντας ρεκόρ (φτάνοντας 
τους 500 εκατ. τόνους από 470 εκατ. τό-
νους που ήταν το 2011/2012).Για τη διε-
θνή κατανάλωση ρυζιού, το USDA αναµέ-
νει µικρή αύξηση σε ποσοστό περίπου 1%, 
µε τη µεγαλύτερη σε Ινδία και Κίνα.

Στα 65 σεντς 
τα αποθηκευμένα 
βαμβάκια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

07/05 14/05 21/05 28/05 03/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

263,83
262,16

259,82
258,94

261.43

Παραγωγή
Στις τρεις περιοχές καλλιεργού-
νται περί τα 30.000 στρέµµατα, 

µε την παραγωγή στους 100.000 
τόνους, από 2.000 παραγωγούς

Ενίσχυση
Περί τα 12 εκατ. ευρώ 

υπολογίζεται το αίτηµα των 
παραγωγών για στρεµµατική 
ενίσχυση 400 ευρώ/στρέµµα

Εξαγωγές
Ο βασικός προορισµός της παρα-
γωγής της Πελοποννήσου είναι 
οι αγορές της Ρουµανίας, της 

Πολωνίας και της Τσεχίας

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
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184

209,5

2,10

330,4

836,0

11,47

56.425

85.600

52.70

220

183

209,5

2,12

349,6

830,4

11,47

68.125

89.475

60.63

218

183

209,5

2,07

355,2

837,0

11.91

68.125

89.475

68.42

215

182

209,5

2,08

367,1

840,0

12.21

58.200

98.450

77.45

212

181

209,5

2,03

355,8

842,6

12.18

57.525

100.700

74.45

210

181

209,5

1,92

375,6

856,4

20.00

49.900

95.475

74.00

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 299 299 296

291 289 289

57,29

55,45

57,41 57,99 57,90
61,36

Τιμή παραγωγού 
πατάτας  (λεπτά το κιλό)
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Τιμή εκκίνησης 
2019  20 λεπτά/κιλό

2020  25 λεπτά/κιλό 

(εκτίµηση)

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Ανάσες στο βαμβάκι 
με ανοδική πορεία 
στο Σικάγο 

 Αναμένεται άνοδος 
στην τιμή παραγωγού 
πατάτας

Με άδειες αποθήκες 
περιµένει τα µήλα 
ο Σεπτέµβρης
Ανύπαρκτα είναι τα αποθέµατα µήλου 
της περσινής σοδειάς, στα ψυγεία των 
συνεταιρισµών και των εµπόρων, καθώς 
η παραγωγή διακινήθηκε ικανοποιητικά 
δίνοντας εισόδηµα στους παραγωγούς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Το πρόβληµα 
φθάνει και σε  
άλλους κρίκους
Ανησυχίες και στους επόµενους 
κρίκους της αλυσίδας αξίας, 
δηµιουργεί, όπως όλα δείχνουν, 
η δύσκολη οικονοµική θέση στην οποία 
περιέρχονται οι αγροτικές 
εκµεταλλεύσεις στην Ελλάδα. 
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο των εισροών να είναι οι 
πρώτες που δεν κρύβουν τις αγωνίες 
τους για την επόµενη µέρα. Πρώτον, 
γιατί η νέα κατάσταση τις αφορά 
άµεσα, καθώς γίνεται λόγος για 
δραστική µείωση στη χρήση προϊόντων 
θρέψης και φυτοπροστασίας. 
∆εύτερον, γιατί µια επιδείνωση της 
ήδη οριακής οικονοµικής θέσης των 
παραγωγών θα µεταφέρει µε άµεσο 
τρόπο δυσκολίες στη στήριξη των 
πωλήσεων και στην είσπραξη των 
απαιτήσεών τους από την αγορά. 
Με τον καιρό, βέβαια, αν κάτι δεν 
αλλάξει θεαµατικά, το πρόβληµα θα 
γίνει εντονότερο και στους άλλους 
κρίκους της αλυσίδας και ειδικότερα 
στον τοµέα της µεταποίησης.        

Η Ελλάδα έχασε 
πανηγυρικά το τρένο της 
αγροτικής ανάπτυξης και ζει 
µε την ελπίδα να προλάβει 
το επόµενο που κινείται στο 
αντίθετο ρεύµα. 

 «∆ύσκολο 
η ευρωπαϊ-
κή γεωργία 
να γίνει 
πράσινη 
όταν όλοι οι 
αγροτικοί 
δείκτες 
είναι κόκ-
κινοι», πα-
ραδέχεται ο 
Επίτροπος 
Γιοχάνες 
Χαν.
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Η Τράπεζα Πειραιώς χρηµατοδοτεί µε 
24 εκατ. ευρώ την Cubico Sustainable 
Investments, κορυφαία εταιρεία στον 
κλάδο των ανανεώσιµων πηγών ενέρ-
γειας παγκοσµίως, για την εξαγορά τρι-
ών αιολικών πάρκων, συνολικής δυνα-
µικότητας 24,65 MW.

H Cubico, µε συνολικό χαρτοφυλάκιο 
επενδύσεων σε ΑΠΕ που υπερβαίνει σε 
δυναµικότητα τα 3,3 GW, πραγµατοποι-
εί την πρώτη της επένδυση στην Ελλάδα 
σε συνεργασία µε την Τράπεζα Πειραιώς, 
η οποία διαθέτει τεχνογνωσία στη χρη-
µατοδότηση ΑΠΕ και έχει ως στρατηγική 
της επιλογή την υποστήριξη επενδύσεων 
στην πράσινη ενέργεια. Μάλιστα, ο Όµι-
λος της Cubico, σχεδιάζει την περαιτέρω 
ανάπτυξη της παρουσίας του στη χώρα.

Σύµφωνα µε την Ελένη Βρεττού επι-
κεφαλής του Corporate και Investment 
Banking της Τράπεζας Πειραιώς, «η συ-
ναλλαγή επιβεβαιώνει την ηγετική θέση 
της Τράπεζας Πειραιώς στον κλάδο των 
ΑΠΕ στην Ελλάδα, έχοντας χρηµατοδο-
τήσει χαρτοφυλάκιο που υπερβαίνει σε 
δυναµικότητα τα 1,7 GW.».

Κάθε µέρα και πιο δύσκολη γί-
νεται η κατάσταση µε τις ειδικές 
ενισχύσεις των αγροτών, καθώς 
οι απαιτήσεις των συντελεστών 
της αγροτικής παραγωγής αυ-
ξάνονται και την ίδια στιγµή, τα 
οικονοµικά περιθώρια στενεύ-
ουν. Από τις αρχές της εβδοµά-
δας έχει προστεθεί και νέος πο-
λυπληθής κλάδος που αιτείται 
συµµετοχή στα «ειδικά πακέ-
τα» ενισχύσεων (γίνεται µάλι-
στα λόγος για 5χίλιαρο) και εί-
ναι αυτός των παραγωγών µαύ-
ρης επιτραπέζιας ελιάς (κονσερ-
βολιά Αµφίσσης και Καλαµών). 

Εν τω µεταξύ, τουλάχιστον µέ-
χρι την ώρα που γράφονται αυ-
τές οι γραµµές, ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βο-
ρίδης δεν έχει ξεκαθαρίσει ακό-
µα τι µέλλει γενέσθαι µε τους αι-
γοπροβατοτρόφους. Κάτι ψίθυ-
ροι µόνο ότι ενδέχεται να βρε-
θεί λύση ώστε να µην χάσουν 
τη «βοήθεια» οι κτηνοτρόφοι 
των νησιωτικών και µειονεκτι-
κών κατά βάση περιοχών, δη-
λαδή εκείνοι που δυσκολεύο-
νται να παραδώσουν το γάλα 
µε παραστατικά σε κάποια γα-
λακτοβιοµηχανία, ενδεχοµένως 
το κάνουν µόνοι τους τυρί, ω-

στόσο έχουν και πουλάνε αρ-
νιά, εποµένως ζηµιώθηκαν από 
τις συνθήκες αγοράς το Πάσχα. 

Μια διαφορετική διάσταση 
ήρθε να δώσει πάντως στο όλο 
θέµα, η ηχηρή ανακοίνωση του 
Λαρισαίου βουλευτή της Νέας 
∆ηµοκρατίας, Μάξιµου Χαρα-
κόπουλου ο οποίος, επικαλού-
µενος τοποθέτηση του υπουρ-
γού Βορίδη στη Βουλή αναφέ-
ρει: «Χάρηκα γιατί κατά τη δι-
άρκεια της συζήτησης στην ε-
πιτροπή, απαντώντας µου, δε-
σµευθήκατε ότι θα είναι πολύ 
πιο γενναία και δεν θα έχουν 
καµιά σχέση τα µέτρα που θα 
ανακοινώσετε µε τα όσα µέχρι 
τούδε είδαν το φως της δηµο-
σιότητας ως εικασίες στα µέσα 
µαζικής ενηµέρωσης για 4 ευ-
ρώ την προβατίνα». 

Μια κάποια ελπίδα πάντως, 
που δεν έχει να κάνει µε τις ει-
δικές ενισχύσεις, έρχεται από 
την λεγόµενη Επιτροπή Πισσα-
ρίδη, στην οποία έχει ανατεθεί 
από τον πρωθυπουργό η εκπό-
νηση ενός σχεδίου για την επό-
µενη µέρα της παραγωγικής Ελ-
λάδας. Ακόµα και οι πιο απαισι-
όδοξοι εκτιµούν ότι αυτό θα εί-
ναι καλύτερο για τους αγρότες.   

Τα αιολικά 
της Cubico
χρηματοδοτεί
η Πειραιώς

Μπλεγμένα τα πράγματα με 
τις ειδικές ενισχύσεις αγροτών

Ο διευθύνων σύµβουλος της Cubico 
Sustainable Investment,

 Στέφαν Ρίλεϊ.

Συνάντηση του 
προέδρου του 
ΣΥΡΙΖΑ, µε το 
∆Σ του Συνδέσµου 
Μικρών 
Οινοποιών, 
στα Σπάτα.

Επιδότηση των οινοποιείων για απόσταξη και εισόδηµα 
έκτακτης ανάγκης για αγρότες προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Για εισόδηµα έκτακτης ανάγκης στους αγρότες, µείωση 6% του ΦΠΑ στην 
εστίαση, πρόσβαση των οινοποιείων σε µία σοβαρή επιδότηση για να 
προχωρήσουν σε απόσταξη αλλά και αξιοποίηση των ταµειακών διαθέσιµων 
για στήριξη των επιχειρήσεων, λόγω της πανδηµίας, κάνει λόγο ο πρόεδρος 
της αξιωµατικής αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας. Αφορµή για τις παραπάνω 
αναφορές, η συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ την Τρίτη 2 Ιουνίου µε 
το ∆Σ του Συνδέσµου Μικρών Οινοποιών στα Σπάτα. Βασικά αιτήµατα των 
απελουργών και οινοποιών είναι άµεσες πολιτικές παρεµβάσεις που θα 
αφορούν µια στοχευµένη απόσταξη κρίσης, οικονοµική ενίσχυση για το µέτρο 
του πράσινου τρύγου, αλλά και δυνατότητα άτοκου δανεισµού υπό όρους 
στους οινοποιούς (ιδιώτες και συνεταιρισµούς), ώστε να παραληφθεί η 
επερχόµενη συγκοµιδή απρόσκοπτα και να αποφευχθεί ο κίνδυνος πιέσεων 
των τιµών της σταφυλικής παραγωγής. Απευθυνόµενος στους παραγωγούς, 
ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στην πρόταση του κόµµατος για τη δυνατότητα 
πρόσβασης σε επιδοτήσεις για τις επιχειρήσεις, για να υπάρξει µέριµνα, 
δηλαδή µία σοβαρή επιδότηση, για να προχωρήσουν στην απόσταξη.

Τυρί και κρέας
Ακούγεται ότι αναζη-
τείται λύση για να µην 
χάσουν την ενίσχυση 

οι κτηνοτρόφοι 
νησιωτικών και µειο-
νεκτικών περιοχών, 

που δυσκολεύονται να 
παραδώσουν το γάλα 

µε παραστατικά σε 
κάποια βιοµηχανία



ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Απότοµη πτώση και µείωση της ευρωπαϊκής α-
γροτικής παραγωγής έως και 15% αναµένει η δε-
ξαµενή σκέψεων Farm Europe σε περίπτωση που 
οι στρατηγικές βιοποικιλότητας και το Farm to 
Fork, υλοποιηθούν µε την τρέχουσα µορφή τους. 
Την ίδια στιγµή, Ευρωβουλή και Farm Εurope θε-
ωρούν ότι τα 20 δισ. ευρώ που προορίζει η Κοµι-
σιόν ως επιπλέον κονδύλια για την ΚΑΠ είναι στα-
γόνα στον ωκεανό και δεν αναιρούν το γεγονός 
ότι ο συνολικός προϋπολογισµός είναι µειωµέ-
νος. Ο επίτροπος προϋπολογισµού της ΕΕ Γιοχά-
νες Χαν βρέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο την Τρί-
τη 2 Ιουνίου για να τονίσει στους ευρωβουλευ-
τές ότι απαιτείται αλλαγή της προσέγγισης της α-
γροτικής πολιτικής εάν τα κράτη µέλη θέλουν να 
γίνουν πιο ανθεκτικά στις µελλοντικές κρίσεις.

«Πρέπει να χρησιµοποιήσουµε τη δύναµη πυ-
ρός του επόµενου προϋπολογισµού της ΕΕ και του 
Ταµείου Ανάκαµψης για να βεβαιωθούµε ότι το 
«πράσινο» θα γίνει ένα βιώσιµο επιχειρηµατικό 
µοντέλο για όλους τους αγρότες µας», δήλωσε. 
Βέβαια ο ίδιος παραδέχτηκε πως «είναι πολύ δύ-
σκολο να γίνει πράσινο όταν όλοι οι αγροτικοί 
δείκτες είναι κόκκινοι».

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κυνηγά τον στόχο της 
κλιµατικής ουδετερότητας, στα όρια ενός δραστή-
ριου µπλοκ κρατών που «παίζει» σε κάθε έκφαν-
ση της οικονοµίας, όµως µέχρι τώρα αιχµή του 
εγχειρήµατος φαίνεται πως είναι η πράσινη µε-
τατροπή του φτωχότερου – και πιο αδύναµου δι-
απραγµατευτικά- συγγενή, της αγροτικής παρα-
γωγής. Την ίδια στιγµή ο τρόπος χρηµατοδότησης 
της στροφής αυτής, ειδικά στο κοµµάτι της υπαί-
θρου παραµένει άγνωστος, αν και φηµολογείται 
ότι το 40% περίπου της ΚΑΠ θα συνδεθεί µε τον 
έναν ή άλλο τρόπο µε δράσεις που φωτογραφί-
ζονται στους στόχους της Πράσινης Συµφωνίας.

Μια απλή αναζήτηση σε νοµικά κείµενα και 
υπό διαµόρφωση οδηγίες δείχνει πως οι τεχνο-
κράτες της Κοµισιόν έχουν βάλει τα δυνατά τους 
για τη διαµόρφωση του σκέλους της πράσινης µε-
ταµόρφωσης της ΕΕ, κυρίως στο κοµµάτι που άπτε-
ται της αγροτικής παραγωγής και των τροφίµων, 
παραβλέποντας άλλους τοµείς της οικονοµίας.

Από αυτήν την άποψη, οι διαµαρτυρίες των α-

γροτικών λόµπι, ότι δηλαδή η Πράσινη Συµφω-
νία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήνει στο απυ-
ρόβλητο, έστω και προσωρινά, τους υπόλοιπους 
τοµείς της οικονοµίας, ενώ βάζει σηµαντικά εµπό-
δια στην δραστηριότητά τους στέκει.

Τι φέρνει
Στους στόχους που θέτει το πλαίσιο Από το Αγρό-

κτηµα στο Χωράφι περιλαµβάνεται µεταξύ άλλων:
 Μείωση της χρήσης λιπασµάτων κατά 20%, 

µείωση της χρήσης προϊόντων φυτοπροστασίας 
και αντιβιοτικών κατά 50% και µετατροπή του 25% 
των συνολικών καλλιεργούµενων εκτάσεων της 
ΕΕ σε βιολογικές καλλιέργειες, από 8% σήµερα.

 Περιπλέκεται η διαδικασία έγκρισης των συν-
δεδεµένων ενισχύσεων και των τοµεακών προ-

γραµµάτων που προτείνουν τα κράτη µέλη από 
τη νέα προγραµµατική περίοδο της ΚΑΠ.

 Εισάγεται για πρώτη φορά ένα µέτρο που 
θα βασίζεται στη πώληση εκ µέρους των αγρο-
τών, µονάδων ρύπου.

 Προτεραιότητα στα µελλοντικά στρατηγι-
κά της ΚΑΠ σε λύσεις παραγωγής ενέργειας α-
πό αγρότες.

 Επενδύσεις σε αναερόβια χωνευτήρια για 
παραγωγή βιοαερίου από γεωργικά απόβλητα.

 Χαµηλότερη φορολογία για προϊόντα βιο-
λογικής παραγωγής, προϋποθέσεις βιωσιµότη-
τας για την πιστοποίηση γεωγραφικής ένδειξης, 
προώθηση premium προϊόντων ως µέρος σχο-
λικών γευµάτων.

 Υποστήριξη χρήσης καινοτόµων και βιώσιµων 

λύσεων συσκευασίας τροφίµων.

Το ελληνικό πλεονέκτηµα
Η κατεύθυνση που έχουν πάρει τα πράγµατα 

πάντως, µετατρέπουν τα εγγενή µειονεκτήµατα 
της ελληνικής αγροτικής παραγωγής σε πλεο-
νεκτήµατα, αφού ανέκαθεν η φυσιολογία των 
εκµεταλλεύσεων δεν άφηνε πολλά περιθώρια 
ώστε να παρεκκλίνει κανείς από το ποιοτικό. Το 
νέο πλαίσιο φαίνεται ότι εξυπηρετεί την ελληνι-
κή γεωργία, αρκεί οι χαράσσοντες την πολιτική 
να αντιληφθούν εγκαίρως το πλαίσιο και να προ-
σαρµόσουν από κοινού µε τον αγροτικό κόσµο 
την προσπάθεια στις συνθήκες που έρχονται.

∆εν έχουν πειστεί οι αγρότες για την
προστιθέµενη αξία των «πράσινων» 

Τα µηνύµατα που παίρνει ο αγροτικός κόσµος 
της Ευρώπης από τις αγορές, σε καµία περίπτωση 
δεν τον καθησυχάζουν για τις προοπτικές που θα 
έχουν τα προϊόντα του στο µέλλον, σε περίπτω-
ση που ακολουθήσει µε συνέπεια τις οδηγίες που 
διαµορφώνει το τελευταίο διάστηµα η Κοµισιόν.

Με άλλα λόγια, οι περισσότεροι αγρότες και κτη-
νοτρόφοι, πιστεύουν πως η προστιθέµενη αξία ε-
νός φιλικού προς το περιβάλλον αγροτικού προ-
ϊόντος, δεν θα φτάσει ποτέ στους δικούς τους λο-
γαριασµούς, ενώ δύσκολα θα αποσβέσει τον κόπο 
και τις επενδύσεις που απαιτεί η παραγωγή του.

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΘΡΕΨΗ

ΩΣ ΤΟ 2030 ΩΣ ΤΟ 2030

 
50%

 
20%

 
25%

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΩΝ 
ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΕ  ΘΑ ΕΙΝΑΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ

Οι περισσότεροι αγρότες 
και κτηνοτρόφοι, πιστεύουν 

πως η προστιθέµενη αξία 
ενός «πράσινου» αγροτικού 

προϊόντος, δεν θα φτάσει 
ποτέ στους δικούς τους 

τραπεζικούς λογαριασµούς. 

Μείωση αποδόσεων 15% 
λόγω δεσμεύσεων Farm to Fork
Σταγόνα στον ωκεανό τα 20 δις πρόσθετη χρηματοδότηση που αποφάσισαν οι Βρυξέλλες
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Καστανή 
ρυτίδωση 
Επιβεβαιώθηκε το πρώτο κρούσμα 
σε ντοματιές Ηρακλείου Κρήτης

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

To πρώτο επιβεβαιωµένο κρού-
σµα του ιού της καστανής ρυτί-
δωσης της τοµάτας, σε φυτά το-
µάτας και πιπεριάς προοριζόµε-
να για φύτευση στην Περιφερει-
ακή Ενότητα Ηρακλείου και συ-
γκεκριµένα στην περιοχή Τυ-
µπακίου ∆ήµου Φαιστού, ανα-
κοίνωσε η ∆ιεύθυνση Αγροτι-
κής Οικονοµίας και Κτηνιατρι-
κής, προκαλώντας ανησυχίες 
στους παραγωγούς.

Ο ιός της καστανής ρυτίδω-
σης (ToBRFV) αποτελεί αναδυό-
µενο κίνδυνο µεγάλης σηµασί-
ας, κυρίως για την καλλιέργεια 
της ντοµάτας και της πιπεριάς. 
Ο ιός προκαλεί σηµαντική µεί-
ωση της παραγωγής, από 30% 
έως και 70%, ενώ υποβαθµίζει 
και την ποιότητα των καρπών. 
Στα φύλλα, τα κύρια συµπτώµα-

τα είναι χλωρώσεις, µωσαϊκό, 
κατσάρωµα και παραµόρφωση 
του ελάσµατος. Στους καρπούς 
εµφανίζονται κίτρινοι και κα-
στανοί δακτύλιοι και ρυτίδες, 
στις οποίες αποδίδεται και η ο-
νοµασία του ιού. 

Ο ιός ήρθε στην Κρήτη το 2019 
όταν για πρώτη φορά, έκανε την 
εµφάνισή του στα Χανιά, ενώ φέ-
τος εµφανίστηκε στο νοµό Λα-
σιθίου και σε περιοχές του Νο-
µού Ηρακλείου. Η µετάδοση του 
ιού γίνεται µηχανικά µε την ε-
παφή (µολυσµένα χέρια, εργα-

λεία, ρούχα, αλλά και από φυτό 
σε φυτό, µε τους βοµβίνους), το 
µολυσµένο πολλαπλασιαστικό 
υλικό και πιθανόν µε το µολυ-
σµένο σπόρο. Το παθογόνο ει-
σέρχεται στο αγγειακό σύστηµα 
της ντοµάτας από πληγές των ρι-
ζών και του λαιµού, προκαλώ-
ντας συµπτώµατα µαρασµού και 
ξήρανσης φύλλων. Η µετάδοσή 
του στον αγρό γίνεται µε µολυ-
σµένο πολλαπλασιαστικό υλι-
κό από τα φυτώρια, µε το νερό 
άρδευσης και µε τα καλλιεργη-
τικά εργαλεία. 

Όπως αναφέρουν οι γεωπό-
νοι της ∆ΑΟΚ Ηρακλείου, δεν 
υπάρχουν θεραπευτικά µέτρα 
στα προσβεβληµένα φυτά. Συ-
νεπώς συστήνονται στους φυτω-
ριούχους και στους καλλιεργη-
τές ντοµάτας και πιπεριάς, να ε-
κριζώσουν και να καταστρέφουν 
τα προσβεβληµένα από τον ιό 
ToBRFV φυτά, ακόµα και όσα εµ-

φανίζουν ύποπτα συµπτώµατα. 
Σε αυτή την περίπτωση, θα 

πρέπει να αποφεύγεται και η ε-
παφή των υγιών φυτών µε τα α-
σθενή φυτά, µέσω των καλλιερ-
γητικών εργαλείων. Παράλλη-
λα, θα πρέπει να εφαρµοστούν 
προληπτικά µέτρα, έτσι ώστε να 
περιοριστούν οι προσβολές. Αρ-
χικά, οι καλλιεργητές θα πρέπει 
να χρησιµοποιήσουν υγιές πολ-
λαπλασιαστικό υλικό και σπό-
ρους, τα οποία θα πρέπει να συ-
νοδεύονται από φυτοϋγειονοµι-
κό διαβατήριο. 

Επιπλέον, οι καλλιεργητές πρέ-
πει να απολυµαίνουν συχνά τα 
εργαλεία τους, ενώ στα θερµο-
κήπια είναι σηµαντικό να τηρού-
νται κανόνες υγιεινής. Υψίστης 
σηµασίας είναι τέλος και η δι-
αχείριση των ζιζανίων γύρω α-
πό τα θερµοκήπια και η αποµά-
κρυνση και καταστροφή των υ-
πολειµµάτων της καλλιέργειας.

Πρώτες ζηµιές από ξυλοφάγα έντοµα στα µηλοειδή
Κατά την τρέχουσα περίοδο έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί συλλήψεις σε 
φεροµονικές παγίδες ακµαίων εντόµων στα µηλοειδή, όπως του κόσσου, 
της ζεύζερας και της σέζιας. Οι προνύµφες των εντόµων αυτών είναι 
ξυλοφάγες, δικαιολογώντας τη µεγάλη καταστροφή που είναι δυνατόν να 
επιφέρουν σε περιπτώσεις αυξηµένων πληθυσµών. Το γεγονός πως οι 
παραπάνω προνύµφες δραστηριοποιούνται υπό τον φλοιό των δέντρων, 

αλλά και µέσα στο ξύλο καθιστά την καταπολέµησή τους ιδιαίτερα δύσκολη, αν όχι 
αδύνατη, µέσω ψεκασµών κάλυψης. Εποµένως, όπου κρίνεται απαραίτητος ο 
ψεκασµός µε κατάλληλο και εγκεκριµένο εντοµοκτόνο, δηλαδή σε εκτεταµένες 
προσβολές, στόχος των επεµβάσεων θεωρείται η θανάτωση των ακµαίων ατόµων 
πριν αυτά προλάβουν να ωοτοκήσουν ή των προνυµφών πριν εισέλθουν στο φυτικό 
σώµα. Σηµειώνεται πως ο ψεκασµός µε υγρό οφείλει να είναι επιµελληµένος στην 
περιοχή του λαιµού, του κορµού και των βραχιόνων. Τέλος, το σωστό ισοζύγιο µεταξύ 
λίπανσης και άρδευσης αλλά και η ορθή εκτέλεση ενδεδειγµένων καλλιεργητικών 
πρακτικών µειώνουν τον κίνδυνο προσβολής των µεγαλύτερων σε ηλικία δένδρων.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Υποβάθµιση
Ο ιός υποβαθµίζει την 
ποιότητα των καρπών 
και µειώνει την παρα-

γωγή από 30% έως 70%

Ωίδιο στο µπιζέλι
Το ωίδιο άρχισε ήδη να εκδηλώνεται σε 
υπαίθριες καλλιέργειες µπιζελιού. Ο 
µύκητας είναι υποχρεωτικό παράσιτο. Οι 
µολύνσεις πραγµατοποιούνται σε 
θερµοκρασίες από 10-30οC (µε άριστη 25-
26oC) και υγρασία 46%. Κύριο µέσο για τη 
διασπορά των σπορίων του µύκητα 
αποτελεί ο άνεµος. Τα συµπτώµατα της 
ασθένειας επικεντρώνονται στα φύλλα, 
αλλά και τους µίσχους ή και τους βλαστούς 
των φυτών, όπου εντοπίζονται 
χαρακτηριστικές λευκές κηλίδες 
αποτελούµενες από αλευρώδεις 
εξανθήσεις. Το παθογόνο προσβάλλει όλα 
τα όργανα του φυτού και στις έντονες 
προσβολές προκαλούνται νεκρώσεις ιστών 
φυλλόπτωση καχεξία και νανισµός των 
φυτών. Η ασθένεια εµφανίζεται µε όµοια 
συµπτώµατα και στους λοβούς.
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου συστήνουν 
στους παραγωγούς να προχωρήσουν σε 
ψεκασµούς των φυτών µόνο µετά µε την 
εµφάνιση των πρώτων συµπτωµάτων του 
παθογόνου στις καλλιέργειες του µπιζελιού 
µε εκλεκτικά για το ωίδιο και επιτρεπόµενα 
για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά 
σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Zakeo Extra SC, Trigramm WG
HELLAFARM: Χελλαθειον 80 WG.

Περονόσπορος υπαίθριας
αγγουριάς
Οι έντονες βροχοπτώσεις και η υγρασία 
που προηγήθηκαν ενδέχεται να επιφέρουν 
προσβολές περονοσπόρου στην 
καλλιέργεια της αγγουριάς, δεδοµένου ότι 
2-6 ώρες δρόσου επαρκούν για την 
έναρξη της ασθένειας. Οι προσβολές 
γίνονται αντιληπτές µε την παρουσία 
στρογγυλών ή γωνιωδών κίτρινων 
κηλίδων στην άνω επιφάνεια των φύλλων, 
ενώ στην κάτω, µε την δηµιουργία 
υπόλευκων εξανθήσεων. Σύµφωνα µε 
τους γεωπόνους του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών Ποιοτικού και 
Φυτοϋγειονοµικού Ελέγχου Βόλου για την 
αντιµετώπιση του µύκητα συστήνεται 
στους καλλιεργητές αποµάκρυνση όλων 
των προσβεβληµένων φύλλων και 
ψεκασµός των φυτών µε την εκδήλωση 
των πρώτων συµπτωµάτων. Σε κάθε 
περίπτωση ο ψεκασµός πρέπει να 
επαναληφθεί µετά από 8 ηµέρες.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Traverso WG, Trimanoc-R 75 
WG
BAYER: Aliette 80 WG, Volare 687,5 SC
HELLAFARM: Limbor, Jade 40 WG
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Ridomil Gold Mz 68 WG, 
Coprantol Duo 28 WG.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ

Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020Agrenda14 ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ





Με 30 ευρώ ο τόνος 

Πρώτα συμβόλαια 
κτηνοτρόφων για 
πώληση... ρύπων 

 Την αρχή στην Ευρώπη έκαναν οι Γάλλοι
  Θεσμοθετούνται νέου τύπου συνεταιρισμοί 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το έναυσµα να ξεκινήσει η «µηχανή 
της κυκλικής οικονοµίας» να δουλεύ-
ει προς όφελος των αγροτικών εκµε-
ταλλεύσεων στην Ευρώπη, δίνει πρώ-
τη η γαλλική κτηνοτροφία, που εισή-
γαγε το θεσµό των αγροτικών συνε-
ταιρισµών µε καταστατικό σκοπό την 
εµπλοκή στο χρηµατιστήριο ρύπων. 
Πρόκειται για µία πρωτοβουλία που 
βρίσκεται στα πρότυπα των Ενεργει-
ακών Κοινοτήτων,  διαθέτει µέλη α-
γρότες και κτηνοτρόφους µε τους συµ-
µετέχοντες να δεσµεύονται για δρά-
σεις που εξοικονοµούν µονάδες άν-
θρακα. Αυτές οι µονάδες στη συνέ-
χεια πωλούνται στο Ταµείο Παρακα-
ταθηκών της Γαλλίας µε συµβόλαια 
30 ευρώ τον τόνο, το οποίο τις διοχε-
τεύει στην αγορά ρύπων. 

Πρώτοι που έκλεισαν συµβόλαια εί-
ναι 391 βοοτρόφοι, ενώ θα ακολου-
θήσει το φθινόπωρο και ο κλάδος της 
αιγοπροβατοτροφίας. «Αυτό είναι το 
πρώτο βήµα για να αναγνωριστεί η 
εµπλοκή των αγροτών σε µία κυκλι-
κή οικονοµία», σχολίασε η πρόεδρος 
του συνεταιρισµού France Carbon Agri 
(FCAA), Μαρί Τερές Μπονό. Νέοι συµ-
µετέχοντες αναµένονται να µπουν µέ-
σα στον Ιούνιο για τιµές 30 έως 35 ευ-
ρώ ο τόνος και σύµφωνα µε τον συνε-
ταιρισµό το πρότζεκτ αυτό έχει στηθεί 
για να δηµιουργήσει ευκαιρίες για α-
γρότες που θέλουν να έχουν πρόσβα-

ση σε νέες αγορές και να βελτιώσουν 
το εισόδηµά τους.

Ουσιαστικά, το κλειδί αυτής της προ-
σπάθειας, ήταν η µεθοδολογία «Carbon 
AGRI» που ανέπτυξε ο συνεταιρισµός 
ώστε να µετράει τους ρύπους που ε-
ξοικονοµούν τα µέλη του και η οποία 
εγκρίθηκε από το γαλλικό υπουργείο 
Περιβάλλοντος. Αυτή η πιστοποίηση 
είναι που καθιστά και λειτουργική την 
πιστοποίηση έργων χαµηλών εκπο-
µπών άνθρακα που εφαρµόζονται στις 
εκµεταλλεύσεις. Μάλιστα, ο συνεταιρι-
σµός δηµιουργεί και ένα χαρτοφυλά-
κιο πρακτικών που βοηθούν στη µεί-
ωση των εκποµπών αερίων του θερ-
µοκηπίου, στην αύξηση της παραγω-
γικότητας και στη βελτίωση της προ-
σαρµοστικής ικανότητας των εκµεταλ-
λεύσεων βοοειδών σε γεγονότα κλι-
µατικής µεταβλητότητας.

Το παραπάνω παράδειγµα, είναι έ-
να που αναµένεται να «παίξει» σε µε-
γάλο βαθµό τη νέα προγραµµατική 
περίοδο καθώς τέτοια σχήµατα θα ε-
πιδοτούνται και µάλιστα γενναία α-
πό την ΚΑΠ. Ο λόγος είναι πως ενσω-
µατώνουν όλες εκείνες τις πρακτικές 
που προτείνονται από το νέο στρατη-
γικό πλαίσιο «Από το Αγρόκτηµα στο 
Πιάτο» (Farm to Fork) που αναφέρει:

«Η εφαρµογή γεωργικών πρακτι-
κών που αποµακρύνουν το CO2 από 
την ατµόσφαιρα θα πρέπει να αντα-
µείβεται είτε µέσω της ΚΑΠ είτε µέσω 
άλλων δηµόσιων ή ιδιωτικών πρωτο-
βουλιών (αγορά ανθρακούχων εκπο-
µπών). Μια νέα πρωτοβουλία της ΕΕ για 
την ανθρακοδεσµευτική γεωργία στο 
πλαίσιο του Συµφώνου για το Κλίµα 
θα προωθήσει αυτό το νέο επιχειρηµα-
τικό µοντέλο, το οποίο παρέχει στους 
γεωργούς µια νέα πηγή εισοδήµατος. 
Όπως ανακοινώθηκε στο σχέδιο δρά-
σης για την κυκλική οικονοµία , η Ε-
πιτροπή θα αναπτύξει ένα κανονιστι-
κό πλαίσιο για την πιστοποίηση των α-
πορροφήσεων διοξειδίου του άνθρακα 
µε βάση την ισχυρή και διαφανή λο-
γιστική καταγραφή του άνθρακα για 
την παρακολούθηση και την επαλή-
θευση της αυθεντικότητας των απορ-
ροφήσεων διοξειδίου του άνθρακα.»

Έως 31/4 αν το ζητήσει 
ο επενδυτής το αίτηµα
πληρωµής στη Μεταποίηση
Να αιτηθούν άπαξ παράταση για το πρώτο αίτηµα πληρωµής, 
η οποία δεν µπορεί να ξεπερνά τους έξι µήνες, µπορούν οι 
δικαιούχοι του Μέτρου 4.2 «Εµπορία-Μεταποίηση» σύµφωνα 
µε την 7η τροποποιητική απόφαση του προγράµµατος. 
Συγκεκριµένα, όπως αναφέρει η απόφαση: «Για τις αιτήσεις 
στήριξης η προθεσµία υποβολής της αίτησης πρώτης 
πληρωµής των δικαιούχων µέσω του ΠΣΚΕ, παρατείνεται ως 
31-10-2020. Οι δικαιούχοι δύνανται, τουλάχιστον 15 ηµέρες 
πριν την λήξη της προθεσµίας υποβολής της αίτησης πρώτης 
πληρωµής, να αιτηθούν άπαξ παράταση από τον ΕΦ∆, η οποία 
δεν µπορεί να ξεπερνά τους έξι µήνες».
Παράλληλα στην τροποποιητική απόφαση αναφέρεται πως οι 
δικαιούχοι µπορούν να κάνουν µέχρι 5 αιτήµατα πληρωµής. 
Υπενθυµίζεται ότι το πρώτο αίτηµα πληρωµής θα πρέπει να 
αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 15% του εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού της πράξης. 
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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. 

FRANCE CARBON AGRI (FCAA)

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ
30 � 35 ΕΥΡΩ / ΤΟΝΟ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

391 ΒΟΟΤΡΟΦΟΙ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

2,41 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Aπό την Τετάρτη 3 Ιουνίου ξε-
κίνησε η λειτουργία του Ταμεί-
ου Εγγυοδοσίας της Ελληνι-
κής Αναπτυξιακής Τράπεζας 
για την εγγύηση νέων δανεί-
ων στο 80% και για ποσό μέχρι 
το 25% του ετήσιου τζίρου, με 
συμμετοχή δεκατριών ελληνι-
κών τραπεζών. Δικαιούχοι κρί-
νονται και επιχειρήσεις ή αυ-
τοαπασχολούμενοι στον αγρο-
τικό τομέα. Βέβαια, το εγγυη-
μένο χαρτοφυλάκιο δανείων 
που μπορεί να εκδώσει η κά-
θε τράπεζα προφανώς θα εί-
ναι περιορισμένο και έτσι μέ-
νει να φανεί πόσοι αγρότες 
τελικά θα δουν το χρώμα του 
χρήματος καθώς έχουν ουσι-
αστικά να ανταγωνιστούν με 
τραπεζικά κριτήρια επιχειρή-
σεις μεγάλες και μικρές από 
όλο το φάσμα της οικονομίας 
(οι εγγυήσεις είναι οριζόντιες). 

Χαρακτηριστικά
του δανείου

Εγγυήσεις: Έως και 80% για 
κεφάλαια κίνησης που αφορά 
νέα δάνεια έως και την 31η 
Δεκεμβρίου 2020 διάρκειας.

Διάρκεια δανείου: Έως 5 
έτη, με την εγγύηση να καλύ-
πτει το δάνειο καθ’ όλη τη δι-
άρκειά του. 

Περίοδος χάριτος: Μέχρι 
12 μήνες.

Ποσό αρχικού κεφαλαί-
ου: Έως το  το 25% του συνο-
λικού κύκλου εργασιών της Ε-
πιχείρησης κατά το έτος 2019. 
Ή έως το διπλάσιο του ετήσιου 
μισθολογικού κόστους της Ε-

πιχείρησης για το 2019. (Στην 
περίπτωση Επιχειρήσεων που 
δημιουργήθηκαν μετά την 1η 
Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο 
δάνειο δεν πρέπει να υπερβαί-
νει το κατ’ εκτίμηση ετήσιο μι-
σθολογικό κόστος για τα δύο 
πρώτα έτη λειτουργίας του).

Προσημείωση: Ανάλογα τις 
απαιτήσεις της κάθε τράπεζας. 
Για παράδειγμα, η Eurobank 
έχει ανακοινώσει πως θα λά-
βει τις απολύτως αναγκαίες ε-
ξασφαλίσεις, με ανώτατο πο-
σοστό για τις εμπράγματες ε-
ξασφαλίσεις 40% επί του πο-
σού της χρηματοδότησης ό-
που αυτό απαιτείται, ενώ για 
9 στα 10 νέα δάνεια δεν θα α-
παιτηθεί προσημείωση. 

Επιτόκιο: Κυμαινόμενο και 
ανάλογα με την κάθε τράπεζα. 

Οι τράπεζες που
συμμετέχουν

Εθνική Τράπεζα, Πειραιώς, 
Eurobank, Alpha, Attica Bank, 
Optima Bank, Procredit Bank 
και οι συνεταιριστικές τράπε-
ζες Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσ-
σαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής 
Μακεδονίας και Χανίων.

Πλατφόρμα αιτήσεων
Η αίτηση τους προς τις συ-

νεργαζόμενες τράπεζες γίνεται 
μέσω του Πληροφοριακού Συ-
στήματος Κρατικών Ενισχύσεων 
(ΠΣΚΕ) και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση www.ependyseis.
gr/mis. Το «Ταμείο Εγγυοδο-
σίας Επιχειρήσεων Covid-19» 
διατίθεται έως την 31.12.2020.

Ανοιχτές οι αιτήσεις  
στο Ταμείο Εγγυοδοσίας
Μεγάλος ο ανταγωνισμός για να επωφεληθούν οι αγρότες

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ
∆ΑΝΕΙΟΥ

ΕΓΓΥΗΣΗ
ΣΤΟ 80% 

ΤΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ

ΜΗ∆ΕΝΙΚΕΣ 

ΥΠΟ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΟ 

25% 

ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ 
ΤΖΙΡΟΥ

∆ΙΑΡΚΕΙΑ
∆ΑΝΕΙΟΥ

5 ΕΤΗ

7 δις ευρώ
Το συνολικό ύψος 
των δανείων που 

αναμένεται να εκταμι-
ευτεί μέχρι τέλος του 
χρόνου εκτιμάται στα 

7 δις ευρώ. Στο Ταμείο 
Εγγυοδοσίας έχουν 

δικαίωμα συμμετοχής 
όλες οι επιχειρήσεις και 
οι αυτοαπασχολούμενοι 

ανεξαρτήτως ΚΑΔ
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Την οριστική εγκατάλειψη µετά από µία 10ετία 
της κατασκευής συµβατικών ψεκαστικών µηχα-
νηµάτων αποφάσισε η Lemken που θα επικε-
ντρωθεί πλέον πλήρως στις λύσεις µηχανικής 
ζιζανιοκτονίας. Πρόκειται ουσιαστικά για την 
πρώτη σηµαντική αναπροσαρµογή χαρτοφυ-
λακίου που παρατηρείται στην ευρωπαϊκή α-
γορά µηχανηµάτων, µετά και τη δηµοσίευση 
της στρατηγικής Farm to Fork, η οποία προ-
βλέπει µείωση της χρήσης χηµικής φυτοπρο-

στασίας κατά 50% µέχρι το 2030 στις εκµεταλ-
λεύσεις της ΕΕ. Είναι προφανές ότι η κίνηση της 
Lemken, που έχει αφιερωµένο ένα ολόκληρο 
εργοστάσιο στην παραγωγή ψεκαστικών, δεν 
θα είναι η µόνη, καθώς το παράδειγµά της θα 
ακολουθήσουν κι άλλες εταιρείες, όσο οι κα-
νονιστικές απαιτήσεις της Ευρώπης σχετικά µε 
τα αγροεφόδια γίνονται όλο και πιο αυστηρές. 

Ο διευθύνων σύµβουλος της εταιρείας, Anthony 
van der Ley εξηγεί: «Μετά από πάνω από 10 χρό-
νια λειτουργίας σε αυτόν τον τοµέα, δεν έχουµε 
φτάσει σε ανταγωνιστικό µέγεθος. Οι νοµικές 
απαιτήσεις σε καθεµία από τις αγορές µας αυ-

Τέρμα τα ψεκαστικά 
για Lemken, επενδύει 
σε μηχανικές λύσεις    
Άμεση αντίδραση των Γερμανών στις απαιτήσεις Farm 
to Fork που παύουν οριστικά την παραγωγή ψεκαστικών 

∆ωρεά σε έρευνα 
από SDF και SAME
Ο Όµιλος Same Deutz 
Fahr και το Ίδρυµα SAME 
βοηθούν δύο ερευνητικά 
έργα καταπολέµησης της 
πανδηµίας του κορωνοϊού, 
που εκτελούνται από το 
IRCCS - Ospedale San 
Raffaele di Milano, δωρί-
ζοντας 800.000 ευρώ. Η 
δωρεά θα χρησιµοποιηθεί 
για την αγορά κατάλληλου 
ερευνητικού εξοπλισµού. 

Η Claas βοηθά 
τους φοιτητές
Τη δυνατότητα σε 250 
φοιτητές, που έχουν χάσει 
τη δουλειά τους, λόγω της 
πανδηµίας να απασχολη-
θούν στις αποθήκες 
ανταλλακτικών της Claas, 
παρέχει η κατασκευά-
στρια εταιρεία. Το ειδικό 
αυτό πρόγραµµα ονοµάζε-
ται Worx και αφορά τις 
εγκαταστάσεις στην πόλη 
Χαµ της Γερµανίας. 

Πρώτο ηλεκτρικό 
αµάξι για Skoda

Tο νέο Skoda ENYAQ iV 
είναι το πρώτο µοντέλο 
παραγωγής της µάρκας 
που είναι βασισµένο στη 
µεταβλητή πλατφόρµα 
ηλεκτροκίνητων οχηµάτων 
MEB του Volkswagen 
Group. Με την εισαγωγή 
του Enyaq iV, η Skoda συ-
νεχίζει µε την εκστρατεία 
ηλεκτροκίνησής της, η 
οποία ξεκίνησε στα τέλη 
του 2019 µε το Citigoe iV.

Τρία νέα µοντέλα 
τρακτέρ για MF

Η Massey Ferguson φέρ-
νει στην αγορά τα τρία νέα 
µοντέλα 4708Μ, 4709Μ 
και 4710Μ. Τα τρακτέρ 
αυτά διαθέτουν κινητήρα 
Stage V και ολοκαίνουρ-

Καινοτόµο έρµα για 
τα John Deere 8R
Το Fix-Line WL είναι το 
νέο αντίβαρο της εταιρεί-
ας SafeTractors για τα 
τρακτέρ John Deere 8R το 
οποίο διαµορφώνεται έτσι 
που να επιτρέπεται η άνε-
τη εργασία και οδήγηση σε 
διασταυρώσεις ή εισόδους 
κάποιου πεδίου. Το συγκε-
κριµένο σύστηµα έρµατος 
διατίθεται σε εκδόσεις 
500, 1.000, 1.400 και 
1.800 κιλών ενώ η αρχική 
βάση µπορεί να επανα-
συνδεθεί για να χρησιµο-
ποιήσει τις υπάρχουσες 
πλάκες έρµατος.

για µετάδοση Dyna-2 µε 
το σύστηµα που φέρνει 
την απόλυτη ισορροπία 
στροφών και ταχύτητας 
του ελκυστήρα. Tο µοντέ-
λο 4708M αποδίδει 82 ίπ-
πους, ενώ τα 4709M και 
4710M από 92 και 100 
ίππους αντίστοιχα, µε τα 
δύο πρώτα να διατίθενται 
σε έκδοση µε καµπίνα αλ-
λά και χωρίς.
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Χρηματοδότηση για 
νέες ιδέες αγροτών 
που βασίζονται 
στην πλατφόρμα 
ATLAS 
Προτάσεις µέχρι τις 15 Σεπτεµβρίου 2020 θα µπορούν 
να υποβάλλουν αγρότες, start-ups και µικροµεσαίες 
επιχειρήσεις ώστε να χρηµατοδοτηθούν για να ανα-
πτύξουν νέες και καινοτόµες υπηρεσίες που θα κά-
νουν χρήση της σύγχρονης πλατφόρµας δεδοµένων 
του ATLAS. Οι προτάσεις αυτές θα χρηµατοδοτηθούν 
από το έργο ATLAS Horizon 2020 και οι αιτήσεις γί-
νονται στο www.atlas-h2020.eu/open-call/. 

Συγκεκριµένα το ATLAS, µέσω της συγκεκριµένης 
πρόσκλησης αναζητά start-ups, µικροµεσαίες επι-
χειρήσεις και αγρότες µε προτεινόµενα έργα που θα 
πρέπει να αποδεικνύουν την ωφελιµότητα τους για 
τη γεωργική αλυσίδα αξίας, µε θεµατική εστίαση σε 
έναν από τους παρακάτω τοµείς: 

1: Έλεγχος ζιζανίων και παρασίτων
2: Άρδευση
3: ∆ιαχείριση στόλου γεωργικών οχηµάτων 
4: Παρακολούθηση κύκλου θρεπτικών ουσιών  
5: ∆ιαχείριση ζωικού κεφαλαίου 
6: Πλατφόρµες πληροφόρησης για τους αγρότες
7: Ανοικτή τεχνολογία καινοτοµικής γεωργίας.

Τι είναι το έργο ATLAS
Το έργο ATLAS Horizon 2020 αναπτύσσει µια σύγ-

χρονη πλατφόρµα δεδοµένων που βασίζεται σε µία 
αρχιτεκτονική υπηρεσιών που θα προσφέρουν και-
νοτόµες λύσεις στη γεωργία.

Οι αγρότες γνωρίζουν καλά ότι η επιλογή του γε-
ωργικού µηχανολογικού εξοπλισµού απαιτεί πλέ-
ον εξασφαλισµένη διαλειτουργικότητα µε άλλον ε-
ξοπλισµό, συστήµατα µηχανών και αισθητήρων. Η 
πλατφόρµα του ATLAS θα επιτρέψει το συνδυασµό 
γεωργικών µηχανηµάτων και εξοπλισµού, συστη-
µάτων αισθητήρων και εργαλείων ανάλυσης δεδο-
µένων, για να ξεπεραστεί το πρόβληµα της έλλει-
ψης διαλειτουργικότητας και να δοθεί η δυνατότητα 
στους αγρότες να αξιοποιήσουν τη σύγχρονη ψηφι-
ακή τεχνολογία. Το ATLAS θα χρηµατοδοτήσει 5 έως 
10 επιχειρηµατικά σχήµατα ανά κύκλο πρόσκλησης. 
Οι επιχειρήσεις των οποίων οι προτάσεις θα εγκρι-
θούν, θα έχουν την ευκαιρία να γίνουν µέρος του 
«οικοσυστήµατος» του έργου ATLAS και να επωφε-
ληθούν από το εκτεταµένο δίκτυο παρόχων υπηρε-
σιών και ερευνητικών οµάδων. Οι ΜΜΕ, οι νεοσύ-
στατες επιχειρήσεις και οι αγρότες που εδρεύουν σε 
ένα από τα κράτη µέλη της ΕΕ είναι επιλέξιµοι να υ-
ποβάλουν αίτηση.

ξάνονται και γίνονται ολοένα και πιο διαφορε-
τικές. Επίσης βλέπουµε, από πλευράς πελάτη-
αγρότη, τα περιοριστικά όρια στα χηµικά φυτο-
προστατευτικά να αυξάνονται όλο και περισσό-
τερο. Αν και στην Agritechnica παρουσιάσαµε 
κάποια πολύ εξελιγµένα µοντέλα ψεκαστικών,  
και η οµάδα µας ήταν εξαιρετικά ενθουσιασµέ-
νη από την υπέροχη υποδοχή, επιλέγουµε αυ-
τήν τη στιγµή να φύγουµε από την παραγωγή 
ψεκαστικών µε υπεύθυνο τρόπο».

Ως οικογενειακή επιχείρηση, η Lemken κά-
νει αυτό το βήµα για να τοποθετηθεί δυνατά 
και ανεξάρτητα για το µέλλον. Αυτό σηµαίνει 
ότι σκοπεύει να ενισχύσει και να επεκτείνει 
τις σειρές καλλιεργητών, την τεχνολογία τρυ-
πανιών και τις περιοχές προϊόντων φροντίδας 
καλλιεργειών, προκειµένου να διατηρήσει τη 
θέση της ως καινοτόµου ηγέτη της αγοράς. Με 

αυτόν τον τρόπο, η «φροντίδα των καλλιεργει-
ών» θα επικεντρωθεί στο µέλλον σε βιώσιµες 
λύσεις φροντίδας (συµπεριλαµβανοµένων των 
πρόσφατα εξελιγµένων λιπασµατοδιανοµέων). 
Η Lemken απέκτησε την ολλανδική εταιρεία 
Steketee πριν από δύο χρόνια που εξειδικεύε-
ται στη µηχανική ζιζανιοκτονία για αυτόν τον 
λόγο. Αυτό δηµιουργεί την ευκαιρία συνδυα-
σµού µηχανικού ελέγχου ζιζανίων µε ακριβή, 
επιλεκτικό ψεκασµό ζώνης, συµβάλλοντας έτσι 
σε περιβαλλοντικά σωστές λύσεις σε σύγκρι-
ση µε τον ψεκασµό εκποµπής. Ταυτόχρονα, η 
νέα διαδικασία εξοικονοµεί χρόνο και χρήµα 
στους αγρότες, λέει η Lemken. 

O Van der Ley βλέπει επίσης µία τάση να ι-
κανοποιηθεί η αυξανόµενη ζήτηση για µηχα-
νικό έλεγχο ζιζανίων µε «έξυπνες» λειτουργί-
ας. «Θέλουµε να συνδέσουµε τα µηχανήµατα 
της Steketee µε τις ψηφιακές µας λύσεις και 
να τα προσαρµόσουµε. Το περιβάλλον αλλά-
ζει πολύ γρήγορα τώρα. Εκεί ψάχνουν τώρα 
λύσεις οι αγρότες, είτε καλλιεργούν βιολογι-
κά είτε συµβατικά, και επιλέγουν το καλύτε-
ρο µοντέλο για να µπορούν να καλλιεργούν 
έξυπνα και βιώσιµα. Είναι ένα µελλοντικό θέ-
µα για όλους µας, να διασφαλίσουµε την πα-
γκόσµια επισιτιστική ασφάλεια παρά τους πε-
ριβαλλοντικούς περιορισµούς», συµπλήρωσε. 

Αναπροσαρµογή
Το εργοστάσιο στο Haren όπου 
παράγονται τα ψεκαστικά θα 

διατηρηθεί και θα επεκταθεί για 
µηχανήµατα σποράς και καλλιέργειας



Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020Agrenda40
ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο αληθινός ήρωας 
 ∆ιαχρονικό: Ήρωας είναι αυτός 

που προσφέρει στην κοινωνία χωρίς 
να πληρώνεται. Οι άλλοι λέγονται 
επαγγελµατίες, µε επαγγελµατισµό 
κ.λπ, αλλά όχι ήρωες …

 Τι αναζητούν οι εργαζόµενοι: 
Οι Gen Z (18-24 ετών), είναι 
φιλόδοξοι κι αναζητούν οικονοµικές 
απολαβές κι επαγγελµατική εξέλιξη. 
Οι Millennials (25-34 ετών), 
επιθυµούν ευελιξία και µια εργασία 
µε προκλήσεις. Οι Younger Xers 
(35-44 ετών), αναζητούν ευελιξία 
και εργασία εξ αποστάσεως. Οι 
Older Xers (45-54 ετών), 
προσέχουν τις οικονοµικές 
απολαβές, θέλουν εργασία µε 
προκλήσεις, τους ενδιαφέρει η 

οµάδα εργασίας 
και 
η ευέλικτη 
εργασία. Οι 
Boomers (ηλικία 
55-64 και 65+) 
κινητοποιούνται 
από τις 
οικονοµικές 

απολαβές, και επιζητούν ηγεσία και 
διαχείριση οµάδας. Οι άνω των 65 
ενεργοποιούνται από το όραµα µε 
στόχο. ManpowerGroup. sepe.gr, 
21/2/2020.

 Κοινωνική Οικονοµία: Να 
στηριχθεί η Κοινωνική Οικονοµία 
ζητάει µε επιστολή στους υπουργούς 
Εργασίας/Απασχόλησης των Κρατών 
Μελών ο Ν. Schmit. Να διασφαλισθεί 
ότι οι επιχειρήσεις κοινωνικής 
οικονοµίας και οι οργανισµοί θα είναι 
εξοπλισµένοι και υποστηριζόµενοι, 
ώστε να παίξουν τον κρίσιµο ρόλο 
τους στην υπέρβαση της πανδηµίας. 
Η κοινωνική οικονοµία συνεισφέρει 
µε 13.600.000 αµειβόµενες θέσεις 
εργασίας στην ΕΕ. Ν. Schmit, 
Επίτροπος Απασχόλησης, 24/4/2020

 Κορωνοϊός: Τα χιλιάδες 
µικροσκοπικά σταγονίδια που 
εκτοξεύονται από το στόµα κατά την 
οµιλία, αποτελούν ένα δυνητικά 
σηµαντικό τρόπο µετάδοσης του 
κορωνοϊού SARS-CoV-2. Σε ένα 
λεπτό δυνατής οµιλίας µπορεί να 
εκτοξευθούν περισσότερα από 1.000 
σταγονίδια που περιέχουν τον ιό και 
τα οποία µπορεί να παραµείνουν 
αιωρούµενα στον αέρα για 
τουλάχιστον οκτώ λεπτά. Εθνικά 
Ινστιτούτα Υγείας, 14/5/2020.

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Μια απροσδόκητη συνέπεια για την 
ποιότητα και την ποσότητα των δι-
άσηµων πρόβειων τυριών των Πυ-
ρηναίων, που παράγονται κατά τη 
διάρκεια του καλοκαιριού, έφεραν 
οι περιορισµοί στις µετακινήσεις 
κατά την περίοδο της καραντίνας 
ελέω της πανδηµίας, που σταµά-
τησε το κάψιµο της ξηρής βλάστη-
σης και την ανάπτυξη τρυφερής 
χλόης στα βοσκοτόπια.

Με το καλοκαίρι να έχει ήδη ξε-
κινήσει, η µετακίνηση των κοπα-
διών θα έπρεπε να αρχίσει στην 
εύφορη κοιλάδα των Πυρηναίων, 
Béarn, ωστόσο οι βοσκοί της περι-
οχής ανησυχούν ότι ξεκινά γι’ αυ-
τούς µια «πολύ περίπλοκη» παρα-
γωγική περίοδος, µετά τους περι-
ορισµούς της άνοιξης. 

Οι περιορισµοί των µετακινήσε-
ων τους ανάγκασαν να µείνουν 
στο σπίτι και, εποµένως, δεν υπήρ-
ξε η δυνατότητα να επισκεφθούν 
και να επιθεωρήσουν τα καταλύ-
µατα τους στα βουνά, και να προ-
ετοιµαστούν για την τυροκόµηση.

Παράλληλα, αναστάλθηκε και 
µια προγονική πρακτική, που ε-
φαρµόζεται για την βελτίωση των 
λειµώνων βλάστησης, µε άµεσες 
συνέπειες στην παραγωγή γάλα-

κτος. Σύµφωνα µε την Περιφέ-
ρεια «Πυρηναίων- Ατλαντίς», ό-
λες οι υπηρεσίες πυρκαγιάς και 
διάσωσης, καθώς και η χωροφυ-
λακή, επικεντρώθηκαν αποκλει-
στικά στην προστασία των πολι-
τών, µαταιώνοντας την ελεγχόµε-
νη καύση των υπολειµµάτων των 
φυτών των βοσκοτόπων.

Μάλιστα, σύµφωνα µε τον Ζου-
λιέν Λασάλ, κτηνοτρόφο και πρό-
εδρο του συλλόγου µετακινούµε-
νων κτηνοτρόφων της εν λόγω Πε-
ριφέρειας, «µε την απόφαση αυτή 
θα υποβαθµιστεί η ποιότητα και η 
ποσότητα του γάλακτος. Όπως ε-
ξηγεί, «ο περιορισµός της µετα-

κίνησης θα ήταν µια ιδανική ευ-
καιρία για το ελεγχόµενο κάψιµο 
της ξηρής βλάστησης, καθώς δεν 
υπήρχαν περιπατητές στο βουνό 
για δύο µήνες. Χωρίς το κάψιµο 
των στελεχών, τα υπολείµµατα των 
φυτών του περασµένου έτους δη-
µιουργούν µια «στρώση» στο έδα-
φος και η βλάστηση που καταφέρ-
νει εκπτυχθεί είναι συνήθως ξυλώ-
δης, και δεν έχει την ίδια αξία ως 
ζωοτροφών για την παραγωγή γά-
λακτος όσο η τρυφερή χλόη». Αυ-
τή η «στρώση», σε συνθήκες υψη-
λής υγρασίας, αναδύει και µια α-
πωθητική µυρωδιά για τα πρόβατα, 
τα οποία σταµατούν να βόσκουν».

Οι περιορισμοί στις μετακινήσεις
κατά την καραντίνα «κόβουν»
την παρασκευή τυριών στα 
Πυρηναία Περίπλοκη τυροκοκομική περίοδος ξεκινά, 

μετά τους περιορισμούς, καθώς η μετακίνηση 
των κοπαδιών θα έπρεπε να έχει ήδη αρχίσει

Στο πανηγύρι του Ολορόν-Σαιντ-Μαρί 
διαγωνίζοντα τυροκοµικά προϊόντα.

Ακυρώθηκαν και τα φεστιβάλ τυροκοµικών προϊόντων

Η πανδηµία κατέστησε αδύνατη και τη διοργάνωση του φεστιβάλ 
γαλακτοκοµικών προϊόντων στο Ολορόν-Σαιντ-Μαρί, στα Ατλαντικά 
Πυρηναία. Κάθε χρόνο στις 1η Μαΐου διεξάγεται ένα παραδοσιακό 
πανηγύρι που χρονολογείται από τον 14ο αιώνα, όπου εκθέτονται και 
διαγωνίζονται τυροκοµικά προϊόντα από τις κοιλάδες των Πυρηναίων. 
Πρόκειται για µια πρωτοβουλία, όπου τοπικά προϊόντα συνδεδεµένα µε την 
εποχική µετακίνηση κοπαδιών προωθούνται για τα άριστα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά του γάλακτος που παράγεται ειδικά το καλοκαίρι.
«Αυτή είναι µια σηµαντική στιγµή για εµάς τους κτηνοτρόφους, επειδή 
υπάρχει πολλή µεγάλη συµµετοχή και µας επιτρέπει να δηµιουργήσουµε 
συνδέσεις µε τους ντόπιους, τους τουρίστες και τους καταναλωτές. Αυτές 
είναι προνοµιακές στιγµές που νιώθουµε καλά», αναφέρει ο Julien Lassalle 
για τη µαταίωση του φεστιβάλ τυροκοµικών προϊόντων.

Ματαίωση
Κάθε έτος από 
τον 14ο αιώνα 
την 1η Μαΐου 

διεξάγεται ένα 
παραδοσιακό 

πανηγύρι 

Κάψιµο
Ο περιορισµός 
της µετακίνη-
σης θα ήταν 
µια ιδανική 
ευκαιρία για 

το ελεγχόµενο 
κάψιµο της 

ξηρής βλάστη-
σης

Προγονική
Αναστάλθηκε 

η πρακτική 
για τους 

λειµώνες, 
µειώνοντας 

την παραγωγή 
γάλακτος
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Στην Αγγλία µια γαλακτοκοµική επιχεί-
ρηση φαίνεται πως προσφέρει ένα τυρί 
τύπου φέτας, σε µια προσπάθεια να αξι-
οποιηθεί το αδιάθετο γάλα και να βοη-
θηθούν οι πληγέντες από τον κορωνο-
ϊό κτηνοτρόφοι, δείχνοντας πως η κατο-
χυρωµένη ΠΟΠ ελληνική φέτα αξιοποι-
είται δια πάσαν νόσο. Υπενθυµίζεται ότι 
σύµφωνα µε την απόφαση του Ευρωπα-
ϊκού ∆ικαστηρίου, η φέτα είναι ένα Ελ-
ληνικό παραδοσιακό τυρί ΠΟΠ, παράγε-
ται αποκλειστικά σε συγκεκριµένες πε-
ριοχές της χώρας µας και δε µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί η ονοµασία για κάποιο 
άλλο παρόµοιο προϊόν σε διεθνές επί-
πεδο. Συνεπώς, το νέο τυρί της αγγλι-
κής επιχείρησης εγείρει ανησυχίες για 
την ικανότητα προστασίας της φέτας. 

Το τυρί «Fettle» συστήνεται 
για σαλάτες µε άρωµα Μεσογείου

Η οικογενειακή επιχείρηση Shepherds 
Purse στο Thirsk παρακολουθώντας το 
πλήγµα των κτηνοτρόφων, λόγω µειω-
µένης ζήτησης γάλακτος µετά το κλεί-
σιµο των εστιατορίων, λάνσαρε ένα τυ-
ρί τύπου φέτα, αυξάνοντας τις εβδοµα-
διαίες παραγγελίες γάλακτος κατά 75%. 
Το προϊόν αφού συσκευαστεί, διατίθε-
ται στο σούπερ µάρκετ Morrisons στο 
Yorkshire, µε το όνοµα «Fettle», και συ-
στήνεται στους καταναλωτές ως εξαιρετι-
κό συνοδευτικό για τις καλοκαιρινές σα-
λάτες, µε άρωµα Μεσογείου. Έκτος από 
το Yorkshire Fettle, η οικογενειακή επι-
χείρηση φηµίζεται για τα διαφορετικά 
τυριά που παράγει, όπως τα Yorkshire 
Blue, Harrogate Blue, Mrs Bells Blue και 
επιλέγει τοπικό αγελαδινό, πρόβειο και 
γάλα από βουβάλια.

Για το τυρί «Fettle» η Κάρολαιν Μπελ, η 
διευθύνουσα σύµβουλος του Shepherds 
Purse, δήλωσε πως «είναι µια εξαιρετι-
κή πρόταση για τις σαλάτες αλλά και για 
να επιβιώσουν οι κτηνοτρόφοι όλης της 
περιοχής, από το πλήγµα που προκάλε-

σε ο κορωνοϊός. Το νέο µας τυρί φτιαγ-
µένο από πρόβειο γάλα, είναι πλούσιο 
και κρεµώδες. Ελπίζουµε ότι το νέο αυ-
τό τυρί θα βοηθήσει τους κτηνοτρόφους 
πρόβειου γάλακτος να επιβιώσουν και 
να µας βοηθήσουν να διατηρήσουµε τις 
θέσεις εργασίας σε όλη την περιοχή». 

Η Άννα Λέιν, τοπική διευθύντρια του 
Morrisons, δήλωσε επίσης, πως το τυρί 
«Fettle», θα στηρίξει την τοπική οικονο-
µία και τις τοπικές επιχειρήσεις. «Η δου-
λειά µας είναι να ταΐσουµε το έθνος, αλ-
λά και να υποστηρίξουµε τους τοπικούς 
προµηθευτές µας που εργάζονται σκλη-
ρά για να φτιάξουν τρόφιµα για τις τοπι-
κές τους κοινότητες. Συνιστούµε στους 
πελάτες µας στο Yorkshire να δοκιµά-
σουν µερικά από αυτά τα υπέροχα χει-
ροποίητα τυριά και να υποστηρίξουν τις 
τοπικές επιχειρήσεις τους».

Ένα τυρί τύπου φέτα λάνσαραν 
στην Αγγλία για να «σωθεί»
το αδιάθετο γάλα κτηνοτρόφων

Οι καταναλωτές προτιμούν τρόφιμα 
που περιέχουν ελαιόλαδο και ωμέγα 3
Σαφή προτίµηση στα τρόφιµα που 
περιέχουν ελαιόλαδο δείχνουν οι 
καταναλωτές ανά τον κόσµο, ενώ 
προσέχουν τις πληροφορίες της ε-
τικέτας στις συσκευασίες.

Αυτό καταδεικνύει έρευνα που 
διεξήχθη από τον όµιλο Cargill, 
σχετικά µε τις συνήθειες των κα-
ταναλωτών δώδεκα χωρών. Όπως 
προκύπτει από τη µελέτη, το 93% 
των καταναλωτών γνωρίζουν τις 
ευεργετικές για την υγεία ιδιότη-
τες των ωµέγα-3 λιπαρών που πε-
ριέχει το ελαιόλαδο, και λίγα ακό-
µη τρόφιµα όπως τα ιχθυέλαια και 
τα αβοκάντο. Σύµφωνα µε τη µε-
λέτη 2020 FATitudes, εξετάστη-
καν οι συνήθειες περισσότερων 
από 6.000 καταναλωτών από δώ-
δεκα χώρες, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των ΗΠΑ, Γερµανίας, Κίνας,  
Βραζιλίας και Ηνωµένου Βασιλεί-
ου. Τα δεδοµένα επιβεβαίωσαν ό-
τι το 68% των καταναλωτών προ-
σέχουν την ποιότητα των προϊό-
ντων που καταναλώνουν και τις 
πληροφορίες της ετικέτας των συ-
σκευασµένων τροφίµων. 

Η µελέτη επιβεβαίωσε ότι οι πε-
ρισσότεροι καταναλωτές ελέγχουν 
τα στοιχεία της ετικέτας που σχετί-

ζονται µε το λίπος και επηρεάζο-
νται έντονα από ισχυρισµούς ό-
πως «χωρίς λιπαρά» και «χαµηλά 
λιπαρά». Περίπου το 83% των Α-
µερικανών καταναλωτών ισχυρί-
στηκαν ότι αποφεύγουν τα προ-
ϊόντα που περιέχουν κορεσµένα 
και τρανς λιπαρά. Στις περισσότε-
ρες από τις χώρες που συµµετείχαν 
στην έρευνα, η ετικέτα βιολογικής 
πιστοποίησης θεωρήθηκε πιο ση-
µαντική από την επαλήθευση χω-
ρίς κορεσµένα λίπη.

Να σηµειωθεί ότι υπήρξε µια ση-
µαντική διακύµανση στη συχνότη-
τα ανάγνωσης των ετικετών των συ-
σκευασµένων τροφίµων σε σύγκρι-
ση µε τις διάφορες χώρες. Ενώ το 
89% των Κινέζων καταναλωτών ι-
σχυρίστηκαν ότι διαβάζουν τις ετι-
κέτες, µόνο το 48% των Γερµανών 
καταναλωτών δήλωσαν ότι τις προ-
σέχουν. Ο Νέσε Τάγµα, διευθύνων 
σύµβουλος στρατηγικής και καινο-
τοµίας για τη διεθνή επιχείρηση λι-
πών και ελαίων του οµίλου Cargill, 
δήλωσε σχετικά: «Η στάση των κα-
ταναλωτών απέναντι στα λίπη και 
τα έλαια έχει αλλάξει τα τελευταία 
χρόνια, ενδιαφέρονται να κατανα-
λώσουν υγιείς ποσότητες ελαίων».

Σχεδόν µισές
οι εισαγωγές
γαλλικών 
κρασιών
στην Ελλάδα
Πάνω από το ήµισυ της 
αξίας των εξαγωγών 
ελληνικού οίνου (79,5 
εκατ. ευρώ) ανέρχεται 
το 2019 η αυξηµένη 
αξία εισαγωγών οίνου 
στην Ελλάδα από 
χώρες της ΕΕ και 
Τρίτες Χώρες (48,37 
εκατ. ευρώ). Η Γαλλία 
είναι η πρώτη χώρα 
ενδοκοινοτικής 
απόκτησης οίνων από 
την Ελλάδα σε αξία και 
ποσότητα και 
καταγράφει αύξηση 
των παραδόσεων της 
στην Ελλάδα κατά 
14,97% όταν και το 
2018 σε σύγκριση µε 
το 2017, η αύξηση 
ανήλθε στο 22,59%, 
σύµφωνα µε τα 
στατιστικά στοιχεία 
της ΕΛΣΤΑΤ. 

Αυξήθηκαν κατά 75% οι εβδοµαδιαίες 
παραγγελίες γάλακτος µε το νέο τυρί.

ωµέγα-3
Το 93% των κατανα-
λωτών γνωρίζουν τις 
ευεργετικές για την 
υγεία ιδιότητες των 

ωµέγα-3 λιπαρών που 
περιέχει το ελαιόλαδο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ 
ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ

Γνωρίζουν 
τις ευεργετικές 
για την υγεία 
ιδιότητες του 
ελαιολάδου

Προσέχουν 
την ποιότητα
των προϊόντων

των Αµερικανών
αποφεύγουν 
τα κορεσµένα 
και τρανς λιπαρά

 
93%

 
68%

 
83%
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Γιορτή συναδέλφωσης και αλληλεγγύ-
ης, µε πίστη στη συνταγή που θέλει να 
γίνεται κάθε χρόνο αυτές τις µέρες έ-
νας πετυχηµένος συνδυασµός παρα-
δόσεων µε στοιχεία από τη σύγχρονη 
τεχνολογία, αποτέλεσε η φετινή κουρά 
στη µονάδα αιγοπροβάτων του Παύλου 
Σατολιά στη Σκοτάνη (πρώην Κόκκο-
βα) Καλαβρύτων, της Αχαΐας. 

Καθοδηγητής της µονάδας, αυθε-

ντικός κτηνοτρόφος, πρόεδρος τα τε-
λευταία χρόνια του πετυχηµένου συ-
νεταιρισµού Καλαβρύτων και της Νέ-
ας ΠΑΣΕΓΕΣ, σ’ αυτό το  αγρόκτηµα, ό-
που ανταµώνουν οι γενιές, η γνώση 
και το πάθος για την κτηνοτροφία, εί-
ναι ο Παύλος. Ο συγχωριανός, ο φί-
λος, ο συνάδελφος. Ένας καλόκαρ-
δος αγωνιστής που ξέρει να τιµά τον 
τόπο του και το επάγγελµά του. Που 
ξέρει να µοιράζεται και να γίνεται θυ-
σία για τη Σκοτάνη και για τα Καλά-
βρυτα. Που δεν προσκυνάει τις καρέ-

κλες αλλά τις υπηρετεί, µόνο για να 
βοηθάει τον τόπο του και για να είναι 
χρήσιµος στον κλάδο.

Φτάσαµε στον οικισµό του Αγίου Γε-
ωργίου, κατά µήκος της κοιλάδας του 
Λάδωνα, όπου βρίσκεται η στάνη και 
παράπλευρα η αγροικία του Παύλου 
Σατολιά, λίγο µετά τις 10 το πρωί, την 
Κυριακή 31 Μαΐου. Το κούρεµα των 
προβάτων είχε αρχίσει από νωρίς το 
πρωί. Οι ηλεκτρικές κουρευτικές µηχα-
νές… είχαν πάρει φωτιά! Τα πρόβατα 
βέλαζαν σαν τα µικρά παιδιά, κάτι σαν 

διαµαρτυρία για την αναστάτωση που 
τους προκαλούσε η όλη διαδικασία.  

Μας καλωσόρισε ο Παύλος, δίνοντάς 
µας µέσα σε λίγα λεπτά το περίγραµµα 

της ιστορίας που ήθελε αυτόν τον στά-
βλο να έχει δηµιουργηθεί λίγο µετά το 
’90. ∆ηµιούργηµα του πατέρα του, Φω-
κίωνα Σατολιά, ο οποίος διετέλεσε για 
µια µεγάλη περίοδο, εκείνη την επο-
χή, πρόεδρος του συνεταιρισµού Κα-
λαβρύτων. Έφυγε από τη ζωή πρόωρα, 
αναπάντεχα και πριν  προλάβει να ξε-
χρεώσει την Αγροτική Τράπεζα για το 
δάνειο που είχε πάρει γι’ αυτό το σκο-
πό. Έτσι, τα βάρη έπεσαν στον Παύλο, 
ο οποίος, µέχρι εκείνη τη στιγµή δεν 
έδειχνε και ιδιαίτερη διάθεση για να 

Κουρά προβάτων 
στο τσελιγκάτο 
του Σατολιά 
Μια μεγάλη γιορτή άρρηκτα δεμένη με τον κτηνοτροφικό τρόπο ζωής

Θέλει µπράτσα 
Τριακόσια πρόβατα δεν 

κουρεύονται εύκολα! Μόνο 
να τα πιάσεις, να τα γυρίσεις 
τούµπα, να τα ακινητοποιή-

σεις, θέλει χρόνο και µπράτσα

Ο Άγιος Γεώργιος, ένας πολύ µικρός οικισµός, δηµιουργήθηκε πρόσφατα 
για να εξυπηρετήσει τους κοκκοβίτες να είναι κοντά στη στάνη και τα 
ζωντανά τους και να µην πηγαινοέρχονται στο πάνω χωριό 5-6 χλµ µακριά.  

Για τους κοκκοβίτες, τους συντρόφους του Παύλου, η δουλειά είναι καλά 
µοιρασµένη. Ο ένας πιάνει το πρόβατο και το φέρνει τούµπα, ο άλλος το 
κρατάει ακινητοποιηµένο και ο τρίτος, µε τη µηχανή στο χέρι, το κουρεύει. 

Η υπόθεση 
της κουράς, 
είναι πέραν 
των άλλων 
µια αφορµή 
για αντάµωµα 
µε καλούς 
φίλους.
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ασχοληθεί µε την κτηνοτροφία. Υπο-
χρεώθηκε βέβαια από τα πράγµατα να 
το κάνει και το έκανε καλά. 

Μπορεί οι κουρευτικές µηχανές να 
έχουν αντικαταστήσει τα κλασικά ψα-
λίδα που «µάτωναν» τα χέρια των κου-
ρευτάδων, όµως 300 πρόβατα δεν κου-
ρεύονται εύκολα. Πάντως, πριν το µε-
σηµέρι, η κουρά είχε ολοκληρωθεί. Έ-
µενε το γιγαντόσωµο τραγί µε το µεγά-
λο τσουκάνι, ο οδηγός του κοπαδιού, 
το γκεσέµι, για να σηµάνει και τυπικά 
η λήξη της διαδικασίας και τους «συ-

ντρόφους» να ανταλλάσσουν ευχές 
για καλό καλοκαίρι! Αµέσως µετά άρ-
χιζε το µεγάλο γλέντι στο χαγιάτι της 
αγροικίας. Και του χρόνου! 

«Ξαλαφρώνουν» τα ζώα και 
δεν υποφέρουν από τη ζέστη
Τα ζώα νοιώθουν ανάλαφρα και λαγκοδέρνουν λιγότερο

Η κυρία Τασία
Σε έναν ξυλόφουρνο, ένα 

µεγάλο καζάνι άχνιζε, σιγο-
βράζοντας µε πολλά φρέσκα 
µυρωδικά τα ζουµερά κοµµά-

τια της προβατίνας 

FARMINGREPORT

Είναι αρκετά συνηθισµένο, και κά-
πως αστείο, µετά το κούρεµα να µην 
γνωρίζουν οι νοικοκυραίοι τα «πρά-
µατά» τους, τις πρώτες µέρες! Ακόµα 
πιο αστείο, όταν δεν γνωρίζονται τα 
ζώα µεταξύ τους κι ενώ µέχρι εκείνη 
τη στιγµή τα βλέπεις να κοιµούνται 
µαζί, µετά το κούρεµα χτυπιούνται! Εί-
ναι πραγµατική απόλαυση όµως να 
βλέπει κανείς τα ζώα «να έχουν µεί-
νει τα µισά», να νοιώθουν, πολύ ανά-
λαφρα, απαλλαγµένα από το πυκνό 
και µεγάλο τρίχωµα, και να τρέχουν 
και να χοροπηδούν µε µεγάλη άνε-
ση και να λαγκοδέρνουν λιγότερο!

Αµέσως µόλις τελειώσουν τη δου-
λειά τους, πλένουν µε νερό τα ψαλί-
δια και πιστεύουν πως το νερό αυτό 
έχει θαυµατουργικές ιδιότητες, όπως 
ο αγιασµός, γι’ αυτό και αγιάζουν το 
κοπάδι, για να µην το «πιάνει τ’ απ’ 
όξω». Το κέφι «συµπληρώνουν» και 
ντουφεκιές στον αέρα, που έχουν ό-
µως κι αυτές µια βαθύτερη σηµασία: 
να «τροµάξουν» τα ξωτικά, που πι-
στεύουν πως πολλές αρρώστιες στα 
ζωντανά οφείλονται σ’ αυτά.

Άλλοτε οι κάτοικοι χρησιµοποι-
ούσαν το µαλλί, που ήταν πολύτιµη 
πρώτη ύλη, για την παρασκευή υφα-
σµάτων στη ρόκα και στον αργαλειό. 
Σήµερα το πουλάνε για «ένα κοµµά-
τι» ψωµί σε γυρολόγους εµπόρους 
και σε αντάλλαγµα δεν παίρνουν λε-
φτά, αλλά είδος, δηλαδή εµπόρευµα. 

Παλιότερα, όσοι δεν είχαν δικά 
τους αιγοπρόβατα κυριολεκτικά πα-
ρακαλούσαν να τους καλούν σε κου-

ρές. Γιατί σαν ανταµοιβή, εκτός από 
το φαγοπότι, έπαιρναν κι ένα «µπο-
κάρι», δηλαδή τα µαλλιά ενός προ-
βάτου. Με τη συγκέντρωση «µποκα-
ριών» από πολλές κουρές εξασφάλι-
ζαν το µαλλί για την κατασκευή των 
διαφόρων ενδυµάτων και υφαντών 
που χρειαζότανε για την οικογένεια.

Το κούρεµα των προβάτων είναι 
µια µεγάλη γιορτή άρρηκτα δεµένη 
µε τον κτηνοτροφικό τρόπο ζωής. Εί-
ναι, όπως λέγεται, η «γιορτή των προ-
βάτων». Είναι µια από τις εντυπωσια-

κές γιορτές που λαµβάνει χώρα κάθε 
χρόνο, τον Ιούνιο, στα πλαίσια της ο-
ποίας κάθε κτηνοτρόφος προσκαλεί 
φίλους και συγγενείς να τον βοηθή-
σουν στο δύσκολο αυτό έργο και µε-
τά τους κερνά και ακολουθεί τρικού-
βερτο γλέντι και φαγοπότι και το γιορ-
τάζουν για τα καλά! 

Το κούρεµα είναι µια διαδικασία δύ-
σκολη, αφού χρειάζονται πολλά χέ-
ρια µε τεχνική, ενώ τα πρόβατα πολ-
λές φορές είναι δύστροπα. Προηγείται 
το κωλοκούρισµα (το κούρεµα στην 
ουρά και στα πίσω πόδια) στην αρχή 
της άνοιξης, ενώ τον Ιούνιο γίνεται η 
ολική κουρά. Από µέρες πριν έχουν 
ετοιµαστεί τα ψαλίδια («προβατοψά-
λιδα»), που το τρόχισµά τους γίνεται 
µε µαλακό ακόνι. Έχει γίνει γνωστό 
ποιές µέρες θα κουρέψει καθένας και 
η βοήθεια από άλλους τσοπάνηδες εί-
ναι δεδοµένη, αφού και οι ίδιοι υπο-
λογίζουν στους άλλους. Είναι οι λε-
γόµενες «δανεικαριές», που τις σέ-
βονται όλοι και που η χρηµατική συ-
ναλλαγή δεν έχει εδώ καµία θέση.

Πριν πιάσουν το ψαλίδι, γυρίζουν 
κατά την ανατολή και κάνουν το σταυ-
ρό τους. Κουρεύουν πρώτα οι µεγα-
λύτεροι που ξέρουν καλύτερα και οι 
νεότεροι βλέπουν και µαθαίνουν. Α-
πό την αρχή µέχρι το τέλος τα αστεία 
και τα πειράγµατα έχουν «πρώτη θέ-
ση». Μικροτραυµατισµός ζώου από 
τα κοφτερά ψαλίδια, αντιµετωπίζεται 
µε… στάχτη, που πρέπει να είναι έτοι-
µη πριν ακόµα ξεκινήσουν.

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΥΩΤΗΣ

Πιάνει τ’ απ’ όξω
Οι ντουφεκιές στον αέρα 

έχουν σκοπό να «τρο-
µάξουν» τα ξωτικά, που 
πιστεύουν πως φέρνουν 
αρρώστιες στα ζωντανά

Παλιότερα, όσοι δεν είχαν δικά τους πρόβατα κυριολεκτικά παρακαλούσαν 
να τους καλούν σε κουρές. Γιατί σαν ανταµοιβή, εκτός από το φαγοπότι, 
έπαιρναν κι ένα «µποκάρι», δηλαδή τα µαλλιά ενός προβάτου.

Το κωλοκούρισµα γίνεται άνοιξη, όταν τα πρόβατα «τσιρλόνται» και 
η  κοπριά τους είναι υδαρή, επειδή τρώνε χλωρά χόρτα. Σκοπός είναι 
να µη λερώνονταν τα µαλλιά των προβάτων από την  κοπριά τους.
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Μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρµας γίνεται πλέον 
η έκδοση της βεβαίωσης του επαγγελµατία αγρό-
τη που φέρει την υπογραφή της Προϊσταµένης 
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Αποκεντρωµένων ∆ο-
µών και δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης. Μέ-
σω της υπηρεσίας αυτής, σύµφωνα µε απόφαση 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, οι αγρό-
τες θα µπορούν να εξυπηρετούνται ψηφιακά, α-
πό τον υπολογιστή ή το κινητό τους τηλεφώνο µε 

ένα «κλικ» στη διεύθυνση https://contextapps.
minagric.gr/maae/logininternal.zul. Η βεβαίω-
ση ισχύει για την περίοδο από 01-01-2020 έως  
31-12-2020 µε στοιχεία του φορολογικού έτους 
2018 και αφορά τους αγρότες:

 για τους οποίους έχουν πραγµατοποιηθεί 
οι προβλεπόµενοι διασταυρωτικοί έλεγχοι από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες (τµήµα ∆ιαχείρισης Data 
Center ∆ικτύου και Βάσεων ∆εδοµένων της ∆ι-

εύθυνσης Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και το 
τµήµα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και 
Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων της Γενικής ∆ιεύ-
θυνσης Αποκεντρωµένων ∆οµών του ΥΠΑΑΤ) 

 τα ΑΦΜ τους έχουν αποσταλεί στην ΑΑ∆Ε για 
τον χαρακτηρισµό των δικαιούχων ως «επαγγελ-
µατίες αγρότες» προς συµπλήρωση των κωδικών 
037 και 038 του εντύπου Ε1 της ∆ήλωσης Φορο-
λογίας Εισοδήµατος φορολογικού έτους 2019.

Ψηφιακά με ένα «κλικ» η βεβαίωση Επαγγελματία Αγρότη

Η κατανάλωση 
μαύρης ελιάς 
φαίνεται πως 
έχει μειωθεί κατά 
70%, γεγονός 
που αποδίδεται 
στο κλείσιμο του 
καναλιού της 
εστίασης σε Ελλάδα 
και εξωτερικό

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σηµαντικά αποθέµατα στα χέρια των παρα-
γωγών και υποτονική δραστηριότητα στην 
διεθνή αγορά επιτραπέζιας ελιάς εντοπίζει 
η ∆ΟΕΠΕΛ, µε τον κλάδο να διαµορφώνει 
αίτηµα ένταξης των παραγωγών στους ΚΑ∆ 
που χρήζουν κρατικής στήριξης ή άλλων ελα-
φρύνσεων ή/και διευκόλυνσης πρόσβασης 
σε χρηµατοδοτικά εργαλεία. Άλλες χρονιές 
τέτοια περίοδο τα αποθέµατα επιτραπέζιας ε-
λιάς βρίσκονταν στα τελειώµατα, ωστόσο φέ-
τος φαίνεται ότι έχει µείνει πίσω το 70% της 
συνολικής παραγωγής µαύρης επιτραπέζι-
ας ελιάς, µε τους παραγωγούς να δίνουν α-
ποθηκευµένες ποσότητες στη βιοµηχανία σε 
µικρές δόσεις, υποστηρίζει η ∆ιεπαγγελµατι-
κή Οργάνωση Επιτραπέζιας Ελιάς.

Όπως αναφέρει, η κατανάλωση έχει µει-
ωθεί κατά 70% γεγονός που αποδίδεται στο 
κλείσιµο του καναλιού της εστίασης σε Ελ-
λάδα και Εξωτερικό. Το ζήτηµα ανέδειξαν εκ-
πρόσωποι της ΠΕΜΕΤΕ την ∆ευτέρα 1 Ιουνί-
ου, όταν εκπρόσωποι µελών της ∆ΟΕΠΕΛ α-
πό Οργανώσεις Παραγωγών των Περιφερει-
ακών Ενοτήτων που καλλιεργούν και παρά-
γουν ελαιόκαρπο της ποικιλίας Καλαµών συ-
νήλθαν στα γραφεία της Οργάνωσης στην 
Αθήνα µε στόχο την καταγραφή των επιπτώ-
σεων της πανδηµίας Covid-19 στο προϊόν, 
αλλά και την αναζήτηση τρόπου να ανταπε-
ξέλθει των δυσκολιών ο κλάδος.

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της ΠΕΜΕΤΕ έ-
θεσαν το θέµα ακυρώσεων παραγγελιών και 
αναβολής εκτέλεσης συµβολαίων από πελά-
τες του εξωτερικού για τον κλάδο HoReCa, 

ο οποίος υποστηρίζουν ότι αντιπροσωπεύει 
πλέον του 70% των εξαγωγών του προιόντος. 
Μάλιστα το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζε-
ται στην αγορά των ΗΠΑ, όπου δεν φαίνεται 
πότε θα τελειώσει η κρίση. «Η κατάσταση αυ-
τή επιδεινώνει έτι περαιτέρω την οικονοµι-
κή κατάσταση των παραγωγών που προέρ-
χονται από µια χρονιά µε σηµαντικό απόθε-
µα» αναφέρεται σε ανακοίνωση της ∆ΟΕΠΕΛ.

Στη συνάντηση, στην οποία συµµετείχαν 
παραγωγοί από το Γεράκι, τις Γούβες, το Με-
σολόγγι, τη Λακωνία και τους Λιβανάτες, µε-
ταποιητές και καλλιεργητές φέρεται ότι προ-
χώρησαν σε µια συµφωνία κυρίων που προ-

βλέπει ότι µεταποιητές και εξαγωγείς θα στη-
ρίξουν τους παραγωγούς και οι παραγωγοί 
µε τη σειρά τους θα κάνουν υποµονή ώστε, 
µε το άνοιγµα της αγοράς να απορροφηθούν 
οι αδιάθετες ποσότητες, ώστε να µην τους 
βρει η νέα συγκοµιστική περίοδος µε σηµα-
ντικά αποθέµατα στις πλάτες τους.

Έτσι, ενώ αυτό το διάστηµα η τιµή µε την 
οποία πληρώνονται οι παραγωγοί δεν ξεπερ-
νά τα 70 λεπτά, η συνεννόηση ανάµεσα στις 
δύο πλευρές προβλέπει να φεύγει το προϊόν 
στο 1 ευρώ από τον παραγωγό.

Στο µεταξύ, οι δαπάνες για τις καλλιεργη-
τικές εργασίες τρέχουν και η ρευστότητα των 

Άλλες χρονιές 
τέτοια περίοδο 
τα αποθέµατα 
επιτραπέζιας ελιάς 
βρίσκονταν στα 
τελειώµατα.

 Αίτημα ενίσχυσης από ΔΟΕΠΕΛ

Πολλά τα αποθέματα, 
δύσκολη η επαναφορά 
για την ελιά Καλαμών

ΑΓΟΡΑ ΜΑΥΡΗΣ ΕΛΙΑΣ

 70%

 70%

 85%

 70

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ

ΜΕΙΩΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

ΤΙΜΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ
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Ζωτικής σηµασίας κρίνεται, βάση των στοιχεί-
ων της Εurostat για το 2019, η συµβολή των 
15,9 εκατοµµύρια απασχολούµενων στην ε-
φοδιαστική αλυσίδα τροφίµων κάτι που επι-
βεβαιώθηκε και κατά την περίοδο της πανδη-
µίας διατηρώντας τα ράφια των σουπερµάρκετ 
και τα πιάτα των καταναλωτών γεµάτα.

Σχεδόν οι µισοί άνθρωποι (46%) που απα-
σχολούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα εργά-

ζονται στο κλάδο της γεωργίας και κτηνοτρο-
φίας. Παράλληλα, οι θέσεις εργασίας στην πα-
ραγωγή προϊόντων διατροφής αντιστοιχούν 
στο 26% της απασχόλησης του αγροδιατροφι-
κού τοµέα, ακολουθούν οι θέσεις εργασίας στη 
λιανική πώληση τροφίµων, ποτών και καπνού 
(15%), η χονδρική πώληση τροφίµων, ποτών 
και καπνού (8% ), η παραγωγή ποτών (3%), η 
χονδρική πώληση πρώτων υλών και ζώντων 

ζώων (2%) και η αλιεία-υδατοκαλλιέργεια (1%). 
Μεταξύ των κρατών µελών της ΕΕ, η Ρου-

µανία κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό 
εργαζοµένων στην εφοδιαστική αλυσίδα 
(23%), ακολουθεί η Ελλάδα (18%) και η Πο-
λωνία (14%). Αντιθέτως, οι χαµηλότερες τι-
µές καταγράφηκαν στο Λουξεµβούργο και 
τη Σουηδία (και οι δύο 3%), και ακολούθησε 
η ∆ανία µε ποσοστό 4%.

Κρίσιμη η συμβολή του πρωτογενούς στην εφοδιαστική 

Σε εξέλιξη βρίσκονται µια σειρά από δρά-
σεις του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα για τη διάσω-
ση και αξιοποίηση των τοπικών ποικι-
λιών µέσω καταγραφής ποικιλιών φυλ-
λοβόλων οπωροφόρων δέντρων, στα 
πλαίσια του έργου Fruitrees2Safeguard 
και της αξιολόγησης τους ως προς την 
προσαρµοστικότητα τους στα διάφορα 
µικροκλίµατα της χώρα µας.

Ενδεικτικό για παράδειγµα είναι πως 
παρότι η καλλιέργεια βιοµηχανικού ρο-
δάκινου που κατέχει το µεγαλύτερο πο-
σοστό παραγωγής και η χώρα µας εί-
ναι η πρώτη χώρα παραγωγής και ε-
ξαγωγής συµπύρηνου στον κόσµο, ε-
ντούτοις λίγα έχουν γίνει ως προς την 
εισαγωγή νέων ποικιλιών και βασίζε-
ται σε λίγες στις οποίες υπάρχουν µε-
ταλλάξεις και γενότυποι µε αλλοιωµέ-
να ή αξιόλογα χαρακτηριστικά, που ό-
µως δεν έχουν χαρακτηριστεί.

Μια τέτοια δράση πραγµατοποιεί ο 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα Νάουσας, όπου οι γε-
ωπόνοι ερευνητές του τµήµατος Φυλ-
λοβόλων Οπωροφόρων ∆έντρων προ-
χωρούν στην καταγραφή και διάσωση 
τοπικών ποικιλιών φυλλοβόλων οπω-
ροφόρων δέντρων (αχλαδιάς, µηλιάς, 
βερικοκιάς, ροδακινιάς, δαµασκηνιάς, 
κερασιάς, κοροµηλιάς, βυσσινιάς, καρυ-
διάς, αµυγδαλιάς κ.α.), καλώντας τους 
παραγωγούς που διατηρούν τέτοιες ποι-
κιλίες να επικοινωνήσουν µαζί τους 
συµβάλλοντας στο ερευνητικό έργο.

Συγκεκριµένα, πραγµατοποιούνται: 
καταγραφή φαινοτυπικών χαρακτηρι-
στικών, φωτογραφήσεις, συλλέγονται 
δείγµατα φύλλων και καρπών όπου γί-
νεται προσδιορισµός βιοχηµικών και 
γενοτυπικών χαρακτηριστικών σε συ-
νεργασία µε το Ινστιτούτο Αγροβιοτε-
χνολογίας του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., έλεγχος της 
φυτουγείας τους σε συνεργασία µε το 
εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του ΑΠΘ, 
συλλέγεται πολλαπλασιαστικό υλικό 
και εγκαθίσταται στο ΤΦΟ∆ και γίνε-
ται µελέτη της ανθεκτικότητάς τους σε 
σηµαντικές ασθένειες.

Οι τοπικές ποικιλίες οπωροφόρων 
δέντδρων έχουν το χαρακτηριστικά της 
προσαρµογής τους στις εκάστοτε οικο-
λογικές συνθήκες όπου έχουν αναπτυ-
χθεί και είναι απαραίτητο πρωταρχικό 
υλικό για τη δηµιουργία νέων ποικιλι-
ών, γιατί περιέχουν µοναδική συστά-
δα γονιδίων που διασφαλίζουν τα χα-
ρακτηριστικά της προσαρµοστικότητας 
και της παραγωγικότητας. Η διάσωση 
και αξιοποίησή τους έχει τεράστια ση-
µασία για την επίτευξη αειφορικής πα-
ραγωγής και την ασφάλεια της παραγω-
γής τροφίµων για τις επόµενες γενεές.

Να σηµειωθεί ότι το αντικείµενο του 
«FruitTrees2Safeguard»  είναι η εύρεση, 
διάσωση, in situ αξιολόγηση, µελέτη και 
ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών τοπικών ποικιλιών και ο εµπλουτι-
σµός των τραπεζών γενετικού υλικού. 

ελαιοπαραγωγών έχει εκλείψει. Για την ενί-
σχυση της ρευστότητας, οι εκπρόσωποι των 
ελαιοπαραγωγών έθεσαν:

 θέµα φορολογικών ελαφρύνσεων - δι-
ευκολύνσεων ως επίσης και

 θέµα θέσπισης ΚΑ∆ για τους παραγω-
γούς επιτραπέζιων ελιών και άµεσης κατα-
βολής ενίσχυσης λόγω των επιπτώσεων του 
Covid-19, που δικαιούνται, προκειµένου να 
συνεχίσουν να παράγουν το προϊόν, στηρίζο-
ντας την οικονοµία τους και τις εξαγωγές, οι 
οποίες υπερβαίνουν το 85% της παραγωγής

«Σηµαντικό θεωρείται το γεγονός ότι, παρ’ 
όλη την κρίση, η οµόνοια του κλάδου ενδυ-
ναµώθηκε και συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέ-
µατα ποιότητας, νέας προσέγγισης και προ-
στασίας για την Ελληνική Επιτραπέζια Ελιά 
Καλαµών/Kalamata Olives» σχολιάζει σχετι-
κή ανακοίνωση της ∆ΟΕΠΕΛ, στην οποία α-
ναφέρεται πως προς την κατεύθυνση αυτή, 
συµφωνήθηκε ανάµεσα στους συντελεστές 
να επιδιωχθεί η εφαρµογή ολοκληρωµένης 
διαχείρισης σε περισσότερο από το 40% της 
παραγωγής. Τέλος παρουσιάστηκαν τα πλε-
ονεκτήµατα υποβολής ενός εθνικού φακέ-
λου ΠΓΕ και αποφασίστηκε να ενδυναµωθεί 
ο ρόλος της ∆ιεπαγγελµατικής Οργάνωσης.

∆ιευκολύνσεις
Θέµα φορολογι-

κών ελαφρύνσεων  
και ένταξης του 
κλάδου στους 
πληττόµενους 
ΚΑ∆ έθεσαν οι 

παραγωγοί

Οι τοπικές ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων
συστάδα γονιδίων για πιο αποδοτικά είδη

Οι βασικοί στόχοι 
του «Fruit Trees2 
Safeguard»
Το ερευνητικό έργο 
Fruitrees2Safeguard έχει 
τους εξής στόχους:
  Εύρεση, διάσωση και in 

situ αξιολόγηση τοπικών 
απειλούµενων ποικιλιών 
φυλλοβόλων 
οπωροφόρων δέντρων.
 Προσδιορισµός 

γενοτυπικών 
χαρακτηριστικών τοπικών 
ποικιλιών.
  Μοριακός γενετικός 

χαρακτηρισµός των ειδών 
και ποικιλιών.
  Έλεγχος της 

φυτοϋγείας, εξυγίανση 
προβασικών και µητρικών 
φυτειών.
  Αξιολόγηση νέων 

ξενικών ποικιλιών.
 Αξιολόγηση της 

ανθεκτικότητας τοπικών 
και ξενικών ποικιλιών σε 
ασθένειες.
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Νέες ψηφίδες
διαρθρωτικών
παρεμβάσεων
για πρωτογενή
το ερανιστικό
Αφετηρία µιας µεγάλης συζήτησης για 
τις αλλαγές που φέρνει στην ευρωπαϊκή 
γεωργία η στρατηγική «Farm to Fork» 
για ένα νέο παραγωγικό µοντέλο, 
συνιστούν οι τοποθετήσεις στην 
Ολοµέλεια της Βουλής κατά την ψήφιση 
του «ερανιστικού» πολυνοµοσχέδιου, το 
οποίο έρχεται να επιλύσει επιµέρους 
ζητήµατα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Θα 
έλεγε κανείς ότι οι παρεµβάσεις στο 
συγκεκριµένο νοµοσχέδιο συνιστούν µια 
θεσµική προετοιµασία ενόψει των 
µεγάλων αλλαγών που θα πρέπει να 
υποστηρίξει η χώρα µας µε τη νέα ΚΑΠ, 
επιλύοντας γραφειοκρατικά ζητήµατα 
της δηµόσιας διοίκησης. Μάλιστα, σε 
συνδυασµό µε το αναπτυξιακό πακέτο 
των πακέτο 55-60 δισ. ευρώ, που 
εξασφαλίζει η Ελλάδα από την ΕΕ έως 
το 2027 θα µπορούσε να υπάρξει, όπως 
είπε και η υφυπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Φωτεινή Αραµπατζή, µια 
«ιστορική ευκαιρία επαναθεµελίωσης 
του αγροδιατροφικού τοµέα».
Από την πλευρά της η αξιωµατική 
αντιπολίτευση, παρότι το χαρακτήρισε 
ως µια νοµοθετική πρωτοβουλία που 
δεν απαντά έµπρακτα στην ανάγκη του 
αγροτικού κόσµου για ρευστότητα και 
επενδύσεις και δεν δίνει µία κεντρική 
κατεύθυνση, εντούτοις, το ψήφισε επί 
της αρχής. Σηµειωτέων, ότι το 
νοµοσχέδιο του υπουργείου πέρασε µε 
µεγάλη πλειοψηφία επί της αρχής από 
την Ολοµέλεια αφού υπέρ τάχθηκαν Ν∆, 
ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ ενώ καταψήφισαν 
ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και ΜεΡΑ25.
Βέβαια κορωνίδα του, τα άρθρα 27, 28, 
29 για την προστασία της ελληνικής 
παραγωγής απέναντι σε φαινόµενα 
µιµητισµού και τα αυστηρά ποινικά 
(φυλάκιση έως 5έτη) και χρηµατικά 
πρόστιµα (έως 600.000 ευρώ) σε 
βάρος των «ελληνοποιητών» έναντι 
προϊόντων ΠΟΠ- ΠΓΕ-ΕΠΙΠ. Πολλές 
νέες ψηφίδες και διαρθρωτικές 
παρεµβάσεις το Εθνικό Μητρώο 
Μελισσοκόµων, η παράταση έως τέλος 
του 2020 της προθεσµίας για έκδοση 
αδειών σταβλικών εγκαταστάσεων, η 
αυτόµατη έγκριση για εγκατάσταση 
Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης 
Υδατοκαλλιεργιών, η ανάληψη από το 
ΥπΑΑΤ του έργου των διαχειριστικών 
σχεδίων βόσκησης κλπ. Μελανό σηµείο, 
και η διάταξη (άρθρο 19) για τις έντοκες 
ανακτήσεις ενισχύσεων για 
συνεταιριστικά χρέη, µε κυβερνητικούς 
βουλευτές και αξιωµατική αντιπολίτευση 
να ζητούν µια... καλύτερη λύση.

Ο βάλτος της καθημερινότητας 
και οι προκλήσεις της γεωργίας  
Ορατός ο κίνδυνος να χαθεί για τους αγρότες και η ευκαιρία της Επιτροπής Πισσαρίδη

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Πνιγµένη στην καθηµερινότητα δείχνει να 
βρίσκεται για µια ακόµα φορά η πολιτική η-
γεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
την ώρα που δροµολογούνται κοσµογονικές 
αλλαγές στην ευρωπαϊκή γεωργία και η χώ-
ρα υποχρεώνεται να αναζητήσει ένα νέο πα-
ραγωγικό µοντέλο για την επόµενη µέρα. 

Η συνειδητή άµυνα που δείχνει να παίζει  
ο υπουργός Μάκης Βορίδης σε ό,τι αφορά 
τη συµµετοχή του αγροτικού τοµέα στην α-
ξιοποίηση των κοινοτικών και εθνικών πό-
ρων για την αντιµετώπιση της πανδηµίας, σε 
συνδυασµό µε τη δυσκολία του υπουργείου 
να αναλύσει τα νέα δεδοµένα και να απαιτή-
σει ρόλο στη νέα πραγµατικότητα προς όφε-
λος των συντελεστών της αγροτικής παρα-
γωγής, κάνουν τα πράγµατα πολύ δύσκολα. 

Αυτό σηµαίνει ότι πέραν της επιβάρυν-
σης της θέσης των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων, ως αποτέλεσµα των ιδιαίτερων συν-
θηκών που δηµιούργησε η πανδηµία, υπάρ-
χει ορατός κίνδυνος, ο αγροτικός χώρος να 
µη βρει τελικά, ούτε αυτή τη φορά, τρόπο να 
διεκδικήσει ενεργό ρόλο στη νέα κατανοµή 
«δυνάµεων». Να αναφερθεί εδώ ότι σε µια 
εποχή που οι συλλογικές δοµές του αγρο-
τικού χώρου έχουν πλήρως αποδιοργανω-
θεί και επίσηµος φορέας εκπροσώπησης 
των αγροτών στα δηµόσια πράγµατα δεν υ-

πάρχει, ο ρόλος της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου καθίσταται ιδιαίτερα κρίσιµος. 

Η λεγόµενη Επιτροπή Πισσαρίδη που έχει 
συγκροτηθεί µε πρωτοβουλία του ίδιου του 
πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και 
µε αντικείµενο την εκπόνηση ενός σχεδίου 
για την επόµενη µέρα της παραγωγικής Ελ-
λάδας, θα χρειαστεί βοήθεια. Ποια θα είναι 
η συνδροµή του υπουργείου στο έργο της 
Επιτροπής; «Η Επιτροπή θα συµβουλεύεται 
κι άλλους επιστήµονες, στελέχη της αγοράς 
και ειδικούς, ανάλογα µε τις ανάγκες που θα 
προκύψουν στην πορεία καθώς και εκπρο-
σώπους της παραγωγής και αρµόδιους φο-
ρείς, από διαφορετικούς οικονοµικούς το-
µείς και επιχειρηµατικούς κλάδους», ανα-
φέρεται στις ανακοινώσεις που σχετίζονται 
µε την ανάθεση του συγκεκριµένου έργου. 

«Επίσης θα διαβουλεύεται αρµοδίως µε 

εκπροσώπους της δηµόσιας διοίκησης και 
της κυβέρνησης. Συνολικά, η Επιτροπή θα 
συνδυάζει για το έργο της την εµπειρία α-
πό διεθνείς πρακτικές για ανάπτυξη µε τα 
ειδικότερα δεδοµένα της ελληνικής οικο-
νοµίας, που εξέρχεται από βαθιά δεκαετή 
κρίση, ώστε να προταθεί σχέδιο που θα µε-
γιστοποιεί τους ρυθµούς ανάπτυξης σε ορί-
ζοντα δεκαετίας και µε έµφαση επιλογών 
πολιτικής στην πρώτη πενταετία». 

Ποια θα είναι λοιπόν η συµβολή του υ-
πουργείου, των εποπτευόµενων αυτού ορ-
γανισµών και των δοµών οργάνωσης του α-
γροτικού τοµέα στην υποστήριξη του έργου 
της Επιτροπής Πισσαρίδη; Υπάρχει ορατός 
ο κίνδυνος να µην υπάρχει καµιά βοήθεια. 
Πιθανότατα όχι γιατί δεν θα το θέλουν, αλ-
λά γιατί δεν θα µπορούν. Γιατί οι δηµόσιες 
δοµές έχουν αποδεκατισθεί και οι αγροτικές 
οργανώσεις είναι πλέον ανύπαρκτες. Φυσι-
κό επακόλουθο αυτής της κατάστασης, εν-
δέχεται να είναι µια πιθανή υποβάθµιση του 
ρόλου της αγροτικής παραγωγής, καθώς οι 
στόχοι για το αύριο έρχονται σε συνάρτηση 
µε τις αντικειµενικές δυνατότητες του σήµε-
ρα. Και σήµερα, σε επίπεδο δοµών και φορέ-
ων έκφρασης του χώρου τουλάχιστον, τίπο-
τα δεν βεβαιώνει τις πραγµατικές παραγωγι-
κές δυνατότητες αυτού του χώρου, όπως τί-
ποτα δεν προδικάζει την ανάληψη µιας σο-
βαρής ευθύνης για την ανασυγκρότηση της 
χώρας και τη στήριξη του ΑΕΠ.  

∆υνατότητες υποστήριξης
Εκφράζονται φόβοι ότι το υπουρ-

γείο, οι εποπτευόµενοι αυτού 
φορείς και οι δοµές οργάνωσης 

τους αγροτικού τοµέα δεν θα 
µπορέσουν να υποστηρίξουν το 
έργο της Επιτροπής Πισσαρίδη
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Οι φιλοδοξίες του Φιλ Χόγκαν φαίνεται ότι δεν 
σταµατούν στο χαρτοφυλάκιο του επικεφαλής της 
εµπορικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφού 
πληροφορίες θέλουν τον πρώην Επίτροπο Γεωργίας να 
προετοιµάζεται για τη διεκδίκηση της θέσης του γενικού 
διευθυντή του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου. Ο Φιλ 
Χόγκαν δήλωσε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
ότι θα ήταν «θαυµάσιο» εάν ένας Ευρωπαίος γίνει ο 
επόµενος επικεφαλής του εµπορικού φορέα µε έδρα τη 
Γενεύη. ∆ύο άλλοι πιθανοί Ευρωπαίοι υποψήφιοι είναι ο 
Ισπανός υπουργός Εξωτερικών Αράντσα Γκονζάλες 

Λάγια και ο Ολλανδός υπουργός Εµπορίου Σιγκρίν 
Καάγκ. Ένα βασικό πλεονέκτηµα για τον Χόγκαν σε 
σχέση µε άλλους Ευρωπαίους διεκδικητές θα µπορούσε 
να είναι η εµπειρία του στην αντιµετώπιση της 
αµερικανικής διοίκησης και οι φιλικοί δεσµοί του µε τον 
Αµερικανό οµόλογό του, Ρόµπερτ Λαϊτζάιζερ. Πάντως 
ως µια από τις πιο έµπειρες και στιβαρές φυσιογνωµίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το ενδεχόµενο πρόωρης 
αποχώρησης του Χόγκαν θα συνεπάγονταν διαρθρωτικό 
ανασχηµατισµό στις Βρυξέλλες - µε το εµπορικό 
χαρτοφυλάκιο να µετακινείται ίσως σε άλλη χώρα.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η Κίνα «παίρνει κεφάλια» τις τε-
λευταίες εβδοµάδες και η Αυστρα-
λία έκανε το λάθος να σηκώσει το 
δικό της, όσο η διάθεση στο Πεκί-
νο είναι άσχηµη. Την ίδια στιγµή 
ακέφαλος έµεινε και ο Παγκόσµι-
ος Οργανισµός Εµπορίου σε µια 
περίοδο που τα κανάλια διάθεσης 
συρρικνώθηκαν λόγω της παγκό-
σµιας πολυεπίπεδης κρίσης που 
προκάλεσε ο κορωνοϊός, ενώ και 
οι εµπορικές σχέσεις µεταξύ των 
κρατών ατονούν.

Τα παραπάνω δείχνουν πόσο 
ανάποδο είναι το Zeitgheist, το 
πνεύµα των καιρών, υπό το πρί-
σµα των εµπορικών σχέσεων, για 
όσους έχουν ποντάρει σχεδόν τα 
πάντα στις εξαγωγές.

Στην περίπτωση της Αυστραλί-
ας, η ένταση µεταξύ του Πεκίνου 
και της συντηρητικής κυβέρνη-
σης της χώρας σιγοβράζει από το 
2016, όταν η Καµπέρα απέκλεισε 
τις προσφορές δύο κινεζικών εται-
ρειών για τον διανοµέα ηλεκτρι-
κής ενέργειας Ausgrid για θέµα-
τα εθνικής ασφάλειας, προτού αρ-
γότερα απαγορεύσει την εταιρεία 
τηλεπικοινωνιών Huawei από το 
δίκτυο 5G της το 2018.

Τον Απρίλιο, τα πράγµατα έφτα-
σαν σε σηµείο βρασµού όταν η υ-
πουργός Εξωτερικών της Αυστρα-
λίας Μαρίς Πέιν ζήτησε επείγου-
σα έρευνα για την προέλευση της 
πανδηµίας του κορωνοϊού. Το Πε-
κίνο ανταπέδωσε, ακυρώνοντας τις 
εισαγωγές µιας σειράς αγροτικών 
προϊόντων από την Αυστραλία, κα-
τά το µοτίβο που ακολούθησε επί 
δύο χρόνια µε τις ΗΠΑ.

Η Κίνα είναι ο προορισµός για 

πάνω από το ένα τρίτο των εξαγω-
γών της Αυστραλίας. Αγοράζει τα 
τρία τέταρτα του µαλλιού που πα-
ράγεται στη χώρα, πάνω από το έ-
να τρίτο των αλκοολούχων ποτών 
και κρασιών και µέχρι πολύ πρό-
σφατα, το 57% του κριθαριού της 
Αυστραλίας αλλά και το ένα τέταρ-
το του βοείου κρέατος.

Παράλληλα η Κίνα ανταπέδωσε 
και σε ένα άλλο µέτωπο, πιο γνώ-
ριµο, αυτό των ΗΠΑ, σταµατώντας 
τις εισαγωγές σόγιας που µόλις 
πρόσφατα είχε ξεκινήσει πάλι, α-
φού οι σχέσεις του Πεκίνο µε τον 
ένοικο του Λευκού Οίκου, κλιµα-
κώθηκαν εκ νέου.

Σε όλο αυτό το πλαίσιο, η Ευρώ-
πη στρατηγικά επιλέγει να είναι έ-
νας σιωπηλός παρατηρητής, όσο 
δουλεύει εµπορικές συµφωνίες και 
µε τις τρεις πλευρές. Βέβαια αν επι-

τρέπεται µια παρατήρηση, η Ευρώ-
πη δείχνει δια της σιωπής της ότι έ-
χει ήδη διαλέξει πλευρά, αφού δεν 
συνδράµει υπέρ των παλιών παρα-
δοσιακών της συµµάχων, ενώ οι ό-
ποιες κυρώσεις απέναντι στην Κί-
να, µε αφορµή την περασµένη ε-
βδοµάδα τις εξελίξεις στο Χονγκ 
Κονγκ, µένουν σε επίπεδο δηλώ-
σεων. Πρόσφατα ο κορυφαίος δι-
πλωµάτης της ΕΕ, Τζόσεπ Μπορέλ, 
αναγνώρισε ότι «η αυτονοµία του 
Χονγκ Κονγκ έχει αποδυναµωθεί 
πραγµατικά», όταν όµως του τέθη-
κε το ερώτηµα αν οι κινήσεις της 
Κίνας εναντίον του Χονγκ Κονγκ 
θέτουν σε κίνδυνο τις επενδυτικές 
συµφωνίες της ΕΕ µε το Πεκίνο, ο 
Μπορέλ ήταν ξεκάθαρος στην α-
πάντησή του: «Όχι».

Αυτήν την κατάσταση καλείται να 
αντιµετωπίσει ο επόµενος επικεφα-

λής του Παγκόσµιου Οργανισµού 
Εµπορίου, ο οποίος έχει µείνει πρα-
κτικά ακέφαλος ως τον Αύγουστο, 
οπότε και αποχωρεί από την θέση 
του γενικού διευθυντή, ο Βραζιλι-
ανός διπλωµάτης Ροµπέρτο Αζεβέ-
ντο. Η διαιτησία του ΠΟΕ έχει εδώ 
και µήνες αχρηστευτεί, όταν στα τέ-
λη του περασµένου έτους η κυβέρ-
νηση Τραµπ, αρνήθηκε να εγκρί-
νει υποψηφίους για την πλήρωση 
κενών θέσεων σε µια κρίσιµη επι-
τροπή προσφυγών που ρυθµίζει τις 
εµπορικές διαφορές.

Με την αποχώρηση του έµπειρου 
Αζβέντο, η οποία εξέπληξε αξιωµα-
τούχους στη Γενεύη και τις Βρυξέλ-
λες, η οργάνωση θα χάσει έναν υ-
ποστηρικτή του ανοιχτού εµπορίου 
και της διεθνούς συνεργασίας, των 
οποίων οι απόψεις συγκρούστηκαν 
µε τον Λευκό Οίκο αρκετές φορές.

Η Ευρώπη 
σε ρόλο Ελβετίας 

στο διεθνές εμπόριο
Δύο μέτωπα 

εμπορικών 
συγκρούσεων 

φούντωσαν εκ 
νέου στο διεθνές 

εμπορικό σκηνικό, 
με την Κίνα να 
τα βάζει με την 

Αυστραλία και να 
επιστρέφει στο 

μποϊκοτάρισμα 
αγροτικών 

προϊόντων από τις 
ΗΠΑ

Για επικεφαλής 
του ΠΟΕ προαλείφεται
ο επίτροπος εµπορίου 

Φιλ Χόγκαν

Zeitgheist
Ανάποδο είναι το Zeitgheist, 
το πνεύµα των καιρών, υπό το 
πρίσµα των εµπορικών 
σχέσεων, για όσους έχουν 
ποντάρει σχεδόν τα πάντα στις 
εξαγωγές.

Στρατηγική
Η Ευρώπη στρατηγικά επιλέγει 
να είναι ένας σιωπηλός 
παρατηρητής, όσο δουλεύει 
εµπορικές συµφωνίες και µε 
τις τρεις πλευρές.

Κλιμάκωση
Η Κίνα ανταπέδωσε και σε ένα 
άλλο µέτωπο, πιο γνώριµο, 
αυτό των ΗΠΑ, σταµατώντας 
τις εισαγωγές σόγιας που 
µόλις πρόσφατα είχε ξεκινήσει 
πάλι, αφού οι σχέσεις του 
Πεκίνο µε τον ένοικο του 
Λευκού Οίκου, κλιµακώθηκαν 
εκ νέου.
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ΜΙΣΕΛ ΟΜΠΑΜΑ
ΠΡΩΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΥΡΙΑ
«Οι φυλετικές διακρίσεις 
και ο ρατσισµός είναι µια 
πραγµατικότητα την οποία 
µάθαµε να αντιµετωπίζουµε 
όσο µεγαλώναµε. Αλλά αν 
θέλουµε να το ξεπεράσουµε 
δεν µπορούν απλώς να το 
αντιµετωπίζουν οι µαύροι 
άνθρωποι. Είναι ζήτηµα 
όλων µας να το 
ξεριζώσουµε».

ΤΖΟΡΤΖ ΚΛΟΥΝΕΪ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
«Ο ρατσισµός είναι η δική 
µας πανδηµία. Μας µολύνει 
όλους, εδώ και 400 χρόνια 
δεν έχουµε καταφέρει να 
βρούµε ακόµα εµβόλιο. 
Χρειαζόµαστε συστηµατική 
αλλαγή στο σύστηµα 
ποινικής δικαιοσύνης. [...] 
Υπάρχει µόνον ένας τρόπος 
για µια βιώσιµη αλλαγή σ’ 
αυτή τη χώρα: Η ψήφος».

ΒΑΛ. ΝΤΟΜΠΡΟΒΣΚΙΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ
«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
είναι έτοιµη να διευκολύνει 
τις διαπραγµατεύσεις για 
το πρόγραµµα ανάκαµψης. 
Όσον αφορά τις εκπτώσεις, 
θέλουµε να λήξουν, αλλά 
µπορούµε να δεχτούµε τη 
συνέχιση των εκπτώσεων 
(σ.σ. στους 4 «σκληρούς» 
της ΕΕ) εάν αυτό 
διευκολύνει τη συµφωνία».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΓΙΑΤΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΙΧΕ ΤΟΣΟ ΕΝΤΟΝΟ ΑΡΩΜΑ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Εντόκως 
Τις προάλλες ο Μαυρουδής 
ξεκαθάρισε σε άλλον γαλάζιο 
Θεσσαλό βουλευτή ότι η λύση 
της εκκρεµότητας µε τον 
καταρροϊκό πυρετό, θα 
πληρωθεί από τον 
προϋπολογισµό του 2020 και 
µε τα όσα θα ίσχυαν αν 
καταβάλλονταν στην ώρα τους 
δηλαδή προ 5ετίας, ωστόσο 
ο Μάξιµος παρότι χαιρετίζει, 
θέλει και τόκους.

 

Φωστήρες
Ακόµα δεν βρήκαν πως θα 
δώσουν την αποζηµίωση στους 
αιγοπροβατοτρόφους για τη 
ζηµιά από την πανδηµία, σιγά 
µην βρουν πως θα δώσουν κι 
αν θα δώσουν νωρίτερα ελέω 
covid το τσεκ του 2020, 
σχολιάζουν φίλοι της Agrenda 
και του Agronews. «Χάρισµα 
σας», λένε κάποιοι «τα 
ψίχουλα» αρκεί να είχαν τιµή 
τα προϊόντα τους.

 

Από αέρος
Κατά τη διάρκεια της πανδηµίας 
έγινε τοις πάσι αποδεκτό το 
success story του νέου 
ψηφιακού κράτους. Γιατί όµως 
στον ΕΛΓΑ ήταν αδύνατη η 
αξιοποίηση των ΠΕ γεωπόνων-
κτηνοτρόφων, που εγκρίθηκαν 
από το ΑΣΕΠ, µε αποτέλεσµα τη 
λήξη της ισχύος τους στις 24 
Απριλίου 2020. Εξού και οι 50 
άµεσες προσλήψεις εχόντων 
προϋπηρεσία στον οργανισµό.

Για τον καταρροϊκό πέρασαν 5 χρόνια, για την πανδηµία;

Αν σκεφτεί κανείς ότι για τις αποζηµιώσεις καταρροϊκού πέρασε µία 
5ετία µέχρι να βρεθεί λύση, τότε για την καταµέτρηση της οικονοµι-
κής ζηµιάς των παραγωγών κρέατος αµνοεριφίων υπάρχει ακόµα... 
δρόµος. Kάτι σαν το «Μeet the Lamb». Πέρασε το Πάσχα, η Πρωτο-
µαγιά. Ήρθε κι ο Ιούνης και οι κουρές των προβάτων και η πλατεία 
Βάθη ακόµα το… σιγοβράζει µπας και φτιάξει το κλίµα µετά τις δι-
αρροές µε τις προβατίνες! «Συσκέπτεστε, ξανασυσκέπτεστε, το διυλί-
ζετε το θέµα για υπερβολικά µεγάλο χρονικό διάστηµα αλλά συγκε-
κριµένη απόφαση δεν λαµβάνετε», λέει απηυδισµένος ο Μπαϊρα-
χτάρης. Αυτά παθαίνει κανείς όταν ακούει τον Τάκη µε τα λεµόνια. 

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Καλή, λένε, οι 
παραγωγοί η 
επαναφορά εξισωτικής 
στους συνταξιούχους 
χηρείας. Μένει 
βέβαια να φανεί, αν 
αυτή η απόφαση θα 
ανοίξει το δρόµο για 
την καταβολή των 
ενισχύσεων που 
έχασαν πέρυσι.

Μπορεί τους αγρότες 
να τους καίει το 
πότε θα µπουν 
οι αποζηµιώσεις 
για ζηµιές στην 
παραγωγή τους, στους 
διοικούντες όµως δεν 
ιδρώνει το αυτί. Πώς 
άλλωστε; Πέρασαν το 
τριχίλιαρο οι δαπάνες 
για δύο κλιµατιστικά 
στο γραφείο προέδρου.

Υβρίδια
 Με το χαλάζι να 

καταστρέφει µεγάλο όγκο από 
τις αγροτικές καλλιέργειες, 
ήρθε και η... µέριµνα του 
υπουργού της πλατείας που 
συνιστά επενδύσεις πρόληψης 
για άµβλυνση των επιπτώσεων 
από ακραία καιρικά φαινόµενα.

 Τι να πει στους πληγέντες, 
ότι υπέγραψε τη 2η πρόσκληση 
του υποµέτρου 5.1 «Στήριξη για 
επενδύσεις σε προληπτικές 
δράσεις που αποσκοπούν στην 
άµβλυνση των επιπτώσεων των 
πιθανών φυσικών 
καταστροφών, των αντίξοων 
κλιµατικών συνθηκών και των 
καταστροφικών συµβάντων»;

 Παράλληλα, λέει, 
απαλλάσσει τον ΕΛΓΑ από τις 
συµβατικές του υποχρεώσεις 
και ενισχύει εµµέσως τη 
ρευστότητά του οργανισµού. 
Τουτέστιν αποζηµιώσεις στην 
ώρα τους θα έρθουν;

;

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΤΣΙΠΑΣ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ
«Θυµάµαι να δηλώνω µετά 
το περσινό Nitto ATP 
Finals ότι επόµενος στόχος 
είναι η κατάκτηση Grand 
Slam. Νοµίζω ότι έβαλα 
πολύ µεγαλύτερη πίεση σε 
µένα τότε. Η δήλωσή µου 
ήταν υπερβολική. Βέβαια 
καλύτερα να µην το 
συζητώ και να µείνω 
συγκεντρωµένος στο τώρα».

Άκουσαν 
Μαλαµατίνα 
και ήρθαν 
και τα παιδιά 
της ΚΕΟΣΟΕ!

Πίκρα, απογοήτευση αλλά και αγανάκτηση στους 
αιγοπροβατοτρόφους. Η έκτακτη ενίσχυση ακόµα 
να µπει…. Τώρα κάτι ψιθυρίζεται για επιπλέον ποσά 
και επιπλέον δικαιούχους, αλλά άγνωσται αι βουλαί! 
Πάντως οι κτηνοτρόφοι του Τυρνάβου τα λένε έξω 
από τα δόντια. Εµπαιγµός για τον κλάδο τα ελάχιστα 
23 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο υπουργός και 
κωλυσιεργία και βραδύνοια στη λήψη απόφασης 
όταν σε άλλους κλάδους τα αντανακλαστικά των 
αρµοδίων της Βάθη είναι ταχύτατα! 

Πάντως το βρήκε ο Βορίδης και το έλυσε, σου 
λέει, το πρόβληµα µε όσους λαµβάνουν  συντάξεις 
χηρείας, που επανεντάσσονται στους δικαιούχους 
της εξισωτικής. Μετά την ηλεκτρονική επεξεργασία 
– διασταύρωση των στοιχείων τους µε τα 
δεδοµένα του ΕΦΚΑ και της Η∆ΙΚΑ, οι αιτούντες 
παραγωγοί στους οποίους καταβάλλεται κύρια 
σύνταξη λόγω θανάτου από µεταβίβαση στο 
πρόσωπο τους, εφόσον πληρούν και τα υπόλοιπα 
κριτήρια επιλεξιµότητας, θα ξαναπάρουν εξισωτική! 
Και όλα καλά, πάει κι αυτό! 

Και σαν να µην έφταναν οι βροχές που θα πάνε 
πίσω τον αλωνισµό στα σιτάρια του θεσσαλικού 
κάµπου και προκαλούν και άγχος στους 
παραγωγούς για την ποιότητα της σοδειάς, τώρα 
ήρθαν και τα ποντίκια! Αφήνουν, σου λέει, µεγάλες 
τρύπες στα χωράφια, που από ψηλά µοιάζουν 
«φαλακρά»! Μάλιστα οι αγρότες λένε ότι το ζήτηµα 
δεν αντιµετωπίζεται µε ποντικοφάρµακο, ενώ τα 
τρωκτικά µπορεί και να αφανίσουν τη σοδειά. Οι 
γεωπόνοι έχουν ενηµερωθεί, για να δούµε! 

Γεωπόνοι λέγοντας, να πούµε ότι ο ΕΛΓΑ τη 
βρήκε τη λύση. Ανακοίνωσε 50 νέες προσλήψεις 
εποχικών για να µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες 
που δηµιουργούνται αυτό το διάστηµα µε τις 
έντονες βροχοπτώσεις. Ένας οργανισµός µε 
βασική εργασία του την εκτίµηση ζηµιών, βρίσκεται 
για άλλη µια φορά  χωρίς επαρκές προσωπικό την 
ώρα της «µάχης»…. Οι καλλιεργητές πάλι αν δεν 
καλύψουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, δεν 
αποζηµιώνονται, αυτό δεν το αλλάζουν!  

Μια από τα ίδια κάθε χρόνο µε τη δακοκτονία. Η 
καθυστέρηση, της καθυστέρησης, ω καθυστέρηση! 
Οι εργολάβοι τοποθετούν τις παγίδες χωρίς να 
υπάρχουν επόπτες. Και οι Περιφέρειες, στην 
προσπάθειά τους να τρέξουν το περιβόητο 
πρόγραµµα,  αποσπούν γεωπόνους από τις ήδη 
υποστελεχωµένες υπηρεσίες των δήµων. Κι ενώ ο 
δάκος καραδοκεί, οι αγρότες φωνάζουν για την 
τεράστια ανευθυνότητα των αρµοδίων και τη 
συνεχή υποβάθµιση του προγράµµατος…. 

Μετά τα ποντίκια στη Θεσσαλία, οι τελευταίες 
σχεδόν καθηµερινές και έντονες βροχές «γέµισαν» 
τα ποτάµια, σου λέει, τα οποία ξεχείλισαν, µε 
αποτέλεσµα να πληµµυρίσουν αρκετά χωράφια της 
περιοχής. Γι’ αυτό αγρότες στο Σταυρό Φαρσάλων, 
αλλά και όχι µόνο εκεί, βρήκαν ψόφια ψάρια στα 
χωράφια τους. Τι άλλο θα δούµε ακόµα, άραγε;   
   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆
ιακρίνω αυτό τον και-
ρό να γίνονται πολλά, 
µικρά, καλά πράγµατα 
που δίνουν λύσεις σε 

επιµέρους θέµατα του αγροτικού 
χώρου, να αποφεύγεται η συζήτη-
ση για τα λίγο πιο σοβαρά και να 
λείπει παντελώς ο σχεδιασµός για 
τα µεγάλα και κρίσιµα ζητήµατα.  

  Βαρυποινίτες
ΑΝΑΜΦΙΒΟΛΑ έχει µεγάλο εν-
διαφέρον η νοµοθετική ρύθµι-
ση που πέρασε από τη Βουλή για 
τις λεγόµενες «ελληνοποιήσεις», 
βάσει  της οποίας αυξάνονται κα-
τά πολύ οι ποινές για τους παρα-
βάτες! Αυτό που µε προβληµατί-
ζει είναι ότι για να επιβληθούν οι 
ποινές πρέπει να υπάρξει προη-
γουµένως, έλεγχος, εντοπισµός 
και τεκµηρίωση των παραβάσε-
ων. Υπάρχει ακόµα πολύς δρόµος!

  Γράψε - σβήσε
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑ που έσπευσαν ορι-
σµένοι να υποδεχθούν µε ενθου-
σιασµό τις ρυθµίσεις. Εδώ µάλι-
στα, διέκρινα δύο κατηγορίες. Ε-
κείνους που το συνηθίζουν, ιδι-
αίτερα όταν οι πολιτικά υπεύθυ-
νοι έχουν µεγάλη ανάγκη να πεί-
σουν ότι κάτι έγινε και εκείνους 
οι οποίοι στέκονται αρωγοί σ’ αυ-
τό για να ζητήσουν στη συνέχεια, 
µάλλον πολύ σύντοµα, κάτι άλλο.

  Μέσα στο ξύδι  
∆ΕΝ ΞΕΡΩ εκείνη την υπόθεση µε 
τις ελιές ΠΟΠ Καλαµών που έ-
φτασαν στη Γερµανία σε τρί-
κιλο βάζο µε αλάτι, λάδι και 
ξύδι, θα την εξετάσουν µε 
το παλιό ή µε το νέο κα-
θεστώς ποινών;            

  Μαυρομάτα
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, µεγά-
λες αγάπες διέκρινα στην 
τελευταία συνάντηση των 
παραγωγών επιτραπέζιας ε-
λιάς µε τους µεταποιητές του 

κλάδου. Στα ψιλά δυσκολεύονται 
λίγο να τα βρουν, όταν η αγορά 
και οι τιµές παραγωγού γίνονται 
«λάσπη» τα βρίσκουν. 

  Νέοι πελάτες 
ΜΕ ΒΑΣΗ τα παραπάνω, στην ου-
ρά για ειδικές αποζηµιώσεις λό-
γω κορωνοϊού υποχρεώνονται 
να πάρουν θέση και οι καλλιερ-
γητές µαύρης ελιάς. Λέγεται ότι 
το 70% της παραγωγής µένει α-
διάθετo στα δοχεία των παραγω-
γών, καθώς η κατανάλωση (διε-
θνώς) έχει περιορισθεί και οι ε-
ξαγωγές έχουν φρενάρει. Εκτιµά-
ται ότι επί του προκειµένου ο Βο-
ρίδης θα βρει ευκολότερα άκρη 
υπολογισµού της ζηµιάς και δεν 
θα του πάρει όσο καιρό κρατάει 
το θέµα µε τα αµνοερίφια.

  Οι Κεκαρμένοι 
ΑΝΗΣΥΧΩ πάντως, ότι, µε τους 
φίλους µου τους τσελιγκάδες, ό-
ταν ήταν νωρίς και µπορούσε να 
δώσει λεφτά, ο Βορίδης, δεν έδι-
νε και τώρα που αποφάσισε να 
δώσει δεν θα έχει λεφτά! Σηµειω-
τέον ότι από τη Βουλή, στα µέσα 
της εβδοµάδας, έκανε λόγο για 
γενναία αύξηση του ποσού ενί-
σχυσης των αιγοπροβατοτρόφων. 

  Δεσποινίς ετών... 
ΜΕΡΕΣ έχω να ασχοληθώ µε τις 
εξελίξεις στα συνεταιριστικά. Με-
τά την αλλαγή του νόµου για τους 
συνεταιρισµούς και τη θεσµοθέτη-

ση της Εθνικής Ένωσης Αγροτι-
κών Συνεταιρισµών (ΕΘΕΑΣ), 

έπρεπε να δοθεί χρόνος για 
µελέτη. Οι πληροφορίες 
θέλουν τον φίλο µου τον 
Οβελίξ να έχει αναλάβει 
εκ νέου δράση για τη σύ-
νταξη του καταστατικού 
µε το οποίο εκτιµάται ότι 
ανοίγει ο δρόµος για την 
αποκατάσταση της ενότη-
τας  στην τριτοβάθµια ορ-
γάνωση. Τα ποντίκια πά-
ντως... παραµονεύουν!

Ανησυχώ πάντως, 
ότι µε τους 
φίλους µου τους 
τσελιγκάδες, όταν 
ήταν νωρίς και 
µπορούσε να δώσει 
λεφτά, ο Βορίδης, 
δεν έδινε και τώρα 
που αποφάσισε να 
δώσει δεν θα έχει 
λεφτά! Σηµειωτέον 
ότι από τη Βουλή, στα 
µέσα της εβδοµάδας, 
έκανε λόγο για 
γενναία αύξηση του 
ποσού ενίσχυσης των 
αιγοπροβατοτρόφων 

O 
Κινέζος καταναλωτής υπήρξε ένας 
από τους σηµαντικότερους κινητή-
ριους µοχλούς της παγκόσµιας οι-
κονοµίας κατά την τελευταία δεκαε-

τία, τροφοδοτώντας τις ελπίδες για παρατεταµέ-
νη ανάπτυξη και κέρδη. Αξίζει να δούµε τι συµ-
βαίνει στους ισολογισµούς των νοικοκυριών, 
καθώς ο κορωνοϊός καταστρέφει οικονοµικά 
έναν πληθυσµό που αισθάνεται τώρα το µειο-
νέκτηµα της αυξανόµενης ατοµικής µόχλευσης 
από την περίοδο της οικονοµικής «έκρηξης».

Στην τελευταία µεγάλη χρηµατοοικονοµι-
κή κρίση, οι Αµερικανοί µε µεγάλο ύψος δα-
πανών χτυπήθηκαν σκληρά, ωστόσο οι Κινέ-
ζοι βρήκαν νέους τρόπους για να ανοίγουν τα 
πορτοφόλια τους και «έσυραν» µαζί τους την 
παγκόσµια οικονοµία. Η Κίνα αντιπροσώπευε 
το 31% της αύξησης της κατανάλωσης των νοι-
κοκυριών από το 2010 έως το 2017. Το ποσο-
στό αυτό περιλαµβάνει περίπου το 30% των δα-
πανών σε αυτοκίνητα, πολυτελή καταστήµατα 
και κινητά τηλέφωνα, καθώς και εκατοντάδες 
δις δολάρια δαπανών σε ταξίδια και τουρισµό.

Οι Κινέζοι καταναλωτές είναι το «πιο σηµα-
ντικό πράγµα στην παγκόσµια οικονοµία», ανέ-

φερε ο Jim O’Neill, 
πρώην επικεφαλής 
οικονοµολόγος της 
Goldman Sachs στους 
Financial Times πέ-
ρυσι. Θα µπορού-
σαν να είναι καθο-
ριστικής σηµασίας 
για τα επόµενα 40 
χρόνια ανάπτυξης 

και είναι απίθανο οποιαδήποτε άλλη χώρα να 
τους υποκαταστήσει. Θα µπορέσουν λοιπόν µε 
τα έξοδά τους να αποµακρύνουν τη «θλίψη» 
από την παγκόσµια οικονοµία κι αυτή τη φο-
ρά; Η αλήθεια είναι ότι τώρα πρέπει πρώτα να 
αντιµετωπίσουν τις δικές τους ανησυχίες. [...]. 

Από την εποχή που η Κίνα εισήλθε στη φά-
ση του εκσυγχρονισµού της οικονοµίας της, 
τις τελευταίες δεκαετίες, οι νέες γενιές κατα-
ναλωτών δεν αντιµετώπισαν ποτέ καµία συν-
θήκη που να τους δώσει κάποιο «µάθηµα» στη 
διαχείριση κρίσεων.[...] Η Κίνα παραµένει υπο-
ανεπτυγµένη σε πολλά επίπεδα και ένα ιδιαί-
τερο ζήτηµα µε την ανεργία αρχίζει να φαίνε-
ται στον ορίζοντα. Σίγουρα, είναι παρηγορη-
τικό ότι ένα µεγάλο µέρος του πλούτου είναι 
«αποθηκευµένο» σε «σκληρά», υλικά assets 
στον χώρο των ακινήτων. [...] Όπως και να δι-
αµορφωθεί η νέα «κανονικότητα», ο µεµονω-
µένος Κινέζος καταναλωτής µπορεί να µην εί-
ναι πλέον τόσο αξιόπιστο και σταθερό µέρος 
της. Όσοι αναζητούν ένα άλµα στην κατανά-
λωση, πιθανόν να πρέπει να στραφούν αλλού.

*ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΟΥ BLOOMBERG

Εκτός Κίνας 
το άλμα
στην κατανάλωση

ΤΗΣ ΑΝΖΑΝΙ ΤΡΙΒΕΝΤΙ*
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Καμία πρόταση για το πώς θα γίνουν βιολογικά  
το ένα στα τέσσερα αγροκτήματα της χώρας 
Την ανησυχία του για την απουσία της ελληνικής κυβέρνησης 
ενόσω συζητούνται η ευρωπαϊκή στρατηγική «από το αγρό-
κτηµα στο πιάτο» µαζί µε το σχέδιο για τη βιοποικιλότητα, ως 
αναπόσπαστο τµήµα της νέας ευρωπαϊκής πράσινης συµφω-
νίας, εξέθεσε ο Σωκράτης Φάµελλος, Τοµεάρχης Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, στην τοποθέτησή 
του κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόµου «Ρυθµίσεις αρµοδι-
ότητας του ΥΠΑΑΤ για την αναβάθµιση και τον εκσυγχρονι-
σµό του αγροτικού τοµέα».

«Καµία πρόταση για την ανταγωνιστικότητα της χώρας και 
του αγροτικού τοµέα, καµία πρόταση για το πώς, το 2030, το 
ένα τέταρτο των γεωργικών εκτάσεων θα είναι σε διαχείρι-

ση βιολογικής γεωργίας, ούτε για το πώς θα µειωθούν, κατά 
τουλάχιστον 50%, οι απώλειες θρεπτικών συστατικών από τα 
λιπάσµατα και τα ίδια τα λιπάσµατα τουλάχιστον κατά 20% έ-
ως το 2030, το πώς θα απαγορευτεί η χρήση φυτοφαρµάκων 
σε ευαίσθητες περιοχές της πατρίδας µας, ούτε ακόµα και για 
άλλα σηµαντικά ζητήµατα όπως η προστασία των ιχθυοπλη-
θυσµών ή των ωφέλιµων εντόµων», ανέφερε.

Κατά τα λοιπά, όπως είπε το κυβερνητικό επιτελείο δεν έχει 
λάβει ακόµη κανένα µέτρο ενίσχυσης των αγροτών την πε-
ρίοδο της πανδηµίας και περιορίζεται σε ένα νοµοσχέδιο, µε 
µικροβελτιώσεις προτάσεων των υπηρεσιών και µικροεξυπη-
ρετήσεις βουλευτών της Ν∆.

Για το πλήγµα που δέχεται 
τελευταία από τα ακραία καιρικά 
φαινόµενα µίλησε ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης κατά την 
οµιλία για την ψήφιση του 
«ερανιστικού» στη Βουλή, 
αναγνωρίζοντας πως οι 
παραγωγοί ανησυχούν όχι µόνο 
για τις ζηµίες αλλά και για τις 
αποζηµιώσεις που πολλές φορές 
δεν καλύπτουν το 100% αυτών.
Η εν λόγω αναφορά, έγινε για να 
απαντήσει στις αιτιάσεις της 
αντιπολίτευσης για την είσοδο 
ιδιώτη στην αγροτική ασφάλιση, 
µε τον υπουργό να ξεκαθαρίζει 
πως αυτό αποτελεί διακηρυγµένη 
θέση της Ν∆, χωρίς ωστόσο να 
γίνει εφόσον δεν πληρούνται οι 
απαιτούµενες προϋποθέσεις. 
Όπως είπε, είναι πολλά που 
πρέπει να ξεκαθαρίσουν 
προκειµένου να γίνει κάτι τέτοιο, 
όπως οι όροι και οι προϋποθέσεις, 
ώστε να οδηγούν σε καλύτερη 
θέση τους παραγωγούς.
«Αν βρούµε ένα σχήµα που θα 
οδηγεί σε αυτό, θα είστε πάλι 
δυσαρεστηµένοι», είπε 
απευθυνόµενος τους βουλευτές 
της αντιπολίτευσης που 
προβάλλουν αντιρρήσεις.

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Σε σκιαµαχίες γύρω από ανούσια ζη-
τήµατα και πυκνές αναφορές σε προ-
σθαφαιρέσεις εκατοµµυρίων, κινήθη-
κε η ολοήµερη συζήτηση στην Ολο-
µέλεια της Βουλής, όπου πήρε τελικά 
ψήφο το αγροτικό - ερανιστικό νοµο-
σχέδιο. Οι ποινές για την αντιµετώπι-
ση των ελληνοποιήσεων και οι ανα-
κτήσεις στους συνεταιρισµούς έκλε-
ψαν την παράσταση.     

Παρότι, ο κτηνοτροφικός κόσµος 
και ενδεχοµένως κάποιοι κυβερνητι-
κοί βουλευτές, όπως ο Μάξιµος Χαρα-
κόπουλος, είχαν προετοιµαστεί να α-
κούσουν από το στόµα του υπουργού 
Μάκη Βορίδη τα ποσά στήριξης για την 
αιγοπροβατοτροφία, αυτό, για µία α-
κόµη φορά δεν συνέβη. Σηµειωτέον, 
στην αγόρευσή του ο Λαρισαίος βου-
λευτής της Ν∆ Μάξιµος Χαρακόπου-
λος, έκανε γνωστή την πρόθεση του 
υπουργού για µια γενναία λύση. «Χά-
ρηκα γιατί κατά τη διάρκεια της συ-
ζήτησης στην επιτροπή, απαντώντας 
µου, δεσµευτήκατε ότι θα είναι πολύ 
πιο γενναία και δεν θα έχουν καµία 
σχέση τα µέτρα που θα ανακοινώσε-
τε µε τα όσα µέχρι τούδε είδαν το φως 
της δηµοσιότητας ως εικασίες στα Μέ-
σα Μαζικής Ενηµέρωσης για 4 ευρώ 
την προβατίνα», είπε χαρακτηριστικά.

«Κάντο πιο γρήγορα» ή «κάντο πιο 
σωστά» ήταν το ερώτηµα που έθεσε, ο 
Μάκης Βορίδης ζητώντας λίγη ακόµη 
υποµονή, ώστε οι ενισχύσεις που θα 
δοθούν να πάνε όπως είπε «εκεί που 
πραγµατικά πρέπει» και όχι καταφεύ-
γοντας σε οριζόντιες λύσεις.

Αν και το νοµοσχέδιο ψηφίστηκε µε 
µεγάλη πλειοψηφία επί της αρχής και 
κατά άρθρο από την Ολοµέλεια αφού 
υπέρ τάχθηκαν Ν∆, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΙΝΑΛ 
ενώ καταψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύ-
ση και ΜεΡΑ25, εντούτοις δεν έλειψαν 
οι βουλευτικές «κορώνες» για το καλό 
του...πρωτογενούς τοµέα. Αυτό µάλι-
στα σχολιάστηκε και από τον υπουρ-
γό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος έ-
κανε λόγο για «θεµελιακή αντίφαση», 
αφού εν τέλει το νοµοσχέδιο παρά τις 
αντεγκλήσεις ψηφίστηκε από τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία  των κοµµάτων.

Γενικότερα, η συζήτηση στη Βου-
λή κινήθηκε σε αναµενόµενους αντι-
πολιτευτικούς τόνους, ακόµη και από 
την κυβέρνηση που επέλεξε να κινη-
θεί όχι εστιάζοντας στις διατάξεις και 
στις...καινοτοµίες που εισάγει για την 
δηµόσια διοίκηση η εν λόγω νοµοθε-
τική πρωτοβουλία αλλά σε απαντήσεις 
επί των επικρίσεων που δέχθηκε για 

γενικότερα θέµατα άσκησης αγροτι-
κής πολιτικής και αστοχίες.

Για µία ακόµη φορά, ο υπουργός 
Μάκης Βορίδης ανέδειξε τις ρητορικές 
του αρετές καθιστώντας αδύναµες τις 
όποιες αιτιάσεις.

Μάλιστα, αποδόµησε τα επιχειρήµα-
τα του αναπληρωτή τοµεάρχη αγροτι-
κού του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλη Κόκκαλη, τό-

σο για την καταργηθείσα διάταξη για 
την βιοµηχανική κάνναβη που έβαζε 
«τεχνηέντως» κατά τον υπουργό την 
αύξηση της ψυχότροπης ουσίας ΤΗC 
από το 0,2% σε 0,6%, όσο και για το αν 
θα πρέπει ή όχι να προχωρήσει το θέ-
µα των ανακτήσεων ενισχύσεων για 
χρέη των συνεταιρισµών προ 25ετίας.

Επ’ αυτού, ο Μάκης Βορίδης ξεκαθά-
ρισε µε όλους τους τόνους, ότι τα 450 
εκατ. ευρώ των ανακτήσεων που έγι-
ναν κατόπιν διαπραγµατεύσεων 90 ε-
κατ. θα πρέπει όπως και να ‘χει να επι-
στραφούν στον προϋπολογισµό, δια-
φορετικά το πρόστιµο που θα επιβλη-
θεί από την ΕΕ θα υπολογιστεί επί της 
αρχικής ανάκτησης (450 εκατ. ευρώ).

Τέλος ο υπουργός έκλεισε µε τη φρά-
ση «ο αγροτικός κόσµος ξέρει ποιος 
του λύνει τα θέµατα» και ότι «δεν υ-
πάρχει τίποτα το οποίο δεν έχουµε ι-
κανοποιήσει»... κάνοντας µίνι απολο-
γισµό των παρεµβάσεων του.

Σε ένα «δεύτερο κύμα» 
μέτρα ελέγχου της αγοράς 
 Άλλη μια βδομάδα μελέτη ζήτησε ο Βορίδης για τις ενισχύσεις των αμνοεριφίων  

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΛΓΑ 

Υπό όρους κι αν 
συμφέρει τον 
αγρότη ο ιδιώτης 
στον ΕΛΓΑ

Εξισωτική
«Κάνατε πατίνα, µε τα 

χρήµατα της εξισωτικής 
την προεκλογική 

περίοδο», κατηγόρησε 
ο Μάκης Βοριδης τον 

ΣΥΡΙΖΑ, που ζητά τώρα 
να πληρωθούν από τον 

προϋπολογισµό
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Παράταση αιτήσεων
έως 12 Ιουνίου στο
Trophy Challenge
Παρατείνεται, για λίγες ηµέρες ακόµα, η 
προθεσµία υποβολής αιτήσεων στον ∆ιαγωνισµό 
«Trophy – Τροφή Challenge», υλοποιείται από 
το πρόγραµµα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά». 
Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να δηλώσουν 
συµµετοχή έως τις 12 Ιουνίου στην ιστοσελίδα 
www.trophychallenge.gr. Το Trophy-Τροφή 
Challenge αφορά σε όλους τους τοµείς της 
αγροδιατροφής, συµπεριλαµβανοµένης της 
γεωργικής και ζωικής παραγωγής, της 
επεξεργασίας και της τεχνολογίας τροφίµων.

Αναβάλλεται το
ευρωπαϊκό συνέδριο
βιολογίας φυτών
Λόγω του κορωνοϊού, το επόµενο κοινό 
συνέδριο της FESPB & EPSO Plant Biology 
Europe 2020 µετατίθεται στις 28 Ιουνίου έως 
την 1η Ιουλίου 2021, στο Τορίνο της Ιταλίας 
(Centro Congressi Lingotto). Το συνέδριο 

επικεντρώνεται στην παροχή των τελευταίων 
επιστηµονικών εξελίξεων στη βιολογία των 
φυτών, παρουσιάζοντας µακροχρόνιους 
ερευνητικούς τοµείς και νέα καινοτόµα θέµατα. 
Η επιλογή του τόπου διεξαγωγής δεν ήταν 
τυχαία καθώς το Τορίνο αποτελεί µια φιλική 
πόλη όπου η τεχνολογική και επιστηµονική 
καινοτοµία συνιστούν κορυφαίο πλεονέκτηµα 
για την αειφόρο ανάπτυξη. Για πληροφορίες 
στο https://europlantbiology2020.org/

Για το 2021
πάει το συνέδριο 
Agribalkan
Λόγω µιας αβέβαιης 
κατάστασης COVID-19, η 
Οργανωτική Επιτροπή της 
Agribalkan, µε προσεκτική 
εξέταση σε όλες τις πτυχές 
αποφάσισε τη διεξαγωγή της 
διοργάνωσης στις 29 
Αυγούστου - 1 Σεπτεµβρίου 
2021. Oι συµµετέχοντες 
έχουν άφθονες ευκαιρίες για 
µάθηση, επανασύνδεση, 
αλληλεπίδραση και δικτύωση 
µε συναδέλφους από 
ακαδηµαϊκούς και 
βιοµηχανικούς κλάδους, 
καθώς και συνάντηση µε 
εκθέτες. Περισσότερα στο 
www.agribalkan.net/

ΑΘΗΝΑ 

ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΥΠΟΛΗ ΤΟΡΙΝΟ 

Γευστικό ταξίδι στην 
τοπική τυροκοµία

Εκδηλώσεις αφιερωµένες στην 
κτηνοτροφία και την τυροκοµία της 
Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς θα 
διεξαχθούν στις 22 και 25 Ιουνίου 
αντίστοιχα στις 20:00, µε συντονιστή 
το Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών 
– ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ, στο πλαίσιο του 
έργου INTERREG GREECE-ITALY 
µε τίτλο «Strengthening innovation 
and competitiveness of dairy 
enterprises through Mobile 
Laboratories of quality control - 
MOBILAB ». Και στις δύο 
εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν τα 
τοπικά τυροκοµικά προϊόντα µε 
στόχο την ολοκλήρωση ενός δικτύου 
που θα ενισχύσει τις κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις προβάτων και αιγών 
καθώς και τα προϊόντα αυτών. 
Πληροφορίες: www.agronews.gr

ΙΟΝΙΟ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 τράγοι αγγλονούµπια 
2,5 χρόνων.Τηλ.6955/316314.

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

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

Πωλούνται πρόβατα και γίδια αρ-
µεγόµενα. Περιοχή Γιαννιτσών. Τηλ. 
6972/700669.

Πωλούνται κριαρακια Lacaune (Λα-
κόν) απο Τεχνητή Σπερµατέγχυση 
και γονείς µε Pedigree, εµβολιασµέ-
να και αποπαρασιτωµένα. Περιοχή 
∆ράµας. Πληροφορίες στο τηλέφω-
νο 6942/427966.

Πωλούνται 50 πρόβατα Λακόν. Πε-
ριοχή Ξηροπόταµος Θεσσαλονικής. κ. 
Παναγιώτης. Τηλ. 6934/846133.

Πωλούνται 300 γίδια µε δικαιώµα-
τα. Τηλ. 6987236109, 6984359722.

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

Πωλούνται 2 κριάρια γερµανολακόν, 
2 ετών. Τηλ. 6946/052386.

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαρα-
γωγής. Τηλ. 6977549531.

Πωλουνται πρόβατα,αρvιά και ζυ-
γούρια. Τηλ. 6931/238548.

Πωλούνται αρνάδες ράτσας ΑΣΑΦ, 
από µάνες υψηλής γαλακτοπα-
ραγωγής. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ. 
6932/303943.

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

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

Πωλούνται γουρουνάκια για πάχυν-
ση µε δυνατότητα µεταφοράς στο χώ-
ρο σας. Τηλ. 6986/824541.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα ενιαίας ενί-
σχυσης για αγορά, για αροτρι-
αία (βαµβάκι, καλαµπόκι κτλ). Τηλ. 
6978/023728.

Ζητούνται δικαιώµατα ενιαίας ενί-
σχυσης για αγορά για Βοσκοτόπους. 
Τηλ. 6978/023728.

Ζητείται βοσκότοπος για ενοικίαση 
πανελλαδικώς. Τηλ. 6978/023728.

Ζητείται επιλεξιµη έκταση για ενοικί-
αση πανελλαδικώς (ενεργοποίηση δι-
καιωµάτων). Τηλ. 6978/023728.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

Πωλούνται δικαιώµατα για καλλιερ-
γεια. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Tηλ. 6972/366043.; 

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

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

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι µε πι-
στοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ. Περιοχή Ναυ-
πάκτου. Τηλ. 6976288400.

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέ-
µατα σανό από βρώµη, άχυρο από κρι-
θάρι και τριφύλλι σε καλή τιµή. Περι-
οχή Μαγνησίας. Τηλ. 6974/431615.

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

Πωλείται τριφυλλόσπορος πολυετές 
τριορισµένος. Τηλ. 6942/620576.

Πωλούνται ρεβίθια ∆οµοκού, βιολο-
γικά – σπέσιαλ, ποικιλίας Θήβας. Τιµή 
ευκαιρίας. Τηλ. 6974/464528. Ώρες 
επικοινωνίας: 18.00 - 21.00

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπά-
λες, σιτάρι και καλαµπόκι µε παράδο-
ση στο χώρο σας. Παραγωγός, Θεσσα-
λονίκη, Tηλ. 6944/411107.

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

Πωλούνται βιολογικό κριθάρι, βίκος, 
κουκί και σιτάρι. Τηλ.6973/208328.

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

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

Πωλείται βίκος καθαρισµένος κα-
τάλληλο για χλωρή λίπανση και κτη-
νοτροφία. Τηλ. 6981/088747.

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

Πωλούνται µπάλες εξαιρετικής ποι-
ότητας από τριφύλλι, σανό, βρώµη, 
λιόλιο, αγριοτρίφυλλο, κριθάρι. ∆ε-
κτή ανταλλαγή µε πρόβατα λακόν. 
Τηλ.6982485793.

Πωλούνται άχυρα σοδειάς 2020, 
πολύ καλή τιµή. Περιοχή Αχαία, δυ-
νατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. 
∆εκτή ανταλλαγή µε πρόβατα λακόν. 
Τηλ.6982485793

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

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

Πωλείται λιβαδίσιο αγριοτρίφυλλο 
µαλακό, κατάλληλο για αρνιά,πρόβα-
τα τιµή 3 ευρώ η 25αρα µπάλα. ∆ια-
τίθονται 500 µπάλες. Περιοχή Μαρ-
µαριά Τρίπολης. ∆υνατότητα ανταλ-
λαγής µε αρνάδες διασταυρωµένες. 
Τηλ.6946086912

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλείται κτήµα 4,5 στρέµµατα, 500 
µέτρα από τον οικισµό, οικοδοµήσιµο 
200 τ.µ. Τιµή 13.500 ευρώ. 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 κε-
ντρικό δρόµο Κουφαλίων, οικοδοµήσι-
µο 200 τ.µ. Τιµή 25.000 ευρώ. Περιο-
χή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 2310/711133.

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

Πωλείται αγροτεµάχιο 10 στρεµµά-
των µε παραγωγικές συκιές διαθέσι-
µο µετά τις 15/09/20. Τιµή 50.000 
ευρώ µη συζητήσιµη. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Περιοχή Βόρειας Εύ-
βοιας. Συντεταγµένες Google Earth: 
38°54’52’’N 23°10’04’’E . Τηλ. 
6909/445629. Γιώργος

Πωλείται ή ενοικιάζεται αγρόκτηµα 
στη Ραχώνα Πέλλας, κοντά στο χω-
ριό. Αποθήκη, στάβλος, οικία, υπό-
στεγο. 4 στρέµµατα, έτος κατασκευ-
ής 2003.Τηλ. 6994236045.

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

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

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

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµε-
νο χιλιάρι. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606 , 6945/665253. 

Πωλούνται 2 θερµοκήπια   βαρέ-
ου  τύπου  (15 µ.πλάτος Χ 68 µ.  µή-
κος το καθένα). Με υδρορροή, υδρο-
νέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και 
δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606 , 
6945/665253.

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

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

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

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

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

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

Πωλούνται πολυµπέκ 60 µέ-
τρα / έκαστο Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

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

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

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

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

Πωλείται άροτρο 4υνο µάρκας Τσα-
νιο. Τηλ.6982/551234.

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

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

Πωλείται 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 Πιερίας 
Τηλ.6945/665253.

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

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά 
σταβάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. 
Τηλ.6945/665253. 

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

Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύ-
που   (15 µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το 
καθένα). Με υδρορροή, υδρονέφωση, 
σταγόνες, τρεις πόρτες και δύο παρά-
θυρα. Τηλ. 6945/665253.

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

Πωλείται Ford  Rager  µε µουσαµά, 
280.000 χλµ. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6945/665253

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

Πωλούνται πολυµπέκ 60 µέ-
τρα / έκαστο Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται τρακτέρ  ANTONIO 
CARRARO, αµπελουργικό µε κουκού-
λα, air contition , µε τζόιστικ, µε σπα-
στό κάθισµα. Μοντέλο 2007 µε 3.400 
ώρες εργασίας. Τηλ.6978/333271.

Πωλείται FIAT 100σταρι GT µε διπλό 
διαφορετικό. Τιµή 8.000 ευρώ. Περι-
οχή Μαραθούσα Χαλκιδικής. Κ. ∆ια-
µαντής. Τηλ.6942/993078.

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

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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ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Επιστροφή στην κανονικότητα επιχει-
ρεί και ο Οργανισµός Προνοιακών Ε-
πιδοµάτων και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, ο οποίος ακολουθώντας τη στα-
διακή άρση των µέτρων της καραντί-
νας προχωρά στην υλοποίηση των 
προγραµµάτων του Λογαριασµού Α-
γροτικής Εστίας (ΛΑΕ) έτους 2020, µε 
έµφαση στον κοινωνικό τουρισµό και 
τις παιδικές κατασκηνώσεις. 

Η Αγροτική Εστία βρίσκεται και φέ-
τος στο πλευρό των αγροτών και των 
παιδιών µέσα από σειρά κοινωνικών 
προγραµµάτων που στόχο έχουν να 
ενισχύσουν οικονοµικά και να ψυ-
χαγωγήσουν τους ανθρώπους της 
υπαίθρου. Ειδικότερα µέχρι την Πα-
ρασκευή 26 Ιουνίου, στα ΚΕΠ όλης 
της χώρας οι ενδιαφερόµενοι για τα 
προγράµµατα της Αγροτικής Εστίας 
θα µπορούν να υποβάλουν τις σχε-
τικές αιτήσεις συµµετοχής.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που 
θα πρέπει να προσκοµίσουν είναι: 1) 
οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο 
να προκύπτει o Αριθµός Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), κα-
θώς και των προστατευόµενων µε-
λών τους (πχ. βιβλιάριο υγείας ή βε-
βαίωση ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε έγ-
γραφο από το οποίο να προκύπτει ο 

Αριθµός Μητρώου (ΑΜ) ΟΓΑ, 2) ∆ελ-
τίο αστυνοµικής ταυτότητας και 3) 
στην περίπτωση συνταξιούχων του 
ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον ΕΦΚΑ 
και πάσχουν από νοητική αναπηρία, 
σύνδροµο DOWN ή εγκεφαλική πα-
ράλυση απαιτείται επιπλέον η γνω-
στοποίηση αποτελέσµατος πιστοποί-
ησης αναπηρίας ή η απόφασή της.

Να σηµειωθεί ότι για το έτος 2020 
θα υλοποιηθούν προγράµµατα, που 
αφορούν τον κοινωνικό, τον ιαµατικό 
και τον εκδροµικό τουρισµό, τις παι-

δικές κατασκηνώσεις, τη διάθεση δω-
ρεάν βιβλίων και δωρεάν εισιτηρίων 
θεάτρου και την παροχή χρηµατικών 
βοηθηµάτων σε πολύτεκνες και τρί-
τεκνες αγρότισσες µητέρες.

Μετά την επεξεργασία των αιτήσε-
ων θα ακολουθήσει κλήρωση µε η-
λεκτρονική διαδικασία. Η κατανοµή 
των δικαιούχων θα γίνει αναλογικά 
σε όλους τους νοµούς, µε προτεραιό-
τητα σε αυτούς που δεν έχουν κληρω-
θεί τα τρία τελευταία χρόνια. Πληρο-
φορίες στο www.opeka.gr ή στα ΚΕΠ.

Κλήρωση
Μετά την επεξεργασία των 
αιτήσεων θα ακολουθήσει 
κλήρωση µε ηλεκτρονική 

διαδικασία

Φεύγουν για Κίνα πρώτες
παρτίδες κρόκου Κοζάνης
Έτοιµες προς εξαγωγή στην Κίνα 
είναι οι πρώτες ποσότητες κρόκου 
του συνεταιρισµού Κοζάνης. Οι 
τελευταίες γραφειοκρατικές 
διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και 
σε λίγες ηµέρες ο κρόκος Κοζάνης 
µέσω του αντιπροσώπου του, θα 
βρεθεί αρχικά σε ορισµένα ειδικά 
καταστήµατα διατροφής της Κίνας. 
«Μετά από σκληρή δουλειά γίνεται 
πραγµατικότητα ένα όνειρο των 
παραγωγών» τόνισε ο πρόεδρος 
του συνεταιρισµού Β. Μητσόπουλος.

Εγγραφές για τις Σχολές 
του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα
Αρχίζουν οι εγγραφές στις 
Επαγγελµατικές Σχολές του ΕΛΓΟ 
∆ήµητρα, σε δύο περιόδους: από 1η 
έως 30 Ιουνίου και από 1η έως 14 
Σεπτεµβρίου. Θα λειτουργήσουν έξι 
Σχολές µε ειδικότητες: Γαλακτοκοµία 
και Τυροκοµία, Ξυλογλυπτική και 
∆ιακοσµητική Επίπλου, 
Θερµοκηπιακές Κατασκευές και 
Καλλιέργειες, Ζωοτεχνία, Αγροτικά 
Μηχανήµατα, Φυτοτεχνικές 
Επιχειρήσεις-Αρχιτεκτονική Τοπίου, 
Αµπελουργία- Οινοτεχνία.

∆ιακρίσεις στα Tourism
Awards για τη Θεσσαλία 
Η Περιφέρεια Θεσσαλίας τιµήθηκε 
µε δύο βραβεία στα Tourism 
Awards 2020. Με Χρυσό Βραβείο 
στην κατηγορία Αρχαιολογικοί 
Χώροι-Χώροι Πολιτισµού και µε 
Αργυρό Βραβείο για την καινοτόµα 
τακτική προβολής των Υποβρυχίων 
Μουσείων και προορισµών µε τα 
γυαλιά εικονικής πραγµατικότητας 
VR Video 360. Η Θεσσαλία πέτυχε 
αύξηση επισκεψιµότητας µουσείων 
47% και αφίξεων σε αεροδρόµια 
και λιµάνια 20% και 18%.

Στους 27 οι υποψήφιοι
για το βραβείο Natura 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ανακοίνωσε τους 27 τελικούς 
υποψηφίους για το Βραβείο 
Natura 2000, που επιλέχθηκαν 
από 79 επιλέξιµες αιτήσεις 
υποψηφιότητας. Η ηλεκτρονική 
ψηφοφορία λήγει στις 15 
Σεπτεµβρίου 2020 στην οποία 
µπορούν να συµµετάσχουν όλοι οι 
πολίτες της ΕΕ. Οι νικητές 
αναµένεται να ανακοινωθούν στις 
14 Οκτωβρίου 2020, σύµφωνα µε 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Για το έτος 2020 θα υλοποιηθούν προγράµµατα, που αφορούν τον κοινωνικό, τον ιαµατικό και τον εκδροµικό 
τουρισµό, τις παιδικές κατασκηνώσεις, τη διάθεση δωρεάν βιβλίων και δωρεάν εισιτηρίων θεάτρου.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Μικρή ανάπαυλα για
αγροτικά νοικοκυριά
Έως 26 Ιουνίου οι αιτήσεις για τα προγράμματα Αγροτικής Εστίας 
με έμφαση στον κοινωνικό τουρισμό και τις κατασκηνώσεις

Πωλείται πλατφόρµα 4 x 2. Τιµή 1.000 
ευρώ. Περιοχή Μαραθούσα Χαλκιδι-
κής. Κ. ∆ιαµαντής. Τηλ.6942/993078

Πωλείται τρακτέρ FIAT 11090. Τηλ. 
6979957956.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµα-
τα, παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογε-
νοποίηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για 
γιαούρτια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια 
µε καλούπια διάφορων τύπων. Περι-
οχή Λάρισα. Τηλ. Τηλ. 6947/509187.

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

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 
2 τόνων σχεδόν καινούρια και ένας 
κορφολόγος αυτοκαθαριζόµενος 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 ποτίσµατος ΝΕ-
ΤΑΦΙΜ 4λιτρα, αυτορυθµιζόµενα, 
καινούρια, αφόρετα σε καλή τιµή. Τηλ. 
6972/285256, 6974/313224.

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

Πωλείται πρέσα CASE 540 µε 6 σκοι-
νιά, σχεδόν καινούρια, µεγάλη τετρά-
γωνη µπάλα.Τηλ.6972/173482.

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγ-
χρονο µε όλα τα µηχανήµατα 5 µή-
νες 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 τρακτέρ 
16,9,38 Ραντιαλ. Τηλ.6982/551234.

Πωλούνται πλαστικά σε εµπόρους για 
κρασί,λάδι και µέλι. ∆ιάφορα µεγέθη 
µικρά και µεγάλα. Τηλ.2310/684438.

Πωλείται άροτρο Pietro Moro τε-
τράινο µε δυνατότητα µετατροπής σε 
πενταινο ανοιγοκλεινόµενο αζώτου. 
6977/524520.

Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθα-
ρισµού κοπριάς για αγελάδες τύπου 
σκρέιπερ. Τηλ.6974/150288.

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων 
και σπαστήρας για καλαµπόκι. 
Τηλ.6983/717473.
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Στην Αρένα
για τα play out
Κάνει πρεμιέρα το ελληνικό ποδόσφαιρο 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με το ελληνικό και πορτογαλικό 
πρωτάθληµα συνεχίζεται ο κύκλος 
της επανεκκίνησης στα ευρωπαϊκά 
γήπεδα ποδοσφαίρου αυτό το σαβ-
βατοκύριακο. Στην Ελλάδα, το ου-
σιαστικό ενδιαφέρον βρίσκεται στα 
play out καθώς η θέση του πρωτα-
θλητή είναι καπαρωµένη από τον 
Ολυµπιακό. Ως εκ τούτου, το ποδό-
σφαιρο επιστρέφει και στην Λάρι-
σα, όπου η ΑΕΛ θα αντιµετωπίσει 
στις 7 Ιουνίου τον Αστέρα Τρίπο-
λης. Την ίδια µέρα διεξάγονται τα 
ντέρµπι ΠΑΟΚ-Ολυµπιακός (19:30) 
και ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (21:30). Η 
ισπανική λίγκα πρόκειται να ξανα-

παίξει µπάλα από τις 11 Ιουνίου, 
µε δράση µάλιστα σε καθηµερινή 
βάση, µε ένα ή δύο παιχνίδια κά-
θε βράδυ, όπως ανακοινώθηκε. Οι 
αγώνες θα γίνονται βεβαίως χωρίς 
φιλάθλους και µε πέντε αλλαγές 
(αν χρειαστεί) ανά οµάδα σε κά-
θε αγώνα. Ωστόσο η ισπανική λί-
γκα φέρεται να µελετά το πώς θα 
µπορούν να γίνουν αγώνες πρω-
ταθλήµατος από τον Οκτώβριο µε 
κόσµο στις εξέδρες, που θα καλύ-
πτουν έως και το 30% των καθι-
σµάτων. Σηµειώνεται εδώ πως ή-
δη µε κόσµο στις εξέδρες, αν και 
αραιά, επέστρεψε το πρωτάθληµα 
στην Ουγγαρία, ενώ το ίδιο ανα-
µένεται να συµβεί από τις 19 Ιου-
νίου και στην Πολωνία.

Την κορυφαία πεντάδα της Εθνικής οµάδας, το διάστηµα 
2000-2020, επέλεξε η FIBA, µε την ερώτηση: «Πώς 
µπορείς να τους σταµατήσεις;». Σύµφωνα, λοιπόν, µε την 
FIBA η dream team της Ελλάδας θα ξεκινούσε µε µία 
πεντάδα, που θα αποτελούνταν από τους: Θοδωρή 
Παπαλουκά, Βασίλη Σπανούλη, ∆ηµήτρη ∆ιαµαντίδη, 
Γιώργο Πρίντεζη και Γιάννη Αντετοκούνµπο.

H ελληνική dream
team κατά τη FIBA  

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μάιντς 16.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου 16.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Πανιώνιος – Βόλος 19.15 Novasports 1 HD

Ξάνθη – Ατρόµητος 20.00 ΕΡΤ Sports HD

Άρης – ΟΦΗ 21.30 Novasports 2 HD

Κυριακή, 7 Ιουνίου

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Βέρντερ Βρέµης – Βόλφσµπουργκ 14.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Άουγκσµπουργκ – Κολονία 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης 19.15 Novasports 2 HD

ΠΑΟΚ – Ολυµπιακός 19.30 PAOK TV

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 21.30 Novasports 1 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Μάιντς 16.30 COSMOTE SPORT 7 HD

Λεβερκούζεν – Μπάγερν Μονάχου 16.30 COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Πανιώνιος – Βόλος 19.15 Novasports 1 HD

Ξάνθη – Ατρόµητος 20.00 ΕΡΤ Sports HD

Άρης – ΟΦΗ 21.30 Novasports 2 HD

Κυριακή, 7 Ιουνίου

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Βέρντερ Βρέµης – Βόλφσµπουργκ 14.30 COSMOTE SPORT 3 HD

Άουγκσµπουργκ – Κολονία 19.00 COSMOTE SPORT 3 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – Αστέρας Τρίπολης 19.15 Novasports 2 HD

ΠΑΟΚ – Ολυµπιακός 19.30 PAOK TV

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 21.30 Novasports 1 HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 6 Ιουνίου

Κυριακή, 7 Ιουνίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Ο ρόλος  
της γεωργίας 
στο παραγωγικό 
μοντέλο της χώρας 

Τι δεν είπε   
ο Βορίδης για 
την αναμόρφωση 
στον ΕΛΓΑ 

Η προκήρυξη 
για νέο τεχνικό 
σύμβουλο αλλάζει
το τοπίο στο ΟΣΔΕ 

Το απόλυτο σόου τένις
To Ultimate Tennis Show θα 
κρατήσει παρέα στους φίλους του 
τένις για πέντε σαββατοκύριακα, 
ξεκινώντας από τις 13-14 Ιουνίου. 
Πρόκειται για ένα ειδικό τουρνουά 
στο οποίο θα συµµετάσχουν 50 
τενίστες µεταξύ των καλύτερων 
στον κόσµο. Κάθε σαββατοκύριακο 
θα διεξάγονται δέκα µατς που θα 
γίνονται live streaming. Όλα τα 
έσοδα θα πάνε για τη στήριξη 
παικτών χαµηλής κατάταξης. 

Τέλη Ιουνίου το πόλο
Η κολυµβητική οµοσπονδία 
Ελλάδας ανακοίνωσε πως το 
πρωτάθληµα πόλο (άνδρες, 
γυναίκες) ξεκινά και πάλι στο 
τέλος του Ιουνίου. Εν τω µεταξύ, 
όπως έγινε γνωστό το 
προολυµπιακό τουρνουά στο πόλο 
των ανδρών το οποίο είχε 
αναβληθεί λόγω κορωνοϊού, θα 
διεξαχθεί το διάστηµα 13-20 
∆εκεµβρίου στο Ρότερνταµ.

Τελικός στη Λισσαβώνα
Η UEFA θα λάβει τις οριστικές της 
αποφάσεις για το µέλλον του 
φετινού Τσάµπιονς Λιγκ στις 17 
Ιουνίου αλλά, όπως φαίνεται, η 
Λισσαβώνα έχει πάρει κεφάλι ως η 
επικρατέστερη έδρα διεξαγωγής 
του τελικού. Το γήπεδο που 
πιθανότατα θα φιλοξενήσει τον 
µεγάλο αγώνα είναι το «Ντα Λουζ». 
Υποψηφιότητα για τον τελικό έχουν 
θέσει πάντως και δύο ακόµη το 
Μόναχο και η Μαδρίτη ενώ η 
Κωνσταντινούπολη, έχει πλέον 
αποσυρθεί από την «κούρσα».

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’







Εγκλωβισµένη σε ένα εύρος 15 µε 17 λε-
πτά το κιλό είναι η τιµή παραγωγού πατά-
τας, µε πάνω από 80% της παραγωγής σε 
Αχαΐα, Ηλεία και Μεσσηνία να έχει βρει το 
δρόµο της για την αγορά. Φήµες θέλουν τον 
κατήφορο των τιµών να τελειώνει τις επό-
µενες ηµέρες, µε τις συζητήσεις ανάµεσα 
σε παραγωγούς και εµπόρους να διαµορ-
φώνονται για το υπόλοιπο της σοδειάς στα 
20 µε 25 λεπτά, κάτι που ωστόσο  µένει να 
φανεί, αφού οι αντιστάσεις του εµπορίου 
παραµένουν ισχυρές. Ως καταλύτης στις 

συµφωνίες αυτές θα λειτουργήσει σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ η νέα κατάσταση στην α-
γορά µετά το τέλος του lockdown, όταν τα 
µηνύµατα από την εστίαση και την πορεία 
της τουριστικής σεζόν γίνουν πιο ξεκάθαρα.

Σε τρεις αιτίες αποδίδεται η κατρακύλα 
των τιµών: στις εισαγωγές από την Αίγυ-
πτο, η οποία σύµφωνα µε την «πιάτσα» έ-
στειλε προϊόν χωρίς τιµή, στη συµφόρηση 
της εστίασης λόγω καραντίνας και στα βου-
νά πατάτας που σχηµατίστηκαν στα µεγάλα 
παραγωγικά κέντρα της Ευρώπης.

Ξεκολλάει, ανοδικά η πατάτα
 Τιµές έως 25 λεπτά ψιθυρίζονται για τα υπόλοιπα σε Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία 

 Καταλύτης για τη βελτίωση το άνοιγµα της εστίασης και της νεάς τουριστικής σεζόν 

K 
άποιες µικρές πωλήσεις φετι-
νής σοδειάς βάµβακος για τα 
στοκ που έχουν µείνει πίσω, 
σε τιµές µεταξύ 60-65 σεντς α-

νά λίµπρα ανάλογα ποιότητας σηµειώνο-
νται αυτές τις µέρες στην αγορά µας. Για 
τη νέα σοδειά, τα πράγµατα είναι παγω-
µένα δεδοµένου ότι οι αγοραστές τονί-
ζουν πως το πριµ πιέζεται περαιτέρω από 
τη Βραζιλία, ενώ οι εκκοκκιστές δεν θέ-
λουν να πάρουν βεβιασµένες αποφάσεις. 

 Στην αγορά µας η εξαγωγή σκληρού 
σίτου κυµαίνεται ανάλογα ποιότητας µετα-
ξύ 260-270 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, 
αλλά κανένας πωλητής δεν συγκινείται... 
Εδώ που φτάσαµε οι έµποροι προτιµούν 
να περιµένουν να δουν πώς θα είναι οι 
ποιότητες και πού θα κάτσει τελικά η τι-
µή παραγωγού ώστε να ξεκινήσουν τις 
πωλήσεις. Οι καιρικές συνθήκες έχουν 
επηρεάσει κατά τόπους κάποια σιτάρια. 
Όλη η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση α-
ναµονής του αλωνισµού. 

 Αύξηση εκτάσεων καλλιέργειας και 
παγκόσµια παραγωγή ρεκόρ για το ρύζι 
την περίοδο 2020-2021, προβλέπει το Υ-
πουργείο Γεωργίας των ΗΠΑ. Πιο συγκε-
κριµένα, η παγκόσµια παραγωγή προβλέ-
πεται να αυξηθεί φέτος πάνω από 8 εκατ. 
τόνους, σηµειώνοντας ρεκόρ (φτάνοντας 
τους 500 εκατ. τόνους από 470 εκατ. τό-
νους που ήταν το 2011/2012).Για τη διε-
θνή κατανάλωση ρυζιού, το USDA αναµέ-
νει µικρή αύξηση σε ποσοστό περίπου 1%, 
µε τη µεγαλύτερη σε Ινδία και Κίνα.

Στα 65 σεντς 
τα αποθηκευμένα 
βαμβάκια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

07/05 14/05 21/05 28/05 03/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

263,83
262,16

259,82
258,94

261.43

Παραγωγή
Στις τρεις περιοχές καλλιεργού-
νται περί τα 30.000 στρέµµατα, 

µε την παραγωγή στους 100.000 
τόνους, από 2.000 παραγωγούς

Ενίσχυση
Περί τα 12 εκατ. ευρώ 

υπολογίζεται το αίτηµα των 
παραγωγών για στρεµµατική 
ενίσχυση 400 ευρώ/στρέµµα

Εξαγωγές
Ο βασικός προορισµός της παρα-
γωγής της Πελοποννήσου είναι 
οι αγορές της Ρουµανίας, της 

Πολωνίας και της Τσεχίας

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

30/4 7/5 14/5 21/5 28/5 03/6

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

222

184

209,5

2,10

330,4

836,0

11,47

56.425

85.600

52.70

220

183

209,5

2,12

349,6

830,4

11,47

68.125

89.475

60.63

218

183

209,5

2,07

355,2

837,0

11.91

68.125

89.475

68.42

215

182

209,5

2,08

367,1

840,0

12.21

58.200

98.450

77.45

212

181

209,5

2,03

355,8

842,6

12.18

57.525

100.700

74.45

210

181

209,5

1,92

375,6

856,4

20.00

49.900

95.475

74.00

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος 299 299 296

291 289 289

57,29

55,45

57,41 57,99 57,90
61,36

Τιμή παραγωγού 
πατάτας  (λεπτά το κιλό)

Ιούνιος 2020  έως 17 
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Έπιασε ξανά το βαµβάκι τα 60 σεντς ανά λίµπρα

280

270

260

250

240

230

220

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
61,36     

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
1,92 

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΑΝ ΦEB ΜΑΡ ΑΠΡ MAΪ IOYN

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

Οι καιρικές συνθήκες έχουν επηρεάσει 
κατά τόπους κάποια στάρια. Όλη η 
αγορά βρίσκεται σε κατάσταση 
αναµονής του αλωνισµού.

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.

Έπεσε από το ψυχολογικό 
φράγµα των 2 ευρώ ανά κιλό 
η µέση τιµή για το έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο στην Ισπανία.

3
ΙΑΝ

3
ΦEB

3
ΜΑΡ

3
ΑΠΡ

3
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3
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Η αγορά έχει ακούσει τα 25 λεπτά το 
κιλό τιµή παραγωγού για το σκληρό 
σιτάρι, µε τις συζητήσεις ανάµεσα 
σε εµπόρους και εξαγωγείς να εξε-
τάζουν πλέον τα περιθώρια για ακό-
µη υψηλότερες τιµές εκκίνησης. Κά-
πως έτσι, µέσα σε τρεις εβδοµάδες, 
ο «κουβέντες» για προπωλήσεις ή 
τιµή εξαγωγής, ανέβηκαν κατά 20 
ευρώ, από τα 250 ευρώ ανά τόνο, µε 
τους Έλληνες εξαγωγείς να µην εί-
ναι ικανοποιηµένοι ακόµα.

Σε αυτή τη φάση πάντως, µε τους 
κοµπινιέριδες να ετοιµάζονται από 
βδοµάδα να µπουν στα πρώτα χωρά-
φια, οι τιµές φαίνεται ότι µπορούν 
να κινηθούν κατά βάση ανοδικά, 
αφού σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, οι 
καιρικές συνθήκες θα κρίνουν την 
πορεία τους στις επόµενες εβδοµά-
δες και οµολογουµένως µέχρι στιγ-
µής δεν ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για 
την καλλιέργεια. Αν συνεχιστούν οι 

«τροπικές βροχές» όσο πλησιάζουν 
τα αλώνια, θα προκληθεί ανακατω-
σούρα στην αγορά µε αποτέλεσµα 
οι τιµές να αυξηθούν.

Στο µεταξύ για τέταρτη συνεχόµε-
νη εβδοµάδα η λίστα της Φότζια έ-
µεινε αµετάβλητη, µε την τιµή για 
τα ποιοτικά σκληρά σιτάρια να εί-
ναι καρφωµένη στα 302 ευρώ ανά 
τόνο. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκτιµή-
σεις για άδειασµα των αποθηκών 
σκληρού κατά 27% έχουν αναστα-
τώσει την γειτονική Ιταλία, µε την 
εφηµερίδα Corriere della Sera να υ-
ποστηρίζει ότι είναι αναπόφευκτο 
πως οι τιµές θα ανέβουν.

Υπενθυµίζεται ότι σε συνάντηση 
που είχαν οι συντελεστές του κλά-
δου στην Ιταλία προ ολίγων ηµε-
ρών στις «Ηµέρες του Σκληρού», 
διαπιστώθηκε πως τα παγκόσµια 
αποθέµατα έχουν αγγίξει χαµηλό 
δεκαετίας, µε τις προοπτικές για 
την επόµενη χρονιά να µην αφή-
νουν το παραµικρό περιθώριο αύ-
ξησής τους, αφού αναµένεται ότι 

θα είναι µειωµένα κατά 27% µέχρι 
και του χρόνου, όσο η κατανάλω-
ση ζυµαρικών παραµένει αυξηµένη 
κατά 24%, φτάνοντας σε κορυφές 
κοντά στο 40% τις πρώτες εβδοµά-
δες της καραντίνας. Παράλληλα, 
οι εκτιµήσεις για τις ποσότητες και 
τις ποιότητες της νέας σοδειάς εί-
ναι συγκρατηµένες, λόγω της έντο-
νης ξηρασίας που έπληξε τα ιταλι-
κά χωράφια. Ήδη οι πρώτες εκτιµή-
σεις βλέπουν µείωση της παραγω-
γής της Απουλίας έως 30%.

Στην ελληνική παραγωγή, η σο-
δειά, εφόσον δεν προκύψει κάτι α-
ναπάντεχο, θα κυµανθεί γύρω α-
πό τους 700.000 τόνους, σύµφωνα 
µε εκτιµήσεις ειδικών του κλάδου.

∆υναµική για πάνω από 25 λεπτά στο σκληρό
Τιµή εκκίνησης τουλάχιστον στα 25 λεπτά το κιλό ψιθυρίζει η αγορά, µε πιέσεις για παραπάνω
Καρφωµένη στα 302 ευρώ ο τόνος η τιµή στη Φότζια επί 4 εβδοµάδες, όσο πλησιάζουν τα αλώνια

Προπώληση προς εξαγωγή για 
τη νέα σοδειά σκληρού σίτου 
ακόµα δεν έχει ακουστεί, 
εντούτοις οι ενδείξεις των 
αγοραστών κυµαίνονται στα 
260-270 ευρώ ο τόνος FOB 
ανάλογα ποιότητας. Επί της 
ουσίας την επόµενη εβδοµάδα 
θα αρχίσει ο αλωνισµός οπότε 
και θα έχουµε µια καλύτερη 
εικόνα των ποιοτήτων και της 
παραγωγής. Οι ειδικοί του 
κλάδου εκτιµούν τη σοδειά 
περί τους 700 µε 750.000 
τόνους. Στα σκληρά σιτάρια, 
δεν είχαµε αλλαγές στη νέα 
λίστα της Φότζια για άλλη µια 
εβδοµάδα. Συγκεκριµένα στα 
ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό 
βάρος 80 kg/hl, υαλώδη 80% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή 
αποθήκης παραγωγού στα 
297-302 ευρώ ο τόνος και η 
δεύτερη ποιότητα µε ειδικό 
βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 11,5% στα 292-
297 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία 
οι τιµές σκληρού νέας σοδειάς 
σταθεροποιήθηκαν στα 265 
ευρώ ο τόνος παραδοτέα.    

ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ 
ΤΟΥ ΑΛΩΝΙΣΜΟΥ
 ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 

Οι συνεχιζόµενες αγορές των Κινέζων µε αµερικανικά 
βαµβάκια εξακολουθούν να στηρίζουν το χρηµατιστήριο. 
Μάλιστα πιάσαµε τα πολυπόθητα 60 σεντς ανά λίµπρα 
που είχαµε να τα δούµε  από τον Μάρτιο. Επίσης το 
δολάριο χάνει έδαφος κι αυτό συνήθως στηρίζει τις 
τιµές των εµπορευµάτων. Γενικότερα έχει αποκολληθεί 
η φυσική αγορά από τη χρηµατιστηριακή, κάτι το οποίο 
συµβαίνει σε πολλούς χρηµατιστηριακούς δείκτες αυτήν 
την εποχή. Αν εξαιρέσουµε την Κίνα, οι υπόλοιπες 
αγορές ενδιαφέρονται µόνο για πολύ φτηνά 
βραζιλιάνικα βαµβάκια, τα οποία πιέζονται να πουληθούν 
λόγω δύσκολης αποθήκευσης. 

ΝEA ΥOΡKH
Σηµειώνονται κάποιες επιλεκτικές πωλήσεις για τα 
φετινά στοκ σε τιµές µεταξύ 60 και 65 σεντς ανά 
λίµπρα ανάλογα ποιότητας. Οι πωλήσεις αυτές 
αφορούν µικρές ποσότητες και άµεσες φορτώσεις, 
προς κάλυψη κοντινών αναγκών κλωστηρίων. Το 
αρνητικό είναι πως το δολάριο ολοένα χάνει 
έδαφος έναντι του ευρώ. Αναφορικά µε τη νέα 
σοδειά εξακολουθεί να υπάρχει στασιµότητα καθώς 
οι αγοραστές τονίζουν πως το πριµ (βάση) για τα 
ανοιχτά συµβόλαια δέχεται έντονη πίεση από τις 
διαρκώς µειωµένες τιµές του βραζιλιάνικου 
προϊόντος. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Τα παγκόσµια αποθέµατα αναµένεται 
ότι θα είναι µειωµένα κατά 27%.

ΙΤΑΛΙΑ
Ήδη οι πρώτες εκτιµήσεις 

βλέπουν µείωση της 

παραγωγής της Απουλίας 

έως 30% για τη νέα σεζόν
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Ιούλιος '20 60,37 +0,31

Δεκέμβριος '20 59,50 +0,79
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Ανύπαρκτα είναι τα αποθέµατα µήλου της περσινής σοδειάς, στα ψυγεία των συνεταιρισµών και των εµπόρων, καθώς η περσινή παραγωγή 
«ξεπούλησε» νωρίτερα φέτος, στρώνοντας το έδαφος για µια καλή αρχή µε υψηλότερες τιµές παραγωγού από τον Σεπτέµβριο. 

Σηµαντικές ζηµιές στη φετινή παραγωγή µήλων κατα-
γράφηκαν  σε παραγωγικές περιοχές της Πολωνίας, κα-
θώς οι παγετοί του Μαΐου επηρέασαν σηµαντικά την άν-
θηση και την καρπόδεση των δέντρων. Αν και ακόµα οι 
ζηµιές δεν έχουν αποτιµηθεί, η παρατεταµένη ανοµβρία 
σε συνδυασµό µε τους παγετούς του Μαΐου θα επηρεά-
σουν την παραγωγή φρούτων, σύµφωνα µε το Πολωνι-
κό Κεντρικό Στατιστικό Γραφείο (GUS). Να σηµειωθεί ό-
τι, η Πολωνία είναι η χώρα µε τη µεγαλύτερη παραγωγή 
µήλων στην Ευρώπη και η τρίτη σε παγκόσµιο επίπεδο. 

Όπως αναφέρει και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνε-

ταιρισµού Αγιάς «Κίσσαβος», Γιώργος Ζείκος, «η Πο-
λωνία που είναι η χώρα µε την υψηλότερη παραγωγή 
µήλου, σε χρονιές που κατακλύζει την αγορά, εξαιτίας 
της υψηλής παραγωγής, δηµιουργεί σηµαντική «πίε-
ση» στα ελληνικά µήλα». 

Επισηµαίνεται ότι και πέρυσι η καλλιέργεια στην Πο-
λωνία αντιµετώπισε σηµαντικές ζηµιές, λόγω των πα-
γετών και η µείωση της παραγωγής έφτασε το 25%, δί-
νοντας την ευκαιρία στους Έλληνες παραγωγούς να ι-
σορροπήσουν την αγορά. Επιπλέον, σύµφωνα µε στοι-
χεία του ιστότοπου freshplaza, φαίνεται πως την περί-
οδο έξαρσης του κορωνοϊού, η ζήτηση για µήλα αυξή-
θηκε σηµαντικά, καθώς είναι από τα φρούτα µε τη µε-
γαλύτερη µετασυλλεκτική διάρκεια ζωής, αυξάνοντας 
τις τιµές των πολωνικών µήλων κατά 94% σε σύγκρι-
ση µε την προηγούµενη χρονιά.   ΑΓΑΠΗ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΥΝΟΪΚΗ χρονιά προετοιµά-
ζονται οι παραγωγοί µήλων της Α-
γιάς Λάρισας, µε τα έως τώρα δεδο-
µένα να φανερώνουν ικανοποιητι-
κές αποδόσεις και τιµές, καθώς οι 
χαλαζοπτώσεις που παρατηρήθηκαν 
τη τελευταία περίοδο δεν ζηµίωσαν 
τις καλλιέργειες. Όπως υποστηρίζει 
ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεται-

ρισµού Αγιάς «Κίσσαβος», Γιώργος 
Ζέικος, η νέα σοδειά του Σεπτεµβρί-
ου θα ξεκινήσει χωρίς «πίεση», κα-
θώς δεν υπάρχουν αποθέµατα από 
την προηγούµενη παραγωγή και θα 
υπάρχει ικανοποιητική απορρόφη-
ση από την αγορά τόσο του εσωτε-
ρικού όσο και του εξωτερικού, πριν 
φτάσουν τα µήλα στα ψυγεία. 

ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ του Αγροτι-
κού Συνεταιρισµού «Ορεινά Κισ-
σάβου» έχουν τελειώσει, σύµφω-
να µε τον πρόεδρο του συνεταιρι-
σµού, Αντώνη Τσιάρα. «Η περσινή 
συγκοµιδή έδωσε ικανοποιητικό 
εισόδηµα, µε τιµή παραγωγού κο-
ντά στα 45 λεπτά, για όλες τις ποι-

κιλίες του συνεταιρισµού, όπως τα 
Red delicious, Golden delicious και 
Σκάρλετ» αναφέρει ο ίδιος. Όσον 
αφορά το χαλάζι του Μαΐου, φαί-
νεται ότι αυτό δεν επηρέασε την 
άνθηση και την παραγωγή και α-
ναµένεται να ξεκινήσει η νέα σο-
δειά µε την πρώιµη ποικιλία Gala.

ΟΠΩΣ αναφέρει ο ίδιος, την περίο-
δο έξαρσης του κορωνοϊού, η ζήτη-
ση για µήλα αυξήθηκε σηµαντικά, 
όπως και οι τιµές τους. Σηµειώνεται 
ότι η περσινή παραγωγή ήταν και µι-
κρότερη, µε αποτέλεσµα να τελειώ-
σουν τα αποθέµατα δύο µήνες νω-

ρίτερα, σε σχέση µε τις προηγούµε-
νες χρονιές. «Τα αποθέµατα τελείω-
σαν στις αρχές Μαΐου. Την περίοδο 
της καραντίνας, η κατανάλωση αυ-
ξήθηκε, όπως και η τιµή του παρα-
γωγού, που ήταν 10-15% υψηλότε-
ρη από την προηγούµενη χρονιά». 

«ΕΧΟΥΝ τελειώσει τα αποθέµατα 
πιο πρόωρα σε σχέση µε τη περ-
σινή χρονιά. Αυτή τη στιγµή οι ε-
ξαγωγές έχουν κλείσει και διακι-
νούνται µόνο µικρές ποσότητες α-
πό εµπόρους εσωτερικά» αναφέ-
ρει ο κ. Ζέικος και συµπληρώνει 
ότι «στις εξαγωγές έφυγαν µεγά-
λες ποσότητες προς το εξωτερικό 

και γι’ αυτό τον λόγο, η εσωτερι-
κή αγορά κινήθηκε σε ικανοποι-
ητικούς ρυθµούς. Είµαστε αισιό-
δοξοι ότι στη φετινή χρονιά θα υ-
πάρξει αυξηµένη ζήτηση από τους 
καταναλωτές, από την αρχή της 
συγκοµιδής πριν πάνε τα µήλα 
στα ψυγεία και θα υπάρξει ένα 
ευνοϊκό ξεκίνηµα για το µήλο».

ΣΕ ΑΡΚΕΤΕΣ περιοχές της Ζαγοράς 
Πηλίου, οι καλλιεργητές µετράνε 
σηµαντική µείωση της παραγωγής, 
εξαιτίας της χαλαζόπτωσης που έ-
πληξε τις µηλιές στη φάση ανάπτυ-
ξης των καρπών, αν και ακόµη η κα-
τάσταση δεν έχει αποτιµηθεί πλή-
ρως. Όπως επεσήµανε ο γενικός 

διευθυντής του συνεταιρισµού Ζα-
γοράς Πηλίου ∆ιονύσης Βαλασσάς, 
«η ζηµιά είναι τεράστια. Θα πρέπει 
να εκτιµηθούν ποια δέντρα έχουν 
ζηµιωθεί και σε τι βαθµό». Ο συνε-
ταιρισµός έχει κυρίως τις ποικιλίες 
Starking delicious, Gala, Fugi, µε το 
χαλάζι να τις έχει επηρεάσει όλες.

«ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ τον αποθεµάτων δεν 
χάνονται αγορές. Απλά αφήνουµε 
το πελατολόγιο µας χωρίς µήλα Ζα-
γορίν» διευκρινίζει ο κ. Βαλασσάς 
και προσθέτει ότι «κάθε χρόνο α-
φήνουµε ένα κενό στα µέσα του 
καλοκαιριού µέχρι να συγκοµιστεί 

η καινούρια παραγωγή. Σε µια ο-
µαλή χρονιά έχουµε µέχρι µέσα Ι-
ουνίου». Να σηµειωθεί, τέλος, ότι 
δυνητικός στόχος για τις εξαγωγές 
των ελληνικών µήλων είναι η Ιν-
δία που άνοιξε φέτος και φαίνεται 
πως υπάρχουν πολλές προοπτικές.

ΑΓΟΡΑ ΜΗΛΩΝ 
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Ξεπούλησαν νωρίς φέτος τα µήλα, προσεχώς καλύτερα



Κυνηγά την ανοδική αντίδραση 
των διεθνών αγορών το ΧΑ 
Από τις 22 Μαΐου, όταν και ενδοσυνεδριακά βρέθηκε 
στις 601 μονάδες, το ΧΑ έχει καταγράψει μια 
σημαντική αντίδραση, προσφέροντας ανακούφιση σε 
πολλά χαρτοφυλάκια που προσπαθούσαν όλο το 
προηγούμενο διάστημα να υπερκεράσουν τη 
συσσώρευση στα επίπεδα κάτω από τις 650 μονάδες. 
Ωστόσο, αν και χρειάζεται μια «στάση αφομοίωσης» 
των επιπέδων που είχε να ανακτήσει από τις αρχές 
Μαρτίου το ΧΑ, αυτό που έχει σημασία είναι η αγορά 
να καλύψει το κενό της ετεροχρονισμένης αντίδρασης 
σε σχέση με την ανάκαμψη των διεθνών δεικτών.

ΣΕΛΟΝΤΑ: Η Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε στις 27 
Μαΐου το αίτημα της Andromeda 

Seafood για άσκηση δικαιώματος 
εξαγοράς των υπολοίπων κοινών 
ονομαστικών μετοχών της Σελόντα που 
δεν απέκτησε μέσω της υποχρεωτικής 
δημόσιας πρότασης. Στις 12/6 σταματά 
η διαπραγμάτευση των μετοχών της 
Σελόντα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

ΚΡΙ-ΚΡΙ: H βιομηχανία γάλακτος 
δημοσίευσε τις οικονομικές καταστάσεις 
α’ τριμήνου 2020. Ο κύκλος εργασιών 
διαμορφώθηκε σε 27,45 εκατ. ευρώ, 
αυξημένος +25,6% από το 2019. Στην 
ελληνική αγορά γιαουρτιού, οι πωλήσεις 
της ΚΡΙ-ΚΡΙ εμφανίζουν αύξηση 24,8%, 
αγγίζοντας τα 12,2 εκατ. ευρώ.

CAMPBELL: Η εταιρεία σνακ και απλών 
γευμάτων ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 
για το τρίμηνο μέχρι τις 26 Απριλίου 
αυξημένα στα 168 εκατ. δολάρια ή 55 
σεντς ανά μετοχή από τα 84 εκατ. 
δολάρια ή 28 σεντς ανά μετοχή πριν 
από ένα χρόνο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν 
15% στα 2,24 δισ. δολάρια, υψηλότερα 
από τις εκτιμήσεις για 2,21 δισ. δολάρια. 

ΕUROBANK: Σε συνεργασία με την 
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, η 
Eurobank συμμετέχει στο «Ταμείο 
Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid 19» 
για τη χορήγηση νέων δανείων σε 
κεφάλαια κίνησης περίπου 800 εκατ. 
ευρώ, καλυπτόμενων από εγγύηση ΕΑΤ.

KΑΡΕΛΙΑΣ: Την Τετάρτη 24 Ιουνίου, 
θα γίνει η τακτική γενική συνέλευση 
των μετόχων της «Καπνοβιομηχανία 
Καρέλια Ανώνυμος Εταιρεία» με 
αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την έγκριση 
διάθεσης των ετήσιων κερδών της 
χρήσης 01/01/2019 - 31/12/2019 και 
διανομής μερίσματος.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Το κλίμα της αγοράς διαχρονικά είναι συν-
δεδεμένο με τις μακροπρόθεσμες προσ-
δοκίες για ανάπτυξη, καθώς οι χρηματο-
οικονομικές αγορές συνηθίζουν να βλέ-
πουν πέραν των κοινωνικών και πολιτι-
κών αναταραχών. Αυτό αναφέρει άρθρο 
των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο 
σήμερα, οι επενδυτές επικεντρώνουν την 
προσοχή τους στο άνοιγμα της οικονομι-
κής δραστηριότητας στις ΗΠΑ, αντί για τον 
κλοιό αναταράξεων στον οποίο βρίσκονται 
πολλές αμερικανικές πόλεις, μετά τον φό-
νο του Τζορτζ Φλόιντ -ενός άοπλου μαύ-
ρου άνδρα- από αστυνομικό και στην πε-
ποίθηση πως τα χειρότερα του Covid-19 
μπορεί να έχουν περάσει.

Οι επενδυτές μπορούν να παραπέμψουν 
στην ιστορία, όπως στο το τέλος ενός αι-
ματηρού 1968, όπου ο S&P 500 έκλεισε τη 

χρονιά 11% υψηλότερα, παρά τις δολοφο-
νίες των Martin Luther King και Robert F. 
Kennedy ή αντίστοιχα το 1992, μετά τις ε-
ξεγέρσεις από την αθώωση αστυνομικών 
στο Λος Άντζελες για τον ξυλοδαρμό ενός 
άλλου μαύρου άνδρα κλπ. 

Στο μεταξύ, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Σταθερότητας θα χορηγεί δάνεια με αρνητι-
κό επιτόκιο στις χώρες που θα υποβάλουν 
αίτημα για πιστωτική γραμμή στο πλαίσιο 
του νέου εργαλείου του για αντιμετώπιση 
του αντίκτυπου της πανδημίας. Σύμφωνα 
με τον οικονομικό διευθυντή του ESM, Κά-
λιν Άνεβ Γιάνσε, το επιτόκιο που θα πλη-
ρώσει μία χώρα, που θα ζητήσει 7ετές δά-
νειο, θα είναι -0,07% με τα σημερινά δε-
δομένα, που σημαίνει ότι θα τους επιστρέ-
φονται χρήματα. Ο ESM εργάζεται για να 
χαρακτηρισθούν «κοινωνικά ομόλογα».

Γάλαθλον
Η γαλακτοβιομηχανία της Ηπείρου 
Δωδώνη γιορτάζει για 5η χρονιά  
την Παγκόσμια Ημέρα Γάλακτος, 
προσκαλώντας το κοινό να λάβει 
μέρος σε ένα μοναδικό «Γάλαθλον» 
και να βοηθήσει στη συγκέντρωση 1 
τόνου γάλακτος, για την υποστήριξη 
του σημαντικού έργου της Praksis και 
των Κέντρων Ημερήσιας Υποδοχής 
Αστέγων στην Αθήνα και τον Πειραιά.

Διακρίσεις
Το φρέσκο γάλα «Η ΑΒ κοντά στην 
ελληνική γη» που προέρχεται από μικρές 
φάρμες της Θεσσαλίας απέσπασε δύο 
μεγάλες διακρίσεις στον παγκόσμιας 
φήμης διαγωνισμό των Monde Selection 
Awards 2020.  Συγκεκριμένα, απέσπασε: 
i)Χρυσό βραβείο ποιότητας για το 
φρέσκο γάλα 3,7% λιπαρά (πλήρες). 
ii) Ασημένιο βραβείο ποιότητας για το 
φρέσκο γάλα 1,5% λιπαρά (ελαφρύ).

Οι αγορές βλέπουν
πέραν των ταραχών 

 Ιστορικά οι επενδυτές ψύχραιμοι στις εξεγέρσεις 

 Καθοδόν κοινωνικά ομόλογα από τον ESM

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
674,07

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 03/06

680

675

670

665

660

655

650
Πέµπτη
28/05

Παρασκευή
29/05

∆ευτέρα
01/06

Τρίτη
02/06

Τετάρτη
03/06

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
MARFIN INV. 0,0800 19,40 % 

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε 1,2200 15,09 %

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 0,5190 8,13 % 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,1780 7,88 % 

QUALITY AND RELIABILITY Α.Β.Ε.Ε. 0,2370 5,80%

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ 0,3280 -7,34 %

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΒΕΤΕ 2,1000 -7,08 % 

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ  0,2880 -5,26 % 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε 0,4000 -4,76 % 

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ  1,1300 -4,64% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.144,11 + 1,56%
 NASDAQ Comp 9.668,62  + 0,64%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.267,89 + 3,45%
Λονδίνο FTSE 100 6.382,41 + 2,61%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.487,36 +3,88%
Παρίσι CAC-40 5.022,38 +3,36%
Ζυρίχη SMI 10.183,77 + 2,33%
Τόκιο NIKKEI-225 22.613,76 +1,29%
 
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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Ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης του αγρότη 
και... όλου του κόσμου οι πλατφόρμες

Σ
τις 3 Ιουνίου, το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης µε δελτίο τύπου ανακοίνωσε 
µια νέα πλατφόρµα από την οποία, οι α-
γρότες θα µπορούν να λαµβάνουν τη βε-

βαίωση του κατ’ επάγγελµα αγρότη. Συγκεκριµένα, 
στο δελτίο τύπου λέει: Ο υπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκης Βορί-
δης στο πλαίσιο εκσυγχρονισµού 
των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των 
αγροτών, προχωρά στην απλούστευ-
ση της διαδικασίας έκδοσης βεβαί-
ωσης επαγγελµατία αγρότη. Μέσω 
της υπηρεσίας αυτής οι αγρότες θα 
µπορούν να εξυπηρετούνται ψηφι-
ακά, µέσω του υπολογιστή τους ή 
του κινητού τηλεφώνου τους µε έ-
να «κλικ» µέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρµας  https://contextapps.
minagric.gr/maae/logininternal.
zul. Σηµειώνεται ότι η βεβαίωση 
που εκδίδεται ψηφιακά δεν χρή-
ζει περαιτέρω επικύρωσης.

Η βεβαίωση ισχύει για την περί-
οδο από τις 01-01-2020 έως τις 31-
12-2020 µε στοιχεία του φορολογι-
κού έτους 2018 και αφορά τους α-
γρότες για τους οποίους έχουν πραγ-
µατοποιηθεί οι προβλεπόµενοι δι-

ασταυρωτικοί έλεγχοι από τις αρµόδιες υπηρεσίες.  
Το υπουργείο θα συνεχίσει να εργάζεται υπέρ της α-

ναβάθµισης των υπηρεσιών που παρέχονται ηλεκτρο-
νικά στους αγρότες στην κατεύθυνση της  µετάβασης 
στη νέα ψηφιακή εποχή που επιχειρεί η Κυβέρνηση.

ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
Φυσικά, όπως όλες οι πλατφόρµες, έτσι κι αυτή δεν 

λειτουργεί τουλάχιστον στο ξεκίνηµα της.  ∆εν ενο-
χλεί σε καµία περίπτωση το γεγο-
νός, ότι δεν λειτουργεί πλατφόρ-
µα την ηµέρα που ανακοινώνεται 
η λειτουργία της.

Είναι τουλάχιστον αστείο όµως, οι τύποι που γρά-
φουν τα δελτία τύπου, να µην λαµβάνουν υπόψη την 
πιθανότητα ότι µπορεί να µην λειτουργήσει ρε αδερ-
φέ. Ή µπορεί να έχει κάποια προβλήµατα στο ξεκί-
νηµα της τα οποία οι προγραµµατιστές ίσως δεν έλα-
βαν υπόψη. Άραγε πόσο δύσκολο είναι να γράψουν: 
«...και θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία την τάδε 
του µήνα...», δίνοντας ένα περιθώριο στις όποιες δι-
ορθώσεις απαιτηθούν. 

Παρατηρούµε επίσης για µία ακόµη φορά, όπως 
σε όλα τα δελτία τύπου / ανακοινώσεις κλπ., την έκ-
φραση «µε ένα κλικ». Έχουν µάθει όλοι και χρησι-
µοποιούν την έκφραση «µε ένα κλικ». Από πού να 
ξεκινήσω;

Πας στον ΟΑΕ∆, έχουν κλείσει και την αυλόπορτα 
και δίνουν εντολές από το τηλέφωνο, εφόσον φυσι-
κά µπορέσεις να πιάσεις γραµµή. 

Πας Εφορία, τα ίδια: µπαίνεις µόνο µε ραντεβού, το 
οποίο για να το κλείσεις πρέπει να το κάνεις µε το τη-

λέφωνο, αλλά δεν πιάνεις γραµµή και παλεύεις ώρες.
Επανέρχοµαι στο θέµα των βεβαιώσεων των αγροτών. 

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΠΠΥΕΛ, ΤΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Τη βεβαίωση, κάποιος µπορεί να τη χρειαστεί για 

πολλούς λόγους: 
i. Γιατί τη ζητά η τράπεζα προκειµένου να ανανε-

ώσει το δάνειο µε χαµηλό επιτόκιο.
ii. Γιατί πρέπει να υποβάλλει το φάκελο για να 

ενταχθεί σε κάποιο πρόγραµµα.
iii. Γιατί θέλει να αγοράσει ένα αγροτεµάχιο και 

απαιτείται προκειµένου να τύχει της απαλλαγής κα-
τά τη σύνταξη των συµβολαίων. Και φυσικά,

iv. Για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες, 
στην προσπάθεια υποβολής της δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήµατος, δεν είναι κλικαρισµένος ο κω-
δικός 037/ 038 του εντύπου Ε1, µε αποτέλεσµα να 
επιβαρύνεται µε επιπλέον φόρο, αφού δεν τυγχά-
νει του αφορολογήτου.

Μέχρι πέρυσι, τη βεβαίωση την ελάµβαναν οι ί-
διοι οι παραγωγοί, προσκοµίζοντας τα δικαιολογη-
τικά στο ΚΕΠΠΥΕΛ της περιοχής τους.

Φέτος, από το ξεκίνηµα της φορολογικής περιό-
δου, πήγαιναν στα γραφεία που συνέτασσαν τη δή-
λωση ΟΣ∆Ε, προσκόµιζαν τα φορολογικά δικαιολο-
γητικά και µαζί µε τα υπόλοιπα που απαιτούνταν, 
υποβάλλονταν από το φορέα µε email στο αρµόδιο 
γραφείο ΚΕΠΠΥΕΛ. Αυτή η διαδικασία τελικά δεν 
πρόλαβε να περπατήσει για πολλές µέρες, αφού 
πλέον έχουµε την ηλεκτρονική λήψη.

Εύχοµαι να λειτουργήσει υποδειγµατικά. Θα πε-
ριµένουµε λίγες µέρες να δούµε πώς θα πάει, αφού 
ανοίξει πρώτα. Και φυσικά, θα περιµένουµε να δού-
µε ποια θα είναι η αµφίδροµη σχέση της βεβαίω-
σης µε την ενηµέρωση του κωδικού 037/ 038 του 
Ε1, προκειµένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία υ-
ποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για την ακύ-
ρωση επιβολής πρόσθετου φόρου.

Στοιχεία 2018
Η βεβαίωση ισχύει από 
01-01-2020 έως 31-12-
2020 µε στοιχεία φορο-

λογικου έτους 2018 

∆ια χειρός
Μέχρι πέρυσι, οι παρα-
γωγοί προσκόµιζαν οι 
ίδιοι τα δικαιολογητικά 

στο ΚΕΠΠΥΕΛ

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)

«ΕΡΓΟΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 
ΜΕΤΑΚΛΗΤΟΥΣ»

Η νέα διαδικασία εισόδου αλλοδαπών στη 
χώρα µας, µε τη µέθοδο της 6µηνης 
µετάκλησης για αγροτικές εργασίες, 

εξασφαλίζει την πληρωµή τους µε 
εργόσηµο. Αυτό σηµαίνει ότι µειώνεται 

σε πολλές περιπτώσεις η επιβάρυνση της 
ασφάλισης εργατών γης µε ΙΚΑ.

Φορολογικές δηλώσεις: τι είχες 
Γιάννη, τι είχα πάντα!

Ξεκίνησαν να υποβάλλονται οι δηλώσεις σιγά 
σιγά. Στην ΑΑ∆Ε πρέπει να αντικαταστήσουν 
κάποιους, γιατί οι παρατηρητές που έχουν 
µάλλον λένε ψέµατα. ∆εν εξηγείται διαφορετικά 
όταν, τους τηλεφωνείς και τους ενηµερώνεις ότι 
«Ο Όλυµπος (taxis) έπεσε» (κατά την ταινία) και 
να σου απαντάνε «µα τι λέτε κύριε, εµείς δεν 
έχουµε τέτοια ενηµέρωση...». Να µας πείτε από 
πού ενηµερώνεστε µόνο, να πάρουµε κι εµείς.
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Στην ADAMA και τυπικά 
η ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια

  Η πλήρης συνένωση έρχεται μετά από 30 επιτυχημένα χρόνια 
συνεργασίας και ανάπτυξης, στην εξυπηρέτηση των Ελλήνων αγροτών

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Ολοκληρώνεται και τυπικά η διαδικασία 
µεταβίβασης του υπόλοιπου 51% της ΑΛ-
ΦΑ Γεωργικά Εφόδια στην παγκόσµιας εµ-
βέλειας εταιρεία φυτοπροστασίας ADAMA, 
µετά το πράσινο φως που δόθηκε για την 
υλοποίηση της συγκεκριµένης συµφωνί-
ας και από την Επιτροπή Ανταγωνισµού.

Η πλήρης συνένωση των δύο εταιρειών, 
έρχεται µετά από 27 χρόνια συνεργασίας 
στη διάρκεια των οποίων η ADAMA κατεί-
χε το 49% της ΑΛΦΑ Γεωργικά Εφόδια και η 
οικογένεια Παΐσιου το 51%. Η νέα εξέλιξη 
φέρει την ADAMA να κατέχει το 100% της 
ελληνικής εταιρείας, αλλά και τον πλήρη 
έλεγχο της Agribul που είχε δηµιουργηθεί 
πριν από κάποια χρόνια στη Βουλγαρία.

Η επίσηµη ενηµέρωση θέλει την ΑΛΦΑ 
υπό τον πλήρη έλεγχο της ADAMA να εκ-
χωρεί τις διαδικασίες παραγωγής και δια-
νοµής σε µια νέα εταιρική οντότητα, που 
ανήκει στην οικογένεια Παΐσιου.

Στην ανακοίνωση της η ADAMA Ltd, 
στις 26 Μαΐου, αναφέρει ότι θα αποκτήσει 
το υπόλοιπο 51% των µετοχών στην Άλφα 
Γεωργικά Εφόδια Α.Ε.Β.Ε. («ΑΛΦΑ»), κο-
ρυφαία ελληνική προµηθευτική εταιρεία 
προϊόντων φυτοπροστασίας και άλλων γε-
ωργικών προϊόντων. Η ΑΛΦΑ ιδρύθηκε το 
1983 από τον Βασίλη Παΐσιο και εξελίχθη-
κε σε µία από τις ηγετικές προµηθευτικές 
εταιρείες προϊόντων φυτοπροστασίας και 
άλλων γεωργικών προϊόντων για τους Έλ-
ληνες αγρότες. Η ΑΛΦΑ είναι αντιπρόσω-
πος της ADAMA στην Ελλάδα εδώ και πε-
ρισσότερα από 30 χρόνια, ενώ οι δύο ε-
ταιρείες υπήρξαν στρατηγικοί εταίροι στη 
χώρα µετά από την απόκτηση µεριδίου 
49% στην ΑΛΦΑ από την ADAMA το 1993.

Η ADAMA και ο Β. Παΐσιος έχουν συνά-
ψει σειρά συµφωνιών βάσει των οποίων 

η ADAMA θα αποκτή-
σει το υπόλοιπο µερί-
διο 51% που δεν κατέχει 
ήδη στην ΑΛΦΑ, ενώ η ΑΛ-
ΦΑ θα εκχωρήσει τις διαδικα-
σίες παραγωγής και διανοµής σε 
µια νέα εταιρική οντότητα που ανήκει 
στην οικογένεια Παΐσιου. Ως εκ τούτου, η 
ADAMA θα κατέχει το 100% της εµπορικής 
επιχείρησης της ΑΛΦΑ, συµπεριλαµβανο-
µένης της θυγατρικής πλήρους ιδιοκτησίας 
Agribul στη Βουλγαρία, παρέχοντας προϊ-
όντα φυτοπροστασίας και άλλα γεωργικά 
προϊόντα στους ντόπιους αγρότες.

Ο Bertrand Lombard, αντιπρόεδρος Νό-
τιας Ευρώπης της ADAMA, δήλωσε: «Μετά 
από πολλά χρόνια επιτυχούς συνεργασί-
ας µε την ADAMA, η συναλλαγή αυτή θα 
καταστήσει τελικά την ΑΛΦΑ πλήρες µέ-
λος της οικογένειας της ADAMA. Χάρη 
στην υποστήριξη της πλήρως εξειδικευ-
µένης οµάδας της ΑΛΦΑ, η ADAMA θα ε-
νισχύσει περαιτέρω τη θέση και τις προ-
σφορές της σε αυτή την κεντρικής σηµα-
σίας αγορά, τροφοδοτώντας τη διαρκή α-
νάπτυξη της προσφοράς προϊόντων προ-
στιθέµενης αξίας, ενισχύοντας τις ήδη ι-
σχυρές σχέσεις της ΑΛΦΑ µε τοπικούς δι-
ανοµείς, εµπόρους λιανικής πώλησης α-
γροτικών προϊόντων και αγρότες».

Ο Βασίλειος Παΐσιος, πρόεδρος και ∆ι-
ευθύνων Σύµβουλος της ΑΛΦΑ, πρόσθεσε: 
«Η παγκόσµια εµβέλεια και η ευρεία γκά-
µα προϊόντων της ADAMA, σε συνδυασµό 
µε την ισχυρή τοπική τεχνογνωσία της ο-
µάδας µας, αποτελούν συνταγή για συνε-
χή ανάπτυξη στην περιοχή. Θεωρώ ότι αυ-
τό είναι το επόµενο λογικό βήµα για την ε-
ταιρεία ώστε να προχωρήσει στην ελληνι-
κή αγορά προστασίας των καλλιεργειών». 

Η συναλλαγή αναµένεται να ολοκληρω-
θεί τις επόµενες εβδοµάδες, µετά την ολο-
κλήρωση των συνηθισµένων διαδικασιών.

Ολοκληρωµένο 
χαρτοφυλάκιο 
λύσεων από
την ΑΛΦΑ
Η ΑΛΦΑ ιδρύθηκε το 1983 από τον Βασίλη Παΐσιο και 
εξελίχθηκε σε µία από τις ηγετικές προµηθευτικές 
εταιρείες αγροτικών προϊόντων στην Ελλάδα. Με µια 
οµάδα 85 υπαλλήλων, συµπεριλαµβανοµένων 36 
γεωπόνων σε όλη την Ελλάδα, η εταιρεία προσφέρει 
ένα ολοκληρωµένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 
επικεντρωµένο στην παροχή λύσεων και συµβουλών 
υψηλής ποιότητας στον Έλληνα αγρότη. Τα προϊόντα 
της ΑΛΦΑ (προϊόντα φυτοπροστασίας, 
πολλαπλασιαστικού υλικού και λιπάσµατα) προσφέρουν 
λύσεις για τις περισσότερες καλλιέργειες στην Ελλάδα. 
Η εταιρεία έχει έδρα στην Αθήνα, ενώ διαθέτει µια από 
τις πλέον σύγχρονες µονάδες παραγωγής, 
συσκευασίας και διακίνησης στα Οινόφυτα Βοιωτίας.

Χάρη στην υποστήριξη της 
πλήρως εξειδικευµένης οµάδας 
της ΑΛΦΑ, η ADAMA ενισχύει 
περαιτέρω τη θέση και τις 
προσφορές της στην αγορά.

H ADAMA θα κατέχει το 100% 
της ΑΛΦΑ και της θυγατρικής 
πλήρους ιδιοκτησίας Agribul 
στη Βουλγαρία, παρέχοντας 
προϊόντα φυτοπροστασίας και 
άλλα γεωργικά προϊόντα στους 
ντόπιους αγρότες.

Eνίσχυση

Αgribul

Η ADAMA είναι σε θέση 
να προσφέρει µια τεράστια 
γκάµα ξεχωριστών µιγµάτων, 
σκευασµάτων και υψηλής ποιότητας 
διαφοροποιηµένων προϊόντων, 
παρέχοντας λύσεις που ικανοποιούν 
τις τοπικές ανάγκες των αγροτών 
και των πελατών σε περισσότερες 
από 100 χώρες παγκοσµίως.

100 χώρες
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E Ι ∆ Ι Κ Ο  Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α

Υπάρχει τρόπος για πολύ περισσότερα      
Ο δείκτης Micronaire, η ποιότητα της ίνας, το βάρος και ο αριθµός των καρυδιών. Όλα 
τα παραπάνω εξαρτώνται από το άζωτο στο βαµβάκι που είναι κρίσιµης σηµασίας να 
εφαρµόζεται µε προσοχή και επάρκεια ειδικά στα νεαρά φυτά. Άλλωστε, οι ανάγκες 
του βαµβακιού είναι ευµετάβλητες και επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες. Εξίσου 
σηµαντικό το άζωτο και στο καλαµπόκι, η έλλειψη του οποίου οδηγεί σε µειωµένες 
αποδόσεις, ακόµα κι αν τα άλλα θρεπτικά στοιχεία βρίσκονται σε επάρκεια.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ 
ΣΕ ΑΖΩΤΟ (ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ)

ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

18�3010�18
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>  Υψηλή η συσχέτιση μεταξύ του εδαφικού αζώτου και του ύψους της καρποφορίας, της 
απόδοσης και της ποιότητας των ινών στο βαμβάκι λόγω αύξησης του αριθμού στα καρύδια

ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ MICRONAIRΕ    
ΜΗΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ ΤΗΣ ΙΝΑΣ 
ΕΠΙΔΡΑ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΑΖΩΤΟ  

Η ορθολογική λίπανση του 
βαμβακιού είναι ένας από τους 
κυριότερους παράγοντες που 
συντελούν στην αύξηση των 
στρεμματικών αποδόσεων και την 
ποιοτική βελτίωση των παραγόμενων 
προϊόντων της καλλιέργειας.
Γενικά η σπουδαιότητα του αζώτου, 
στην προαγωγή της αύξησης και της 
ανάπτυξης του ριζικού συστήματος, 
καθώς και της παραγωγής των 
καλλιεργειών, αλλά και στην ενίσχυση 
της πρόσληψης από τα φυτά των 
υπόλοιπων θρεπτικών στοιχείων 
στην ανάπτυξη, συνίσταται στις 
βασικές διαδικασίες που συμμετέχει 
κατά τη διάρκεια του βιολογικού 
κύκλου των φυτών.  Στην καλλιέργεια 
του βαμβακιού το άζωτο επιδρά 
σε όλα τα στάδια ανάπτυξής του. 
Συγκεκριμένα, προάγει τη βλαστική 
ανάπτυξη, αυξάνει την ένταση της 
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας 
των φυτών, το δείκτη φυλλικής 
επιφάνειας και την περιεκτικότητα των 
φύλλων σε χλωροφύλλη. Παράλληλα 
ενισχύει την ανάπτυξη των φυτών, την 
παραγωγή περισσότερων πλάγιων 
διακλαδώσεων, των χτενιών, των 
λουλουδιών, των ανθοφόρων κλάδων, 
των άθεων και των καρυδιών, καθώς 
και τον αριθμό, το βάρος και το 

μέγεθος του καρυδιού, του σπόρου 
και των ινών. 
Μετά από μακροχρόνια πειράματα 
έχει παρατηρηθεί υψηλή συσχέτιση 
μεταξύ του εδαφικού αζώτου και 
του ύψους της καρποφορίας, της 
απόδοσης και της ποιότητας των ινών. 
Η θετική αυτή επίδραση στην απόδοση 
οφείλεται κυρίως στην αύξηση 
του αριθμού των καρυδιών, αλλά 
και στην αύξηση του βάρους τους.  
Αντίστοιχα όσον αφορά τη συσχέτιση 
μεταξύ του εδαφικού αζώτου και 
των ποιοτικών χαρακτηριστικών της 
ίνας, έχει αποδειχτεί ότι η επάρκεια 
αζώτου επηρεάζει θετικά το μήκος , 
την αντοχή της ίνας, το SCI (Spinning 
Consistency Index = συντελεστής 
κλωσιμότητας). Επίσης η επάρκεια 
αζώτου επηρεάζει θετικά το δείκτη 
micronaire (MIC) των ινών του 
βαμβακιού. Ο δείκτης micronaire 
(MIC) παρέχει σημαντικά στοιχεία 
για κρίσιμα χαρακτηριστικά για την 
επεξεργασία των ινών του βαμβακιού 
(λεπτότητα και ωριμότητα των ινών), 
καθώς και για την ποιότητα των 
ινών και επηρεάζει τα neps (κόμβοι 
μπερδεμένων ινών), την απόδοση 
σε νήμα, την ποιότητα νήματος και 
υφασμάτων καθώς και την βαφή και 
εμφάνιση του νήματος. 
Η έλλειψη αζώτου, ανάλογα με 

το βαθμό της έντασης, μπορεί να 
εκδηλωθεί με αποχρωματισμούς 
των παλαιότερων φύλλων, 
καχεκτική ανάπτυξη του φυτού, 
πτώση των καρποφόρων οργάνων 
και τελικά μειωμένες αποδόσεις 
παραγωγής και υποβάθμιση των 
ποιοτικών χαρακτηριστικών των 
ινών. Ταυτόχρονα με την έλλειψη 
αζώτου παρατηρείται μείωση του 
μεγέθους των φύλλων και του 
αριθμού των καρποφόρων κόμβων. 
Σε περιπτώσεις τροφοπενίας αζώτου, 
παρατηρείται επίσης περιορισμός στην 
πρόσληψη των υπόλοιπων θρεπτικών 
ουσιών αλλά και του νερού. 

ΔΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 
– ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΠΕΛ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΠΠΑ 
ΕΛΙΣΑΒΕΤ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΣΠΕΛ

ΠΡΙΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΤΑ 
ΧΤΕΝΙΑ ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ 
ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΡΕΨΗΣ  

Ο ρυθμός πρόσληψης του αζώτου στο βαμβάκι 
ακολουθεί την πορεία συσσώρευσης της ξηράς 
ουσίας στα διάφορα τμήματα του φυτού. Η 
μεγαλύτερη ποσότητα αζώτου συγκεντρώνεται 
στους σπόρους. Κατά το άνοιγμα των καρυδιών 
πάνω από το 90% του Ν που περιέχεται σε 
αυτά βρίσκεται στο σπόρο. Συνεπώς κατά το 
στάδιο του νεαρού φυτού, πριν την εμφάνιση 
των χτενιών, το βαμβάκι απαιτεί σχετικά υψηλές 
ποσότητες αζώτου (Ν), καθώς το φυτό εισέρχεται 
στο στάδιο της εμφάνισης χτενιών, αλλά και 
στα επόμενα στάδια οι απαιτήσεις θρέψης της 
καλλιέργειας αυξάνονται και μεγιστοποιούνται 
κατά το στάδιο της καρποφορίας. Γι’ αυτό είναι 
αναγκαίος ο εφοδιασμός της καλλιέργειας με τις 
αναγκαίες ποσότητες αζώτου, μέσω της βασικής 
αλλά και της επιφανειακής λίπανσης. 
Η λίπανση του βαμβακιού είναι αναγκαία 
να ορίζεται με βάση τα αποτελέσματα των 
εδαφολογικών αναλύσεων, τα επίπεδα 
των θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, την 
καλλιεργούμενη ποικιλία, τις κλιματικές 
συνθήκες της περιοχής, το μήκος της βλαστικής 
περιόδου, καθώς και την ποσότητα και την 
ποιότητα του νερού. 
Συνεπώς, η ορθολογική λίπανση του βαμβακιού 
διασφαλίζει την υψηλή παραγωγικότητα των 
εδαφικών πόρων και εξασφαλίζει υψηλές 
ποιοτικές αποδόσεις, και κατ’ επέκταση 
παραγωγή προϊόντων με υψηλές προδιαγραφές. 

  ΝΕΑΡΟ ΦΥΤΟ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΒΑΜΒΑΚΙΟΥ 
ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 400 ΚΙΛΩΝ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΑΖΩΤΟ 10�18
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΦΩΣΦΟΡΟ 6�8
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ

N

Ρ2Ο5

K2O

ΚΑΛΙΟ
6�8
ΚΙΛΑ/ΣΤΡΕΜΜΑ

ΒΑΜΒΑΚΙ
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ

Τα τελευταία χρόνια καλλιεργούνται 
υβρίδια καλαμποκιού πολύ παραγωγικά 
σε βιομάζα και καρπό, που όμως είναι 
ιδιαίτερα απαιτητικά σε θρεπτικά στοιχεία 
και κυρίως σε άζωτο. Σε κάθε περίπτωση, 
οι παραγωγοί θα πρέπει να «ακούνε» τα 
φυτά της φυτείας και να προχωρήσουν 
σε ορθολογική αζωτούχο λίπανση της 
καλλιέργειας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί το 
μέγιστο της παραγωγής και κατ’ επέκταση 
και του εισοδήματος τους, η βέλτιστη 
αποτελεσματικότητα της λίπανσης και το 
μικρότερο δυνατό κόστος. 
Το άζωτο αποτελεί καθοριστικό παράγοντα 
για την απόδοση της καλλιέργειας, καθώς 
προωθεί την ανάπτυξη, αυξάνει την 
απόδοση και βελτιστοποιεί την ποιότητα. 
Όπως αποδεικνύεται από έρευνες, οι 
μέγιστες ανάγκες του καλαμποκιού 
σε άζωτο παρατηρούνται από την 75η 
έως 90ή ημέρα μετά τη σπορά, δηλαδή 
μεταξύ της άνθησης της φόβης και των 
στυλών. Εκείνο το χρονικό διάστημα, 
παρατηρείται και ο μέγιστος ρυθμός 
αυξήσεως του ξηρού βάρους των 

φυτών και προσλαμβάνεται το 60-
65% της συνολικής ποσότητας αζώτου. 
Μάλιστα, η πρόσληψη του αζώτου 
συνεχίζει και μετά την 90ή ημέρα, 
από το στάδιο γεμίσματος του σπόρου 
μέχρι τη φυσιολογική ωρίμανση, με 
βαθμιαία μείωση του ρυθμού της. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι, το σύνολο σχεδόν 
του αζώτου αποθηκεύεται στον καρπό 
και ακολούθως, με τη συγκομιδή 
απομακρύνεται ένα σημαντικό μέρος 
που έχει προστεθεί στην καλλιέργεια, 
καθιστώντας αναγκαίο τον εμπλουτισμό 
του εδάφους σε κάθε καλλιεργητικό 
κύκλο. Συνεπώς, η έλλειψη αζώτου 
οδηγεί σε σημαντική μείωση της 
απόδοσης, ενώ ακόμη και αν τα άλλα 
θρεπτικά στοιχεία βρίσκονται σε 
επάρκεια στο έδαφος, δεν μπορούν να 
απορροφηθούν αποτελεσματικά από τα 
φυτά. Τα πρώτα συμπτώματα έλλειψης 
αζώτου εκδηλώνονται στα κατώτερα 
φύλλα, τα οποία εμφανίζουν κιτρινίσματα 
που αρχίζουν από την κορυφή του 
φύλου και προχωράνε κατά μήκος του 
κεντρικού νεύρου προς τη βάση του 
φύλου σε σχήμα «V» αφήνοντας δυο 
πράσινες πλευρές. Παράλληλα, και οι 

σπάδικες επηρεάζονται δυσμενώς από 
την έλλειψη, καθώς γίνονται μικρότεροι 
και ατελώς συμπληρωμένοι. 
Για την παραγωγή 1-1,5 τόνων ανά 
στρέμμα συνήθως χρησιμοποιείται 
18-30 κιλά/στρέμμα άζωτο, 4-8 κιλά/
στρέμμα φώσφορο (Ρ2Ο5) και (K2O) 20-
25 κιλά/στρέμμα κάλιο. Από τη συνολική 
ποσότητα αζώτου που θα προστεθεί για 

όλη την καλλιεργητική περίοδο το 1/2 - 
2/3 εφαρμόζεται με τη βασική λίπανση, 
ενώ το υπόλοιπο με επιφανειακή 
λίπανση όταν τα φυτά έχουν ύψος 50-60 
εκατοστά. Η περίοδος των επιφανειακών 
λιπάνσεων συμπίπτει με τις μεγάλες 
ανάγκες της καλλιέργειας σε άζωτο και 
θρεπτικά στοιχεία και παρατηρείται η 
μεγαλύτερη ταχύτητα απορρόφησής του. 

> Τα νέα παραγωγικά σε βιομάζα και καρπό υβρίδια αραβόσιτου είναι πολύ απαιτητικά στη θρέψη

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΌΣ ΠΑΡΑΓΌΝΤΑΣ ΑΠΌΔΌΣΗΣ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΑΖΩΤΟ ΣΤΟ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΛΙΘΟΣ Η ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Η επιλογή της κατάλληλης ποσότητας 
λιπάσματος είναι αναγκαίο να 
προσδιορίζεται με βάση τις εδαφικές 
ιδιότητες, τα επίπεδα θρεπτικών στο 
έδαφος, το είδος της προηγούμενης 
καλλιέργειας, τις κλιματικές 
συνθήκες της περιοχής, τις συνολικές 
απαιτήσεις της καλλιέργειας σε 
θρεπτικά στοιχεία, τον τύπο και την 
πρωιμότητα του υβριδίου, τη χρήση 
της καλλιέργειας (αν προορίζεται 
για καρπό ή ενσίρωση), καθώς 
και την αναμενόμενη απόδοση της 

καλλιέργειας του καλαμποκιού. Η 
εδαφολογική ανάλυση είναι ένα 
σημαντικό εργαλείο για την εκτίμηση 
των θρεπτικών στοιχείων που 
απαιτούνται για την καλλιέργεια και 
αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο για την 
κατάρτιση ενός καλά σχεδιασμένου 
προγράμματος λίπανσης. Έρευνες 
έχουν δείξει ότι οι βασικές παράμετροι 
που επηρεάζουν την παραγωγή, 
την απόδοση και την ποιότητα του 
καλαμποκιού είναι η διαθεσιμότητα 
του νερού και η λίπανση.

          ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΚΙΛΆ ΘΡΕΠΤΙΚΏΝ ΣΤΟΙΧΕΙΏΝ ΓΙΆ ΠΆΡΆΓΏΓΉ 1 ΤΟΝΟΥ ΚΆΡΠΟΥ /ΣΤΡΕΜΜΆ 
ΘΡΕΠΤΙΚΌ 
ΣΤΌΙΧΕΙΌ

ΣΥΝΌΛΙΚΉ ΠΡΌΣΛΉΨΉ 
(ΚΙΛΆ)

ΚΆΡΠΌΣ 
(ΚΆΤΆΝΌΜΉ%)

ΦΥΛΛΆ, ΣΤΕΛΕΧΉ
(ΚΆΤΆΝΌΜΉ%)

ΆΖΩΤΟ 19.4 75 25

ΦΩΣΦΟΡΟΣ 2.7 84 16

ΚΆΛΙΟ 13.8 28 72

ΜΆΓΝΉΣΙΟ  1.4 33.9 66.1

ΆΣΒΈΣΤΙΟ 2.7 44.6 55.4

ΒΟΡΙΟ 0.016 41.3 58.7

ΨΈΥΔΆΡΓΥΡΟΣ 0.028 50 50

ΜΆΓΓΆΝΙΟ 0.031 41.8 58.2

ΣΊΔΗΡΟΣ 0.119 19.4 80.6

ΧΑΛΚΟΣ 0.07 74.5 25.5
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▲

ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΓΙΑ 
ΜΙΚΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
Η ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΛΙΠΑΝΣΗ
Ο συνηθέστερος τρόπος 
εφαρµογής της επιφανειακής 
λίπανσης είναι γραµµικά, 
µε ενσωµάτωση µε 
φρεζοσκαλιστήρι, για την µείωση 
των απωλειών, επιτυγχάνοντας 
παράλληλα την διαχείριση των 
ζιζανίων και το αυλάκωµα. Σε 
περίπτωση που στην καλλιέργεια 
εφαρµόζεται άρδευση µε 
σταγόνες, η λίπανση διοχετεύεται 
στο νερό της άρδευσης. 
Οι συνηθέστερες µορφές 
λιπασµάτων είναι η θειική 
αµµωνία, η φωσφορική αµµωνία, 
η νιτρική αµµωνία, και η ουρία. 
Να τονισθεί ότι για τη σχεδίαση 
ενός προγράµµατος λίπανσης 
των καλλιεργειών, η εδαφική 
ανάλυση είναι ένα χρήσιµο 
εργαλείο, έτσι ώστε να 
εφαρµοστεί ορθολογική λίπανση 
και να διασφαλιστεί η γονιµότητα 
του εδάφους και η απόδοση 
της καλλιέργειας. Η επιλογή 
της κατάλληλης ποσότητας 
λιπάσµατος είναι αναγκαίο να 
προσδιορίζεται µε βάση τις 
εδαφικές ιδιότητες, τα επίπεδα 
θρεπτικών στο έδαφος, το είδος 
της προηγούµενης καλλιέργειας, 
τις κλιµατικές συνθήκες της 
περιοχής, την πρωιµότητα και την 
παραγωγικότητα του υβριδίου.

Η Φυτοθρεπτική Α.Β.Ε.Ε., συµπληρώνει 
φέτος 30 χρόνια παρουσίας στην ελληνική 
και διεθνή γεωργική αγορά και αποτελεί 
σήµερα βασικό παράγοντα εφοδιασµού 
προϊόντων θρέψης, υψηλής ποιότητας, που 
ενσωµατώνουν νεοτερισµούς και καινοτοµίες. 
Η εµπειρία και η γνώση του ανθρώπινου 
δυναµικού της, σε συνδυασµό µε τα καινοτόµα 
προϊόντα που διαθέτει, έχουν κατατάξει 
την ΦΥΤΟΘΡΕΠΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε. ανάµεσα στις 
µεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες του κλάδου.

ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗ 
Η επάρκεια αζώτου αλλά και η 
διαθεσιµότητά του µεταξύ της 50ης και της 
90ης ηµέρας από την σπορά είναι κρίσιµη 
για την παραγωγή. Η αποφυγή απωλειών 
και η διαθεσιµότητά του στα κρίσιµα στάδια 
ανάπτυξης, µε τη χρήση νέων τεχνολογιών, 
είναι ένας στόχος απόλυτα εφικτός.
Η Φυτοθρεπτική, πρωτοπόρος στη χρήση 
νέων τεχνολογιών, έχει αναπτύξει σειρές 
λιπασµάτων στη φιλοσοφία της ελεγχόµενης 
απελευθέρωσης του αζώτου.
■ Η σειρά Slowtec βασίζεται στην 
παρεµπόδιση νιτροποίησης του αµµωνιακού 
αζώτου, µε αποτέλεσµα τη δραστική αποφυγή 
απωλειών νιτρικών λόγω έκπλυσης και τον 
συνεχή εφοδιασµό της καλλιέργειας µε άζωτο 
για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
■ Η σειρά Unique ενσωµατώνει την 
τεχνολογία των παρεµποδιστών ουρεάσης. Με
την εφαρµογή των λιπασµάτων Unique 
επιτυγχάνεται µείωση των απωλειών αζώτου 
υπό µορφή αέριας αµµωνίας και υπάρχει 
µεγαλύτερη ευελιξία ως προς τη χρονική 
περίοδο εφαρµογής του λιπάσµατος. Στην 
σειρά Unique περιλαµβάνονται τύποι ιδανικοί 
για τη βασική λίπανση αλλά και τύποι που 
καλύπτουν τις αυξηµένες απαιτήσεις σε άζωτο 
κατά το κρίσιµο στάδιο πριν και µετά την 
άνθηση. 
■ Η σειρά Neon ενσωµατώνει την καινοτόµα 
τεχνολογία PENXCEL που αποτελεί την 
τελευταία εξέλιξη προϊόντων µε παρεµποδιστές 
Αζώτου. Τα κοκκώδη λιπάσµατα Neon 
περιέχουν αναστολέα Ουρεάσης (NBPT) 

για αποφυγή απωλειών Αζώτου σε µορφή 
αέριας Αµµωνίας και αναστολέα νιτροποίησης 
(DCD) για µείωση των απωλειών Αζώτου 
λόγω έκπλυσης. Η αυξηµένη διείσδυση του 
συνδυασµού των δύο αναστολέων στον 
κόκκο του λιπάσµατος, µέσω της τεχνολογίας 
PENXCEL δηµιουργεί ένα «δίχτυ προστασίας» 
του Αζώτου.   Έτσι µε την εφαρµογή των 
λιπασµάτων Neon έχουµε πολλαπλά οφέλη:
■ Μείωση των απωλειών Αζώτου.
■ Οικονοµία στη λίπανση.
■ Προστασία του περιβάλλοντος.
■ Ορθολογική χρήση λιπασµάτων.
■ Αυξηµένες αποδόσεις.
■ Η σειρά Stampa είναι αποτέλεσµα της 
συνεργασίας της Φυτοθρεπτικής µε την 
εταιρεία Stoller USA και αποτελεί συνδυασµό 
της εξελιγµένης τεχνολογίας Stoller 
και της τεχνογνωσίας και εµπειρίας της 
Φυτοθρεπτικής. 
Η ενσωµάτωση παραγόντων τεχνολογίας 
Stoller σε κοκκώδη λιπάσµατα, µέσω της 
σειράς λιπασµάτων Stampa, δίνει την 
δυνατότητα να εφαρµοσθούν, µέσω της 
βασικής ή επιφανειακής λίπανσης, προιόντα 
που επιδρούν άµεσα στην ορµονική ισορροπία 
και φυσιολογία του φυτού. 
Με την εφαρµογή των κοκκωδών λιπασµάτων 
της σειράς STAMPA επιτυγχάνεται:
■ Οµοιόµορφο φύτρωµα των σπόρων χωρίς 
απώλειες.
■ Ανάπτυξη, από νωρίς, υγιούς ριζικού 
συστήµατος.
■ Αντιµετώπιση καταστάσεων αβιοτικού 
stress.
■ Φυτά που ανταπεξέρχονται καλύτερα στις 
δυσµενείς καιρικές συνθήκες του χειµώνα.
■ Αυξηµένη παραγωγή.
■ Βελτιωµένα ποιοτικά χαρακτηριστικά.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΑΖΩΤΟΥ 
ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΑ∆ΙΑ 
> Νέες τεχνολογίες για την αποφυγή των απωλειών και τη 
διαθεσιµότητα του αζώτου σε κρίσιµα στάδια από την Φυτοθρεπτική
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΖΩΤΟΥΧΟΣ ΘΡΕΨΗ ΜΕ NUTRIMORE

Στο καλαµπόκι και το βαµβάκι ζητούµενο όλων είναι 
η αύξηση της σοδειάς αλλά και η βελτιωµένη ποιότητα 
του παραγόµενου προϊόντος. Η εταιρεία Gavriel προς 
αυτή την κατεύθυνση προτείνει τα καινοτόµα λιπάσµατα 
από την σειρά Nutrimore. Άλλωστε, λιπάσµατα όπως 
είναι η κοινή ουρία, η απλή ουροθειική ( σύµπλοκη ή 
σύµµεικτη ), η νιτρική αµµωνία η ασβ. νιτρ. αµµωνία και 
η νιτροθειϊκή, είναι ξεπερασµένα αναφέρει η εταιρεία και 
έχουν µεγάλες απώλειες.
 
Τα Nutrimore N-PLUS 46-0-0 ή Nutrimore 
WINNER 40-0-0+14,5 SO3 εξασφαλίζουν:
■ Περισσότερο άζωτο διαθέσιµο για τα φυτά, άρα 
αυξηµένη απόδοση και κερδοφορία. Τα Nutrimore είναι 
ενισχυµένα µε το σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain 
γι’ αυτό και έχουν µηδενικές απώλειες αζώτου λόγω 
εξαέρωσης. Επίσης δεν περιέχουν καθόλου νιτρικό 
άζωτο το οποίο συνήθως χάνεται πριν προλάβουν 
τα φυτά να το απορροφήσουν. Με τα Nutrimore, όσο 
άζωτο πληρώνει ο παραγωγός φτάνει στα φυτά και 
έτσι πετυχαίνει αύξηση σοδειάς και άρα µεγιστοποίηση 
της κερδοφορίας. Να σηµειωθεί πως το άζωτο είναι 
ο νούµερο ένα παράγοντας που επηρεάζει τις τελικές 
αποδόσεις σε όλες τις καλλιέργειες. 
Αντίθετα κοινή ουρία και απλή ουροθειϊκή (σύµπλοκη 

ή σύµµεικτη) χάνουν το 30-40% του αζώτου που 
περιέχουν στον αέρα τις πρώτες ηµέρες µετά την 
εφαρµογή τους. Επίσης, Νιτρ. Αµ., Ασβ.Νιτρική Αµµωνία 
Νιτροθειϊκή Αµµωνία κ.α. περιέχουν πολύ υψηλό 
ποσοστό νιτρικού αζώτου το οποίο ξεπλένεται σε 
ποσοστό πάνω από 50%. 
■ Τα Nutrimore δεν είναι λιπάσµατα βραδείας 
αποδέσµευσης. ∆ίνουν άζωτο από το πρώτο λεπτό. 
Γι΄αυτό και είναι η καλύτερη επιλογή και για όψιµες 
επιφανειακές εφαρµογές σύµφωνα µε την Gavriel. 
Το Agrotain που περιέχουν µηδενίζει τις απώλειες 
εξαέρωσης του ουρεϊκού αζώτου. Γι’ αυτό και τα 
Nutrimore καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των φυτών 
σε άζωτο µε µία µόνο εφαρµογή.  
■Τα Nutrimore είναι πιο πυκνά σε σχέση µε τα 
περισσότερα κοινά αζωτούχα και επιπλέον έχουν 
µηδενικές απώλειες σε άζωτο. Μπορεί ο παραγωγός 
να ρίξει έως και 50% λιγότερα κιλά λιπάσµατος σε 
σχέση µε τα κοινά αζωτούχα λιπάσµατα µειώνοντας 
το κόστος λίπανσης κατά 20-30%. Μικρότερος όγκος 
λιπάσµατος σηµαίνει λιγότερη δουλειά, εργατικά, 
καύσιµα και χρόνος. 
■ Τα  Nutrimore είναι τα µόνα λιπάσµατα που 
περιέχουν το γνήσιος µε πατέντα σταθεροποιητή 
ουρεάσης Agrotain. Όπως έχουν αποδείξει πειράµατα 
σε όλο τον κόσµο αλλά και διαπιστευµένο εργαστήριο 
στην Ελλάδα, το Agrotain είναι το µοναδικό που 

παραµένει ενεργό στο 100% τουλάχιστον ένα χρόνο 
µετά την ενσάκιση του σύµφωνα µε την εταιρεία 
Gavriel, αφού εφαρµοστεί πάνω στην ουρία. Αντίθετα 
οι σταθεροποιητές ουρεάσης του ανταγωνισµού, 
λέει η Gavriel, όπως απέδειξαν σχετικοί έλεγχοι σε 
διαπιστευµένα εργαστήρια είτε δεν ανιχνεύθηκαν είτε 
βρέθηκαν σε πολύ χαµηλά ποσοστά αποδεικνύοντας 
ότι παραµένουν ενεργοί για πολύ µικρό διάστηµα 
σε κάποιες περιπτώσεις µόλις 15 ηµέρες.  Η δράση 
του σταθεροποιητή ουρεάσης επηρεάζεται επίσης 
πολύ από την οξύτητα της Θειϊκής αµµωνίας-στους 
τύπους που περιέχεται.Όπως απέδειξαν πολυάριθµα 
πειραµατικά στην Αµερική αλλά και παγκοσµίως, όσο 
περισσότερο όξινο είναι το pH της θειϊκής αµµωνίας 
τόσο µικρότερη ζωή δράσης έχει ο σταθεροποιητής 
ουρεάσης NBPT. Η Gavriel, σε αντίθεση µε τον 
ανταγωνισµό χρησιµοποιεί µόνο και πάντα θειϊκή 
αµµωνία χαµηλής οξύτητας γι΄αυτό και εξασφαλίζει 
µέγιστο χρόνο δράσης του Agrotain. Το απέδειξε και 
το πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. Με τα Nutrimore η σοδειά 
αυξάνεται τουλάχιστον κατά 10%. Αυξηµένη σοδειά 
σηµαίνει αυξηµένο εισόδηµα. Αυτό άλλωστε πρέπει 
να είναι και το ζητούµενο για τους παραγωγούς που 
θέλουν να είναι βιώσιµοι.

IΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ, Ε∆ΑΦΟΛΟΓΟΣ, ΓΕΩΠΟΝΟΣ 
MSC ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GAVRIEL

To άζωτο είναι το σηµαντικότερο θρεπτικό στοιχείο στην 
γεωργική παραγωγή, απαραίτητο για όλες τις καλλιέργειες.
Όµως από την ποσότητα  αζώτου που 
εφαρµόζεται, άνω του 50% τελικά χάνεται, µέσω 
εξαέρωσης, έκπλυσης, δέσµευσης στο έδαφος και 
απονιτροποίησης, χωρίς να το εκµεταλλεύονται τα 
φυτά. Το γεγονός αυτό, έχει σαν αποτέλεσµα, τόσο 
την αύξηση του κόστους της αζωτούχου λίπανσης 
λόγω των σηµαντικών απωλειών, όσο και την 
επιβάρυνση του περιβάλλοντος είτε µέσω των 
εκποµπών αµµωνίας, είτε µέσω της έκπλυσης των 

νιτρικών στον υδροφόρο ορίζοντα.
Η ουρία αποτελεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, τη 
σηµαντικότερη παγκοσµίως µορφή αζωτούχου 
λιπάσµατος, οι απώλειές της όµως, κατά τη 
µετατροπή της σε αµµωνιακή µορφή και στη 
συνέχεια σε νιτρική όπου κυρίως απορροφάται από 
τα φυτά, είναι ιδιαίτερα σηµαντικές.
Μέσω της εφαρµογής στην ουρία το µοναδικού 
διπλού αναστολέα ουρεάσης LIMUS (NBPT+NPPT) 
της BASF, επιτυγχάνεται αναστολή της λειτουργίας 
ενός ευρύτερου-σε σχέση µε το απλό ΝΒΡΤ-

φάσµατος του ενζύµου ουρεάση, µειώνοντας τις 
απώλειες  έως και 98%.    
Η σειρά λιπασµάτων «ΑδΑΜΑΣ» διατίθεται σε 
διάφορους Ν-ΝΡ-ΝΡΚ τύπους, ανάλογα µε τις 
ανάγκες της κάθε καλλιέργειας.
Η σειρά ΑδΑΜΑΣ διατίθεται αποκλειστικά από την 
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ ΑΕΒΕ, τον πρωτοπόρο και 
στην ειδική θρέψη.
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΕΑΣ  ΓΕΩΠΟΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ 
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ

Η ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Α∆ΑΜΑΣ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΠΛΟ 
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΟΥΡΕΑΣΗΣ LIMUS ΤΗΣ BASF
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Το άζωτο (N) είναι υπεύθυνο για τη 
φωτοσύνθεση και ως συστατικό των 
αµινοξέων αποτελεί το δοµικό συστατικό 
των πρωτεϊνών και των ενζύµων. Η 
ορθή διαχείριση του αποτελεί το κλειδί 
για την επίτευξη υψηλής απόδοσης 
και ποιότητας. Στο καλαµπόκι το άζωτο 
είναι σηµαντικός παράγοντας για υψηλή 
απόδοση αλλά η σπατάλη του µπορεί να 
προξενήσει προβλήµατα. Στο περιβάλλον 
καλλιέργειας η εφαρµογή του πρέπει 
να είναι αναγκαία για να εξασφαλιστεί 
η σταθερότητα παραγωγής. Σηµαντικός 
παράγοντας για τη διαχείριση του είναι 
«το πότε θα εφαρµοστεί». Η παρουσία 
του στο έδαφος είναι αναγκαία κατά 
την περίοδο της ταχείας ανάπτυξης 
του καλαµποκιού και ελάχιστη κοντά 
στη συγκοµιδή. Στα αρχικά στάδια της 
καλλιέργειας οι απαιτήσεις αζώτου 
είναι περιορισµένες. Οι µεγαλύτερες 
απαιτήσεις σε Ν είναι µεταξύ 7ης και 
13ης εβδοµάδας από τη σπορά, γεγονός 
που προσδιορίζει την εφαρµογή του.
Το βαµβάκι είναι καλλιέργεια που έχει 
απαιτήσεις σε άζωτο, αλλά οι ανάγκες του 
είναι ευµετάβλητες και επηρεάζονται από 
πολλούς παράγοντες. Η εφαρµογή της 
βέλτιστης ποσότητας αζώτου δηµιουργεί 
ισορροπία µεταξύ της βλάστησης και 

των καρποφόρων οργάνων. Επίσης 
συµβάλλει στην πρωίµιση  της παραγωγής, 
µειώνει τις εντοµολογικές προσβολές 
και περιορίζει τη χρήση ρυθµιστών 
ανάπτυξης. Υπερβολική χρήση αζώτου 
προκαλεί έντονη ανάπτυξη του φυτού 
σε βάρος της καρποφορίας. Λόγω της 
λεπτής ισορροπίας µεταξύ επάρκειας 
και ανεπάρκειας, για την εφαρµογή 
του οι απόψεις διίστανται. Σε ορισµένες 
περιπτώσεις εφαρµόζεται όλη η ποσότητα 
του Ν κατά τη σπορά και άλλοτε το 1/3 
εφαρµόζεται ως βασική και το υπόλοιπο 
πριν την άνθηση. Στη διεθνή βιβλιογραφία 
δεν έχουν παρατηρηθεί σηµαντικές 
διαφορές στην απόδοση µεταξύ των δύο 
εφαρµογών, αλλά παρατηρήθηκε ότι ο 
χρόνος εφαρµογής του αζώτου εξαρτάται 
από τις εδαφοκληµατολογικές συνθήκες 
της κάθε περιοχής. Αξιόλογα αποτελέσµατα 
έχουν δώσει και οι διαφυλλικές εφαρµογές 
αζώτου σε µορφή ουρίας κατά τη βλαστική 
περίοδο του βαµβακιού. 

ΤΟ ΑΖΩΤΟ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ

ΟΙ ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 
Το άζωτο (N) είναι το πιο ισχυρά εφαρµοζόµενο θρεπτικό στοιχείο στην καλλιέργεια 
του βαµβακιού, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί το πιο δύσκολα διαχειριζόµενο στοιχείο 
λόγω της υψηλής µεταβλητότητας και της κινητικότητάς του στο έδαφος. Οι ελλείψεις 
αζώτου επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη της καλλιέργειας µε άµεσες επιπτώσεις στην 
τελική απόδοση. Αντίστοιχα, η υπερβολική αζωτούχα λίπανση µπορεί να προκαλέσει 
και αυτή αρνητικές επιπτώσεις κυρίως σε βάρος της παραγωγής, οδηγώντας συχνά σε 
χαµηλότερες αποδόσεις και χαµηλότερη ποιότητα, κυρίως λόγω του ανταγωνισµού των 
θρεπτικών στοιχείων,  της πρόωρης ωρίµανσης, και της αύξησης των προσβολών από 
ασθένειες. Οι συνιστώµενες δόσεις αζώτου για την καλλιέργεια του βαµβακιού βασίζονται 
σε συγκεκριµένες ποσότητες προσλαµβανόµενου αζώτου που απαιτούνται για την 
παραγωγή της προσδοκώµενης ποσότητας βαµβακιού. Οι τελικές δοσολογίες λίπανσης 
θα πρέπει να αποφασιστούν, λαµβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις της καλλιέργειας, τον 
ρυθµό απορρόφησης και ζήτησης αζώτου, καθώς και το τυχόν υπολειπόµενο άζωτο 
που υπάρχει στο έδαφος.  Tο άζωτο µπορεί να υποστεί χηµικές αλλαγές που επηρεάζουν 
την κινητικότητα του, τη συγκράτησή του στο έδαφος, καθώς και τη διαθεσιµότητά του 
σε φυτά. Η έκπλυση αζώτου, η απονιτροποίηση, η εξαέρωση και η ανοργανοποίηση 
(δέσµευση και µετέπειτα απελευθέρωση του αζώτου από µικρόβια του εδάφους) είναι 
διεργασίες γρήγορα αλλάζουν την ποσότητα αζώτου που διατίθεται στα φυτά. 
Η σειρά Sulfammo των προϊόντων Timac Agro από τη ΛΥ∆Α ενσωµατώνει τη µοναδική 
τεχνολογία MPPA και αποτελεί την ιδανική πρόταση επιφανειακής λίπανσης για ένα ευρύ 
φάσµα καλλιέργειών. Η σειρά των αζωτούχων λιπασµάτων Sulfammo, ελαχιστοποιεί 
τις απώλειες αζώτου, ενώ ταυτόχρονα κινητοποιεί τα θρεπτικά στοιχεία που υπάρχουν 
δεσµευµένα στο έδαφος από προηγούµενες λιπάνσεις, καθιστώντας τα άµεσα διαθέσιµα 
στο φυτό.
Η σειρά Sulfammo  των προϊόντων Timac Agro παρέχει τόσο στην καλλιέργεια, όσο και 
στον παραγωγό πολύ περισσότερα από µια απλή αζωτούχο λίπανση, εξασφαλίζοντας τις 
µέγιστες δυνατές αποδόσεις, µεγιστοποιώντας το εισόδηµα του παραγωγού. 
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Η Pioneer Hi-Bred Hellas δραστηριοποιείται 
για περισσότερο από 10 χρόνια στο χώρο της 
θρέψης, με τα λιπάσματα FertiΒest, προσφέροντας 
ολοκληρωμένες λύσεις λίπανσης για τις ανάγκες 
πολλών καλλιεργειών. Τα λιπάσματα FertiΒest 
παράγονται με τις ποιοτικότερες πρώτες ύλες και τα 
απαραίτητα ιχνοστοιχεία για τις καλλιέργειες. Επίσης, 
στα λιπάσματα FertiΒest η χρήση της μεθυλενουρίας 
προσφέρει σταθεροποιημένο και σταδιακά διαθέσιμο 
Άζωτο σε όλα τα κρίσιμα στάδια των καλλιεργειών. 
Η επιφανειακή λίπανση FertiΒest, στις καλλιέργειες 
καλαμποκιού και βαμβακιού προσφέρει:
■ Ομαλή και διαρκή θρέψη των καλλιεργειών με 
Άζωτο, που με την επιλογή των κατάλληλων τύπων 
η παροχή αζώτου μεγιστοποιείται (12 εβδομάδες).
■Μειωμένες απώλειες Αζώτου.
■Άζωτο από τη χρήση της Μεθυλενουρίας, το οποίο 
δεν κινδυνεύει με έκπλυση από τις βροχοπτώσεις, 
καθώς διασπάται μόνο από την δραστηριότητα των 
βακτηρίων του εδάφους.
■Το απαιτούμενο Κάλιο, για καρπούς με βάρος, 
μέγεθος, υψηλή ποιότητα και αντοχή
■Λίπανση φιλική προς τους μικροοργανισμούς, 
βοηθώντας στην αποκατάσταση της χημικής 
σύστασης του εδάφους
■Μεγαλύτερη στρεμματική απόδοση και αυξημένο 
κέρδος για τον παραγωγό.
Ειδικά για το Καλαμπόκι και το Βαμβάκι προτείνονται 
τα λιπάσματα FertiΒest: FB15 (45-0-0),  FB 40-0-0 S, 
FB 41-0-7, για στάγδην άρδευση FertiBest 28.0.0

Η δύναμη της FertiBest τεχνολογίας  
και σε υγρή μορφή
Διαφανές υγρό διάλυμα που περιέχει 60% 

άζωτο σε μορφή αλυσίδων μεθυλενουρίας. Έντονη 
απορροφητικότητα του αζώτου και μετακίνηση μέσα 
στο φυτό. Εφαρμόζεται διαφυλλικά για την βελτίωση 
της ανάπτυξης, της ποιότητας και τη διόρθωση 
ελλείψεων αζώτου. Επίσης μπορεί να εφαρμοσθεί 
και στο έδαφος με το σύστημα άρδευσης (σταγόνα 
και καρούλι). Περιέχει 350 γρ. αζώτου ανά λίτρο.

Υγρό Λίπασμα Cotton Harmony
Υγρό λίπασμα εξειδικευμένο για την καλλιέργεια του 
βαμβακιού, κατάλληλο για διαφυλλικές εφαρμογές. 
Η ισορροπημένη σχέση των μακροστοιχείων, 
μεσοστοιχείων και ιχνοστοιχείων στοχεύει στην 
κάλυψη των απαιτήσεων της καλλιέργειας, την 
εξασφάλιση υψηλών στρεματικών αποδόσεων 

και την βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών. 
Οι εφαρμογές του Cotton Harmony βοηθούν 
τη βραχυγονάτωση και εφαρμόζεται άψογα με 
Mepiquat Chloride. Συνδυάζεται με τα περισσότερα 
φυτοφάρμακα, εκτός από τα πολύ αλκαλικάκαι τα 
ελαιούχα. Το προιόν έχει όξινο pH με ικανότητα 
ρύθμισης του pH των ψεκαστικών διαλυμάτων.
ΣΥΝΘΕΣΗ: % B/O 
Φώσφορος (P2Ο5 ) 39 
Κάλιο (Κ2Ο) 7 
Μαγνήσιο (MgO) 2 
Μαγγάνιο (Mn) 1 
Ψευδάργυρος (Zn) 1,5 
Βόριο (Β) 0,1 
Χαλκός (Cu) 0,05 

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

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

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ CORTEVA 
AGRISCIENCE™ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ
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Η εντατικοποίηση της γεωργίας με στόχο 
τη βελτίωση των αποδόσεων των εκτατικών 
καλλιεργειών, στηρίζεται σαφέστατα στην 
αποτελεσματικότερη χρήση των λιπασμάτων. 
Η ανάπτυξη παραγωγικότερων γενοτύπων στο 
καλαμπόκι, το βαμβάκι, στα ελαιούχα φυτά και τα 
σιτηρά οδηγεί σε συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης 
των επιφανειακών λιπάνσεων με σκοπό, κυρίως, την 
κάλυψη των αυξημένων αναγκών τους σε άζωτο.
Η Yara δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο κομμάτι της 
επιφανειακής λίπανσης των μεγάλων καλλιεργειών, 
έχει αναπτύξει ολοκληρωμένες προτάσεις θρέψης, 
αλλά και σύγχρονα συστήματα, στα πλαίσια της 
γεωργίας ακριβείας, που επιτρέπουν στους 
παραγωγούς να αυξήσουν την παραγωγικότητα των 
καλλιεργειών τους και να βελτιώσουν την ποιότητα 
παραγωγής, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα.

YaraVera® AMIDAS®: κυριαρχεί στην αζωτούχο 
λίπανση
Το YaraVera® AMIDAS® 40Ν + 14SO3 είναι το 
ιδανικό αζωτούχο λίπασμα για τις επιφανειακές 
εφαρμογές στις εκτατικές καλλιέργειες. Παρέχει 
στην καλλιέργεια άζωτο και θείο σε αναλογία 7:1, η 
οποία είναι συγκρίσιμη με αυτή της οργανικής ουσίας 
του εδάφους. Η αναλογία αυτή είναι ιδανική για την 
ομαλή απορρόφηση των δυο στοιχείων και οδηγεί 
τελικά στην καλύτερη αξιοποίηση του αζώτου από την 
καλλιέργεια.
Πού υπερέχει το YaraVera AMIDAS;
■Το YaraVera AMIDAS είναι χημικό λίπασμα (κάθε 

κόκκος περιέχει την αναγραφόμενη σύνθεση του 
λιπάσματος) και εξασφαλίζει την ομοιόμορφη 
κατανομή του στον αγρό.
■Οι υψηλής πυκνότητας κόκκοι του ευνοούν τη 
διασπορά τους σε μεγάλες αποστάσεις στον αγρό σε 
σχέση με την ουρία. Είναι απόλυτα ασφαλές για την 
καλλιέργεια χωρίς να προκαλεί καψίματα στα φύλλα 
και την καρδιά των φυτών.
■Ειδική τεχνολογία που επιτρέπει την σταθερή 
παροχή αζώτου στα φυτά, με μειωμένες απώλειες 
εξάτμισης μέχρι και 35% σε εδάφη με ουδέτερο προς 
αλκαλικό pH, αλλά και έκπλυσης από τα καλοκαιρινά 
ποτίσματα.

YaraBela SULFAN (24N+7.5CaO+15SO3): Το 
πρώτο λίπασμα νιτρικού αμμωνίου με υδατοδιαλυτό 
ασβέστιο και θείο
Το YaraBela SULFAN επιτρέπει τη βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας της αζωτούχου λίπανσης, χάρη 
στην αμοιβαία υποστηρικτική δράση του αζώτου, του 
θείου και του ασβεστίου. Η χρήση του είναι ιδανική για 
την άμεση ενίσχυση της περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη 
στα σιτηρά, σε λιπαρά οξέα στα ελαιούχα φυτά και στη 
δημιουργία φυτών ανθεκτικότερων στο πλάγιασμα και 
τις ασθένειες.
To YaraBela SULFAN περιέχει ασβέστιο σε πλήρως 
υδατοδιαλυτή μορφή και ως εκ τούτου είναι 
αφομοιώσιμο από τις καλλιέργειες, σε σύγκριση με 
τα κοινά λιπάσματα ασβεστούχου νιτρικής αμμωνίας, 
όπου το ασβέστιο είναι πρακτικά αδιάλυτο στο 
έδαφος. Τα φυτά μπορούν να απορροφήσουν μόνο 
το υδατοδιαλυτό ασβέστιο από το έδαφος και να το 
χρησιμοποιήσουν για τις ανάγκες τους.

YaraBela EXTRAN (33,5N): To YaraBela EXTRAN 
περιέχει άζωτο σε αμμωνιακή και νιτρική μορφή
Η εφαρμογή του είναι ιδανική σε καλλιέργειες με 
υψηλές απαιτήσεις σε άζωτο, για την άμεση και 
μεσοπρόθεσμη τροφοδοσία τους στα κρίσιμα στάδια 
της καλλιέργειας.

YaraTera AMNITRA (34,2N): Το YaraTera AMNITRA 
είναι ένα λίπασμα με υψηλή περιεκτικότητα αζώτου για 
υδρολίπανση. Χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλό 
βαθμό διαλυτότητας και καθαρότητας, γεγονός που 
το καθιστά ιδανικό για χρήση σε πολλά συστήματα 
υδρολίπανσης και σε πλήθος καλλιεργειών που 
απαιτούν υψηλή παροχή αζώτου.

Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε 
περιοχής και τις εφαρμοζόμενες καλλιεργητικές 
πρακτικές, η Yara διαθέτει στο προϊοντικό της 
χαρτοφυλάκιο, διάφορους ακόμα τύπους αζωτούχων 
λιπασμάτων, όπως το YaraVera EURA (46N) που 
είναι υψηλής καθαρότητας και διαλυτότητας ουρία, 
το YaraVera SUPERSTART (32N + 9CaO) που είναι 
σύνθεση ουρίας, νιτρικού καλίου και νιτρικού 
ασβεστίου, όπως και τους κοινούς τύπους CAN (26N), 
UREA (46N) και AS (21Ν).

ΝΊΚΟΣ ΜΥΤΊΛΈΚΑΣ, SENIOR AGRONOMIST, 
YARA ΈΛΛΑΣ

ΣΩΣΤΗ ΘΡΈΨΗ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ
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