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«Μαύρα» δικαιώματα 
σε ξένα βοσκοτόπια 

Σκουπίδια κάτω από το χαλί βρίσκει η διοίκηση του 
ΟΠΕΚΕΠΕ στο θέμα της κατανομής των βοσκοτόπων ενώ 

ανοίγει και η συζήτηση περί του πραγματικού αγρότη σελ. 2, 4, 10

Με νέα όνειρα 
τα 125 χρόνια  
της New Holland 
Συνδυάζοντας τη µοναδική κληρονοµιά επωνυµιών 
όπως Ford, Fiat, Braud και Claeys, η New Holland 
γιορτάζει τα 125 της χρόνια, µε όραµα µία γεωργία 
ψηφιακή και ενεργειακά αυτάρκη. σελ. 20, 37

Με 26 λεπτά 
Πλατύκαμπος  
σε Μπαλούκα 
Συµφωνία για 26 λεπτά στον πα-

ραγωγό πέτυχε ο συνεταιρισµός 

Πλατυκάµπου µε τον εµπορικό  οί-

κο Μπαλούκα για το σκληρό σιτά-

ρι. Σπάει τη γραµµή για 23 λεπτά 

το ιδιωτικό εµπόριο. σελ. 12, 35

Αντί 5χίλιαρο 
7χίλιαρο λέει 
η Ευρωβουλή   
Στα 7.000 ευρώ ανά πληττόµε-

νο από την πανδηµία αγρότη α-

νεβάζει το ανώτατο όριο ενίσχυ-

σης η Ευρωβουλή. Χρήµα δεν υ-

πάρχει στην Ελλάδα παρά µόνο 

αν κοπούν προγράµµατα. σελ. 8

Διυλιστήρια  
ταπεινώνουν 
τον ηλίανθο 
∆ιελκυστίνδα βιοντιζελάδι-

κων και διυλιστηρίων κόβει τη 

χαρά στα ενεργειακά. σελ. 16
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• Ιστορία που συνδυάζει τη κληρονοµιά 
Ford και Fiat τιµά η New Holland σελ. 20
• Αναβιώνει το αίτηµα εκχώρησης 
ενίσχυσης στα Σχέδια Βελτίωσης σελ. 19

• Το ξύπνηµα της Αβερώφειου Γεωργικής 
Σχολής παρακινεί ο ΣΕΑΜ σελ. 45
• Τέλος επιτηδεύµατος 650 ευρώ για 
αγρότες στα βιβλία από φέτος σελ. 44

• Περιορισµένη προσφορά λόγω ζηµιών 
ενισχύει τις τιµές στο κεράσι σελ. 21
• Όλα δείχνουν πως ετοιµάζεται για ανοδικό 
κύκλο η αγορά του ελαιολάδου σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Σε ανοδικό κύκλο φαίνεται ότι µπαίνει το προσεχές διάστηµα η 
αγορά ελαιόλαδου, µε τους παραγωγούς να πουλούν µε το 
σταγονόµετρο. Το λιγοστό στην αγορά κεράσι, διαµορφώνει 
οχυρό για την τιµή παραγωγού. ∆ύσκολος παραµένει ο στόχος 
των 70 σεντς ανά λίµπρα για το βαµβάκι, µε την αγορά να 
ευελπιστεί σε γενικότερη ανάκαµψη της παγκόσµιας 
οικονοµίας. Περιθώρια βελτίωσης στην αγορά κριθαριού.

Αλευρώδεις 
στα εσπεριδοειδή
Την τρέχουσα περίοδο µέσα στον Ιούνιο 
δραστηριοποιούνται στην κάτω επιφάνεια 
των φύλλων των εσπεριδοειδών όπου 
συσσωρεύονται αυξηµένα επίπεδα 
υγρασίας δύο είδη αλευρωδών: ο 
διαλευρώδης, ο οποίος εάν εντοπιστεί 
σε καλλιέργειες µε ιστορικό έντονης 
προσβολής χρήζει άµεσης καταπολέµησης 
και ο εριώδης αλευρώδης του οποίου η 
ανάπτυξη των πληθυσµών λαµβάνει χώρα 
σταδιακά καθόλη τη διάρκεια του 
καλοκαιριού.

Μέτρα αντιµετώπισης
Σύµφωνα µε τους γεωπόνους του 
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας 
Φυτών Ηρακλείου, οι καλλιεργητικές 
πρακτικές, όπως το κλάδεµα που 
διευκολύνει τον αερισµό και µειώνει την 
υγρασία, η αφαίρεση λαίµαργων βλαστών, 
οι ισορροπηµένες αρδεύσεις και η 
περιορισµένη αζωτούχος λίπανση 
των καλοκαιρινών µηνών, παρέχουν 
ικανοποιητικό έλεγχο των πληθυσµών του 
εχθρού. Τέλος, έχει ιδιαίτερη σηµασία να 
αποφεύγονται οι γενικευµένοι ψεκασµοί 
καθώς η παρουσία φυσικών εχθρών, όπως 
στην περίπτωση του εριώδους αλευρώδους 
το Cales noaki, που εξασφαλίζουν 
προστασία, µειώνεται µε αποτέλεσµα την 
αύξηση των επιζήµιων πληθυσµών.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 20-06-2020
Γενικά αίθριος καιρός, νεφώσεις 
στα κεντρικά και βόρεια και 
πιθανότητα τοπικών όµβρων. 
Άνεµοι βορειοδυτικοί µέτριοι 
στα νότια και στα πελάγη βόρειοι 
βορειοδυτικοί έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε κανονικά για 
την εποχή επίπεδα.

Κυριακή 21-06-2020
Στα κεντρικά και βόρεια, λίγες 
νεφώσεις που βαθµιαία θα 
αυξηθούν και θα εκδηλωθούν 
τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη 
χώρα γενικά αίθριος καιρός, µε 
πρόσκαιρες νεφώσεις. Άνεµοι 
βορειοδυτικοί µέτριοι και στο 
Ιόνιο πρόσκαιρα έως ισχυροί. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση.

∆ευτέρα 22-06-2020
Αυξηµένες νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και από το µεσηµέρι 
σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες 
θα επεκταθούν στα ηπειρωτικά. 
Άνεµοι βόρειοι µέτριοι και στα 
πελάγη δυτικοί. Θερµοκρασία σε 
µικρή περαιτέρω πτώση.

Τρίτη 23-06-2020
Άστατος, κατά περιόδους 
νεφελώδης, µε τοπικές βροχές 
και σποραδικές καταιγίδεςστα 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα, 
λίγες νεφώσεις, παροδικά 
αυξηµένες. Άνεµοι βόρειοι και 
βαθµιαία από δυτικοί µέτριοι. 
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Τετάρτη 24-06-2020 ως 
Παρασκευή 26-06-2020
Άστατος, κατά περιόδους 
νεφελώδης, µε τοπικές βροχές 
και σποραδικές καταιγίδες 
κυρίως στα ηπειρωτικά τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες. Άνεµοι από βόρειες 
διευθύνσεις µέτριοι. 
Θερµοκρασία σε µικρή αύξηση 
στα ηπειρωτικά.

Οι άνεµοι θα πνέουν 
βορειοδυτικοί 
3 µε 5 µποφόρ, 
στα νότια και 
βαθµιαία στα δυτικά 
πελάγη βόρειοι 
βορειοδυτικοί 
έως 6 µποφόρ.
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Τα µεγάλα θέµατα µε τα οποία βρίσκεται 
αντιµέτωπη η ελληνική γεωργία δεν 
χρήζουν απλά καλύτερης διαχείρισης. 
Χρειάζονται βαθιές τοµές που θα δι-
ευρύνουν τα περιθώρια κερδοφορίας 
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και θα 
δώσουν κίνητρα για νέες επενδύσεις.

Τα τελευταία χρόνια η όλη συζήτηση γίνε-
ται αποσπασµατικά και συχνά εκτρέπε-
ται της ουσίας των ζητηµάτων. Σήµερα 
οι άµεσες κοινοτικές ενισχύσεις των α-
γροτών µειώνονται δραστικά και την ί-
δια ώρα, η αγορά είναι διαµορφωµένη 
πάνω στο αναχρονιστικό πλαίσιο των 
παλιών µεγάλων ενισχύσεων. 

Αυτό και µόνο είναι ένα πολύ µεγάλο πρό-
βληµα. Σηµειωτέον ότι οι όλο και µι-
κρότερες άµεσες ενισχύσεις, στην πε-
ρίπτωση της Ελλάδας ειδικά, συνοδεύ-
ονται από µεγάλες παθογένειες οι ο-
ποίες έχουν να κάνουν αφενός µε τη 
διαιώνιση των ιστορικών δικαιωµάτων, 
αφετέρου µε το γεγονός ότι πολλά εξ 
αυτών και ιδιαίτερα τα δικαιώµατα που 
σχετίζονται µε βοσκοτόπους, έχουν κα-
τανεµηθεί µε αυθαίρετο, άδικο και α-
ντιαναπτυξιακό τρόπο. 

Το δεύτερο µεγάλο ζήτηµα είναι οι δοµές 
λειτουργίας της αγοράς αγροτικών 
προϊόντων. Για τους παρεπιδηµούντες 
της Ιερουσαλήµ είναι κάτι παραπάνω 
από γνωστό ότι οι επιδοτήσεις των α-
γροτών δούλεψαν στην ουσία για τη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 
µεταποιητικής βιοµηχανίας. Ειδικά µε-
τά την κατάρρευση των συνεργατικών 
σχηµάτων, που έδιναν ένα διαφορετι-
κό στίγµα στην αγορά, η αποδυνάµω-
ση της θέσης των συντελεστών της α-
γροτικής παραγωγής είναι φανερή. 

Αρκεί να εξετάσει κανείς την αντίθετη πο-
ρεία που ακολουθούν στις περισσότερες 
των περιπτώσεων, από τη µια η καµπύ-
λη των επιδοτήσεων - αποζηµιώσεων 
και από την άλλη η καµπύλη των τιµών 
παραγωγού. Κάθε αύξηση των επιδοτή-
σεων και κυρίως των συνδεδεµένων ε-
νισχύσεων οδηγεί σχεδόν αυτόµατα σε 
µείωση των τιµών παραγωγού. Το ίδιο 
συµβαίνει συχνά και µε τις αποζηµιώ-
σεις (ΕΛΓΑ), παρά το γεγονός ότι οι απο-
ζηµιώσεις έρχονται ως αποτέλεσµα της 
µείωσης της παραγωγής, εποµένως και 
της περιορισµένης προσφοράς των αντί-
στοιχων προϊόντων. Αυτά είναι τα θέµατα 
και επ’ αυτών καλείται να δώσει απαντή-
σεις και η Επιτροπή Πισσαρίδη.  Agrenda

Μια αγορά στημένη 
για τις επιδοτήσεις

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
 1,10030

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,45840

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07042

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84850

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
109,98800
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ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Τον προβληµατισµό τους ως προς το αν τελικά 
αξίζει η διεκδίκηση δικαιωµάτων βασικής ενί-
σχυσης από το Εθνικό Απόθεµα εκφράζουν ό-
σο πλησιάζει προς το τέλος της η προγραµµα-
τική περιόδος, νεαροί αγρότες, νεοεισερχόµε-
νοι του αγροτικού τοµέα αλλά και όσοι ενδι-
αφέρονται για µεταβιβάσεις γης. Τα κύρια ε-
ρωτήµατα είναι δύο: 

Να περιµένουν τη νέα περίοδο για να λά-
βουν φρέσκα δικαιώµατα για όλη την επιλέξι-
µη έκταση και µάλιστα µε προσαύξηση; Ή να 
διεκδικήσουν από τώρα και για λίγα εκτάρια 
δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα χαµηλής 
αξίας; Να κάνουν υποµονή για µία νέα προ-
κήρυξη του Μέτρου των Νέων Αγροτών; Ή να 
βάλουν περιουσία στο ονοµά τους και να κά-
νουν πρώτη εγκατάσταση και ΟΣ∆Ε και πάλι 
για τα λίγα δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα; 

Όσον αφορά το πρώτο δίληµµα:
Ο νέος κανονισµός της ΚΑΠ θα µπει σε ε-

φαρµογή από το 2022 ή το 2023 αναλόγως τη 
µεταβατική περίοδο. Αν θεωρηθεί ότι η Ελλά-
δα θα επιλέξει το ίδιο µοντέλο ενισχύσεων µε 
φέτος (δικαιώµατα σε τρεις ξεχωριστές περι-
φέρειες ενισχύσεων), τότε τα δικαιώµατα που 
θα έχουν οι αγρότες το 2021 ή αντίστοιχα το 
2022 θα µεταφερθούν και στη νέα περίοδο 
στην αξία που είχαν. Ως εκ τούτου, αν και εί-
ναι πολύ νωρίς για ασφαλείς εκτιµήσεις, κά-
ποιοι φορείς ΟΣ∆Ε ήδη συµβουλεύουν αγρό-
τες που θέλουν να µεταβιβάσουν «γυµνά» ε-
κτάρια (δηλαδή χωρίς δικαιώµατα) στα παιδιά 
τους για να συµµετάσχουν στο Εθνικό Απόθε-
µα να προχωρήσουν µε επιφύλαξη. Πρώτον 
γιατί αυτά τα δικαιώµατα που θα λάβουν φέ-
τος µπορεί να είναι χαµηλότερης αξίας από τα 
«φρέσκα» της νέας περιόδου. Αυτό θα εξαρτη-
θεί αφενός από το αν θα περιοριστούν οι δι-
καιούχοι, δηλαδή να λαµβάνουν ενισχύσεις 
µόνο οι «πραγµατικοί αγρότες» σύµφωνα µε 
κάποια κριτήρια (π.χ απόδειξη αγροτικής δρα-
στηριότητας βάσει τιµολογίων) που θα αποφα-
σίσει το κάθε κράτος µέλος. Και αφετέρου, α-
πό τις επιλέξιµες εκτάσεις (κυρίως τα βοσκο-
τόπια) εφόσον βρεθούν λιγότερες οπότε η µο-
ναδιαία αξία των δικαιωµάτων ανεβαίνει. Και 
δεύτερον, από τυχόν προσαύξηση που θα τύ-
χουν στην αξία των νέων δικαιωµάτων τους 
κατά 25-50% οι νεαροί αγρότες.  

Νέοι Αγρότες και Εθνικό Απόθεµα
Η απάντηση στο δεύτερο ερώτηµα, εξαρτάται 

καθαρά από τα οικονοµοτεχνικά στοιχεία της 
κάθε εκµετάλλευσης και την ηλικία του αγρό-
τη. ∆ηλαδή, αν τα 20.000 ευρώ (ο µέσος όρος 
ενίσχυσης του Μέτρου 6.1 «Νέοι Αγρότες» της 
τρέχουσας περιόδου) του πριµ πρώτης εγκατά-
στασης είναι λιγότερα από ενός ή δύο ετών δι-
καιώµατα βασικής ενίσχυσης. Αξίζει λοιπόν να 
χάσει την ευκαιρία ένας νεαρός αγρότης να µπει 
στο Μέτρο 6.1 για δικαιώµατα βασικής ενίσχυ-
σης από το Εθνικό Απόθεµα; Εκτός βέβαια αν 
δεν προλαβαίνει ηλικιακά και πλησιάζει τα 40. 

Αν και δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόµα τα 

νοµικά κείµενα της ΚΑΠ, πόσο µάλλον οι επι-
λογές της Ελλάδας για τις άµεσες ενισχύσεις, 
αξίζει να σηµειωθεί εδώ ο ορισµός του «πραγ-
µατικού αγρότη» βάσει του οποίου θα προκύ-
πτουν οι δικαιούχοι βασικής ενίσχυσης, εθνι-
κού αποθέµατος, ενίσχυσης γεωργών νεαρής 
ηλικίας και οικοπρογραµµάτων. Ως εκ τούτου 
κάποιοι από όσους είναι σήµερα δικαιούχοι 
του Εθνικού Αποθέµατος και ενεργοποιούν 
δικαιώµατα, τη νέα περίοδο µπορεί να είναι 
εκτός ενισχύσεων. Ως προς τα κριτήρια που 
θα χαρακτηρίζουν τον «πραγµατικό αγρότη», 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ξεχω-
ρίσει τις εξής επιλογές:

1. την οικονοµική σηµασία της γεωργικής δρα-
στηριότητας (σηµαντικό ποσοστό του εισοδήµατος)

2. Την ύπαρξη οικονοµικών συναλλαγών µε 
την έκδοση τιµολογίων αγοράς και είσπραξης. 

3. Το χρόνο/εργασία που αφιερώνεται στη 
γεωργική δραστηριότητα (εγγραφή στον ΕΦΚΑ) 

4.  την εκπαίδευση – κατάρτιση 
5. την εγγραφή σε µητρώα.

Η τιμή του 
2020 μένει 
για το 2021
Όπως και να έχει η αξία δικαιωµάτων 
του 2021 θα βασίζεται στις δηλώσεις 
καλλιέργειας του 2020 µε την 
επιφύλαξη της µείωσης των πόρων για 
τις άµεσες ενισχύσεις. Οι όροι 
καταβολής των ενισχύσεων θα είναι οι 
ίδιοι που ισχύουν και φέτος, καθώς η 
τρέχουσα περίοδος θα λάβει 
παράταση τουλάχιστον ενός έτους 
βάσει του µεταβατικού κανονισµού της 
ΚΑΠ που προβλέπει:
Άρθρο 5, 
Οριστικά δικαιώµατα ενίσχυσης
1. Τα δικαιώµατα πληρωµής που έχουν 
χορηγηθεί στους γεωργούς πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 2020 θεωρούνται 
νόµιµα και κανονικά από την 1η 
Ιανουαρίου 2021. Η αξία αυτών των 
δικαιωµάτων που πρέπει να 
θεωρηθούν νόµιµα και κανονικά είναι 
η αξία για το ηµερολογιακό έτος 2020 
που ισχύει στις 31 ∆εκεµβρίου 2020. 
Αυτό είναι µε την επιφύλαξη των 
σχετικών άρθρων του δικαίου της 
Ένωσης σχετικά µε την αξία των 
δικαιωµάτων ενίσχυσης για τα 
ηµερολογιακά έτη 2021 και µετά, και 
ιδίως το άρθρο 22 παράγραφος 5 
και το άρθρο 25 παράγραφος 12 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1307/2013.
2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται 
στα δικαιώµατα ενίσχυσης που 
χορηγούνται στους αγρότες βάσει 
πραγµατικών εσφαλµένων αιτήσεων, 
εκτός από τις περιπτώσεις όπου το 
λάθος δεν µπορούσε εύλογα να είχε 
εντοπιστεί από τον γεωργό.
3. Η παράγραφος 1 του παρόντος 
άρθρου δεν θίγει την εξουσία της 
Επιτροπής να λαµβάνει αποφάσεις 
που αναφέρονται στο άρθρο 52 του 
κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 1306/2013 
σχετικά µε τις δαπάνες που 
πραγµατοποιούνται για πληρωµές που 
έχουν χορηγηθεί για έτη έως το 2020.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ MΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 2019 
ΣΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩMΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕMMΑ)

21,527,9 34,4

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ

   ΠΗΓΗ: ΟΠΕΚΕΠΕ

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ

Σύµφωνα µε τον υπό διαπραγµάτευση κανονισµό της ΚΑΠ: «Kάθε κράτος µέλος 
µεριµνά ώστε, το αργότερο µέχρι το έτος υποβολής αιτήσεων 2026, όλα τα 
δικαιώµατα ενίσχυσης να έχουν αξία τουλάχιστον 75% του µέσου προβλεπόµενου 
µοναδιαίου ποσού για τη βασική εισοδηµατική στήριξη για το έτος υποβολής αιτήσεων 
2026, όπως ορίζεται στο οικείο στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ που έχει εγκριθεί». 
Εδώ µπαίνει και η ρήτρα της µέγιστης πτώσης µοναδιαίας αξίας δικαιωµάτων έως 
30% εφόσον φυσικά το επιλέξει το κράτος µέλος. Για την τρέχουσα περίοδο 
ίσχυε ένα πιο ήπιο µοντέλο µε µερική σύγκλιση στο 60% του µέσου όρου αξίας 
δικαιωµάτων για την Ελλάδα, συν τον «κόφτη» του 30% για τα µεγάλα δικαιώµατα.   

Στο 75% 
η εσωτερική
σύγκλιση τη
νέα περίοδο 

Πραγµατικοί αγρότες
Κάποιοι από όσους είναι σήµερα δικαι-
ούχοι Εθνικού Αποθέµατος και ενερ-
γοποιούν δικαιώµατα, τη νέα περίοδο 

µπορεί να είναι εκτός ενισχύσεων

Για δικαιώματα
στο εθνικό απόθεμα 
αιτηθείτε... αργότερα 
Πεδίο προς διερεύνηση η κατάλληλη συγκυρία για 
μεταβιβάσεις που μπορούν να αποφέρουν ενισχύσεις

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού 
Συµβουλίου, Σαρλ Μισέλ. 
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Σε ασκήσεις ψυχραιµίας υποβάλλονται οι ελαιοκαλλιεργητές οι οποίοι 
φέτος είχαν να αντιµετωπίσουν κατά την ανθοφορία της ελιάς και 
συνθήκες καύσωνα, πολλώ δε µάλλον και τις χαµηλές τιµές. Σύµφωνα 
µε πρόσφατη απάντηση Βορίδη στη Βουλή, πρέπει να ολοκληρωθεί η 
αναλυτική καταγραφή των ζηµιών ανά νοµό και να εκτιµηθεί σε ποιο 
στάδιο βρίσκονταν οι καλλιέργειες, τις ηµέρες του καύσωνα, ώστε να 
αξιοποιηθούν τα υπάρχοντα εργαλεία (ΕΛΓΑ, ΠΣΕΑ) για αποζηµιώσεις. 
Επιπλέον, για de minimis χρειάζονται πολλά λεφτά και δεν µπορούν να 
καλύψουν τις ανάγκες της ελαιοπαραγωγής ενώ για να θεσπιστεί 
συνδεδεµένη στο ελαιόλαδο, πρέπει να κοπούν άλλες συνδεδεµένες.
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ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
2019 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΩΝ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΛΑΪΚΩΝ 

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΒΑΣΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
2020

 ∆ΙΣ. ΕΥΡΩ

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

31 14 1,148

Ούτε de minimis 
ούτε συνδεδεµένη 

στον ορίζοντα 
για το ελαιόλαδο 

ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

Για την επόµενη Πέµπτη 25 Ιουνίου δείχνει ο προ-
γραµµατισµός του Οργανισµού Πληρωµών να δρο-
µολογεί τη διαδικασία εξόφλησης της Βιολογικής 
Γεωργίας και Κτηνοτροφίας του 2019. Βέβαια, µε 
δεδοµένη τη δυνατότητα που δίνει ο κοινοτικός κα-
νονισµός η πληρωµή να γίνει έως το τέλος Ιουνίου, 
χωρίς πρόστιµα και το «τράτο» που δίνεται µηχα-
νογραφικά από την εγγραφή της επίσηµης ηµερο-
µηνίας πληρωµής µέχρι την πίστωση των λογαρια-
σµών των παραγωγών δεν αποκλείει το ενδεχόµε-
νο η όλη διαδικασία να πάει για τη µεθεπόµενη ε-
βδοµάδα έως τις 3 Ιουλίου. Να σηµειωθεί ότι τα πε-
ριφερειακά υποκαταστήµατα έχουν ήδη στείλει τις 
καταστάσεις συµµόρφωσης για να «τρέξουν» από 
τα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ οι διασταυρωτικοί έλεγ-
χοι και να βγει παρτίδα πληρωµής. Σε κάθε περί-
πτωση σηµειώνεται ότι δεν αναµένονται τα περσι-
νά προβλήµατα µε τις καθυστερήσεις στις πιστώ-
σεις της Βιολογικής Κτηνοτροφίας σε ορισµένες 
περιφέρειες, καθώς έχει εγκριθεί η πίστωση 29,2 
εκατ. ευρώ και 26,9 εκατ. ευρώ για την εξόφληση 
παραγωγών για το έτος εφαρµογής 2019. 

Αµέσως µετά οι διοικητικοί του ΟΠΕΚΕΠΕ θα κλη-
θούν να καταπιαστούν µε την προκαταβολή του 

τσεκ του 2020, µετά και τις τελευταίες δηλώσεις 
Βορίδη από το βήµα της Βουλής ότι το θέµα της ά-
µεσης προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης τελεί 
υπό σκέψη. Απαντώντας σε ερώτηση του βουλευ-
τή Ηρακλείου του Κινήµατος Αλλαγής, Βασίλη Κε-
γκέρογλου και παρά τις αρχικές του αντιρρήσεις, 
κατόπιν των πιέσεων που του ασκήθηκαν από την 
πλευρά του ερωτώντος βουλευτή, ο υπουργός Α-
γροτικής Ανάπτυξης δεσµεύθηκε να επανεξετάσει 
µε τις υπηρεσίες του υπουργείου, τον ΟΠΕΚΕΠΕ 

και την τράπεζα Πειραιώς, ως χειρίστριας του λο-
γαριασµού για τις κοινοτικές ενισχύσεις των αγρο-
τών και να επανέλθει µε νεότερα επί του θέµατος.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι «εξετάζει το ενδεχό-
µενο το τσεκ να δοθεί στους παραγωγούς από την 
τράπεζα πρόωρα κατά τρεις µήνες ως δάνειο χω-
ρίς τη µεσολάβηση του δηµοσίου, αλλά αυτό θα κο-
στίσει είτε στο κράτος, είτε απευθείας στους παρα-
γωγούς». Όπως εξήγησε ο ίδιος ο υπουργός «κά-
ποιος πρέπει να δανείσει τώρα στο ελληνικό ∆η-
µόσιο το ποσό, το ελληνικό ∆ηµόσιο να το δώσει 
εν συνεχεία στον ΟΠΕΚΕΠΕ µε εγγύηση τις µελλο-
ντικώς καταβληθεισόµενες ενισχύσεις στους παρα-
γωγούς. Ο άλλος τρόπος είναι να µην µεσολαβή-
σει το ελληνικό ∆ηµόσιο, αλλά να πάνε απευθείας 
οι παραγωγοί να λάβουν δάνειο, το οποίο µε εγ-
γύηση την µελλοντικώς, πάλι, καταβληθεισόµενη 
ενίσχυση να εξασφαλιστεί. Εξετάζουµε τη δυνατό-
τητα αυτών των µηχανισµών, που σηµαίνει ότι δεν 
έχω αποκλείσει αυτό το ενδεχόµενο». 

Αναδροµικά τον Ιούλιο εξισωτικές του 2019 για 
τους κοµµένους λόγω σύνταξης χηρείας

Το δρόµο για αναδροµική πληρωµή της εξι-
σωτικής του 2019 σε περίπου 5.000 αγρότες και 
κτηνοτρόφους, που έµειναν εκτός επειδή ελάµ-
βαναν σύνταξη χηρείας, ανοίγει εγκύκλιος του 
γενικού γραµµατέα του υπουργείου, µετά την ε-
πανένταξή τους στο πρόγραµµα. Ειδικότερα, απο-
σαφηνίζεται  ότι «ο όρος επιλεξιµότητας «Ενεργός 
επαγγελµατική δραστηριότητα», που αναφέρεται 
στους αιτούντες παραγωγούς έως 67 ετών ως «η 
µη καταβολή άµεσης σύνταξης προς το πρόσωπο 
του δικαιούχου από τον ασφαλιστικό του φορέα», 
ως προς το ότι άµεση σύνταξη ορίζεται η κύρια σύ-
νταξη σύµφωνα µε τον ΕΦΚΑ προς το πρόσωπο του 
δικαιούχου από τον ασφαλιστικό του φορέα, µε ε-
ξαίρεση τις συντάξεις λόγω θανάτου, καθόσον οι 
τελευταίες αποτελούν κύρια σύνταξη εκ µεταβιβά-
σεως, οι εµπλεκόµενες υπηρεσίες να προβούν στις 
απαραίτητες ενέργειες στο Πληροφοριακό Σύστη-
µα που υποστηρίζει το Μέτρο 13, ώστε να τροπο-
ποιηθούν οι σχετικοί πίνακες πρώτης και τελικής 
κατάταξης έτους 2019, σύµφωνα µε την ανωτέρω 
διευκρίνιση του όρου».

Μετά τα Βιολογικά  
νέα χαραμάδα Βορίδη
για τσεκ τον Ιούλιο
Μέχρι την Πέμπτη οι πληρωμές Βιολογικής Γεωργίας 
και Κτηνοτροφίας,  στην ατζέντα προκαταβολή της ενιαίας 

Επίδοµα 
ορεινών 
Πληρώθηκε το 
2018, µέσα στο 
καλοκαίρι το 
επίδοµα ορεινών 
και µειονεκτικών 
περιοχών για 
το 2019 και το 
φθινόπωρο το 
2020  

Εκτός 
ΕΝΦΙΑ τα 
αγροτεµάχια 
Επεκτείνεται και 
για το έτος 2020 
η απαλλαγή των 
αγροτεµαχίων 
των φυσικών 
προσώπων 
από τον 
συµπληρωµατικό 
ΕΝΦΙΑ, µε νέο 
σχέδιο νόµου

Φορολογικές 
δηλώσεις
Παρατείνεται έως 
τις 29 Ιουλίου 
η προθεσµία 
υποβολής 
φορολογικών 
δηλώσεων για τα 
φυσικά και νοµικά 
πρόσωπα

Αιτήσεις για 
αγρεργάτες 
Μέχρι 30 
Ιουνίου αιτήσεις 
εργοδοτών για 
απασχόληση 
πολιτών τρίτων 
χωρών στην 
αγροτική 
οικονοµία

Μόνο µε ΠΣΕΑ αποζηµιώσεις 
για τον καύσωνα του Μαΐου  

Μόνο µέσα από τα ΠΣΕΑ µπορούν να 
ελπίζουν για αποζηµιώσεις οι 
ελαιοπαραγωγοί της Ηλείας για τις ζηµιές 
του καύσωνα στις 16, 17 και 18 Μαΐου. 
«Τις ηµέρες εκείνες οι ελιές και τα 
εσπεριδοειδή βρίσκονταν στο µεταίχµιο 
της καρπόδεσης κι αυτό θα φανεί στην 
παραγωγή» αναφέρουν οι παραγωγοί 
στον διευθυντή του ΕΛΓΑ του 
υποκαταστήµατος ∆υτικής Ελλάδας. 
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Mε την αβάντα της Επιτροπής Γεωργίας της 
Ευρωβουλής, προορίζεται προς έγκριση στο 
Συµβούλιο της ΕΕ η τροπολογία για αύξηση 
του ανώτατου ορίου στήριξης από τα 5.000 
στα 7.000 ευρώ ανά πληττόµενο αγρότη κα-
θώς όπως και του ανώτατου ορίου στήριξης 
από τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης 
κατά 2%, για την αντιµετώπιση των συνεπει-

ών από την πανδηµία.
Πρόκειται για την αµφιλεγόµενη πρόταση 

της Κοµισιόν, για ανακατανοµή κονδυλίων 
από αδιάθετα ποσά Προγραµµάτων Αγροτι-
κής Ανάπτυξης της ΚΑΠ και όχι για φρέσκο 
χρήµα, όπως απαιτούν τέτοιου είδους έκτα-
κτες καταστάσεις. Τώρα η Επιτροπή Γεωργί-
ας της Ευρωβουλής (AGRI) πηγαίνει ένα βή-
µα παραπέρα την πρόταση της Επιτροπής, ε-
γκρίνοντας σχετική τροπολογία που ανεβά-
ζει το ταβάνι ενίσχυσης κατά 2.000 ευρώ, η ο-
ποία ήρθε προς ψήφιση το απόγευµα της Πέ-
µπτης 18 Ιουνίου στην Ολοµέλεια του Σώµα-
τος µαζί µε άλλες τροπολογίες.  

Υπενθυµίζεται ότι σε συνεδρίαση που εί-
χαν τα µέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ ολίγων ηµε-
ρών, ψήφισαν υπέρ µιας αύξησης της οικο-
νοµικής στήριξης που θα λάβουν οι αγρότες 
και οι µικρές επιχειρήσεις τροφίµων. Μόλις 
εγκριθεί τόσο από το Κοινοβούλιο όσο και α-
πό το Συµβούλιο, ο κανονισµός θα πρέπει να 
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ΕΕ 
και να τεθεί σε ισχύ αµέσως.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν από τους 
Ευρωβουλευτές και τέθηκαν προς ψήφιση 
είναι οι εξής:

  Ανώτατο όριο στήριξης 7.000 ευρώ για 
έναν αγρότη και 50.000 ευρώ για έναν µετα-
ποιητή τροφίµων.

  Η ενίσχυση πρέπει να καταβληθεί έως 
τις 30 Ιουνίου 2021 και οι αιτήσεις πρέπει 
να εγκριθούν έως τις 31 ∆εκεµβρίου 2020.

Το ανώτατο όριο στήριξης 
από το πρόγραµµα αγροτικής 
ανάπτυξης αυξάνεται κατά 2%

Το επείγον µέτρο που προτείνει η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή ως µέρος µιας δέσµης µέτρων 
για τη στήριξη των αγροτών λόγω των αρνη-
τικών επιπτώσεων του κορωνοϊού επιτρέπει 
στα κράτη µέλη της ΕΕ να χρησιµοποιούν πό-
ρους από τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανά-
πτυξης για να αποζηµιώνουν τους αγρότες 
και τις µικρές επιχειρήσεις.

Για µεγαλύτερη ταχύτητα, η Επιτροπή α-
ποφάσισε να προτείνει την απόφαση απευ-
θείας στην Ολοµέλεια του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου. Ωστόσο, λόγω του γεγονότος 
ότι οι ευρωβουλευτές επιθυµούν τη βελτί-
ωση της πρότασης, ενέκριναν ορισµένες 
τροπολογίες, οι οποίες εγκρίθηκαν ανεπί-
σηµα από το Συµβούλιο της ΕΕ προκειµέ-
νου να αυξηθεί η υποστήριξη.

«Χαιρετίζω θερµά τα αποτελέσµατα της ση-
µερινής (10 Ιουνίου) ψηφοφορίας στην επι-
τροπή. Αυτό αποδεικνύει και πάλι ότι το Συµ-
βούλιο και το Κοινοβούλιο µπορούν να συ-
νεργαστούν στενά και γρήγορα όταν η γεωρ-
γία της ΕΕ χρειάζεται επειγόντως βοήθεια. Εί-

µαι πεπεισµένος ότι η Ολοµέλεια θα εγκρίνει 
αυτήν τη συµφωνία την επόµενη εβδοµάδα 
και, ως εκ τούτου, θα δώσει στις χώρες της ΕΕ 
ένα άλλο µέσο για την παροχή οικονοµικής 
βοήθειας στους αγρότες κατά τη διάρκεια της 
κρίσης του κορωναϊού. Ευχαριστώ επίσης την 
προεδρία του Κροατικού Συµβουλίου για την 
εποικοδοµητική και άµεση συνεργασία τους», 
είχε δηλώσει ο εισηγητής και πρόεδρος της 
Επιτροπής Γεωργίας, Norbert Lins.

Υπενθυµίζεται ότι τον Απρίλιο, η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει τα σχέ-
δια της για αύξηση της πρόσβασης των α-
γροτών που πλήττονται από την πανδηµία, 
σε µετρητά από αδιάθετα κονδύλια ύψους 
6 δισ. ευρώ των Προγραµµάτων Αγροτικής 
Ανάπτυξης της τρέχουσας ΚΑΠ.

Μάλιστα, επιστολή της Ειδικής Επιτροπής 
Γεωργίας του Συµβουλίου, (σ.σ. κύριο προ-
παρασκευαστικό όργανο του Συµβουλίου Υ-
πουργών Γεωργίας-Αλιείας-AGRIFISH), απο-
κάλυπτε ότι τα κράτη µέλη είχαν συµφωνή-
σει για τον τρόπο χρήσης αυτών των χρηµά-
των από τον β’ πυλώνα που έχει στη διάθε-
ση του συνολικά 150 εκατ. ευρώ.

Η επιστολή του Συµβουλίου εστάλη στον 
Norbert Lins, πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (AGRI), και ως 
εκ τούτου και η προαναφερόµενη τροπολογία.

Εντούτοις δεν θα επωφεληθούν όλα τα κρά-
τη µέλη από το ίδιο ποσό. Ορισµένα κράτη µέ-
λη έχουν ισχυρότερα ιστορικά στοιχεία για την 
εφαρµογή των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανά-
πτυξης και διαθέτουν πολύ λιγότερη χρηµατο-
δότηση από άλλες χώρες. Σύµφωνα µε στοιχεία 
της ΕΕ η Πολωνία έχει ξοδέψει µόνο το 40% της 
χρηµατοδότησης της αγροτικής ανάπτυξης, ε-
νώ στην Ιρλανδία και τη Φινλανδία αποµένει 
λιγότερο από 10%. Στην Ελλάδα το 102% των 
κονδυλίων είναι δεσµευµένο για νοµικές υπο-
χρεώσεις αλλά µόλις το 52% έχει πληρωθεί. 

Το 5χίλιαρο το κάνει 
7χίλιαρο η Ευρωβουλή

Με αδιάθετα κονδύλια 
από δράσεις του Β’ 

πυλώνα της τρέχουσας 
ΚΑΠ και όχι με φρέσκο 

χρήμα, η έκτακτη ανά 
πληττόμενο αγρότη λόγω 

πανδημίας στήριξη της ΕΕ

Υπενθυµίζεται 
ότι τον Απρίλιο, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
είχε ανακοινώσει 
τα σχέδια της για 
αύξηση της πρόσβασης 
των αγροτών που 
πλήττονται από την 
πανδηµία, σε µετρητά 
από αδιάθετα κονδύλια 
ύψους 6 δισ. ευρώ 
των Προγραµµάτων 
Αγροτικής Ανάπτυξης 
της τρέχουσας ΚΑΠ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr
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ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Τα γνωστά δάνεια µέχρι 25.000 ευρώ, χωρίς 
περαιτέρω διασφαλίσεις που προβλέπονται ε-
δώ και χρόνια από τις κοινοτικές αποφάσεις ε-
πανήλθαν επιτακτικά ως θέµα µετά την πανδη-
µία. Χωρίς να έχει αποσαφηνισθεί επαρκώς η 
χρηµατοδοτική γραµµή που θα στηρίξει την ό-
λη πολιτική των µικροπιστώσεων, η αίσθηση 
που υπάρχει στην αγορά είναι ότι το ενδιαφέ-
ρον της «κατανάλωσης» και ειδικά του αγρο-
τικού κόσµου είναι µεγάλο, αντίθετα, η προ-
σφορά εκ µέρους των εν δυνάµει δανειοδοτι-
κών φορέων παραµένει περιορισµένη. Στόχος 
του νοµοσχεδίου είναι να καλύψει το χρηµατο-

δοτικό κενό που υπάρχει στην επιχειρηµατική 
δραστηριότητα, το οποίο πλήττει κυρίως όσους 
βρίσκονται στο ξεκίνηµά της και είναι αποκλει-
σµένοι από τον τραπεζικό δανεισµό, αλλά και 
η ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών οµάδων. Ό-
πως αναφέρεται στο νοµοσχέδιο, η διάρκεια α-
ποπληρωµής της χορηγηθείσας µικροχρηµα-
τοδότησης δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 
12 µηνών και δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 10 
έτη, ενώ σε περίπτωση «κακοπληρωτών» η α-
ντιµετώπιση θα δεν θα διαφέρει από όσα ισχύ-
ουν για τα τραπεζικά δάνεια.

∆ικαιούχοι των µικροχρηµατοδοτήσεων είναι:
 οι πολύ µικρές επιχειρήσεις,
 τα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ 

µικρών επιχειρήσεων,

 τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατοµική 
επιχειρηµατική δραστηριότητα,

 τα άτοµα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώ-
στε να µπουν στην αγορά εργασίας, καθώς και

 τα άτοµα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες 
κοινωνικές οµάδες.

Τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων µπορούν 
να χορηγούν µικροχρηµατοδοτήσεις ως εξής: 

α) όλες τις µορφές πιστώσεων µέχρι 25.000)
ευρώ, είτε για την κάλυψη επενδυτικών ανα-
γκών, είτε ως κεφάλαιο κίνησης,

 β) προϊόντα χρηµατοδοτικής µίσθωσης µέ-
χρι 25.000 ευρώ για την απόκτηση εξοπλισµού, 

γ) αυτοτελείς εγγυήσεις µέχρι 25.000 ευρώ, 
οι οποίες δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν 
για τη λήψη δανείων από άλλα χρηµατοδοτι-
κά ιδρύµατα. δ) µορφές πιστώσεων που απο-
βλέπουν στην ενίσχυση δηµόσιων πολιτικών 
ή την κοινωνική και οικονοµική ένταξη ευά-
λωτων κοινωνικά οµάδων, µέχρι 25.000 ευ-
ρώ (ανεργίας ή της αναστολής ή µείωσης του 
χρόνου εργασίας).

Τα ιδρύµατα µικροχρηµατοδοτήσεων µε έ-
δρα την Ελλάδα:

 Ιδρύονται και λειτουργούν µε τη µορφή α-
νώνυµης εταιρείας αποκλειστικού σκοπού και 
καθορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητι-
κά που απαιτούνται για την απόκτηση της σχε-
τικής άδειας.

 Ορίζεται σε 400.000 ευρώ κατ’ ελάχιστον, 
το αρχικό µετοχικό κεφάλαιο που απαιτείται 
για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας των 
ανωτέρω ιδρυµάτων. 

 Μπορούν να συµµετέχουν σε προγράµµα-
τα που χρηµατοδοτούνται από το Πρόγραµµα 
∆ηµοσίων Επενδύσεων (εθνικό ή συγχρηµα-
τοδοτούµενο σκέλος.

Για μικροδάνεια 
αγροτών δεν αρκεί 
ένα νομοσχέδιο
Προς επεξεργασία στη Βουλή το σχέδιο για 
τις μικροπιστώσεις μέχρι 25.000 ευρώ χωρίς 
εμπράγματες εξασφαλίσεις από φορείς που 
δραστηριοποιούνται εκτός του τραπεζικού 

ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

Γρήγορα δάνεια 
με 1% επιτόκιο
Τα γρήγορα δάνεια, χωρίς έλεγχο 
αξιοπιστίας αλλά µε κρατικές 
εγγυήσεις και επιτόκιο που δεν θα 
ξεπερνά το 1%, είναι σε σηµαντικό 
βαθµό πιο αποτελεσµατικά απ ό,τι οι 
έκτακτες επιδοτήσεις στον αγροτικό 
τοµέα. Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει 
έρευνα του Πανεπιστηµίου του 
Martin Luther στο Halle-Wittenberg 
της Γερµανίας. Σύµφωνα µε τους 
αγροοικονοµολόγους σε έκτακτες 
και αναπάντεχες καταστάσεις, ο 
κρατικός και ο χρηµατοπιστωτικός 
µηχανισµός µπορούν να επιδείξουν 
γρηγορότερα αντανακλαστικά όταν 
πρόκειται να χορηγήσουν µικρά 
δάνεια, συγκριτικά µε τις διαδικασίες 
που απαιτούνται για την έγκριση 
επιδοτήσεων από τα εθνικά ταµεία ή 
τον ευρωπαϊκό προϋπολογισµό.    

ΕΝΦΙΑ 2020

Απαλλαγή
αγροτεμαχίων
Επεκτείνεται και για το έτος 2020 η 
απαλλαγή των αγροτεµαχίων των 
φυσικών προσώπων από τον 
συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ. Αυτό 
προβλέπει το άρθρο 35 του σχεδίου 
νόµου για τις µικροπιστώσεις που 
έχει κατατεθεί προς επεξεργασία στη 
Βουλή και αναφέρει: «Με την 
προτεινόµενη διάταξη της παρ. 1 
επεκτείνεται και για το έτος 2020 η 
απαλλαγή των αγροτεµαχίων των 
φυσικών προσώπων από τον 
συµπληρωµατικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., µε στόχο 
τη φορολογική ελάφρυνση των 
φορολογουµένων».

Οι ενδιαφερόµενοι αγρότες 
εξασφαλίζουν άµεσα ρευστότητα χωρίς 
να περιµένουν τη γραφειοκρατία.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΜΙΚΡΟΠΙΣΤΩΣΕΙΣ

∆ΑΝΕΙΑ

ΕΥΡΩ

ΕΩΣ 25.000

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ 

ΜΗΝΕΣ   �

12
ΧΡΟΝΙΑ

10

∆ΙΚΑΙΟΥΧOI

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

7
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Έρχεται φως 
Ανοίγει ο φάκελος 
βοσκοτόπια, τέλος  
το αμαρτωλό ΟΣΔΕ    
Πέρασε η εποχή για τον «τεχνικό σύμβουλο» που 
μοίραζε δικαιώματα σε δημόσια γη κατά βούληση 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε κρίσιµη φάση δείχνει να εισέρ-
χεται η υπόθεση διαφάνεια στις κοι-
νοτικές επιδοτήσεις, όπου, κλείνει, 
καθώς φαίνεται, ο περιώνυµος κύ-
κλος της «συντεχνίας του ΟΣ∆Ε», 
ωστόσο τα «σκουπίδια» κάτω από 
το χαλί είναι πολλά και τα ζητήµα-
τα που ανακύπτουν πολύ µεγάλα.  

Οι πληροφορίες θέλουν τη διοίκη-
ση του ΟΠΕΚΕΠΕ να βρίσκεται αντι-
µέτωπη µε µεγάλες προκλήσεις, κλη-
ρονοµιά βέβαια των προηγούµενων  

διοικήσεων, τα οποία αγγίζουν ευαί-
σθητες χορδές της δηµόσιας διοίκη-
σης και του τρόπου µε τον οποίο γί-
νονταν για πολλά χρόνια η κατανο-
µή της επιλέξιµης δηµόσιας γης και 
η ενεργοποίηση των δικαιωµάτων.  

Παντού υπάρχουν «τρύπες» και «µπα-
λώµατα» όµως εκεί που τα πράγµατα 
δείχνουν να έχουν ξεφύγει, ιδιαίτε-
ρα κατά τις τελευταίες διαχειριστικές 
περιόδους της προηγούµενης κυβέρ-
νησης, είναι στα θέµατα των βοσκο-
τόπων. Η περιλάλητη «τεχνική λύ-
ση», εκτός από κατάφωρη αδικία σε 
βάρος των παραδοσιακών κτηνοτρό-
φων, αποτέλεσε καθώς φαίνεται πεδίο 
συναλλαγής τεραστίων διαστάσεων, 
µε προεκτάσεις από τα πέριξ της ∆ο-
µοκού και της πλατείας Βάθη, µέχρι 
τις παρυφές του Μαξίµου. Εικάζεται 
µάλιστα, ότι στενός συνεργάτης του 

πρώην πρωθυπουργού που διατηρεί 
άριστες σχέσεις µε τον ιθύνοντα νου 
της συντεχνίας του ΟΣ∆Ε, αποτέλεσε 
για χρόνια το «σύνδεσµο» της... µηχα-
νοπαρέας µε την κυβέρνηση και τον 
βασικό υποστηρικτή του «φαραωνι-
κού έργου» της περιβόητης ευφυούς 
γεωργίας, την οποία θα είχε πληρώ-
σει ο ελληνικός λαός µε 33 εκατ. ευ-
ρώ αν δεν είχε βρει µέχρι τέλους τοί-
χο στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

Το θέµα είναι, τώρα τι γίνεται! Τα µα-
γειρέµατα του τεχνικού συµβούλου, σε 
συνδυασµό µε τις φοβίες της εκάστο-
τε πολιτικής ηγεσίας, µην τυχόν και 

δεν καταστεί δυνα-
τή η καταβολή των 
άµεσων ενισχύσεων, 
αποτέλεσε για χρό-
νια το «κλειδί» στα 
χέρια των µηχανο-
ραφούντων, για πο-
λιτική συνδιαλλαγή, 
συλλογικά και ατο-
µικά ρουσφέτια, µε 
εµπλεκόµενους κά-
ποιες φορές και πολ-
λούς από τους κατά 
τόπους βουλευτές. 
Πολλοί αναρωτιό-

ντουσαν συχνά, µα γιατί δεν µιλούν 
οι βουλευτές και η απάντηση έρχεται 
από την «χαρτογράφηση» των εκτατι-
κών δικαιωµάτων και τα εκατοντάδες 
µικρά και µεγάλα ρουσφέτια στην κα-
ταβολή ενισχύσεων. 

Ο κύκλος της «συντεχνίας του ΟΣ-
∆Ε» φαίνεται να κλείνει, ωστόσο η 
πληγή πίσω της θα παραµείνει ανοι-
κτή. Θα χρειασθεί το επόµενο διάστη-
µα, µεγάλη γενναιότητα από την πλευ-
ρά των διοικούντων και τεράστιο πο-
λιτικό θάρρος από τους φέροντες την 
πολιτική ευθύνη για τη διαχείριση της 
κατάστασης, έτσι ώστε και η τάξη στην 
κατανοµή των κρατικών γαιών και των 
κοινοτικών ενισχύσεων να αποκατα-
σταθεί και η πολιτική ισορροπία να 
µην διαταραχθεί. Η άλλη λύση είναι 
να µείνει η χώρα µια ζωή µε τον µηχα-
νογράφο να κάνει κουµάντο.         

21-22, 35-36

Για κύκλο 
ανόδου 
ετοιμάζεται
το ελαιόλαδο

Τιμή παραγωγού  
(ευρώ/κιλό)
’Ελλάδα   2,50

Ισπανία 2,00

ΠΗΓΗ: AGRENDA

 Μένουν τα 17,2 λεπτά 
στα συμβόλαια βύνης, 
ακυρώνεται το πλαφόν 

 Αυστηροί όροι 
αγοράς για επιστροφή 
βάμβακος στα 70 σεντς

Περιορισµένη η προσφορά, 
δίνει τιµή στο κεράσι 
Μαζεύονται οι ζηµιές στις όψιµες 
ποικιλίες κερασιού µειώνοντας την 
προσφορά, όσο οι εξαγωγές πάνε καλά 
µε κατεύθυνση προς Ιταλία, όπου έχουν 
ζηµιές λόγω του παγετού του Απριλίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Η πάταξη των
ελληνοποιήσεων
προϋποθέτει
αξιόπιστο ΟΣ∆Ε 
Νερό στο µύλο της µετονοµασίας 
αγροτικών προϊόντων και παράτυπων 
εισαγωγών, ρίχνει το κλειστό, 
ανίσχυρο και αναξιόπιστο ΟΣ∆Ε, η 
υπολανθάνουσα λειτουργία του οποίου 
θρέφει µόνο τους... αεριτζήδες. Σε 
όλες τις ευνοµούµενες χώρες, οι 
αγρότες και το σύνολο της αγοράς 
γνωρίζει από πολύ νωρίς κάθε χρονιά 
και µε µεγάλη ακρίβεια τις 
καλλιεργούµενες εκτάσεις και τις 
µονάδες ζωικού κεφαλαίου, ενώ µε τη 
βοήθεια των αρµόδιων αρχών µπορούν 
να εκτιµηθούν χωρίς αποκλίσεις και τα 
επίπεδα της αγροτικής παραγωγής. Η 
απουσία τέτοιων στοιχείων στην 
περίπτωση της χώρας µας, αφενός 
στερεί από την Πολιτεία πολύτιµα 
εργαλεία για τη χάραξη πολιτικής, 
αφετέρου δίνει τη δυνατότητα στον 
κάθε µεταπράτη να ψαρεύει σε θολά 
νερά, µε το κόστος να µεταφέρεται 
ολοκληρωτικά τις περισσότερες φορές 
στις πλάτες των παραγωγών.        

Θα χρειασθεί µεγάλη 
γενναιότητα από 
την πλευρά των 
διοικούντων για 
τη διαχείριση της 
κατάστασης.

Η περι-
λάλητη 
«τεχνική 
λύση» στα 
βοσκο-
τόπια, 
αποτέλεσε 
καθώς 
φαίνεται 
πεδίο συ-
ναλλαγής 
τεραστίων 
διαστάσε-
ων.
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Η Syngenta Group Co. Ltd., ανακοίνωσε 
στις 18 Ιουνίου, στην Ελβετία, την επίση-
µη παρουσίαση του «Syngenta Group», 
ενός νέου παγκόσµιου ηγέτη στη γεωρ-
γική επιστήµη και καινοτοµία. Κάτω από 
µια ενιαία οντότητα, ενώνει τα πλεονε-
κτήµατα της Syngenta AG (Ελβετία), της 
ADAMA (Ισραήλ) και τις γεωργικές επι-
χειρήσεις της Sinochem (Κίνα). 

Από την ίδρυσή της, η «SyngentaGroup» 
είναι παγκόσµιος ηγέτης στη φυτοπρο-
στασία, τρίτη κατά σειρά στην παγκόσµια 
αγορά σπόρων, ηγέτης της αγοράς λιπα-
σµάτων στην Κίνα και, µε τα Σύγχρονα 
Κέντρα Γεωργικής Πλατφόρµας Γεωργί-
ας (MAP), κορυφαίος πάροχος γεωργικών 
υπηρεσιών στην Κίνα. To νέο σχήµα πε-
ριλαµβάνει 4 επιχειρηµατικές µονάδες:

 Syngenta Crop Protection: µε επικε-
φαλής τον Jon Parr µε έδρα την Ελβετία.

 Syngenta Seeds:  µε επικεφαλής τον 
Jeff Rowe µε έδρα το Σικάγο των ΗΠΑ.

 ADAMA:  µε επικεφαλής τον Ignacio 
Dominguez µε έδρα το Ισραήλ.

 Syngenta Group China:  µε επικεφα-
λής τον Hengde Qin µε έδρα τη Σαγκάη.

Eπιτυχώς ολοκληρώθηκε η ορι-
στικοποίηση των δηλώσεων ΟΣ-
∆Ε από τα Κέντρα Υποδοχής ∆η-
λώσεων σε όλη τη χώρα, κάτι που 
προκύπτει µε σαφήνεια από την 
τελική επεξεργασία των στοιχεί-
ων µετά το πέρας της καταληκτι-
κής προθεσµίας της 15ης Ιουνί-
ου από την επιτελική οµάδα του 
ΟΠΕΚΕΠΕ. Το σύνολο των πρω-
τοκόλλων που άνοιξαν αφορούν 
σε 645.538 δηλώσεις (Ενιαία Αί-
τηση Ενίσχυσης 2020), εκ των ο-
ποίων οι 641.347 είχαν οριστικο-
ποιηθεί, δηλαδή δεν είχαν κανέ-
να πρόβληµα σε ότι αφορά την τή-
ρηση της προθεσµίας. Για τις υπό-
λοιπες και µέχρι την οριστικοποί-
ησή τους θα καταλογίζεται η ποι-
νή 1% (επί της αναλογούσας ενί-
σχυσης) για κάθε µέρα καθυστέ-
ρησης. Σηµειωτέον ότι µέχρι την 
Παρασκευή 12 Ιουνίου τα πρωτό-
κολλα ανέρχονταν στις 613.179 
και η οριστικοποίηση ανέρχονταν 
στις 522.337 δηλώσεις. Ωστόσο, 
όπως είχε προβλεφθεί, κανένας 
παραγωγός, εφόσον είχε τη διά-
θεση να οριστικοποιήσει τη δήλω-
σή του δεν θα έχανε την προθε-
σµία, λόγω τεχνικών δυσκολιών.

Πρόκειται περί άθλου, αν λη-
φθεί υπόψη ότι οι φετινές δηλώ-

σεις ΟΣ∆Ε έγιναν υπό ιδιαίτερα 
δύσκολες συνθήκες, δηλαδή εν 
µέσω πανδηµίας και κατά βάση 
εξ αποστάσεως. Η επιτυχία πιστώ-
νεται πρώτον στη διοίκηση του Ο-
ΠΕΚΕΠΕ που κατέβαλε κάθε προ-
σπάθεια να οργανώσει φέτος την 
κατάσταση σε διαφορετική βάση, 
ανοίγοντας ουσιαστικά την πόρ-
τα του open.gov.gr για τη φιλο-
ξενία της διαδικασίας, καθώς και 
στους «µαχητές» των ΚΥ∆ που α-
κόµα µια φορά έδωσαν το δικό 
τους αγώνα να ανταποκριθούν 
µε επάρκεια στο δύσκολο έργο.

Μόνο γκρίνια, αντιρρήσεις και 
σε κάποιες περιπτώσεις υπονόµευ-
ση της όλης διαδικασίας παρατη-
ρήθηκε από τη λεγόµενη «συντε-
χνία του ΟΣ∆Ε» που είδε αυτή τη 
φορά να χάνει το έδαφος κάτω α-
πό τα πόδια της. Μέχρι την τελευ-
ταία στιγµή, το µόνο για το οποίο 
αγωνιούσε, ήταν να εισπράξει το 
«αντίτιµο» από τους παραγωγούς, 
τουλάχιστον εκεί όπου το δικό της 
κατακερµατισµένο δίκτυο είχε συµ-
µετοχή. Σηµειωτέον ότι οι περισσό-
τερες από τις 100.000 περίπου δη-
λώσεις που δεν είχαν οριστικοποι-
ηθεί µέχρι το µεσηµέρι της προπε-
ρασµένης Παρασκευής, προέρχο-
νταν από το συγκεκριµένο δίκτυο.

Παγκόσμιος 
ηγέτης
καινοτομίας
Syngenta Group

Άθλος οι φετινές αιτήσεις 
ενιαίας, άφαντη η συντεχνία

Ο Erik Fyrwald, πρώην διευθύνων 
σύµβουλος της Syngenta AG, γίνεται 

CEO της Syngenta Group.

Ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ 
συναντήθηκε 
µε τους 
εκπροσώπους 
του Αγροτικού 
Συνεταιρισµού 
Κιλελέρ και του 
Πλατυκάµπου.

Λειψό χωρίς τον αγρότη το παραγωγικό
µοντέλο µόνο µε υπηρεσίες και τουρισµό

«Το κοινωνικό συµβόλαιο που χρειάζεται η χώρα για να πάει µπροστά θα είναι 
λειψό αν δεν συνοδεύεται και από ένα παραγωγικό µοντέλο που θα 
αξιοποιήσει τις ανταγωνιστικές δυνατότητες του τόπου, ώστε αυτός να µη 
στηρίζεται µόνο στις υπηρεσίες άλλα και στην παραγωγή ποιοτικών 
προϊόντων». Τα παραπάνω τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας 
από το σηµείο του «Μνηµείου του Αγρότη» στο Κιλελέρ πλαίσιο της περιοδείας 
που πραγµατοποίησε στη Θεσσαλία επισηµαίνοντας πως «ο τόπος δεν µπορεί 
να προχωρήσει µπροστά µόνο µε τις υπηρεσίες και µε τον τουρισµό». Ο 
αρχηγός της αξιωµατικής αντιπολίτευσης άσκησε σφοδρή κριτική στην 
κυβέρνηση έναντι της πολιτικής της για τον αγροτοκτηνοτροφικό τοµέα 
ζητώντας να στηρίξει τις άµεσες ανάγκες των αγροτών, να χρηµατοδοτήσει την 
επανεκκίνηση των δραστηριοτήτων τους, να τους δώσει ανάσα σε ρευστότητα 
µε νέα χρηµατοδοτικά εργαλεία. «Ευτυχώς που δεν εισακούεται ο κ. Τσίπρας, 
γιατί αν είχε εισακουστεί η πρότασή του για οριζόντια µέτρα στήριξης, σήµερα 
ο κόσµος της πρωτογενούς παραγωγής θα είχε µείνει χωρίς οποιαδήποτε 
ουσιαστική στήριξη», η απάντηση Βορίδη στις αιτιάσεις Τσίπρα.

Μερίδιο επιτυχίας
Τη δική της συµβολή 
στην επιτυχή ολοκλή-
ρωση της διαδικασίας 
είχε η εφαρµογή  KYD 
Mobile που φιλοξενή-
θηκε στο open.gov.gr, 
την οποία «πολέµησε» 
η «γνωστή» συντεχνία 
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Κορυφαία ποιότητα
Ενώ η ποιότητα φέτος 
κινείται σε κορυφαία 

επίπεδα, οι αποδόσεις στα 
περισσότερα σιταροχώ-

ραφα που συγκοµίστηκαν 
την περασµένη εβδοµάδα 
δεν ήταν ιδιαίτερα καλή, 

καθώς κυµάνθηκε µεταξύ 
350 και 400 κιλών το 

στρέµµα

Έχει δρόμο φέτος το 
σκληρό, κάτι που κάνει 
τους παραγωγούς να 
αποθηκεύουν όπως παλιά. 
Αέρας Πλατυκάμπου με τα 
26 λεπτά στον Μπαλούκα. 

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Βγαίνει, σύµφωνα µε τις τελευταίες πληρο-
φορίες το deal του Πλατυκάµπου για τα 26 
λεπτά στο σκληρό σιτάρι, «σπάει» σιγά - σι-
γά η αντίσταση των ιδιωτών στα 23 λεπτά.

 Η ώθηση που έδωσε στην αγορά του σκλη-
ρού σταριού µε την έναρξη της συγκοµιδής η 
καθοριστική παρέµβαση της ΕΑΣ Βόλου, σι-
γούρεψε το deal του Συνεταιρισµού Πλατυ-
κάµπου µε τον οίκο Μπαλούκα για 26 λεπτά 
το κιλό. Η εν λόγω συµφωνία παρασέρνει, ό-
πως όλα δείχνουν και τις αντιστάσεις των ε-
µπόρων στη Βόρεια Ελλάδα. Σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ στη Μακεδονία, οι τελευταίοι προ-
σπαθούν τις τελευταίες ηµέρες να «τεστά-
ρουν» την αγορά, µε διαρροές γύρω από την 
πρόθεσή τους να αγοράσουν στα 22-23 λε-
πτά το κιλό. Την ίδια ώρα η πεποίθηση των 
παραγωγών είναι πως αργά ή γρήγορα το ε-
µπόριο θα προσαρµοστεί στις εξελίξεις που 
δηµιουργεί ο ανταγωνισµός.

«Τα 24 λεπτά το κιλό είναι µια τιµή που νο-
µίζω πως οι έµποροι θα την δώσουν εύκολα, 

διότι το προϊόν φέτος είναι καλό ποιοτικά και 
υπάρχει και ζήτηση», ανέφερε στην Agrenda 
ο Μιλτιάδης Χαρένης, παραγωγός από τη Νέα 
Γωνιά Χαλκιδικής, ο οποίος καλλιεργεί 4.000 
στρέµµατα στην περιοχή και άλλα περίπου 
1.000 στρέµµατα ο πατέρας του. 

«Έχουµε ολοκληρώσει το 60% του αλωνιού 
κι οι αποδόσεις κυµαίνονται µεταξύ 250 και 
400 κιλών το στρέµµα, που είναι για την πε-
ριοχή µας µια καλή παραγωγή», τόνισε χα-
ρακτηριστικά ο κ. Χαρένης και εξήγησε πως 
«αν εξαιρεθούν οι πρωτεΐνες, οι οποίες κατά 
µέσο όρο είναι στο 11,5%-12%, λόγω των αυ-
ξηµένων κιλών, στα υαλώδη είµαστε στα 75%-
80% και στο ειδικό βάρος κοντά στο 80%, που 
σηµαίνει ότι το σκληρό µας στάρι από χρώµα, 
εµφάνιση και βάρος είναι φέτος σε εξαιρετι-
κά επίπεδα µε βάση τα εµπορικά standards».

Πάνω από 25 λεπτά το κιλό «βλέπει» για 
φέτος τη τιµή του σκληρού σταριού και ο πα-
ραγωγός και χειριστής θεριζοαλωνιστικής µη-
χανής, Χάρης ∆ηµαρχόπουλος. Ο συνοµιλη-
τής µας αλωνίζει στην περιοχή της Ανατολι-
κής Θεσσαλονίκης και σε χωριά όπως τα Βα-
σιλικά, η Θέρµη, η Πυλαία, ο Τρίλοφος, και 
όπως σηµειώνει οι αποδόσεις φέτος είναι σχε-
δόν 20% πιο υψηλές από εκείνες του 2019 και 
η ποιότητα σε πολύ καλά επίπεδα.

«Τα καλά στάρια έχω την πεποίθηση πως 
θα ξεπεράσουν τα 25 λεπτά το κιλό και ίσως 
φτάσουν και τα 27 λεπτά το κιλό», εκτιµά α-
πό την πλευρά του ο Γιάννη Πύρρος, ο οποί-
ος συγκεντρώνει σιτηρά από τη Χαλκιδική, 
τη Θεσσαλονίκη, αλλά και το Κιλκίς. Όπως 
µας είπε, για τα σκληρά µε υαλώδη πάνω α-
πό 80% και πρωτεΐνη άνω του 13%, πιστεύει 
πως τα 25 λεπτά το κιλό θα είναι πιθανότατα 

η βάση. Ο ίδιος πάντως σηµείωσε ότι µεγά-
λες επιχειρήσεις της περιοχής, όπως οι Κυ-
λινδρόµυλοι Χαλκιδικής, Eurimac, Σόγια Ελ-
λάς και άλλες, δεν έχουν δώσει ακόµη επί-
σηµες τιµές για το προϊόν, κρατώντας κλει-
στά τα χαρτιά τους.

Αισιόδοξος για τη φετινή εµπορική πο-
ρεία του σκληρού σταριού είναι και ο πρόε-
δρος της ΕΑΣ Ορεστιάδας, Λάµπης Κουµπρί-
δης. Αν και στην περιοχή το αλώνι αργεί α-
κόµη τουλάχιστον δύο εβδοµάδες, ο έµπει-
ρος συνεταιριστής σηµειώνει πως «µε όσα 
γίνονται αυτές τις ηµέρες στην κεντρική Ελ-
λάδα και τη Θεσσαλία, τα σκληρά µας στάρια 
βλέπω να ξεπερνούν τα 25 λεπτά το κιλό, κα-
θώς δεν έχουν επηρεαστεί από τις καιρικές 
συνθήκες και φαίνεται ότι πάµε για µια πο-
λύ ποιοτική χρονιά». Ο ίδιος αποκάλυψε, ε-
πίσης, πως φέτος η ΕΑΣ Ορεστιάδας σχεδιάζει 
να συγκεντρώσει γύρω στους 20.000 τόνους 
σκληρό στάρι, έναντι 13.000 τόνους πέρσι, 
τους οποίους από το τέλος Ιουλίου και µετά 
θα βγάζει σε πλειστηριασµούς, διεκδικώντας 
την καλύτερη δυνατή τιµή.

Πολλά στην αποθήκη,
λιγότερα τα ανοιχτά, 
με 26 ο Πλατύκαμπος 

Σε λίγες µέρες θα είναι 
λίγα τα 25 λεπτά 
Ενισχύεται η θέση της 
εγχώριας παραγωγής σκληρού 
σίτου, καθώς οι καιρικές 
συνθήκες που επικρατούν το 
τελευταίο 15ήµερο ενισχύουν 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
του προϊόντος που 
συγκοµίζεται αυτές τις µέρες 
δίνοντάς του πρόσθετη 
υπεραξία. Αυτό σηµαίνει ότι τα 
25 λεπτά που ανακοίνωσε η 
ΕΑΣ Βόλου για την α’ ποιότητα, 
δίνοντας ένα σαφές στίγµα 
αφετηρίας της αγοράς, σε 
λίγες µέρες θα είναι λίγα. Ήδη 
ο συνεταιρισµός Πλατυκάµπου 
φέρεται να έχει συµφωνήσει 
µε γνωστό εµπορικό οίκο τιµή 
που του δίνει τη δυνατότητα να 
εξοφλεί άµεσα τους 
παραγωγούς µε 26 λεπτά, 
κίνηση η οποία θα βελτιώσει 
τις προσφορές σε όλο το 
φάσµα της αγοράς.  
Οι πληροφορίες θέλουν τους 
συντελεστές του κλάδου να 
διαγκωνίζονται ως προς τις 
ποσότητες που θα παραλάβουν 
και ανεξάρτητα από τις 
παγιωµένες σχέσεις που 
διατηρεί µε τους παραγωγούς 
η κάθε πλευρά, η προσφορά 
καλύτερης τιµής µοιάζει να 
είναι ο µόνος τρόπος για τη 
συγκέντρωση των 
επιδιωκόµενων ποσοτήτων 
αλλά και για τη διατήρηση της 
καλής συναλλακτικής σχέσης. 
Έτσι, ακόµα κι αν κάποιες 
εµπορικές επιχειρήσεις έχουν 
τον τρόπο να παραλαµβάνουν 
«ανοιχτά» αυτές τις µέρες, 
πολύ σύντοµα θα υποχρεωθούν 
να ακολουθήσουν την κίνηση 
της αγοράς και να προσφέρουν 
ό,τι έδωσε ο ανταγωνισµός.   

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΦΟΤΖΙΑ
(ΕΥΡΩ/ ΤΟΝΟΣ)

320-325

310-315
ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 78 KG/HL
ΥΑΛΩ∆Η 80%
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 13%
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Α

ΕΙ∆ΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 76 KG/HL
ΥΑΛΩ∆Η 70%
ΠΡΩΤΕΪΝΗ 12%
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Υψηλές πτήσεις 
πυρηνοτρίτη
Αυξημένος αριθμός συλλήψεων 
της καρπόβιας γενιάς στις ελιές 

ΤΗΣ  ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 
  fotopoulou@agronews.gr

Η ελιά βρίσκεται σε διαφορε-
τικά βλαστικά στάδια ανάλογα 
µε την πρωιµότητα των περιο-
χών όπου ευδοκιµεί. Στις πρώ-
ιµες, όπου ο καρπός έχει ήδη 
µέγεθος µεγαλύτερο των 3 χι-
λιοστών, και στις µεσοπρώιµες 
περιοχές, όπου τα ελαιόδενδρα 
βρίσκονται στο στάδιο της καρ-
πόδεσης, ο αριθµός συλλήψε-
ων της πτήσης της καρπόβιας 
γενεάς είναι υψηλός. 

Από την άλλη όµως, στις ό-
ψιµες περιοχές, όπου τα άνθη 
της ελιάς βρίσκονται στο στά-
διο πτώσης των πετάλων, αν 
και µικρότερος, παρουσιάζει 
αυξανόµενη τάση. Ήδη από 
τα µέσα αυτής της εβδοµάδας 
διαπιστώθηκαν εκκολάψεις α-
πό τις πρώτες ωοτοκίες στους 

νεαρούς καρπούς και γι’ αυτό 
το λόγο οι επεµβάσεις είναι α-
ναγκαίο να είναι όσο το δυνα-
τόν πιο έγκαιρες. 

Πρόκειται για ένα µικρών δι-
αστάσεων λεπιδόπτερο του ο-
ποίου οι προνύµφες προβάλ-
λουν τα άνθη, τους καρπούς 
και τα φύλλα της καλλιέργει-
ας. Ταυτόχρονα αναπτύσσο-
νται µέσα στον πυρήνα και 
προκαλούν πρώιµη καρπό-
πτωση. Για την καταπολέµη-
ση των νεαρών προνυµφών 
συστήνεται µε βάση τις οδη-
γίες των γεωπόνων του Περι-

φερειακού Κέντρου Προστα-
σίας Φυτών Ηρακλείου επέµ-
βαση µε εγκεκριµένα εντοµο-
κτόνα το αργότερο µέχρι τα τέ-
λη Ιουνίου στις όψιµες περιο-
χές για αποφυγή της εισόδου 
του εχθρού στο εσωτερικό των 
καρπών: Ακεταµιπρίντ, Βάκιλ-
λος Θουριγγίας, ∆ελταµέθριν, 
Λάµδα Συαλοθρίν, Μπέτα Σι-
φλουθρίν, Ντιµεθοέιτ, Φοσµέτ 
(διάφορα σκευάσµατα). 

Σε περιπτώσεις όπου ο καρ-
πός έχει µέγεθος 3 έως 5 χι-
λιοστά, και συγκεκριµένα στις 
πρώιµες και µεσοπρώιµες πε-
ριοχές, είναι απαραίτητος ο 
πρώτος ψεκασµός το αµέσως 
επόµενο διάστηµα και ειδικό-
τερα εντός 3 ηµερών. 

Όσον αφορά τις επιτραπέζι-
ες ελιές, η διεξαγωγή επανα-
ληπτικού ψεκασµού είναι επι-
βεβληµένη ύστερα από περίο-
δο δύο εβδοµάδων. Αντίθετα, 

στις όψιµες περιοχές, ο πρώτος 
ψεκασµός µπορεί να γίνει εν-
δεικτικά στο διπλάσιο χρόνο, 
δηλαδή µετά από 5-6 ηµέρες, 
δεδοµένου όµως ότι οι καρποί 
πληρούν το απαιτούµενο µέγε-
θος των 3-5 χιλιοστών. 

Η επέµβαση θεωρείται απο-
τελεσµατική και κατά του ρυγ-
χίτη ενώ µειώνει σηµαντικά 
και τον πληθυσµό της πρώ-
της γενεάς του δάκου που βρί-
σκεται στον ελαιώνα και δεν 
έχει ακόµη αρχίσει να ωοτο-
κεί στους καρπούς. Σε ελαιώ-
νες µέτριας καρποφορίας συ-
στήνεται επανάληψη.

Σε κάθε περίπτωση, οι γεω-
πόνοι τονίζουν ότι εφόσον έχει 
γίνει καταπολέµηση της ανθό-
βιας γενεάς, ο πληθυσµός του 
εντόµου της καρπόβιου γενεάς 
µειώνεται σηµαντικά, έτσι ώστε 
η ζηµιά που προκαλείται στον 
καρπό να είναι πολύ µικρή. 

Προστασία για τη δεύτερη γενιά της καρπόκαψας στα µηλοειδή
Η δεύτερη πτήση του εντόµου της καρπόκαψας στους µηλέωνες έχει ήδη 
ξεκινήσει και µε βάση τα µετεωρολογικά δεδοµένα και τις θερµοκρασίες 
που συλλέχθηκαν από τους διάφορους σταθµούς, οι εκολλάψεις 
ολοκληρώνονται στις 19 Ιουνίου. Εποµένως, σύµφωνα µε τους 
υπολογισµούς των ειδικών στο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών 
Θεσσαλονίκης, ενδεικτικά ο χρόνος επέµβασης σε µηλιές και αχλαδιές 

προσδιορίζεται από τις 19 έως τις 22 Ιουνίου για τη χρήση των φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων µε κατάλληλες και εγκεκριµένες δραστικές ουσίες που αποσκοπούν στην 
καταπολέµηση των νεαρών προνυµφών. Οι παραγωγοί, προκειµένου να πάρουν την 
απόφαση επέµβασης ή όχι και πότε, καλούνται να λαµβάνουν υπόψη τους τις δικές 
τους παρατηρήσεις και το ιστορικό του κάθε οπωρώνα. Εξαιτίας του ότι η πλειονότητα 
των ωών εναποτίθεται στα ψηλά κλαδιά, θεωρείται αναγκαίο να ληφθεί µέριµνα 
προκειµένου να καλυφθούν µε επιµεληµένη εφαρµογή του ψεκασµού και οι κορυφές 
των δέντρων. Η επέµβαση για την αντιµετώπιση της καρπόκαψας είναι δυνατόν να 
συνδυαστει και γι’ αυτή που στοχεύει τις νάρκες.

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Επεµβάσεις
Ο ενδεικτικός χρόνος 
για ψεκασµό βασίζεται 
στην πρωιµότητα ή µη 

της κάθε περιοχής

Κλαδοσπόριο ντοµάτας
θερµοκηπίου
Η παρουσία του συγκεκριµένου παθογόνου 
εξακολουθεί να παρουσιάζεται σε πρώιµες 
και µεσοπρώιµες καλλιέργειες ντοµάτας 
θερµοκηπίου, ενώ µέσα στο επόµενο 
διάστηµα αναµένεται και στις όψιµες. Οι 
καιρικές συνθήκες που επικρατούν την 
τρέχουσα περίοδο, δηλαδή η υψηλή 
υγρασία 70%-95% και οι µέτριες 
θερµοκρασίες, ευνοούν τόσο τη µετάδοση 
όσο και την ανάπτυξη του µύκητα του 
κλαδοσπόριου στην καλλιέργεια. Τα 
συµπτώµατα εκδηλώνονται στα κατώτερα 
φύλλα µε τη µορφή κιτρινοπράσινων ή 
κίτρινων κηλίδων, οι οποίες µετατρέπονται 
σε νεκρωτικές καθώς εντείνεται η 
προσβολή. Συνίσταται οι παραγωγοί που 
διαπιστώσουν συµπτώµατα προσβολών να 
προστατεύσουν την καλλιέργεια τους µε 
επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Mavita 250 EC, Cuprofix Ultra 40 
WG
BAYER: Copperfield 20WG
ELANCO: Blue Shield HiBio 25WG, 
Champ 36,3SC
HELLAFARM: Jade 40 WG
SIPCAM: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Cidely Top 125/15 DC, 
Score 25 EC.

Ωίδιο στο αµπέλι
Η καλλιέργεια είναι ευαίσθητη στο ωίδιο 
µετά την καρπόδεση και οι συνθήκες που 
επικράτησαν είναι κατάλληλες για την 
ανάπτυξή του. Γι’ αυτό το λόγο οι γεωπόνοι 
προτείνουν την προστασία των σταφυλιών 
µε ένα κατάλληλο και εγκεκριµένο 
µυκητοκτόνο. Η εναλλαγή ωιδιοκτόνων από 
διαφορετικές κατηγορίες είναι 
επιβεβληµένη ώστε να περιοριστεί ο 
κίνδυνος ανθεκτικότητας του µύκητα. 
Επιπλέον, κατά το στάδιο της άνθησης–
καρπόδεσης είναι προτιµότερη η χρήση 
θειαφιού σε σκόνη επίπασης (απύρι) καθώς 
προσφέρει πολύ καλή προληπτική αλλά και 
θεραπευτική δράση σε θερµοκρασία 18–25 
οC, µεγάλη ηλιοφάνεια και χαµηλή υγρασία. 
Σηµειώνεται ότι ενδέχεται κίνδυνος 
φυτοτοξικότητας εάν γίνει χρήση του σε 
θερµοκρασίες µεγαλύτερες των 30οC.

Σκευάσµατα
ΑΛΦΑ: Karathane Star, Vineto EC
BAYER: Luna Sensation 500SC, Flint 
50WG
ELANCO: Helios Pro 20EC, Limocide ME
FMC: Impact 125SC (Οινοποιήσιµο αµπέλι 
µονο), Fungiben 12,5 EC
HELLAFARM: Romeo, Χελλαθειον 80 
WG, Krill
SIPCAM: Altis 25EC
SYNGENTA: Dynali 60/30 DC, Topas 
100EC.

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε φάση αναζωπύρωσης εισέρχεται η 
δύσκολη τον τελευταίο καιρό σχέση 
των διυλιστηρίων πετρελαίου µε τις ε-
πιχειρήσεις παραγωγής βιοκαυσίµων,  
κάτι που επενεργεί σε βάρος της καλ-
λιέργειας ηλίανθου και µάλιστα λίγο 
πριν ξεκινήσει η συγκοµιδή. 

Αφετηρία κι αυτή τη φορά η επίµονη 
άρνηση ενός από τα δύο µεγάλα διυ-
λιστήρια της χώρας να παραλάβει τις 
ποσότητες που παίρνει εδώ και χρό-
νια από τα βιοντιζελάδικα. Η διελκυ-
στίνδα ξεκίνησε από την προηγούµε-
νη χρονιά για λίγο καιρό η κατάστα-
ση ισορρόπησε, το τελευταίο διάστη-
µα ωστόσο παίρνει νέες διαστάσεις 
και απειλει να «τινάξει στον αέρα» 
την υπόθεση των ενεργειακών καλ-
λιεργειών στη χώρα µας. Έτσι, ελαι-
οκράµβη και ηλίανθος που µετά κό-
πων και βασάνων αναπτύχθηκαν στη 
χώρα την τελευταία 15ετία, κινδυνεύ-
ουν εκ νέου να αποδεκατιστούν, υπό 
το βάρος της πίεσης που δέχεται αυ-
τό το διάστηµα η πρώτη ύλη για την 
παραγωγή βιοκαυσίµων.  

Η υπόθεση έχει πολλές πτυχές, ω-
στόσο, η κατάρρευση των διεθνών τι-
µών του πετρελαίου, ειδικά µετά την 
εκδήλωση της πανδηµίας, οδηγεί σε 
ευρύτερη επανεξέταση των πολιτικών 
που εφαρµόζουν τα τελευταία χρόνια 
τα διυλιστήρια µε µια εξ αυτών την υ-
πόθεση της τιµολόγησης των πρώτων 
υλών για την παραγωγή βιοκαυσίµων.

Να αναφερθεί εδώ πάντως ότι το όλο 

θέµα αντανακλά και στη σχέση µετα-
ξύ των επιχειρήσεων διαχείρισης των 
πρώτων υλών για την παραγωγή βιο-
ντίζελ. Η πρωτοβουλία, για παράδειγ-
µα, της Agroinvest να ανεβάσει στις 
αρχές της χρονιάς τον δείκτη της τιµής 
παραγωγού, προσφέροντας σε συνερ-
γασία µε την Ένωση Ορεστιάδας για 
τον ηλίανθο, συµβάσεις µε τιµή (πα-
ραγωγού) στα 37 λεπτά, είναι κάτι που 
απασχόλησε ιδιαίτερα τους συντελε-
στές του κλάδου εκείνη την περίοδο. 
Βέβαια, την τιµολογιακή πολιτική των 
συµβολαίων της Agroinvest υποχρεώ-
θηκαν να ακολουθήσουν στη συνέχεια 
κι άλλες επιχειρήσεις του κλάδου. Μό-
νο που τα κόστη δεν είναι τα ίδια σε ό-
λες τις περιπτώσεις. Η Agroinvest π.χ. 
διαθέτοντας δικό της λιµάνι και µεγά-
λη οικονοµική επιφάνεια, είναι σε θέ-
ση να βγει στην αγορά µ’ αυτά τα κό-
στη σε ότι αφορά την τιµή της πρώτης 

ύλης και εν προκειµένω των σπόρων 
ηλίανθου. ∆εν ισχύει το ίδιο για όλες 
και ειδικά για τις µικρότερες επιχειρή-
σεις του κλάδου. ∆εν αποκλείεται µάλι-
στα, πτυχές της «σκληρής στάσης» που 
ακολουθεί συγκεκριµένο διυλιστήριο, 
να έχει να κάνει και µε την ειδικότερη 
σχέση που αυτό διατηρεί µε κάποιους 
εκ των συντελεστών του κλάδου. 

Την ίδια ώρα, όπως δηλώνει ο πρό-
εδρος του Συνδέσµου Βιοκαυσίµων 
και Βιοµάζας Ελλάδας, Γιάννης Τυ-
χάλας, το θέµα είναι η στάση την ο-
ποία τηρούν απέναντι σε όλα αυτά 
τα υπουργεία Ενέργειας - Περιβάλ-
λοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης. Το 
πρώτο οφείλει να διαφυλάξει την ο-
µαλή παραγωγή βιοκαυσίµων προς 
χάριν του περιβάλλοντος και το δεύ-
τερο να προασπίσει τις ενεργειακές 
καλλιέργειες σε µια εποχή του ο πα-
ραγωγός δεν έχει πολλές λύσεις. 

Δύο διυλιστήρια δύο βιοντιζελάδικα 
και... η καλλιέργεια ηλίανθου εχάθη 
Η διελκυστίνδα ξεκίνησε με την επίμονη άρνηση ενός διυλιστήριου να παραλάβει τις 
ποσότητες που συνήθιζε, απειλώντας να τινάξει στον αέρα τις ενεργειακές καλλιέργειες  

Κατάρρευση 
πετρελαίου

Η κατάρρευση των 
διεθνών τιµών 

πετρελαίου, οδηγεί 
σε επανεξέταση των 
πολιτικών που εφαρ-
µόζουν τα διυλιστήρια

 Μετά βασάνων
Eλαιοκράµβη και 

ηλίανθος που µετά 
κόπων και βασάνων 
αναπτύχθηκαν στη 

χώρα την τελευταία 
15ετία, κινδυνεύουν 
να αποδεκατιστούν, 

υπό το βάρος της 
πίεσης που δέχεται η 
πρώτη ύλη για παρα-
γωγή βιοκαυσίµων

Με αυξηµένη 
απορρόφηση 
ηλίανθου η φετινή 
κατανοµή βιοντίζελ
 
Συνολική ποσότητα 132.500 
χιλιολίτρων αυτούσιου 
βιοντίζελ κατανέµονται για 
φέτος στις εταιρείες 
δικαιούχους, µειωµένη κατά 
7.500 χιλιόλιτρα από πέρυσι, 
ενώ παρατηρείται αύξηση 
κατά 45.000 τόνους στον 
ηλίανθο που µπορούν να 
απορροφήσουν οι εταιρείες.
Συγκεκριµένα, συνολικά για 
το 2020, θα απορροφηθούν 
212.150 τόνοι ηλίανθου 
(έναντι 177.593 τόνων το 
2019), 25.273 τόνοι 
ελαιοκράµβης (έναντι 
28.253 τόνων το 2019) και 
9.197 τόνοι σόγιας (έναντι 
10.665 τόνων το 2019) από 
συνολικά 12 εταιρείες.
Η κατανοµή έχει ως εξής:
Mil Oil Hellas ΑΕ: 12.584 
τόνοι ηλίανθου, 206 τόνοι 
ελαιοκράµβης, 524 τόνοι 
σόγιας
Bioenergia: 10.960 τόνοι 
ηλίανθου και 3.836 τόνοι 
ελαιοκράµβης
Παύλος Ν. ΠΕΤΤΑΣ ΑΒΕΕ: 
65.245 τόνοι ηλίανθου, 
2.781 τόνοι ελαιοκράµβη και 
2.431 τόνοι σόγιας
Agroinvest S.A: 65.515 
τόνοι ηλίανθου, 13.083 
τόνοι ελαιοκράµβης και 
2.415 τόνοι σόγιας
Εκκοκκιστήρια Κλωστήρια 
Βορείου Ελλάδος: 826 τόνοι 
ηλίανθου και 388 τόνοι 
ελαιοκράµβης
Πέτσα ΑΕ Βιοµηχανία 
Εσωρούχων: 977 τόνοι 
ηλίανθου
Newenergy S.A: 20.696 
τόνοι ηλίανθος, 670 τόνοι 
ελαιοκράµβης
Grinco ABEE: 3.713 τόνοι 
ηλίανθου και 691 τόνοι 
ελαιοκράµβης
Verd: 21 τόνοι ηλίανθου
Βιοντήζελ ΕΠΕ ΑΣΣΗΡΟΣ: 
8.128 τόνοι ηλίανθου και 
1.753 τόνοι ελαιοκράµβης
GF Energy ΑΒΕΕ: 22.873 
τόνοι ηλίανθου, 1.861 τόνοι 
ελαιοκράµβης, 3.825 τόνοι 
σόγιας.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΙΑΝΘΟΥ 
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Στη σύγχρονη γεωργία η δυνατό-
τητα µέτρησης της αποτελεσµατι-
κότητας των σκευασµάτων θρέ-
ψης αποτελεί κλειδί για τη λήψη 
των αποφάσεων από τους παρα-
γωγούς που θα οδηγήσουν στο 
βέλτιστο οικονοµικό αποτέλεσµα 
και στην αειφόρο διαχείριση των 
καλλιεργειών τους.

Η τεκµηρίωση της επίδρασης στις 
φυσιολογικές διεργασίες των φυ-
τών των βιοδιεγερτών και των σκευ-
ασµάτων εξειδικευµένης θρέψης 
της εταιρίας SIPCAM έγινε µε τη µέ-
τρηση της περιεκτικότητας χλωρο-
φύλλης των φυτών µε το επιστη-
µονικό όργανο SPAD της Minolta. 
Η επιλογή του SPAD έγινε γιατί η 
περιεκτικότητα της χλωροφύλλης 
δεν αποτελεί µόνο δείκτη της δυνα-
τότητας φωτοσύνθεσης του φυτού, 
αλλά συνδέεται άµεσα και γραµ-
µικά µε την περιεκτικότητα του α-
ζώτου στους φυτικούς ιστούς και 
τη συνολική παραγωγή όπως έχει 
καταγραφεί και τεκµηριωθεί στη 
διεθνή επιστηµονική βιβλιογρα-
φία (εικ. 1). 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί 
ότι τα αποδεικτικά που διοργανώ-
θηκαν και εκτελέστηκαν από την 
τεχνική οµάδα της SIPCAM έγιναν 
σε πραγµατικές συνθήκες αγρού σε 
συνεργασία µε επιλεγµένους πα-
ραγωγούς και γεωτεχνικούς σε ό-
λη την Ελλάδα, προκειµένου να ε-
πιβεβαιωθεί η αποτελεσµατικότητα 
των δοκιµασµένων σκευασµάτων 
θρέψης και βιοδιεγερτών και στις 

κατά τόπους ιδιαίτερες εδαφοκλι-
µατικές συνθήκες.

Trika Expert σε καλαµπόκι
Η ενσωµάτωση του Trika Expert σε 

καλαµπόκι στην περιοχή του Παλλά-
διου Ροδόπης εξασφάλισε αυξηµένη 
αρχική ανάπτυξη έναντι του µάρτυρα, 
µεγαλύτερο ύψος και πιο εύρωστα 
φυτά (φωτ. 1). Όσον αφορά το δείκτη 
SPAD (περιεκτικότητα χλωροφύλλης) 
υπήρχε σηµαντικότατη διαφορά από 
τις 50 στις 58 µονάδες SPAD (εικ.2).

∆εδοµένου ότι η συνολική παραγω-
γή καλαµποκιού είναι άµεσα συνδε-
δεµένη µε την ποσότητα αζώτου στο 
φυτό, οι συγκεκριµένες µετρήσεις εί-
ναι προάγγελος µια πετυχηµένης α-
πό άποψη παραγωγής καλλιεργητι-
κής περιόδου.

Kritόn σε ηλίανθο
Η εφαρµογή του καινοτόµου σκευ-

άσµατος Kritόn πραγµατοποιήθηκε 
στην περιοχή της Οµβριακής σε καλ-
λιέργεια ηλίανθου. Το Kritόn διαδρα-
µάτισε καθοριστικό ρόλο στην επιτυ-
χία της µεταφυτρωτικής ζιζανιοκτονί-
ας καθώς είχε πολλαπλή δράση και 
οφέλη για τον παραγωγό.

 Βελτίωσε το ψεκαστικό διάλυµα 
και άρα την αποτελεσµατικότητα του 
ζιζανιοκτόνου.

 Ενίσχυσε το µεταβολισµό των ζι-
ζανίων-στόχων µε αποτέλεσµα τη βελ-
τιωµένη απορρόφηση του ζιζανιοκτό-
νου από αυτά.

 Αύξησε το µεταβολισµό και την 
ευρωστία του ηλίανθου. Όλα τα πα-

ραπάνω αποδείχτηκαν πέρα από την 
εικόνα του αγρού και από τις µετρή-
σεις SPAD σύµφωνα µε τις οποίες τα 
φυτά ηλίανθου στα οποία είχε εφαρ-
µοστεί Kritόn είχαν αυξηµένες τιµές 
SPAD (εποµένως και υψηλότερη χλω-
ροφύλλη, άζωτο και δυναµικό παραγω-
γής) σε σχέση µε το µάρτυρα. (εικ. 3).

Η SIPCAM Ελλάς επενδύει στην έρευ-
να και ανάπτυξη καινοτόµων προϊό-
ντων φυτοπροστασίας, θρέψης και βιο-
διεγερτών. Τo σκεύασµα TRIKA Expert 
µε δραστική ουσία τη λ-cyalothrin και 
οργανοχουµικό άζωτο και φωσφόρο 
(Ν-P,7-35) παρέχει στο καλαµπόκι στα 
πρώτα στάδια ανάπτυξης του την απα-
ραίτητη προστασία και όλα τα απαραί-
τητα θρεπτικά για γρήγορη βλάστη-
ση και ταχεία ανάπτυξη του ριζικού 
συστήµατος. Το Kritόn µε την τριπλή 
δράση του (οξινιστής, βελτιωτικό ψε-
καστικού διαλύµατος και βιοδιεγέρ-
της) αποτελεί το απαραίτητο συνερ-
γιστικό σε ψεκασµούς φυλλώµατος. 
Η τεκµηριωµένη δράση των σκευα-
σµάτων της SIPCAM στο µεταβολισµό 
των φυτών οδήγησε σε σειρά πειρα-
µατικών σε αύξηση της χλωροφύλλης 
και κατ’ επέκταση  της συγκέντρωσης 
αζώτου στα φυτά.

ΠΥΡΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ PRODUCT MANAGER 
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΡΕΨΗΣ & ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΩΝ, 

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΜSC, PHDBIOSTIMULANTS
ΡΑΜΝΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ & ΡΟΪ∆ΟΣ ΑΛΕΞΗΣ, 

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, ΓΕΩΠΟΝΟΙ MSC

Φωτογραφία 2: Η τεκµηρίωση της επίδρασης στις φυσιολογικές 
διεργασίες των φυτών των βιοδιεγερτών έγινε µε το όργανο SPAD.

Εικόνα 3: Συγκέντρωση χλωροφύλλης σε µονάδες 
SPAD σε φυτά ηλίανθου (t test, p<0.05).

Εικόνα 2: ∆είκτης SPAD σε καλλιέργεια 
καλαµποκιού (t test, p<0.05).

Φωτογραφία 1: Εφαρµογή Trika expert στα άκρα (δεξιά και αριστερά των γραµµών), µάρτυρας στο κέντρο.

Δυνατό ριζικό 
και υψηλότερη 
χλωροφύλλη   
Πειράματα της SIPCAM σε καλλιέργειες ηλίανθου 
και καλαμποκιού «πιστοποιούν» τους βιοδιεγέρτες   

Εικόνα 1: Η συσχέτιση µεταξύ των µετρήσεων α) SPAD & της 
περιεκτικότητας χλωροφύλλης (επάνω διάγραµµα) και β) 
των µετρήσεων SPAD και της περιεκτικότητας αζώτου (κάτω 
διάγραµµα) στα φύλλα, σε καλλιέργεια ρυζιού (προσαρµοσµένα 
δεδοµένα από Xiong κ.α 2015).
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Ενώ τα «παράσιτα» καιροφυλακτούν   

Κρίσιμες αποφάσεις 
για το μπαγκράουντ των 
Αγροτικών Συμβούλων 

  Στη συγκρότηση και τη διασπορά των εν λόγω δομών θα κριθεί 
η επιτυχία του Μέτρου 2.1 την ώρα που οι φιλοδοξίες των 
«παρόχων του κέντρου» απλώνονται σε όλη την επικράτεια

  Προς το φθινόπωρο τοποθετείται η πρόσκληση των Αγροτικών 
Συμβουλών με προϋπολογισμό περί τα 40 εκατ. ευρώ

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Σε νέα λεπτή φάση εισέρχεται το 
θέµα των αγροτικών συµβούλων, 
µε την ολοκλήρωση της διαδικασί-
ας εκπαίδευσης και πιστοποίησης 
των υποψήφιων για την παροχή 
του εν λόγω έργου γεωτεχνικών. 
Το αµέσως προσεχές διάστηµα α-
ναµένεται να λάβει την τελική του 
µορφή το Μητρώο Φυσικών Προ-
σώπων Γεωργικών Συµβούλων, ε-
νώ παράλληλα κορυφώνονται οι 
ζυµώσεις για τη διαµόρφωση του 
Μητρώου Παρόχων Γεωργικών Συµ-
βουλών, δηλαδή των νοµικών ο-
ντοτήτων στις οποίες θα µπορεί τύ-
ποις να ανατίθεται το έργο. 

Με βάση τα µέχρι στιγµής δεδοµέ-
να, πολλά αναµένεται να κριθούν 
από τη συγκρότηση και τη διασπο-
ρά των εν λόγω δοµών, κάτι που 
συνδέεται µε τη δυνατότητά τους 
να βρίσκονται κοντά στον αγρό-
τη, να παρακολουθούν στενά την 
πορεία της εκµετάλλευσης και να 
καθίστανται χρήσιµες για την ανά-
πτυξη του παραγωγικού τους έρ-
γου. Από την άλλη πλευρά η «µά-
χη το κέντρου», δείχνει να επικε-
ντρώνεται για άλλη µια φορά, στη 
φιλοδοξία συγκεκριµένων φορέ-
ων να έχουν την πρωτοκαθεδρία 
στο συγκεκριµένο πεδίο. Έτσι, φο-
ρείς µε µικρή, ελάχιστη ή και κα-
θόλου επαφή µε το συγκεκριµένο 
γνωστικό αντικείµενο και την επι-
στηµοσύνη που απαιτεί ο χώρος, 
επιχειρούν να ελέγξουν το πλαί-
σιο, να καθοδηγήσουν τα πράγ-
µατα και να εξασφαλίσουν µέσα 
από τα συγκεκριµένα «δίκτυα δι-
απλοκής», τη µερίδα του λέοντος, 
όχι στο συµβουλευτικό έργο, αλλά 
στην είσπραξη των κοινοτικών ε-
νισχύσεων που δύναται τα παρά-

Απαλλάσονται από την ποινή α-
ποκλεισµού δύο ετών από το πρό-
γραµµα Αναδιάρθρωσης Αµπελώ-
νων όσοι αποχώρησαν από τη δρά-
ση φέτος, σύµφωνα µε σχέδιο α-
πόφασης που έχει δροµολογηθεί 
προς υπογραφή από το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Συγκεκριµέ-
να, σύµφωνα µε µήνυµα ηλεκτρο-
νικού ταχυδροµείου του υπουργεί-
ου σχετικά µε την υποβολή αιτή-
σεων για το πρόγραµµα Αναδιάρ-
θρωσης 2020-2021 έχει δροµολο-
γηθεί προς υπογραφή σχέδιο α-
πόφασης Τροποποίησης της Υ.Α. 
αριθµ. 1536/118137/2405-2019  
για την αναδιάρθρωση αµπελώ-
νων, λόγω  εκτάκτων συνθηκών 
που σχετίζονται µε την πανδηµία 
του κορωνοϊού COVID-19. Σε αυ-
τό προβλέπεται πως οι παραγω-
γοί, οι οποίοι µετά την οριστική 
έγκρισή τους αποχώρησαν από 
το πρόγραµµα 2019-2020, λόγω 
εκτάκτων συνθηκών που σχετί-
ζονται µε την πανδηµία του κο-
ρωνοϊού COVID-19, απαλλάσσο-
νται από την ποινή αποκλεισµού 

δύο ετών από το πρόγραµµα, εφό-
σον προσκοµίσουν την ανάλογη 
τεκµηρίωση. 

Εν τω µεταξύ, µέχρι τα τέλη Ιου-
λίου θα πρέπει το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης να προχωρήσει 
στην έκδοση του πίνακα κατάτα-
ξης σχετικά µε τις αιτήσεις για τις 
άδειες φύτευσης αµπέλου. O πίνα-
κας αυτός αφορά τις αιτήσεις που 
έκαναν οι ενδιαφερόµενοι αµπε-
λουργοί µέσα στην άνοιξη και οι 
οποίες θα έχουν ισχύ για τρία χρό-

Τέλος Ιουλίου οι δικαιούχοι για

σχει το αντίστοιχο πρόγραµµα (γεωρ-
γικών συµβουλών) όταν µε το καλό 
αυτό προκηρυχθεί. Η διοίκηση και 
η πολιτική ηγεσία ωστόσο, καλού-
νται να αποφασίσουν αν το ζητού-
µενο είναι η εκ του σύνεγγυς συµ-
βουλευτική στήριξη και υποστήριξη 
του παραγωγού (γεωργού εν προ-
κειµένω) ή αν τα πράγµατα θα πρέ-
πει να προχωρήσουν στη γνωστή ο-
δό της διαπλοκής η οποία περιθω-
ριοποιεί το ρόλο του αγρότη, βάζει 
στόχο την εκτροπή των κοινοτικών 
προγραµµάτων και ειδικότερα του 
Μέτρου 2.1 για τις αγροτικές συµ-
βουλές σε συγκεκριµένα κέντρα (δι-
απλοκής) και ενδεχοµένως -µέσα α-
πό αυτά- στην υποβοήθηση κοµµατι-
κών και προσωπικών στρατηγικών, 
οι οποίες, κάποιες φορές, έχουν να 
κάνουν και µε ειδικότερες πολιτικές 
φιλοδοξίες. Σηµειωτέον ότι, το ισχύ-
ον θεσµικό πλαίσιο δίνει τη δυνα-
τότητα στους Παρόχους Γεωργικών 
Συµβουλών να έχουν εµβέλεια την 
έδρα τους συν δύο ακόµα γειτνι-
άζουσες περιφερειακές ενότητες. 
Τώρα οι φιλοδοξίες των «παρόχων 
του κέντρου» φθάνουν σε όλη την 
επικράτεια. Για το σκοπό αυτό µάλι-
στα, δηµιουργούν διαφόρων ειδών 
«υποκέντρα και παραρτήµατα» σε 
µια προσπάθεια να παρακάµψουν 
το νόµο, αν δεν καταφέρουν τελι-
κά να τον φέρουν στα µέτρα τους.        

40 εκατ. ευρώ
Ο προϋπολογισµός του 

Μέτρου 2.1 των Γεωργικών 
Συµβουλών βαίνει συνεχώς 

µειούµενος και έχει φτάσει τα 
40 εκατ. ευρώ
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Προκήρυξη
Η πρόσκληση για το υποµέτρο 
2.1 υπολογίζεται να δηµοσιευτεί 
όταν διαµορφωθεί το Μητρώο 
Παρόχων Γεωργικών 
Συµβουλών, δηλαδή των 
νοµικών οντοτήτων στις οποίες 
θα µπορεί τύποις να ανατίθεται 
το έργο. 
 

 Ένταξη
Ωφελούµενοι των συµβουλών 
και µε δυνατότητα ένταξης στο 
χρηµατοδοτικό υποµέτρο 2.1 
θα είναι κατά προτεραιότητα 
οι ενεργοί και οι νέοι αγρότες, 
καθώς και οι ανήκοντες σε 
συλλογικά σχήµατα, αλλά και 
αυτοί που έχουν ενταχθεί σε 
άλλα µέτρα του ΠΑΑ.

Μητρώο
Στις 9 Ιουνίου εγκρίθηκαν τα 
αποτελέσµατα αξιολόγησης για 
την πιστοποίηση 3.115 φυσικών 
προσώπων, οι οποίοι θα 
ενταχθούν στο Μητρώο 
Γεωργικών Συµβούλων. 



άδεια αμπέλου

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΟΠΕΚΕΠΕ

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

∆ΙΝΕΙ ΤΗΝ Ι∆ΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΚΑΝΕΙ ΑΙΤΗΜΑ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

∆ΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Η ιδέα εκχώρησης
ενίσχυσης αναβιώνει
στα Σχέδια Βελτίωσης
Η δυνατότητα εκχώρησης σε τρί-
τους της επιδότησης που προβλέ-
πεται από τα Σχέδια Βελτίωσης, έ-
τσι ώστε να διευκολυνθεί η υλοποί-
ηση των επενδυτικών φακέλων α-
πό τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, 
απασχόλησε για µια ακόµη φορά 
τη συνάντηση που είχε αντιπροσω-
πεία του Συνδέσµου Εισαγωγέων 
Αντιπροσώπων Μηχανηµάτων µε 
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης, Μάκη Βορίδη το µεσηµέρι της 
∆ευτέρας 15 Ιουνίου. 

Όπως ενηµερώθηκε ο ΣΕΑΜ, ο 
ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σύµφωνος να ενερ-
γοποιηθεί αυτή η δυνατότητα που 
θα απαλλάξει τους αγρότες από την 
υποχρέωση να καταβάλλουν ολό-
κληρο το ποσό της επένδυσης και 
να µπορούν να προχωρούν σε αί-
τηµα πληρωµής δίνοντας µόνο την 
ιδία συµµετοχή, εφόσον η επιδότη-
ση θα πηγαίνει απευθείας στις επι-
χειρήσεις µηχανηµάτων. 

Την ίδια ώρα η διαχειριστική αρ-
χή εξετάζει το θέµα (που σηµειωτέ-
ον είναι ήδη νοµοθετηµένο στην 
ΥΑ 2639/27-3-2018) από νοµικής 
πλευράς, µιας και τέθηκε θέµα α-

παγόρευσης από τις αρµόδιες υπη-
ρεσίες της ΕΕ. Όπως και να έχει το 
θέµα θα ξεκαθαρίσει σύντοµα, α-
ναφέρει ο Σύνδεσµος.

Αιτήµατα πληρωµής από τον 
Ιούλιο υποσχέθηκε ο Βορίδης

 Το Προεδρείο του ΣΕΑΜ κατέδει-
ξε επίσης το σοβαρό πρόβληµα ρευ-
στότητας που αντιµετωπίζουν τόσο 
οι προµηθεύτριες εταιρίες όσο και 
οι επενδυτές, που θέτει σε κίνδυ-
νο την οµαλή υλοποίηση των Σχε-
δίων Βελτίωσης και ζήτησε την συ-
ντοµότερη δυνατή έναρξη υποβο-
λής αιτηµάτων πληρωµής. Το θέµα 
ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί από 
την διαχειριστική αρχή αλλά «σκα-
λώνει» στο ΠΣΚΕ που είναι αρµο-
διότητας του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης σύµφωνα µε τη σχετική ενη-
µέρωση. Ο κ. Βορίδης δεσµεύτηκε 
ώστε να ασκηθούν οι κατάλληλες 
πιέσεις προς το ΥΠ.ΑΝ για να δο-
θεί προτεραιότητα στο ΠΑΑ ούτως 
ώστε πριν τα τέλη Ιουλίου να είναι 
εφικτή η υποβολή των αιτηµάτων 
πληρωµής από τους δικαιούχους. 

Επιπλέον ο ΣΕΑΜ ζήτησε από 
τον κ. Βορίδη, να συµµετέχει στην 
οµάδα διαβούλευσης του επόµενου 
ΠΑΑ, ώστε να αποφευχθούν τα λά-
θη και οι καθυστερήσεις στα Σχέ-
δια Βελτίωσης και να γίνει ο δοµι-
κός µετασχηµατισµός τους, ούτως 
ώστε να γίνουν πιο ευέλικτα, απο-
τελεσµατικά και αξιόπιστα. Ο κ. Βο-
ρίδης συµφώνησε να το υλοποιή-
σει το αίτηµα.

Προτεραιότητα σε µέλη   
Οργανώσεων στην 3η
πρόσκληση Κοµφούζιο 

Eκδόθηκε η τροποποίηση του 
Μέτρου 10.1.8 «Κοµφούζιο» (ΦΕΚ 
2367/B’/16-6-2020) ώστε να 
ακολουθήσει τις επόµενες ηµέρες η 
3η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων. 
Όπως προκύπτει στο Μέτρο θα 
εντάσσονται κατά προτεραιότητα 
αγρότες µέλη οργανώσεων και όσοι 
διαθέτουν εκµεταλλεύσεις που έστω 
και ένα τµήµα τους βρίσκεται σε 
προστατευόµενη περιοχή (περιοχές 
NATURA κ.λπ). Σύµφωνα µε την 3η 
τροποποίηση του Μέτρου 10.1.8 η 
δράση αφορά τις καλλιέργειες της 
ροδακινιάς, της νεκταρινιάς, της 
βερικοκιάς, της µηλιάς, της αχλαδιάς, 
της κυδωνιάς, της δαµασκηνιάς και 
του αµπελιού και εφαρµόζεται στις 
περιοχές καλλιέργειάς τους σε 
ολόκληρη την επικράτεια. Το ετήσιο 
ύψος στρεµµατικής ενίσχυσης για 
κάθε επιλέξιµη καλλιεργητική οµάδα 
ορίζεται: Μέχρι 45,4 ευρώ για τα 
πυρηνόκαρπα, έως 62,7 ευρώ για τα 
µηλοειδή, έως 42,6 ευρώ για το 
οινοποιήσιµο αµπέλι και µέχρι 56,3 
ευρώ για το επιτραπέζιο αµπέλι. 

νια. Στην περίπτωση που δεν χρη-
σιµοποιηθεί η χορηγούµενη ά-
δεια φύτευσης σε ποσοστό τουλά-
χιστον 80% εντός του προβλεπό-
µενου χρονικού ορίου των τριών 
ετών, ο παραγωγός υπόκειται σε 
αποκλεισµό υποβολής νέας αίτη-
σης για άδεια νέας φύτευσης για 
τα πέντε επόµενα ηµερολογιακά 
έτη, εκτός και εάν γίνει αποδεκτή 
ένστασή του για λόγους ανωτέ-
ρας βίας, σύµφωνα µε τον ΚΑΝ 
(ΕΚ) 1306/2013.

Ψηφιακό Μητρώο
Ο υπουργός Μάκης Βορίδης 

θεώρησε απόλυτα ανα-
γκαία αλλά και εφικτή τη 
δηµιουργία ενός µητρώου 

τρακτέρ, µε την αξιοποίηση 
των ψηφιακών µέσων 
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ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
 

Μεταποίηση
Παράταση της πρώτης 
αίτησης πληρωµής µέχρι τις 
31 Οκτωβρίου έχουν λάβει 
οι δικαιούχοι των Μέτρων 
4.2.1 και 4.2.2 «Εµπορία-
Μεταποίηση». Μετά από 
αυτή την ηµεροµηνία 
δίνεται η δυνατότητα να 
ζητήσουν άπαξ παράταση 6 
µηνών.  

 
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
Οι ενστάσεις στα Σχέδια 
Βελτίωσης για τους 
ενδιαφερόµενους σε Ιόνια 
Νησιά και Νότιο Αιγαίο 
έχουν ανοίξει και θα 
διαρκέσουν έως 29 και 
20 Ιουνίου αντίστοιχα. 
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ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Από το σιδεράδικο του Έιµπ Ζίµερµαν στο New 
Holland της Πενσυλβάνιας το 1885, έως το 
πρώτο τρακτέρ µαζικής παραγωγής  του Χέν-
ρι Φορντ το 1917. Από τα εύκολα στη χρήση 
και προσιτά τρακτέρ Fiat του Τζιοβάννι Ανιέλ-
λι έως την πρώτη αυτοκινούµενη αλωνιστική 
του Λίον Κλέις το 1952. Πορείες που χάραξαν 
πρωτοπόροι στη γεωργία και οραµατιστές οι ο-
ποίοι έχουν σµιλεύσει το DNA του παγκόσµιου 
µπραντ της New Holland και βρίσκονται στην 

καρδιά της φίρµας µέχρι σήµερα, καθώς γιορ-
τάζει τα 125 χρόνια στο πλευρό των αγροτών.  
Σε αυτούς αναφέρθηκε ο Κάρλος Λάµπρο, πρό-
εδρος της New Holland Agriculture, µε αφορ-
µή τον εορτασµό αυτής της ιδιαίτερα σηµαντι-
κής επετείου για τον Όµιλο.

«Η New Holland έχει µια πλούσια κληρονο-
µιά που ξεκίνησε σε µια µικρή πόλη της Πεν-
συλβάνιας και έχει εξελιχθεί σε παγκόσµια φίρ-
µα µε παρουσία σε 170 χώρες. Είναι µια ιστορία 
που χαρακτηρίζεται από σηµαντικές καινοτοµί-
ες που έχουν αλλάξει τη γεωργία. Συνδυάζει τη 
µοναδική κληρονοµιά επωνυµιών όπως Ford, 

H New Holland 
κλείνει 125 χρόνια 
κοντά στον αγρότη   
Ιστορία που συνδυάζει τη μοναδική κληρονομιά 
επωνυμιών όπως Ford, Fiat, Braud και Claeys

Ροµποτική συγκοµιδή 
για τα σπαράγγια

Στο µισό µειώνει τα έξοδα 
συγκοµιδής το ροµπότ 
Sparter της ολλανδικής 
εταιρείας Cerescon, που 
δοκιµάζεται αυτή την περί-
οδο σε καλλιέργεια σπα-
ραγγιών. Μπορεί ουσιαστι-
κα να κάνει τη δουλειά 25 
εργατών, εκτελώντας σχε-
δόν όλες τις δύσκολες δια-
δικασίες συγκοµιδής µόνο 
του αναφέρει η εταιρεία.

«Τρακτέρ της 
Χρονιά» online 
Κοινή γραµµή στον τρόπο 
διαξαγωγής των υπόλοι-
πων εκδηλώσεων του κλά-
δου ακολουθεί και ο θε-
σµός «Τρακτέρ της Χρο-
νιάς» για το 2021 ο οποί-
ος θα διεξαχθεί µε online 
παρουσίαση των καλύτε-
ρων ελκυστήρων στις κα-
τηγορίες τους. Στον θεσµό 
θα λάβουν συµµετοχή εν-
νέα κατασκευάστριες εται-
ρείες τρακτέρ. 

Σε Black Edition 
τα νέα L200

Τα νέα έκτης γενιάς L200 
της Mitsubishi αναβαθµίζο-
νται σε επίπεδο εξοπλισµού 
και κινητήρων, µε τις νέες 
εκδόσεις Intense Plus και 
Black Edition να προστίθε-
νται τώρα στην γκάµα. Το 
έκτης γενιάς L200 µε µία 
εξαιρετικά επιτυχηµένη 
εµπορική πορεία σε 150 χώ-
ρες, από το καλοκαίρι του 
2020 θα διατίθεται λοιπόν 
µε εξελιγµένο σύστηµα αντι-
ρύπανσης που εναρµονίζε-
ται µε το τελευταίο πρότυπο 
Euro 6d-Temp EVAP ISC.

Καλλιεργητής Dewulf 
3,6 µέτρων πλάτους
Το νέο πλάτους 3,6 µέτρων 
καλλιεργητή SC 360 ανακοί-
νωσε η Dewulf, η οποία ανα-
φέρει ότι πρόκειται για το 
τρίτο παρελκόµενο στην γκά-
µα, µετά το SC 300 και το 

Εφαρµογή Syngenta  
για σωστό ψεκασµό

Πρεµιέρα στην έκθεση 
Cereals 2020 έκανε µια 
νέα εφαρµογή της 
Syngenta που βοηθά τους 
χειριστές να επιλέξουν το 
σωστό χρόνο ψεκασµού, 
τα κατάλληλα ακροφύσια 
και να κάνουν τις σωστές 
ρυθµίσεις στο ψεκαστικό 
µηχάνηµα, ώστε να περιο-
ρίσουν τη σπατάλη. Η 
εφαρµογή Syngenta 
Spray Assist παρουσιά-
στηκε τον Ιανουάριο αλλά 
τώρα έχει τελειοποιηθεί 
για να καλύψει 16 είδη 
καλλιεργειών και περισ-
σότερους από 600 τύ-
πους ακροφυσίων.

SC Compact. Σύµφωνα µε 
την εταιρεία, το µοντέλο SC 
360 είναι πλήρως προσαρ-
µόσιµο τόσο ως προς την 
σύνδεσή του στα τρακτέρ 
όσο και ως προς την θέση 
στην οποία τοποθετείται.
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Άδεια διάθεσης για 
το Verimark 20 SC 
της εταιρείας FMC
Άδεια διάθεσης στην αγορά στο εντοµοκτόνο VERIMARK® 20 
SC (δραστική ουσία: cyazypyr®), για περιορισµένη και ελεγ-
χόµενη χρήση στην καλλιέργεια του µπρόκολου υπαίθρου 
εναντίον της υλέµιας (Delia spp), έδωσε το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης. Η υλέµια (Delia spp) είναι ένα δίπτερο που 
προσβάλει τη βάση των φυτών καθώς, µετά την εκκόλαψη 
τους, τα νεαρά άτοµα εισέρχονται µέσα στο φυτό και ανοί-
γουν στοές. Το φυτό µπορει να ξεραθεί εντελώς. 

 Το VERIMARK® 20 SC είναι εντοµοκτόνο επαφής και στο-
µάχου. Καταπολεµά όλα τα προνυµφικά στάδια και επιδει-
κνύει εξαιρετική ωο-προνυµφοκτόνο δράση. 

Περιέχει την δραστική ουσία cyantraniliprole, η οποία ανήκει 
στην χηµική οικογένεια των ανθρανιλικών διαµιδίων και έχει 
ένα νέο τρόπο δράσης (IRAC group 28) µέσω της ενεργοποίη-
σης των υποδοχέων ρυανοδίνης των εντόµων µε άµεσο αποτέ-
λεσµα την µειωµένη µυϊκή λειτουργία, παράλυση και ακολού-

θως  θανάτωση των 
εντόµων-στόχων.

Το VERIMARK® 
20 SC της FMC, α-
ποτελεί ένα νέο και 
ιδιαίτερα αποτελε-

σµατικό προϊόν για τον έλεγχο της υλέµιας, τη στιγµή που οι 
διαθέσιµες λύσεις για τον έλεγχο του συγκεκριµένου εντό-
µου είναι εξαιρετικά περιορισµένες. Η εφαρµογή του µπο-
ρεί να γίνει µε διαβροχή των φυταρίων στο στάδιο των 2 έ-
ως 5 φύλλων, 3 µέρες πριν τη µεταφύτευση. Η συνιστώµενη 
δόση είναι 15 κ.εκ προϊόντος ανά 1.000 φυτάρια, εξασφαλί-
ζοντας ότι όλο το προϊόν θα απορροφηθεί από τα φυτάρια.

Το VERIMARK® 20 SC προσθέτει µια νέα λύση στην φυ-
τοπροστασία του µπρόκολου και θέτει τις βάσεις για µια συ-
γκοµιδή µε υψηλή εµπορική αξία βοηθώντας τους παραγω-
γούς να ανταποκριθούν καλύτερα στις απαιτήσεις της αλυ-
σίδας τροφίµων αλλά και να διατηρήσουν την βιωσιµότητα 
της επιχείρησής τους. 

Συμφωνία Πειραιώς 
με Agroma Πέτκος 
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε µία ακόµα συνεργασία 
στον κλάδο των γεωργικών µηχανηµάτων, µε την εταιρεία 
«Agroma ΠΕΤΚΟΣ Α.Ε». Σκοπός του προγράµµατος, είναι η 
χρηµατοδότηση των αγροτών µε ευνοϊκούς όρους, για την α-
γορά γεωργικού εξοπλισµού, τόσο στο πλαίσιο του υποµέτρου 
4.1 «Σχέδια Βελτίωσης» του ΠΑΑ 2014-2020 όσο και εκτός. 

Η χρηµατοδότηση θα γίνεται µε επενδυτικό δάνειο, για 
την αγορά νέου ή µεταχειρισµένου γεωργικού εξοπλισµού 
(νεφελοψεκαστήρες, αεροσυµπιεστές, καταστροφείς, ψε-
καστικάζιζανιοκτονίας, πλατφόρµες υδραυλικές και µετα-
φοράς) µε ευνοϊκούς όρους, αλλά και σηµαντικά πλεονε-
κτήµατα για τους πελάτες.

Fiat, Braud και Claeys. Το πιο σηµαντικό από 
όλα, είναι µια ιστορία που χαρακτηρίζεται από 
ανθρώπους: τους πελάτες µας, τους εµπόρους 
µας, τους υπαλλήλους µας, µέρα µε τη µέρα, 
χρόνο µε το χρόνο. Μαζί, αντιµετωπίζουµε τις 
πολλές προκλήσεις της γεωργίας, βοηθώντας 
τους αγρότες να κάνουν τη δουλειά τους, απο-
τελεσµατικά και κερδοφόρα, και να πάρουν το 
καλύτερο από την επιχείρησή τους», ανέφερε ο 
κ. Λάµπρο. Σήµερα, µε περίπου 2.000 αντιπρο-
σώπους και 5.000 σηµεία επαφής παγκοσµίως, 
η New Holland είναι πάντα κοντά σε όλους τους 
αγρότες τόνισε ο πρόεδρος του Οµίλου.

Ηµεροµηνίες σταθµοί για τη New Holland
1885: O Έιµπ Ζίµερµαν ιδρύει στο New Holland 

της Πενσυλβάνιας την οµώνυµη  επιχείρηση.
1917: Ο Φορντ παράγει το πρώτο µαζικής πα-

ραγωγής τρακτέρ Fordson Model F.
1932: H Fiat παράγει το πρώτο µικρό τρακτέρ 

µε ερπύστριες (τύπου  crawler).
1940: Η New Holland παράγει την πρώτη 

παγκοσµίως χορτοδετική µε αυτόµατο δέσιµο.
1952: Ο Βέλγος µηχανικός Λίον Κλέις πα-

ράγει την πρώτη αυτοκινούµενη αλωνιστική. 
1961: Η New Holland κυκλοφορεί την πρώτη 

της αυτοκινούµενη ενσιρωτική µηχανή.
1975: Η Braud φτιάχνει την πρώτη της αυτο-

κινούµενη συγκοµιστική για αµπέλια. 
1998: Η New Holland κυκλοφορεί τους πρώ-

τους της τηλεσκοπικούς φορτωτές. 
2006: Ξεκινάει η στρατηγική Clean Energy 

Leader. 
2007: Η New Holland εγκρίνει 100% βιοντί-

ζελ για ολόκληρη τη γκάµα των κινητήρων της. 
 2014: Η αλωνιστική CR10.90 θέτει νέο πα-

γκόσµιο ρεκόρ Γκίνες για τόνους σιταριού που 
συγκοµίζονται σε 8 ώρες. 

2016: Παρουσιάζεται το πρώτο αυτόνοµο 
τρακτέρ NHDrive ™. 

2017: Η New Holland επεκτείνει την γκάµα 
µηχανηµάτων χόρτου και καλλιέργειας µετά 
την εξαγορά της Kongskilde.

2019: Η New Holland ξεκινά την παρα-
γωγή του πρώτου τρακτέρ παγκοσµίως που 
καταναλώνει 100% µεθάνιο.

CNH Industrial
Το 1999 η New Holland έγινε µπραντ 

του οµίλου CNH Global ο οποίος 
συγχωνεύτηκε µε την Fiat Industrial, 
δηµιουργώντας την CNH Industrial
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Χαμένοι όσοι 
τα βάζουν με 
τη βλακεία 

 ∆ιαχρoνικό: Ακόµα και οι θεοί 
ηττώνται, όταν τα βάλουν µε τη 
βλακεία. Friedrich Schiller

 Γαλακτοκοµικά: κατανάλωση 
τουλάχιστον δύο µερίδων 
γαλακτοκοµικών προϊόντων την 
ηµέρα συνδέεται µε µικρότερο 
κίνδυνο για εµφάνιση διαβήτη και 

υψηλή 
αρτηριακή 
πίεση, καθώς 
και µεταβολικού 
συνδρόµου. Η 
µείωση του 
κινδύνου είναι 
µεγαλύτερη για 
τα 

γαλακτοκοµικά µε πλήρη λιπαρά. 
Τα προϊόντα ήταν γάλα, γιαούρτι, 
ροφήµατα γιαουρτιού, βούτυρο, 
κρέµα γάλακτος και τυριά. BMJ 
Open Diabetes Research και Care. 
amna.gr, 19/5/2020. 

 Βεβαίωση αγρότη: 
Απλούστευση της διαδικασίας 
έκδοσης βεβαίωσης επαγγελµατία 
αγρότη ψηφιακά, µέσω του 
υπολογιστή τους ή του κινητού 
τηλεφώνου τους µε ένα «κλικ» 
µέσω της ηλεκτρονικής   
πλατφόρµας https://contextapps.
minagric.gr/maae/logininternal.zul. 
Η βεβαίωση που εκδίδεται ψηφιακά 
δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης. 
Η βεβαίωση ισχύει για την περίοδο 
από 1-1-2020 έως  31-12-2020 µε 
στοιχεία του φορολογικού έτους 
2018 και αφορά τους αγρότες για 
τους οποίους έχουν 
πραγµατοποιηθεί οι προβλεπόµενοι 
διασταυρωτικοί έλεγχοι. ΥπΑΑΤ, 
3/6/2020. 

700 δις ευρώ: «Είναι σαφές πως 
έχει αυξηθεί και ο αριθµός των 
καταιγίδων και η σφοδρότητα τους 
και αυτό οφείλεται στην άνοδο της 
θερµοκρασίας των θαλασσών και 
της ξηράς πυροδοτώντας 
αλυσιδωτές αντιδράσεις και οι 
πολίτες πρέπει να ενηµερώνονται 
για τα µέτρα προφύλαξης που 
πρέπει να λαµβάνουν». Αυτά θα 
επιφέρουν ένα τεράστιο κόστος 
που για την Ελλάδα υπολογίζονται 
στα 700 δις ευρώ µέχρι το 2100. 
Καθ Χ. Ζερεφός. ethnos.gr.
                 *ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 
  katsoulieri@agronews.gr

Με περισσότερα κατά 16% δείγµατα ε-
λαιολάδου, ελληνικά και ξένα, από πέ-
ρυσι και υπό τις αντιξοότητες που έχει 
επιφέρει η πανδηµία του κορωνοϊού δι-
εξήχθη ο φετινός Athena IOΟC 2020, 
επιβεβαιώνοντας την ισχυρή δυναµι-
κή που διατηρεί ο τοµέας παγκοσµίως.

Μάλιστα, λόγω των περιορισµών στις 
αεροπορικές µετακινήσεις τα δείγµα-
τα αξιολογήθηκαν από µία αµιγώς ελ-
ληνική επιτροπή, υπό τα αυστηρά κα-
θιερωµένα διεθνή ποιοτικά στάνταρτς.

Το ραντεβού δόθηκε στα Σπάτα, στον 
Πύργο Πετρέζα 11 έως 13 Ιουνίου, 
και τώρα σειρά έχει, στις 22 του µήνα 
η ανακοίνωση των αποτελεσµάτων 
των καλύτερων ελαιολάδων, µέσα α-
πό µια δεξαµενή 430 δειγµάτων από 
16 χώρες που θα λάβουν ∆ιπλό Χρυ-
σό, Χρυσό, Αργυρό και Χάλκινο βρα-
βείο, αλλά και 12 ειδικές διακρίσεις.

Αρχικά, ο διαγωνισµός ήταν προ-
γραµµατισµένος να διεξαχθεί στη Λέ-
σβο, έτσι ώστε να αναδειχθεί ο λεσβι-
ακός ελαιώνας και ο πλούτος των γη-
γενών ποικιλιών ελιάς. Σηµειωτέον 
ότι η Λέσβος είναι η τρίτη πιο σηµα-
ντική ελαιοκοµική περιοχή της Ελλά-
δας, καλύπτοντας το 20% της συνολι-
κής εγχώριας παραγωγής, καθώς πα-
ράγει 15.000 τόνους ελαιολάδου υψη-
λής ποιότητας, από πολλές µικρές ε-

πιχειρήσεις. Γενικά, το 2019 θεωρεί-
ται ως µία πολύ καλή χρονιά για τους 
παραγωγούς, καθώς οι περιβαλλο-
ντικές συνθήκες βοήθησαν στην αύ-
ξηση της απόδοσης και στη βελτίωση 
της ποιότητας του ελαιολάδου. 

Όπως δήλωσε και ο αντιδήµαρχος 
Ανάπτυξης ∆υτικής Λέσβου, Στρατής 
Ζαφείρης, «µε τη συµµετοχή στον δι-
εθνή διαγωνισµό, αυξάνονται οι δυ-
νατότητες διεθνοποίησης του ελαιο-
λάδου. Οι παραγωγοί ενηµερώνονται 
για το πως το ελαιόλαδο φτάνει στις ξέ-
νες αγορές, ποια logistics το διακινού-
νε, τι ποιοτικές προδιαγραφές πρέπει 
να έχει και άλλες προϋποθέσεις. Είναι 
ευκαιρία να ενηµερωθεί ο επαγγελµα-
τίας ελαιουργός, για να βελτιώσει την 

παραγωγή του και να υπάρχει εισόδη-
µα στο νησί της Λέσβου».

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε έναν δι-
εθνή διαγωνισµό ελαιολάδου ο αντα-
γωνισµός είναι πολύ µεγάλος, καθώς 
τα καλύτερα ελαιόλαδα κρίνονται στο 
απόλυτο, µε βάση διεθνή κριτήρια. «Τα 
ελαιόλαδα αξιολογήθηκαν µε βάση δι-
εθνή κριτήρια. Συνεπώς, τα ελληνικά ε-
λαιόλαδα ανταγωνίστηκαν ποιοτικά τα 
καλύτερα ξένα. Άρα αυτό που θα πάρει 
ο Έλληνας παραγωγός που συµµετέχει 
στο διαγωνισµό είναι αν το λάδι του α-
νταποκρίνεται στα διεθνή κριτήρια ποι-
ότητας, δηλαδή, αν θα µπορεί να στα-
θεί στη διεθνή αγορά» σηµείωσε από 
την πλευρά του ο πρόεδρος του διαγω-
νισµού Ντίνος Στεργίδης.

Βήμα διεθνοποίησης ο Αthena
για το ανώτερο ποιοτικά 
ελληνικό έξτρα παρθένο 
ελαιόλαδο Στις 22 Ιουνίου τα αποκαλυπτήρια για 

τα καλύτερα ελαιόλαδα μέσα από μια 
δεξαμενή 430 δειγμάτων δεκαέξι χωρών

Ανάµεσα στους κριτές γευσιγνώστες 
παρευρέθηκε και ο Άρης Κεφαλογιάννης.

Πρεσβευτές του ποιοτικού ελαιολάδου οι σεφ 

Όλο και πιο κοντά σε επαφή µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου 
και την τεχνική της γευσιγνωσίας φέρνει ο θεσµός του Athena IOΟC και 
τους σεφ, καθιστώντας τους επί της... ουσίας πρεσβευτές του προϊόντος.
Ενδεικτικό είναι ότι παράλληλα µε τη γευσιγνωσία των δειγµάτων, ο 
διαγωνισµός φιλοξένησε τέσσερις κορυφαίους σεφ, την Ντίνα Νικολάου, τον 
Πάνο Ιωαννίδη, τον Νίκο Θωµά και τον Γκίκα Ξενάκη. Σύµφωνα µε την Ντίνα 
Νικολάου, µε τη συγκεκριµένη εµπειρία στον διαγωνισµό οι σεφ θα 
αποκοµίσουν γνώσεις για να ξεχωρίζουν και να χρησιµοποιούν ποιοτικότερα 
ελαιόλαδα. «Όσο µπορούµε να επηρεάσουµε τους παραγωγούς να βγάζουν 
καλύτερο ελαιόλαδο, τόσο καλύτερο για τη χώρα µας. Σαν µάγειρας, είµαι 
απόλυτα συνδεδεµένη µε το ελαιόλαδο και στο εξωτερικό στο εστιατόριο που 
έχω και στην Ελλάδα σε ό,τι κάνω. Οπότε, οι γνώσεις που έλαβα µε τα 
µαθήµατα γευσιγνωσίας, σίγουρα θα µου είναι χρήσιµες γι’ αυτό που κάνω».

Λέσβος
Ο λεσβιακός 

ελαιώνας 
παράγει 

15.000 τόνους 
ελαιολάδου

Βραβεία
Τα καλύτερα 

ελαιόλαδα που 
θα ξεχωρίσουν 
στο διαγωνι-

σµό θα ανακοι-
νωθούν στις 
22 Ιουνίου

Επιτροπή 
Ο διαγωνισµός 

στηρίχτηκε 
στις δυνάµεις 
σηµαντικών 

Ελλήνων 
γευσιγνωστών 
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Στη Γαλλία, ένας τυροκόµος ανακά-
λυψε τυχαία ένα νέο τύπο τυριού ως 
αποτέλεσµα της ζύµωσης που επήλ-
θε, καθώς έµειναν για καιρό στις α-
ποθήκες µεγάλες ποσότητες προϊ-
όντος λόγω των περιοριστικών µέ-
τρων που επέβαλε ο κορωνοϊός. Ό-
πως είναι φυσικό, το νέο τυρί ονο-
µάστηκε «κονφινέ», από τη γαλλι-
κή λέξη «confinement» που σηµαί-
νει εγκλεισµός.

Ο κτηνοτρόφος Λιονέλ Βαξελέρ, 
έχει ένα µικρό αγρόκτηµα µε αγε-
λάδες στην κοινότητα Σολζούρ-σ-
ουρ-Μοσελότ της περιοχής Βοσζ, 
της βορειοανατολικής Γαλλίας. Στο 
αγρόκτηµα παράγεται το χαρακτη-
ριστικό µαλακό τυρί Μουνστέρ, που 
προκειµένου να αποκτήσει την ιδι-
αίτερη υφή και το κίτρινο περίβλη-
µα, χρειάζεται να πλένεται µε ένα 
διάλυµα άλατος και να περιστρέ-
φεται καθηµερινά. Κατά τη διάρ-
κεια της καραντίνας, ο τυροκόµος 
είδε τις παραγγελίες του να µειώ-
νονται δραµατικά, έως και 80% σε 
σχέση µε την περασµένη χρονιά. 

Με µεγάλες ποσότητες τυριού στην 
αποθήκη, περίπου 60 από τα τυριά 
Μουνστέρ ξεχάστηκαν και παρέµει-
ναν χωρίς ανθρώπινη παρέµβαση 
για έναν µήνα. Το αποτέλεσµα της 
επιπλέον ωρίµανσης ήταν ένα τυρί 
µε πιο σκληρό και γκριζωπό περί-
βληµα και µια γεύση που βρίσκεται 
µεταξύ του Μουνστέρ και του κλασι-
κού τυριού καµαµπέρ. «Κρατούσαµε 
στην αποθήκη για να ωριµάσουν κά-
ποια κεφάλια τυριού, αλλά, κατά τη 
διάρκεια της καραντίνας δεν είχαµε 
το χρόνο για να κάνουµε τις απαιτού-
µενες επεµβάσεις για το τυρί Μουν-
στέρ. Έπειτα από ένα µήνα, δοκιµά-

σαµε ένα από τα τυριά που είχαν µεί-
νει και είχε εντελώς νέα γεύση!» λέει 
ο τυροκόµος στη Le Parisien. 

Μετά την άρση των περιοριστικών 
µέτρων του lockdown, το νέο τυρί 
της γαλλικής τυροκοµίας απέκτησε 
πολλούς θαυµαστές, που ήθελαν να 
δοκιµάσουν το νέο προϊόν που δηµι-
ούργησε η τύχη και η καραντίνα. Μά-
λιστα, η πρώτη παρτίδα των τυριών 
κονφινέ πουλήθηκε αµέσως, µε α-
ποτέλεσµα ο Γάλλος τυροκόµος να 
χρειαστεί να επαναλάβει τις συνθή-
κες που δηµιούργησαν την ανακά-
λυψή του, προκειµένου να καλύψει 
τη ζήτηση για ένα προϊόν που έγινε 
θέµα σε γαλλικά και διεθνή ΜΜΕ.

Νέο είδος γαλλικού τυριού 
από «ξεχασμένο» απόθεμα
δημιούργησε η καραντίνα 

Για μειωμένο ΦΠΑ στη μπύρα στην 
μετά-covid εποχή πιέζουν ο ζυθοποιοί 
Η µείωση του συντελεστή ΦΠΑ για 
το αλκοόλ σε όλη την Ευρώπη θα 
βοηθούσε σηµαντικά τις προσπά-
θειες που γίνονται στον κλάδο του 
τουρισµού και της εστίασης, να ανα-
τραπεί η καταστροφική πορεία που 
ακολουθείται τελευταία και να οδη-
γηθούν τελικά οι επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται σε αυτόν προς 
την ανάκαµψη. Αυτό τουλάχιστον 
υποστηρίζει το λόµπι των Ευρωπαί-
ων ζυθοποιών, Brewers of Europe.

«Εάν η Γερµανία είναι σε θέση να 
µειώσει τον ΦΠΑ από 19 σε 16%, τό-
τε και τα άλλα κράτη µέλη θα µπο-
ρούσαν να κάνουν το ίδιο», δήλωσε 
πρόσφατα ο Pierre-Olivier Bergeron, 
γενικός γραµµατέας των ζυθοποι-
ών της Ευρώπης. Τα µέτρα αίρονται 
σιγά σιγά, ωστόσο, τα µπαρ και τα 
εστιατόρια εξακολουθούν να µην 
µπορούν να λειτουργούν µε πλή-
ρη χωρητικότητα για ένα ορισµέ-
νο χρονικό διάστηµα.

Ορισµένα κράτη µέλη έχουν ή-
δη εφαρµόσει χαµηλότερους συ-
ντελεστές ΦΠΑ για τρόφιµα και µη 
αλκοολούχα ποτά και, σε ορισµέ-
νες περιπτώσεις, για το αλκοόλ. Έ-
να τέτοιο παράδειγµα είναι η γερ-
µανική κυβέρνηση, η οποία πρό-

σφατα αποφάσισε να µειώσει τον 
ΦΠΑ στο αλκοόλ από 19% σε 16%. 
Για τους ζυθοποιούς της Ευρώπης, 
αυτή είναι µια «δηµιουργική» κίνη-
ση που πρέπει να ακολουθήσουν 
και άλλοι. Ο ίδιος είπε ότι δεν υ-
πάρχει ανάγκη για νέα νοµοθε-
σία, καθώς το ευρωπαϊκό πολιτικό 
πλαίσιο είναι ήδη σε ισχύ: «Μπο-
ρείτε να βρείτε στη νοµοθεσία πε-
ρί ειδικών φόρων κατανάλωσης 
µειωµένους συντελεστές για µι-
κρότερες ζυθοποιίες, µειωµένους 
συντελεστές για µπύρα χαµηλότε-
ρης αλκοόλης, αναβολή ή ακόµη 
και επιστροφή του ειδικού φόρου 
κατανάλωσης µπύρα που δεν έχει 
καταναλωθεί και έπρεπε να κατα-
στραφεί. Όλα αυτά είναι δυνατά». 

Ερωτηθείς πώς το κράτος θα µπο-
ρούσε να επωφεληθεί από τους 
µειωµένους συντελεστές ΦΠΑ για 
το αλκοόλ, απάντησε: «Μπορώ να 
σας δώσω χιλιάδες παραδείγµατα 
[…] κάθε φορά που οι κυβερνή-
σεις έλαβαν την τολµηρή απόφα-
ση να µειώσουν την έµµεση φο-
ρολογία, ιδίως για την µπύρα, τα 
κρατικά έσοδα αυξάνονται αυτό-
µατα. Αυτή είναι η εµπειρία µου 
τα τελευταία 15 χρόνια».

Σκέτη µαγεία
το οινοποιείο
και τα κρασιά
SantoWines
Το οινοποιείο της 
Ένωσης 
Συνεταιρισµών 
Θηραϊκών Προϊόντων-
SantoWines, µε φόντο 
το ηφαίστειο και την 
καλντέρα την ώρα του 
ηλιοβασιλέµατος, 
επέλεξε η κυβέρνηση 
για την έναρξη της 
φετινής τουριστικής 
περιόδου στην Ελλάδα 
σε διεθνές επίπεδο. Ο 
πρωθυπουργός 
Κυριάκος Μητσοτάκης 
ξεναγήθηκε από τον 
πρόεδρο της Ένωσης 
Μάρκο Καφούρο στις 
εγκαταστάσεις του 
οινοποιείου και του 
Κέντρου 
Οινοτουρισµού 
SantoWines. Στο 
κελάρι γεύτηκαν 
Santorini Grande 
Reserve που ωρίµαζε 
ακόµα στο βαρέλι.

Το «Confiné» προέρχεται από την 
έξτρα ωρίµανση του τυριού Μουνστέρ.

Ο κτηνοτρόφος Λιονέλ Βαξελέρ, έχει ένα µικρό αγρόκτηµα µε αγελάδες στην 
Βοσζ της βορειοανατολικής Γαλλίας, όπου παράγει το µαλακό τυρί Μουνστέρ.

Μείωση ΦΠΑ 
στο 16%

H γερµανική κυβέρ-
νηση πρόσφατα 

αποφάσισε να µειώσει 
τον ΦΠΑ στο αλκοόλ 

από 19% σε 16%

ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ 
ΣΤΟ ΑΛΚΟΟΛ 

ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗ 
ΖΥΘΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΠΟ 19%

ΣΕ 16%



Τα κτήµατα έχουν γεράσει, µαζί τους και οι 
αγρότες, η κορινθιακή σταφίδα όµως δείχνει 
να έχει αναγεννηθεί στην εγχώρια και τις δι-
εθνείς αγορές, µε την Ελλάδα να διατηρεί εκ 
φύσης και ιστορικά δικαίωµα µονοπωλίου. 

Η καλλιέργεια οδεύει προς εγκατάλειψη 
αφού λίγοι διατηρούν το απαραίτητο κου-
ράγιο για την σκληρή – αποκλειστικά χει-
ρωνακτική στην πλειονότητα των περιπτώ-
σεων – δουλειά, ενώ ακόµα λιγότεροι έ-
χουν πρόσβαση στα µέσα που απαιτούνται 
για την αναδιάρθρωση και αναβάθµιση των 
εκµεταλλεύσεών τους. Ενδεικτικό της κατά-
στασης, το γεγονός ότι ενώ τη δεκαετία του 
1970 παράγονταν περί τους 70.000 τόνους, 
πλέον µετά βίας βγαίνουν 20.000 τόνοι. 

Αυτό που µετά βεβαιότητας προκύπτει α-
πό το ρεπορτάζ είναι ότι όσοι έχουν µείνει, 
έχουν όρεξη και διάθεση να ασχοληθούν 
σοβαρά µε την καλλιέργεια. Όλα δείχνουν 
πως πλέον είναι καιρός να ξεκινήσει ένας 
κύκλος αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας 
στην Ελλάδα, µε την ανταπόκριση νέων αν-
θρώπων να θεωρείται δεδοµένη. Απαραίτητο 

όµως είναι το να τρέξουν προγράµµατα και 
να διαµορφωθούν ζώνες καλλιέργειας, είτε 
µέσω επιδοτήσεων είτε µέσω άλλων χρηµα-
τοδοτικών εργαλείων µε ευνοϊκούς όρους.

Σε ό,τι αφορά το βασικό αξίωµα των πα-
ραγωγών µαύρης σταφίδας, που είναι η ε-
ξασφάλιση κινήτρων για την αναµπέλωση 
των κτηµάτων, είναι κάτι το οποίο δεν µπο-
ρεί να ρυθµιστεί µε τις δυνάµεις τις ελεύ-
θερης αγοράς. Τα φυτά που έχουν γερά-
σει, καθιστώντας παράλληλα όλο και πιο 

ευάλωτη την καλλιέργεια στις κλιµατικές 
παραξενιές, βρίσκονται σε µειονεκτικές 
περιοχές που ακολουθούν το γράµµα της 
παράδοσης. Αυτό θα µπορούσε να αποτε-
λέσει ένα δυνατό επιχείρηµα για την προ-
νοµιακή αντιµετώπιση της καλλιέργειας 
στην επερχόµενη πράσινη ΚΑΠ.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι το κόστος εγκατά-
στασης µπορεί να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ 
ανά στρέµµα. Στο Αίγιο, ο παραγωγός Αντρέ-
ας Χριστόδουλος περιγράφει στην Agrenda 

την κατάσταση της καλλιέργειας στην περιο-
χή του. «Οι 60άριδες τα παράτησαν, εγώ που 
είµαι 42 χρονών αντέχω ακόµα, αλλά και η 
δουλειά στην Αιγιαλεία δεν βγαίνει εύκολα 
λόγω της κλίσης του εδάφους. Η αναδιάρ-
θρωση της καλλιέργειας θα µπορούσε να γί-
νει µόνο αν επιδοτούνταν. Είναι όµως κάτι 
που αξίζει, αφού από ένα σύγχρονο κτήµα, 
ποτιστικό µπορεί να βγουν αποδόσεις µέχρι 
και 300 κιλά αποξηραµένο προϊόν». 

Λιγοστά τα περιθώρια εκµηχάνισης
Σύµφωνα µε τον ίδιο µε τις δυσκολίες που 

συνεπάγονται τα ηλικιωµένα κτήµατα αλλά 
και τα λιγοστά περιθώρια εκµηχάνισης της 
παραγωγής, το κόστος µπορεί να φτάσει α-
κόµα και τα 400 ευρώ ανά στρέµµα. «Χρειά-
ζονται χρόνια για να γίνει απόσβεση, όπως 
είναι κατά 95% εξαγώγιµο προϊόν µε στα-

Στην κορινθιακή σταφίδα δεν υπάρχει 
ανταγωνισµός, καθώς το 80% παράγεται 

στην Ελλάδα. Ωστόσο η καλλιέργεια 
οδεύει προς εγκατάλειψη, δεδοµένου ότι 

τη δεκαετία του 1970 παράγονταν περί 
τους 70.000 τόνους, ενώ πλέον µετά 

βίας βγαίνουν 20.000 τόνοι. Αυτό που 
χρειάζεται είναι αναδιάρθρωση και µάλιστα 

µε την ανταπόκριση νέων ανθρώπων.

Με δικαίωμα μονοπώλιου 
η ελληνική κορινθιακή σταφίδα
Είναι καιρός να ξεκινήσει ένας νέος κύκλος αναδιάρθρωσης της καλλιέργειας

Η σταφίδα θα µπορούσε να αποτελέσει 
εθνικό προϊόν, όµως πρέπει να εστιάσουµε 
στα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν.
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θερές σχετικά πωλήσεις και η οικονοµία 
θα µπορούσε να το στηρίξει» εξηγεί ο ίδιος. 

Απ’ ό,τι φαίνεται, το µεγαλύτερο µέρος των 
εκτάσεων που εγκαταλείπονται δεν αντικα-
θίστανται από κάποια άλλη καλλιέργεια, ε-
νώ όποτε προκύπτει κάποια ευκαιρία, αρ-
κετοί είναι οι παραγωγοί εκείνοι οι οποίοι 
αξιοποιούν τα εργαλεία που συνοδεύουν 
την αναµπέλωση οινοποιήσιµων ποικιλιών. 

Για το αν αξίζει η επένδυση στην καλλιέρ-
γεια, ο Γιώργος Μάζος, παραγωγός από τη 
Νεµέα που είναι πεπεισµένος ότι όταν τα α-
γροτικά προϊόντα µεταποιούνται ανοίγουν 
άλλες πόρτες και εξηγεί: «Όλα είναι θέµα κι-
νήτρων. Αυτή τη στιγµή υπάρχει γερασµένος 
πληθυσµός και αµπέλια. Όλοι περιµένουµε 
πώς και πώς για κάποιο πρόγραµµα αναδιάρ-
θρωσης αµπέλου στην κορινθιακή. Σαν προ-
ϊόν έχει απίστευτη δυναµική, ενώ πλέον η ε-
ξαγωγή του µπορεί να γίνει µε άλλη αφετη-
ρία, εκείνη των υπερτροφών, αφού δεν έχει 
να ζηλέψει κάτι από αυτά που θεωρούµε σού-
περ φουντς και τα διαφηµίζουµε συνεχώς».

∆εν υπάρχει ανταγωνισµός στη σταφίδα
Ο ίδιος έχει φτιάξει το δικό του brand κο-

ρινθιακής σταφίδας, αφού όπως υποστη-
ρίζει «το αγροτικό προϊόν πρέπει να το µε-
ταποιείς για να κερδίσεις προστιθέµενη α-
ξία». «Στην κορινθιακή δεν υπάρχει αντα-
γωνισµός. Το 80% παράγεται στην Ελλάδα. 
∆εν ευδοκιµεί τόσο καλά σε άλλα κλίµατα. 
Είναι µονοπώλιο και θα µπορούσε να απο-
τελέσει εθνικό προϊόν, όµως δεν έχουµε ε-
στιάσει στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτη-
ριστικά που την διαφοροποιούν από τα άλ-
λα αντίστοιχα προϊόντα σταφίδας». 

Χρειάζονται όµως και άλλα κίνητρα και 
εξασφαλίσεις. Όπως επισηµαίνουν πα-
ραγωγοί, δοµικό έχει γίνει το πρόβληµα 
της ρευστότητας των τιµών, που υφίσταται 
σε τέτοιο βαθµό ώστε να αποτρέπει πολ-
λούς από τις απαραίτητες επενδύσεις. Το 
2015 η τιµή παραγωγού έφτανε τα 60 λε-
πτά. Την αµέσως επόµενη χρονιά έφτασε 
τα 70 λεπτά το κιλό, ώσπου το 2018 εκτο-
ξεύτηκε στα 2,10 ευρώ προτού διορθωθεί 
στα 1,60 ευρώ το κιλό που είναι τώρα. Ό-
πως είναι φυσικό οι διακυµάνσεις αυτές 
στην περίπτωση ενός προϊόντος µε καλή 
φήµη σε αγορές «προστιθέµενης αξίας» ό-
πως είναι το Ηνωµένο Βασίλειο και η Γερ-
µανία, και µε σχεδόν µηδενικό ανταγωνι-
σµό, δεν δικαιολογούνται.

Χαραγή, το χλωρό κλάδεμα 
που μειώνει την ανθόρροια
ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΤΣΟΥΛΙΕΡΗ 

  katsoulieri@agronews.gr

Η κορινθιακή σταφίδα αποτελεί µια απαιτητική 
καλλιέργεια, καθώς, εκτός από τις τυπικές καλ-
λιεργητικές φροντίδες, καθιστά αναγκαίες ιδιαί-
τερες τεχνικές και από πολύ εξειδικευµένους α-
µπελουργούς, για την καρπόδεση και την αύξη-
ση των ραγών της. Συγκεκριµένα, το µεγάλο πο-
σοστό ανθόρροιας και καρπόπτωσης που εµφα-
νίζει η ποικιλία, απαιτεί την εφαρµογή ενός ιδι-
ότυπου χλωρού κλαδέµατος, της «χαραγής». Ω-
στόσο, το υψηλό κόστος της παραδοσιακής αυ-
τής τεχνικής και οι δυσκολίες κατά την εκτέλεση 
της συνέτειναν στην προοδευτική υποκατάσταση 
της, από φυτορρυθµιστικές ουσίες, προκειµένου 
να εξασφαλιστούν τα ίδια καλά αποτελέσµατα.

Η χαραγή αποτελεί ένα χλωρό κλάδεµα, το ο-
ποίο συνιστάται στην εξαίρεση, µε τη χρήση ειδι-
κών εργαλείων, τα χαρακοψάλιδα, από τον κορµό 
του πρέµνου, δακτυλίου πλάτους 2-4 χιλιοστών, ο 
οποίος περιλαµβάνει φλοιό και ηθµό. Αναφέρεται, 
επίσης, ότι η χαραγή εφαρµόζεται τον Μάιο, την 
περίοδο άνθησης του αµπελιού, και σε ευνοϊκές 
συνθήκες υγρασίας και θερµοκρασίας, έτσι ώστε 
να αφαιρεθεί πιο εύκολα ο δακτύλιος. Με αυτόν 

τον τρόπο, επιτυγχάνεται µεγαλύτερη τροφοδοσία 
των βότριων µε φωτοσυνθετικά προϊόντα, όπως 
οι υδατάνθρακες και τα σάκχαρα, και κατά συνέ-
πεια, µείωση της ανθόρροιας, βελτίωση της καρ-
πόδεσης, αύξηση του µεγέθους των ραγών, επιτά-
χυνση της ωρίµανσης και βελτίωση στην κορινθι-
ακή σταφίδα του χρώµατος των ραγών.

Μείωση της ανθόρροιας στη σταφίδα 
προκαλεί η χαραγή 

Η καλλιέργεια της κορινθιακής σταφίδας έχει 
ταυτιστεί µε την εφαρµογή της χαραγής στα πρέ-
µνα στην Ελλάδα. Ειδικότερα, προκειµένου να µει-
ωθεί το υψηλό ποσοστό ανθόρροιας που εµφα-
νίζει η συγκεκριµένη ποικιλία αµπέλου και για 
να αυξηθεί το µέγεθος των ραγών της, απαιτείται 
τροφικό ερέθισµα, το οποίο εξασφαλίζεται είτε µε 
την εφαρµογή χαραγής είτε µε την προσθήκη, ε-
ξωγενώς, αυξητικών ουσιών, ενώ πολλές φορές 
χρειάζεται και ο συνδυασµός των δύο µεθόδων. 
Στην πράξη, η χαραγή στην κορινθιακή σταφίδα 
γίνεται στο χαµηλότερο τµήµα του κορµού, ενώ 
οι αµπελουργοί, κάθε χρόνο, θα πρέπει να εφαρ-
µόζουν την νέα τοµή, λίγο πιο ψηλά από τη προ-
ηγούµενη. Επίσης, οι αµπελουργοί θα πρέπει να 
είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και στο βάθος της χα-
ραγής, καθώς σε περίπτωση που τραυµατιστούν 
τα αγγεία του ξύλου, θα προκληθούν ξηράνσεις 
στο υπέργειο τµήµα του πρέµνου. Επιπλέον προ-
σοχή θα πρέπει να δοθεί και κατά την αφαίρεση 
της λωρίδας του δακτυλίου, καθώς θα πρέπει να 
είναι καθολική και η πληγή να διατηρείται καθαρή. 

Οι αµπελουργοί στρέφονται 
στις αυξητικές ορµόνες

Η δυσκολία στην εκτέλεση, που απαιτεί πολύ έµπει-
ρους αµπελουργούς, για να επιτευχθεί σε συνδυα-
σµό µε το αυξηµένο κόστος, οδηγεί πολλούς παρα-
γωγούς να στρέφονται στις αυξητικές ουσίες. Μάλι-
στα σε ορισµένες περιοχές καλλιέργειας, οι ορµόνες 
γιββερελίνες και το 4-CPA, έχουν υποκαταστήσει το 
ιδιαίτερο αυτό χλωρό κλάδεµα, για την επιµήκυνση 
του βοστρύχου της ταξιανθίας και την καρπόδεση.
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Σούπερ φουντ
Η εξαγωγή της 

κορινθιακής 
µπορεί να γίνει 
µε αφετηρία τις 

υπερτροφές, 
αφού δεν έχει να 
ζηλέψει κάτι από 
τα σούπερ φουντ 

Αστάθεια 
στις τιµές 

Το 2018 η τιµή της 
κορινθιακής στα-

φίδας εκτοξεύτηκε 
στα 2,10 ευρώ 

προτού διορθωθεί 
στα 1,60 ευρώ το 

κιλό που είναι τώρα

Χωρίς 
αντικατάσταση

Το µεγαλύτερο 
µέρος των 

εκτάσεων που 
εγκαταλείπονται 

δεν αντικαθίσταται 
από κάποια άλλη 

καλλιέργεια

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΗΣ ΣΤΑΦΙ∆ΑΣ
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Funds και χοµπίστες φαίνεται ότι δι-
αµορφώνουν µια φούσκα µε τα α-
γροτεµάχια της Ευρώπης. Στη Γαλλία 
οι περίφηµοι αµπελώνες της Βουρ-
γουνδίας, στην Ελλάδα οι παραδο-
σιακοί ελαιώνες της Πελοποννήσου, 
πολιορκούνται από ξένα κεφάλαια, 
καθιστώντας χρόνο µε το χρόνο ό-
λο και πιο απαγορευτική την ανά-
πτυξη των εγχώριων αγροτικών εκ-
µεταλλεύσεων. Την ίδια στιγµή σε 
Ολλανδία και Γερµανία, οι αγρότες 
δυσκολεύονται να πληρώσουν τα 
µισθώµατα αφού και εκεί οι επιδο-
τήσεις αλλά και η γενικότερη κατά-
σταση της αγοράς, καθιστούν τα ε-
πενδύσεις για αγορά γης ελκυστι-
κές σε περιόδους κρίσης. 

Την αρνητική συγκυρία διευκόλυ-
νε περαιτέρω η πανδηµία που στράγ-
γιξε από ρευστότητα τους αγρότες, 
οδηγώντας σε ακυρώσεις συµβολαί-
ων ενοικίασης από τους γαιοκτήµο-
νες ιδιοκτήτες που ακούν µε προσο-
χή αυτά που έχουν να προσφέρουν 
τα επιθετικά funds. Μια πρώτη κίνη-
ση αντιµετώπισης της κατάστασης 
έρχεται από την Κροατία, η κυβέρ-
νηση  της οποίας εξασφάλισε από 
την Κοµισιόν έναν περιορισµό που 
εµποδίζει τους µη υπηκόους να α-
γοράζουν γεωργικές εκτάσεις στο 
νεότερο µέλος της ΕΕ µέχρι το 2023.

Αυτήν τη στιγµή η Κροατία αντιµε-
τωπίζει σοβαρές και επιθετικές προ-

σπάθειες «αρπαγής γης» από ξένες 
εταιρείες, που έχουν βάλει στο µά-
τι εύφορες γεωργικές εκτάσεις στα 
ανατολικά της χώρας. Σύµφωνα µε 
τα στοιχεία της Eurostat, οι τιµές γης 
για αρόσιµη γη στην Κροατία καθο-
ρίστηκαν σε 3.285 ευρώ ανά εκτά-
ριο, γεγονός που καθιστά τη χώρα 
µία από τις φθηνότερες περιοχές για 
αγορά γεωργικής γης, µετά την πε-
ριοχή Yugozapaden στη Βουλγαρία

Χοµπίστες πολυεκατοµµυριούχοι 
στα κτήµατα της Βουργουνδίας

Ασφαλή στατιστικά δεδοµένα δεί-
χνουν πως η αξία για τα βουργουν-
δικά αµπελοτόπια βαίνει αυξανόµε-
νη, έχοντας σχεδόν διπλασιαστεί συ-
γκριτικά µε τα προ εικοσαετίας επί-
πεδα. Στην Κοτ’ντ’Ορ οι οινοποιοί θα 
συµφωνούσαν πως η κατάσταση έχει 

ξεφύγει. Το αυξηµένο κόστος της α-
γροτικής γης αλλά και οι δυσκολίες 
που συνεπάγεται η υψηλή αξία της 
γης όπως προκύπτουν από τις δια-
δικασίες που προβλέπει το αυστη-
ρό κληρονοµικό δίκαιο της Γαλλί-
ας, µακροπρόθεσµα θα µπορούσε 
να αντικαταστήσει τους έµπειρους 
Βουργουνδούς αµπελουργούς µε 
χοµπίστες πολυεκατοµµυριούχους.

Ένα εκτάριο (10 στρέµµατα) γης 
στην εύφορη γη της Βουργουνδί-
ας κοστίζει κατά µέσο όρο 6,5 ε-
κατ. ευρώ, τιµή αυξηµένη κατά 4% 
απ’ όσο κόστιζε το 2018, σύµφωνα 
µε στοιχεία που αντλούνται από το 
γαλλικό κτηµατολόγιο.

Παρά το απαγορευτικό των τιµών, 
δεινοί µετρ του real estate και «µέτοι-
κοι» δεν διστάζουν να χρυσοπληρώ-
σουν αγροτεµάχια µικρότερα του ε-
κταρίου, ανεβάζοντας στα ύψη τα κό-
στη για τους ντόπιους αµπελουργούς.

Αντίστοιχη εικόνα επικρατεί και 
αλλού στην χώρα του εκλεπτυσµέ-
νου κρασιού. Στη ζώνη κρασιού 
του Μπορντώ η αξία ενός εκταρίου 
µε αµπέλια µπορεί να υπερβεί τα 
2,3 εκατ. ευρώ, ενώ στη δεξιά «ό-
χθη» της ζώνης, εκεί που καλλιερ-
γείται κυρίως Merlot και Cabernet 
Franc, οι τιµές την τελευταία δι-
ετία έχουν απογειωθεί κατά 6%, 
στα 1,9 εκατ. ευρώ ανά εκτάριο. 
Στη γειτονιά της σαµπάνιας, στο 
Côte des Blancs, 10 στρέµµατα µε 
αµπέλια κοστίζουν κάτι περισσό-
τερο από 1,6 εκατ. ευρώ.

Χομπίστες και funds  
πληρώνουν όσο-όσο για 
μερικά στρέμματα γης 
στην Ευρώπη 

Κατεβαίνουν από «τα
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Απαραίτητη παρέμβαση της 
ΕΕ για να σκάσει η φούσκα 
των τιμών στα αγροτεμάχια

Οι αγρότες δεν 
κατάφεραν ποτέ 
να την κλείσουν
Από τους πρώτους κιόλας 
µήνες λειτουργίας των 
αρένων, οι αγρότες 
ένιωσαν στη τσέπη τους 
την αλλαγή. Οι πίεσεις των 
τιµών παραγωγού για να 
αυξηθούν τα περιθώρια 
κερδοφορίας των 
χρηµατιστών, οι 
χειραγώγηση της αγοράς 
από τους «σορτάκιδες» 
που είχαν αγοράσει 
κοψοχρονιά ποσότητες 
που θα παράγονταν µετά 
από µήνες, πολλές φορές 
διαστρέβλωναν τα 
θεµελιώδη της φυσικής 
αγοράς. Οι Αµερικανοί 
αγρότες προσπάθησαν 
πολλές φορές τους 
τελευταίους δύο αιώνες 
να βάλουν λουκέτο στη 
δραστηριότητα αυτή και 
έφτασαν  πολύ κοντά στις 
αρχές του 20 αιώνα, 
ωστόσο δεν τα 
κατάφεραν ποτέ.

Στην Αµερική του 19ου αιώνα το ευ-
γενές επάγγελµα του αγρότη άρχισε 
να στραγγίζεται από αστούς εκπαιδευ-
µένους σε παιχνίδια σπέκουλας και 
εκµετάλλευσης. Όλα έγιναν όταν οι 
µεσάζοντες «καουµπόηδες καπιταλι-
στές» του Σικάγο, συνειδητοποίησαν 
ότι µπορούσαν να βγάλουν πολύ πε-
ρισσότερα χρήµατα, κλείνοντας συµ-
βόλαια µε αγρότες και πουλώντας τα 
ξανά σε άλλους αγοραστές, χωρίς να 
χρειαστεί να µεταφέρουν και να απο-
θηκεύσουν ούτε έναν κόκκο σιταριού. 
Η ιστορία τους είναι άρρηκτα συνδεδε-
µένη µε την πόλη του Σικάγο, που κά-
ποτε ήταν η πύλη εισόδου και εξόδου 
της αγροτικής Αµερικής που επεκτει-
νόταν προς τη ∆ύση. Οι περισσότερες 
σιδηροδροµικές γραµµές ξεκινούσαν 
και κατέληγαν εκεί. Με τα χρόνια έγι-
νε τέτοια η επιρροή των brokers του 
Σικάγο που ούτε οι µαχαιροβγάλτες 
της νύχτας δεν τολµούσαν να τους αγ-
γίξουν, όπως περιγράφει ο καθηγη-
τής οικονοµικών Τσαρλς Γκάιστ στο 
βιβλίο του που πραγµατεύεται την ε-
πινόηση των συµβολαίων µελλοντι-
κής εκπλήρωσης: Οι τροχοί της τύχης, 
η ιστορία του τυχοδιωκτισµού, από το 
σκάνδαλο στην εντιµότητα. 

Στους χώρους του Χρηµατιστηρίου 
Συµβολαίων Μελλοντικής Εκµίσθωσης 
(CBOT) της πόλης, η «τέχνη» του µε-

H Marija Vuckovic, υπουργός 
Γεωργίας της Κροατίας.
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Οι κοινές δράσεις των έξι µεγαλύ-
τερων πολυεθνικών εταιρειών που 
ελέγχουν το εµπόριο σιτηρών γίνο-
νται όλο και πιο συχνές τους τελευ-
ταίους µήνες, σε µια προσπάθεια µε-
τάβασής τους στο ψηφιακό και βιώ-
σιµο µέλλον της διακίνησης αγρο-
τικών προϊόντων.

 Η ADM, η Bunge, η Cargill και η 
Louis Dreyfus (το αιωνόβιο ABCD 
που κυριαρχεί στον χώρο των σι-
τηρών) µαζί µε την κινεζική υπερ-
δύναµη COFCO, και την Glencore 
Agriculture έχουν συστήσει το πα-
γκόσµιο φόρουµ soft commodities 
SCF, µια πρωτοβουλία που δίνει κί-
νητρα σε αγρότες παγκοσµίως να 
ακολουθήσουν περισσότερο βιώσι-
µες πρακτικές παραγωγής. Η πρώτη 
τους δράση, θα εστιάσει στο βραζι-
λιάνικο σεράδος µια ιδιαίτερα ευαί-
σθητη περιοχή στο κέντρο της Βρα-
ζιλίας που εκτείνεται σε τέσσερεις 
επαρχίες της χώρας, µεγάλης περι-
βαλλοντικής ευαισθησίας. 

Εγγυήσεις πρόσβασης στην αγορά
Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι 

σύµπραξη των εταιρειών εγγυάται 
καλύτερη πρόσβαση στην αγορά σε 
εκείνους που θα ακολουθήσουν πρό-
τυπα καλλιέργειας που ανταποκρί-
νονται στα φιλοπεριβαλλοντικά πρό-
τυπα που έχουν εκπονηθεί. 

Ωστόσο αυτή η δράση δεν είναι η 
µόνη για τους κορυφαίους έξι παίκτες 
στο εµπόριο σιτηρών του πλανήτη. 

Σε νοµική οντότητα µε έδρα τη Γε-
νεύη της Ελβετίας µετασχηµατίστη-
κε προ ολίγων εβδοµάδων µια άλ-
λη πρωτοβουλία τους. Υπό την νεο-
σύστατη Covantis SA, οι έξι εταιρεί-
ες φιλοδοξούν να ψηφιοποιήσουν 
όλο το φάσµα των εκτελεστικών δι-
αδικασιών που ακολουθούν µια ε-
µπορική πράξη, ξεκινώντας από τα 
σιτηρά και τους ελαιούχους σπόρους. 

Νωρίτερα φέτος, η πρωτοβουλία ανα-
κοίνωσε την επιλογή της ConsenSys, 
µιας κορυφαίας τεχνολογικής εταιρείας 
στον χώρο του Ethereum blockchain, 
ως κορυφαίου τεχνολογικού ώστε να 
αναπτύξει το µετασχηµατιστικό σύνο-
λο ψηφιακών λύσεων, µε την πανί-
σχυρη αυτή ψηφιακή πλατφόρµα να 
τίθεται σε λειτουργία µέσα στο 2020.

Στις 3 Απριλίου, η Covantis ανήγ-
γειλε επίσης τη δοµή διακυβέρνη-
σής της και την διοίκησή της. Το δι-
οικητικό συµβούλιο αποτελούµε-
νο από ένα µέλος από κάθε έναν 
από τους έξι συνιδρυτές θα επιβλέ-
πει την εταιρεία. Το συµβούλιο θα 
προεδρεύεται από έναν από τους 
διευθυντές και θα περιστρέφεται ε-
τησίως. «Μετά από διεξοδική έρευ-
να, είµαστε ικανοποιηµένοι µε τον 
διορισµό της Πέτιγια Σεχάνοβα ως 
CEO της εταιρείας», δήλωσε ο Στε-
φάνο Ρετόρε, ανεξάρτητος σύµβου-
λος της οργάνωσης.

Οι έξι πολυεθνικές των
σιτηρών αλλάζουν τις
νόρμες παραγωγής εμπορίου 

Μέλος της σύµπραξης και η κινεζική 
υπερδύναµη σιτηρών COFCO.

κάγκελα» οι brokers του Σικάγο

σάζοντα περνούσε από πατέρα σε 
γιο και σήµερα, 150 χρόνια µετά, 
οι ίδιες οικογένειες πάνω κάτω που 
ξεκίνησαν τότε, αντικαθίστανται α-
πό ηλεκτρονικές πλατφόρµες, µε 
την διοίκηση της αγοράς να βάζει 
λουκέτο στις άλλοτε πολυπληθείς 
εµπορικές αρένες.

Η επανέναρξη µπορεί 
να µην ξαναέρθει

Η ένταση και µόνο των φωνών 
ή των χειρονοµιών των αεικίνητων 
brokers στο CBOT µπορούσε να δι-
αµορφώσει ένα κλίµα στις παγκό-
σµιες αγορές σιτηρών που πολλές 
φορές αψηφούσε τα θεµελιώδη.

Η πανδηµία και η καραντίνα ανα-
πόφευκτα κλείδωσαν τους brokers 
σε ένα γραφείο και, όπως µεταδίδει 
το Reuters, η επανέναρξη των δια-
πραγµατεύσεων στην αρένα ενδέ-
χεται να µην έρθει ξανά.

Η Βιρτζίνια ΜακΓκάθεϊ, πρόεδρος 
της McGathey Commodities, ανα-
φέρει στο διεθνές πρακτορείο ότι 
από τον Μάρτιο έως σήµερα τα ει-
σοδήµατά της έχουν µειωθεί κα-
τά 90%, αφού πλέον, µε το πλεο-
νέκτηµα της φυσικής παρουσίας 
στον όροφο όπου διαπραγµατεύ-
ονταν τα σιτηρά χαµένο, οι πελά-
τες της ολοκληρώνουν οι ίδιοι τις 

αγοραπωλησίες από το διαδίκτυο. 
Σύµφωνα µε την ίδια, ο αποκλει-

σµός των µεσαζόντων από την δι-
αδικασία ήταν «προµελετηµένος» 
µε την πανδηµία να λειτουργεί ως 
µια καλή αφορµή. Ήδη από το 2015 
είχαν κλείσει οι περισσότερες αρέ-
νες διαπραγµάτευσης –πλην εκεί-
νης των σιτηρών-, µε την εκτετα-
µένη παρείσφρηση του διαδικτύ-
ου και ηλεκτρονικών πλατφόρµων.
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Αγορά σιτηρών 
Η ένταση και µόνο 
των φωνών ή των 
χειρονοµιών των 

αεικίνητων brokers 
στο CBOT µπορούσε 
να διαµορφώσει ένα 

κλίµα στις παγκόσµιες 
αγορές σιτηρών

Το χρηµατιστήριο του Σικάγο ιδρύθηκε στις 3 Απριλίου του 1848.
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Με το τέλος επιτηδεύµατος των 650 ευρώ θα 
χρεωθούν από φέτος οι αγρότες που έχουν 
ενταχθεί στο καθεστώς των βιβλίων, φόρος 
για τον οποίο ίσχυε µία απαλλαγή 5ετίας η 
οποία και έληξε όσον αφορά τα εισοδήµατα 
του 2019. Από τον φόρο απαλλάσσονται οι 
αγρότες µόνο αν βρίσκονται σε έδρα µε λιγό-
τερους από 500 κατοίκους ή είναι µέλη συνε-
ταιρισµού και πουλάνε την παραγωγή τους 

µέσω αυτού. Την άµεση αναστολή ή την κα-
τάργηση της συγκεκριµένης διάταξης, που 
υποχρεώνει τους αγρότες στην ετήσια κατα-
βολή του τέλους των 650 ευρώ ζητάνε από 
την πλευρά τους οι βουλευτές της Ν∆ Γιάν-
νης Λαµπρόπουλος και Ασηµίνα Σκόνδρα. 
Στην ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή η κα. 
Σκόνδρα ρωτά συγκεκριµένα τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης: «∆εδοµένου τις προ-

γραµµατική δέσµευση της κυβέρνησης για 
µείωση του τέλους επιτηδεύµατος µέσα στο 
2020, µε στόχο την ολική κατάργησή του το 
2021, εξετάζετε την δυνατότητα παράτασης 
της υφιστάµενης απαλλαγής επιβολής τέ-
λους επιτηδεύµατος στους αγρότες γενικού 
καθεστώτος ΦΠΑ, ως µέτρο στήριξης του α-
γροτικού κόσµου και την γενική επανεκκί-
νηση της ελληνικής οικονοµίας;»

Τέλος επιτηδεύματος 650 ευρώ για αγρότες από φέτος

Εξασφάλιση 
τροφίμων σε 
ευπαθείς ομάδες 
με ταυτόχρονη 
αποσυμφόρηση της 
αγοράς αγροτικών 
προϊόντων και, 
ενίσχυση στις τιμές 
παραγωγού με 
ευρωπαϊκά κονδύλια

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Να ρίχνει κάθε χρόνο στην εγχώρια αγο-
ρά αγροτικών προϊόντων 40 εκατ. ευρώ 
κοινοτικό χρήµα θα µπορούσε η Ελλά-
δα αποσυµφορώντας το εµπόριο σε συν-
θήκες άπνοιας, ενισχύοντας τις τιµές πα-
ραγωγού και ταυτόχρονα να εξασφαλίζει 
τρόφιµα σε ευπαθείς οµάδες σε τοπικό ε-
πίπεδο και ιδρύµατα. Αντ’ αυτού τα κον-
δύλια που απορροφά η χώρα µας ετησί-
ως από το «Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους» (ΤΕΒΑ) της ΕΕ δεν ξε-
περνούν τα 4 εκατ. ευρώ. Αποτέλεσµα, έ-
να αποθεµατικό άνω των 200 εκατ. ευρώ. 
Πρόκειται, για ένα πρόγραµµα που ξεκί-
νησε την λειτουργία του το 1987 ως «Πρό-
γραµµα ∆ιανοµής Τροφίµων στους Άπο-
ρους της Κοινότητας» (MDP) της ΕΕ, η ώ-
θηση για τη δηµιουργία του οποίου µάλι-
στα προήλθε από τη συσσώρευση γεωργι-
κών προϊόντων ως αποτέλεσµα της σύν-
δεσης των ενισχύσεων µε την παραγωγή 
της ΚΑΠ. Σήµερα, το πρόγραµµα αυτό στις 
ευρωπαϊκές χώρες που σηµειώνουν ιδιαί-
τερη επιτυχία απορρόφησης το τρέχουν οι 
Τράπεζες Τροφίµων. Τέτοιες οργανώσεις 
έχουν άµεση επαφή µε το πρόβληµα της 
πείνας και έχουν αναπτύξει εµπειρία στην 
αντιµετώπισή του. ∆ιαθέτουν εκπαιδευµέ-
να στελέχη και εθελοντές. Σε Εσθονία και 
Ιρλανδία όλο το πρόγραµµα υλοποιείται α-
πό τις Τράπεζες Τροφίµων. Αντίστοιχα, το 
80% των τροφίµων του προγράµµατος δια-
νέµεται από τις Τράπεζες Τροφίµων στην 
Ιταλία, το 63% στο Βέλγιο, το 50% στην Πο-

λωνία και Ισπανία, και το 30% στην Λιθου-
ανία και Γαλλία, καθώς εκεί έχουν ενεργό 
ρόλο και άλλες οργανώσεις της κοινωνίας 
των πολιτών. Στην Ελλάδα, οι τρεις Τράπε-
ζες Τροφίµων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Θεσ-
σαλία) δεν επαρκούν για να διαχειριστούν 
παρά µικρό µέρος του ΤΕΒΑ. Το πρόγραµ-
µα άλλωστε διαχειρίζονται λειτουργοί του 
∆ηµοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
που συνήθως στερούνται πείρας στον το-
µέα και έχουν και άλλα καθήκοντα. 

Η εµπειρία πέντε ετών (2014-2019) δια-
χείρισης του ΤΕΒΑ και η δηµιουργία ανα-
πορρόφητου υπολοίπου πλέον των 200 ε-

κατ. ευρώ ευρώ δείχνει λοιπόν ότι η φιλο-
σοφία εκτέλεσης του προγράµµατος στην 
Ελλάδα είναι λάθος και πρέπει να αλλάξει. 
Από τον τωρινό στόχο του αποκλεισµού τυ-
χόν χορτασµένων πρέπει να περάσει στον 
στόχο της µέγιστης αξιοποίησης. Προϊόντα 
όπως το ελαιόλαδο σε εποχές που οι τιµές 
παραγωγού είναι χαµηλά, θα µπορούσαν 
να απορροφηθούν από την Τράπεζα Τρο-
φίµων σε υψηλότερες τιµές εξασφαλίζο-
ντας καλύτερο εισόδηµα για τον παραγω-
γό. Ή τοπικοί διαγωνισµοί για ιδρύµατα 
και φορείς όπως νοσοκοµεία και στρατός 
θα µπορούσαν να περάσουν στην Τράπε-

Με χρηματοδότηση 200 εκατ. 

«Αέρα» στις τιμές 
παραγωγού από τις 
Τράπεζες Τροφίμων

ΕΤΟΣ

2016

2017

2018

9.553,43 

8.380,15 

6.720,23 

3,4

3,0

-

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
ΠΟΥ EXEI 
ΔΙΑΝΕΜΗΘEI

ΑΞΙΑ

ΠΗΓΗ:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

�ΤΟΝΟΙ� � ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ�

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 ΤΕΒΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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Προχωρά η διαδικασία προσφυγής της Ελλάδας 
και της Κοµισιόν στο ∆ικαστήριο της ΕΕ ενάντια 
στη ∆ανία για τη παράνοµη χρήση της ονοµασί-
ας «Φέτα».  Συγκεκριµένα, η ηγεσία του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης υπέγραψε το πλη-
ρεξούσιο προκειµένου να ενεργοποιηθεί η προ-
σφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της ∆α-
νίας για παραβίαση του κανονισµού ΠΟΠ στο 
∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ε-

νέργεια αυτή ορίζονται οι πληρεξούσιες της Ελ-
ληνικής ∆ηµοκρατίας ενώπιον του ∆ικαστηρί-
ου της ΕΕ για την άσκηση παρέµβασης υπέρ της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην προσφυγή της κα-
τά του Βασίλειου της ∆ανίας. 

Υπενθυµίζεται ότι η ∆ανία αρνείται να συµ-
µορφωθεί µε την υφιστάµενη νοµοθεσία της Έ-
νωσης και παραβιάζει µία σειρά άρθρων του ε-
νωσιακού δικαίου, καθώς επιτρέπει σε ∆ανούς 

παραγωγούς να παράγουν και να πωλούν απο-
µιµήσεις «φέτας», καθώς και τη χρήση της ονο-
µασίας «φέτα» ενάντια στον Κανονισµό και πα-
ραλείπει να αποτρέψει την εξαγωγή αποµιµήσε-
ων τυριών από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτες 
χώρες. «Κανείς δεν θα σφετερίζεται την ονοµα-
σία ενός εκ των πλέον εµβληµατικών προϊόντων 
µας, της Φέτας, αλλά και των ελληνικών προϊό-
ντων εν γένει», δήλωσε σχετικά ο Μάκης Βορίδης.

Νομικές διαδικασίες κατά της Δανίας για τη «Φέτα»

Το «ξύπνηµα» της πάλαι ποτέ ένδο-
ξης Αβερώφειου Γεωργικής Σχολής 
στη Λάρισα, που βρίσκεται υπό την 
εποπτεία του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα επεξερ-
γάζονται οι αρµόδιοι φορείς, προ-
κειµένου να αποτελέσει όπως και 
στο παρελθόν πυρήνα κατάρτισης 
των νέων σε καίριους τοµείς της α-
γροτικής οικονοµίας.

Το θέµα απασχόλησε και την πρό-
σφατη συνάντηση που είχε το προ-
εδρείο του ΣΕΑΜ µε την ∆ιοίκηση 
του ΕΛΓΟ-∆ήµητρα µε το σκεπτικό η 
Αβερώφειος, που τα τελευταία χρό-
νια έχει «φτωχή» δραστηριότητα, να 
αποτελέσει τον πόλο για τους νέ-
ους που θέλουν να αποκτήσουν ε-
ξειδικευµένες γνώσεις και ικανότη-
τες ακόµη στον χειρισµό και τεχνι-
κή υποστήριξη των γεωργικών µη-
χανηµάτων. Σηµειωτέων πρόταση 
έχει κατεβάσει η Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας που αφορά στην αξιοποίη-
ση και εκµετάλλευση της έκτασης 
20 στρεµµάτων και των κτιριακών 
υποδοµών της Αβερώφειου Γεωργι-
κής Σχολής Λάρισας προκειµένου 
να δηµιουργηθεί η «Όαση απασχό-
λησης Νέων».

Αναφορικά µε την συνάντηση 
ΣΕΑΜ-ΕΛΓΟ-∆ήµητρα, που επικε-
ντρώθηκε στα πεδία που άπτονται 
της εκπαίδευσης γεωργικής εκµη-
χάνισης, από πλευράς ΣΕΑΜ συµ-

µετείχαν ο πρόεδρος Σάββας Μπα-
λουκτσής, ο αντιπρόεδρος Γιάννης 
Χίγκας, ο γενικός γραµµατέας Πα-
ναγιώτης Κατσαρός και η διευθύ-
ντρια Κατερίνα Σκαρλάτου και από 
πλευράς ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ ο πρόε-
δρος Σέρκος Χαρουτουνιάν και ο 
διευθύνων σύµβουλος Παναγιώ-
της Χατζηνικολάου.

Μάλιστα και οι δύο πλευρές επέ-
δειξαν ένθερµο ενδιαφέρον για αυτή 
τη συνεργασία, ενώ εκ µέρους του 
ΣΕΑΜ εκφράστηκε η διάθεση του να 
συνδράµει στην προσπάθεια αυτή, 
µια και η εξειδικευµένη κατάρτιση 
στα γεωργικά µηχανήµατα είναι κά-
τι που λείπει και αποτελεί πάγιο αί-
τηµα, αλλά και πρόταση του συνδέ-
σµου προς την Πολιτεία.

Η συνεργασία, εκτός από την θε-
ωρητική κατάρτιση µπορεί να συ-
µπεριλάβει και πρακτική άσκηση, 
µέσα από διαφόρων µορφών εκ-
δηλώσεις (υπαίθριες εκθέσεις, πα-
ρουσιάσεις και επιδείξεις µηχανη-
µάτων, διάφορα events) που µπο-
ρούν να οργανωθούν από τον ΣΕ-
ΑΜ στις εγκαταστάσεις και τα κτή-
µατα που διαθέτει ο ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ σε όλη την Ελλάδα.

Σύντοµα θα υπάρξει εκ νέου συ-
νάντηση για να παρθούν αποφάσεις 
επί συγκεκριµένων προτάσεων που 
θα τεθούν και από τις δύο πλευρές.

ζα Τροφίµων που θα αξιοποιεί όσο γίνε-
ται την ντόπια παραγωγή, αντί να τροφο-
δοτούν συνεχώς το ίδιο κύκλωµα που επω-
φελείται από αυτούς. 

Τι είναι το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους

Το Ταµείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς 
τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τις δρά-
σεις των χωρών της ΕΕ για την παροχή επι-
σιτιστικής και/ή βασικής υλικής συνδρο-
µής σε απόρους. Οι εθνικές αρχές µπο-
ρούν είτε να αγοράζουν τρόφιµα και α-
γαθά και να τα προµηθεύουν σε οργα-
νώσεις-εταίρους είτε να χρηµατοδοτούν 
τις οργανώσεις έτσι ώστε να µπορούν να 
πραγµατοποιούν οι ίδιες τις αγορές. Οι 
οργανώσεις-εταίροι που αγοράζουν µό-
νες τους τα τρόφιµα ή τα αγαθά µπορούν 
είτε να τα διανείµουν οι ίδιες είτε να ζη-
τήσουν βοήθεια από άλλες οργανώσεις-
εταίρους. Για την περίοδο 2014-2020 δι-
ατέθηκαν για το ΤΕΒΑ πάνω από 3,8 δισ. 
ευρώ σε πραγµατικές τιµές. Επιπλέον, οι 
χώρες της ΕΕ συνεισφέρουν τουλάχιστον 
15 % εθνικής συγχρηµατοδότησης για τα 
εθνικά τους προγράµµατα.

Αναξιοποίητο
Αδιαφορία για 
το πρόγραµµα 
του Ταµείου 

Απόρων χαρα-
κτηρίζει τους 
διαχειριστές 

του, αναφέρει η 
ελληνική Τρά-

πεζα Τροφίµων 

Η εκπαίδευση στη γεωργική εκμηχάνιση
μπορεί να περάσει από την Aβερώφειο

Πιστοποίηση
χειριστών
Το θέµα της κατάρτισης 
και πιστοποίησης 
τεχνιτών και χειριστών 
γεωργικών 
µηχανηµάτων έθεσε 
στην συνάντηση που είχε 
µε τον υπουργό 
Αγροτικής Ανάπτυξης, 
Μάκη Βορίδη, το 
προεδρείο του ΣΕΑΜ.
Ο υπουργός φέρεται να 
έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον 
για αυτούς τους δύο 
τοµείς και δεσµεύτηκε να 
στηρίξει την προσπάθεια 
που ξεκινάει ο ΣΕΑΜ, 
αρχής γενοµένης µε την 
ουσιαστική αξιοποίηση του 
ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ. 
Σηµειωτέον, σκοπός της 
συνάντησης ήταν η 
αξιολόγηση της πορείας 
των Σχεδίων Βελτίωσης  
και η ανάδειξη των 
προβληµάτων που 
εµποδίζουν την οµαλή 
εξέλιξή τους.
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Τα ‘κουσε 
ο Μπαγινέτας
για τις λειψές 
αποζημιώσεις
«Μένεα πνέουν» κατά του ΕΛΓΑ αγρότες και 
κτηνοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας 
Φλώρινας και δέκτης της οργής τους, έγινε 
προ ηµερών και ο γενικός γραµµατέας 
Αγροτικής Πολιτικής και ∆ιαχείρισης 
Κοινοτικών Πόρων, Κώστας Μπαγινέτας, στο 
πλαίσιο επίσκεψής του στην περιοχή.  Η 
έντονη δυσαρέσκεια των παραγωγών του 
νοµού εκφράστηκε κατά τη διάρκεια 
σύσκεψης στις εγκαταστάσεις της ΕΑΣ 
Αµυνταίου, όπου εξετάστηκαν προβλήµατα 
του πρωτογενούς τοµέα, αλλά και η 
µελλοντική του θέση στη µεταλιγνιτική εποχή 
της ∆υτ. Μακεδονίας.Απευθυνόµενος στον 
γενικό γραµµατέα, ο αντιπρόεδρος του 
Κτηνοτροφικού Συνεταιρισµού 
Αιγοπροβατοτρόφων περιοχής Αµυνταίου 
«Ε-Ποιµένων», Χαράλαµπος Ματενίδης 
χαρακτήρισε τον ΕΛΓΑ ανεπαρκή και µη 
ανταποδοτικό ειδικά για τους κτηνοτρόφους. 
«Ζητάµε το διαχωρισµό του ασφαλιστικού 
οργανισµού σε τµήµα ζωικής και φυτικής 
παραγωγής και να πάµε ακόµη και σε 
περιφερειακές δοµές του φορέα, ώστε να 
υπάρχει πραγµατική ανταποδοτικότητα, 
ειδάλλως να επιτραπεί να ασφαλιζόµαστε 
προαιρετικά στον ΕΛΓΑ», είπε. Εξίσου 
καυστική και η τοποθέτηση του προέδρου 
«Αγροτικού Συνεταιρισµού Βοκερίας 551», 
Σάββα Κουρπαρασίδη, ο οποίος ανέφερε στον 
γενικό γραµµατέα πως η περιφερειακή 
υπηρεσία ΕΛΓΑ στην Κοζάνη αρνείται να 
αναγνωρίσει τη ζηµιά που έχουν υποστεί 
χιλιάδες στρέµµατα µε οπωροφόρα της 
περιοχής από τον παγετό. «Αν και έχουµε 
καταγεγραµµένη θερµοκρασία µείον 6 
βαθµών Κελσίου στο µετεωρολογικό σταθµό 
του Κτήµατος Άλφα, στις 16 Απριλίου, από 
τον ασφαλιστικό φορέα δεν αναγνωρίζουν ως 
αίτιο της καταστροφής τον παγετό», σηµείωσε 
µε αγανάκτηση. Παρέθεσε µάλιστα και 
στοιχεία βάσει των οποίων στα συµπύρηνα 
ροδάκινα, οι ζηµίες στην ποικιλία Κατερίνα 
είναι της τάξης του 30%, στην πρώιµη 
Άνδρος 30%, στη όψιµη Άνδρος 80%, στην 
Evert 90% και στην Ε-45 σχεδόν στο 100%. 
Αν συνυπολογιστούν και οι ζηµίες στα 
επιτραπέζια ροδάκινα, στα κεράσια και άλλες 
καλλιέργειες, η συνολική έκταση που έχει 
πληγεί από τον παγετό του Απριλίου ξεπερνά 
τα 15.000 στρέµµατα.
Οι εκπρόσωποι των κτηνοτρόφων του νοµού 
επανέθεσαν, παράλληλα, και το αίτηµα 
χορήγησης de minimis για τις απώλειες που 
είχαν το Φεβρουάριο του 2019 όταν για 
περίπου 10 ηµέρες είχαν καταγραφεί τοπικά 
ιστορικά χαµηλές θερµοκρασίες και για 
περίπου έναν µήνα µετά ολικός παγετός. 
Ετέθη, επίσης, το θέµα της εξισωτικής 
αποζηµίωσης, µε τα παράπονα των 
κτηνοτρόφων να εστιάζουν στο ό,τι µε το νέο 
χάρτη, άλλαξαν status σε σχέση µε τις 
ορεινές και ηµιορεινές περιοχές, µε συνέπεια 
να χαθούν χρήµατα.  Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Ασκήσεις ψυχραιμίας μέχρι 
να έρθει στα ίσα του ο ΕΛΓΑ
Νέα επιβάρυνση αγροτών για να μαζευτούν ανορθολογικά κόστη του Οργανισμού

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Αβέβαιος µοιάζει ο προσανατολισµός των ε-
πί µέρους ρυθµίσεων που αφορούν στον ΕΛ-
ΓΑ και περιλαµβάνονται σε νέο νοµοσχέδιο 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που 
φέρνει σε διαβούλευση, και µάλιστα εντός 
των επόµενων ηµερών, ο Μάκης Βορίδης. 

Από τον τρόπο που ο ίδιος ο υπουργός έ-
θεσε το θέµα στη Βουλή, είναι ορατός ο κίν-
δυνος, την όποια βελτίωση στο χρόνο κα-
ταβολής των αποζηµιώσεων, να την επωµι-
σθούν µε περαιτέρω επιβάρυνση των ασφα-
λιστικών εισφορών ή µε µείωση των καλύ-
ψεων ζηµιών οι αγρότες.

Μερεµέτια στις αποζηµιώσεις
Όπως όλα δείχνουν µε µερεµέτια στο σα-

θρό οικοδόµηµα του ΕΛΓΑ επιχειρείται να 
συγκρατηθεί σε αυτή τη φάση η διαδικασία 
των αποζηµιώσεων στην αγροτική παραγωγή.

«Οι ρυθµίσεις αυτές θα περιορίζουν διά-
φορα ανορθολογικά κόστη στον ΕΛΓΑ και 
θα βελτιώνουν την κατάστασή του», ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης για να προ-
σθέσει: «Βελτιώνοντας τη δηµοσιονοµική κα-
τάσταση του Οργανισµού, θα µπορέσει αυ-
τός να εξυγιανθεί ταµειακά και εποµένως 
να βελτιώσει και τον χρόνο αποπληρωµής 
και καταβολής των ζηµιών».

Κατ’ αρχήν αυτό το οποίο προκύπτει είναι 

ότι δεν πρόκειται για νοµοσχέδιο του ΕΛ-
ΓΑ, όπως ερµηνεύτηκε βιαστικά από πολ-
λές πλευρές αλλά για κάποιες ρυθµίσεις (σε 
ευρύτερο νοµοσχέδιο) οι οποίες θα αντιµε-
τωπίζουν και θέµατα λειτουργίας του ΕΛΓΑ.

Με βάση τα όσα ειπώθηκαν από την πλευ-
ρά του υπουργού, η βελτίωση της δηµοσιο-
νοµικής κατάστασης του ΕΛΓΑ δεν θα προ-
έλθει αυτή τη φορά από την συνήθη διαδι-
κασία «ταµειακής διευκόλυνσης» του Ορ-
γανισµού µέσω του κρατικού προϋπολο-
γισµού, αντίθετα, θα επιδιωχθεί µέσα από 
µια προσπάθεια περιορισµού στα διάφορα 
«ανορθολογικά κόστη» του εν λόγω ασφα-
λιστικού φορέα. Μάλιστα, µε δεδοµένο ό-
τι δεν γίνεται αναφορά σε λειτουργικά κό-
στη, η δηµοσιονοµική βελτίωση την οποία 
θα επιδιώξει ο κ. Βορίδης, θα πρέπει να ε-
πέλθει, είτε µέσω της µείωσης των αποζηµι-

ώσεων (αναπροσαρµογή στις ασφαλιστι-
κές κλάσεις) που είναι και το πιθανότερο, 
είτε µέσω της αύξησης των ασφαλίστρων.

 Εξάλλου, µε πρόσφατη την εµπειρία της 
αιφνίδιας µείωσης των προκαταβολών του 
ΕΛΓΑ από το 70% στο 65%, ενισχύονται οι πι-
θανότητες, µέσα από τις προωθούµενες νο-
µοθετικές ρυθµίσεις να υπάρξει περαιτέρω 
«εκλογίκευση» των ασφαλιστικών κινδύνων 
και του επιπέδου αποζηµιώσεων, χωρίς αυ-
τό να γίνεται αντιληπτό µε την πρώτη µατιά.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου 
αναφορικά µε τα θέµατα του ΕΛΓΑ 
αναφέρονται κατά γράµµα τα εξής:

Σε διαβούλευση θα τεθεί, εντός των ε-
ποµένων ηµερών, νοµοσχέδιο του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
στο οποίο θα περιλαµβάνονται και ρυθµί-
σεις που αφορούν στον ΕΛΓΑ, δήλωσε το 
πρωί της Τετάρτης (17/6/20) κατά τη διάρ-
κεια του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, ο υ-
πουργός Μάκης Βορίδης.

«Οι ρυθµίσεις αυτές θα περιορίζουν διά-
φορα ανορθολογικά κόστη στον ΕΛΓΑ και 
θα βελτιώνουν την κατάστασή του», ανέφε-
ρε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης για να προ-
σθέσει: «Βελτιώνοντας τη δηµοσιονοµική κα-
τάσταση του Οργανισµού, θα µπορέσει αυ-
τός να εξυγιανθεί ταµειακά και εποµένως 
να βελτιώσει και τον χρόνο αποπληρωµής 
και καταβολής των ζηµιών».

Ρυθµίσεις σφήνα
Ρυθµίσεις σφήνα σε νοµοσχέδιο 

του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και όχι ολοκληρωµένο 
πλαίσιο για τις ασφαλίσεις ΕΛΓΑ, 
φέρνει προσεχώς σε διαβούλευση 

ο Μάκης Βορίδης 
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«Πολύ φιλόδοξοι οι στόχοι της Κοµισιόν» επιµένει η 
Γιούλια Κλόκνερ, η Γερµανίδα υπουργός Γεωργίας 
που σε λίγες µέρες θα παραλάβει το καµπανάκι του 
προέδρου του Συµβουλίου των Υπουργών 
Γεωργίας της ΕΕ. Από την πρώτη στιγµή η κα. 
Κλόκνερ δεν δίστασε να εκφράσει τη 
διστακτικότητά της απέναντι στους στόχους που 
ξεδιπλώνουν οι Βρυξέλλες, ανταποκρινόµενη 
παράλληλα στις ανησυχίες του αγροτικού κόσµου 
της χώρας της, από τους περιορισµούς στη χρήση 

δραστικών ουσιών για την προστασία και τη θρέψη 
των καλλιεργειών. Η Κύπρια επίτροπος που 
συνυπογράφει την πολιτική από το Αγρόκτηµα στο 
Χωράφι, Στέλλα Κυριακίδη, απείλησε ακόµα και µε 
προσφυγή στα δικαστήρια την υπουργό και τη 
γερµανική κυβέρνηση, όταν η κα. Κλόκνερ 
κατηγόρησε την ίδια για προχειρότητα και 
ανεπάρκεια. Τώρα η Γερµανίδα εξηγεί πως το 
πλάνο περιορισµού σηκώνει πολλές πολιτικές 
συζητήσεις και τεχνικές αναλύσεις. 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Ο τίτλος της γνωστής ταινίας «Ξένοι 
στην ίδια πόλη» θα µπορούσε να πε-
ριγράψει τα όσα συµβαίνουν το τελευ-
ταίο διάστηµα στις Βρυξέλλες µε τους 
τεχνοκράτες που έχουν επιφορτιστεί τα 
ζητήµατα της νέας ΚΑΠ και της πράσι-
νης συµφωνίας. Οι τελευταίες πληρο-
φορίες από τις Βρυξέλλες και το Στρα-
σβούργο, θέλουν τα µέλη της Επιτρο-
πής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου (AGRI) και της Επιτροπής Πε-
ριβάλλοντος (ENVI) να διακόπτουν τη 
µεταξύ τους συνεργασία επί του θέµα-
τος και να προσεγγίζουν την υπόθε-
ση της νέας πράσινης στρατηγικής η 
κάθε µια µε το δικό της τρόπο.

Είναι κάτι που δεν γίνεται συχνά 
και σηµαίνει ότι οι δυο πλέον αρµό-
διες για θέµατα αγροτικής πολιτικής 
και περιβάλλοντος Επιτροπές της Ευ-
ρωβουλής, προσεγγίζουν το όλο ζή-
τηµα µε τελείως διαφορετικό τρόπο, 
κάτι το οποίο, εκτός του ότι θα επιφέ-
ρει σηµαντικές καθυστερήσεις και πι-
σωγυρίσµατα τόσο στη διαχείριση της 
ΚΑΠ, ενδεχοµένως να αποβεί µοιραία 
για τις θεσµικές εξελίξεις γύρω από την 
«πολύφερνη» στρατηγική από το Χω-
ράφι στο Πιάτο (Farm to Fork).

Οι νοµοθέτες της Επιτροπής Γεωρ-
γίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(AGRI) βρέθηκαν προ απροόπτου ό-
ταν οι συνάδελφοί τους στην Επιτρο-
πή Περιβάλλοντος (ENVI) αποφάσισαν 
και τους ανακοίνωσαν ότι θα σταµατή-
σουν τη συνεργασία στον φάκελο της 
Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για 
µετά το 2020. Σε µια επιστολή ο πρόε-
δρος της ENVI, Πασκάλ Κανφίν, ανα-
κοίνωσε στον οµόλογό του στην Επι-
τροπή Γεωργίας (AGRI), τον Γερµανό 
ευρωβουλευτή Νόρµπερτ Λινς, ότι η ε-
πιτροπή του έχει αποφασίσει να µην 
συνεργαστεί µαζί τους πάνω στον κα-

νονισµό για τα στρατηγικά σχέδια της 
ΚΑΠ, ένα από τα τρία νοµοθετικά κοµ-
µάτια της µεταρρύθµισης.

Αυτός ο φάκελος είναι ζωτικής ση-
µασίας καθώς περιέχει τις διατάξεις για 
το νέο µοντέλο παράδοσης της ΚΑΠ, 
συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που 
αποσκοπούν στην αύξηση του επιπέ-
δου φιλοδοξίας της ΕΕ για τους περι-
βαλλοντικούς και κλιµατικούς στόχους 
στον γεωργικό τοµέα.

Με την κίνηση αυτή αφενός κλιµα-
κώνεται η ένταση στις Βρυξέλλες γύ-
ρω από τις περιβαλλοντικές φιλοδο-
ξίες που τον τελευταίο χρόνο έχουν 
προβληµατίσει βιοµηχανίες, έχουν 
διχάσει Ευρωβουλευτές και πολιτι-
κούς και αντανακλούν την απόστα-
ση ανάµεσα στους αστικούς πληθυ-
σµούς και τις αγροτικές κοινωνίες. 
Ουσιαστικά η εξέλιξη αυτή παγώνει 
τις διαδικασίες που θα επέτρεπαν να 

φτάσει µια ώρα αρχύτερα προς ψή-
φιση στην Ευρωβουλή το τροποποι-
ηµένο κείµενο µε τις µεταρρυθµίσεις 
της ΚΑΠ που προτείνει η Κοµισιόν, 
κάτι που προγραµµατιζόταν για τον 
Σεπτέµβριο. Πιο µπροστά στον χρό-
νο όµως, η απόσταση αυτή ανάµε-
σα στις Επιτροπές της Ευρωβουλής, 
αφήνει σε σαθρές βάσεις την νοµο-
θετική προσαρµογή των προτάσε-
ων της Κοµισιόν πάνω στο κοµµάτι 
της Πράσινης Συµφωνίας που άπτε-
ται της ΚΑΠ. Εφόσον Ευρωβουλευτές 
των ίδιων παρατάξεων δεν µπορούν 
να συµφωνήσουν πάνω σε λιγότερο 
«καυτά» θέµατα της ΚΑΠ, αυτό δεί-
χνει πολλά για το µέλλον της αµφι-
λεγόµενης πολιτικής Farm to Fork.

Η απόφαση για την απόσυρση των 
εισηγητών ENVI από τις συνοµιλίες ε-
λήφθησαν από τους συντονιστές της 
οµάδας την Τετάρτη 10 Ιουνίου, οι ο-

ποίοι θεώρησαν το χάσµα µε την AGRI 
ως ανυπέρβλητο, ιδίως σχετικά µε τα 
άρθρα που σχετίζονται µε την αποκα-
λούµενη «πράσινη αρχιτεκτονική» της 
ΚΑΠ. «Η τρέχουσα δοµή εργασίας στα-
µατά, τόσο σε τεχνικό όσο και σε πο-
λιτικό επίπεδο, µε εξής αµέσως», ανα-
φέρει η επιστολή. Σύµφωνα µε τους 
συντονιστές της ENVI, οι συµβιβαστι-
κές τροπολογίες για την ΚΑΠ πριν α-
πό την τελική ψηφοφορία στην Ολο-
µέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
πρέπει να συµφωνηθούν από πολιτι-
κές οµάδες, ανεξάρτητα από την επι-
τροπή στην οποία βρίσκονται.

Τους τελευταίους µήνες, οι δύο επι-
τροπές συγκρούστηκαν πολλές φορές, 
για παράδειγµα όταν η επιτροπή AGRI 
έδωσε το πράσινο φως στον νυν άφα-
ντο Επίτροπο Γεωργίας, Γιάνουζ Βοϊτσε-
χόφσκι, ενώ όλοι οι συντονιστές ENVI 
καταψήφισαν τον Πολωνό υποψήφιο.

Πρώτο ρήγμα για 
την πράσινη γεωργία 

στην Ευρωβουλή
Από τους νομοθέτες 

του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου 

επέρχεται το πρώτο 
σοβαρό ρήγμα 
στην υπόθεση 
Farm to Fork, 

δημιουργώντας νέο 
κύκλο συζητήσεων 

για το κατά πόσο 
τελικά το φιλόδοξο 
αυτό σχέδιο μπορεί 

να επιβιώσει

Προσγειώνει απότοµα
την Κοµισιόν η Γερµανίδα

υπουργός Γεωργίας

Σπάνιο
Είναι κάτι που δεν γίνεται 
συχνά και σηµαίνει ότι οι δυο 
πλέον αρµόδιες για θέµατα 
αγροτικής πολιτικής και 
περιβάλλοντος Επιτροπές της 
Ευρωβουλής, προσεγγίζουν το 
όλο ζήτηµα µε τελείως 
διαφορετικό τρόπο 

Τι δείχνει
Εφόσον Ευρωβουλευτές των 
ίδιων παρατάξεων δεν 
µπορούν να συµφωνήσουν 
πάνω σε λιγότερο «καυτά» 
θέµατα της ΚΑΠ, αυτό δείχνει 
πολλά για το µέλλον της 
αµφιλεγόµενης πολιτικής 
Farm to Fork.

Θέλει μελέτη
Η Γερµανίδα υπουργός 
Γεωργίας εξηγεί ότι σκοπός 
της Γεωργίας είναι η 
παραγωγή επαρκών 
ποσοτήτων τροφίµων και πως 
το πλάνο περιορισµού των 
δραστικών ουσιών σηκώνει 
πολλές πολιτικές συζητήσεις 
και τεχνικές αναλύσεις. 

Ο πρόεδρος 
της ENVI, 
Πασκάλ 
Κανφίν.
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BΟΛΦΑΝΓΚ ΣΟΪΜΠΛΕ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ BUNDESTAG
«Πρέπει να είµαστε πολύ 
προσεκτικοί για να έχουµε 
καλές σχέσεις µε τους 
ευρωπαίους γείτονές µας. 
Το πετύχαµε αρκετά καλά 
µετά την καταστροφή του 
Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. 
Παρεµπιπτόντως, είχα 
πάντα µεγάλη 
ενσυναίσθηση για τους 
άλλους στην Ευρώπη».

ΙΟΡ∆. ΑΡΖΙΜΑΝΟΓΛΟΥ
ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ
«Καινοτοµείς όταν η 
έρευνά σου καταλήξει σε 
µια τεχνολογική πλατφόρµα 
η οποία θα γεννήσει ένα ή 
περισσότερα εντελώς νέα 
προϊόντα. Στις ΗΠΑ σήµερα 
υπογράφονται εµπορικά 
συµβόλαια κοινής 
ανάπτυξης ή παραχώρησης 
δικαιωµάτων, πολύ πριν 
παραχθεί το προϊόν».

ΤΖΕΡΟΜ ΠΑΟΥΕΛ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ FED
«Μέχρι οι πολίτες να 
αισθανθούν σίγουροι ότι 
ο covid 19 έχει περιοριστεί, 
η πλήρης ανάκαµψη της 
οικονοµίας δεν είναι πολύ 
πιθανή. Η ύφεση αν δεν 
αναστραφεί, θα µπορούσε 
να διευρύνει ακόµα 
περισσότερα το χάσµα στην 
οικονοµική ευηµερία της 
προηγούµενης περιόδου».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
∆ΕΝ ΜΑΣ ΕΙΠΑΝ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΡΑΛΛΗ ΤΟΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΗ Ή ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

 
Συνταξιοδότηση
Τον προβληµατισµό για το τι 
θα γίνει µε την ανανέωση του 
γηρασµένου αγροτικού 
πληθυσµού και την παροχή 
κινήτρων σε νέους, ανέπτυξε 
πρόσφατα ο Μάξιµος (έδωσα 
τη µάχη στο γάλα). Τι θα γίνει 
«όταν η γενιά των µπλόκων 
του ‘90 συνταξιοδοτηθεί στο 
σύνολό της» αναρωτήθηκε, 
εκτιµώντας πως το πρόβληµα 
θα είναι ακόµη πιο έντονο.

 

Αόρατοι
Την αίσθηση ότι είναι αόρατοι 
για τους ιθύνοντες της Βάθη 
έχουν οι βοοτρόφοι 
κρεοπαραγωγής της ελληνικής 
κόκκινης αγελαίας φυλής, που 
αναζητούν τρόπους για να 
αποκτήσουν έναν πιο ηχηρό 
λόγο. Την πρωτοβουλία των 
ζυµώσεων για θεσµικό ρόλο 
έχουν αναλάβει δύο δυναµικές 
βορειοελλαδίτισσες 
κτηνοτρόφοι.

 

Πιέσεις
Πιο γρήγορα θα βγούµε στη 
σύνταξη παρά θα βγουν οι 
πληρωµές για τα Σχέδια 
Βελτίωσης λένε οι αγρότες, 
που περιµένουν διακαώς τα 
νεότερα. Το θέµα, λέει, έχει 
περάσει από τη ∆ιαχειριστική 
αλλά «σκαλώνει» στο ΠΣΚΕ, 
αρµοδιότητας του υπουργείου 
Ανάπτυξης. Η Βάθη πάντως θα 
ασκήσει πιέσεις για αιτήµατα 
πληρωµής πριν βγει ο Ιούλιος.

Τι τα πέρασαν τα πρόβατα, ορτύκια;

Από το σχολείο µας έλεγαν για την επίλυση προβληµάτων στα 
µαθηµατικά ότι δεν συγκρίνουµε ποτέ ανόµοια πράγµατα, π.χ 
µήλα µε πορτοκάλια. Κάπως έτσι, δεν συγκρίνουµε το γάλα µε 
τα πρόβατα. Όπως, τι σχέση έχει η περσινή κατάσταση που βγή-
κε η συνδεδεµένη ενίσχυση µε τη φετινή που ενέσκηψε η παν-
δηµία και έµειναν αδιάθετα τα αρνιά το Πάσχα και βγήκαν τα 4 
ευρώ. «Τι τα πέρασαν τα πρόβατα, ορτύκια;», ρωτάει φίλος της 
στήλης. Αυτά συµβαίνουν µας λένε συντελεστές του κλάδου ό-
ταν επικρατούν λογικές «διαίρει και βασίλευε», που αδυνατούν 
ακόµη να χωνέψουν την «εξίσωση» του Μαυρουδή.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Ο Μαυρουδής πήρε 
στο τηλέφωνο ενώπιον 
των µηχανηµατάδων 
τον Βεσυρόπουλο 
θέτοντας του αίτηµα 
τροποποίησης 
φορολογίας εσόδων 
από πώληση 
µεταχειρισµένων. 
Τι ειπώθηκε από την 
άλλη γραµµή δεν είπε.

Αν κάτι διακρίνει 
το υπουργείο της 
πλατείας είναι ο...
προγραµµατισµός 
(λέµε τώρα). Ως εκ 
τούτου και η απόφαση 
«σύστασης Οµάδας 
Εργασίας για αιτήσεις 
των υπαλλήλων για 
την κάλυψη δαπάνης 
φιλοξενίας τέκνων 
στις κατασκηνώσεις».

Υβρίδια
 Μέχρι να έρθει η 

αναλογιστική µελέτη για τον 
«νέο ΕΛΓΑ», δεν ξέρω πόσοι 
καύσωνες, χαλάζια και 
πληµµύρες θα µεσολαβήσουν. 

 Κάπως έτσι και η συζήτηση 
στη Βουλή, που προκάλεσε ο 
Λάκωνας πρώην υπουργός 
της πλατείας, για τις ζηµιές 
κατά την ανθοφορία και την 
καρποδεσία ελιάς από τον 
πρόσφατο καύσωνα.

 Ανάµεσα στα πολλά που 
ακούστηκαν και η ένταξη της 
ελαιοκαλλιέργειας στις 
προαιρετικές συνδεµένες 
ενισχύσεις µε τον Μαυρουδή 
να λέει ότι για να συµβεί κάτι 
τέτοιο -καθώς απαιτεί πάνω 
από 150 εκατ. ευρώ- θα 
πρέπει από το συνολικό ετήσιο 
µπάτζετ συνδεδεµένων των 
180 εκατ. ευρώ να βγουν 
σχεδόν όλα τα άλλα προϊόντα. 
Και είναι και 18 πανάθεµά τα.

;

ΣΤΙΒΕΝ ΤΖΕΡΑΡΝΤ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Πήγε την οµάδα σε τόσους 
τελικούς, έφερε το έκτο 
Τσάµπιονς Λιγκ και τώρα 
την οδηγεί στο πρώτο 
πρωτάθληµα µετά από 30 
χρόνια. Κάποιος σαν τον 
Γιούργκεν Κλοπ πρέπει 
να επιβραβευτεί. [...].Όταν 
φέρει τον τίτλο, πρέπει να 
αρχίσει η δηµιουργία ενός 
αγάλµατός του».

Αυτό όταν 
αναλάβεις 
υπουργός 
Νησιωτικής 
Πολιτικής!

Μην περιµένετε άλλο πρόγραµµα για Νέους 
Αγρότες, τουλάχιστον µέχρι το τέλος της χρονιάς, 
λένε οι µελετητές. Το τελευταίο πρόγραµµα ήταν το 
2016, µε τις πρώτες εντάξεις το επόµενο έτος. Το 
θέµα είναι ότι λόγω αυξηµένης ζήτησης και 
µεγάλης γκρίνιας, έγιναν τελικά δεκτοί όλοι οι 
αιτηθέντες το 2018. Επίσης είναι που ψάχνουν και 
οι αρχές τα λεφτά για την έκτακτη ενίσχυση των 
πληττόµενων αγροτών µέσω του µπάτζετ του ΠΑΑ. 
Να ψάξουν κάτω από τα πλασµατικά δεσµευµένα 
ποσά της Βιολογικής Γεωργίας. Κάτι θα βρουν... 

Εστάλη ο φάκελος για την ειδική ενίσχυση στους 
αιγοπροβατοτρόφους στις Βρυξέλλες και µάλιστα 
πολύ άµεσα, µε την απάντηση να αναµένεται τις 
επόµενες 10 ηµέρες. Αυτό σηµαίνει, καλώς 
εχόντων, ότι τέλος του µήνα, αρχές του επόµενου 
θα πληρωθούν επιτέλους οι κτηνοτρόφοι. Βέβαια 
κάτι ακούγεται ότι θα µπει κόφτης στα 500 ζώα. 
Ήταν, σου λέει, πρόταση του ΣΕΚ, που πέρασε στην 
πλατεία Βάθη, µε στόχο τα χρήµατα να µοιραστούν 
κυρίως στις µικρές µονάδες, που τα έχουν και 
περισσότερο ανάγκη… Άµα έχεις έµπνευση…..  

Πήγε στη Βουλή ο Αραχωβίτης και ζήτησε µέτρα 
για τη µειωµένη παραγωγή στις ελιές λόγω του 
καύσωνα κατά την ανθοφορία. Αλλά ο υπουργός 
ξεκαθάρισε ότι πρέπει πρώτα να τελειώσει η 
καταγραφή της ζηµιάς ανά νοµό, να εκτιµηθεί το 
στάδιο στο οποίο βρίσκονταν οι καλλιέργειες και αν 
δικαιούνται αποζηµίωσης και µετά, βλέπουµε….. Για 
de minimis στις περσινές χρονιές, ο Βορίδης είπε 
ότι χρειάζονται πάρα πολλά χρήµατα. Για 
συνδεδεµένη σε ελιά και ελαιόλαδο πρέπει να κοπεί 
ποσό από άλλα προϊόντα αφού το συνολικό µπάτζετ 
είναι πεπερασµένο. ∆ηλαδή, µάλλον τίποτα δεν 
προβλέπεται για τους ελαιοπαραγωγούς! 

Αλλά δεν είναι µόνο αυτό! Προσοχή εφιστούν οι 
∆ΑΟΚ σε φυτωριούχους, εισαγωγείς, διακινητές και 
ελαιοπαραγωγούς γιατι η Πορτογαλία ανακοίνωσε 
ότι βρέθηκαν έξι νέα φυτικά είδη προσβεβληµένα 
από Xylella fastidiosa. Σαν να µην έφταναν όλα τα 
άλλα, να έχουν και την απειλή της xyllela…..

Παραγωγοί και βουλευτές ζητούν την κατάργηση 
ή την αναστολή επιβολής του τέλους επιτηδεύµατος 
στους αγρότες κανονικού καθεστώτος. ∆εν είναι 
εύκολο, σε αυτή τη δύσκολη οικονοµικά συγκυρία, οι 
αγρότες να πληρώσουν και 650 ευρώ. Το 
οικονοµικό επιτελείο, σου λέει, εξετάζει το αίτηµα, 
µελετώντας κάθε παράµετρο και φυσικά το κένο 
που θα προκύψει στα έσοδα του κράτους, από 
τυχόν κατάργησή του. Ο δε Βορίδης, σου λέει, είναι 
θετικός αλλά αναρµόδιος…

Οι Ισπανοί ανακοίνωσαν 90 εκατ. ευρώ στήριξη 
για τον αµπελοοινικό τοµέα, που περιλαµβάνει τρεις 
δράσεις, απόσταξη κρίσης, αποθεµατοποίηση και 
πράσινη συγκοµιδή. Έξαλλοι οι Έλληνες 
αµπελουργοί, και µε το δίκιο τους! Ο Βορίδης τους 
µιλάει µόνο για καταβολή 2 εκατ. ευρώ για τον 
πράσινο τρύγο και 15 - 17 εκατ. ευρώ για απόσταξη 
οίνου…Ψίχουλα δηλαδή!   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
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Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Κ
άθε επικείµενος ανασχη-
µατισµός είναι µια µικρή 
δοκιµασία για τους κατέ-
χοντες υπουργικά χαρ-

τοφυλάκια. Βέβαια αυτό δεν είναι 
λόγος να ‘ξοκείλουν ορισµένοι 
σε πολιτικές κορώνες και άγονες 
κοµµατικές αντιπαραθέσεις, µόνο 
και µόνο χάριν των εντυπώσεων 
της τελευταίας στιγµής. 

 Ο Μάκης μένει
ΟΣΟ για τον δικό µας (του αγρο-
τικού εννοώ) Μάκη Βορίδη, η αί-
σθησή µου είναι πως δεν έχει κα-
νέναν λόγο να φοβάται για τίπο-
τα! Το πολύ πολύ να µετακινηθεί 
σε ανώτερης βαθµίδας υπουργείο. 
Σηµειωτέον ότι το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης είναι 16ο στην 
ιεράρχηση µεταξύ των 17 συνο-
λικά. Τελευταίο του Τουρισµού. 

 Επιπλέον σαρδέλες
ΜΑΘΑΙΝΩ ότι παίχτηκε κάποια 
στιγµή να αναλάβει το Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής, το 
οποίο σηµειωτέον ενδέχεται να 
αναβαθµισθεί, αναλαµβάνοντας 
ρόλο που έχει σχέση µε τα γεω-
στρατιωτικά ζητήµατα της περιο-
χής. Με δεδοµένο ότι είναι δύσκο-
λο να υπάρξει αλλαγή στο υπουρ-
γείο Εθνικής Άµυνας, µια τέτοια 
θέση θα του πήγαινε του Βορίδη!

 Οι συμπάθειες
ΤΕΛΟΣΠΑΝΤΩΝ, τα τελευταία νέα 
λένε ότι δεν τίθεται θέµα αντικα-
τάστασης από το στρατηγείο 
της πλατείας Βάθη, από τη 
στιγµή που και ο ίδιος το 
θέλει. Αντίθετα, για τους 
δύο υφυπουργούς δεν κό-
βω το κεφάλι µου ότι θα 
παραµείνουν στις θέσεις 
τους. Παρ’ όλη τη συµπά-
θεια που τους έχει ο πρω-
θυπουργός Κυριάκος. 

 Αρνοτραφής
ΑYΤΟ σηµαίνει, µεταξύ άλλων, 

ότι ο Βορίδης θα χρειασθεί να πάει 
µέχρι τέλους τη διαδικασία υπο-
λογισµού και κατανοµής της ει-
δικής ενίσχυσης ύψους 31 εκατ. 
ευρώ ή 4 ευρώ για κάθε επιλέξι-
µο θηλυκό ζώο στα αιγοπρόβα-
τα. Η διαίρεση δείχνει 7.750.000 
ζώα. Πως θα χωρέσουν εκεί και 
κάποιοι που διέθεσαν µόνο αµνο-
ερίφια και καθόλου γάλα (µη επι-
λέξιµοι) είναι κάτι που θα πρέπει 
µα το βρει, ενδεχοµένως και χω-
ρίς τη µικρή βοήθεια της συµπα-
θεστάτης Φωτεινής Αραµπατζή. 

 Γάλα βουβάλας
ΤΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ που µένει σε εκκρε-
µότητα, είναι η ειδική ενίσχυση 
των βουβαλοτρόφων της λίµνης 
Κερκίνης, για τους οποίους έδω-
σε µεγάλο αγώνα η Σερραία υφυ-
πουργός. Το τελευταίο έχει να κά-
νει µε την ολοκλήρωση της κα-
τοχύρωσης ως ΠΓΕ για το µετάξι.

 Η μικρή Ραλλού
ΑYTO που προσωπικά µε στενα-
χωρεί πάντως, είναι τι θα απογί-
νει ο µεγαλοσύµβουλος που είχε 
αναλάβει να διεκπεραιώσει όλα 
τα µεγάλα θέµατα που είχε στο 
χαρτοφυλάκιό της η υφυπουρ-
γός. Ενδεχοµένως και κάποια που 
δεν είχε στο χαρτοφυλάκιο. Όπως 
για παράδειγµα την υπόθεση της 
«µηχανοπαρέας», για την οποία 
είχε ενδιαφέρουσα συνοµιλία το 
µεσηµέρι της περασµένης Τρίτης 
(αν δεν κάνω λάθος) µε το νέο µε-
γαλοστέλεχος που ήρθε η ώρα να 

ανταµειφθεί για τις υπηρεσίες 
του στο χαµένο τελικά θέµα 

της ευφυούς!

 Παρηγόριες 
ΣΤΕΝΑΧΩΡΗΣΑ λιγάκι τη 
µεγάλη κυρία της µπύρας 
τελευταία, παρηγοριέµαι ό-
µως, γιατί, επέστρεψε, µε-
τά τις παρατηρήσεις µου, 
λίγη από τη χαµένη χαρά 
στους 2.500 παραγωγούς 
κριθαριού.   

Στεναχώρησα 
λιγάκι τη µεγάλη 
κυρία της µπύρας 
τελευταία, 
παρηγοριέµαι 
όµως, γιατί, 
επέστρεψε, µετά τις 
παρατηρήσεις µου, 
λίγη από τη χαµένη 
χαρά στους  2.500 
παραγωγούς

Ε
ίναι η λαχτάρα για επιστροφή στο 
κανονικό. Να µπορείς να ταξιδέψεις. 
Να επιστρέψουν τα παιδιά στο σχο-
λείο. Να επισκεφθούµε γονείς και 

παππούδες. Να δούµε φίλους. Να ακούσου-
µε µουσική και να δούµε θέατρο από κοντά. 
Να περιτριγυρίσουµε στα µουσεία. Να φάµε 
έξω. Να παρακολουθήσουµε αθλητικές εκ-
δηλώσεις. [...].Τα lockdowns επιτάχυναν µια 
µεγάλη γεωστρατηγική στροφή. Περιλαµβά-
νει ΗΠΑ και Κίνα. Και οι δύο εµπλέκονται σε 
µια επικίνδυνη αντιπαράθεση, όπως πριν α-
πό τον Ιανουάριο του 2020, όταν ο κορωνοϊ-
ός πέρασε από το Ουχάν σε όλο τον κόσµο.

Αυτή η αντιπαράθεση ωστόσο δεν αφορά 
πλέον µόνο εµπορικές πρακτικές ή δασµούς. 
Πρόκειται για την επιρροή και κυριαρχία και 
των δύο πολιτικών συστηµάτων. Αυτή η δια-
µάχη και το αποτέλεσµά της, θα έχουν µεγάλη 
επίπτωση στην Ευρώπη. [...] Εάν οι Ευρωπαίοι 
έτρεφαν οποιαδήποτε αθώα ή ευσεβή σκέψη 
για την Κίνα, αυτά έχουν εξαφανιστεί τώρα. 
Πραγµατικά, έχει να κάνει µε το να συµβιβα-
στεί η Ευρώπη, στρατηγικά, µε την µετά τον 
κορωνοϊό τάξη. Να έχει µια συνεκτική πολιτι-

κή απέναντι στην 
Κίνα ενώ την ίδια 
στιγµή να ακυρώ-
νει οποιαδήποτε έν-
νοια schadenfreude 
για το τι συµβαίνει 
στις ΗΠΑ.

Εκεί, ο τρόπος 
µε τον οποίο δια-
χειρίστηκε την κρί-

ση ο πρόεδρος Tραµπ και η αντίδρασή του 
στους διαδηλωτές ενάντια στη δολοφονία 
του George Floyd από έναν αστυνοµικό, έ-
χουν πλήξει τη φήµη της Αµερικής και τη θέ-
ση της, και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. 
δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η Κίνα και η Ρω-
σία θα εκµεταλλευτούν την αδυναµία της Α-
µερικής. Οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να ανησυ-
χήσουν βαθιά. Τα οικονοµικά και πολιτικά 
δεινά της Αµερικής, επηρεάζουν τη βιωσιµό-
τητα της ∆ύσης.[...]. Στον µετά τον κορωνοϊό 
κόσµο, η Ευρώπη θα πρέπει να αποφασίσει 
µια και καλή πώς θα υπερασπίζεται τον εαυ-
τό της [...]. Πρώτον, αυτό που µπορεί να κά-
νει η Ευρώπη είναι να αναβαθµίσει την αν-
θεκτικότητά της, ιδιαίτερα στους τοµείς της 
κυβερνο-ασφάλειας, της ενέργειας και των 
υποδοµών και –πάνω από όλα- να ετοιµα-
στεί για την επόµενη πανδηµία. Αυτό σηµαί-
νει να επενδύσει στην ασφάλεια της υγείας 
εντός και εκτός Ευρώπης. ∆εύτερον, πρέπει 
να προστατεύσει τα στρατηγικά της assets, 
ιδιαίτερα τα κέντρα logistics, τον φαρµακευ-
τικό κλάδο και τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών...

*∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ, CARNEGIE EUROPE

Η γεωστρατηγική 
στροφή της 
καραντίνας

ΤΗΣ ΤΖΟΥΝΤΙ 
ΝΤΕΜΠΣΕΫ *
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Ξ
εφυλλίζοντας τους τεχνικούς φακέλους 
ΠΟΠ και ΠΓΕ οίνων στην ιστοσελίδα του 
ΥπΑΑΤ κανείς συνήθως προσπερνά τα α-
ποσπάσµατα που αφορούν τον «ιστορικό 

δεσµό», ως µέρος του «γεωγραφικού δεσµού». Η α-
λήθεια είναι οι εν λόγω πληροφορίες, µυθολογικού 
χαρακτήρα ή σχετικές µε την παραγωγή και κατανά-
λωση οίνου στην συγκεκριµένη περιοχή κατά την αρ-
χαιότητα ή σε µεταγενέστερους χρόνους έχουν σηµα-
ντική πολιτιστική αξία, τροφοδοτούν το storytelling 
για την προβολή του προϊόντος αλλά φαίνονται απο-
κοµµένες από την σηµερινή οινική πραγµατικότητα.

Κι όµως. Αν υποτιµήσουµε αυτό το ιστορικό υ-
πόβαθρο, πιθανόν να βρεθούµε ενώπιον εκ-
πλήξεως. Η σηµασία του είναι πολλαπλή και η 

ορθή τεκµηρίωση συνιστά κρίσιµο σηµείο της αίτησης.
  

Πρώτον, η ιστορική συνέχεια είναι απαραί-
τητη προκειµένου να στοιχειοθετηθεί το δι-
καίωµα (διότι περί αυτού πρόκειται) στην ο-

νοµασία προέλευσης ή τη γεωγραφική ένδειξη. Tον 
∆εκέµβριο του 2016, το γαλλικό Συµβούλιο της Επι-
κρατείας έκρινε ότι η διοίκηση ορθά απέρριψε σει-
ρά αιτηµάτων για νέες ΠΓΕ αφρωδών οίνων, µε εξαί-
ρεση την ΠΓΕ «Méditerranée». Ο λόγος; Η τελευταία 
ένδειξη ήταν η µόνη που απέδειξε την ύπαρξη αδιά-
λειπτης και σηµαντικής παραγωγής οίνων µε τα πε-
ριγραφόµενα στον τεχνικό φάκελο χαρακτηριστικά, 
στην συγκεκριµένη ζώνη παραγωγής. Θα πρέπει να 
υπογραµµίσουµε ότι ο νόµος (σήµερα το ευρωπαϊ-
κό δίκαιο) αντιτίθεται στην καταχώριση ΠΟΠ/ΠΓΕ α-
πό παρθενογένεση. 

Το σύστηµα δικαίου έρχεται να 
αναγνωρίσει και να προστα-
τεύσει µια αποκρυσταλ-

λωµένη πραγµατικότητα και ό-
χι να κατοχυρώσει πρωτότυπες 
«οινικές πατέντες». Το ίδιο ι-
σχύει και στην περίπτωση της 
τροποποίησης φακέλου µε την 
προσθήκη π.χ. µιας νέας κατη-
γορίας οίνου: θα πρέπει να α-
ποδεικνύεται η προηγούµενη πα-
ραγωγή (για ένα ελάχιστο χρονικό 
διάστηµα το οποίο δεν προσδιορίζεται 

από το νόµο) του εν λόγω προϊόντος στην περιοχή 
(χωρίς βεβαίως την χρήση της εν λόγω ΠΟΠ ή ΠΓΕ).

∆εύτερον, η επανάληψη αµπελουργικών ή οι-
νολογικών πρακτικών µέσα στο χρόνο ενι-
σχύουν το επιχείρηµα της «τυπικότητας» των 

οίνων και αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο του γεω-
γραφικού δεσµού, δηλαδή της εγγενούς σχέσης µε-
ταξύ του προϊόντος και της ζώνης παραγωγής του. 
Το σηµείο αυτό αφορά το σύνολο των ΠΟΠ/ΠΓΕ αλ-
λά έχει ιδιαίτερα βαρύνουσα σηµασία για την κατα-
χώριση µιας ΠΟΠ.

Τρίτον, τα ιστορικά στοιχεία µπορούν να α-
ποδείξουν τη φήµη του προϊόντος, στοι-
χείο καθοριστικό, ιδιαίτερα για τις ΠΓΕ. Αυ-

τό κατέστη ήδη σαφές κατά το στάδιο του ελέγχου 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή των τεχνικών φακέ-
λων µια σειράς γεωγραφικών ενδείξεων (όχι υπο-
χρεωτικά οινικών) που αφορούσαν την Ελλάδα αλ-
λά και άλλα κράτη µέλη. Αντιγράφουµε σχετικά α-
πό οδηγία που παγίως απευθύνει η Επιτροπή στις 
κρατικές αρχές (και µέσω αυτών στους αιτούντες): 
«σας παρακαλούµε να συµπληρώσετε την ιστορία 
του προϊόντος µε τη χρήση στοιχείων που επιβεβαι-
ώνουν τη φήµη αυτή και ιδίως τη φήµη της οποίας 
χαίρει το προϊόν σήµερα: τα ως άνω στοιχεία µπο-
ρεί για παράδειγµα να είναι αναφορές στον Τύπο 
και σε βιβλία, πληροφορίες που αφορούν εκδηλώ-
σεις, βραβεία, κλπ». 

Είναι λοιπόν προφανές ότι η συγκεκριµένη 
απαίτηση τεκµηρίωσης του ιστορικού δε-
σµού έχει έντονο νοµικό ενδιαφέρον (και 

όχι απλώς ιστορικό-λογοτεχνικό) και κατ’ ε-
πέκταση θα πρέπει να καλύπτει στοιχεία 

που ανταποκρίνονται σε αυτή την ανα-
γκαιότητα. 

Τι σηµαίνει αυτό; Θα πρέπει τα 
στοιχεία να αφορούν σε µια 
σχετικά µακρά αλλά επίσης 

πρόσφατη ιστορία. Επιπλέον, προτε-
ραιότητα θα πρέπει να δοθεί σε τεχνι-

κού χαρακτήρα στοιχεία: διακρίσεις, εµπο-
ρικά δεδοµένα, οινολογικές πρακτικές. Αντί-

στοιχα πρέπει να είναι τα τεκµήρια: ετικέτες, δηµό-
σια έγγραφα, βιβλία οινοποιείου, τιµολόγια, πρακτι-
κά ∆Σ, αποτελέσµατα διαγωνισµών, στατιστικές µε-
λέτες. Λαογραφικού χαρακτήρα στοιχεία ή καταγε-
γραµµένες µαρτυρίες µπορούν επίσης να είναι χρή-
σιµες αλλά µάλλον επικουρικά.

Θα πρέπει, τέλος, να καταστήσω σαφές το ε-
ξής: η σηµασία της ιστορικής τεκµηρίωσης, 
όπως την περιγράψαµε ανωτέρω έχει δια-

φορετική βαρύτητα ανά περίπτωση: η τροποποίηση 
ενός φακέλου ΠΟΠ/ΠΓΕ απαιτεί να αποδειχθεί η ι-
στορικότητα των πρακτικών, προϊόντων, νέας ζώνης 
παραγωγής, κλπ, των στοιχείων δηλαδή τα οποία ε-
ντάσσονται στον τεχνικό φάκελο και τα οποία δεν 
θα πρέπει να είναι καινοφανή. 

Αντίθετα, στην περίπτωση µιας νέας ΠΟΠ ή 
ΠΓΕ απαιτείται ολοκληρωµένη ιστορική τεκ-
µηρίωση. Και στην περίπτωση αυτή όµως εί-

ναι απαραίτητο να καλύπτονται τα «ευαίσθητα» ση-
µεία που πιθανόν θα αποτελέσουν αντικείµενο εν-
στάσεων αλλά και ελέγχου από την Επιτροπή. Προς 
την κατεύθυνση αυτή, ο ρόλος κέντρων τεκµηρίωσης 
και ιστορικών είναι αξιοσηµείωτος αλλά τον πρώτο 
λόγο έχουν οι ίδιοι οι οινοποιοί και αµπελουργοί της 
συγκεκριµένης περιοχής. Λόγω εντοπιότητας και ε-
νασχόλησης µε την παραγωγική διαδικασία παίζουν, 
µε τον κατάλληλο συντονισµό, καθοριστικό ρόλο. Τα 
αρχεία τους, εφόσον υφίστανται είναι «χρυσορυχείο». 
Με την δηµιουργία των Οµάδων Προστασίας και ∆ι-
αχείρισης ΠΟΠ/ΠΓΕ, δηλαδή τοπικών συµβουλίων, 
η ανάδειξη αυτού του ιστορικού πλούτου θα πρέπει 
να γίνει προτεραιότητα. Όχι µόνο για λόγους µάρ-
κετινγκ αλλά και για την νοµική στήριξη κάθε µελ-
λοντικής εξέλιξης του τεχνικού φακέλου.

H σημασία της ιστορικής τεκμηρίωσης
των φακέλων ΠΟΠ και ΠΓΕ

*Ο Θεόδωρος Γ. Γεωργόπουλος είναι κάτοχος της έδρας 

Jean Monnet για το ∆ίκαιο του Οίνου, του Πανεπιστηµί-

ου της Reims (Καµπανία Γαλλίας), Πρόεδρος του Ινστι-

τούτου Αµπέλου και Οίνου Καµπανίας (Institut Georges 

Chappaz), Πρόεδρος της ∆ιεθνούς Ένωσης για το ∆ίκαιο 

του Οίνου (AIDV), Γενικός ∆ιευθυντής του Σ.Ε.Ο. 

και ∆ικηγόρος Αθηνών

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ Γ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ*
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:   ΙΩΑΝΝΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Online εκπαιδευτικό
πρόγραµµα για
εξαγωγές προϊόντων
Το πρόγραµµα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», 
προσφέρει δωρεάν ένα νέο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα µε θέµα «Θεµελιώδεις αρχές για 
εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων». Η 
κατάρτιση αυτή είναι διάρκειας 48 διδακτικών 
ωρών και η υποβολή αιτήσεων είναι ανοικτή 
µέχρι τις 21 Ιουνίου. Περισσότερα σχετικά µε την 
εκπαίδευση και την αίτηση στην ιστοσελίδα: 
https://www.generationag.org/themeliodeis-
arxes-gia-eksagoges-agrodiatrofikon-proionton.
Σηµειώνεται εδώ πως το πρόγραµµα υλοποιείται 
µέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύµατος 
Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Έως 15 Ιουλίου 
οι αιτήσεις για τον
Food for Growth
Οι Industry Disruptors Game Changers και το 
Fortune Greece εγκαινιάζουν το πρόγραµµα Food 
For Growth, µια νέα µεγάλη πρωτοβουλία στον 

τοµέα του 
τροφίµου, που 
αποτελεί κινητήριο 
µοχλό της 
ελληνικής 
οικονοµίας. Οι 
ενδιαφερόµενες 
µικρές και µεσαίες 
ελληνικές 
επιχειρήσεις µε 
στρατηγική 
προτεραιότητα την 
διεθνή ανάπτυξη 

µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις 
τους στην πλατφόρµα συµµετοχών https://apply.
foodforgrowth.gr/, η οποία θα παραµείνει ανοιχτή 
έως τις 15 Ιουλίου. Μέσα από µια διαγωνιστική 
διαδικασία, θα αναδειχθεί ο πρώτος νικητής σε 
εκδήλωση τον Σεπτέµβριο.

Νέες ηµεροµηνίες 
για το 50 Great 
Greek Wines
Παρακολουθώντας στενά τις 
τελευταίες εξελίξεις σχετικά 
µε τον COVID-19, σε τοπικό 
και διεθνές επίπεδο, το 50 
Great Greek Wines 
ανακοινώνει τις νέες 
ηµεροµηνίες διεξαγωγής των 
διαδικασιών του. Από 9-12 
Σεπτεµβρίου θα διεξαχθεί η 
αξιολόγηση και ανάδειξη των 
50 καλύτερων ελληνικών 
κρασιών και στις 29 
Σεπτεµβρίου είναι 
προγραµµατισµένη η τελετή 
απονοµής όπου θα 
ανακοινωθούν τα κρασιά 
νικητές σε ένα διαφορετικού 
τύπου διαδικτυακό event. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
στο: greatgreekwines.com

ΕΛΛΑ∆Α

ΕΛΛΑ∆Α ΕΛΛΑ∆Α

Ακυρώθηκε η έκθεση 
Vinitech-Sifel

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

ΜΠΟΡΝΤΩ
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται µοσχάρια κρεατοπαραγω-
γής, 450 µε 600 κιλά, εισαγωγής. Χον-
δρική πώληση, άνω των 7 τόνων. Τηλ. 
6906/779402.

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

Πωλούνται κριαρακια Lacaune (Λακόν) 
απο Τεχνητή Σπερµατέγχυση και γονείς 
µε Pedigree, εµβολιασµένα και αποπαρα-
σιτωµένα. Περιοχή ∆ράµας. Πληροφορί-
ες στο τηλέφωνο 6942/427966.

Πωλούνται 50 πρόβατα Λακόν. Περιο-
χή Ξηροπόταµος Θεσσαλονικής. κ. Πανα-
γιώτης. Τηλ. 6934/846133.

Πωλούνται 300 γίδια µε δικαιώµατα. 
Τηλ. 6987236109, 6984359722.

Πωλούνται 150 γίδια βελτιώµενα. Τι-
µή 80 ευρώ το ένα. Τηλ. 6982/031336.

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

Πωλούνται αγελάδες γαλακτοπαραγω-
γής. Τηλ. 6977549531.

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

Πωλούνται αρνάδες ράτσας ΑΣΑΦ, από 
µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Περι-
οχή Βοιωτίας. Τηλ. 6932/303943.

Πωλείται κοπάδι πρόβατα (80-90) µα-
ζί µε την ράµπα, τις κλειδαριές και αρµε-
κτική.Τηλ.6942/444077.

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

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

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

Πωλούνται 60 γίδια. Τηλ.6973/268141.

Πωλούνται 500 γίδια διασταύρω-
σης δαµασκού και αγκλονουµπια. 
Τηλ.6981/880355, Τηλ.6945/803928.

Πωλούνται γίδες καθαρόαιµες 
αγκλονουµπια µε τα κατσίκια τους 
η χωρίς. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ.6972/228105.

Πωλούνται 250 γίδια µαζί µε δικαιώµα-
τα. Τηλ. 6987/236109, 6984/359722.

Πωλείται κοπάδι µε πρόβατα φυλής Χί-
ου πιστοποιηµένα, έγκυα,, πολύ υψηλής 
γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή Κεντρικής 
Μακεδονίας.Τηλ.6995/033571.

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυ-
σης για αγορά, για αροτριαία (βαµβάκι, 
καλαµπόκι κτλ). Τηλ. 6978/023728.

Ζητούνται δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυ-
σης για αγορά για Βοσκοτόπους. Τηλ. 
6978/023728.

Ζητείται βοσκότοπος για ενοικίαση πα-
νελλαδικώς. Τηλ. 6978/023728.

Ζητείται επιλεξιµη έκταση για ενοικίαση 
πανελλαδικώς (ενεργοποίηση δικαιωµά-
των). Τηλ. 6978/023728.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται άχυρα, σιταριές, κριθαριές, 
µπιζέλι, και βρώµη σε µεγάλες ποσότη-
τες, τετράγωνη µπάλα µε 6 σκοινιά. Πε-
ριοχή Λάρισα. Τηλ. 6947/509187.

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

Πωλείται σανός βίκος και µπιζέλι σε µι-
κρές ή και σε µεγάλες µπάλες κατάλλη-
λα για ζωοτροφή. Τηλ. 6932/372270.

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

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από 
ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογι-
κό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπο-
ρά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιο-
χή Σερρών. Τηλ.6987/310440.

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

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

Πωλούνται σε µικρά τετράγωνα δέµα-
τα σανό από βρώµη, άχυρο από κριθάρι 
και τριφύλλι σε καλή τιµή. Περιοχή Μα-
γνησίας. Τηλ. 6974/431615.

Πωλείται τριφύλλι σε µεγάλες και µι-
κρές µπάλες, ενσίρωµα τριφυλλιού, εν-
σίρωµα καλαµποκιού και άχυρο. Τηλ. 
6976/860425, 6941/485218.

Πωλείται τριφυλλόσπορος πολυετές 
τριορισµένος. Τηλ. 6942/620576.

Πωλούνται ρεβίθια ∆οµοκού, βιολογι-
κά – σπέσιαλ, ποικιλίας Θήβας. Τιµή ευ-
καιρίας. Τηλ. 6974/464528. Ώρες επι-
κοινωνίας: 18.00 - 21.00

Πωλείται τριφύλλι σε µικρές µπά-
λες, σιτάρι και καλαµπόκι µε παράδοση 
στο χώρο σας. Παραγωγός, Θεσσαλονί-
κη, Tηλ. 6944/411107.

Πωλείται τριφυλλόσπορος καθαρισµέ-
νος 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 καθαρι-
σµένος απολυµασµένος, κατάλληλος για 
χλωρή λίπανση, ελιές, κτηνοτροφία, σα-
νό για τα ζώα. Τηλ.6981/088747.

Πωλείται βίκος καθαρισµένος κατάλλη-
λο για χλωρή λίπανση και κτηνοτροφία. 
Τηλ. 6981/088747.

Πωλείται µείγµα σπόρου, βίκος - κριθά-
ρι, βίκος - βρώµη, βίκος- σιτάρι, κατάλ-
ληλα για ενσίρωµα, ζωοτροφή, µπάλες. 
Τηλ. 6981/088747.

Πωλείται βίκος σπόρος από παραγω-
γό για χλωρή λίπανση και εµπλουτισµό 
µε άζωτο σε ξηρικούς ελαιώνες, αµπέ-
λια, δενδρώδη. Εξασφαλίζοντας ποιότη-
τα στην καρπόδεση και µεγαλύτερη πα-
ραγωγή ελιάς ανά δέντρο και γονιµό-
τητα του εδάφους. Τηλ. 6948/423151.

Πωλούνται φυτώρια από ελιές κορω-
νέικες και φυτώρια από ροδιές Ερµιόνης 
περιοχή Λακωνίας. Τηλ.6946/395102

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

Πωλούνται άχυρα σοδειάς 2020, πο-
λύ καλή τιµή. Περιοχή Αχαία, δυνατό-
τητα µεταφοράς στο χώρο σας. ∆ε-
κτή ανταλλαγή µε πρόβατα λακόν. 
Τηλ.6982485793

Πωλείται λιβαδίσιο αγριοτρίφυλλο µα-
λακό, κατάλληλο για αρνιά,πρόβατα τιµή 
3 ευρώ η 25αρα µπάλα. ∆ιατίθονται 500 
µπάλες. Περιοχή Μαρµαριά Τρίπολης. 
∆υνατότητα ανταλλαγής µε αρνάδες 
διασταυρωµένες. Τηλ.6946/086912.

Πωλείται βίκος νέας σοδειάς, ποικι-
λία ΜΑΡΙΑΝΝΑ, καθαρισµένος, απο-
λυµασµένος πολύ παραγωγικός για σα-
νό και για καρπό. Σε καλή τιµή. Περι-
οχή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224 (what’s up).

Πωλείται βρώµη νέας σοδειάς κόκκινη 
και δίκοκκη ποικιλία ΚΑΣΣΑΝ∆ΡΑΣ για 
σπόρο και για ζωοτροφή. Σε καλή τιµή. 
Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ. 6972/285256, 
6974/313224 (what’s up).

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

Πωλείται κτήµα 4,5 στρέµµατα, 500 
µέτρα από τον οικισµό, οικοδοµήσιµο 
200 τ.µ. Τιµή 13.500 ευρώ. Περιοχή 
Θεσσαλονίκης. Τηλ. 2310/711133.

Πωλούνται 35 στρέµµατα µε καρυδιές 
15 ετών στην περιοχή Θερµά Νιγρίτας 
Σερρών. Τηλ.6944999180.

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. Περι-
οχή Θεσσαλονίκης. Τηλ. 2310/711133.

Πωλούνται 38 στρέµµατα ξερικά.Περι-
οχή Βούζι ∆οµοκού.Τηλ.22310/21403.

Πωλείται αγροτεµάχιο 10 στρεµµάτων 
µε παραγωγικές συκιές διαθέσιµο µετά 
τις 15/09/20. Τιµή 50.000 ευρώ µη συ-
ζητήσιµη. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πε-
ριοχή Βόρειας Εύβοιας. Συντεταγµένες 
Google Earth: 38°54’52’’N 23°10’04’’E. 
Τηλ. 6909/445629. Γιώργος

Πωλείται ή ενοικιάζεται αγρόκτηµα 
στη Ραχώνα Πέλλας, κοντά στο χωριό. 
Αποθήκη, στάβλος, οικία, υπόστεγο. 4 
στρέµµατα, έτος κατασκευής 2003.Τηλ. 
6994236045.

Πωλείται οικόπεδο στο Θρόνιο Καµµέ-
νων Βούρλων,800 τ.µ.  σε τιµή ευκαιρί-
ας.Τηλ. Επ. 694527150 , 210 9425460.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Πωλείται Ford Transit µε 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 Ξάνθη. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, 
παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποί-
ηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για γιαούρ-
τια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια 
διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
Τηλ. 6947/509187.

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

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

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

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

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

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 28 δίσκων ΖΟΡ-
ΜΠΑ,καινούριους δίσκους και κουζι-
νέτα,επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 
2.000 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.

Πωλείται τρακτέρ FIAT 11090. Τηλ. 
6979957956.

Πωλείται τριόρι µικρό. Περιοχή Κιλκίς. 
Τηλ.6947/404701

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

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

Πωλείται δισκοσβάρνα 32 δίσκων µάρ-
κας ΖΟΡΜΠΑ. Περιοχή Γιαννιτσών. 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 καθέ-
να). Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγό-
νες, τρεις πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ. 
6945/665253.

Πωλείται τρακτέρ  Claas  Νexus  101 ίπ-
πους δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιο-
χή 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 σπαρτική µηχανή για σιτά-
ρι, καλλιεργητής βάµβακος δισκοσβάρνα 
καλλιεργητής για το χωράφι και τρακτέρ 
µε το αλέτρι.Τηλ. 23920/31829.

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

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

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

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

Πωλούνται τυροκοµικά µηχανήµατα, 
παστεριωτές, ατµολέβητες, οµογενοποί-
ηση, κορφολόγοι, ντουλάπες για γιαούρ-
τια ψύξη-θέρµανση, ντιζάκια µε καλούπια 
διάφορων τύπων. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
Τηλ. 6947/509187.

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

Πωλείται µηχάνηµα παστερίωσης 2 τό-
νων σχεδόν καινούρια και ένας κορ-
φολόγος αυτοκαθαριζόµενος 3 µή-
νες 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.

Πωλούνται λάστιχα για τρακτέρ 16,9,38 
Ραντιαλ. Τηλ.6982/551234.

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

Η ανάδειξη των τυροκοµικών και γε-
νικότερα των κτηνοτροφικών προϊ-
όντων, της ποιµενικής ζωής της Κε-
φαλονιάς και της Ζακύνθου, καθώς 
επίσης και των πλούσιων πολιτιστι-
κών στοιχείων της περιοχής, αποτε-
λεί το βασικό στόχο των εκδηλώσε-
ων «Οι κτηνοτρόφοι και οι τυροκό-
µοι της Κεφαλονιάς, παράδοση αι-
ώνων» και «Κτηνοτροφία και λαδο-
τύρι Ζακύνθου», αντίστοιχα. 

Πρόκειται για µια σειρά εκδηλώσε-
ων, που διοργανώνονται µε πρωτο-
βουλία της Περιφερειακής Ενότητας 
Κεφαληνίας-Ιθάκης και της Ζακύν-
θου, µε τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα-Ινστιτούτο 
Κτηνοτροφικών Ερευνών, στο πλαί-
σιο του έργου Interreg Greece-Italy µε 
τίτλο «Strengthening innovation and 
competitiveness of dairy enterprises 
through Mobile Laboratories of quality 
control - MOBILAB ».

Η πρώτη εκδήλωση θα αρχίσει στις 
22 Ιουνίου, 8.00µµ, στην πλατεία 
Βαλλιάνου, Αργοστόλι, Κεφαλονιά, 
στον προαύλιο χώρο της Περιφερει-
ακής Ενότητας, µε την παρουσίαση 
και τη γευσιγνωσία των γαλακτοκο-
µικών προϊόντων της Κεφαλονιάς. 
Οι επισκέπτες, θα έχουν τη δυνατό-
τητα να γευτούν πληθώρα παραδο-

σιακών και τοπικών εδεσµάτων, µε 
τυροκοµικά προϊόντα της Κεφαλο-
νιάς. Εδέσµατα όπως, ριγαναδούλες 
µε τυρί πρέντζα, ρολάκια µελιτζάνας 
µε ανθότυρο, χωριάτικη σαλάτα µε 
τυρί Στούµπα, κεφαλλονίτικη κρε-
ατόπιτα, παραδοσιακή τυρόπιτα µε 
βαρελίσιο τυρί, γίδα βραστή ζωµός 
& κρέας µε λαχανικά, πρόβατο κοκ-
κινιστό µε µακαρονάδα & τριµµένη 
κεφαλογραβιέρα, τράγιο µε γίγα-
ντες, ρυζόγαλο µε αιγοπρόβειο γάλα 
και λουκουµάδες µε θυµαρίσιο µέλι 

Κεφαλονιάς. Η γιορτή θα συνεχίσει 
στις 25 Ιουνίου, 8.00µµ, στο προαύ-
λιο της Περιφερειακής Ενότητας Ζα-
κύνθου, στη Ζάκυνθο, όπου θα πα-
ρουσιαστούν άφθονα ντόπια τυρο-
κοµικά και γαλακτοκοµικά προϊόντα.
Εκτός από την προβολή της κτη-
νοτροφίας και της παράδοσης και 
στις δύο εκδηλώσεις θα γίνει πα-
ρουσίαση οπτικοαστουκιστού υ-
λικού και θα παρουσιαστούν οι 
κυριότερες δράσεις του έργου σε 
posters και έντυπο υλικό.

Παραδοσιακά εδέσµατα
Οι επισκέπτες, θα έχουν 

τη δυνατότητα να γευτούν 
πληθώρα παραδοσιακών και 

τοπικών εδεσµάτων

∆ωρεά εξοπλισµού 
για τη δασοπροστασία
Την περυσινή της υποστήριξη στον 
Σύλλογο Εθελοντών Αφιδνών 
∆ασοπροστασίας συµπλήρωσε 
φέτος η Interamerican, 
χορηγώντας επιπλέον 15 κράνη, 
µε την έναρξη της αντιπυρικής 
περιόδου. Τα κράνη προσφέρθηκαν 
στους εθελοντές στις 12 Ιουνίου, 
κατά την επίσκεψη των στελεχών 
του Τοµέα Εταιρικών Υποθέσεων 
& Υπευθυνότητας της εταιρείας 
στο κέντρο επιχειρήσεων του 
Συλλόγου στις Αφίδνες Αττικής.

Ζωγραφιά για την επετειακή 
συσκευασία ΤΡΙΚΚΗ
Το Εργοστάσιο Γάλακτος ΤΡΙΚΚΗ 
διοργανώνει παιδικό διαγωνισµό 
ζωγραφικής, µε θέµα «ζωγράφισε 
το δικό σου γάλα ΤΡΙΚΚΗ». 
Παιδιά έως 14 χρονών µπορούν να 
στείλουν τις ζωγραφιές τους στη 
διεύθυνση 2ο χλµ Τρικάλων – 
Καρδίτσας, Τρίκαλα, 42100, είτε 
στο e mail sales@trikki.com.gr, έως 
τις 30 Σεπτεµβρίου. Η ζωγραφιά 
που θα βραβευτεί θα «ντύσει» τη 
συλλεκτική συσκευασία µε γάλα 
ΤΡΙΚΚΗ για τα εξήντα χρόνια της.

Μαζί για ποιοτικό βαµβάκι 
Cotton Farsala & FiberMax
Με το βλέµµα στις ανάγκες του 
σήµερα και τις επιταγές του αύριο, 
δύο ισχυρά στο χώρο τους cotton 
brands, C.F. (Cotton Farsala) και 
C.S.F. (Certified Sustainable 
FiberMax) ενώνουν τις δυνάµεις 
τους µε δράσεις που ξεχωρίζουν 
και αποσκοπούν αφενός στην 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 
των παραγωγών, αλλά και στην 
προσδοκία για περαιτέρω 
προστιθέµενη αξία στο 
παραγόµενο φαρσαλινό βαµβάκι.

Κατοχύρωση ελληνικού
µεταξιού ως ΠΓΕ 
Η προώθηση δέσµης ουσιαστικών 
µέτρων για την ανάκαµψη της 
ελληνικής σηροτροφίας και η 
σύνδεσή της µε την εµπορία και τη 
µεταποίηση, τέθηκαν στην πρώτη 
συνεδρίαση της Οµάδας Εργασίας 
για τη σηροτροφία-µεταξουργία, 
που συγκροτήθηκε µε 
πρωτοβουλία της υφυπουργού 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Παράλληλα, 
διερευνάται και η δυνατότητα για 
την κατοχύρωση του ελληνικού 
µεταξιού ως ΠΓΕ.

Πρόκειται για µια σειρά εκδηλώσεων, που διοργανώνονται µε πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεφαληνίας-Ιθάκης και της 
Ζακύνθου, µε τον ΕΛΓΟ ∆ήµητρα-Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Ερευνών, στο πλαίσιο του έργου Interreg Greece-Italy.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Παράδοση αιώνων
η τυροκομία στο Ιόνιο
Γιορτή κτηνοτρόφων και τυροκόμων σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο 
στις 22 και 25 Ιουνίου, για την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων

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

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

Πωλείται αρµεκτηριο 24 Χ 24, πλήρως 
αυτοµατοποιηµένο  Milkrite-Interpuls. 
Μοντέλο 2018, σε άριστη κατάστα-
ση. Τιµή ευκαιρίας 11.000 ευρώ. Τηλ. 
6947/489372, 6934/043074.

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

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 
ιντσών σε αρίστη κατάσταση µε σωληνά-
κια κολληµένα για µπεκ και σωλήνες πο-
τίσµατος αλουµινίου 3,5 ιντσών σε αρί-
στη κατάσταση και σε καλή τιµή. Τηλ. 
6972/285256, 6974/313224.

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

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

Πωλείται πρέσα Βελγκερ 530 µε σκοι-
νί, ένα χορτοκοπτικό µάρκας Krone 280 
αναρτώµενο και µία δισκοσβάρνα µάρκας 
Ζορµπά. Τηλ. 6982/551234.

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

Πωλείται άροτρο Pietro Moro τετράι-
νο µε δυνατότητα µετατροπής σε πε-
νταινο ανοιγοκλεινόµενο αζώτου. 
6977/524520.

Πωλείται αυτόµατο µηχάνηµα καθαρι-
σµού κοπριάς για αγελάδες τύπου σκρέι-
περ. Τηλ.6974/150288.

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων και σπα-
στήρας για καλαµπόκι. Τηλ.6983/717473.

Πωλείται τρακτέρ Στάγιερ 110 άλογα, σε 
πολύ καλή κατάσταση, τετράυνο άροτρο 
µάρκας Κλαβάν, δισκοσβάρνα του Ζορµπά 
υδραυλικιά 28άρα, ρίπελ, ένας λιπασµα-
τοδιανοµέας και ένα ραντιστικό 600άρι. 
Τηλ. 2310/715037.

Πωλείται αγροτικός ελκτήρας Goldoni τύ-
που 714 1200 ευρώ. Τηλ.6987/876761.

Πωλείται πλήρης υπαίθριος ψυκτι-
κός θάλαµος συντηρήσεως διαστάσε-
ων 12,90 επί 7 επί 5 µέτρα ύψος µε 
όζον και υγραντήρα. Περιοχή Λακωνίας. 
Τηλ.6938/665074.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος µαζί µε 
κεντρόφυγα διβάθµια 2,5 µαζί µε πύραυ-
λο και λάστιχα 2 επί 50 µέτρα. Περιοχή 
Κιλκίς. Τηλ.6947/404701

Πωλείται σιλό για σιλοφόρο αυτοκίνη-
το αλωνιστικής µηχανής κατάλληλο και 
για αποθήκευση διαστάσεων φάρδους 
2,30 µήκους 5 µέτρων και ύψος 2,5 µε-
τρα.6977/323048

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5 
ιντσών σε άριστη κατάσταση µε σωλη-
νάκια κολληµένα για Μπεκ και σωλή-
νες ποτίσµατος αλουµινίου 3,5 ιντσών 
σε άριστη κατάσταση και σε καλή τι-
µή.6972/285256. και 6974/313224 
(whatsup)

Πωλούνται λάστιχα ποτίσµατος 
METAFIM 4 λιτρα αυτορυθµιζόµε-
να, καινουρια , αφορετα, σε καλή τι-
µή.Τηλ.6972/285256, 6974/313224. 
(whatsup).

Πωλείται γεννήτρια 6,5 KW Θεσσα-
λονίκη, περιοχή Σοφός Μαυρούδα.
Tηλ.6974/677830.
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Zέσταμα πριν 
από τα Open
Το νέο καλεντάρι για τα τουρνουά τένις 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Το καλεντάρι του τένις επιστρέφει 
σταδιακά στα αθλητικά events µε τα 
πρώτα τουρνουά επίδειξης να έχουν 
ξεκινήσει, όπως είναι το Summer 
Adria Tour που συνεχίζεται µέσα στο 
σαββατοκύριακο. Το µεγάλο restart 
σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσαν 
στη δηµοσιότητα η ATP και η WTA, 
θα γίνει στις 3 Αυγούστου µε το γυ-
ναικείο τουρνουά στο Παλέρµο, ενώ 
οι άνδρες θα ξαναµπούν στα κορτ 
στις 14 Αυγούστου για το Open της 
Ουάσινγκτον.  Παράλληλα, όµως έ-
χουν κλειδώσει και οι ηµεροµηνίες 
έναρξης για τα δύο major τουρνουά 
της χρονιάς: στις 31 Αυγούστου θα 

γίνει το πρώτο σερβίς στο US Open, 
ενώ αργότερα τον Σεπτέµβριο θα 
αρχίσουν οι χωµάτινες επιφάνειες 
µέχρι το Ρολάν Γκαρός που θα κά-
νει πρεµιέρα στις 27 Σεπτεµβρίου. 

Όσον αφορά τις µεγάλες διοργα-
νώσεις υπάρχουν εξελίξεις και στο 
ποδόσφαιρο. Συγκεκριµένα η UEFA 
ανακοίνωσε πως το Τσάµπιονς Λιγκ 
θα ολοκληρωθεί οριστικά στη Λι-
σαβόνα και υπό τη µορφή final-8. 
Οι αγώνες, από τα προηµιτελικά 
και µετά, θα είναι νοκ-άουτ. Οι α-
γώνες ρεβάνς της φάσης των «16» 
θα διεξαχθούν το διήµερο 7 και 8 
Αυγούστου. Τα προκριµατικά της 
επόµενης σεζόν (2020-21) θα γί-
νουν σε µονούς αγώνες, µε εξαί-
ρεση τα πλέι-οφ.

Οι Μέσι, Ρονάλντο και οι άλλοι αστέρες του 
ποδοσφαίρου θα ταξιδέψουν στη χώρα µας τον προσεχή 
Οκτώβριο. Ο λόγος είναι πως οι κληρώσεις των οµίλων 
του Τσάµπιονς Λιγκ και του Γιουρόπα Λιγκ της 
επόµενης περιόδου καθώς και η απονοµή των βραβείων 
στους καλύτερους ποδοσφαιριστές της χρονιάς (Χρυσή 
Μπάλα) θα πραγµατοποιηθούν στην Αθήνα.

Απονομή Χρυσής
Μπάλας στην Αθήνα   

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Γουότφορντ – Λέστερ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Μπάγερν µονάχου – Φράιµπουργκ 16.30 COSMOTE SPORT 5 HD

Σάλκε – Βόλφσµπουργκ 16.30 COSMOTE SPORT 9 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 20.30 PAOK TV

ΑΕΚ – Άρης 21.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άστον Βίλα – Τσέλσι 18.15 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόµητος 19.15 Novasports 2HD

Ξάνθη – Παναιτωλικός 19.30 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον – Λίβερπουλ 21.00 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Παναθηναϊκός 21.30 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Γουότφορντ – Λέστερ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Μπάγερν µονάχου – Φράιµπουργκ 16.30 COSMOTE SPORT 5 HD

Σάλκε – Βόλφσµπουργκ 16.30 COSMOTE SPORT 9 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΠΑΟΚ – ΟΦΗ 20.30 PAOK TV

ΑΕΚ – Άρης 21.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Άστον Βίλα – Τσέλσι 18.15 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Αστέρας Τρίπολης – Ατρόµητος 19.15 Novasports 2HD

Ξάνθη – Παναιτωλικός 19.30 ΕΡΤ Sports HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Έβερτον – Λίβερπουλ 21.00 COSMOTE SPORT 1HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Ολυµπιακός – Παναθηναϊκός 21.30 Novasports 1HD

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Σάββατο, 20 Ιουνίου

Κυριακή, 21 Ιουνίου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Όταν εγκριθεί 
το 7χίλιαρο της Ε.Ε. 
θα έχει τελειώσει 
το μπάτζετ Βορίδη

Πού οδηγούν   
τον ηλίανθο   
οι διαπραγματεύσεις 
για τα βιοκαύσιμα 

Άδειο πουκάµισο
οι δημοσιονομικές 
παρεμβάσεις προς 
τόνωση του ΕΛΓΑ 

Έτοιµη να το σηκώσει
∆υο νίκες ακόµα για να κλειδώσει και 
µαθηµατικά την επιστροφή της στην 
κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου 
έπειτα από 30 χρόνια χρειάζεται η 
Λίβερπουλ. Οι «κόκκινοι» παίζουν το 
πρώτο τους µατς µετά την 
επανέναρξη του πρωταθλήµατος 
ενάντια στην Έβερτον, στις 21 
Ιουνίου. Αν φέρουν νικηφόρο 
αποτέλεσµα, τότε θα πανηγυρίσουν 
την κούπα ενάντια στην Κρίσταλ 
Πάλας στις 24 του µήνα.

Αχόρταγοι οι Βαυαροί
Η Μπάγερν κατέκτησε τον τίτλο 
της πρωταθλήτριας για 30ή φορά 
στην ιστορία της, και στρέφει 
πλέον το βλέµµα της στον τελικό 
του Κυπέλλου όπου θα 
αντιµετωπίσουν την Λεβερκούζεν 
στις 4 Ιουλίου. Σειρά έχει µετά το 
Τσάµπιονς Λιγκ, όπου έχει ήδη… 
αποκλείσει την Τσέλσι µετά το 3-0 
του πρώτου αγώνα, µε στόχο να 
κάνουν το τρεµπλ.

Ξανά Αλκαζάρ για ΑΕΛ
Επιστρέφει στο Αλκαζάρ από τη 
νέα σεζόν η ΑΕΛ σύµφωνα µε 
ανακοίνωση που εξέδωσε, µε τις 
εργασίες ανακατασκευής να 
πρέπει να έχουν τελειώσει µέχρι 
τέλος Αυγούστου. Εν τω µεταξύ, οι 
«βυσσινί» δίνουν τη µάχη της 3ης 
αγωνιστικής των play-out ενάντια 
στο Βόλο τη ∆ευτέρα 22 Ιουνίου.  
Η ΑΕΛ βρίσκεται 4η στη 
βαθµολογία των play-out σε 
ισοβαθµία µε τον Βόλο, ωστόσο 
δεν κινδυνεύει άµεσα να βρεθεί 
στις θέσεις υποβιβασµού.

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’
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Τα UFO της 
μπάλας
Ο Γκιγιέρµο Μαρίνο, 
παλαίµαχος πλέον 
ποδοσφαιριστής, στην διάρκεια 
της παρουσίας του στην 
Ουνιβερσιδάδ της Χιλής, είχε 
αργήσει σε µία προπόνηση και 
έπρεπε να απολογηθεί στον 
προπονητή του. Η ιστορία που 
σκαρφίστηκε είναι µία από αυτές 
που… έµειναν χαραγµένες στην 
µνήµη των συµπαικτών του. Ο 
άλλοτε συµπαίκτης του, 
Γκουστάβο Λορεντσέτι, έκανε την 
αποκάλυψη: «Είπε πως τον είχαν 
απαγάγει εξωγήινοι και µας 
εξήγησε τι του συνέβη και ό,τι 
έγινε. Είπε πως είχε χαθεί και τον 
απήγαγαν. Τον πίστεψα, γιατί 
ήταν ένα από τα πιο σοβαρά 
παιδιά. Ο προπονητής µας τότε 
ήταν ο Χόρχε Σαµπάολι και 
µάλλον πρέπει να τον πίστεψε. Η 
ιστορία του θα έπρεπε να γίνει 
ντοκιµαντέρ», είπε σε συνέντευξη 
που παραχώρησε.

  

Στη Μηχανή 
του Χρόνου
Tο Μουντιάλ του 1970 είναι ένα 
από τα πιο θεαµατικά και 
αξιοµνηµόνευτα που έχουν λάβει 
χώρα στην ιστορία του τουρνουά.
Μάλιστα ήταν το πρώτο που 
έφτασε στους τηλεοπτικούς 
δέκτες σε έγχρωµη και όχι 
ασπρόµαυρη µορφή, ενώ η 
σούπερ Βραζιλία του 1970 ακόµα 
µνηµονεύεται. Έτσι, ο επίσηµος 
λογαριασµός της FIFA στα social 
media προχώρησε σε µία άκρως 
ευφάνταστη κίνηση, 
δηµοσιεύοντας φωτογραφίες των 
Μέσι, Ρονάλντο, Νεϊµάρ, Εµπαπέ, 
Σαλάχ και Πογκµπά µε το ρετρό 
look της τότε εποχής.

   Σιγά µην περίµενε ο 
Μαυρουδής τον Χόγκαν για να του 
πει ποια είναι τα νοµικά εργαλεία 

που έχει για να βγάλει de minimis. Όχι τί-
ποτα άλλο, γιατί πλήγωσε και τον Λάκω-
να πρώην ένοικο της Βάθη, που βασίζο-
νταν στην απαντητική επιστολή του πρώ-
ην Επιτρόπου, για στήριξη στους ελαιο-
καλλιεργητές.    Βέβαια, όπως εξή-
γησε ο δεινός νοµικός στη Βουλή, η ε-
πιστολή δεν λέει τίποτα άλλο από το εί-
τε: πηγαίνετε στον κρατικό προϋπολο-
γισµό (merci, δεν θα πάρω), είτε δώστε 
δάνεια (ποιος, τι που;), είτε προαιρετι-
κή συνδεδεµένη (τινάξτε την µπάνκα 
στον αέρα).    Το µόνο που του µέ-
νει λέει, το είπε εξάλλου και ο Χόγκαν εί-
ναι τα προγράµµατα για τη στήριξη του το-
µέα του ελαιολάδου και των επιτραπέζιων 
ελιών, ενώ µένει και η δυνατότητα στήρι-
ξης µέσω του φακέλου για την κλιµατική 
αλλαγή. ∆ηλαδή, ενισχύσεων µε κοινο-
τικά και όχι κρατικά χρήµατα. Μέχρι τού-
δε, ασκήσεις ψυχραιµίας.    Μιας 
και µιλάµε για ψυχραιµία, οι αιγοπρο-
βατοτρόφοι δεν µπορούν ακόµη να χω-
νέψουν την στοχευµένη...στήριξη των 
31 εκατ. ευρώ. «Πούλησα αρνιά το Πά-
σχα µε 3,38 ευρώ/κιλό και δεν παίρνω 

τίποτα τελικά, γιατί δεν παρέδωσα 100 
κιλά γάλα ανά ζώο... στοχευµένη πλη-
ρωµή, συγχαρητήρια», λέει ένας εκ των 
πολλών που µένουν εκτός των κριτηρί-
ων της πληρωµής.    Περί στόχευ-
σης, και ο προβληµατισµός που είχε θέ-
σει από νωρίς η Agrenda για την πολιτική 
Farm to Fork, (από το χωράφι στο πιάτο σε 
πιο ελεύθερη απόδοση) για το ότι είτε θα 
αποτελέσει µια αγροτική επανάσταση, είτε 
θα είναι ένα βήµα στο κενό. Επί του παρό-
ντος το σκεπτικό ότι για να «χτίσεις ψηλά, 
πρέπει να σκάψεις βαθιά», βασίζεται µόνο 
σε ευσεβείς πόθους για πράσινες πολιτι-
κές, που κάνουν πιο ακριβή την γεωργία.

    Στις Βρυξέλλες πάντως, το 
πρόσφατο ρήγµα στις τάξεις νοµοθε-
τών του εν λόγω στρατηγικού σχεδίου 
ανοίγει ένα νέο κύκλο συζητήσεων για 
το κατά πόσο τελικά το φιλόδοξο αυτό 
σχέδιο µπορεί να επιβιώσει. Το ότι τα 
µέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου (AGRI) και της Ε-
πιτροπής Περιβάλλοντος (ENVI) φαίνε-
ται να διακόπτουν τη µεταξύ τους συ-
νεργασία επί του θέµατος και να προ-
σεγγίζουν την υπόθεση της νέας πράσι-
νης στρατηγικής η κάθε µια µε το δικό 
της τρόπο, κάτι δείχνει... O ΓΥΛΟΣ

∆ύο νίκες και το σηκώνει το πρωτάθληµα η Λίβερπουλ σελ. 54 • Στην Αθήνα οι κληρώσεις Τσάµπιονς και Γιουρόπα Λιγκ σελ. 54

Βήμα αυτονομίας
Το Cargos 8300 αποτελεί την πρόταση 
της Claas για µικρότερες σχετικά 
εκµεταλλεύσεις που όµως θέλουν 
αυτονοµία στη συλλογή του ενσιρώµατος, 
αλλά χωρίς να απαιτούνται πολλά 
εργαλεία. Με κοντό κάδο, λίγες απαιτήσεις 
και φροντισµένο κύριο πικ απ κάνει την 
εµφάνισή του στο profi Ιουνίου. 

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ

Επαίξανε στα ζάρια
τη µικρή Ραλλού 

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

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΗΓΚΙΑ ΤΟΥ VINCENT VAN GOGH �1853�1890�
«Τοπία, κίτρινα σαν τον παλιό χρυσό γίνονται γρήγορα και βιαστικά όπως η θεριστική µηχανή που είναι σιωπηλή κάτω από τον καυτό ήλιο µε 
πρόθεση µόνο τη συγκοµιδή». Με αυτή τη φράση είχε περιγράψει ο Ολλανδός ζωγράφος τις δηµιουργίες του που φιλοξενούσαν αγροτικά τοπία.
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Ανάµεικτα αισθήµατα δηµιουργεί η παρα-
γωγή των κερασιών, καθώς οι ασταθείς και-
ρικές συνθήκες, επηρέασαν σηµαντικά την 
απόδοση και την ποιότητα. Ωστόσο, η ζήτη-
ση παραµένει ικανοποιητική, διατηρώντας 
την τιµή σε καλά επίπεδα. Συγκεκριµένα, 
στην Αγιάς Λάρισας, η µειωµένη παραγω-
γή των πρώιµων ποικιλιών, λόγω των ανοι-
ξιάτικων παγετών, έδωσε ικανοποιητικές τι-
µές στους παραγωγούς. Όπως δήλωσε και 
ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού 
«Ορεινά Κισσάβου», Αντώνης Τσιάρας, «οι 

πρώιµες ποικιλίες, όπως οι Sweet early και 
Εarly glory πήγαν πολύ καλά, πιάνοντας τι-
µή παραγωγού 1,80- 2 ευρώ, ανάλογα την 
ποιότητα. Αυτή την περίοδο, αρχίζουµε µε 
την όψιµη ποικιλία Φεροβία και τα τραγα-
νά, µε την τιµή στα περσινά, κοντά στα 1,50 
ευρώ. Στην ποικιλία Grace Star, η παραγω-
γή θα είναι η µισή από πέρυσι λόγω παγε-
τού». Ζηµιές είχαν και τα ανατολικά ορει-
νά της Πέλλας από την έντονη χαλαζόπτω-
ση στις 10 Ιουνίου, κατά την έναρξη της συ-
γκοµιδής, λένε οι παραγωγοί.

Κοντά στα 1,5Ο ευρώ τα όψιµα
 Οι πρώιµες ποικιλίες κερασιών Sweet early, Early glory έπιασαν έως 2 ευρώ  

 Παρά τα προβλήµατα σε αποδόσεις και ποιότητα, η ζήτηση παραµένει ικανοποιητική

Ε 
ίναι πολύ θετικό για τα σκληρό σι-
τάρια στη χώρα µας ότι η εξαγωγή 
αρχίζει να τσιµπάει κι ας είναι µό-
νο για τις µέτριες ποιότητες. Στη λί-

στα της Φότζια τα ποιοτικά σιτάρια µε υαλώδη 
80% και πρωτεΐνη 13% πιάνουν τα 320 µε 325 
ευρώ ο τόνος, ενώ οι Ιταλοί φαίνεται να προ-
βληµατίζονται για τις φετινές τους αποδόσεις 
και ίσως έχουµε ευχάριστες εκπλήξεις για ε-
ξαγωγές στις επόµενες µέρες. Έγινε µια δου-
λειά στα 268 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, γε-
γονός που δείχνει µια ανοδική τάση, χωρίς α-
κόµα να έχει αποτυπωθεί στο χαρτί...  Στο εσω-
τερικό ακόµα δεν έχουµε καθαρή εικόνα στις 
τιµές παραγωγού. 

 Το χρηµατιστήριο βάµβακος ανεβαίνει, 
αλλά παράλληλα µειώνεται το πριµ επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών, εποµένως δεν επω-
φελούµαστε απόλυτα την άνοδο. Η νέα σοδειά 
διαπραγµατεύεται στα 2 σεντς ανά λίµπρα πά-
νω από τις τιµές ∆εκεµβρίου ’20, στα 62 σεντς 
ανά λίµπρα, µε τους αγοραστές να µην βιάζο-
νται να αγοράσουν. Συνεχίζεται η καλή πορεία 
λόγω της γενικότερης καλής εικόνας των χρη-
µατιστηρίων, ενώ  ενδεχόµενη παύση εµπορί-
ου Ινδίας και Κίνας θα µπορούσε να στρέψει τη 
ζήτηση των Κινέζων προς τα αµερικανικά βαµ-
βάκια, γεγονός που στηρίζει το χρηµατιστήριο.  

 Οι ελληνικές εξαγωγές νωπών φρούτων 
και λαχανικών συνέχισαν µε αυξητικές τάσεις, 
κατά 26,7% σε αξία και κατά 14,8% σε όγκο, και 
το πρώτο τετράµηνο 2020 σ. Συνολικά ήταν ύ-
ψους 551,1 χιλιάδων τόνων και αξίας 418,1 ε-
κατ. ευρώ. Οι εξαγωγές λαχανικών αυξήθηκαν 
κατά +10% στους 107.926 τόνους και +11,7% σε 
αξία. Αντίστοιχα οι εξαγωγές φρούτων αυξήθη-
καν +16% σε όγκο και +31,1% σε αξία.

Στα 325 ευρώ το 
σκληρό στη Φότζια 

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ

21/05 28/05 03/06 11/06 18/06

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI 
AGRICULTURE

265,42266,99

263,83262,16
259,82

Χαλάζι
Λίγο πριν την έναρξη της 

συγκοµιδής, χαλαζόπτωση στις 10 
Ιουνίου προκάλεσε ζηµιές 
σε περιοχές της Πέλλας

Εξαγωγές 
Οι εξαγωγές πάνε καλά µε 
κατεύθυνση προς Ιταλία, 

όπου έχουν ζηµιές λόγω του 
παγετού του Απριλίου

Παραγωγή
Οι ασταθείς καιρικές συνθήκες 

συντέλεσαν στη µείωση της παρα-
γωγής των πρώιµων ποικιλιών 

σε Αγιά Λάρισας και Πέλλα

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 

14/5 21/5 28/5 03/6 11/6 18/6

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

296

218

183

209,5

355,2

837,0

11.91

68.125

89.475

68.42

291

215

182

209,5

367,1

840,0

12.21

58.200

98.450

77.45

289

212

181

209,5

355,8

842,6

12.18

57.525

100.700

74.45

289

210

181

209,5

375,6

856,4

20.00

49.900

95.475

74.00

289

208

182

209,5

389,7

869,2

20.36

47.975

97.150

74.62

289

208

182

209,5

376,4

876,0

21.00

49.450

96.150

73.15

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
ευρώ/κιλό

57,41

2,07 2,08 2,03

1,92
1,82 1,87

57,99 57,90 57,90

60,02 61,34

Τιμή παραγωγού 
 (ευρώ το κιλό)

Πρώιµες ποικιλίες 2020  1,80-2,00

Πρώιµες ποικιλίες 2019  1,70

Όψιµες ποικιλίες 2020  1,50 
ΠΗΓΗ: AGRENDA
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Η ένταση Ινδίας-Κίνας ενισχύει το χρηµατιστήριο βάµβακος 
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ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΙΑΝ ΦEB ΜΑΡ ΑΠΡ MAΪ IOYN

Μέσα στον γενικότερο πανικό των 
αγορών υπάρχουν οι κερδοσκοπικές 
τοποθετήσεις στην πτώση του βαµβακιού, 
οι οποίες µπορεί να εντείνουν την πτώση.

Tα αποθέµατα λιγοστεύουν ενώ 
παράλληλα τα νέα για την εξέλιξη 
της νέας σοδειάς δεν είναι 
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

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

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

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

Τα ποιοτικά ελαιόλαδα κρατάνε τα 
2,50 ευρώ ανά κιλό τις τελευταίες ε-
βδοµάδες, µε τη ροή στο εµπόριο να 
διατηρεί µια ζωηρότητα στα παραγω-
γικά κέντρα, όσο η αγορά περιµένει 
ένα επόµενο υψηλό κύµα ζήτησης α-
πό την τυποποίηση προκειµένου να 
απορροφηθούν το δυνατόν περισσό-
τερες ποσότητες πριν την έναρξη της 
επόµενης εµπορικής περιόδου. 

Σε αυτό το περιβάλλον και στην τρέ-
χουσα συγκυρία, οι εκτιµήσεις για την 
τιµή παραγωγού το προσεχές διάστη-
µα θέλουν σε κάθε περίπτωση την α-
γορά να κρατάει τουλάχιστον τα 2,50 
ευρώ, µε τις πιθανότητες να συγκλί-
νουν σε µικρή ενίσχυση. Τουλάχιστον 
αυτό αναµένει µεγάλη µερίδα παρα-
γωγών στη Λακωνία, σύµφωνα µε τα 
όσα εξηγεί στην Agrenda άνθρωπος 
που γνωρίζει καλά την εκεί αγορά.  

∆ύο είναι οι παράγοντες που θα ε-
πηρεάσουν την εξέλιξη των τιµών τους 

καλοκαιρινούς µήνες: οι πρώτες εντυ-
πώσεις για την επερχόµενη σοδειά, ό-
πως αποτυπώνονται από την καρπό-
δεση και τη βαρύτητα την οποία θα 
δώσει η αγορά στα σενάρια ενός δεύ-
τερου κύµατος της πανδηµίας από το 
φθινόπωρο. Σύµφωνα µε τις εκτιµή-
σεις και τα δύο σενάρια θέλουν την τι-
µή παραγωγού να υποστηρίζεται από 
τα δεδοµένα που θα διαµορφωθούν 
σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν. 

Σε ό,τι αφορά την καρπόδεση, οι ζη-
µιές που υπέστησαν οι ελαιώνες από 
τον βιαστικό καύσωνα του Μαΐου ψα-
λίδισαν τις αναµενόµενες ποσότητες, 
σε µια χρονιά που ούτως ή άλλως οι 
όγκοι δύσκολα θα έφταναν τα επίπε-
δα του 2019-2020. Από την άλλη, ό-
σοι τελικά αποφασίσουν να «επενδύ-
σουν» σε επιστροφή της πανδηµίας, 
συνεπάγεται ότι θα προχωρήσουν σε 
πωλήσεις για τη διαµόρφωση αποθε-
µάτων, ενισχύοντας έτσι τη ζήτηση. 

Να σηµειωθεί ότι για ανοδικό κύ-
κλο στις τιµές του ελαιολάδου στη χώ-
ρα µας, αλλά και διεθνώς, κάνει λό-

γο και το αµερικανικό υπουργείο Γε-
ωργίας, ως αποτέλεσµα της τόνωσης 
της ζήτησης στην οποία οδηγούν οι 
νέες διατροφικές συνήθειες µετά την 
έλευση της πανδηµίας αλλά και της 
µείωσης που προβλέπεται στην παρα-
γωγή των χωρών του ευρωπαϊκού νό-
του, πιθανότατα πλην της Ισπανίας. 

Ειδικότερα, το USDA εκτιµά ότι η 
παγκόσµια παραγωγή ελαιολάδου 
την περίοδο 2020-2021 θα µειωθεί 
σε 3,03 εκατ. τόνους, από 3,12 εκατ. 
τόνους που παρήχθησαν κατά το έτος 
συγκοµιδής 2019-2020. Τα δεδοµένα 
του USDA βασίζονται σε αναφορές α-
πό τις κύριες χώρες παραγωγής και 
σε πληροφορίες από άλλες δηµόσι-
ες και ιδιωτικές πηγές.

Πεπεισµένη για άνοδο τιµών η αγορά ελαιολάδου
Το επόµενο διάστηµα η αγορά θα κρατήσει αρχικά τα 2,5 ευρώ, µε τα σηµάδια να δείχνουν ενίσχυση 
Το κλίµα θα διαµορφώσει η ποιότητα της επερχόµενης σοδειάς και ένα πιθανό νέο κύµα κορωνοϊού  

Τιµές στα 32 λεπτά για τις 
χοντρές και στα 18 λεπτά για 
τις ψιλές πατάτες ανακοίνωσε 
η ΕΑΣ Νάξου την περασµένη 
εβδοµάδα. Σηµειώνεται ότι οι 
τιµές είναι µειωµένες από την 
προηγούµενη χρονιά, ωστόσο 
όπως επισηµαίνουν 
παραγωγοί στην Agrenda, 
«είναι τιµή που δεν µας 
ικανοποιεί πλήρως, αλλά σε 
γενικές γραµµές είναι 
σχετικά καλή λαµβάνοντας 
υπ’ όψιν τα επίπεδα τιµών 
στην υπόλοιπη Ελλάδα». Η 
ΕΑΣ φέρεται να προχώρησε 
στην κίνηση αυτή, έπειτα από 
την ανακίνηση του θέµατος 
των ανοιχτών τιµών που 
ακούγονταν στο νησί, από την 
Agrenda του περασµένου 
Σαββάτου. Σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ φέτος ήταν η 
πρώτη φορά στα χρονικά που 
οι καλλιεργητές - παραγωγοί 
εαρινής πατάτας, παραδίδουν 
εδώ και µέρες προϊόν στα 
τρία συσκευαστήρια του 
νησιού, χωρίς να ξέρουν σε τι 
τιµή και µε ποιο τρόπο θα 
πληρωθούν.

ΚΛΕΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 32 ΛΕΠΤΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑΤΑ ΝΑΞΟΥ

Το βαµβάκι συνέχισε την ανοδική του πορεία στο 
χρηµατιστήριο, λαµβάνοντας αρχικά δυναµική από 
τον εφησυχασµό στο κοµµάτι του κορωνοϊού και 
κατόπιν από την πρόσφατη ένταση µεταξύ Ινδίας και 
Κίνας. Συγκεκριµένα υπήρξε ένα θανατηφόρο 
επεισόδιο µεταξύ των δύο χωρών, το οποίο θεωρείται 
από αναλυτές πως θα µπορούσε να παύσει για κάποιο 
διάστηµα τις συναλλαγές στο εµπόριο. Σηµειωτέον 
πως η Ινδία είναι ο µεγαλύτερος παραγωγός ίνας, 
εποµένως εφόσον η Κίνα σταµατούσε τις εισαγωγές 
δεν θα είχε άλλη αντίστοιχη εναλλακτική πλην της 
αµερικανικής σοδειάς. 

ΝEA ΥOΡKH
Το χρηµατιστήριο ναι µεν ανεβαίνει, αλλά επί της 
ουσίας δεν επωφελούµαστε όλης της ανόδου καθώς 
παράλληλα υποχωρεί το πριµ επί των 
χρηµατιστηριακών τιµών. Σχετικά µε τη νέα σοδειά, οι 
διαπραγµατεύσεις γίνονται πλέον σε πριµ περίπου 2 
σεντς ανά λίµπρα πάνω από τις αντίστοιχες τιµές 
∆εκεµβρίου ‘20 για λευκά βαµβάκια µε καλά ποιοτικά 
χαρακτηριστικά. Το δολάριο επίσης βελτιώθηκε σε 
σχέση µε µια εβδοµάδα πριν, αλλά δυστυχώς οι 
πωλήσεις για τα φετινά στοκ γίνονται πιο σπάνιες και 
δυσκολότερες. Είναι πιθανό κάποια φετινά στοκ να 
µεταφερθούν στη νέα σεζόν ως αρχικά αποθέµατα. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Τόνωση ζήτησης µέτα την πανδηµία 
φέρνουν οι νέες διατροφικές συνήθειες.

ΚΑYΣΩΝΑΣ ΜΑΪΟΥ 
Φέτος οι όγκοι παραγωγής 

των ελαιόδεντρων της 

χώρας δύσκολα θα έφταναν 

τα επίπεδα του 2019-2020

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2020
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12/06
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Συνεδρίαση 17/06/20
      Μήνας       Κλείσιµο       Μεταβολή

Ιούλιος '20 61,34 +1,27

Δεκέμβριος '20 60,00 +0,92
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Στην Ανατολική Μακεδονία και 
Θράκη, το αλώνισµα στο κριθάρι 
είναι σε πιο πρώιµο στάδιο, λόγω 
των βροχών και οι πρώτες εκτιµή-
σεις, κατά τον παραγωγό και θερι-
ζοαλωνιστή Γιάννη Γιαννέλη, α-
πό το χωριό Γενισσέα της Ξάνθης, 
θέλουν τις αποδόσεις να κινού-
νται περίπου στα περσινά επίπε-
δα και µεσοσταθµικά να πιάνουν 
γύρω στα +700 κιλά ανά στρέµµα.

Στο βόρειο Έβρο η συγκοµιδή 
δεν έχει ξεκινήσει ακόµη, αν και 
εκεί τα λίγα κριθάρια προορίζο-
νται για την κτηνοτροφία. Όπως 
ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΑΣ Ρο-
δόπης, Λάµπης Κουµπρίδης, α-
κούγονται τιµές στα 12-14 λεπτά. 

Παρόµοια εικόνα και για τη ∆υτι-
κή Μακεδονία, όπου δεν ξεκίνησε 
ακόµη το αλώνι. Υπάρχουν  συµ-
βάσεις για κριθάρι βυνοποίησης, 

αλλά κυριαρχεί το ζωοτροφικό, µε 
τον παραγωγό Σταύρο Αµανατίδη 
από την Κοζάνη να τονίζει ότι οι 
τιµές που ακούγονται από τους ε-
µπόρους είναι για 12 λεπτά «και 
δεν αφήνουν περιθώριο στους α-
γρότες ούτε να βγάλουν τα έξο-
δά τους. Με το κόστος παραγωγής 
στα 72 ευρώ το στρέµµα και µέση 
απόδοση 500 κιλά µπαίνω µέσα 
12 ευρώ το στρέµµα».

ΤΩΝ  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
  & ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ

Στην τήρηση της τιµής που προ-
βλέπεται από τις συµβάσεις, δη-
λαδή στα 17,2 λεπτά το κιλό για 
το βυνοποιήσιµο κριθάρι, επανέρ-
χεται η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, κα-
θώς µετά από πολλές παλινωδί-
ες που δηµιούργησαν βαρύ κλίµα 
στους καλλιεργητές, έκανε το ένα 
βήµα πίσω και ανακοίνωσε ότι θα 
παραλάβει το σύνολο της συµβο-
λαιοποιηµένης παραγωγής, χωρίς 
νέα χαµηλότερα πλαφόν.

Πληροφορίες θέλουν την από-
φασή της αυτή να είναι αποτέλε-
σµα των χαµηλών στρεµµατικών 
αποδόσεων σε όλες σχεδόν τις πε-
ριοχές που καλύπτονται από τις 
συµβάσεις, της αντίδρασης των 
παραγωγών µετά τα δηµοσιεύµα-
τα της Agrenda και του Agronews 
και της απόφασης της Ζυθοποιί-
ας Μακεδονίας – Θράκης να πα-
ραλάβει όλα τα κριθάρια µε την 
τιµή της σύµβασης.

Στην προσπάθεια της εταιρείας 
να εκµηδενιστούν, κατά το δυνα-
τό, οι απώλειες εισοδήµατος των 
περίπου 2.500 συνεργαζόµενων 
αγροτών, από τον κορωνοϊό, γί-
νεται λόγος και για «συνένωση 
των δυνάµεων» µε κατά τόπους 
συνεργάτες της, οι οποίοι, λει-
τουργώντας ως ενδιάµεσοι, συνά-
πτουν τα συµβόλαια µε τους καλ-
λιεργητές και στο τέλος της σεζόν 
παραλαµβάνουν τη σοδειά τους.

Οι πληροφορίες λένε πως ορι-
σµένοι συνεργάτες, αναγνωρίζο-
ντας πως έχουν στηριχθεί από την 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία τα προηγού-

µενα χρόνια, εξέφρασαν πρόθεση 
να «σηκώσουν» ένα κοµµάτι του 
βάρους από την επιπλέον δαπά-
νη που θα απαιτηθεί, ώστε να α-
πορροφηθεί και η πλεονάζουσα 
σοδειά, µε τη συµφωνηµένη τι-
µή. Για παράδειγµα, η ζυθοποιία 
θα αναλάβει να καλύψει περί το 
90%-95% του κόστους και το υπό-
λοιπο ο ενδιάµεσος συνεργάτης, 
µειώνοντας το ποσοστό της προ-
µήθειάς του, για να µη διαταρα-
χθεί η σχέση µε τους παραγωγούς.

Το αρχικό «πισωγύρισµα» που 
φάνηκε να κάνει η Αθηναϊκή Ζυ-
θοποιία, ήταν αποτέλεσµα της α-

γωνίας των διοικούντων του ελ-
ληνικού βραχίονα της ολλανδι-
κής πολυεθνικής µετά τη µείωση 
στην κατανάλωση µπύρας, λόγω 
του Covid-19, σε συνδυασµό µε 
τις αρχικές εκτιµήσεις ότι οι φετι-
νές αποδόσεις στα κριθαροχώρα-
φα θα ήταν πολύ µεγαλύτερες α-
πό αυτές που τελικά καταγράφο-
νται µε την ολοκλήρωση της συ-
γκοµιδής και της παράδοσης των 
βυνοποιήσιµων κριθαριών.

Ενδεικτικό της κατάστασης µε 
είναι ότι στη Χαλκιδική υπολο-
γίζεται πως το φετινό «στήσιµο» 
είναι γύρω στα 500-550 κιλά το 
στρέµµα, που σηµαίνει ότι είναι 
περίπου 100 κιλά χαµηλότερο α-
πό πέρυσι. Αντίστοιχη µείωση πα-
ρουσιάζεται και στο Κιλκίς, όπου 
κατά µέσο όρο, όπως µας είπε ο 
κ. Φίλιππος Κοτανίδης, η παρα-
γωγή είναι στα 350- 400 κιλά α-
νά στρέµµα, ενώ στα περίπου 500 
κιλά ανά στρέµµα, κατά τον παρα-

γωγό Γιάννη Παπαδόπουλο είναι 
το στήσιµο και στα κριθαροχώρα-
φα του ∆ήµου Λαγκαδά.

Η ανακοίνωση 
της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας:

«Για την αγορά της συνολικής πο-
σότητας κριθαριού στη συµφωνη-
µένη τιµή των συµβολαίων δεσµεύ-
εται η Αθηναϊκή Ζυθοποιία και οι 
συνεργάτες της σε όλη την Ελλάδα. 

Φέτος, παρά το ότι ο κλάδος της 
ζυθοποιίας υπέστη πολύ µεγάλο 
πλήγµα µέσα στις απρόβλεπτες κα-
ταστάσεις που δηµιουργήθηκαν 
λόγω της πανδηµίας, η Αθηναϊ-
κή Ζυθοποιία παραµένει σταθερή 
στη δέσµευσή της για την προµή-
θεια εγχωρίως παραγόµενου κρι-
θαριού για όλες τις ανάγκες παρα-
γωγής της στην Ελλάδα. Καταρχάς 
αγοράζει σηµαντικά περισσότερο 
κριθάρι από όσο θα χρειαστεί για 
την παραγωγή στη χώρα µας, κα-
λύπτοντας ήδη το µεγαλύτερο µέ-
ρος των συµβολαιακών ποσοτήτων 
και  στρέφεται ακόµα πιο δυναµι-
κά στις εξαγωγές ελληνικής βύνης. 

Παράλληλα ενώνει δυνάµεις µε 
τους συνεργάτες της σε όλη την Ελ-
λάδα για να µην πληγεί το εισόδη-
µα των Ελλήνων παραγωγών που 
συµµετέχουν στο πρόγραµµα, υλο-
ποιώντας µιας συντονισµένη, συλ-
λογική προσπάθεια για την αγορά 
της υπόλοιπης, πολύ µικρής πλέον, 
ποσότητας που περιλαµβανόταν στις 
συµφωνίες για φέτος, και στη συµ-
φωνηµένη τιµή αγοράς. Τελικός στό-
χος της εταιρείας και των συνεργα-
τών της να φτάσουν την απορρό-
φηση της συνολικής ποσότητας κρι-
θαριού του αρχικού σχεδιασµού».

Αποκαθιστά την τάξη η Αθηναϊκή Ζυθοποιία
Μένουν τα 17,2 λεπτά στα συµβόλαια 
Δέσµευση για παραλαβή όλων των ποσοτήτων, χωρίς χαµηλότερα πλαφόν

Ασύµφορο παραµένει το κτηνοτροφικό κριθάρι
µέχρι 14 λεπτά στην Ανατολική και ∆υτική Μακεδονία

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Η ζυθοποιία θα αναλάβει να 

καλύψει περί το 90%-95% του 

κόστους και το υπόλοιπο 

ο ενδιάµεσος συνεργάτης της

E
ξαγωγή για µέτριας ποιότη-
τας σιτάρια στα επίπεδα των 
268 ευρώ ο τόνος FOB λι-
µάνι µας σηµειώθηκε στην 

αγορά µας, ενώ πλέον διακρίνεται 
µια ανοδική τάση η οποία πηγάζει 
από την όχι και πολύ θετική πρώ-
τη εικόνα της ιταλικής παραγωγής. 
Βέβαια οι ζητήσεις για την ώρα α-
φορούν τα µέτρια ποιοτικά σιτάρια, 
ενώ για τις καλές ποιότητες δεν έ-
χουν ξεκινήσει οι διαπραγµατεύ-
σεις. Αναφορικά µε τιµές παραγω-
γού ακόµα δεν έχουν ακουστεί σε 
ευρύ φάσµα επίσηµα τιµολογηµένα 
νούµερα. Οι αποδόσεις στο χωράφι 
είναι σαφώς χαµηλότερες του µέ-
σου όρου των προηγούµενων ετών. 

Στα σκληρά σιτάρια, η πρώτη λί-
στα τιµών για την νέα σοδειά ήταν 

ενισχυµένη κα-
τά 20 ευρώ σε 
σχέση µε την 
τελευταία της 
περσινής πλέ-
ον σοδειάς. Συ-

γκεκριµένα στα ποιοτικά σιτάρια 
µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη 
80% και πρωτεΐνη 13% η τιµή απο-
θήκης παραγωγού διαπραγµατεύε-
ται στα 320-325 ευρώ ο τόνος. Επί-
σης για τη δεύτερη ποιότητα µε ει-
δικό βάρος 76 kg/hl, υαλώδη 70% 
και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης 
παραγωγού είναι στα  310-315 ευ-
ρώ ο τόνος. Η πρώτη εικόνα αλω-
νισµού στη γειτονική µας χώρα δεν 
είναι υποσχόµενη, µιας που οι α-
ποδόσεις δεν είναι ιδιαίτερα καλές, 
ενώ και ποιοτικά φαίνονται τα σι-
τάρια να υστερούν σε κάποια χα-
ρακτηριστικά. Φυσικά χρειαζόµα-
στε ακόµα κάποιες εβδοµάδες για 
να βγουν ασφαλή συµπεράσµατα. 

Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, 
η προοπτική της µεγάλης σοδειάς 
στις ΗΠΑ έχει φέρει πίεση στα µα-
λακά σιτάρια, η οποία έφτασε τις 
τιµές στα χαµηλά του περασµένου 
Οκτωβρίου. Πλέον η αµερικανική 
σοδειά είναι πολύ ανταγωνιστική 
και αναµένεται στήριξη του χρη-
µατιστηρίου από τη φυσική αγο-
ρά. Στη Γαλλία, η πορεία τιµών ή-
ταν πτωτική εµφανώς επηρεασµέ-
νη από την πτώση στο Σικάγο. Τα 
συµβόλαια Σεπτεµβρίου ‘20 κυµαί-
νονται στα 182 ευρώ ο τόνος και 
πλέον αναµένουµε τον νέο διαγω-
νισµό αγοράς µαλακού που ανα-
κοίνωσε η Αίγυπτος. 

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΑΝΟ∆ΙΚΗ Η ΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΛΗΡΟ
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Άπιαστο όνειρο 
δείχνουν τα 70 σεντς

Τα λιγότερα
στρέμματα οχυρό
για το βαμβάκι 

Το κακό και το ά-
σχηµο σενάριο για 
την πορεία των τιµών 

βάµβακος αποτυπώνει σε πρόσφα-
τη ανάλυσή της η ∆ιεθνής Συµ-
βουλευτική Βάµβακος, εξετάζο-
ντας δυο περιπτώσεις ανάκαµψης 
των τιµών: µε ήπιους ρυθµούς και 
µε βασανιστικά αργούς. 

Θα έλεγε κανείς ότι το πρώτο 
σενάριο, αυτό της µετριοπαθούς 
επιστροφής δοκιµάζεται ήδη, α-
φού στο χρηµατιστήριο βάµβα-
κος τα µελλοντικά συµβόλαια Ι-
ουλίου διαπραγµατεύονται στα 60 
σεντς η λίµπρα, ενώ για τα συµβό-
λαια ∆εκεµβρίου η τιµή φτάνει τα 
59,57 σεντς. Σε αυτό το ενδεχόµε-
νο, σύµφωνα µε την ICAC το προϊ-
όν θα ανακάµψει µαζί µε την υπό-
λοιπη αγορά, όσο η κατανάλωση 
θα επιστρέφει σε προ πανδηµίας 
επίπεδα. Άλλωστε ήδη το βαµβάκι 
φαίνεται να έχει αφήσει πίσω του 
τα χειρότερα όταν πριν από µερι-
κές εβδοµάδες η τιµή στο Σικάγο 
έφτασε τα 48 σεντς ανά λίµπρα. 
Σε αυτό το πλαίσιο, η επιστροφή 

στα 70 σεντς, παραµένει πάντως 
µακρινή αφού ήδη διανύεται µια 
περίοδος υποκατανάλωσης όπου 
ο κόσµος δύσκολα θα ψωνίζει τε-
λικά προϊόντα βάµβακος, όλα τα 
κλωστήρια θα λειτουργούν αλλά 
σε χαµηλότερους ρυθµούς, ενώ 
και οι µεγάλοι οίκοι µόδας έχουν 
µειώσει τις παραγγελίες.

Το άσχηµο σενάριο τώρα, θέλει 
το βαµβάκι να εγκλωβίζεται στο υ-
φιστάµενο εύρος τιµών για αρκετά 
µεγαλύτερο διάστηµα, ώστε τελικά 
τα αποθέµατα να ενισχυθούν και να 
διατηρήσουν εµπόδια και για την 
µεθεπόµενη εµπορική χρονιά που 
ξεκινά το 2021. Στο χρηµατιστήριο 
αρκετοί φοβούνται διόρθωση κα-
θώς θεωρούν πως η χρηµατιστη-
ριακή εικόνα δεν συνδέεται µε το 
τι συµβαίνει στην φυσική αγορά. 

Πάντως όπως εξηγούν στην 
Agrenda αναλυτές, υπάρχουν θε-
µελιώδη στην αγορά που θα µπο-
ρούσαν να στηρίξουν το προϊόν 
και να του επιτρέψουν να δοκι-
µάσει τους επόµενους µήνες τι-
µές κοντά στα 65 σεντς.   

Μειωµένη κατά 4% αναµένεται ότι θα εί-
ναι η παγκόσµια παραγωγή βάµβακος κα-
τά την επερχόµενη εµπορική περίοδο, µε 
την ICAC να αναµένει ποσότητα που δεν 
θα ξεπεράσει τους 25,2 εκατ. τόνους. Οι 
αγρότες σε µεγάλα βαµβακοπαραγωγικά 
κέντρα έβαλαν λιγότερες εκτάσεις, ως α-
πόρροια των χαµηλών τιµών και των εν-
δείξεων που υπήρχαν στην αγορά ήδη α-
πό την περίοδο σποράς στο βόρειο ηµι-
σφαίριο. Σηµειώνεται ότι για την περίο-
δο 2019-2020 η παραγωγή ανήλθε στους 
25,2 εκατ. τόνους. Εν τω µεταξύ, η παγκό-
σµια κατανάλωση για το 2019-2020 εκτι-
µάται επί του παρόντος στους 23 εκατ. τό-
νους από την πρόσθετη πίεση των µέτρων 
περιορισµού και τη συνεχή πίεση των πα-
γκόσµιων εµπορικών εντάσεων. 

Με τη µείωση της χρήσης, τα επίπεδα 
των τελικών αποθεµάτων αναµένεται να 
αυξηθούν σε 21,8 εκατ. τόνους µε την α-
ναλογία αποθεµάτων προς χρήση σε υψη-
λά επίπεδα ρεκόρ. Παρ’ όλα αυτά, η αγο-
ρά έχει διαµορφώσει ένα στήριγµα γύρω 
από τα 60 σεντς, το οποίο προσπαθεί να 
κρατήσει µε νύχια και µε δόντια. Σύµφω-
να µε αναλυτές, ακόµα και κάποια διόρ-
θωση να συντελεστεί, δεν θα βρουν οι α-
γοραστές πολλά περιθώρια να σπρώξουν 
την τιµή µακριά από τα 60 σεντς.

Οι εκτιµήσεις του ∆ΝΤ για συστολή 3% στην παγκόσµια οικονοµία αναµένεται να συµβάλουν σε µείωση 
11% στην κατανάλωση βαµβακιού. Ωστόσο, όσο η αγορά επιστρέφει η κατανάλωση ανακάµπτει.

Αυξάνει το ΑΕΠ, παρασύρει την κατανάλωση
ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
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ICAC

∆ΝΤ

Μια συρρίκνωση της παγκόσµιας οικονοµίας κατά 3% 
σύµφωνα µε τις τελευταίες εκτιµήσεις του ∆ΝΤ, σηµαίνει και 
µείωση της κατανάλωσης βαµβακιού κατά 11%, αποτιµά η 
ICAC. Ήδη οι τρεις µεγαλύτεροι εισαγωγείς 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης σε 
όρους αξίας -ΕΕ, ΗΠΑ και Ιαπωνία- µείωσαν σηµαντικά τις 
εισαγωγές αυτών των ειδών το πρώτο τρίµηνο του 2020. 
Από τα τέλη Φεβρουαρίου, πολλές παραγγελίες εξαγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ενδυµάτων έχουν 
ακυρωθεί ή καθυστερήσει και µεγάλες εταιρείες λιανικής 
έχουν υποβάλει αίτηση πτώχευσης. 
Ως αποτέλεσµα, η ICAC αναφέρει ότι οι βραχυπρόθεσµες 
προοπτικές για την εν λόγω βιοµηχανία αναµένεται να είναι 
αρνητικές. Ειδικότερα, οι έµποροι βαµβακιού διατρέχουν 
κίνδυνο µείωσης της αξίας του εµπορίου λόγω ακυρώσεων 
συµβολαίων και απώλειας αγοράς. Την ίδια στιγµή, οι 
χρεώσεις αποθήκευσης µπορεί να αντιπροσωπεύουν
κόστος 16 εκατ. δολαρίων ανά µήνα. Ωστόσο, από τη µία η 
βιοµηχανία υφασµάτων, που επανέρχεται σταδιακά, από την 
άλλη, οι αγορές της Κίνας, η οποία έχει ήδη παραγγείλει 
100.000 µπάλες από τα ΗΠΑ προκειµένου να χτίσει τα 
κρατικά της αποθέµατα, θα στηρίξουν το προϊόν τους 
δύσκολους προσεχείς µήνες. ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ 



Ασανσέρ μεταβλητότητας οι 
διεθνείς αγορές και το ΧΑ
Σε ασανσέρ μεταβλητότητας, έχουν 
επιβιβαστεί οι διεθνείς αγορές και μαζί με 
αυτές και το Ελληνικό Χρηματιστήριο, καθώς 
την μία μέρα δείχνουν να ελέγχουν την τάση 
οι συγκρατημένα αισιόδοξοι, ενώ την αμέσως 
επόμενη επιστρέφει η επιφυλακτικότητα, με 
τους επενδυτές να παρακολουθούν την 
αύξηση των κρουσμάτων σε πολλές περιοχές 
του πλανήτη, ενώ η πορεία της πανδημίας και 
στην Ελλάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
επηρεάζει την επενδυτική ψυχολογία.

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ: Ολοκληρώθηκε 
η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 2 
εκατ. ευρώ της 100% θυγατρική 

της, LOULIS INTERNATIONAL 
FOODS ENTERPRISES BULGARIA 
LTD, όπως ανακοίνωσε σήμερα η 
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ Α.Ε.

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Αύξηση κερδών προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων, αλλά 
και ενοποιημένου κύκλου εργασιών, 
για την χρήση που έληξε την 31 
Δεκεμβρίου 2019, κατέγραψε ο 
όμιλος Εβροφάρμα. Συγκεκριμένα, τα 
κέρδη προ φόρων, τόκων και 
αποσβέσεων (EBIΤDA) ανήλθαν για 
τον όμιλο σε 3,647 εκατ. έναντι 3,318 
εκατ. ευρώ και για την εταιρεία σε 
2,356 εκατ. έναντι 2,236 εκατ. ευρώ. 
Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών 
ανήλθε στα 33,481 εκατ. ευρώ έναντι 
των 32,535 εκατ. ευρώ την 
προηγούμενη χρήση. 

ΚΡΙ-ΚΡΙ: Στις 7 Ιουλίου θα 
πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση 
των μετόχων της ΚΡΙ-ΚΡΙ με 
αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την 
έγκριση διάθεσης κερδών της 
εταιρικής χρήσης 2019, διανομή 
μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από 
τα κέρδη και την έγκριση 
προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών.

CΟFFEE ISLAND: Μια νέα 
επιχειρηματική πρόταση, απόλυτα 
προσαρμοσμένη στις σύγχρονες 
ανάγκες και συνθήκες της αγοράς 
παρουσιάζει η εταιρεία καφεστίασης, 
Coffee Island. Πρόκειται για τα Coffee 
Little Island, ένα μοντέλο 
προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες 
της εκάστοτε αγοράς που μπορεί να 
φιλοξενηθεί σε μικρούς χώρους ή να 
πάρει τη μορφή του ως shop-in-shop, 
καντίνα ή pop-up store.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Για τον Ιούλιο μετατίθεται, με βάση 
το αισιόδοξο σενάριο, η απόφαση για 
την πρόταση της Κομισιόν σχετικά με 
τη σύσταση Ταμείου Ανάκαμψης 750 
δισ. ευρώ, μετά τις αιτιάσεις της Γερ-
μανίας ότι γι’ αυτό το βήμα είναι απα-
ραίτητη μια διά ζώσης συνεδρίαση.

Έτσι, η με τηλεδιάσκεψη σύνοδος 
Κορυφής, της 19ης Ιουνίου, όπως είχε 
προϊδεάσει και η Γερμανίδα καγκελά-
ριος, Άνγκελα Μέρκελ, αποτέλεσε α-
πλά μια ευκαιρία για ανταλλαγή από-
ψεων. Στο ίδιος μήκος κύματος κινή-
θηκε και ο Ευρωπαίος επίτροπος Οικο-
νομικών Υποθέσεων, Πάολο Τζεντιλό-
νι, ο οποίος χαρακτήρισε την σύνοδο 
ως «ένα ενδιάμεσο σταθμό». Την ίδια 
ώρα, η επικεφαλής της Επιτροπής Ε-
λέγχου του Προϋπολογισμού του Ευ-

ρωκοινοβουλίου,  Μόνικα Χοχλμάγι-
ερ εκφράζει την εκτίμηση ότι το Τα-
μείο Ανάκαμψης θα διαμορφωθεί τε-
λικά κάτω από τα 750 δισ. ευρώ, ζη-
τώντας παράλληλα ένα νέο και αυστη-
ρότερο σύστημα ελέγχου για τη χρή-
ση των κονδυλίων.

Στο μεταξύ, ο Τζέρεμι Γκράνθαμ εκ 
των ιδρυτών της GMO Investment and 
Asset Management, λέει πως η χρη-
ματιστηριακή αγορά των ΗΠΑ είναι 
ήδη μια φούσκα και η επένδυση σε 
αυτήν «είναι ένα παιχνίδι με τη φω-
τιά». Οι μεμονωμένοι επενδυτές που 
εισέρχονται τώρα στην αγορά θα πρέ-
πει να πουλήσουν μετοχές των ΗΠΑ, 
να αγοράσουν μετοχές αναδυόμενων 
αγορών και να «πετάξουν το κλειδί» 
για λίγα χρόνια, είπε.

Philosofish
Διάκριση υψηλού κύρους απέσπασε  
η Philosofish στο φετινό διεθνή 
διαγωνισμό γευσιγνωσίας του 
International Taste Institute (πρώην 
iTQi). Ανάμεσα στα 1.500 και πλέον 
προϊόντα που βραβεύτηκαν φέτος,  
τρία από τα προϊόντα της Philosofish 
κατέκτησαν το Superior Taste Award 
2020-Βραβείο Ανώτερης Γεύσης-2 
αστεριών: λαυράκι, τσιπούρα, φαγκρί.

Ζαγόρι
Η ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ στηρίζει την κοινή 
προσπάθεια για την επανεκκίνηση του 
τουρισμού στη χώρα μας με τη δωρεά 
ατομικών φιαλών Φυσικό Μεταλλικό 
Νερό ΖΑΓΟΡΙ, που θα δίνονται σε όλους 
τους επισκέπτες των αρχαιολογικών 
χώρων οι οποίοι δεν διαθέτουν προς το 
παρόν αναψυκτήρια. Κάθε φιάλη θα 
προσφέρεται δωρεάν μαζί με το εισιτήριο 
εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο.

Παζάρια δια ζώσης για 
το ταμείο ανάκαμψης

 Αποφάσεις με φυσική παρουσία ζητά το Βερολίνο 
 Παιχνίδι με φωτιά η Wall Street, λέει ο Γκράνθαμ

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
671,60

TZIΡΟΣ (εκατ. ¤)
Πέµπτη 18/06
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Παρασκευή

12/06
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Τρίτη
16/06

∆ευτέρα
15/06

Τετάρτη
17/06

Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
CPI Α.Ε. 0,4760 19,60 % 

ΕΛΒΕ Α.Β.Ε.Ε. 3,4000 7,59 % 

ΙΑΣΩ ΙΔ.Γ.Μ.Γ.&ΠΑΙΔ.ΚΛ.ΔΙΑ.ΘΕΡ.&ΕΡ 1,3300 5,56 %

ΟΠΤΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝ. ΑΒΕΤΕ 2,1000 3,96%

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ - MODA BANGO Α.Ε. 0,4400 3,77%

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ-ΔΡΟΜΕΑΣ 0,2900 -14,71 %

KΡΕ.ΚΑ Α.Ε. 0,2680 -6,67 % 

ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 1,0560 -6,55 % 

CENERGY HOLDINGS S.A. 0,9080 -5,42 % 

ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. 1,9000 -4,52% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.028,09 -0,35%
 NASDAQ Comp 9.916,28  +0,050% 
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.250,58 -0,51%
Λονδίνο FTSE 100 6.224,07 -0,47%
Φρανκφούρτη DAX-30 12.281,53 -0,81% 
Παρίσι CAC-40 4.958,75 -0,75%
Ζυρίχη SMI 10.186,50 -0,15%
Τόκιο NIKKEI-225 22.355,46 -0,45%
 
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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Η καθημερινότητα στην μετά κορωνοϊού εποχή

Α
πό το Μάρτη όταν γιγαντώθηκε η εποχή 
του κορωνοϊού, στην προσπάθεια να δια-
σφαλιστεί η δηµόσια υγεία, απαγορεύτη-
κε η πρόσβαση των πολιτών σε όλες τις υ-

πηρεσίες και άρχισαν να ξεφυτρώνουν σωρηδόν ψη-
φιακές πλατφόρµες παντός είδους.

 Πρόβληµα 1ο: 
Τα ψηφιακά µητρώα
Ξαφνικά κάθε µέρα ανοίγει 

και ένα ηλεκτρονικό µητρώο. Οι 
υπόχρεοι παραγωγοί θα πρέπει 
να εγγραφούν σε αυτά, ανάλογα 
µε το είδος της παραγωγής ή της 
εκτροφής µε την οποία ασχολού-
νται. Σε περίπτωση που δεν το κά-
νουν, ο νόµος ορίζει για την κάθε 
µη εγγραφή, την επιβολή δυσθε-
ώρητων προστίµων. Οι περισσό-
τεροι παραγωγοί δεν έχουν δώσει 
καµία σηµασία, άλλοι γιατί δεν το 
πήραν χαµπάρι, άλλοι γιατί είναι 
λίγο δεν βαριέσαι κι άλλοι για-
τί εξαιρούνται φυσικά όσοι µπή-
καν στη διαδικασία να ενδιαφερ-
θούν και να προβούν στις προ-
βλεπόµενες ενέργειες. Κατά και-
ρούς έχουµε επισκέψεις εκπρο-

σώπων αγροτικών συνεταιρισµών, Οµάδων Παρα-
γωγών και λοιπών εκπροσώπων της παραγωγικής 
τάξης της χώρας στα υπουργεία, οι οποίες όµως κά-
θε φορά έχουν να κάνουν αποκλειστικά µε τα προ-
βλήµατα του χώρου τους µε την πολύ στενή έννοια 
του όρου. Πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι και κυ-
νηγούν τη λύση των προβληµάτων τους, µε όποιο 
πρόσφορο τρόπο µπορούν.

Γνωρίζουν φυσικά ότι αυτό το «διαίρει και βασί-
λευε», οι υπηρεσιακοί παράγοντες έχουν βρει µαγικό 
τρόπο και το διατηρούν στην πρώτη γραµµή, αναγκά-
ζοντας τους αγρότες να µην µπορούν ποτέ να συµ-
φωνήσουν σε τίποτε από τα κοινά τους προβλήµατα.

1α. Νωπά και Ευαλλοίωτα 
προϊόντα: Τα πρόστιµα που προ-
βλέπονται για τον παραγωγό που 

δεν αναρτά τα τιµολόγια στην ψηφιακή πλατφόρµα, 
είναι 5% επί της αξίας του τιµολογίου. Αυτό προέβλε-
πε ο νόµος αλλά η ανάρτηση των τιµολογίων έχει α-
νασταλεί µέχρι νεωτέρας.  Το χειρότερο όµως είναι 
άλλο: ο λόγος για τον οποίο δηµιουργήθηκε το Μη-
τρώο αυτό, ήταν η ανάγκη να δηµιουργηθεί ρευστό-
τητα για τους παραγωγούς, αφού υποχρεώνονται (υ-
ποτίθεται) οι έµποροι να πληρώσουν τους παραγω-
γούς εντός 60 ηµερών. ∆εν ιδρώνει το αυτί κανενός 
(ακόµη και σήµερα), διότι στην ουσία δεν λειτουργεί 
η πλατφόρµα για τα ανεξόφλητα τιµολόγια. 

1β. ΕΛΓΟ ∆ήµητρα: Υποχρεώσεις αγοραστών 
και παραγωγών γάλακτος: Η ΚΥΑ 838/51008 υ-
ποχρεώνει αγοραστές και παραγωγούς να προβούν 
σε µία σειρά ενεργειών ώστε να είναι σύννοµοι µε τα 
προβλεπόµενα. Οι πρώτες επιστολές για την επιβο-
λή προστίµων ξεκίνησαν να αποστέλλονται. Κανένας 
δεν έχει πάρει χαµπάρι τίποτα. Έχουµε κάνει του κό-
σµου τις ενηµερώσεις, αλλά ακόµη και σήµερα, δεν 
κινείται τίποτα ειδικά από τους παραγωγούς του ει-
δικού καθεστώτος. Κι αν το γνωρίζουν οι µεγάλες ε-
ταιρείες παραγωγής και εµπορίας, οι µικροπαραγω-

γοί είναι στον κόσµο τους. ∆εν γίνονται πλέον απο-
δεκτές εκφράσεις του στυλ «δεν το ήξερα/τι ξέρω ε-
γώ;». Τις ενηµερωτικές επιστολές όσοι τις έχουν πα-
ραλάβει, τις πήγαν στο λογιστή τους (κακώς, κάκιστα). 
Πρέπει να συνεννοηθείτε µε τον κτηνίατρο που σας 
παρακολουθεί γιατί τα στοιχεία που ζητούνται προς 
συµπλήρωση είναι τέτοια που, εκ των πραγµάτων, 
και να θέλω δεν µπορώ ως λογιστής να βοηθήσω. 

Πρόβληµα 2ο: 
Εργόσηµα
Και καλά, εκεί στο υπουργείο Εργασίας πες ότι δεν 

ασχολούνται µε το αντικείµενο γιατί δεν το γνωρίζουν 
ή γιατί δεν τους κόβει το κεφάλι ή γιατί δεν τους ενό-
χλησαν. Οι αγρότες-παραγωγοί, δεν καταλαβαίνετε 
ότι για κάθε άτοµο που απασχολείτε στο χωράφι, αν 
το βρουν χωρίς πίνακα προσωπικού, έχετε πρόστι-
µο 10.550 ευρώ αν είναι Έλληνας και 15.500 ευρώ 
αν είναι αλλοδαποί; Πρέπει να έρθουν στην πόρτα 
σας ή µάλλον στο χωράφι σας, να την φάτε κατακέ-
φαλα και µετά να αρχίσετε να τρέχετε; Συγκεντρώ-
στε τα συνδικαλιστικά σας όργανα και πιέστε σε κά-
θε κατεύθυνση για την κατάργηση της υποβολής του 
χειρόγραφου πίνακα προσωπικού. Και ζητήστε την 
ενεργοποίηση του άρθρου που ψηφίστηκε, για την 
ενεργοποίηση υποβολής του εργοσήµου στο σύστη-
µα ΕΡΓΑΝΗ, απολογιστικά όµως και µέχρι το τέλος.

Θα µπορούσα να γράφω για τα προβλήµατα που 
έχω εντοπίσει στην πράξη και να γεµίσω την εφηµε-
ρίδα, αλλά δεν θα είχε νόηµα.

Κι αν υποθέσουµε ότι το υπουργείο θέλει προτά-
σεις για τροποποίηση των προβληµάτων, ατοµικά δεν 
µπορώ να προσφέρω πολλά πράγµατα, παρά µόνο 
ανάδειξη των προβληµάτων. Πρέπει τα όποια προ-
βλήµατα να µεταφερθούν µε τους προβλεπόµενους 
τρόπους από τους συνδικαλιστές εκπροσώπους των 
αγροτών, ώστε να υπάρχει µία επίσηµη θέση απένα-
ντι στο υπουργείο. Κι αν βρίσκεστε σε περίοδο φουλ 
αγροτικών εργασιών, τα προαναφερόµενα έχουν αρ-
κετό καιρό που είναι στην επιφάνεια και πρέπει να 
δροµολογηθούν άµεσα λύσεις. 

Πρόστιµα στα νωπά
Πρόστιµο 5% επί της 

αξίας του τιµολογίου για 
παραγωγό που δεν το 

αναρτά στην πλατφόρµα 

Χωρίς πίνακα
Για κάθε αγρεργάτη, 

χωρίς πίνακα προσωπι-
κού, ως 15.500 ευρώ το 

πρόστιµο στον παραγωγό

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)

«ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
∆ΗΛΩΣΕΩΝ»

Συνεχίζεται η υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων. Το γεγονός 

ότι δόθηκε παράταση δε σηµαίνει ότι 
µπορείτε να αφήσετε την υποβολή 

τους στο τέλος του Ιουλίου. 
Επικοινωνήστε µε το λογιστή σας και 

προγραµµατίστε το ραντεβού σας.

«Το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης έχει ενηµερωθεί»

Το θέµα µε την υποβολή του χειρόγραφου 
πίνακα προσωπικού για τους απασχολούµενους 
εργάτες γης, έχει ήδη γνωστοποιηθεί στο 
Αγροτικής Ανάπτυξης µήνες πριν. ∆υστυχώς, 
το πρόβληµα πρέπει να λυθεί από το υπουργείο 
Εργασίας. Γιατί δεν έχει ήδη λυθεί ακόµη, δεν 
γνωρίζω και ειλικρινά αδυνατώ να κατανοήσω. 
Ο µόνος λόγος διατήρησης του είναι για µένα η 
επιβολή προστίµων. 
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Σε μία 5ετία θα επανέλθει 
η αγορά αλκοολούχων

  Αργεί η επιστροφή της κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών στις 
αποδόσεις του 2019, οι χώρες BRIC δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Μια 5ετία θα απαιτηθεί για να ανακάµψει η 
ζήτηση στον τοµέα των αλκοολούχων πο-
τών συµπεριλαµβανοµένου και του οίνου 
από την πανδηµία, κι αυτό οφείλεται σύµ-
φωνα µε Βρετανούς αναλυτές στο γεγονός 
ότι οι χώρες BRIC (αναδυόµενες οικονοµί-
ες Βραζιλίας, Ρωσίας, Ινδίας, Κίνας, Ν.Α-
φρικής) πιθανότατα δεν θα αναπτυχθούν 
προς όφελος της παγκόσµιας αγοράς αυ-
τή τη φορά, σε αντίθεση µε αυτό που συ-
νέβη το 2008 - 2009. «Η Κίνα πιθανότατα 
θα δώσει ώθηση, ειδικά αν η επιδηµία δεν 
ξαναεµφανιστεί εκεί, αλλά πιθανώς η Ρω-
σία, η Ινδία και η Βραζιλία δεν θα συνει-
σφέρουν τόσο πολύ στη ζήτηση αυτή τη 
φορά», εκτιµά ο Mark Meek, CEO του IWSR, 
που βλέπει πως η επιστροφή των κατανα-
λωτών στις συνήθειες τους πριν από την 
υγειονοµική κρίση και στις αποδόσεις του 
2019, έχει ακόµη δρόµο. Κατά τον ίδιο, η 
Νότια Αφρική, θα επηρεαστεί αναµφίβο-
λα από τις χαµηλές τιµές του πετρελαίου 
και την κρίση Covid-19 που είναι πιθανό 
να αναπτυχθεί και σε αυτήν την ήπειρο.

«Είναι σαφές ότι η πανδηµία θα έχει βα-
θύτερο και πιο διαρκές αντίκτυπο στον πα-
γκόσµιο τοµέα των αλκοολούχων ποτών α-
πό οτιδήποτε έχουµε βιώσει στο παρελθόν. 
Ακόµη και η επιβράδυνση που ακολούθη-
σε την οικονοµική κρίση του 2008 ήταν 
λιγότερο σοβαρή από αυτή που βλέπουµε 
αυτή τη στιγµή. Με πολλούς τρόπους, το 
2019 µπορεί να ήταν το τελευταίο «κανο-
νικό» έτος για τη βιοµηχανία αλκοολού-
χων ποτών». Τα σχόλια του Mark Meek, εί-
ναι χωρίς προφάσεις. Όχι µόνο οι ζηµιές 
που υπέστησαν στον τοµέα του CHR (εστί-
αση, κάβες, ξενοδοχεία) και του ταξιδιω-
τικού λιανικού εµπορίου δεν αντισταθµί-
στηκαν από τις πωλήσεις της µαζικής δια-

νοµής ή του ηλεκτρονι-
κού εµπορίου, αλλά και 
οι ψυχολογικές και σωµα-
τικές επιπτώσεις της κρίσης 
θα συνεχίσουν να έχουν διαρ-
κές αντίκτυπο στην κατανάλωση.

Περιγράφοντας την ανάκαµψη µε τη 
µορφή «Swoosh Nike», το IWSR προβλέ-
πει µια µακροπρόθεσµη ανάκαµψη πολύ 
πιο σταδιακή από τις αρχικές προβλέψεις. 
Στην πραγµατικότητα, η πανδηµία τονίζει 
µόνο τα υπάρχοντα κενά, ανεξάρτητα από 
τον τοµέα δραστηριότητας. Έτσι, ο αναλυ-
τής επισηµαίνει ότι «το 2019 η κατανάλω-
ση κρασιού στις Ηνωµένες Πολιτείες είχε 
µειωθεί για πρώτη φορά σε 25 χρόνια, ε-
νώ η µείωση συνεχίστηκε στη βορειοδυ-
τική Ευρώπη, µε εξαίρεση την κατανάλω-
ση των αφρωδών οίνων, οι οποίοι θα µπο-
ρούσαν να επιστρέψουν πιο δυναµικά α-
πό ό, τι τα κρασιά». Μεταξύ των παραγό-
ντων που θα µπορούσαν να επιταχύνουν 
την ανάκαµψη, ο αναλυτής αναφέρει φυ-
σικά το ηλεκτρονικό εµπόριο ως τη νέα 
πρόσβαση στην αγορά.

Ενισχύονται τα εναλλακτικά ποτά
«Είναι σαφές ότι υπήρξε ένας τεράστιος 

προσανατολισµός υπέρ της οικιακής κα-
τανάλωσης σε βάρος της CHR, αλλά αυ-
τή η αλλαγή δεν θα είναι µόνιµη, µακρο-
πρόθεσµα», αναφέρει ο διευθυντής του 
The IWSR , Alistair Smith και προσθέτει 
ότι «Καθώς η κοινωνική απόσταση και οι 
περιορισµοί εξαφανίζονται, πολλοί κα-
ταναλωτές θα ξανακάνουν πραγµατικό-
τητα την επιθυµία τους να πίνουν λιγό-
τερο αλλά καλύτερα και θα συνεχίσουν 
να ευνοούν τη µετριοπαθή κατανάλωση 
και την ευεξία. Μακροπρόθεσµα, αυτή 
η κρίση θα ενισχύσει µόνο τη δυναµική 
εναλλακτικών ποτών µε χαµηλή περιε-
κτικότητα σε αλκοόλ ή χωρίς αλκοόλ».

∆υσκολίες ανάκαµψης
αγοράς οίνου στην Κίνα
Σηµαντικές δυσκολίες ανάκαµψης της κατανάλωση 
κρασιού καταγράφονται στην Κίνα, ενώ οι τελευταίες 
ανεπίσηµες εκτιµήσεις των εισαγόµενων όγκων 
δείχνουν πτώση, µε αξιωµατούχους της χώρας να 
εκτιµούν ότι το 2020 θα είναι «πιο δύσκολη χρονιά» 
των τελευταίων δέκα ετών. Το άρθρο επισηµαίνει τις 
προκλήσεις που πρέπει ακόµη να ξεπεράσει η χώρα 
για να επανενεργοποιήσει την αγορά οίνου, ακόµη 
και µετά την αναστολή της επιδηµίας Covid-19. Στην 
Κίνα, τα εστιατόρια και τα µπαρ έχουν ξαναρχίσει να 
λειτουργούν, αλλά οι πωλήσεις κρασιού ανακάµπτουν 
αργά καθώς η κατανάλωση προέρχεται κυρίως από 
επαγγελµατικά δείπνα και άλλα συµπόσια, τα οποία 
δεν έχουν ακόµη επιστρέψει στα προ πανδηµίας 
επίπεδα. Ο Κινέζος αναλυτής Huaxia Chanjing 
δήλωσε ότι τα στοιχεία του Απριλίου δείχνουν ότι οι 
εισαγωγές κρασιού στην Κίνα µειώθηκαν κατά 
47,8% σε όγκο στα 29,15 εκατοµµύρια λίτρα.

Στους παράγοντες που θα 
µπορούσαν να επιταχύνουν την 
ανάκαµψη στα αλκοολούχα, 
βρίσκεται το ηλεκτρονικό εµπόριο 
ως νέα πρόσβαση στην αγορά.

Ο αναλυτής του IWSR 
επισηµαίνει ότι το 2019 
η κατανάλωση κρασιού στις 
ΗΠΑ µειώθηκε για πρώτη φορά 
σε 25 χρόνια, ενώ η µείωση 
συνεχίστηκε στη βορειοδυτική 
Ευρώπη, µε εξαίρεση την 
κατανάλωση αφρωδών οίνων, 
που θα µπορούσαν 
να επιστρέψουν πιο δυναµικά.

e-πωλήσεις

Αφρώδης οίνοι

H Ρωσία, η Ινδία και η Βραζιλία δεν 
θα συνεισφέρουν τόσο πολύ στη 
ζήτηση αυτή τη φορά, σύµφωνα µε 
τις εκτιµήσεις του IWSR.

IWSR

O Mark 
Meek, CEO 
του IWSR.

ΚΙΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΚΡΑΣΙΟΥ

ΑΞΙΑ
ΚΡΑΣΙΟΥ

ΜΕΙΩΣΗ

ΣΕ ΟΓΚΟ

ΕΚΑΤ. ΛΙΤΡΑ

29,15

29,15

47,8%

ΜΕΙΩΣΗ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

48,5%
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Αρχίζουν τα χτένια πληθαίνουν οι κίνδυνοι      
Σε επιφυλακή για την πρώτη γενιά του πράσινου σκουληκιού στο βαμβάκι βρίσκονται οι 
παραγωγοί που περιμένουν να κάνει την εμφάνισή της στα τέλη του μήνα. Η οψίμιση που 
παρατηρήθηκε, 10-15 ημερών, σε παραγωγικά κέντρα της χώρας αυξάνει σημαντικά 
την πιθανότητα προσβολής των πιο επιβλαβών γενεών του πράσινου σκουληκιού που 
προσβάλλουν κυρίως χτένια και καρύδια. Υπενθυμίζεται, παράλληλα, στους παραγωγούς  
η ανάγκη εφαρμογής της δεύτερης δόσης της λίπανσης στο τελευταίο σκαλιστήρι άμεσα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2019

ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΜΠΑΛΕΣ

1,67
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>  Οι βροχές μετά τη σπορά αύξησαν σημαντικά την πιθανότητα προσβολής των τελευταίων 
και πιο επιβλαβών γενεών πράσινου σκουληκιού στην καλλιέργεια βαμβακιού

Η ΟΨΙΜΙΣΗ 10 ΗΜΕΡΩΝ      
ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

Ο ι παρατεταμένες βροχοπτώσεις 
και οι χαμηλές θερμοκρασίες που 
παρατηρήθηκαν την περίοδο μετά 
τη σπορά, δημιούργησαν οψίμιση 
των βαμβακοκαλλιεργειών περίπου 
10 ημέρων σε Καρδίτσα, Δράμα, 
και Σέρρες σύμφωνα με τις κατά 
τόπους ΔΑΟΚ. Κατά συνέπεια λόγω 
της οψίμισης, αυξάνεται σημαντικά 
η πιθανότητα προσβολής των 
τελευταίων και πιο επιβλαβών 
γενεών πράσινου σκουληκιού 
στην καλλιέργεια βαμβακιού, 
μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τις 
τελικές αποδόσεις. Επισημαίνεται 
ότι, το πράσινο σκουλήκι είναι ένα 
λεπιδόπτερο που προσβάλλει τα 
φύλλα, το άνθος και τα καρύδια 
των βαμβακοφύτων, προκαλώντας 
σημαντική ποιοτική και αποδοτική 
υποβάθμιση. Στα καρύδια, η 
προνύμφη τρέφεται με το εσωτερικό 
τους, προκαλώντας καρπόπτωση 
ή σάπισμα. Χαρακτηριστικό της 
προσβολής είναι η οπή εισόδου της 
προνύμφης στα προσβεβλημένα 
καρύδια και τα περιττώματα της.
Η προσβολή στο βαμβάκι, αρχίζει 
από το δεύτερο δεκαήμερο του 
Ιουνίου. Η γενιά αυτή προσβάλλει 
κυρίως χτένια, λουλούδια, λίγα 
«καρύδια» που εμφανίζονται μέσα 

στον Ιούλιο στις πρώιμες φυτείες, 
αλλά οι ζημιές που προκαλεί δεν 
είναι συνήθως σημαντικές, αφού 
πέρα από το ότι τότε δεν αναπτύσσει 
μεγάλους πληθυσμούς, τα 
καρποφόρα όργανα που προσβάλλει 
αναπληρώνονται σε ικανοποιητικό 
ποσοστό.
Η επόμενη γενιά στο βαμβάκι αρχίζει 
την προσβολή πριν τα τέλη Ιουλίου 
ενώ το μεγαλύτερο μέρος της 
προσβολής παρατηρείται συνήθως 
από τις 5 Αυγούστου μέχρι τις 20 
Αυγούστου. Σε αυτή τη γενιά, οι 
παραγωγοί θα πρέπει επέμβουν με 
εγκεκριμένα σκευάσματα, εφόσον 
υπάρχουν 5-6 προνύμφες στο 
κορυφαίο τμήμα 100 φυτών (ή σε 
100 χτένια ή καρύδια), που είναι το 
όριο οικονομικής ζημιάς. Συνίσταται 
στους καλλιεργητές, η χρήση 
σκευασμάτων Bacillus thuringiensis, 
καθώς έχει εκλεκτική δράση και 
προστατεύει τα ωφέλιμα έντομα.
Για την αντιμετώπιση του πράσινου 
σκουληκιού, τα κυριότερα 
καλλιεργητικά μέτρα είναι η επιλογή 
πρώιμων ποικιλιών, η πρώιμη 
σπορά και γενικά διαχείριση της 
καλλιέργειας για πρώιμη συγκομιδή 
ώστε να περιοριστεί η προσβολή από 
τις τελευταίες γενιές του εντόμου. 
Επιπλέον, οι βαμβακοπαραγωγοί, θα 

πρέπει να αποφύγουν τη γειτνίαση 
της καλλιέργειας με άλλα φυτά 
ξενιστές του εντόμου, όπως η τομάτα 
και το καλαμπόκι.

Μύκητες καπνιάς και 
εξασθένηση φυτών, προκαλούν 
οι θρίπες, οι αφίδες και ο 
τετράνυχος
Στα πρώτα στάδια της καλλιέργειας, 
μέχρι και την εμφάνιση των πρώτων 
χτενιών, οι κυριότεροι εντομολογικοί 
εχθροί της καλλιέργειας είναι οι 
αφίδες, οι θρίπες και ο τετράνυχος. 
Τα έντομα αυτά, μυζούν τους 
νεαρούς φυτικούς ιστούς και 
εκκρίνουν μελιτώματα, με 
αποτέλεσμα την εξασθένιση των 
φυτών και την ανάπτυξη μυκήτων 
καπνιάς, ενώ πολλές φορές είναι 
και φορείς ιολογικών ασθενειών. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, υπάρχουν 
πολλοί φυσικοί εχθροί, όπως 
παρασιτικά και αρπακτικά έντομα, 
οι οποίοι ελέγχουν σημαντικά το 
πληθυσμό των συγκεκριμένων 
επιβλαβών εντόμων. Ωστόσο, σε 
περιπτώσεις που διαπιστωθούν 
μεγάλοι πληθυσμοί για 
πάνω από εφτά ημέρες, οι 
βαμβακοπαραγωγοί θα πρέπει να 
επέμβουν με χημικά και εκλεκτικά 
φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΑΤΟΜΑ 
ΛΥΓΚΟΥ ΑΝΑ 100 
ΦΥΛΛΑ Ο ΨΕΚΑΣΜΟΣ  

Από τα τέλη Ιουνίου, αρχίζει η προσβολή 
της βαμβακοκαλλιέργειας από το λύγκο. Οι 
νύμφες και τα ακμαία άτομα του εντόμου, 
προκαλούν πολλές φορές σημαντικές ζημιές, 
όπως μαύρα στίγματα και συχνά καρπόπτωση 
στα καρποφόρα όργανα του φυτού, καθώς 
μυζούν τους φυτικούς χυμούς. Παρά ταύτα, οι 
παραγωγοί και οι γεωπόνοι θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς πολλές φορές, η 
πτώση των χτενιών μπορεί να προκληθεί και 
από απότομες αλλαγές του καιρού, και άλλους 
αβιοτικούς παράγοντες, και όχι τόσο από την 
προσβολή του λύγκου.  Σε κάποιες περιπτώσεις 
ο λύκος τρέφεται και με τα ακραία μεριστώματα 
του φυτού δημιουργώντας έτσι πρόβλημα στην 
ανάπτυξη του. Τα βαμβακόφυτά που χάνουν 
μεγάλο αριθμό καρποφόρων οργάνων συνήθως 
παρουσιάζουν πολύ μεγάλη βλαστική ανάπτυξη 
με αποτέλεσμα την οψίμηση της καλλιέργειας 
και την μείωση της καρποφορίας. Επισημαίνεται 
ότι, τα φυτά αυτά στην συνέχεια είναι πολύ 
επιρρεπή σε προσβολές πράσινου σκουληκιού. 
Για την καταπολέμηση του λύγκου, είναι κρίσιμη 
η διαχείριση των ζιζανίων, καθώς συχνά 
φιλοξενούν μεγάλους πληθυσμούς. Επιπλέον, 
όταν η πυκνότητα του πληθυσμού υπερβεί το 
οικονομικό όριο, δηλαδή όταν παρατηρηθούν 
πέντε άτομα λύγκου κατά μέσον όρο ανά 100 
φύλλα, οι βαμβακοπαραγωγοί θα πρέπει να 
επέμβουν με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.

ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ

ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΚΟΥΛΗΚΙ

ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

15 ΙΟΥΛΙΟΥ  

ΤΕΛΗ
ΙΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ 
ΑΝΑ 100 ΦΥΤΑ

6�8
ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ 
ΑΝΑ 100 ΦΥΤΑ

4

ΑΡΧΕΣ 
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΒΑΜΒΑΚΙ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ
H Corteva Agriscience™ προσφέρει ένα 
ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων 
και υπηρεσιών για τον έλεγχο και την 
αντιμετώπιση των εντόμων στο βαμβάκι:

Eskif 120 SC: Η λύση για το πράσινο 
σκουλήκι (Heliothis armigera) του 
βαμβακιού
Περιέχει τη δραστική ουσία Spinetoram 
12% β/ο (spinosyns- Group 5 κατά IRAC).
■ To Eskif 120 SC καταπολεμά 
αποτελεσματικά όλα τα στάδια του 
πράσινου σκουληκιού (Heliothis 
armigera) στο βαμβάκι. 
■ Η κίνηση εντός των φυτικών ιστών 
επιτυγχάνεται διελασματικά.
■ Ο θάνατος των εντόμων προκαλείται 
σε λίγες μόνο ώρες από την εφαρμογή.
■ Ο κατάλληλος χρόνος εφαρμογής 
του Eskif 120 SC τοποθετείται με την 
εμφάνιση των νεαρών προνυμφών 
(L1-L2). 
■ Αποτελεί ιδανική επιλογή για 
Προγράμματα Ολοκληρωμένης 
Διαχείρισης (IPM). 
■ Έχει μικρή επίδραση σε ωφέλιμα και 
παρασιτοειδή μη στόχους έντομα.
ΑΑΔΑ 14698 22/04/2019

Jerdez 500 WG: Με τη δύναμη του 
IsoclastTM active
Περιέχει τη δραστική ουσία Sulfoxaflor 
(IsoclastTM active) 50% β/β
■ Το Jerdez 500 WG καταπολεμά 
αποτελεσματικά την αφίδα (Aphis 
gossypii) και το λύγκο (Lygus sp.).
■ Νέα δραστική ουσία (IsoclastTM active) 
με μοναδικό τρόπο δράσης.
■ Η κίνηση του εντός του φυτού 
επιτυγχάνεται τόσο διασυστηματικά όσο 
και διελασματικά.
■ Η εφαρμογή του Jerdez 500 WG 
γίνεται κατά την εμφάνιση των πρώτων 
αποικιών των εντόμων.
Άμεσα αποτελέσματα με παρατεταμένη 
διάρκεια δράσης.

■ Δεν παρουσιάζει διασταυρωτή 
ανθεκτικότητα με εντομοκτόνα άλλων 
χημικών ομάδων.
■ Ιδανική επιλογή για προγράμματα 
διαχείρισης ανθεκτικότητας.
ΑΑΔΑ 14696 17/04/2019

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να 
χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να 
διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες 
σχετικά με το προϊόν πριν τη χρήση, καθώς και τις 

προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Πρόγραμμα Ελέγχου 
εντόμων Pest Monitoring 
Αυτόματες ηλεκτρονικές παγίδες και  
συμβατικές  παγίδες τοποθετούνται 
σε επιλεγμένα χωράφια από την 
αρχή μέχρι το τέλος της περιόδου 
εμφάνισης του εντόμου Heliothis 
armigera (πράσινο σκουλήκι) 
σε όλες τις σημαντικές περιοχές 
βαμβακιού και παρακολουθούνται 
από εκπαιδευμένους γεωπόνους. 
Το προηγμένο ηλεκτρονικό σύστημα 
συλλέγει δεδομένα και φωτογραφίες 
που αποστέλλονται στην πλατφόρμα 
Ελέγχου Εντόμων της Corteva 
Agriscience™. Οι συνεργάτες 
της εταιρείας και οι παραγωγοί 
ενημερώνονται μέσω υπολογιστή 
και κινητού τηλεφώνου για την 
πορεία του πληθυσμού του 
εντόμου, το επίπεδο προσβολής 
που καταγράφουν οι γεωτεχνικοί 
στα χωράφια και την πιθανότερη 
εξέλιξη της προσβολής δύο φορές 
την εβδομάδα. 
TM, ®,  SM  Trademarks and service marks of 
Dow AgroSciences, DuPont or Pioneer, and their 

affiliated companies or their respective owners

ARC™ FARM 
INTELLIGENCE
 To ARC™ farm intelligence αποτελεί τη 
νέα πρωτοποριακή ψηφιακή εφαρμογή 
για smartphones και tablets της FMC, η 
οποία ενημερώνει για την εξέλιξη των 
πληθυσμών του πράσινου και ρόδινου 
σκουληκιού στο βαμβάκι.
Καινοτόμα και φιλική προς το χρήστη, 
η νέα μας εφαρμογή, επιτρέπει 
την καλύτερη κατανόηση του 
πληθυσμού και της εξέλιξης των 
παρακολουθούμενων εντόμων και 
βοηθά τους παραγωγούς στην λήψη 
απόφασης για έγκαιρο και σωστό 
ψεκασμό. Χτίζοντας πάνω στην 
επιτυχία και αξιοπιστία του Evalio® 
Agrosystems και με εφόδιο την 
πολύχρονη εμπειρία της εταιρείας 
μας, το ARC™ farm intelligence, 
σύγχρονο και πλήρες, είναι προϊόν της 
δέσμευσης της FMC για επενδύσεις 
στην Γεωργία Ακριβείας.

Με την αμεσότητα που προσφέρει η 
τεχνολογία των κινητών τηλεφώνων 
(smartphones), οι χρήστες του ARC™ 
farm intelligence θα μπορούν ανά πάσα 
στιγμή: 
■ να ενημερώνονται για την εξέλιξη 
της πτήσης των εχθρών που τους 
ενδιαφέρουν, 
■ να μελετούν αναλυτικά διαγράμματα 
συλλήψεων, 
■ να έχουν πρόσβαση σε διαδραστικούς 
θερμικούς χάρτες (heat maps) 
που αποτυπώνουν την εξέλιξη της 
προσβολής σε μια ευρύτερη γεωγραφική 
περιοχή, 
■ να συμβουλεύονται ιστορικά στοιχεία 
παλαιοτέρων ετών για την πορεία της 
προσβολής σε συγκεκριμένη περιοχή, 
■ να βλέπουν φωτογραφικό υλικό 
από τα σημεία ελέγχου, σχετικά με 
την ύπαρξη ή μη των διαφόρων 
μορφολογικών σταδίων του εχθρού, 
■ να ενημερώνονται σχετικά με 
τη μετεωρολογική πρόγνωση της 
περιοχής ενδιαφέροντος για σωστό 
προγραμματισμό πιθανών επεμβάσεων, 
■ δύο φορές την εβδομάδα θα 
λαμβάνουν και μήνυμα SMS σχετικά 
με την εξέλιξη της πτήσης και τις 
προτεινόμενες ενέργειες, από τους 
ειδικούς της FMC
Με αυτό τον τρόπο ο κάθε 

ενδιαφερόμενος (παραγωγός, έμπορος 
γεωργικών εφοδίων, σύμβουλος κτλ) 
θα είναι σε θέση να κατανοεί καλύτερα 
την εξέλιξη της πτήσης και την παρουσία 
του πράσινου και ρόδινου σκουληκιού 
στα χωράφια, έχοντας έτσι μια επιπλέον 
πληροφόρηση που θα τον βοηθά στο να 
προγραμματίσει καλύτερα τις ενέργειές 
του, αλλά και να πραγματοποιήσει 
ψεκασμούς, μόνο όταν είναι απαραίτητο. 
Το ARC™ farm intelligence είναι 
διαθέσιμο για «κατέβασμα» από την 1η 
Ιουνίου, για συσκευές ios & android.

Περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα www.fmchellas.gr.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ FMC
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Τo ALZON® neo-N είναι το µοναδικό αζωτούχο λίπασµα 
που περιέχει παρεµποδιστή ουρεάσης και παρεµποδιστή 
νιτροποίησης µέσα στον ίδιο κόκκο σε ολόκληρό τον κόσµο. 
Αναπτύχθηκε από τη γερµανική εταιρεία SKW–Piesteritz, 
για να δώσει λύση στην ανασφάλεια που δηµιουργείται 
τα τελευταία χρόνια στους αγρότες όσον αφορά τον τύπο 
λιπάσµατος που πρέπει να επιλέξουν, την ποσότητα 
αλλά και τον χρόνο που πρέπει να το εφαρµόσουν. 
Εξασφαλίζει την απόλυτη προστασία του αζώτου και 
αποτελεσµατικότητα ακόµα και κάτω από ακραίες καιρικές 
συνθήκες, αυξάνοντας τις αποδόσεις των καλλιεργειών.  

Τρόπος δράσης ALZON® neo-N στο έδαφος
Το ποσοστό του αζώτου που θα χαθεί σαν αµµωνία 
εξαρτάται από τη δραστηριότητα του ενζύµου ουρεάση η 
οποία παρουσιάζεται έντονη σε:
■ αλκαλικά pH  
■ χαµηλή ικανότητα ανταλλαγή κατιόντων
■ χαµηλή οργανική ουσίας 
■ παρουσία φυτικών υπολειµµάτων 
■ θερµοκρασίες άνω των 20oC 
■ µεγάλοι περίοδοι ξηρασίας 
■ αυξηµένη ταχύτητα του ανέµου

Παρεµπόδιση Ουρεάσης µε 2-ΝPT:
Ο 2-ΝPT του ALZON® neo-N προστατεύει την ουρία 
από διάσπαση έως και δύο εβδοµάδες εµποδίζοντας την 
απελευθέρωση της αµµωνίας στον αέρα. Με αυτόν τον 
τρόπο εκµηδενίζονται οι απώλειες αζώτου στον αέρα στο 
συγκεκριµένο κρίσιµο στάδιο.
Στη συνέχεια, τα αµµωνιακά ιόντα που δεσµεύονται στα 
κολλοειδή του εδάφους µετατρέπονται στα νιτρικά µε τη 
βοήθεια βακτηρίων του εδάφους. Tα νιτρικά αδυνατούν 
να δεσµευτούν στα εδαφικά κολλοειδή ή στην οργανική 
ουσία oπότε αποµακρύνονται γρήγορα από τις ρίζες των 
φυτών και ξεπλένονται από το έδαφος µεταφερόµενα στα 
υπόγεια νερά.  Ένα µέρος των νιτρικών θα µετατραπεί πάλι 
από βακτήρια του εδάφους σε αέριες µορφές του αζώτου 
(απονιτροποίηση). Αυτές θα διαφύγουν στην ατµόσφαιρα 
επιβαρύνοντας το περιβάλλον και προκαλώντας µεγάλες 
οικονοµικές απώλειες για τον παραγωγό. 

Οι συνθήκες που ευνοούν τη διαδικασία αυτή είναι:
■ Υγρά εδάφη
■ Κορεσµένα από νερό 
■ Υψηλές θερµοκρασίες 
Ο ΜPA του ALZON® neo-N παρεµποδίζει τη δραστηριότητα 
των βακτηρίων του εδάφους, σεβόµενο την πανίδα του. 
Το αµµωνιακό άζωτο σταθεροποιείται και η µικροβιακή 
µετατροπή του σε νιτρικά καθυστερείται έως 70 ηµέρες, 
µε αποτέλεσµα να επιτυγχάνεται ισορροπηµένη παροχή 
αζώτου στα φυτά σύµφωνα µε τις ανάγκες τους, βασιζόµενη 
στα οφέλη της αµµωνιακής θρέψης. Πολυάριθµα 
πειράµατα του ερευνητικού κέντρου της  SKW-Piesteritz 

αποδεικνύουν τις υψηλές αποδόσεις του ALZON® neo-N, 
οι οποίες παρουσιάζουν αύξηση έως και 36% σε σύγκριση 
µε συµβατικά λιπάσµατα, σε διαφορετικές καλλιέργειες και 
ιδιαίτερα σε µεσογειακές συνθήκες. 

Παρεµποδιστές Νέας Γενιάς 
■ Ο παρεµποδιστής ουρεάσης 2-NPT υπερέχει ξεκάθαρα 
ως προς την αποτελεσµατικότητα του και ταυτόχρονα 
χρησιµοποιείται σε πολύ µικρότερες ποσότητες, σε 
σύγκριση µε τον NBPT που κυκλοφορεί στην αγορά. Σε 
συγκριτική έρευνα του 2-ΝPT µε προϊόντα που περιέχουν 
τον ΝBPT προκύπτει ότι ο 2-ΝPT διατηρείται σταθερός ως 
προς την σύνθεση και την αποτελεσµατικότητα του ακόµα 
και µετά το πέρας 12 µηνών αποθήκευσης σε σχέση µε 
τον NBPT, o oποίος αρχίζει και χάνει τη δράση του µε τη 
πάροδο του χρόνου (∆ιάγραµµα 2).
■ Ο παρεµποδιστής νιτροποίησης MPA χαρακτηρίζεται 
από απόλυτη σταθερότητα ως προς την σύνθεση του και 
πολύ µικρότερες συγκεντρώσεις για την αποτελεσµατική 
σταθεροποίηση 46 µονάδων αζώτου, συγκριτικά µε τους 
ανταγωνιστικούς παρεµποδιστές της αγοράς.  

  ∆Ρ. ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΥΨΗΛΕΣ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΝΤΟΣ ΚΑΙΡΟΥ 
ΜΕ ΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ ALZON NEO�N

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ 
ΛΙΠΑΝΣΗ ΠΡΙΝ 
ΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ 
ΤΑ ΧΤΕΝΙΑ   

Το άζωτο αποτελεί το 
σηµαντικότερο στοιχείο για την 
απόδοση και την ποιότητα στο 
βαµβάκι. Για να αποφύγουν 
οι παραγωγοί την οψίµηση 
της καλλιέργειας, θα πρέπει 
να εφαρµόσουν επιφανειακή 
λίπανση, λαµβάνοντας υπόψη τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες της 
περιοχής, το στάδιο ανάπτυξης 
των φυτών και το τύπο του 
εδάφους. Ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι η περιοχές καλλιέργειας της 
Θεσσαλίας είναι πρωιµότερες 
από τη Κεντρική Μακεδονία. 
Συνιστάται στους παραγωγούς 
να εφαρµόσουν επιφανειακή 
λίπανση, πριν την εµφάνιση των 
πρώτων χτενιών. Στην περίπτωση 
αρδευόµενου βαµβακιού χωρίς 
δυνατότητα υδρολίπανσης, 
εφαρµόζεται επιφανειακό λίπασµα 
µέχρι την εµφάνιση των πρώτων 
χτενιών.  Στη Θεσσαλία, όπου 
η άρδευση του βαµβακιού µε 
σταγόνες είναι πολύ διαδεδοµένη, 
η υδρολίπανση οδηγεί σε µείωση 
του κόστους και αύξηση των 
αποδόσεων. Αξίζει να σηµειωθεί 
ότι, σε ελαφρά εδάφη εφαρµόζεται 
επιφανειακή λίπανση σε µικρότερες 
ποσότητες και συχνότερα σε σχέση 
µε τα βαριά. Επίσης, στα ελαφρά 
εδάφη, πολύ καλά αποτελέσµατα 
έχουν δώσει και οι διαφυλλικές 
εφαρµογές αζώτου ιδιαίτερα, στις 
περιπτώσεις που η επιφανειακή 
έχει γίνει νωρίτερα, δηλαδή µετά 
το σκάλισµα. Με τις διαφυλλικές 
λιπάνσεις, απορροφάται γρήγορα το 
άζωτο από τα φύλλα, και καλύπτει 
τις υψηλές ανάγκες των φυτών, στα 
επόµενα στάδια της καρποφορίας. 

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
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BΙΩΣΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ 
ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΙ ΜΕ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ NUTRIMORE

Hαύξηση της σοδειάς και η βελτιωµένη 
ποιότητα του παραγόµενου προϊόντας είναι 
το κύριο ζητούµενο στο βαµβάκι όπως και σε 
κάθε καλλιέργεια. Προς αυτή την κατεύθυνση 
η Gavriel προτείνει τα καινοτόµα λιπάσµατα  
Nutrimore N-PLUS 46-0-0 και Nutrimore 
WINNER 40-0-0+14,5 SO3 που προσφέρουν 
πολλαπλά οφέλη:
■ 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. 
Όσο άζωτο πληρώνει ο παραγωγός, φτάνει 
στα φυτά και έτσι πετυχαίνει αύξηση σοδειάς 
και άρα µεγιστοποίηση της κερδοφορίας. 
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%. 
Σηµειωτέον πως απώλεια σε άζωτο σηµαίνει 
απώλεια σε σοδειά.
■ Τα Nutrimore δεν είναι λιπάσµατα 
βραδείας αποδέσµευσης, αλλά δίνουν άζωτο 

από το πρώτο λεπτό. Γι΄αυτό και είναι µια 
από τις καλύτερες επιλογές και για όψιµες 
επιφανειακές εφαρµογές. Το Agrotain που 
περιέχουν µηδενίζει τις απώλειες εξαέρωσης 
του ουρεϊκού αζώτου. Γι’ αυτό καλύπτουν 
πλήρως τις ανάγκες των φυτών σε άζωτο 
µε µία µόνο εφαρµογή. Αντίθετα Νιτρ. Αµµ. 
και Α.Ν.Α επειδή είναι πιο αραιοί τύποι αλλά 
κυρίως λόγω των µεγάλων απωλειών του 
νιτρικού αζώτου που περιέχουν τελικά 
παρέχουν αδύναµη αζωτούχος θρέψη γι’ 
αυτό παραδοσιακά απαιτείται επαναληπτική 
εφαρµογή άρα αυξηµένα έξοδα σε λίπασµα 
αλλά και σε εργατικά, πετρέλαια κ.α.  
■ Με τα Nutrimore επιτυγχένεται οικονοµία. 
Τα Nutrimore είναι πιο πυκνά σε σχέση µε τα 
περισσότερα κοινά αζωτούχα και επιπλέον 
έχουν µηδενικές απώλειες σε άζωτο. 
Μπορεί να ρίξει ο παραγωγός 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 τον γνήσιο µε πατέντα 
σταθεροποιητή ουρεάσης Agrotain, που 
παραµένει ενεργός στο 100% τουλάχιστον 
ένα χρόνο µετά την ενσάκιση του, αφού 
εφαρµοστεί πάνω στην ουρία. Αντίθετα 
σταθεροποιητές ουρεάσης του ανταγωνισµού 
όπως απέδειξαν 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 Gavriel σε αντίθεση µε τον ανταγωνισµό 
χρησιµοποιεί µόνο και πάντα θειϊκή αµµωνία 
χαµηλής οξύτητας γι’αυτό και εξασφαλίζει 
µέγιστο χρόνο δράσης του Agrotain. 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. 
Το απέδειξε και το πανεπιστήµιο Θεσσαλίας. 
Με τα Nutrimore η σοδειά αυξάνεται 
τουλάχιστον κατά 10%. 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

Πρωταγωνιστώντας στην καλλιέργεια του βαµβακιού, 
η ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ πρόκειται να εγκαταστήσει 
για 7ο συνεχή χρόνο, δίκτυο φεροµονικών παγίδων 
σε πολλά σηµεία των Νοµών Λάρισας, Τρικάλων, 
Καρδίτσας και Μαγνησίας,  για την παρακολούθηση της 
πορείας των πληθυσµών των ακµαίων του πράσινου 
και του ρόδινου σκουληκιού,  συνεπικουρώντας στο 
υπάρχον δίκτυο παγίδων των κατά τόπους ∆ΑΟΚ του 
ΥΠ.Α.Α.Τ. Σε συνεργασία µε τους τοπικούς γεωπόνους 
όσο και µε βαµβακοπαραγωγούς θα παρέχονται 
χρήσιµες πληροφορίες για την πορεία της καλλιέργειας 
και τη φυτοπροστασία της, στην κοινή προσπάθεια για 

καλύτερη ποιοτικά και ποσοτικά σοδειά. Η ενέργεια αυτή 
της ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ, τελεί υπό την οργάνωση 
κι επίβλεψη των γεωπόνων της Χρήστου Σαµουρέλη 
και Κώστα Κουτσοµάρκου. Πλέον της παραπάνω 
ενέργειας, η εταιρεία διαθέτει ολοκληρωµένο πακέτο 
εντοµοκτόνων για την καταπολέµηση τόσο των 
παραπάνω σηµαντικών εχθρών όσο κι εχθρών 
όπως ο Λύγκος, οι αφίδες, τα τζιτζικάκια, ο θρίπας, οι 
αλευρώδεις και οι τετράνυχοι. Τα προϊόντα Mavrik 
Aquafl ow, Avaunt 15 EC, Methomex 20 SL, Coyote 
480 SC, Ampligo 150 ZC, Lamdex 2.5 WG, Ikarus 
ΙΙ EC και Grafi ti 2.5 EC καθώς και το Doble 1.8 EC 

(άδεια 120 ηµερών) µόνα τους ή σε συνδυασµούς 
αποτελούν εξαιρετική πρόταση για την αντιµετώπιση 
των επιζήµιων εντόµων της καλλιέργειας στα πλαίσια 
της Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης και ∆ιαχείρισης της 
Ανθεκτικότητας και πάντα µε τις συµβουλές και την 
αρωγή των τοπικών όσο και των γεωπόνων της ΑΛΦΑ.
Περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
να βρουν στο site της εταιρείας www.alfagro.gr.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ,  ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC,
ΤΜΗΜΑ MARKETING ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ 

ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ

∆ΙΚΤΥΟ ΦΕΡΟΜΟΝΙΚΩΝ ΠΑΓΙ∆ΩΝ ΓΙΑ 7Η ΣΥΝΕΧΗ 
ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΒΑΜΒΑΚΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
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