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Στα 35 ευρώ  
τα αροτραία 
και ό,τι δώσει 
η αναδιανομή
Νέο πρασίνισμα και βασική αθροίζονται 

σε επιδότηση 23 ευρώ για βοσκοτόπια και 

42 ευρώ στα δέντρα, πέφτουν στα 35 ευρώ 

τα αροτραία. Κλειδί η αναδιανεμητική σελ. 16

Κόβουν το τσεκ στους άνω των 67
Οι φωνές των νέων αγροτών στη Γαλλία  
αλλάζουν τα σχέδια για την ενιαία σελ. 5

Πριµ αµειψισποράς και αγρανάπαυσης
Κοντά στα 12 ευρώ το στρέμμα για τις 
δύο νέες δράσεις άμεσης ενίσχυσης σελ. 17

Πριµ εξόδου αντί 
πρόωρης σύνταξης   
Το συµβολικό κεφάλαιο του Pierre 
Bourdieu απαντά στο δίληµµα 
της αγροτικής διαδοχής. σελ. 5 

  
Η ελαιοκράµβη χτίζει   
δυναµικό παραγωγής
Με νέα υβρίδια και ειδική θρέψη, 
µένει ψηλά στις καλλιεργητικές 
επιλογές του φθινοπώρου. σελ. 25-32 
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πρόωρης σύνταξης   
Το συµβολικό κεφάλαιο του Pierre 

ΒΑΜΒΑΚΙ       
Μιά ανάσα από τα 100 σεντς
το βαµβάκι χρηµατιστηριακά, 
πάνω από 60 το σύσπορο.  
Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

Ο Καζάκης 
παλαιώνει 
τσίπουρο των 
πεντακοσίων      

σελ. 40-41

Πρώτη φορά 
το σκληρό 
με 450 ευρώ 
τον τόνο

σελ. 21, 22, 46

Σκαλώνουν 
οι πληρωμές 
του παγετού, 
αργεί ο ΕΛΓΑ  

σελ. 6

Ανισορραγία 
και βαθμούς 
γράφει φέτος 
ο τρύγος  

σελ. 44-45

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

385
264

93,58
3,25

306
196

74,22
2,58

285
177

65,55
2,11

229
179

80,74
3,01

302
195

77,20
2,56
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450
264

94,30
3,20

302
195

77,30
2,55

 

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

225
182
84,76
2,93

302
195
77,30
2,55

Πάνω το αγουρέλαιο 
Από τα 5 ευρώ το κιλό 
βλέπουν φέτος οι αναλυτές 
το αγουρέλαιο. σελ. 6, 12 
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• Τρία νέα µοντέλα Χ5 95-114 ίππων 
φέρνει η McCormick σελ. 20, 37
• Οικιακά θερµοκήπια λαχανικών από 
µία ελληνική εταιρεία σελ. 39

• Τα µέτρα που προωθεί η Κοµισιόν για την 
ενίσχυση των νέων αγροτών σελ. 4
• Σκαλωµένες οι αποζηµιώσεις για τον 
παγετό υποστηρίζει ο ΕΛΓΑ σελ. 6

• Με ανισορραγία και ελλείψεις ο τρύγος στα 
αµπελοτόπια της Ευρώπης σελ. 44-45
• Η Φότζια ανακοίνωσε 65 ευρώ άνοδο στο 
σκληρό, στα 450 ευρώ ο τόνος σελ. 22

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
Με αύξηση 65 ευρώ ο τόνος ανανεώθηκε 3 εβδοµάδες µετά 
η λίστα της Φότζια, µε την ελληνική αγορά να βλέπει και τα 40 
λεπτά. Όσο το δυνατόν µεγαλύτερες ποσότητες αναζητούν οι 
έµποροι, πληρώνοντας και 27 λεπτά το καλαµπόκι. Μεγάλες 
απώλειες σοδειάς στο επιτραπέζιο σταφύλι, µε την αγορά να 
άνοιξε για τις πρώιµες ποικιλίες λευκών Prime και Superior στα 
1 και 1,5 ευρώ, όταν σήµερα η σουλτανίνα είναι στα 70 λεπτά. 

Καρπόκαψα µηλιάς
Το τελευταίο δεκαήµερο του Αυγούστου, 
όπου έχει παρουσιαστεί η καρπόκαψα 
σηµειώθηκε αξιόλογη αύξηση στις 
συλλήψεις από τις φεροµονικές παγίδες. 
Σε γενικές γραµµές, το έντοµο διατηρεί 
µια διαρκή δραστηριότητα καθ’ όλη την 
καλλιεργητική περίοδο, εµφανίζοντας 
συγκεκριµένες κορυφές πτήσεων, 
ανάλογα µε τις καιρικές συνθήκες και 
την πυκνότητα του πληθυσµού.

Αντιµετώπιση
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού 
Κέντρου Προστασίας Φυτών 
Θεσσαλονίκης, λαµβάνοντας υπόψιν 
τους τα µετεωρολογικά δεδοµένα 
αναφέρουν ότι οι εκκολάψεις και η 
έξοδος των νεαρών προνυµφών 
καρπόκαψας, θα κορυφωθούν στα τέλη 
του µήνα, ιδίως στις ορεινότερες 
περιοχές. Οι συνεχόµενες εκκολάψεις 
αναµένεται να αυξήσουν κάθετα τον 
πληθυσµό του εντόµου και απαιτείται η 
άµεση εφαρµογή ψεκασµών ιδιαίτερα σε 
οπωρώνες µε επιβαρυµένο ιστορικό και 
έντονη παρουσία του εντόµου το 
προηγούµενο διάστηµα. Οι παραγωγοί 
καλούνται να αξιολογήσουν το µέγεθος 
του πληθυσµού στο χωράφι τους και να 
προχωρήσουν και σε επαναληπτικό 
ψεκασµό µόνο αν αυτό κριθεί αναγκαίο 
µε εγκεκριµένα φυτοπροστατευτικά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
Σάββατο 28-08-2021 
Λίγες νεφώσεις µε τοπικές 
βροχές και από το µεσηµέρι 
καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την 
Ήπειρο, βαθµιαία τη δυτική 
Στερεά και Μακεδονία. Βελτίωση 
τις βραδινές ώρες. Πρόσκαιρες 
νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες. Άνεµοι µεταβλητοί και στα 
νότια δυτικοί µέτριοι. Θερµοκρασία 
χωρίς αξιόλογη µεταβολή. 

Κυριακή 29-08-2021 
Γενικά αίθριος καιρός. Τοπικές 
νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά 
από το µεσηµέρι, µε πιθανή 
εκδήλωση τοπικών βροχών στα 
ορεινά της βορειοανατολικής 
χώρας. Άνεµοι µεταβλητοί 
µέτριοι στα δυτικά και νότια. 
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση 
κυρίως στα δυτικά. 

∆ευτέρα 30-08-2021
και Τρίτη 31-08-2021 
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες 
µε τοπικές βροχές και τις 
µεσηµβρινές και απογευµατινές 
ώρες µεµονωµένες καταιγίδες 
στα ορεινά στην κεντρική και την 
ανατολική Μακεδονία, καθώς 
και τη Θράκη. Γενικά αίθριος, 
µε πρόσκαιρες νεφώσεις τις 

Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΓΕΩΠΟΝΩΝ

απογευµατινές ώρες στα 
ηπειρωτικά στην υπόλοιπη χώρα. 
Άνεµοι δυτικοί βορειοδυτικοί 
µέτριας έντασης. Θερµοκρασία 
σε µικρή πτώση στα βόρεια. 

Τετάρτη 01-09-2021 ως
Παρασκευή 03-09-2021 
Λίγες νεφώσεις που βαθµιαία 
θα αυξηθούν και θα σηµειωθούν 
τοπικές βροχές στα κεντρικά και 
βόρεια. Γενικά αίθριος καιρός 
στην υπόλοιπη χώρα. Άνεµοι 
από βόρειες βορειοδυτικές 
διευθύνσεις µέτριας έντασης. 
Θερµοκρασία χωρίς αξιόλογη 
µεταβολή. 

Οι άνεµοι θα είναι 
µεταβλητοί 3 µε 
4 µποφόρ και στα 
νότια θα πνέουν από 
δυτικές διευθύνσεις 
4 µε 5 µποφόρ. 
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Παρασκευή
20/08Η κατάσταση στην εγχώρια αγορά για τα αγροτι-

κά προϊόντα µοιάζει αδιέξοδη. Η παντοκρα-
τορία των λίγων και µεγάλων αλυσίδων λια-
νικής (super market) στερεί κάθε διαπραγ-
µατευτική δυνατότητα στους προµηθευτές 
και φέρνει σε τραγική θέση τους Έλληνες 
αγρότες – παραγωγούς. 

Πάντοτε ήταν δύσκολα τα πράγµατα στο συγκε-
κριµένο πεδίο, όµως τον τελευταίο καιρό 
το κακό έχει παραγίνει. Η διεθνής άνοδος 
στις τιµές των εµπορευµάτων, η διατάραξη 
της ροής στην εφοδιαστική αλυσίδα, τόσο 
λόγω του covid όσο και λόγω των ακραίων 
καιρικών φαινοµένων και η εποχική αύξη-
ση της ζήτησης στην εσωτερική αγορά λό-
γω τουρισµού, έχουν ανατρέψει πλήρως τις 
όποιες ισορροπίες. 

Οι παραπάνω συνθήκες έδωσαν αφορµή στα δί-
κτυα διακίνησης των αγροτικών προϊόντων 
να αξιοποιήσουν ποικιλοτρόπως τις δυνατό-
τητες που παρέχει το ελεύθερο εµπόριο, αλλά 
και η ανυπαρξία ελεγκτικών διαδικασιών από 
την επίσηµη Πολιτεία, µε αποτέλεσµα κανείς 
να µην ξέρει τι ακριβώς αγοράζει και πως τεκ-
µηριώνεται το κόστος της κάθε αγοράς.

Την ώρα που ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
διατυµπανίζει αφελώς ότι «το µαχαίρι θα 
φθάσει στο κόκκαλο», οι παραγωγοί καταγ-
γέλλουν συστηµατική υποβάθµιση της αξί-
ας της εγχώριας παραγωγής, κατά βούληση 
διαµόρφωση της ταυτότητας των αγροτικών 
προϊόντων που φθάνουν στο ράφι, συγκέ-
ντρωση της διακίνησης σε λίγα χέρια που έ-
χουν αποκλειστικό στόχο τη µεγιστοποίηση 
του κέρδους, συνήθως βέβαια σε βάρος του 
παραγωγού και της εγχώριας παραγωγής. 

Οι «µεταλλάξεις» στην ταυτότητα των προϊόντων 
που φθάνουν στο ράφι έχουν πάρει νέες δι-
αστάσεις. Εκεί που πολλά εισαγόµενα προϊό-
ντα «βαφτίζονταν» ελληνικά για ευνόητους 
λόγους, σήµερα παρατηρείται τα καλά ελλη-
νικά να παίρνουν π.χ. «ολλανδική» ταυτότη-
τα και τα δεύτερης ή τρίτης ποιότητας εγχω-
ρίως παραγόµενα αγροτικά προϊόντα να λέ-
γονται ελληνικά και να διατίθενται σε πολύ 
ακριβή τιµή. Μετριοπαθείς γνώστες της αγο-
ράς κάνουν λόγο για οργανωµένη δυσφηµι-
στική εκστρατεία, η οποία υπονοµεύει µεθο-
δικά την εγχώρια παραγωγή και βγάζει συ-
στηµατικά εκτός παιδιάς τους παραδοσια-
κούς Έλληνες αγρότες.  

Σίγουρα δεν πρόκειται για καθαρό παιχνίδι στη 
σφαίρα του ελεύθερου ανταγωνισµού και 
των κανόνων προσφοράς - κόστους, αλλά 
για µεθοδευµένη εκστρατεία αλλαγής προ-
σανατολισµού του εµπορίου µε παράλληλη 
υποχρέωση των δυνάµεων της παραγωγής 
να συγκεντρωθούν σε λίγα και ελεγχόµενα 
σχήµατα.    Agrenda

Παντοκρατορία 
των δικτύων 
στα αγροτικά 
εμπορεύματα

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ 
1,17360

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α 
1,48349

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ 
1,07948

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85697

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ 
129,48050
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TOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Το πριµ εξόδου, το µέτρο πρώτης εγκατάστα-
σης µε αυξηµένο όριο ενίσχυσης και τη συ-
µπληρωµατική στρεµµατική επιδότηση για α-
γρότες κάτω των 41 ετών, προωθεί η Κοµισιόν 
στα πλαίσια της προσπάθειας ανανέωσης των 
γενεών στην ύπαιθρο. Αυτό έδειξε η σειρά α-
ναρτήσεων στο Twitter του Επιτρόπου Γεωρ-
γίας της ΕΕ Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι, µε αφορ-
µή τις πρόσφατες στατιστικές που δείχνουν 
ότι µέσα στο 2019 8,6% περισσότεροι νέοι α-
γρότες υπέβαλαν αίτηση για βασική ενίσχυση, 
αγγίζοντας τον αριθµό των 525.000 στο σύ-
νολο της ΕΕ. Ωστόσο ακόµα και αυτή η βελτι-
ωµένη στατιστική ένδειξη, αφορά το 7,5% του 
συνόλου των δικαιούχων άµεσων ενισχύσε-

ων της ΕΕ, µε 584 εκατ. ευρώ να φτάνουν σε 
εκµεταλλεύσεις νέων αγροτών.

Πιο συγκεκριµένα, ο Πολωνός Επίτροπος, 
στάθηκε στη δυνατότητα για αυξηµένο πριµ 
πρώτης εγκατάστασης στη νέα περίοδο της 
ΚΑΠ, που ξεκινά από το 2023, στην οποία το 
ποσό θα µπορεί να ανέρχεται έως και 100.000 
ευρώ, από 70.000 που ήταν µέχρι σήµερα. 
Πρόκειται για µια γραµµή που ήδη έχει α-
κολουθήσει η Ελλάδα, αυξάνοντας το πριµ 
πρώτης εγκατάστασης στα 35.000-40.000 ευ-
ρώ για το πρόγραµµα της µεταβατικής περιό-
δου από 17.000-22.000 ευρώ που ήταν στην 
προηγούµενη προκήρυξη. 

Επόµενο µέτρο, η υποχρέωση των κρατών 
µελών να µοιράσουν συµπληρωµατική ενί-
σχυση σε νέους αγρότες που θα ανέρχεται 
στο 3% του συνόλου των άµεσων ενισχύσεων.

Τέλος, ο Γιάνουζ Βοϊτσεχόφσκι φαίνεται να 
δίνει έµφαση στη δυνατότητα εκπόνησης του 
πριµ εξόδου αγροτών, το οποίο αναµένεται 
ότι θα δοθεί σε συνδυασµό µε τη µεταβίβαση 
της εκµετάλλευσης σε κάποιον νέο αγρότη.

Οι παρεµβάσεις συνολικά που προωθού-
νται στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ για τη διευκό-
λυνση της εγκατάστασης νέων αγροτών στο 
επάγγελµα είναι συγκεκριµένα:

Άµεσες ενισχύσεις
Συµπληρωµατική ενίσχυση νέων αγρο-

τών: Ετήσιο ποσό ανά στρέµµα µε µέγιστο ό-
ριο έκτασης που επιδοτείται ή εφάπαξ πριµ 
ανά εκµετάλλευση σε αγρότες κάτω των 41 
ετών που εγκαταστάθηκαν στη γεωργία την 
τελευταία 5ετία. 

Εθνικό Απόθεµα: Προτεραιότητα σε νέ-
ους αγρότες για τη λήψη δικαιωµάτων.

Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης
Πριµ πρώτης εγκατάστασης: Για αγρό-

τες κάτω των 41 ετών. Το µέγιστο ποσό ενί-
σχυσης που µπορεί να προσφέρει το κράτος-
µέλος είναι έως 100.000 ευρώ.

Επενδύσεις: Αυξηµένο ποσοστό ενίσχυ-
σης έως 80% και κατά προτεραιότητα ένταξη 
στα επενδυτικά προγράµµατα της νέας ΚΑΠ.

 Χρηµατοδοτικά εργαλεία: Εγγυήσεις 
για χρηµατοδότηση αγοράς γης. Για τους νέ-
ους αγρότες ειδικά, η αγορά γης µπορεί να 
καταλαµβάνει άνω του 10% του προϋπολο-
γισµού του επενδυτικού σχεδίου που χρη-
µατοδοτείται.

 Συνεργασία στα πλαίσια της κληρο-
νοµικής διαδοχής: Ενίσχυση σε αγρότες 
κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης οι οποί-
οι στα πλαίσια της κληρονοµικής διαδοχής, 
συνεργάζονται µε νέους αγρότες για έως 7 

έτη, πριν την οριστική µεταβίβαση της εκµε-
τάλλευσης και των δικαιωµάτων τους προς 
τους νέους (πριµ εξόδου).

Φορολογικά κίνητρα µεταβίβασης γης 
Το ζήτηµα πάντως της προσέλκυσης νέων 

αγροτών δεν είναι µόνο θέµα πολιτικών που 
προέρχονται από την ΚΑΠ, αλλά και εθνικών 
πρωτοβουλιών, όπως έχει διαπιστώσει η οµά-
δα που καταρτίζει το στρατηγικό σχέδιο της 
ερχόµενης προγραµµατικής περιόδου. Η α-
πουσία µηχανισµών διαχείρισης της γεωρ-
γικής γης, όπως και φορολογικών κινήτρων 
µεταβίβασης της γης σε νέους, η µη αποτε-
λεσµατικότητα εθνικών µέτρων διανοµής γε-
ωργικών γαιών και η συνέχιση της πληθυ-
σµιακής αποδυνάµωσης των αγροτικών πε-
ριοχών, είναι ζητήµατα που δεν αντιµετωπί-
ζονται επαρκώς µε πολιτικές ευρωπαϊκών ε-
πιδοτήσεων, όπως αναγνωρίζεται αρµοδίως. 

Εξάδα χρηματικών 
κινήτρων για πρώτη 

εγκατάσταση
Πιέζει η Κομισιόν για παρεμβάσεις όπως το πριμ εξόδου 

που θα λειτουργήσει συμπληρωματικά στο καθιερωμένο 
πρόγραμμα Νέων Αγροτών την ερχόμενη πενταετία

Λήγει η διορία για κατάθεση
του στρατηγικού σχεδίου
Έως τα τέλη του Νοεµβρίου φιλοδοξεί 
να καταθέσει στην Κοµισιόν µία πρώτη 
µορφή του στρατηγικού σχεδίου για 
τη νέα ΚΑΠ το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, ώστε µετά να 
ακολουθήσουν οι απαραίτητες 
διορθώσεις έως την τελική του 
έγκριση µέσα στο 2022. Σ’ αυτό το 
πρώτο σχέδιο θα φιλοξενούνται όλες 
οι δράσεις του ΠΑΑ που αναµένεται να 
προκηρυχθούν από το 2023 και µετά, 
ενώ, µένει να φανεί, αν τελικά θα 
προβλεφθεί ανάµεσα στις δράσεις 
και το πολυσυζητηµένο πριµ εξόδου. 
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ΚΙΝΗΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ
ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ

Ετήσιο εφάπαξ πριµ ή στρεµµατική ενίσχυση 

Προτεραιότητα για την κατανοµή δικαιωµάτων

Αυξηµένη ενίσχυση έως 80%

Εγγυήσεις για αγορά αγροτικής γης 

Έως 100.000 ευρώ

Επιδότηση ανάλογα µε τα δικαιώµατα που µεταβιβάζονται 

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΠΡΙΜ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΙΜ ΕΞΟ∆ΟΥ

ΕΙ∆ΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ

ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ



Τελικά πόσο επίπονο είναι για έναν α-
γρότη να αφήσει για πάντα την εκµετάλ-
λευσή του και γιατί, τα κατά καιρούς οι-
κονοµικά κίνητρα που έχουν δοθεί για 
την προώθηση της διαδοχής και της συ-
νταξιοδότησης από τη γεωργία, δεν ε-
πηρέασαν όσο αναµενόταν τις προθέ-
σεις και τις στάσεις συµπεριφοράς µε-
ταξύ των ηλικιωµένων αγροτών; Σε αυ-
τό το ερώτηµα, που συνδέεται άµεσα µε 
το ζήτηµα της «Ανανέωσης Γενεών στη 
Γεωργία» έναν από τους οριζόντιους 
στόχους της νέας ΚΑΠ, η απάντηση για 
κάποιους είναι το λεγόµενο «συµβολι-
κό κεφάλαιο». Μία έννοια που εισήγα-
γε ο παγκοσµίου φήµης Γάλλος κοινω-
νιολόγος, Pierre Bourdieu, και αφορά 
τους κοινωνικούς παράγοντες (κύρος, 
αναγνώριση, κουλτούρα κ.λπ) που επη-
ρεάζουν άµεσα αποφάσεις όπως η δια-
δικασία µεταφοράς της οικογενειακής 
αγροτικής επιχείρησης. 

Σχετική µελέτη Ιρλανδών ερευνητών 
(Εθνικό Πανεπιστήµιο Ιρλανδίας), δια-
πιστώνει συγκεκριµένα ότι οι αγρότες 
αντιστέκονται στη µεταφορά της εκµε-
τάλλευσης µε βάση µια αναµενόµενη 
απώλεια της αναγνώρισης και της κοι-
νωνικής θέσης που συνοδεύουν το ρό-
λο τους ως ενεργοί και παραγωγικοί α-
γρότες στην κοινωνία. Άλλωστε, η ταυτό-
τητα και η αυτοεκτίµηση πολλών εξ αυ-
τών αποδίδονται έντονα στο επάγγελµά 
τους και ως εκ τούτου η θυσία της επαγ-
γελµατικής και προσωπικής ταυτότητας 
κάποιων κατά τη µεταβίβαση του  ελέγ-
χου της εκµετάλλευσης και η συνταξιο-
δότηση είναι µια έννοια που δυσκολεύ-
ονται να αποδεχτούν. Κατά συνέπεια, α-

κόµη και τα πιο εξελιγµένα σχέδια µε-
ταφοράς οικογενειακών αγροκτηµάτων 
δεν έχουν κανένα όφελος εάν οι υπεύ-
θυνοι χάραξης πολιτικής και οι διαχειρι-
στικές αρχές των κοινοτικών προγραµ-
µάτων δεν γνωρίζουν και δεν κατανοούν 
επαρκώς τη «γλώσσα της γεωργίας» και 
πόσο επώδυνο είναι για την παλαιότερη 
γενιά των αγροτών να την «αφήσουν», 
αναφέρουν οι συγγραφείς της µελέτης. 

Υπό αυτή την έννοια, το πριµ εξόδου 
όπως έχει σχεδιαστεί από την ΕΕ, το ο-
ποίο αφήνει τον αγρότη να παραµεί-
νει στο επάγγελµα για κάποια χρόνια 
πριν την οριστική αποχώρηση, αποτε-
λεί έναν τρόπο να αποφευχθεί αυτή η 
βίαιη απώλεια του «συµβολικού κεφα-
λαίου» και να γίνει πιο οµαλά η δια-
δοχή. Αξίζει να σηµειωθεί εδώ πως µε-
λέτη της Κοµισιόν που δηµοσιεύτηκε 
την περασµένο Απρίλιο αναφέρει ότι 
η αποτυχία του Μέτρου πρόωρης συ-
νταξιοδότησης σε περασµένες περιό-
δους, οφείλεται στο γεγονός ότι έπρε-
πε οι αγρότες να σταµατήσουν αµέσως 
τη δραστηριότητά τους.  

Στην Ελλάδα εφαρµόστηκε αυτό το Μέ-
τρο (113 Πρόωρη Συνταξιοδότηση) στο 
οποίο συµµετείχαν περί τους 70.000 α-
γρότες. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε α-
πό την µετέπειτα αξιολόγηση του προ-
γράµµατος, το µέτρο δεν εφαρµόστη-
κε µε το δέοντα τρόπο µε συνέπεια να 
µην επιφέρει τα αναµενόµενα αποτελέ-
σµατα, ενώ πολλοί «συνταξιούχοι» συ-
νέχιζαν άτυπα να λαµβάνουν όλες τις 
καλλιεργητικές και εµπορικές αποφά-
σεις µε βιτρίνα για τα τιµολόγια και τις 
αρχές ελέγχου απλά κάποιον νεότερο. 

Ο παγκοσµίου φήµης Γάλλος 
κοινωνιολόγος, Pierre Bourdieu 

(1930-2002) είχε εισάγει την έννοια 
του «συµβολικού κεφαλαίου» η οποία 

αφορά κοινωνικούς παράγοντες 
(κύρος, αναγνώριση, κουλτούρα 

κ.λπ) που επηρεάζουν άµεσα 
αποφάσεις, όπως η διαδικασία 
µεταφοράς της οικογενειακής 

αγροτικής επιχείρησης.

Όσα δεν πέτυχε 
το Μέτρο 113 για 
πρόωρη σύνταξη 
μπορεί το πριμ 
εξόδου αγροτών
Η σταδιακή έξοδος από τη γεωργία και όχι η 
άμεση απομάκρυνση από το επάγγελμα μπορεί 
να δώσει λύσεις στην υπόθεση της διαδοχής

Άνω των 67 χωρίς τσεκ
Τον αποκλεισµό από τις ενισχύσεις της νέας ΚΑΠ των αγροτών 
άνω των 67 ετών οι οποίοι λαµβάνουν σύνταξη, περιλαµβάνει η 
πρόταση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής και 
Περιβαλλοντικής Απόδοσης των Επιχειρήσεων (DGPE) του 
υπουργείου Γεωργίας της Γαλλίας. Η πρόταση αυτή που έγινε 
στα πλαίσια της δηµόσιας διαβούλευσης για τον ορισµό του 
«ενεργού αγρότη» της νέας ΚΑΠ, βρίσκεται στα χέρια του 
Γάλλου υπουργού, Ζουλιέν Ντενορµαντί, ο οποίος ακόµα δεν 
την έχει κάνει δεκτή. Η είδηση έχει προκαλέσει αναβρασµό 
στην γαλλική ύπαιθρο, καθώς αποτελεί επίσηµη πρόταση και 
µάλιστα από τις υπηρεσίες του υπουργείου Γεωργίας, µε τον 
πρωτοβάθµιο αγροτικό συνεταιρισµό της χώρας (FNSA) πάντως 
να µην το βλέπει τελείως αρνητικά. «Οι δηµόσιες πολιτικές 
δεν πρέπει να αντικαθιστούν τη συνταξιοδότηση. Αλλά αυτή 
η πρόταση είναι ίσως πάνω απ ‘όλα ένας άξονας εργασίας 
πάνω στο ζήτηµα των Νέων Αγροτών, και του µη γεωργικού 
εισοδήµατος ή του χρόνου που αφιερώνεται στο αγρόκτηµα», 
δήλωσε ο αντιπρόεδρος του FNSA, Arnaud Rousseau. 

Οι αγρότες 
αντιστέκονται 
στη μεταφορά της 
εκμετάλλευσης, 
φοβούμενοι  
απώλεια της 
κοινωνικής θέσης
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ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ (ΕΛΛΑ∆Α)

ΑΜΕΣΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 

ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑ

ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

ΤΩΝ ΚΟΝ∆ΥΛΙΩΝ
ΣΕ ΝΕΑΡΟΥΣ

�ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΝΕΑΡΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

13%
3%

55%

ΠΡΟΩΡΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

72.000
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ΤΗΣ  ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ 
  douska@agronews.gr

«∆ικαιολογίες» τη µία µετά την άλλη φαίνεται 
να επικαλούνται οι αρµόδιοι των πληρωµών, 
προκειµένου να καλύψουν την καθυστέρηση 
των πιστώσεων. Αποζηµιώσεις παγετού, ενισχύ-
σεις κορωνοϊού και ειδικές πληρωµές για πυρό-
πληκτους µετατίθενται για το φθινόπωρο, παρά 
τις κατά καιρούς διαβεβαιώσεις για τακτοποίη-
ση ακόµα και µέσα στον Αύγουστο. Ωστόσο, η 
κατάσταση επιβαρύνει σηµαντικά τον αγροτι-
κό κόσµο, µια περίοδο µε αυξηµένες οικονοµι-
κές υποχρεώσεις και συνεχή άνοδο των τιµών 
των αγροτικών προϊόντων, που αναπόφευκτα 
αυξάνει και τα κόστη των αγροτικών µονάδων. 

Όσον αφορά τις αποζηµιώσεις λόγω παγε-
τού, από τον ΕΛΓΑ -µε σχετική ανακοίνωση- έ-
φτασαν σε σηµείο να κάνουν λόγο για εσωτε-
ρική δυσλειτουργία και γραφειοκρατία που συ-
νοδεύει το ελεγκτικό έργο του οργανισµού, στις 
οποίες και αποδίδεται η µεγάλη καθυστέρηση 
στην πίστωση των προκαταβολών για τις απο-
ζηµιώσεις του παγετού του Απριλίου του 2021. 
Επί τοις ουσίας, η δεύτερη δόση των προκατα-

βολών του παγετού, µε τα υπόλοιπα από το  ε-
γκεκριµένο κονδύλι των 60 εκατ. ευρώ (που δό-
θηκε λειψό στην πρώτη πίστωση) να τοποθετεί-
ται στην καλύτερη περίπτωση περί τα µέσα Σε-
πτεµβρίου, αναµένεται να αφορά υπόλοιπες 
δενδρώδεις (µήλα, αχλάδια, αµύγδαλα), ενώ πα-
ραµένουν σε εκκρεµότητα οι όψιµες ποικιλίες 
κερασιών στις ορεινές περιοχές, για τις οποίες 
θα πρέπει να κατατεθεί φάκελος στην Κοµισιόν.

Φταίει η επιστρεπτέα, λένε τώρα 
για τις ενισχύσεις κορωνοϊού 

Για τις περιβόητες ενισχύσεις λόγω κορωνοϊ-
ού, οι τελευταίες πληροφορίες «επικαλούνται» 
ένα «µπέρδεµα» του οργανισµού πληρωµών µε 
το υπουργείο Οικονοµικών, σχετικά µε τα ποσά 
της επιστρεπτέας προκαταβολής, τα οποία τυχόν 

έχουν λάβει ορισµένοι από τους αιτηθέντες πα-
ραγωγούς, µε τους διασταυρωτικούς ελέγχους 
να έχουν επιβραδύνει καθ’ όλην την καλοκαι-
ρινή περίοδο ελέω της τετριµµένης πλέον επί-
φασης περί υπολειτουργίας του ∆ηµοσίου Το-
µέα. Φυσικά κάτι τέτοιο δεν πείθει τους αγρό-
τες, οι οποίοι άλλωστε δεν µπορούν να προσαρ-
µόσουν την επαγγελµατική τους δραστηριότη-
τα στη βάση αυτή. Και να σηµειωθεί ότι πρόκει-
ται για ένα κονδύλι περί τα 40 εκατ. ευρώ για 
παραγωγούς κηπευτικών, βουβαλοτροφία και 
χοιροτρόφους. Σηµειωτέον τα σχετικά ποσά έ-
χουν ήδη εγκριθεί, αλλά δεν έχουν ακόµα λάβει 
την απαραίτητη υπογραφή του αναπληρωτή υ-
πουργού Οικονοµικών Θεόδωρου Σκυλακάκη.

Αποζηµιώσεις ζωικού κεφαλαίου Σεπτέµβριο, 
φυτικού το Νοέµβριο στους πυρόπληκτους 

Εν τω µεταξύ τη διαβεβαίωση ότι οι αποζηµιώ-
σεις για ανανέωση και αγορά νέων ζώων ή µε-
λισσοσµηνών θα καταβληθούν µέσα στον Σε-
πτέµβριο, έδωσε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέ-
ας Λυκουρέντζος, κατά τη διάρκεια διαδοχικών 
συσκέψεων για τους πυρόπληκτους, σε Σπάρτη 
και Τρίπολη, στις αρχές της εβδοµάδας.

Όσον αφορά το φυτικό κεφάλαιο, ο πρόε-
δρος του οργανισµού δήλωσε ότι ήδη ολοκλη-
ρώνονται τα ατοµικά πορίσµατα, µε την προ-
καταβολή να καταβάλλεται µέχρι το Νοέµβριο. 

Ιδιαίτερα για τις ελαιοκαλλιέργειες, σύµφω-
να µε τον ίδιο, ο ΕΛΓΑ προτίθεται να προχωρή-
σει και στην αποζηµίωση για την εκφύτευση 
και φύτευση νέων δενδρυλλίων για τα οποία 
οι παραγωγοί θα στηριχθούν για την απώλεια 
του εισοδήµατός τους για τα προσεχή 4 χρόνια. 

Την ίδια στιγµή, ο υφυπουργός παρά τω πρω-
θυπουργώ Χρ. Τριαντόπουλος, για το ίδιο θέµα 
ξεκαθάρισε ότι µέσα στον πρώτο µήνα -µετά την 
ηλεκτρονική δήλωση του πληγέντα- καταβάλ-
λεται ως προκαταβολή το 20% της βεβαιωθεί-
σας ζηµιάς σε επιχειρήσεις και αγροτικές εκµε-
ταλλεύσεις. Πρόσθεσε ότι αποζηµίωση δικαιού-
νται και οι µη κατά κύριο επάγγελµα αγρότες.

Έχουμε τα 
λεφτά, λείπει 
ο μηχανισμός 
λέει ο ΕΛΓΑ
Στην εσωτερική δυσλειτουργία και 
στη γραφειοκρατία που συνοδεύει 
το ελεγκτικό έργο του οργανισµού 
αποδίδει ο ΕΛΓΑ τη µεγάλη 
καθυστέρηση που παρατηρείται  
στην πίστωση των προκαταβολών 
για τις αποζηµιώσεις που αφορούν 
τον παγετό του Απριλίου του 2021. 
«Ήδη έχουν εκταµιευθεί από τις 12 
Αυγούστου 2021  σχεδόν 40 εκατ. 
ευρώ ως προκαταβολές σε 
δικαιούχους αποζηµίωσης στις 
περιοχές της Κεντρικής και 
∆υτικής Μακεδονίας και σε 
άλλες», αναφέρει σε σχετική 
ανακοίνωση του ο οργανισµός.
Επιπλέον, τονίζεται ότι «η 
διαδικασία της πληρωµής 
προκαταβολών συνεχίζεται, αφού 
όσα πορίσµατα προωθούνται από 
τα κατά τόπους Υποκαταστήµατα 
του ΕΛ.Γ.Α. στην Κεντρική 
Υπηρεσία του Οργανισµού 
διεκπεραιώνονται άµεσα, αφού 
υπάρχει η απαιτούµενη ταµειακή 
ρευστότητα µε τη διασφάλιση των 
αναγκαίων κονδυλίων.
Οι καθυστερήσεις πληρωµής 
προκαταβολών σε ορισµένες 
περιοχές, οφείλονται στη µη 
αποστολή πορισµάτων προς την 
Κεντρική Υπηρεσία του 
Οργανισµού, λόγω υπαρκτών 
δυσλειτουργιών συγκεκριµένων 
Υποκαταστηµάτων του ΕΛΓΑ. 
Οι δυσλειτουργίες πρόκειται να 
ξεπεραστούν άµεσα και να 
αποσταλούν τα σχετικά πορίσµατα.
Ο ΕΛΓΑ, µόλις λαµβάνει οιοδήποτε 
πόρισµα,  τόσο για τις ζηµίες του 
«Παγετού, Άνοιξη 2021» όσο και 
για οποιαδήποτε άλλη ζηµιά, 
προχωρά είτε στην καταβολή 
προκαταβολής (για παγετό) είτε 
στην άµεση εξόφληση των 
παραγωγών (για άλλες ζηµίες).
Ουδείς παραγωγός δεν πρέπει 
να ανησυχεί για την καταβολή της 
αποζηµίωσής του, την οποία θα 
λάβει στο ακέραιο».

Φθινόπωρο
κι ακόμα για παγετό, 

κορωνοενισχύσεις
Σημειωτέον ότι τα χρήματα έχουν εγκριθεί 

και δεσμευτεί αλλά οι αγρότες δεν τα έχουν λάβει 

Η συγκυρία και οι συσχετισµοί στο Συµβούλιο Γεωργίας της ΕΕ, 
φαίνονται ικανοί να ξεκλειδώσουν το Ταµείο του Αποθεµατικού 
Κρίσης, κάτι που θα επέτρεπε στην Ελλάδα να κατανείµει 
έκτακτη ενίσχυση σε ελαιοπαραγωγούς. Η αρχή ίσως γίνει στο 
προγραµµατισµένο για τα µέσα Σεπτεµβρίου Συµβούλιο των 
Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ. Στο τελευταίο πριν από το 
καλοκαιρινό διάλειµµα του Αυγούστου, η χώρα είχε καταθέσει 
αίτηµα το οποίο περιέγραφε ότι: «µεταξύ Φεβρουαρίου και 

Απριλίου 2021, η Ελλάδα επλήγη από αρκετές περιόδους 
παγετού, µε ιδιαίτερο αντίκτυπο στις ελιές, αφού στη συνέχεια 
σηµειώθηκαν θερµοκρασίες πάνω από 40 βαθµούς Κελσίου 
τον Μάιο και τον Ιούνιο. Αυτό θα οδηγήσει σε δραµατική 
µείωση της παραγωγής ελιών και ελαιολάδου ιδίως σε Κρήτη, 
Λέσβο, Χαλκιδική, Εύβοια, νότια Πελοπόννησο και Φωκίδα. 
Ζητείται έγκριση οικονοµικής βοήθειας για τη στήριξη των 
παραγωγών επιτραπέζιων ελιών και ελαιολάδου».

Αίτημα κοινοτικής ενίσχυσης για ελαιοπαραγωγούς

Εισφορές ΕΦΚΑ 
Περιθώριο µέχρι τις 31 Αυγούστου 

έχουν οι αγρότες για να πληρώσουν 
τις ασφαλιστικές εισφορές

 µηνός Ιουλίου

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

140 

ΚΑΡΠΟΥΖΙ

 ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

205
 ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ

500
 ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

210
 ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

253
 ΕΥΡΩ / ΘΗΛΥΚΟ ΖΩΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙOY ΘΕΡΜΟΚΗΠΙOY 61.000 ΧΟΙΡΟMΗΤΕΡΕΣ

ΠΑΤΑΤΑ ΝΤΟΜΑΤΑ ΑΓΓΟΥΡΙ ΧΟΙΡΟΣ
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Μπροστά σε νέες απειλές βρίσκεται αυτό τον 
καιρό η εγχώρια αγροτική παραγωγή και ει-
δικά τα νωπά αγροτικά προϊόντα, καθώς, η 
περιβόητη άνοδος στις τιµές παραγωγού δι-
εθνώς, δείχνει να συνοδεύεται από ένα νέο 
κύµα «διωγµού» της ντόπιας παραγωγής α-
πό τα ράφια των super market. 

Αρκεί µια µατιά στις προθήκες µαναβικής 

των αλυσίδων λιανικής, για να γίνει αντι-
ληπτή η πίεση που υφίσταται αυτό τον και-
ρό η αγροτική παραγωγή της χώρας µας και 
το παιχνίδι που ξετυλίγεται από τις µεγάλες 
χονδρεµπορικές επιχειρήσεις σε αγαστή πά-
ντα συνεργασία µε τα super market, σε βά-
ρος των ντόπιων παραγωγών. 

Σε επιτόπιο ρεπορτάζ της Agrenda σε δύο 
µεγάλα καταστήµατα ισάριθµων αλυσίδων 
λιανικής έδειξε ότι η συντριπτική πλειοψη-
φία των προϊόντων που έχουν θέση στα ρά-
φια αυτών των αλυσίδων είναι τα εισαγόµε-
να. Κι αυτό, είτε πρόκειται για ντοµάτες που 
αυτό τον καιρό έχουν την τιµητική τους στην 
χωριάτικη σαλάτα ή Greek Salad όπως την 
αποκαλούν οι τουρίστες, είτε πρόκειται για 
τα λεµόνια που επίσης αυτή την εποχή γίνο-
νται ανάρπαστα σε µανάβικα και εστιατόρια. 

Για τη µεγάλη ντοµάτα, η επίσκεψη σε συ-
γκεκριµένο κατάστηµα µεγάλης αλυσίδας έ-
δειξε 3 στα 4. Υπήρχε δηλαδή διαθέσιµη σε 4 
εκδοχές, εκ των οποίων µόνο µία ήταν ελλη-
νική. Πιο συγκεκριµένα, υπήρχαν ντοµάτες 
Πολωνίας, Ολλανδίας και Βελγίου και µόνο 
ένα σταντ µε ντοµάτες Μεσσηνίας. 

Για τα λεµόνια, τόσο στο συγκεκριµένο κα-
τάστηµα, όσο και σε κατάστηµα άλλης αλυσί-
δας υπήρχε µία και µόνο επιλογή. Λεµόνια 
Αργεντινής. Και στις δύο περιπτώσεις η ποι-
ότητα των λεµονιών ήταν πολύ κάτω του µε-

τρίου, µε ελάχιστη περιεκτικότητα σε χυµό. 
Εντύπωση προκαλεί επίσης το γεγονός ότι 

τον τελευταίο καιρό διευρύνεται συνεχώς η 
γκάµα των εξωτικών φρούτων που γεµίζουν 
τις προθήκες των super market, ενώ την ί-
δια στιγµή, όλο και λιγοστεύουν ή παρουσι-
άζονται σε πολύ κακή ποιότητα τα παραδο-
σιακά ελληνικά φρούτα του καλοκαιριού, 
µε αδιανόητες µάλιστα συσχετίσεις στα θέ-
µατα της τιµής. 

Κύµα ανατιµήσεων στη διεθνή αγορά
Η επέλαση των εισαγόµενων αγροτικών 

προϊόντων στην εγχώρια αγορά, ειδικά αυ-
τό τον καιρό και όσο βρίσκεται σε άνοδο το 
τουριστικό κύµα, είτε προέρχονται από χώρες 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε από τρίτες χώ-
ρες, ενθαρρύνεται, όπως όλα δείχνουν από 
το κύµα ανατιµήσεων που παρατηρείται διε-
θνώς και το οποίο επαναφέρει στην κατανά-
λωση ζωηρά το θέµα του κόστους. Την ίδια 
στιγµή, οι κινήσεις των δικτύων διανοµής δι-
ευκολύνονται από την ελλειµµατική παραγω-
γή που καταγράφεται φέτος στη χώρα µας, 
αφενός λόγω του παγετού και των ακραίων 
καιρικών συνθηκών και αφετέρου της απο-
γοήτευσης που εισπράττουν όλο και πιο συ-
χνά οι Έλληνες παραγωγοί στις περιόδους 
που οι αποδόσεις κινούνται σε ικανοποιητι-
κά επίπεδα. Με απλά λόγια, όταν η εγχώρια 

παραγωγή κινείται σε καλά επίπεδα, οι τιµές 
εύκολα παίρνουν την κατιούσα, ενώ, όταν η 
εγχώρια παραγωγή είναι ελλειµµατική, τότε 
η αγορά κατακλύζεται µε µεγαλύτερη ακόµα 
ευκολία από εισαγόµενα προϊόντα. 

Στα παιχνίδια που παίζει αυτό τον καιρό το 
διεθνές εµπόριο και τα αντίστοιχα δίκτυα δι-
ανοµής στην Ελλάδα θα πρέπει να αναφερ-
θούν αθρόες εισαγωγές ευρωπαϊκής ντοµά-
τας και πατάτας µέσω Αλβανίας (επιστροφές 
ΦΠΑ) ή αντίστοιχα προϊόντων Τρίτων Χωρών 
που στο µεταξύ έχουν πάρει σηµαία ευρωπα-
ϊκών χωρών. 

Η εικόνα στην εσωτερική αγορά αυτό τον 
καιρό που σηµειωτέον ενθαρρύνεται από την 
αυξηµένη παρουσία των τουριστών, δείχνει 
να χάνεται άλλη µια φορά το πλεονέκτηµα 
που έδιναν στην τοπική παραγωγή οι κατα-
ναλωτικές αναζητήσεις τον καιρό της πανδη-
µίας και των αυστηρών lockdοwn. Αποδει-
κνύεται για άλλη µια φορά πως οι δυνάµεις 
του γρήγορου κέρδους είναι πολύ πιο ισχυ-
ρές από τους «ισχυρισµούς υγείας» που υπα-
γορεύουν τα σύγχρονα διατροφικά πρότυπα. 

Αυτό το οποίο όµως θα πρέπει να ανησυ-
χεί τους ιθύνοντες και την κοινωνία, είναι το 
νέο ισχυρό χτύπηµα που δέχεται η εγχώρια 
παραγωγή και το οποίο οδηγεί σε περαιτέ-
ρω υποχώρηση της αγροτικής δραστηριότη-
τας µε ότι αυτό σηµαίνει, για την παραγωγι-
κή και γαστρονοµική κουλτούρα της χώρας 
αλλά και για το εµπορικό της ισοζύγιο. Οι υ-
παρξιακές αγωνίες των πολιτικά κρατούντων 
και η εφήµερη λογική µε την οποία λαµβά-
νονται οι µεγάλες αποφάσεις για τα θέµατα 
παραγωγής και γενικότερα για το παραγωγι-
κό µοντέλο που θα πρέπει να ακολουθήσει η 
χώρα, οδηγούν σε λάθη επί λαθών τα οποία 
απογοητεύουν τους νέους αγρότες και οδη-
γούν σε συρρίκνωση των πλουτοπαραγωγι-
κών πηγών που διαθέτει η χώρα.      

Η άνοδος των τιμών 
εκτοπίζει τα ντόπια νωπά

Όσο ανεβαίνουν οι τιμές 
τόσο χάνονται τα εγχωρίως 

παραγόμενα αγροτικά 
προϊόντα από τα ράφια 

των σούπερ μάρκετ

Όσο τον τελευταίο 
καιρό διευρύνεται 
η γκάµα των 
εξωτικών φρούτων 
στα σούπερ µάρκετ, 
τόσο λιγοστεύουν ή 
παρουσιάζονται σε 
πολύ κακή ποιότητα 
τα παραδοσιακά 
ελληνικά φρούτα 
του καλοκαιριού.

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
        panagos@agronews.gr
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ΚΡΕΜΜΥ∆Ι ΠΑΤΑΤΑ

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΙΜΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

15

ΕΞΟ∆Α/ΜΕΣΙΤΕΣ
10

ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
60

ΤΙΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

10

ΕΞΟ∆Α/ΜΕΣΙΤΕΣ
10

ΤΙΜΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
50

ΛΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ύο παραδείγµατα αποτυπώνουν µε τον πιο 
χαρακτηριστικό τρόπο το µεγάλο παιχνίδι της 
λιανικής στις πλάτες των Ελλήνων αγροτών, 
το οποίο από τη µία εξασφαλίζει υπερκέρ-
δη µέσω της πώλησης νωπών φρουτολαχα-
νικών όσο οι παραγωγοί «µπαίνουν µέσα», 
ενώ από την άλλη υποβαθµίζει τεχνηέντως 
την εικόνα της εγχώριας παραγωγής στα µά-
τια των καταναλωτών. 

Στην περίπτωση του κρεµµυδιού, το οποίο 
φεύγει από το χωράφι µε τιµή στα 15 λεπτά 
το κιλό, αυτό φτάνει να πωλείται στο super 
market µε 60 λεπτά το κιλό. Πρόκειται για µια 
τιµή λογική για τον απλό πολίτη που δεν θα 

αγοράσει πάνω από 1 κιλό για εβδοµαδιαία 
κατανάλωση. Αν αφαιρέσει κανείς τον ΦΠΑ 
από τα 60 λεπτά, διαµορφώνεται µια τελική 
τιµή κοντά στα 57 λεπτά το κιλό για το κρεµ-
µύδι. Αν από αυτό το ποσό αφαιρεθούν τα 15 
λεπτά που πληρώνεται ο παραγωγός, τα 5 λε-
πτά που είναι τα έξοδα του συσκευαστηρίου 
και ακόµα 5 λεπτά που είναι το κέρδος του 
εµπόρου, τα υπόλοιπα 32 λεπτά διαµορφώ-
νουν µια απόδοση της τάξης του +125% την 
οποία καρπώνεται το supermarket. Με άλλα 
λόγια, το κρεµµύδι φεύγοντας από το χωρά-
φι, φτάνει στον καταναλωτή µε µια προσαύ-
ξηση της τάξης του 300% (από τα 15 λεπτά 
µέχρι τα 60), τη στιγµή που ο παραγωγός ο-
ριακά αποτυγχάνει να βγάλει τα έξοδα της 
καλλιέργειας. 

Τεχνητή υποβάθµιση της παραγωγής
Η ιστορία της πατάτας είναι διαφορετική, α-

φού εδώ βάσει του ρεπορτάζ, πέρα από τις υ-
περαποδόσεις, φαίνεται ότι το παιχνίδι των 
supermarket και των µεγάλων εµπόρων της λα-
χαναγοράς που πλέον θα εισέρχονται και στις 
λαϊκές αγορές µε το νέο νόµο του υπουργείου 
Ανάπτυξης, περιλαµβάνει «ανακατέµατα» και 
διαµόρφωση αθέµιτου ανταγωνισµού µέσω της 
τεχνητής υποβάθµισης της ελληνικής παραγω-
γής. Εκµεταλλευόµενοι τον αστικό µύθο περί 
ποιοτικής υπεροχής των δηµοφιλών πατατών 
Κύπρου, οι οποίες στο ράφι του supermarket 
πωλούνται µε έως και 1,30 ευρώ το κιλό αυτήν 
την περίοδο, οι πωλητές της λιανικής, σύµφω-
να µε τα όσα ακούγονται στην πιάτσα, «κυπρο-
ποιούν» πατάτες από την Ελλάδα, τη Συρία, την 
Ιορδανία που καλλιεργούνται σε κόκκινα χώ-
µατα και τις οποίες αγοράζουν σε σαφώς χα-
µηλότερες τιµές. ∆ίπλα από τις πατάτες Κύπρου 
τοποθετούν και ελληνικές, τις πιο φθηνές στην 
αγορά, δεύτερης ή τρίτης κατηγορίας, που δεν 
είναι καθόλου ελκυστικές στο µάτι, τις οποίες 
αγοράζουν µε 10 λεπτά και πουλούν µε 50. Ό-
λο αυτό, όσο οι πατάτες – «διαµάντια» της ελλη-
νικής γης υπόκεινται πίεση στην τιµή του πα-
ραγωγού και πωλούνται σε µανάβικα µε τιµή 
από 150% έως και 200% πάνω.

Οι δύο αυτές περιπτώσεις µαρτυρούν τόσο το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει µια σωστή αποτίµηση 
του κέρδους που µπορεί να έχει ο κάθε κρίκος 
της αλυσίδας εφοδιασµού, αλλά και µια συστη-
µατική υποβάθµιση της ελληνικής παραγωγής. 
Ένα φαινόµενο το οποίο εντείνεται το τελευταίο 
διάστηµα και τουλάχιστον προς το παρόν δεν 
φαίνεται ότι οι µηχανισµοί των φιλόδοξων κα-
τά τ’άλλα επικεφαλής στα αρµόδια υπουργεία 
δεν µπορούν να ελέγξουν, όπως µεταφέρουν 
στην Agrenda άνθρωποι της αγοράς. 

Όλοι κερδίζουν σε 
κρεμμύδι, πατάτα, 
οι παραγωγοί όχι
Δεν υπάρχει μια σωστή αποτίμηση του κέρδους 
που μπορεί να έχει ο κάθε κρίκος της αλυσίδας 
εφοδιασμού, ενώ δείχνει να εδραιώνεται 
η υποβάθμιση της εγχώριας παραγωγής

ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ

Τουφεκιά 
στον αέρα
άλλο ένα 
πρόστιμο 
για τη Φέτα
Χωρίς τη δηµοσίευση των στοιχείων 
της εταιρείας αλλά µε πανηγυρικό 
ύφος το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης ανακοίνωσε ότι επέβαλε 
πρόστιµο 165.000 ευρώ σε 
τυροκοµική επιχείρηση, για 
παραβάσεις του κανονισµού ΠΟΠ, 
τις οποίες το τυροκοµείο που δέχθηκε 
την καµπάνα, αποδίδει σε λογιστικά 
ζητήµατα. Το πρόστιµο αφορά µη 
τήρηση του προβλεπόµενου χρόνου 
των 48 ωρών από την άµελξη έως την 
τυροκόµηση, όπως διαπιστώθηκε από 
έλεγχο που διενεργήθηκε στις 
εγκαταστάσεις της επιχείρησης αλλά 
και δειγµατοληπτικά σε παραγωγούς 
που της παραδίδουν γάλα. Το πρόστιµο 
επέβαλε η Επιτροπή Εξέτασης 
Παρατυπιών-Παραβάσεων του 
υπουργείου, µετά από εισήγηση του 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, για µη τήρηση 
της νοµοθεσίας στην παραγωγή και 
διακίνηση φέτας ΠΟΠ. Επιπλέον, 
η εταιρεία φέρεται να πούλησε 87,7 
τόνους ανώριµου προϊόντος φέτας, 
όπως προέκυψε από το ισοζύγιο 
παραγωγής – πωλήσεων που εξέτασαν 
οι αρµόδιες υπηρεσίες του 
υπουργείου. Για τις παραβάσεις αυτές 
η Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών 
και Παραβάσεων επέβαλε πρόστιµο 
150.000 ευρώ, που αποτελεί και τη 
µεγαλύτερη κύρωση έως σήµερα για 
ανάλογες παραβάσεις, σηµειώνεται σε 
ανακοίνωση της Βάθη. Αναφέρεται 
ακόµα ότι στη συνεδρίαση της4ης 
Αυγούστου εξετάστηκαν και τρεις 
ακόµη υποθέσεις της εν λόγω 
εταιρείας, που εκκρεµούσαν από το 
2010, 2011 και 2012 αντίστοιχα. 

Πρόστιµο 165.000 ευρώ σε τυροκοµείο 
για παραβάσεις του κανονισµού ΠΟΠ.
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Θέλει τιμόνι
Ψηλά κι απρόβλεπτα 
οι τιμές ζωοτροφών 
αποδιοργανώνουν  
Δυσκολεύονται οι κτηνοτρόφοι να οργανώσουν τις 
φάρμες τους, σε αυτό το ευάλωτο οικονομικό σκηνικό

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Μια στα ύψη, µια στον πάτο οι τιµές 
των ζωοτροφών σε ένα µοτίβο που 
συµπαρασέρνει µαζί του την αγορά 
στη ζώνη γάλακτος, αφήνοντας ε-
κτεθειµένους τους κτηνοτρόφους 
σε ένα εξαιρετικά ευάλωτο οικονο-
µικό περιβάλλον που πρώτα και κύ-
ρια δυσκολεύει τον προγραµµατισµό 
των µονάδων τους. 

Για το υπόλοιπο της χρονιάς, θεω-
ρείται πλέον δεδοµένη η αγορά ζωο-
τροφών µε τιµή τουλάχιστον 25% υ-

ψηλότερη συγκριτικά µε τα επίπεδα 
που είχαν διαµορφωθεί στις αρχές 
της γαλακτοκοµικής περιόδου του 
2020. Το µυαλό όλων των κτηνοτρό-
φων πλέον είναι στη χειµερινή περί-
οδο, αφού εκτός από την εκτόξευση 
των τιµών σε βασικά σιτηρά και κτη-
νοτροφικά φυτά, παρατηρούνται ή-
δη ελλείψεις. «Τα τριφύλλια έχουν 
πουληθεί ήδη πριν καν κοπούν στο 
χωράφι µε τις τιµές να έχουν ξεφύ-
γει στα 23, 24, 25 λεπτά το κιλό. Ο 
καθένας ζητάει ό,τι θέλει» αναφέρει 
στην Agrenda ο Γιώργος Βαϊόπουλος, 
πρόεδρος του Συνεταιρισµού Αγελα-
δοτρόφων και Αιγοπροβατοτρόφων 
∆υτικής Θεσσαλίας, ενώ όπως απο-
κάλυψε, βρίσκεται αυτό το διάστη-
µα καθ’ οδόν µια µεγάλη αποστο-
λή αποξηραµένου τριφυλλιού από 
τη Ρουµανία, η ποιότητα του οποίου 

ωστόσο δεν προκρίνεται ως ιδανική 
για να καλύψει τις ανάγκες των Ελ-
λήνων κτηνοτρόφων. 

Σε ιστορικά υψηλά βρίσκεται και η 
τιµή του κριθαριού, το οποίο φεύγει 
από τον έµπορο µε τιµή 25 έως 27 λε-
πτά το κιλό, ενώ και σ’ αυτή την περί-
πτωση, οι όποιες εισαγωγές φτάνουν 
στην εγχώρια αγορά µε ίδια τιµή µε 
το ντόπιο. Άλλωστε τα παραγωγικά 
κριθάρια πλέον είναι ελάχιστα και έ-
φυγαν µε τιµή από 18 έως 22 λεπτά 
το κιλό στα αλώνια τον Ιούνιο. Όσοι 
αγρότες αποθήκευσαν, το διοχετεύ-
ουν κι αυτοί µε σηµερινή τιµή αγο-

ράς, ωστόσο οι πο-
σότητες αυτές είναι 
λιγοστές. 

Με πάνω από 30 
λεπτά το κιλό αγο-
ράζουν και το καλα-
µπόκι οι κτηνοτρό-
φοι, όσο η εγχώρια 
αγορά µόλις αυτές 
τις ηµέρες ξεκινά να 
εφοδιάζεται µε τη 
φετινή σοδειά και 
οι ποσότητες φα-
ντάζουν λιγοστές, 
αφού οι αποδόσεις 

λόγω του καύσωνα και της ξηρασίας 
µειώθηκαν αισθητά. Μειωµένες πά-
ντως αναµένεται ότι θα είναι και οι 
εισαγωγικές ροές, αφού το πρόβλη-
µα της ξηρασίας και του καύσωνα ή-
ταν έντονο και στα υπόλοιπα παρα-
γωγικά κέντρα των Βαλκανίων. Πα-
ράλληλα το κόστος για τη σόγια έχει 
υπερβεί τα 50 λεπτά το κιλό.

Σηµειώνεται ότι η αγορά στο πρό-
βειο γάλα έχει κατοχυρώσει το 1,20 
ευρώ το κιλό για τη νέα γαλακτοκοµι-
κή περίοδο, µε την αύξηση των τιµών 
παραγωγού να δίνει ανάσες στους 
κτηνοτρόφους, ωστόσο εκφράζονται 
ανησυχίες για το κατά πόσο η µετα-
ποίηση θα τηρήσει τα συµβόλαια τα 
οποία τάζει σε παραγωγούς, ειδικά 
σε περιπτώσεις µεµονωµένων που δι-
αχειρίζονται και την πλειοψηφία του 
εγχώριου τονάζ γάλακτος. 
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Η
άνοδος συνεχίζεται στην ελληνική 
αγορά σκληρού σίτου, µε βοήθεια 
από το εξωτερικό. Τα προβλήµατα 
του Καναδά ενισχύουν τις τιµές πα-

γκοσµίως και αρκετοί µιλούν για σηµείο υπερ-
βολής. Έγιναν αρκετά καράβια σε όλη τη διάρ-
κεια της ανόδου µε τις τελευταίες τιµές να εί-
ναι λίγο πάνω από τα 400 ευρώ ο τόνος FOB. Η 
Φότζια ανακοίνωσε µεν 65 ευρώ άνοδο στις τι-
µές, µε τα καλής ποιότητας στα 445-450 ευρώ.

Στην ελληνική αγορά βάµβακος, η ζήτηση 
είναι ελαφρά χαµηλότερη, καθώς η αγορά έδει-
ξε πρόσκαιρα σηµάδια αδυναµίας. Οι εκκοκκι-
στές έχουν προπωλήσει ήδη αρκετά και προτι-
µούν να περιµένουν. Τα λευκά βαµβάκια νέας 
σοδειάς πιάνουν και τα 100 σεντς ανά λίµπρα.

Με 450 ευρώ ο τόνος 
το σκληρό στη Φότζια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
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ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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Τιμή παραγωγού
(λεπτά / κιλό)

2021   27

2020   21 

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Αφορμή να δοκιμάσει 
τα 100 σεντς ψάχνει 
η αγορά βάμβακος 

Κέρδισε 65 ευρώ ο 
τόνος η τιμή σκληρού 
σίτου στη Φότζια

Από Σεπτέµβρη κυνηγά 
υψηλότερα το σταφύλι 
Ελλειµµατική παραγωγή και έντονος 
ανταγωνισµός στις ευρωπαϊκές 
αγορές συνθέτουν το εµπορικό κλίµα 
στο επιτραπέζιο σταφύλι, µε τους 
παραγωγούς να εκτιµούν ανάκαµψη 
των τιµών προς τον Σεπτέµβριο. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...

Ασήκωτο βάρος 
οι ζωοτροφές και
στα κοτοπουλάδικα
Αισθητό οικονοµικό πλήγµα έχουν 
δεχθεί και οι οργανωµένες 
πτηνοτροφικές µονάδες από την άνοδο 
των ζωοτροφών, ενώ τα περιθώρια να 
στραφούν σε άλλες πρώτες ύλες για τα 
σιτηρέσια είναι µικρά, δεδοµένης της 
κοινής πορείας που ακολουθούν οι 
τιµές των σιτηρών. Εκπρόσωπος 
µεγάλης πτηνοτροφικής µονάδας 
σχολίασε ενδεικτικά στην Agrenda ότι 
η κατάσταση σηκώνει «κρατική 
οικονοµική ενίσχυση». Τουλάχιστον 4 
λεπτά το κιλό επιβαρύνεται το κόστος 
παραγωγής του αγελαδινού γάλακτος 
στις οργανωµένες φάρµες στη χώρα 
µας, µε βάση τις διαδοχικές αυξήσεις 
του τελευταίου εξαµήνου στις τιµές 
των ζωοτροφών και λοιπών εισροών 
που χρειάζονται οι µονάδες. Σύµφωνα 
µε πολύ αυστηρούς υπολογισµούς, το 
µέσο κόστος εκτροφής ανά ζώο ανά 
ηµέρα έχει αυξηθεί κάτι παραπάνω από 
2 ευρώ, καθώς από 6 ευρώ πέρυσι, 
σήµερα διαµορφώνεται στα 8,20 ευρώ. 
Με βάση τα παραπάνω, το µέσο κόστος 
εκτροφής, από 32 µε 34 λεπτά ανά 
κιλό παραγόµενου γάλακτος, σήµερα 
προσεγγίζει τα 36-38 λεπτά το κιλό.

Για το 
χειµώνα, 
εκτός από 
την εκτό-
ξευση των 
τιµών σε 
σιτηρά και 
κτηνοτρο-
φικά φυτά, 
οι κτηνο-
τρόφοι θα 
έχουν να 
αντιµετω-
πίσουν και 
ελλείψεις.

Σε ιστορικά υψηλά 
βρίσκεται και η τιµή 
του κριθαριού, το οποίο 
φεύγει από τον έµπορο 
µε τιµή 25 έως 27 
λεπτά το κιλό.

Με 27 λεπτά 
ή στην αποθήκη 
το καλαμπόκι 





Καιρικές... ατασθαλίες 
πλήγμα για την εγχώρια 
παραγωγή, ενώ τα χαμηλά 
αποθέματα δίνουν τον 
τόνο για ανοδική πορεία 
τιμών ενόψει της νέας 
ελαιοκομικής περιόδου

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Για µια σύντοµη ελαιοκοµική περίοδο προετοιµά-
ζονται οι ελαιοκαλλιεργητές σε όλα τα παραγωγι-
κά κέντρα της χώρας, µε την εικόνα που παρουσι-
άζουν οι ελαιώνες να δείχνει µείωση του καρπού 
από 30% µέχρι και 70% σε ορισµένες περιπτώσεις. 
Οι πρώτες εκτιµήσεις µιλούν για µείωση της παρα-
γωγής ελαιολάδου σε επίπεδα έως και 50% κάτω α-
πό τους 270.000 τόνους που παρήχθησαν το 2020. 

Εφόσον τα σενάρια επιβεβαιώσουν τα νούµερα 
που ακούγονται το τελευταίο διάστηµα ενόψει της 
νέας παραγωγής, η αγορά βάσει και του θεµελιώ-
δους νόµου προσφοράς και ζήτησης, αναµένεται 
ότι θα συνεχίσει το ράλι που σηµειώθηκε από τα 
µέσα της περασµένης άνοιξης, µε τις τιµές για τα 
πρώτα αγουρέλαια να στοχεύουν σε άνω των 4 ευ-
ρώ το κιλό, όπως µεταφέρουν άνθρωποι της αγο-
ράς στην Agrenda, ενώ δεν αποκλείεται και η προ-
σέγγιση των 4,50 ευρώ, αν οι καιρικές συνθήκες ε-
πιτρέψουν την ανάδειξη ποιοτικών χαρακτηριστι-
κών. Συνολικά η καλλιέργεια επλήγη φέτος από τις 
καιρικές ατασθαλίες, µε τον ήπιο χειµώνα να µην 

αφήνει περιθώρια στα δέντρα να ξεκουραστούν έ-
πειτα από µια χρονιά µεγάλης καρποφορίας. Στη 
συνέχεια οι ανοιξιάτικοι παγετοί χτύπησαν τα άν-
θη των ελαιόδεντρων ειδικά στην κεντρική και βό-
ρεια Ελλάδα. Ό,τι γλίτωσε από τους παγετούς, το 
αποτελείωσε ο επίµονος καύσωνας, µε τις ζέστες 
να επιµένουν ακόµα και προς το τέλος του Αυγού-
στου και έπειτα από δύο µήνες ξηρασίας. Στο θε-
τικό της υπόθεσης, οι προσβολές από τον δάκο εί-
ναι σχεδόν µηδενικές, µε τις ζέστες να έχουν εξα-
φανίσει τους πληθυσµούς.  

Αυτή ακριβώς την περιγραφή δίνουν παραγωγοί 
από όλες τις περιοχές της χώρας, κάνοντας λόγο για 
έναν πρωτοφανή συνδυασµό συγκυριών που άφη-
σαν µε λιγοστούς καρπούς τα δέντρα. Εν τω µεταξύ, 
όσο η ξηρασία επιµένει, ειδικά σε Κρήτη και Πελο-
πόννησο, τόσο δυναµώνει και ο προβληµατισµός α-
ναφορικά µε την αναλογία καρπού προς ελαιόλαδο, 
αφού όπως εξηγεί ο παραγωγός και επικεφαλής του 
συνεταιρισµού της Θερµασίας ∆ήµητρας, Κωνστα-
ντίνος Μέλλος, παρά τα όποια ποτίσµατα, αν το δέ-
ντρο δεν έχει «πάρει υγρά από τη βροχή στα φύλλα 
και τον κορµό, δίνει καρπό χωρίς αρκετή υγρασία 
για να ανακατευτεί το ζυµάρι στην ελαιοποίηση». 

Για «ιστορικά χαµηλά» κάνει λόγο και ο παραγω-
γός Ηλίας Γεωργιτσόπουλος από τη Γλυφάδα Μεσ-
σηνίας, ο οποίος εκτιµά πως η χρονιά αναµένεται να 
δώσει από την άλλη καλές τιµές, αφού τα αποθέµα-
τα είναι ελάχιστα και η νέα σοδειά θα είναι περιορι-
σµένη κατά 50% περίπου στην ευρύτερη Μεσσηνία. 

Παρόµοια είναι η εικόνα και στην περίπτωση των 
επιτραπέζιων ποικιλιών, µε τη µείωση να υπολο-
γίζεται ότι θα φτάσει και το 70%, ειδικά στην περί-
πτωση της ελιάς Χαλκιδικής, όπου ήδη όσα κτή-
µατα γλίτωσαν τον παγετό της άνοιξης του 2021, 
δέχονται οχλήσεις από µεταποιητές που προτίθε-
ται να αγοράσουν «σκούπα» όλη την παραγωγή 

τους µε τουλάχιστον 1,50 ευρώ το κιλό. 
Σε αντίστοιχες συνθήκες εξελίσσεται η ελαιο-

καλλιέργεια και στην υπόλοιπη Ευρώπη, µε την 
Ιταλία και την Ισπανία να αναµένουν αµφότερες 
µείωση της φετινής παραγωγής τους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, αναµένεται πως η αγορά θα 
επιστρέψει δυναµικά τον Σεπτέµβριο µετά από το 
καθιερωµένο διάλειµµα του Αυγούστου. Σε αυτήν 
την περίοδο το κλίµα εµπορικά φαίνεται πως έχει 
καθίσει, όπως µεταφέρουν άνθρωποι της αγοράς 
στην Agrenda µε τις τιµές να ξεκινούν από τα 3,20 
µε 3,30 ευρώ το κιλό στην Κρήτη και να φτάνουν 
τα 3,50 µε 3,60 ευρώ στην Πελοπόννησο. 

Όσο η ξηρασία επιµένει σε Πελοπόννησο και 
Κρήτη, τόσο δυναµώνει και ο προβληµατισµός 
για την αναλογία καρπού προς ελαιόλαδο.
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Καθόλου δάκος
Ό,τι γλίτωσε από 
τους παγετούς, το 

αποτελείωσε ο επίµονος 
καύσωνας, µε τις ζέστες 

να επιµένουν ακόµα 
και προς το τέλος του 

Αυγούστου και έπειτα από 
δύο µήνες ξηρασίας. Στα 
θετικά της υπόθεσης, οι 
προσβολές από τον δάκο 
είναι σχεδόν µηδενικές

Άδειες δεξαμενές και ακαρπία 
δείχνουν τιμή από 4,50 ευρώ 
για τα φρέσκα αγουρέλαια

Ακαρπία και επιστροφή
ζήτησης δίνουν τιµή σε
Αµφίσσης και Καλαµών
Έπειτα από µία διετία 
αποτελεσµάτων που εγκλώβισαν 
στα χαµηλά τον κλάδο µε 
οριακές ή ακόµα και ζηµιογόνες 
τιµές παραγωγού, όλα δείχνουν 
πως η αγορά επιτραπέζιας ελιάς 
ετοιµάζεται να εισέλθει σε κύκλο 
ανάκαµψης. Εκτός από τη 
ζήτηση που επιστρέφει έπειτα 
από το άνοιγµα της εστίασης σε 
Ευρώπη και ΗΠΑ, αγορές που 
απορροφούν πλέον του 70% 
των ελληνικών εξαγωγών 
επιτραπέζιας ελιάς και στις 
οποίες είχαν γίνει ακυρώσεις 
παραγγελιών και µη ανανέωση 
συµβολαίων, έρχεται να 
προστεθεί στο µείγµα που 
σχηµατίζεται ενόψει της νέας 
εµπορικής περιόδου και το 
φαινόµενο της ακαρπίας.
Μικρή παραγωγή και επιστροφή 
της ζήτησης αναµένεται να 
δώσουν ώθηση στις τιµές 
παραγωγού. Μια πρώτη 
εκτίµηση για τα εµπορικά 
δεδοµένα της επερχόµενης 
περιόδου έκανε ο πρόεδρος της 
∆ΟΕΠΕΛ, Γιώργος Ντούτσιας, ο 
οποίος παρατηρεί πως η αγορά 
αρχίζει να οµαλοποιείται και ότι 
από το φθινόπωρο 2021 θα 
οδηγηθεί στα κανονικά επίπεδα.





Πορτοκαλί ξύλο, 
ίσον κορυφοξήρα
Αφαίρεση των προσβεβλημένων 
κλάδων και ψεκασμοί στις λεμονιές

ΤΗΣ  ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ
  provelengiou@agronews.gr

Ταχεία ξήρανση ολόκληρων δέ-
ντρων λεµονιάς, εµφάνιση λαί-
µαργων βλαστών στη βάση των 
ξερών κλαδίσκων και του υπο-
κειµένου καθώς και εµφάνιση 
ροζ-πορτοκαλί µεταχρωµατισµού 
του ξύλου είναι συµπτώµατα που 
µαρτυρούν την παρουσία και 
δράση της καταστρεπτικής κο-
ρυφοξήρας. Ο παθογόνος µύκη-
τας (Deuterophoma tracheiphila) 
µπορεί να προσβάλλει όλα τα υ-
πέργεια µέρη του δέντρου, ενώ 
οι κλάδοι που φέρουν τις καρπο-
φορίες του αποκτούν χρώµα τε-
φρό λόγω αποκόλλησης της επι-
δερµίδας και της εισόδου στρώ-
µατος αέρα. Τα συµπτώµατα εί-
ναι εµφανέστερα την άνοιξη µε 
την έκπτυξη της νέας βλάστησης 
και το φθινόπωρο µε την αύξη-
ση της ατµοσφαιρικής υγρασί-

ας και των βροχοπτώσεων, ε-
νώ ο µακροσκοπικός έλεγχος 
για αναζήτηση προσβεβληµέ-
νων οργάνων µπορεί να γίνει 
όλες τις εποχές. 

Η παρουσία του παθογόνου 
µπορεί να επιβεβαιωθεί µε ερ-
γαστηριακή ανάλυση. Από κάθε 
δέντρο µε ύποπτα συµπτώµατα 
µπορεί να γίνει δειγµατοληψία 
(τεµαχίου) κλαδίσκου µήκους 
20-30 εκ. από τα όρια του υγι-
ούς µε το ξηρό µέρος. Τα δείγ-
µατα τοποθετούνται σε πλαστι-
κή σακούλα για να µην αφυδα-

τωθούν και αποστέλλονται στο 
αρµόδιο εργαστήριο.  

Σύµφωνα µε το Μπενάκειο Φυ-
τοπαθολογικό Ινστιτούτο, το µό-
λυσµα µεταδίδεται στα γειτονι-
κά δέντρα µε τη βροχή, ιδιαίτε-
ρα αν συνοδεύεται από δυνατό 
άνεµο, καθώς και µε εργαλεία 
κλαδέµατος και µεταφορά πολ-
λαπλασιαστικού υλικού. 

Αφαίρεση ξερών κλάδων 
και χαλκούχα µυκητοκτόνα 
αρχές φθινοπώρου

Με την ασθένεια να ενδηµεί 
στις περισσότερες περιοχές της 
χώρας µας και θα πρέπει να λαµ-
βάνονται προληπτικά µέτρα για 
αποφυγή της εισόδου και διά-
δοσης του παθογόνου σε καλ-
λιεργούµενο δενδρώνα εσπε-
ριδοειδών. Οι επεµβάσεις που 
προτείνονται αφορούν:

1. Αφαίρεση των ξηρών κλά-
δων µαζί µε τµήµα υγιούς βλα-

στού περίπου 15 εκ. και κατα-
στροφή του µε φωτιά. Η εργα-
σία αυτή θα πρέπει να γίνει αρ-
γά την άνοιξη και νωρίς το φθι-
νόπωρο πριν από την έναρξη 
των βροχών.

2. Εκρίζωση και κάψιµο των 
κατεστραµµένων από την ασθέ-
νεια δέντρων.

3. Οι τοµές που δηµιουργού-
νται πρέπει να καλύπτονται µε κα-
τάλληλη προστατευτική αλοιφή.

4. Προσπάθεια αποφυγής τραυ-
µατισµών και όψιµου φθινοπω-
ρινού οργώµατος.

5. Εάν υπάρχει υποψία τη πα-
ρουσίας του µύκητα στην περι-
οχή θα πρέπει να γίνονται προ-
ληπτικοί ψεκασµοί των δέντρων 
µε εγκεκριµένα χαλκούχα µυ-
κητοκτόνα πριν την έναρξη των 
βροχών και επαναληπτικοί ψε-
κασµοί από τον Νοέµβριο έως 
και τον Ιανουάριο καθώς και µε-
τά από παγετό-χαλάζι. 

Άζωτο και κάλιο για την εγκατάσταση σταυρανθών
Με το φθινόπωρο να είναι µια ανάσα µακριά και τις θερµοκρασίες 
σταδιακά να πέφτουν, οι καλλιεργητές προετοιµάζονται για τη σπορά 
κουνουπιδιού και µπρόκολου. Η συνήθης πρακτική «περνάει» τις δύο 
παραπάνω καλλιέργειες πρώτα από το σπορείο, ενώ ακολουθεί λίγο 
αργότερα η µεταφύτευση στον αγρό. Στις περιοχές µε ζεστό καλοκαίρι, 
η σπορά ξεκινάει από τα µέσα Αυγούστου µέχρι και το Σεπτέµβριο. 

Όντας καλλιέργειες απαιτητικές σε θρεπτικά, µε κύρια το άζωτο και το κάλιο, ο 
παραγωγός θα πρέπει να εφαρµόσει µια ισορροπηµένη συνταγή βασικής 
λίπανσης ώστε να επιτύχει βέλτιστη εγκατάστασης, µέγιστη απόδοση και ποιότητα. 
Συγκεκριµένα κατά τη βασική εφαρµόζεται το 1/3 των συνολικών αναγκών σε 
άζωτο (Ν) της καλλιέργειας και το σύνολο των αναγκών σε φώσφορο (Ρ) και 
κάλιο (Κ). Αυτό µεταφράζεται συνήθως σε 4-7 κιλά ανά στρέµµα αζώτου (Ν), 
6-10 κιλά ανά στρέµµα φωσφόρου (Ρ2Ο5), και 10-12 κιλά ανά στρέµµα καλίου 
(Κ2Ο). Οι πρώιµες ποικιλίες είναι λιγότερο απαιτητικές σε θρεπτικά αλλά όλες 
αντιδρούν καλά στην προσθήκη βορίου, θείου και µολυβδαινίου.  

∆ΕΛΤΙΟ 
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΣΤΕΛΑ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Συµπτώµατα
∆ειγµατοληψία κλαδί-
σκου µήκους 20-30 εκ. 
από τα όρια του υγιούς 

µε το ξηρό µέρος

Τετράνυχος µελιτζάνας 
Ο καύσωνας των προηγούµενων ηµερών 
δεν «άγγιξε» τους πληθυσµούς του 
τετράνυχου (Tetranychus urticae) που 
παίρνουν πλέον τα πάνω τους µιας που η 
θερµοκρασία έπεσε στα ιδανικά για το 
έντοµο επίπεδα των 26-33oC. Οι αυξηµένες 
προσβολές που παρουσιάζουν οι υπαίθριες 
καλλιέργειες µελιτζάνας στους νοµούς 
Μαγνησίας, Καρδίτσας, Τρικάλων και 
Φθιώτιδας ανησυχούν ιδιαίτερα του 
παραγωγούς µε τους νεαρούς καρπούς να 
µην αναπτύσσονται καλά και να καθίστανται 
µη εµπορεύσιµοι κόβοντας τονάζ και 
ποιότητα. Οι αποικίες σχηµατίζονται στην 
κάτω επιφάνεια των φύλλων, όπου 
δηµιουργούνται ελαφρά σταχτιές κηλίδες. 
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου 
Προστασίας Φυτών Βόλου τονίζει την 
υψηλή ικανότητα του εντόµου για ταχύ 
πολλαπλασιασµό και εξάπλωση, αλλά 
συστήνουν να αποφεύγονται οι προληπτικοί 
ψεκασµοί. Οι χηµικές επεµβάσεις πρέπει να 
γίνουν µόνο µετά τη διαπίστωση της 
προσβολής (3 άτοµα/φύλλο), µε κατάλληλα 
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα. 

Σκευάσµατα
ALFA: Nexter 10 SC
FMC: Zoro 1.8 EW
SIPCAM: Kendo UM 2,12SC
UPL: Acramite 48 SC, Colpenn 80 WG.

Μαύρη κηλίδωση αχλαδιάς
Με εξειδικευµένη ικανότητα προσβολής 
της αχλαδιάς ο αδηλοµύκητας Alternaria 
alternata αποτελεί χρόνιο πρόβληµα στην 
Ελλάδα, ιδιαίτερα στις βορειότερες 
περιοχές και φυσικά σε όλους τους 
δενδρώνες που καλλιεργούνται οι 
ευαίσθητες ποικιλίες Abate Fetel, Passa 
Crassana, Conference, General Leclerc και 
Κaiser της αχλαδιάς. Τα συµπτώµατα της 
ασθένειας µπορεί να εµφανιστούν στα 
φύλλα, µε µικρές κυκλικές νεκρωτικές 
κηλίδες που θυµίζουν ζηµιές από 
φυτοτοξικότητα φυτοφαρµάκων. Σε πολλές 
περιπτώσεις, η προσβολή και η εµφάνιση 
της ασθένειας µπορεί να περιοριστεί στους 
καρπούς µε τον σχηµατισµό 
καστανόµαυρων βυθισµένων κηλίδων που 
εισχωρούν σε µεγάλο βάθος µέσα στον 
καρπό. Πέρα από την υιοθέτηση 
κατάλληλων καλλιεργητικών µέτρων που 
αφορούν στην καταστροφή των 
προσβεβληµένων οργάνων και τον 
περιορισµό της υγρασίας, οι γεωπόνοι 
συστήνουν σε έντονες προσβολές την 
εφαρµογή ψεκασµών µε κατάλληλα και 
εγκεκριµένα µυκητοκτόνα. 

Σκευάσµατα
ALFA: Banjo 500 SC
CORTEVA: Fontelis 20 SC
UPL: Vondozeb R 75 WG.      

ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ
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Ο τελικός λογαριασμός 
για την ενιαία ενίσχυση
Νέο πρασίνισμα και βασική ενίσχυση αθροίζονται σε στρεμματική επιδότηση 23 ευρώ 
για τα βοσκοτόπια, 35 ευρώ στις αροτραίες και 42 ευρώ για τις δενδρώδεις έως το 2026

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Στα 15 ευρώ το στρέµµα για τις δενδρώδεις, 12 
ευρώ για τις αροτραίες και 8 ευρώ για τα βοσκο-
τόπια, αντιστοιχούν κατά µέσο όρο τα ποσά ενί-
σχυσης που θα µπορούν να συµπληρώνουν ε-
τησίως τη βασική τους ενίσχυση οι αγρότες µέ-
σω των δράσεων του νέου πρασινίσµατος την 
περίοδο 2023-2026. 

Μάλιστα, τα παραπάνω ποσά προκύπτουν λαµ-
βάνοντας υπόψη τον αριθµό δικαιωµάτων του 
2020 (βλ. πίνακα). Εντούτοις, καθώς στις δράσεις 
του νέου πρασινίσµατος θα µπορούν να εντα-
χθούν όλα τα επιλέξιµα στρέµµατα και όχι µόνο 
αυτά που ενεργοποιούν ταυτόχρονα δικαιώµα-
τα, το ποσό ενίσχυσης που αντιστοιχεί ανά αγρο-
νοµική περιφέρεια ίσως να είναι χαµηλότερο.  

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, αυτή τη στιγµή ε-
ξετάζονται 7 δράσεις για ένταξη στο καθεστώς 
του νέου πρασινίσµατος (βλ. σελ. 17). Όλες οι 
πρακτικές θα είναι ετήσιες, πράγµα που σηµαί-
νει ότι επειδή µία χρονιά ένας αγρότης για πα-
ράδειγµα λάµβανε ενίσχυση για αµειψισπορά, 
δεν θα δικαιούται αυτόµατα το ίδιο πριµ και την 
επόµενη. Επίσης, οι πρακτικές θα έχουν αντι-
σταθµιστική πληρωµή µε στόχο την κάλυψη στο 
µέτρο του δυνατού, ανάλογα µε τη διαθεσιµότη-
τα του προϋπολογισµού, την απώλεια κέρδους 
και το κόστος που προκύπτει από την έναρξή 
τους. Αυτό πολύ απλά σηµαίνει, ότι θα αποζη-
µιώνονται ετησίως µόνο τα στρέµµατα που συµ-
µετέχουν στη δράση και όχι ολόκληρο το αγρο-
τεµάχιο. ∆ικαίωµα συµµετοχής στις δράσεις θα 
έχουν µόνο όσοι οριστούν «ενεργοί αγρότες». 

Ο τελικός λογαριασµός 
για την ενιαία ενίσχυση έως το 2026

Βοσκοτόπια: Σήµερα λαµβάνουν κατά µέ-
σο όροι οι κτηνοτρόφοι 30 ευρώ το στρέµµα 
βασική συν πρασίνισµα. Στη νέα ΚΑΠ το πο-
σό θα διαµορφώνεται έως το 2026 περί τα 23 
ευρώ το στρέµµα (15 ευρώ βασική ενίσχυση 
συν 8 ευρώ το στρέµµα από το νέο πρασίνι-
σµα). Οι µικρότερες εκµεταλλεύσεις κάτω των 
120 στρεµµάτων θα λαµβάνουν επίσης αναδι-
ανεµητική ενίσχυση. 

Αροτραίες: Σήµερα λαµβάνουν κατά µέσο ό-
ρο οι αγρότες 40 ευρώ το στρέµµα βασική συν 
πρασίνισµα. Στη νέα ΚΑΠ το ποσό διαµορφώ-
νεται  έως το 2026 περί τα 35 ευρώ το στρέµ-
µα (23 ευρώ βασική ενίσχυση συν 12 ευρώ το 
στρέµµα από το νέο πρασίνισµα). Οι µικρότερες 
εκµεταλλεύσεις κάτω των 80 στρεµµάτων θα 
λαµβάνουν επίσης αναδιανεµητική ενίσχυση.  

∆ενδρώδεις: Σήµερα λαµβάνουν κατά µέ-
σο όρο οι αγρότες 50 ευρώ το στρέµµα βασι-
κή συν πρασίνισµα. Στη νέα ΚΑΠ το ποσό δι-
αµορφώνεται  έως το 2026 περί τα 42 ευρώ το 
στρέµµα (28 ευρώ βασική ενίσχυση συν 15 ευ-
ρώ το στρέµµα από το νέο πρασίνισµα). Οι µι-
κρότερες εκµεταλλεύσεις κάτω των 20 στρεµ-
µάτων θα λαµβάνουν επίσης αναδιανεµητι-
κή ενίσχυση.  

Επιπλέον, από το φάκελο των άµεσων ενι-
σχύσεων, θα αµείβονται οι νέοι αγρότες κάτω 
των 41 ετών µε ένα σταθερό ποσό ανά στρέµ-
µα ετησίως (µέγιστο πενταετία από την πρώτη 
εγκατάσταση) και οι έχοντες καλλιέργειες που 
περιλαµβάνονται στον κατάλογο των συνδεδε-
µένων ενισχύσεων (συν την ειδική βάµβακος). 

Στην τετραετία
µοιράστηκαν νέα
δικαιώµατα για
4,75 εκατ. στρµ.
Τα δικαιώµατα του 2020, σύµφωνα 
µε τα επίσηµα στοιχεία του 
ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν 4,08 εκατ. (για 40,8 
εκατ. στρµ.), ενώ του 2019 ήταν 3,87 
εκατ. Συνολικά έχουν µοιραστεί από 
το Εθνικό Απόθεµα την περίοδο 
2017-2020 νέα δικαιώµατα για 4,75 
εκατ. στρέµµατα. Οπότε, θεωρείται 
βέβαιο πως µετά από ακόµα δύο έτη 
(2021 και 2022) «κοπής» νέων 
δικαιωµάτων από το Απόθεµα- 
γεγονός που αφορά κυρίως τα 
βοσκοτόπια - όλο και περισσότερα 
στρέµµατα θα µπουν στο σύστηµα 
µέχρι την εισαγωγή της νέας ΚΑΠ. 
Άρα, και οι ενισχύσεις θα 
διαµορφωθούν αναλόγως το 2023 
καθώς το συνολικό µπάτζετ (864 
εκατ. για βασική και 450 εκατ. 
για νέο πρασίνισµα) δεν δύναται 
να αυξηθεί. Παράµετρος µε άγνωστες 
προς το παρόν συνέπειες, θα είναι 
και ο ορισµός του «ενεργού αγρότη». 
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 ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠ 2023-2026 (ΕΛΛΑ∆Α)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΣΤΡΜ. 
�ΒΑΣΕΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

2020�

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 
ΠΟΡΩΝ

ΠΟΡΟΙ 
ECOSCHEMES 

�ΕΥΡΩ�

ΜΕΣΟ ΠΟΣΟ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

�ΕΥΡΩ/ 
ΣΤΡΕΜΜΑ�

ΠΟΡΟΙ ΒΑΣΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

�ΕΥΡΩ�

ΑΞΙΑ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΜ. 
�2026�

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΜ. 

�ΝΕΟ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑ+ΒΑΣΙΚΗ�

ΠΕ1 ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ 14.425.710 25,00% 112.500.000 7,8 215.649.240 14,9 22,7

ΠΕ2 ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ 17.760.529 47,00% 211.500.000 11,9 405.420.571 22,8 34,7

ΠΕ3 ∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ 8.656.770 28,00% 126.000.000 14,5 241.527.148 27,9 42,4



Η διαχείριση των 
βοσκοτόπων 
αναµένεται 
να έχει 
πρωταγωνιστικό 
ρόλο στις 
δράσεις του νέου 
πρασινίσµατος. 

Πέντε δράσεις για αγρότες 
και δύο για κτηνοτρόφους
Οι δράσεις του νέου πρασινίσµατος στην Ελλά-
δα αναµένεται να δηµοσιευτούν επίσηµα στα τέ-
λη του Νοεµβρίου. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ και 
µε µία προσεχτική ανάγνωση των σχεδίων που 
έχουν καταρτίσει χώρες µε παρόµοια µε την Ελ-
λάδα αγρονοµικά χαρακτηριστικά (π.χ. Ισπανία), 
οι δράσεις που θέτουν την ισχυρότερη υποψηφι-
ότητα για τον εθνικό φάκελο είναι:

1) Αύξηση της ικανότητας απορροής άνθρα-
κα των βοσκοτόπων προωθώντας την εκτεταµέ-
νη βόσκηση. Ενδέχεται διαφοροποίηση ενίσχυ-
σης στις περιπτώσεις νησιωτικότητας. Πιθανό πο-
σό ενίσχυσης 5 ευρώ το στρέµµα.

2) Περιβαλλοντική αναβάθµιση υποβαθµισµέ-
νων βοσκοτόπων για αναχλόαση και εκ περιτρο-
πής βόσκηση, η οποία συµβάλει στην ανάσχεση 
της διάβρωσης του εδάφους µέσω της αύξησης 
της φυτοκάλυψης των βοσκοτόπων. Πιθανό πο-
σό ενίσχυσης 10 ευρώ το στρέµµα.

3) Αµειψισπορά µε βελτιωτικά είδη: Εναλλαγή 
τουλάχιστον στο 30-40% της καλλιεργούµενης έ-
κτασης (ποσοστό πάνω από το υποχρεωτικό που 
ισχύει για τη λήψη της βασικής ενίσχυσης). Ένα 
ποσοστό της έκτασης θα αντιστοιχεί σε αζωτοδε-
σµευτικές καλλιέργειες όπως για παράδειγµα τα 
όσπρια. Καθώς η απώλεια κερδών µε αυτή την 
πρακτική από τον αγρότη είναι υψηλότερη στις 
αρδευόµενες περιοχές σε σύγκριση µε τις ξηρές 
καλλιεργήσιµες εκτάσεις, το ποσό διαφοροποι-
είται αναλόγως. Μάλιστα, είναι πιθανό διαφο-
ρετικές αρδευτικές µέθοδοι να επιδοτούνται µε 

άλλο ποσό. Μέγιστο ποσό 12 ευρώ το στρέµµα. 
4) Γεωργία διατήρησης, απευθείας σπορά σε 

αρδευόµενες καλλιέργειες: Πρακτική που στο-
χεύει σε διαβρωµένες περιοχές ή περιοχές που 
κινδυνεύουν από διάβρωση.  Συνίσταται στην ε-
ξάλειψη των εργασιών στο έδαφος, έτσι ώστε η 
καλλιεργήσιµη επιφάνεια του αγροτεµαχίου να 
καλύπτεται από υπολείµµατα φυτών καθ’ όλη τη 
διάρκεια του έτους, µε τέτοιο τρόπο ώστε να προ-
ωθείται η αύξηση της οργανικής ύλης και η δέ-
σµευση άνθρακα µέσω του εδάφους και να µει-
ώνεται η διάβρωσή του. 

5) Αγρανάπαυση: Ακαλλιέργητο τουλάχιστον 
το 5% του αγροτεµαχίου. Καθώς η απώλεια κερ-
δών µε αυτή την πρακτική από τον αγρότη είναι 
υψηλότερη στις αρδευόµενες περιοχές σε σύγκρι-
ση µε τις ξηρές καλλιεργήσιµες εκτάσεις, το πο-
σό διαφοροποιείται αναλόγως. Μέγιστο ποσό 12 
ευρώ το στρέµµα. 

6) Γεωργία Άνθρακα: Πρακτική φυτοκάλυψης 
στις δενδρώδεις καλλιέργειες. Η ένταση της ενί-
σχυσης µπορεί να διαφοροποιηθεί ανά στρώµα-
τα κλίσης. Αυτό καθιστά δυνατή την παρακολού-
θηση, µε διαφοροποιηµένο τρόπο, των παραδο-
σιακών µοντέλων παραγωγής µε µεγαλύτερη πε-
ριβαλλοντική και τοπική αξία. Μέγιστο ποσό 15 
ευρώ το στρέµµα.

7) Γεωργία Άνθρακα: Εναπόθεση θρυµµατισµέ-
νων κλαδεµάτων στο έδαφος στις δενδροκαλλι-
έργειες. Ποσό 14 ευρώ το στρέµµα, βάσει µελέτης 
που ήδη έχει γίνει για το τρέχον ΠΑΑ. 

Όσο µπαίνουν 
νέες εκτάσεις στο 
σύστηµα ενισχύσεων 
τόσο θα µειώνεται 
η µοναδιαία αξία 
των στρεµµατικών 
επιδοτήσεων.

Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Αυγούστου 2021 Agrenda 17EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

 ∆ΡΑΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΣΤΡΜ.)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ 
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

ΑΝΑΧΛΟΑΣΗ 
ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ 

ΣΠΟΡΑ
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ ΦΥΤΟΚΑΛΥΨΗ

ΕΝΑΠΟΘΕΣΗ 
ΚΛΑ∆ΕΜΑΤΩΝ

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ 5-7

ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ 
ΠΟΥ 

ΚΙΝ∆ΥΝΕΥΟΥΝ 
ΑΠΟ ∆ΙΑΒΡΩΣΗ

ΕΩΣ 10

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ 
ΞΗΡΙΚΕΣ ΕΩΣ 12 ΕΩΣ 12

ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ 
ΠΟΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΩΣ 12 5-6 ΕΩΣ 12

∆ΕΝ∆ΡΩ∆ΕΙΣ ΕΩΣ 15 ΕΩΣ 15
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ΜΕΤΡΟ 4.1.2  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΨΟΣ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.100 � 3.100
ΕΥΡΩ / K/W

2.350 � 6.000
ΕΥΡΩ

800 � 1.350
ΕΥΡΩ

ΕΩΣ 1.500
ΕΥΡΩ

     ΕΩΣ 500     
ΕΥΡΩ

40-85% 

150
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

200-500
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

200-500
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

170 � 410
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕMMΑ 

105 ΕΥΡΩ / Κ.µ2.800 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

+ 96,5 ΕΥΡΩ / MΕΤΡΟ

ΕΩΣ 60.000
  ή 3,25 ευρώ / κ.µ

    για δεξαµενές >20.000 κ.µ

ΣΤΑΓ∆ΗΝ
ΑΡ∆ΕΥΣΗ

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΗΓΑ∆ΙΑ

∆ΕΞΑMΕΝΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΣΥΣΤΗMΑΤΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
∆ΕΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ
ΦΑΚΕΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1 2

6 7 8 9

3 4 5

Μέτρο 4.1.2  επιδότηση αρδευτικών  

Αλλαγή ακόμα 
και αναπόσβεστου 
εξοπλισμού με πριμ    
Στη 2η σειρά διευκρινίσεων για το Μέτρο 4.1.2 δίνονται οδηγίες 
για να μη χάσουν οι υποψήφιοι βαθμολογία και επιδότηση   

Στάγδην στο ΟΣΔΕ
1. Η καταχώρηση «Στάγδην» στην ΕΑΕ 
2020 περιορίζει κάποια επένδυση του πα-
ραγωγού; Για παράδειγµα σε νέο δενδρώ-
να δεν έχει εγκατασταθεί σύστηµα άρδευ-
σης στάγδην και ποτίζει µε καταιονισµό ή 
βυτίο, ενώ στην ΕΑΕ έχει δηλωθεί στάγδην. 
Περιορίζει η ΕΑΕ τον παραγωγό για να βά-
λει νέο σύστηµα άρδευσης και να αποδεί-
ξει τη δυνητική εξοικονόµηση ύδατος την 
οποία όντως θα πραγµατοποιήσει καθώς 
από καταιονισµό θα ποτίζει µε σταγόνες;
Για την τεκµηρίωση του υφιστάµενου συ-
στήµατος άρδευσης λαµβάνεται υπόψη η 
δήλωση ΕΑΕ 2020 και αυτή είναι περιορι-
στική. Ως εκ τούτου, για τον συγκεκριµένο 
παραγωγό, ως υφιστάµενο σύστηµα άρδευ-
σης λογίζεται η στάγδην άρδευση.  

2. Στην ΕΑΕ 2020 είναι δηλωµένη διαφο-
ρετική καλλιέργεια από αυτήν που θα δη-
λωθεί µελλοντικά και θα γίνει η επένδυ-
ση. Ποια καλλιέργεια θα ληφθεί υπόψη 
στη µελέτη δυνητικής εξοικονόµησης ύ-
δατος; Πρέπει η σύγκριση υφιστάµενης 
κατανάλωσης ύδατος και µελλοντικής κα-
τανάλωσης να αφορά την ίδια καλλιέργεια 
που προκύπτει από την ΕΑΕ 2020;
Στη µελέτη δυνητικής εξοικονόµησης, η σύ-
γκριση υφιστάµενης και µελλοντικής κα-
τανάλωσης θα αφορά την ίδια καλλιέργεια 
(ΕΑΕ 2020). Η εξοικονόµηση ύδατος θα ο-

φείλεται αποκλειστικά στην προγραµµατι-
ζόµενη επένδυση και δεν δύναται να σχετί-
ζεται µε τροποποιήσεις στη διάρθρωση των 
καλλιεργειών. 
Στη µελέτη υπολογισµού της πραγµατικής 
µείωσης του ύδατος που θα υποβληθεί στο 
πλαίσιο των µακροχρόνιων υποχρεώσεων, 
θα απαλειφθούν επιπτώσεις στην κατανά-
λωση που δεν οφείλονται στο έργο, π.χ. αλ-
λαγή καλλιεργειών.

3. Ποια καλλιέργεια πρέπει να χρησιµο-
ποιηθεί στη µελέτη δυνητικής εξοικονό-
µησης ύδατος για αγροτεµάχια που ανή-
κουν στην κατηγορία «Επέκταση υποδο-
µής σε τεµάχια που αρδεύονταν κατά το 
πρόσφατο παρελθόν»;
Η πιο πρόσφατη αρδευόµενη καλλιέργεια. 
Αν π.χ. το αγροτεµάχιο αρδευόταν το 2017 
και το 2019, θα χρησιµοποιηθεί η καλλιέρ-
γεια που δηλωνόταν στην ΕΑΕ 2019. 

4. Κάποιοι υποψήφιοι δηλώνουν αρδευ-
όµενη καλλιέργεια τόσο στην ΕΑΕ 2020 ό-
σο και στα προηγούµενα έτη, αλλά φέτος 
σπάρθηκαν µε ξηρική καλλιέργεια (π.χ. σι-
τάρι) οπότε δεν έχουν τοποθετηµένο στα 
αγροτεµάχιά τους το υφιστάµενο σύστη-
µα άρδευσης. Επίσης, κάποιοι ανήκουν 
στην κατηγορία που ήταν αρδευόµενα σε 
προηγούµενα έτη π.χ. στην ΕΑΕ 2017, αλ-
λά στην ΕΑΕ 2020 ήταν ξηρικά. Έτσι, αδυ-
νατούν να προσκοµίσουν το φωτογραφι-

κό υλικό που απαιτείται από τη µελέτη ε-
ξοικονόµησης ύδατος. Τι γίνεται σε αυτή 
την περίπτωση;
Στην περίπτωση που το 2021 η καλλιέργεια 
στο συγκεκριµένο αγροτεµάχιο είναι ξηρι-
κή και ως εκ τούτου υπάρχει αδυναµία λή-
ψης φωτογραφιών, εφόσον αυτό τεκµηρι-
ωθεί από την ΕΑΕ 2021, τότε η µελέτη δυ-
νητικής εξοικονόµησης ύδατος δύναται να 
προσκοµιστεί χωρίς φωτογραφική τεκµη-
ρίωση. Πρέπει όµως να τεκµηριωθεί η υφι-
στάµενη κατάσταση (έτος 2020 ή τελευταίο 
αρδευόµενο) µε κάποιον άλλο τρόπο, π.χ. 
µετρήσεις από υδροµετρητή ή εκτίµηση κα-
τανάλωσης παροχής νερού από την ηλεκτρι-
κή παροχή γεννήτριας ή τιµολόγιο από ΤΟ-
ΕΒ, από όπου θα προκύπτει αυξηµένη κατα-
νάλωση ύδατος αναλογικά µε τις ανάγκες 
της καλλιέργειας. Η τεκµηρίωση αυτή είναι 
ιδιαίτερα σηµαντική στις περιπτώσεις που η 
µελέτη επικαλείται µεγάλες απώλειες ύδα-
τος στην υφιστάµενη κατάσταση. 

5. Στο κριτήριο βαθµολογίας 1.1, η δυνη-
τική εξοικονόµηση (δ.ε.) υπολογίζεται α-
νά σηµείο υδροληψίας ή ανά αγροτεµάχιο 
που εντάσσεται στο µέτρο; Π.χ. Γεώτρηση 
αρδεύει 2 οπωρώνες σε απόσταση 300 µέ-
τρων µεταξύ τους. Στον πρώτο οπωρώνα, 
20 στρµ., πραγµατοποιείται επένδυση που 
επιτυγχάνει δ.ε. 40%. Στον δεύτερο οπω-
ρώνα, 30 στρµ., δεν πραγµατοποιείται ε-
πένδυση. Ο ορθός υπολογισµός του κρι-

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ 
kontonis@agronews.gr

Στην αλλαγή υφιστάµενου εξοπλισµού άρ-
δευσης ακόµα και αν είναι αναπόσβεστος, 
χωρίς τη µερική απώλεια επιδότησης, µπορεί 
να προχωρήσουν οι αγρότες στα πλαίσια του 
Μέτρου 4.1.2 «Σχέδια Βελτίωσης Αρδευτικών 
Συστηµάτων». Προϋπόθεση είναι να αντικατα-
σταθεί ο εξοπλισµός µε άλλο σύστηµα διαφο-
ρετικού τύπου. Τα παραπάνω αναφέρει η δεύτε-
ρη σειρά διευκρινιστικών ερωταπαντήσεων που 
δηµοσίευσαν οι διαχειριστικές αρχές, στα πλαί-
σια των αιτήσεων που πραγµατοποιούνται έως 
τις 30 Σεπτεµβρίου για τη συµµετοχή στο Μέτρο 
4.1.2. Μέσα από αυτό το έγγραφο, οι αρχές κά-
νουν επίσης γνωστό πως αν στην εκµετάλλευ-
ση δεν υφίσταται υδρόµετρο µπορεί να µπει ακό-
µα και τώρα, ώστε ο υποψήφιος να βαθµολογη-
θεί στο αντίστοιχο κριτήριο, που δίνει 10 µόρια. 
Παράλληλα, διευκρινίζεται πως νέες αρδευόµε-

νες εκτάσεις που ήταν 
ξηρικές δεν λαµβάνο-
νται υπόψη για τη βαθ-
µολόγηση όσον αφορά 
το κρίσιµο κριτήριο «Πο-
σοστό δυνητικής εξοικο-
νόµησης (δ.ε.) ύδατος
µέσω υλοποίησης υπο-
δοµής άρδευσης», το ο-
ποίο χαρίζει έως και 50 
βαθµούς στον υποψή-
φιο. Βέβαια να διευκρι-
νιστεί εδώ πως φαίνε-
ται ότι θα αρκέσουν µό-
λις 30 πόντοι, δηλαδή η 
ελάχιστη βαθµολογία έ-
νταξης στο Μέτρο, για την 
επιδότηση του δικαιού-

χου, εφόσον συνεχίσει το ενδιαφέρον των πα-
ραγωγών να µην µετουσιώνεται σε φακέλους 
ενίσχυσης. Τέλος, στις 15 ερωτήσεις και απα-
ντήσεις που δηµοσιεύει η Ειδική Υπηρεσία Ε-
φαρµογής του Προγράµµατος Αγροτικής Α-
νάπτυξης, παρέχονται οδηγίες για επενδύ-
σεις αντικατάστασης εξοπλισµού (σωληνώ-
σεις, αντλία κλπ.) γεώτρησης, εγκατάσταση 
οµβροδεξαµενής, κλειστών αγωγών κ.α.. Α-
ναλυτικότερα, το σύνολο των διευκρινίσεων 
έχει ως εξής: 

30 Σεπτεµβρίου
Οι αιτήσεις για ένταξη 
στο Μέτρο 4.1.2 πραγ-
µατοποιούνται έως τις 
30 Σεπτεµβρίου, ενώ 
δεν αποκλείεται µία 

ακόµη παράταση
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ΜΕΤΡΟ 4.1.2  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΝ
ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΥΨΟΣ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΥΛΟΓΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

1.100 � 3.100
ΕΥΡΩ / K/W

2.350 � 6.000
ΕΥΡΩ

800 � 1.350
ΕΥΡΩ

ΕΩΣ 1.500
ΕΥΡΩ

     ΕΩΣ 500     
ΕΥΡΩ

40-85% 

150
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

200-500
ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

170 � 410
ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕMMΑ 

105 ΕΥΡΩ / Κ.µ2.800 ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ

+ 96,5 ΕΥΡΩ / MΕΤΡΟ

ΕΩΣ 60.000
  ή 3,25 ευρώ / κ.µ

    για δεξαµενές >20.000 κ.µ

ΣΤΑΓ∆ΗΝ
ΑΡ∆ΕΥΣΗ

ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
ΠΗΓΑ∆ΙΑ

∆ΕΞΑMΕΝΕΣ
ΧΩΡΙΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ
ΜΕ ΕΚΣΚΑΦΕΣ

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΣΥΣΤΗMΑΤΑ

ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
∆ΕΗ

ΣΥΝΤΑΞΗ
ΦΑΚΕΛΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ
ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

1 2

6 7 8 9

3 4 5

τηρίου είναι 40% δ.ε. |(90 µόρια) ή δ.ε. 40% 
x (20/50) = 16% (50 µόρια);
Στους υπολογισµούς λαµβάνονται υπόψη µό-
νο οι εκτάσεις στις οποίες πραγµατοποιούνται 
επενδύσεις εξοικονόµησης ύδατος. Εποµέ-
νως στο παράδειγµα που αναφέρθηκε, εφό-
σον η µόνη επένδυση εγκατάστασης αρδευ-
τικού συστήµατος είναι αυτή στον οπωρώνα 
των 20 στρεµµάτων, στο κριτήριο 1.1 ο υπο-
ψήφιος θα λάβει 90 µόρια.

Υδρόμετρο
6. Αν στην εκµετάλλευση δεν υφίσταται υ-
δρόµετρο µπορεί να µπει τώρα ώστε ο υπο-
ψήφιος να βαθµολογηθεί στο κριτήριο 1.2;
Ναι, µπορεί. Τα δικαιολογητικά που πρέπει 
να προσκοµισθούν αναφέρονται στο παράρ-
τηµα 2 της Πρόσκλησης.

7. Για το κριτήριο βαθµ.3, στην περίπτωση 
που ο υποψήφιος είχε εκτάσεις µε δηλωµέ-
νες τις καλλιέργειες ως ξηρικές, θα µπορέ-
σει να βαθµολογηθεί εγκαθιστώντας στά-
γδην άρδευση σε υδροβόρες καλλιέργειες;
O υποψήφιος δεν θα λάβει βαθµολογία στο 
πεδίο 3.1. Νέες αρδευόµενες εκτάσεις που ή-
ταν ξηρικές δεν λαµβάνονται υπόψη για τη 
βαθµολόγηση.

8.Υποψήφιος που θέλει να κάνει επένδυση 
σε δεξαµενή (κατηγορία 1.1.2 ή 2.1.3) θα 
µπορεί να µοριοδοτηθεί για το κριτήριο 3;

Αν ναι, πως θα αποδείξει ποιες καλλιέργει-
ες εξυπηρετούνται από τη δεξαµενή, βάση 
της µελλοντικής κατάστασης ώστε να βαθ-
µολογηθούν ως υδροβόρες ή λοιπές;
Υποψήφιος που κάνει επένδυση υποκατη-
γορίας 1.1.2 ή 2.1.3 δύναται να βαθµολογη-
θεί για το κριτήριο 3. Πρέπει να λάβει όµως 
υπόψη του τα ακόλουθα:

Προϋπόθεση είναι οι εκτάσεις που θα ε-
ξυπηρετούνται από την οµβροδεξαµενή να 
µην είναι δηλωµένες ως ξηρικές την πεντα-
ετία 2016-2020. ∆ηλαδή λαµβάνονται υπό-
ψη εκτάσεις (αγροτεµάχια) που οι καλλιέργει-
ες είχαν καταχωρισθεί ως ποτιστικές στην Ε-
ΑΕ 2020, ή τουλάχιστον σε µία χρονιά εντός 
της τετραετίας 2016-2019.

Η βαθµολόγηση θα είναι βάσει των καλ-
λιεργειών της µελλοντικής κατάστασης που 
θα δηλωθούν ότι θα καλλιεργούνται στα α-
γροτεµάχια που θα εξυπηρετούνται από την 
οµβροδεξαµενή. 
Στην τεχνική έκθεση που θα υποβληθεί, θα 
αναφερθούν τα αγροτεµάχια και οι καλλιέρ-
γειες της µελλοντικής κατάστασης που θα ε-
ξυπηρετούνται. 
Ταυτόχρονα, στο ΠΣΚΕ, η µελλοντική κατά-
σταση δηµιουργείται ως αντίγραφο της υφι-
στάµενης και υπάρχει η δυνατότητα τροπο-
ποιήσεων. Οπότε στα αγροτεµάχια αυτά θα 
δηλωθούν οι συγκεκριµένες καλλιέργειες 
(µελλοντικές). Κατά τη διάρκεια των µακρο-
χρόνιων υποχρεώσεων, πρέπει να πληρού-
νται οι προϋποθέσεις λήψης της βαθµολογίας.

Ομβροδεξαμενές
9. Μπορούν οι οµβροδεξαµενές να πληρού-
νται και µε µεταφορά νερού από αδειοδο-
τηµένα σηµεία υδροληψίας;
Στις δεξαµενές που απαιτούν εκσκαφές ή επι-
χώσεις φυσικού εδάφους (υποκατηγορία 2.1.3 
του άρθρου 9 της ΥΑ 4950/25-09-2020) δεν εί-
ναι αποδεκτή η πλήρωσή τους µε νερό από α-
δειοδοτηµένα σηµεία υδροληψίας, ως εκ τού-
του µε την τεχνική έκθεση θα πρέπει να τεκµη-
ριώνεται η πλήρωσή τους αποκλειστικά από τα 
όµβρια ύδατα. Η πλήρωση δεξαµενών µε/και 
µε µεταφορά νερού από αδειοδοτηµένα ση-
µεία υδροληψίας είναι αποδεκτή µόνο για τις 
µικρές δεξαµενές που δεν απαιτούν εκσκαφές 
ή επιχώσεις φυσικού εδάφους (υποκατηγορία 
1.1.2 του άρθρου 9 της ΥΑ 4950/25-09-2020).

Υδραγωγοί
10. Οι κλειστοί αγωγοί µπορούν να είναι υ-
πόγειοι; Απαιτείται η τεκµηρίωση της νόµι-
µης κατοχής; Μπορεί οι αγωγοί να είναι µεγα-
λύτεροι των 500 µέτρων. Ο περιορισµός των 
500 µ. ισχύει και για τα συλλογικά σχήµατα;
Οι κλειστοί αγωγοί µπορεί να είναι είτε υπό-
γειοι, είτε επίγειοι. Μπορεί να είναι σε οποιο-
δήποτε σηµείο της διαδροµής από το σηµείο 
υδροληψίας έως τα αρδευόµενα αγροτεµάχια. 
∆εν απαιτείται η τεκµηρίωση της νόµιµης κατο-
χής. Το µήκος των αγωγών που θα κατασκευ-
αστούν µπορεί να είναι µεγαλύτερο των 500 

µέτρων, αλλά ο δικαιούχος θα ενισχυθεί µόνο 
για τα 500 µέτρα. 

11.Για την στάγδην άρδευση στο Παράρτηµα 4 
αναφέρεται Εύλογο Κόστος Υλοποίησης. Ο επι-
πλέον απαραίτητος εξοπλισµός για τη λειτουρ-
γία του εν λόγω συστήµατος (όπως ο υδροκυ-
κλώνας, η ανέµη, ο µηχανισµός συλλογής και 
απλώµατος, ο λιπασµατοδιανοµέας) εµπίπτουν 
ή όχι σε αυτόν τον περιορισµό;
Η ανώτατη επιλέξιµη δαπάνη για τη στάγδην άρ-
δευση περιλαµβάνει το δίκτυο (λάστιχα, µπεκ, 
συνδέσµους, βάνες κ.λπ.) και την εργασία. Ο συ-
νοδός εξοπλισµός είναι επιλέξιµος, δεν εµπίπτει 
στα ποσά που αναφέρονται στο εύλογο κόστος 
υλοποίησης και θα πρέπει να προσκοµιστούν 3 
προσφορές εφόσον ο προϋπολογισµός ξεπερ-
νά τα 1.000 ευρώ.

Προσφορές 
12.Οι προσφορές για στάγδην άρδευση είναι 
ανά αγροτεµάχιο ή σε σύνολο στρεµµάτων;
Οι προσφορές πρέπει να είναι εκφρασµένες σε 
στρέµµατα, δηλαδή στην ίδια µονάδα που ορί-
ζεται και το εύλογο κόστος. Θα αναφέρει τι πε-
ριλαµβάνει (Αγωγοί PVC, Ρακόρ, Μούφες, Γραµ-
µές άρδευσης κ.τ.λ.), τον αριθµό των στρεµµάτων 
που καλύπτει ο εξοπλισµός, το ποσό ανά στρέµ-
µα και το συνολικό ποσό. Όταν η αιτούµενη ε-
πένδυση αρδευτικών συστηµάτων αφορά δια-
φορετικούς τύπους καλλιεργειών, π.χ. αροτραί-
ες και αµπελώνες, τότε θα προσκοµίζονται ξεχω-
ριστές προσφορές για κάθε τύπο καλλιέργειας. 

13.Στα αγροτεµάχια που αρδεύονται από συλ-
λογικά δηµόσια  δίκτυα πώς θα εφαρµοστεί η 
υδροµέτρηση; Είναι απαραίτητη η ύπαρξη υ-
δροµετρητή σε κάθε ξεχωριστό αγροτεµάχιο 
που εγκαθίσταται αρδευτικό σύστηµα;
Η ύπαρξη υδροµετρητή είναι απαραίτητη τόσο 
στην κεφαλή της υδροληψίας του δηµοσίου δι-
κτύου όσο και στη διακλάδωση της παροχής προς 
τον υποψήφιο.

14. Εάν το υφιστάµενο σύστηµα άρδευσης εί-
ναι µε τεχνητή βροχή ή κατάκλυση, θα χρεια-
στεί να προσκοµίσει ο υποψήφιος βιβλίο πα-
γίων ή παραστατικά κτήσης για το πότε απο-
κτήθηκε ο υφιστάµενος εξοπλισµός;
Στην περίπτωση της αντικατάστασης συστήµα-
τος άρδευσης µε άλλο σύστηµα διαφορετικού 
τύπου δεν εξετάζεται αν ο υφιστάµενος εξοπλι-
σµός έχει αποσβεστεί. Ως εκ τούτου, δεν απαιτεί-
ται η προσκόµιση παραστατικών για τον προσ-
διορισµό της χρονολογίας απόκτησης του υφι-
στάµενου εξοπλισµού.

15. Παραγωγός θέλει να αντικαταστήσει εξο-
πλισµό (σωληνώσεις, αντλία κλπ.) γεώτρησης 
καθώς υπάρχουν µεγάλες απώλειες στην πη-
γή (όχι στη µεταφορά νερού). Πώς αποδεικνύ-
εται το γεγονός αυτό;
Το γεγονός (απώλειες) αποδεικνύεται από τα έ-
τη κτήσης. Για τις σωληνώσεις η περίοδος απλής 
αντικατάστασης είναι 25 έτη, ενώ για την αντλία 
τα 20 έτη, σύµφωνα µε τα τηρούµενα λογιστικά 
στοιχεία (παραστατικά αγοράς ή αντίγραφο της 
σχετικής σελίδας από το βιβλίο παγίων της εκ-
µετάλλευσης). Επίσης, µπορεί να ληφθεί υπ’ ό-
ψιν η ηµεροµηνία της πρώτης αδειοδότησης.
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ΤOY   ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Κάνοντας την αρχή µε το X5.085, η McCormick 
έρχεται µετά από λίγο καιρό να προσθέσει 
στην γκάµα της τρία νέα τετρακύλινδρα µο-
ντέλα, διαθέσιµα σε δύο εκδόσεις εξοπλι-
σµού, µε δύο από αυτά να έρχονται εφοδι-
ασµένα προαιρετικά και µε υψηλή απόστα-
ση από το έδαφος (X5.100 HC and X5.110 
HC) για την προστασία των ευαίσθητων 
καλλιεργειών.

Αναλυτικότερα, στην έκδοση Premium, τα 

νέα µοντέλα έρχονται να ικανοποιήσουν τις υ-
ψηλότερες απαιτήσεις πελατών ενώ η Efficient 
έκδοση θεωρείται η ελαφρώς φθηνότερη µε 
τον βασικό εξοπλισµό. Χάρη στον αναβαθµι-
σµένο, πιο µοντέρνο σχεδιασµό, τα τρακτέρ 
προσφέρουν ακόµα καλύτερη ορατότητα και 
µεγαλύτερη άνεση οδήγησης διατηρώντας 
παράλληλα τις συµπαγείς διαστάσεις τους. 
Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σειράς εί-
ναι ο νέος κινητήρας Stage V, ο οποίος αντι-
καθιστά την προηγούµενη µονάδα 3B / Tier4.
Οι εγκατεστηµένοι -υδρόψυκτοι- FPT F36 τε-
τρακύλινδροι κινητήρες µε 16 βαλβίδες, κυ-

Τρία νέα μοντέλα 
μεσαίας ιπποδύναμης 
φέρνει η McCormick    
Η νέα οικογένεια των τρακτέρ Χ5 έρχεται να ταράξει 
τα νερά στη δημοφιλή κατηγορία πέριξ των 100 ίππων

∆ιαχείριση εδάφους 
µε υψηλή ακρίβεια
Το νέο σύστηµα διαχείρι-
σης εδάφους Case IH 
AFS Soil Command µε τη 
τεχνολογία συνταγής άρο-
σης επιτρέπει στους παρα-
γωγούς να διαφοροποιούν 
τις ρυθµίσεις καλλιέργειας 
µε βάση τους µεταβαλλό-
µενους τύπους εδάφους, 
τις συνθήκες του αγρού, 
τις πρακτικές διατήρησης 
και την τοπογραφία.

Νέοι χορτοσυλλέκτες 
από την Kuhn
Προσαρµογή ανά πάσα 
στιγµή και έλεγχο από την 
καµπίνα του τρακτέρ για 
κάθε λειτουργία προσφέ-
ρουν τα δύο νέα µοντέλα 
χορτοσυλλεκτών Merge 
Maxx 760 και 1090 που 
εντάσσει στην γκάµα εργα-
λείων χορτονοµής η Kuhn. 
Το µοντέλο 760 είναι εξο-
πλισµένο µε δύο πικ απ 
πλάτους 2,75µ. και το 
1090 µε 4,4 µ. πικ απ. 

Αυτόµατη στροφή 
στο κεφαλάρι
Η Fendt λανσάρει την τε-
λευταία γενιά του αυτοµα-
τοποιηµένου συστήµατος 
Fendt TeachIng Turn 
Assistant, το οποίο επιτρέ-
πει την «hands-free» στρο-
φή στο κεφαλάρι στο τέ-
λος του πεδίου. Το πακέτο 
TI Headland, δουλεύει µε 
µια καθορισµένη ακολου-
θία αυτοµατοποιηµένων 
βηµάτων για µία απρόσκο-
πτη στροφή.

∆ίσκος X-Cutter 
για τις Amazone
Η Amazone επέκτεινε τη 
γκάµα των επιλογών δί-
σκου για τη δισκοσβάρνα 
Catros µε το νέο δίσκο X-
Cutter. Αυτός ο ειδικός, 
κυµατιστού προφίλ δίσκος 

Αναβάθµιση για τις 
CR Revelation της NH
Τη µέγιστη απόδοση µε 
την τέλεια ποιότητα κόκ-
κων υπόσχεται ότι θα δώ-
σει στον παραγωγό η 
New Holland µε τη νέα 
γενιά των βραβευµένων 
στην έκθεση SIMA 2021 
αλωνιστικών CR 
Revelation. Ειδικά µε το 
IntelliSense, το προληπτι-
κό αυτόµατο σύστηµα 
ρύθµισης της συγκοµιδής, 
πολλές νέες ενηµερώσεις 
µεγιστοποιούν την απόδο-
ση και ελαχιστοποιούν τις 
απώλειες και τα σπασµέ-
να σιτηρά.

χρησιµοποιείται για πολύ 
ρηχή καλλιέργεια του εδά-
φους. Το ειδικό προφίλ του 
δίσκου παράγει µια εντατι-
κή κίνηση ολόκληρης της 
επιφάνειας, µε την 
Amazone να λέει πως είναι 
βέβαιο ότι θα εντυπωσιά-
σει µε την υψηλή ένταση 
ανάµειξης κοντά στην επι-
φάνεια που προκαλεί ταχύ-
τερη σήψη για βέλτιστες 
συνθήκες καλλιέργειας. 
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Η πλατφόρμα 
nurture.farm 
γίνεται μέλος του 
δικτύου OpenAg 
Η nurture.farm  – µια ψηφιακή πλατφόρµα για παραγω-
γούς, αγροτικές κοινότητες και συστήµατα τροφίµων, ανα-
βαθµίζεται και επεκτείνει την παγκόσµια εµβέλειά της ως 
µέρος του δικτύου OpenAgTM, που σχεδιάστηκε από την UPL. 

Η nurture.farm θα λειτουργεί ως ανοικτή πλατφόρµα 
για την προµήθεια προϊόντων, την καινοτοµία και την 
εκµηχάνιση. Πρόκειται για µία πρωτοβουλία που ξεκί-
νησε στις αρχές του 2021 στην Ινδία, έτυχε θετικής υ-
ποδοχής από χρήστες σε ολόκληρη την Ινδία και έχουν 
ξεκινήσει πολλά ελπιδοφόρα πιλοτικά προγράµµατα 
σε άλλες βασικές αγορές, συµπεριλαµβανοµένων των 
ΗΠΑ, της Νότιας Αφρικής, της  Βραζιλίας  και της Αυ-
στραλίας. Πολύ σύντοµα θα τρέξει πιλοτικό πρόγραµµα 
και στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τον Κωνσταντίνο Παπα-
σωτηρίου Περιφερειακό ∆ιευθυντή Ελλάδος, Κύπρου 
και χωρών της Αδριατικής για την UPL.

Τι είναι ακριβώς η nurture.farm
Μέσω µιας ολιστικής προσέγγισης, αναπτύσσεται ένα 

ενιαίο οικοσύστηµα ολοκληρωµένων λύσεων για την 
αύξηση της προσβασιµότητας, της συνδεσιµότητας και 
της ανθεκτικότητας και για την εξασφάλιση αειφόρων 
αποτελεσµάτων. Οι βασικές λύσεις περιλαµβάνουν:

Αγρόκτηµα – υποστηρίζει τους γεωργούς σε κάθε 
βήµα του κύκλου ζωής των γεωργικών εκµεταλλεύσε-
ων, οδηγώντας την αγροτική καλλιέργεια ακριβείας 
σε κλίµακα µέσω λύσεων για την υγεία των καλλιερ-
γειών, συµβουλευτικών υπηρεσιών, εκµηχάνισης και 
ψηφιοποίησης σε επίπεδο αγροκτήµατος.

Λιανικό εµπόριο – επιτρέπει στους λιανοπωλητές 
και τους αγρότες να αγοράζουν αυθεντικά και υψη-
λής ποιότητας γεωργικά προϊόντα εισροών (προστα-
σία καλλιεργειών, σπόροι, αγροτικός εξοπλισµός, ζω-
οτροφές και πολλά άλλα).

Εµπόριο – συνδέει τους παραγωγούς και τους αγο-
ραστές µέσω της πλήρους ιχνηλασιµότητας των αειφό-
ρων πρακτικών, της διαφάνειας των πληροφοριών και 
της κατάλληλης πρόσβασης στις αγορές.

Αειφορία – προωθεί την αειφόρο γεωργία σε πα-
γκόσµιο επίπεδο µέσω αναγεννητικών πρακτικών και 
επιβραβεύει τους γεωργούς για την υιοθέτηση τους.

H nurture.farm ξεκίνησε στις αρχές του 2020, και έ-
κτοτε η nurture.farm έχει αυξηθεί τόσο σε κλίµακα ό-
σο και σε αντίκτυπο, υποστηρίζοντας τώρα πάνω από 
1 εκατοµµύριο αγρότες και 50.000 λιανοπωλητές στην 
ψηφιακή της πλατφόρµα, ενώ εξυπηρετεί πάνω από 10 
εκατοµµύρια στρέµµατα γεωργικών εκτάσεων.

βισµό 3,6 λίτρων και ηλεκτρονικά ελεγχόµε-
νο ψεκασµό common rail βασίζονται στις τε-
λευταίες τεχνολογίες ενσωµατώνοντας EGR/
DOC/DPF/SCR. 

Το υδραυλικό κύκλωµα, το οποίο έχει σχε-
διαστεί για να αυξάνει την απόδοση και πα-
ρέχει ρυθµούς ροής έως 82 λίτρα/λεπτό και 
32 λίτρα/λεπτό για τη διεύθυνσης, είναι επί-
σης νέο. Η ποσότητα λαδιού που µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί είναι 35 λίτρα. Σύµφωνα µε 
την εταιρεία, αυτό έχει τα ακόλουθα πλεονε-
κτήµατα για τον χειριστή: Ταχύτερη ενεργο-
ποίηση των υδραυλικών εξαρτηµάτων, δυνα-
τότητα εκτέλεσης πολλών υδραυλικών λει-
τουργιών ταυτόχρονα, µειωµένη κατανάλω-
ση λόγω των χαµηλότερων στροφών του κι-
νητήρα, καθώς και λιγότερους κραδασµούς 
αλλά και θόρυβο.

Καµπίνα µε εξοπλισµό αυτοκινήτου
Η κατασκευάστρια τοποθετεί στα µοντέλα 

την καµπίνα Total View Slim µε τέσσερις πυ-
λώνες και µεγάλη επιφάνεια τζαµιών, προ-
σφέροντας ολόπλευρη θέα 360 µοιρών. Η 
εργασία σε στενούς χώρους διευκολύνεται 
πολύ και οι προβολείς LED (έως 10) κάνουν 
συµπληρώνει στην άνεση. Επιπλέον, υπάρ-
χει η διαφανής οροφής, η οποία εγγυάται 
την καλύτερη δυνατή ορατότητα κατά τη διάρ-
κεια των εργασιών του µπροστινού φορτωτή.

Η McCormick περιγράφει το εσωτερικό 
της καµπίνας ως έναν χώρο από υψηλής 
ποιότητας εξοπλισµό και στυλ αυτοκινή-
του που περιλαµβάνει πολύ καλό κλιµα-
τισµό, τηλεσκοπικό τιµόνι µε κλίση, εργο-
νοµικά ρυθµισµένα χειριστήρια και ραδιό-
φωνο DAB / Bluetooth µε ενσωµατωµένο 
µικρόφωνο ανοιχτής ακρόασης. 

Αναφορικά µε τη µετάδοση που φέρουν 
τα τρία µοντέλα, να πούµε ότι διατίθενται 
συνολικά οκτώ επιλογές που πληρούν ό-
λες τις συνθήκες εργασίας. Από το Speed 
Four 12 V + 12 R µε µηχανική οπισθοπο-
ρεία στην έκδοση 48 V + 16 R T-Tronic µε 
HML (High-Medium-Low), υδραυλικό κιβώ-
τιο όπισθεν και µηχανισµό έρπουσας, υπάρ-
χει κάτι για κάθε εφαρµογή.

Μοντέρνος σχεδιασµός
Χάρη στον αναβαθµισµένο, πιο 

µοντέρνο σχεδιασµό, τα τρακτέρ προ-
σφέρουν ακόµα καλύτερη ορατότητα 

και µεγαλύτερη άνεση οδήγησης 
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Ευτυχισμένος 
άνθρωπος

 ∆ιαχρονικό: Ευτυχισµένος είναι 
ο άνθρωπος, που ξέρει, τι να θυµάται 
από το παρελθόν, τι να απολαµβάνει 
στο παρόν και τι να σχεδιάζει στο 
µελλον. Amold Clasow

 Τιµές: Οι καταστροφές που 
προκλήθηκαν σε καλλιεργήσιµες 
εκτάσεις από τις πυρκαγιές που 
έχουν «γονατίσει» τη χώρα το 
φετινό καλοκαίρι και οι υψηλές 
θερµοκρασίες που επικρατούν έχουν 
επηρεάσει και την αγροτική 
παραγωγή. Αποτέλεσµα είναι η 
αύξηση των τιµών, η οποία άρχισε, 
ήδη, να φαίνεται στις τιµές των 
προϊόντων που πωλούνται στις 
λαϊκές αγορές, καθώς και ελλείψεις 
σε ορισµένα είδη. ALFA TV, 
makthes.gr, 17/8/2021.

 «Μαϊµού» 
ΠΟΠ: Ο ΕΛΓΟ 
αξιολογώντας 
πληροφορίες 
διενήργησαν 
επιτόπιους 
ελέγχους στις 
εγκαταστάσεις 
εταιρείας στην 

Κρήτη. ∆ιαπιστώθηκε διακίνηση 
12.531 κιλών ελαιόλαδου, που 
έφεραν καταχρηστικά την ένδειξη 
«ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΠΟΠ». Ανακλήθηκε η 
πιστοποίηση της εταιρείας, για τη 
δραστηριότητα της συσκευασίας 
ελαιόλαδων ΠΟΠ/ΠΓΕ. Η υπόθεση 
θα διαβιβαστεί στην πρωτοβάθµια 
επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών και 
Παραβάσεων του ΥΠΑΑΤ για 
επιβολή κυρώσεων. 16/8/2021.

 Κυκλική…: Το έργο 
αντιµετωπίζει την κοινή πρόσκληση, 
να χρησιµοποιηθούν από την Ελλάδα 
και την Ιταλία τα απόβλητα 
βιοµηχανοποιηµένων µαζικά 
παραγόµενων προϊόντων, όπως ελιά, 
οινοποιία και τυριά, στη διατροφή 
των ζώων, µέσω της παραγωγής 
βιοενεργών συστατικών ζωοτροφών 
και λειτουργικών τροφίµων, για 
πουλερικά ή µικρά µηρυκαστικά. Με 
αυτόν τον τρόπο αναµένεται να γίνει 
η τοπική αγροτοβιοµηχανία πιο 
ανταγωνιστική, παράγοντας ζωικά 
προϊόντα µε βιολογικά ενεργά 
συστατικά ζωοτροφών και 
λειτουργικά τρόφιµα που 
προσφέρουν προστιθέµενη αξία. 
www.interreginnotrition.eu             

*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ       
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*

ΑΓΡΟΝΕΑ

Μία ποικιλία ροδάκινου που ευδο-
κιµεί στην ευρύτερη περιοχή της 
Μαγνησίας, είναι το λεµονάτο ρο-
δάκινο, το οποίο χαρακτηρίζεται α-
πό τον έντονα αρωµατικό του χαρα-
κτήρα. Σε επικοινωνία που είχαµε 
µε έναν από τους παλαιότερους πα-
ραγωγούς της περιοχής, τον Βλάση 
Κουτούπη, µας αναφέρει ότι πρό-
κειται για δέντρα που φύονται αυ-
τόνοµα στη φύση χωρίς ανθρώπινη 
παρέµβαση. Ο παραγωγός εδρεύει 
στο χωριό Άγιος Βλάσιος του Πηλί-
ου, το οποίο βρίσκεται σε απόστα-
ση 16 χιλιοµέτρων από τον Βόλο.

 «Πρόκειται για δέντρα τα οποία 
βρήκαµε στη φύση και τα µπολιά-
σαµε για να αυξήσουµε την παρα-
γωγή τους, δηµιουργώντας πρώι-
µη, µέση και όψιµη ποικιλία. Κατά 
τα πρώτα χρόνια ευδοκίµησης του 
λεµονάτου προ 70 ή 80 ετών η πα-
ραγωγή γινόταν σε µία ποικιλία λε-
µονάτου, το οποίο ήταν έτοιµο προς 
συγκοµιδή τον ∆εκαπενταύγουστο», 
εξηγεί ο ίδιος και συµπληρώνει ότι 
«σταδιακά άρχισαν να εµφανίζονται 

αυτοφυή δέντρα και σε άλλα χωριά 
ή περιοχές της Μαγνησίας, που ω-
ρίµαζαν σε διαφορετική χρονική 
περίοδο από την αρχική ποικιλία. 
Αυτό είχε ως αποτέλεσµα η περίο-
δος συγκοµιδής να επεκταθεί από 
τις αρχές Ιουλίου ακόµα και έως το 
τέλος Σεπτεµβρίου».

Ο παραγωγός προσθέτει ότι ο πολ-
λαπλασιασµός στα λεµονάτα πραγ-
µατοποιείται µε το µπόλιασµα άγρι-
ων δέντρων. Πριν από µερικά χρό-
νια είχε γίνει µία απόπειρα δηµι-
ουργίας γενετικού υλικού για την 
αύξηση της εν λόγω φυτικής ποι-
κιλίας µε επικεφαλής τον καθηγη-
τή ∆εντροκοµίας στο Πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας, Γιώργο Νάνο, η οποία 

όµως  εν τέλει δεν ευδοκίµησε. Α-
ναφερόµενος στη φετινή χρονιά ο 
κ. Κουτούπης επισηµαίνει ότι επη-
ρεάστηκε έντονα από την κλιµα-
τική αλλαγή και τις καιρικές συν-
θήκες που αυτή προκάλεσε. «Κα-
τά τους χειµερινούς µήνες, είχαµε 
ζέστη και την άνοιξη παγωνιά, η ο-
ποία δεν έκαψε τα άνθη, ωστόσο ε-
µπόδισε τους οφθαλµούς να µετα-
σχηµατιστούν και να γίνουν καρπο-
φόροι. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τη 
µειωµένη παραγωγή και την εµφά-
νιση µικροκαρπίας. Αντίθετη θα εί-
ναι η εικόνα στα όψιµα του Σεπτεµ-
βρίου, τα οποία δεν επηρεάζονται 
από τις ώρες ψύξης και έχουν µία 
σχετικά ικανοποιητική παραγωγή». 

Τα λεμονάτα ροδάκινα, 
μια σπάνια ποικιλία της 
Μαγνησίας που απειλείται 
με εξαφάνιση Πρόκειται για  δέντρα που φύονται 

αυτόνομα στη φύση, για τα οποία προ ετών 
επιχειρήθηκε δημιουργία γενετικού υλικού

Η µέση στρεµµατική απόδοση σε δέντρα 
ηλικίας 6-7 ετών είναι 3,5 τόνοι.

∆ιακυµάνσεις γνωρίζουν οι συνεργασίες
µε µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ

Τα λεµονάτα αποτελούν φρούτο προς εξαφάνιση, όµως τα τελευταία χρόνια 
φτάνουν και στην Αττική σε µεγάλα σούπερ µάρκετ, στα ΑΒ Βασιλόπουλος, τον 
Σκλαβενίτη, τα My Market. «Οι συνεργασίες µε τις αλυσίδες παρουσιάζουν 
αρκετές διακυµάνσεις, γιατί οι αγοραστές οπωρολαχανικών των σούπερ 
µάρκετ δεν γνωρίζουν ότι τα λεµονάτα είναι ευαίσθητα και µωλωπίζονται 
εύκολα. Ζητούν αψεγάδιαστα φρούτα, ενώ βρίσκουν συχνά αφορµές να 
επιστρέψουν παρτίδες για ασήµαντους λόγους, µε αποτέλεσµα να χάνονται 
σηµαντικές ποσότητες κατά τη διαδροµή καθόδου στην Αθήνα και επιστροφής 
στη Μαγνησία». Η µέση στρεµµατική απόδοση σε δέντρα ηλικίας 6-7 ετών 
είναι 3,5 τόνοι µε 45 δέντρα/στρέµµα. Η στρεµµατική απόδοση στα πρώιµα 
φέτος ήταν στα 200-300 κιλά το στρέµµα και η τιµή παραγωγού στα 2 µε 
2,40 ευρώ το κιλό, ενώ στη λιανική στα 4 µε 4,5 ευρώ το κιλό. 

Μώλωπες
Οι αλυσίδες 

ζητούν 
αψεγάδιαστα 
φρούτα, όµως  
τα λεµονάτα 

µωλωπίζονται 
εύκολα

Προ 80ετία
Προ 70 ή 

80 ετών η 
παραγωγή 

γινόταν σε µία 
ποικιλία που 

συγκοµίζονταν 
το 15αύγουστο

Μπόλιασµα
Ο πολλαπλασι-
ασµός γίνεται  
µε το µπόλια-
σµα άγριων 

δέντρων

ΤOY  ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
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Εάν µία τάση που θα µπορούσε να µας 
απασχολήσει τα επόµενα χρόνια και 
σχετίζεται µε την πρωτογενή παραγω-
γή, είναι η καλλιέργεια φρούτων και 
λαχανικών κατ’ οίκον, την απάντηση σε 
αυτή ήρθε να δώσει ένας Έλληνας γεω-
πόνος, ο Χρήστος Ραφτογιάννης µέσω 
της νεοφυούς επιχείρησης City Crop. 
∆ηµιούργησε δύο µοντέλα συσκευών, 
εν είδει θερµοκηπίου, µέσω των οποί-
ων θα µπορούσε ο καθένας να καλλι-
εργεί τα προϊόντα που καταναλώνει στο 
σπίτι του, µε τη φιλοσοφία της γεωργί-
ας ακριβείας, καθώς η διαδικασία παρα-
γωγής πραγµατοποιείται σε απολύτως 
ελεγχόµενες συνθήκες µε τη συµβολή 
της ψηφιακής τεχνολογίας. «∆ηµιούρ-
γησα την εταιρεία City Crop, έχοντας ερ-
γαστεί σε εγκαταστάσεις υδροπονικής 
καλλιέργειας στο παρελθόν. Αυτό που 
σκέφτηκα ήταν πώς θα µπορούσε ένα 
θερµοκήπιο να µετατραπεί σε µικρότε-
ρης κλίµακας κατασκευή, που εγκαθί-
σταται σε ένα σπίτι, σε ένα εστιατόριο, σε 
ένα σούπερ µάρκετ, σε ένα ξενοδοχείο». 

Έχοντας συµµετάσχει στο πρόγραµµα 
egg της Eurobank, έψαξα να βρω επεν-
δυτές στο Λονδίνο κάτι που είχε θετική 
έκβαση. Στις αρχές του 2019 ξεκίνησε 
η αποστολή των πρώτων έξυπνων συ-
σκευών καλλιέργειας στην ευρωπαϊκή 
αγορά. Μέχρι στιγµής έχει διαθέσει τις 
συσκευές της κατά κύριο λόγο σε οικι-
ακούς χρήστες αλλά και σε ορισµένα ε-
στιατόρια, τα οποία καλλιεργούν ποικι-
λίες λαχανικών που δεν µπορούν να τις 
προµηθευτούν εύκολα από την αγορά. 

«Για το πότισµα, εφαρµόζουµε αερο-
πονία και ποτίζουµε κατευθείαν τις ρί-
ζες του φυτού», εξηγεί σχετικά µε τη λει-
τουργία της συσκευής ο κ. Ραφτογιάν-
νης. Κάθε κατασκευή µπορεί να συνδέε-
ται µε το wi-fi του χώρου στον οποίο βρί-
σκεται, αλλά και µε έξυπνα κινητά τηλέ-
φωνα µέσω ειδικής εφαρµογής. Έτσι, ο 
παραγωγός έχει πλήρη έλεγχο της καλλι-

έργειας και των συνθηκών θερµοκρασί-
ας, υγρασίας, φωτισµού, στάθµης νερού. 

Οι συσκευές που θα µπορούσε κανείς 
να παροµοιάσει µε οικιακά θερµοκήπια 
τροφοδοτούνται µε έτοιµες κυψέλες, οι 
οποίες τοποθετούνται όπως µία κάψου-
λα µηχανής εσπρέσο. «Ο χρήστης µπο-
ρεί να παραγγείλει τις κυψέλες-γλαστρά-
κια, µέσα στις οποίες µπορεί να καλλι-
εργήσει ταυτόχρονα έως και 26 φυτά. Ε-
µείς προτείνουµε να γίνεται σταδιακά η 
φύτευση κάθε σπόρου, για κυκλική συ-
γκοµιδή. ∆ιαθέτουµε γκάµα µη γενετικά 
τροποποιηµένων σπόρων 65 διαφορετι-
κών φυτών, µεταξύ των οποίων  4 διαφο-
ρετικά είδη µαρουλιού, φυλλώδη λαχα-
νικά όπως σπανάκι και ρόκα, ελληνικά 
αρωµατικά φυτά όπως ρίγανη, θυµάρι 
και µία µεγάλη κατηγορία από φύτρες 
έτοιµες σε 8 ηµέρες».           Γ.ΛΑΜΠΙΡΗΣ

Οικιακά θερμοκήπια λαχανικών 
από μία ελληνική εταιρεία 
με μορφή κάψουλας εσπρέσο

Η αγορά φυτικών τροφίμων θα μπορούσε 
να εκτιναχθεί στα 160 δισ. ως το 2030

Η αγορά φυτικών τροφίµων θα µπο-
ρούσε να αποτελεί και το 7,7% της 
παγκόσµιας αγοράς πρωτεϊνών έ-
ως το 2030, µε αξία άνω των 162 
δισ. δολαρίων, από 29,4 δισ. δολά-
ρια το 2020, σύµφωνα µε νέα έκθε-
ση της Bloomberg Intelligence (BI). 
Μάλιστα, η  περιοχή Ασίας-Ειρηνι-
κού, ιδιαίτερα ευάλωτη σε περιορι-
σµένο εφοδιασµό τροφίµων, µε α-
ναµενόµενο πληθυσµό 4,6 δισεκα-
τοµµύρια την επόµενη 10ετία, θα 
µπορούσε να κυριαρχήσει στη φυ-
τική αγορά, φτάνοντας τα 64,8 δισ. 
δολάρια έως το 2030, από 13,5 δισ. 
δολάρια το 2020. Η έκθεση (Plant-
based Foods Poised for Explosive 
Growth) εντοπίζει τις τάσεις ανά-
πτυξης για την αγορά φυτικών τρο-
φίµων έως το 2030, καθώς η πα-
γκόσµια ζήτηση για πρωτεΐνες ζωι-
κών και γαλακτοκοµικών αναµένε-
ται να φτάσει τα 1,2 τρις. δολάρια. 

Σύµφωνα µε τη νέα έκθεση, εται-
ρείες όπως Beyond Meat, Impossible 
Foods και Oatly οδηγούν σε αύξηση 
των φυτικών επιλογών τροφίµων 
καθώς συνεργάζονται µε εστιατό-
ρια και µεγάλες αλυσίδες. Αντίστοι-
χα, πιο παραδοσιακοί και καθιερω-
µένοι ανταγωνιστές, όπως Kellogg 

και Nestlé, προσπαθούν να κερδί-
σουν πλεονέκτηµα, αυξάνοντας τη 
διανοµή των φυτικών προϊόντων 
τους και δηµιουργώντας καµπά-
νιες που αναδεικνύουν την ποικι-
λία των επιλογών τους. 

Καθώς οι καταναλωτές εξοικει-
ώνονται µε φυτικά προϊόντα και 
πρωτοβουλίες, η BI προβλέπει µια 
εξέλιξη στις καταναλωτικές συνή-
θειες την επόµενη δεκαετία. 

«Εάν οι πωλήσεις και η διείσδυ-
ση για εναλλακτικές λύσεις κρέα-
τος και γαλακτοκοµικών συνεχί-
σουν να αυξάνονται, η ανάλυση 
σεναρίων δείχνει ότι η βιοµηχα-
νία τροφίµων µε βάση τα φυτά έ-
χει τη δυνατότητα να ενσωµατωθεί 
ως βιώσιµη επιλογή τόσο στα σού-
περ µάρκετ όσο και στα εστιατόρια. 

Οι εναλλακτικές λύσεις κρέατος 
και γαλακτοκοµικών προϊόντων θα 
µπορούσαν ακόµη και να αποκτή-
σουν το 5 και το 10 % των αντίστοι-
χων µεριδίων αγοράς τους στην πα-
γκόσµια αγορά την επόµενη δεκα-
ετία», αναφέρει η έκθεση, η οποία 
αναµένει ότι η αύξηση του πληθυ-
σµού που προκαλεί πίεση στους πό-
ρους θα συµβάλει στην ανάπτυξη 
τροφίµων µε βάση τα φυτά.

Στα 100 τοπ
4 ελληνικά 
οινοποιεία

Τέσσερα οινοποιεία 
από την Ελλάδα 
φιγουράρουν ανάµεσα 
σε ονόµατα θρύλους 
στη λίστα µε τα 100 
κορυφαία οινοποιεία 
του κόσµου για το 
2021, που ανακοίνωσε 
το περιοδικό Wine & 
Spirits. Το Κτήµα 
Άλφα, Domaine 
Sigalas, Estate 
Argyros και Σκλάβος 
συγκαταλέγονται στα 
καλύτερα οινοποιεία 
του κόσµου ανάµεσα 
σε παγκόσµια ονόµατα 
όπως: Ridge 
Vineyards από τις 
ΗΠΑ, Penfolds και 
d’Arenberg από την 
Αυστραλία, Catena 
Zapata από την 
Αργεντινή, Gaja από 
την Ιταλία, Bollinger, 
Louis Roederer και 
Krug από την 
Καµπανία κ.α.

O Χρήστος Ραφτογιάννης, 
ιδρυτής City Crop.

Η νεοφυής επιχείρηση City Crop µετέφερε για ένα χρονικό διάστηµα 
τη δραστηριότητά της στο Ηνωµένο Βασίλειο.

Κυριαρχία Ασίας
Η περιοχή Ασίας-Ειρη-

νικού θα µπορούσε 
να κυριαρχήσει στη 
φυτική αγορά, φτά-
νοντας τα 64,8 δισ. 

δολάρια έως το 2030

2020

7,7%

2030

ΑΓΟΡΑΣ

∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ 

∆ΙΣ ∆ΟΛΑΡΙΑ 

ΑΣΙΑ

 29,4

64,8

162

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ 
ΦΥΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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Αμπελουργικός Οίκος Καζάκη

Το τσίπουρο
στην πιο premium 
εκδοχή του
Όταν η σουλτανίνα γίνεται παλαιωμένο απόσταγμα το οποίο 
διατίθεται στις ευρωπαϊκές αγορές με τιμή 450 ευρώ η φιάλη 

Εξαγωγές
Η επιχείρηση εξάγει τα 

προϊόντα της σε 120 
χώρες. Το τσίπουρο 
Abelon υπάρχει στο 

San Francisco, στη Νέα 
Υόρκη (Hamptons), 

στη νοτιοδυτική 
Γαλλία, στο Μόναχο, 
στη Ζυρίχη και στο 

Τορόντο Το εν λόγω ποτό αποστάζεται 
δύο φορές σε χάλκινα καζάνια 
και παλαιώνει, για περισσότερα 
από τρία χρόνια, σε βαρέλια 
γαλλικής δρυός.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Πιστή στο πλάνο της να δου-
λέψει το αµπέλι που φύτευσε 
το 1987, παρά τις εµπλοκές 
που ταλαιπώρησαν την ελλη-
νική ύπαιθρο σε αυτό το διά-
στηµα των 30 και πλέον ετών, η 
οικογένεια Καζάκη έχει καταφέρει 
σήµερα να διαθέτει στις διεθνείς αγο-
ρές προϊόντα σήµα κατατεθέν της ελληνικής πα-
ράδοσης σε µια premium εκδοχή της.

Τα 15 στρέµµατα στη Νέα Γωνιά Χαλκιδικής µε 
σταφύλι Victoria, δηµοφιλής ποικιλία τότε στην 
αγορά της Γερµανίας ώσπου ο πόλεµος στη Γιου-
γκοσλαβία δυσκόλεψε τις εξαγωγές και πίεσε τις 
τιµές, έχουν γίνει σήµερα 143 στρέµµατα µε ζωη-
ρές Σουλτανίνες που την άνοιξη δίνουν αµπελό-
φυλλα και τον Αύγουστο έναν µεθυστικό καρπό 
που µεταποιείται σε γλυκά του κουταλιού, µαρµε-
λάδα, πετιµέζι και ένα σπάνιο απόσταγµα το οποίο 
διατίθεται στις ευρωπαϊκές αγορές µε τιµή 450 ευ-

ρώ η φιάλη. «Όλοι στα χωριά µας ξεκί-
νησαν το 1990 να ξηλώνουν τα στα-
φύλια και να βάζουν ελιές ή άλλες 
καλλιέργειες, λόγω των δυσκολι-
ών στην εξαγωγή. Εµείς το συνε-
χίσαµε» αναφέρει στην Agrenda 

ο Πάγκαλος Καζάκης, που από το 
1997 έχει αναλάβει το κοµµάτι της 

παραγωγής στην οικογενειακή επι-
χείρηση Αµπελουργικός Οίκος Καζάκη. 

Όπως µας λέει, κινητήριος δύναµη της ε-
πιχείρησης παραµένουν τα Αµπελόφυλλα της 
Μαριάννας, της µητέρας του. «Αυτά είναι που 
µας δίνουν ώθηση ή που µας κόβουν όταν η 
χρονιά δεν είναι καλή» λέει. 

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 η µη-
τέρα του, Μαριάννα, µάζευε και συσκεύαζε για 
τις δικές της ανάγκες αµπελόφυλλα κάθε άνοι-
ξη. Η συστηµατική παρασκευή και διάθεση στο 
εµπόριο ξεκίνησε την άνοιξη του 1995 µετά α-
πό παρότρυνση των γνωστών της. Μια παραγω-
γή 500 βάζων των 400 γραµµαρίων ήταν αρκε-
τή για να πάρει µπρος η µηχανή. 

Ο Πάγκαλος Καζάκης µυήθηκε στα µυστικά της παραδοσιακής απόσταξης 
από τον πατέρα του ∆ηµήτρη και σήµερα όλη η οικογένεια δουλεύει µε µεράκι 
το 143 στρεµµάτων αµπέλι για την παρασκευή του premium τσίπουρου.

Πάγκαλος Καζάκης
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Τα τελευταία 10 χρόνια η επιχείρη-
ση έχει δώσει ιδιαίτερη έµφαση στο 
κοµµάτι των εξαγωγών, καταφέρνο-
ντας να αυξήσει από το 3% που ή-
ταν στο 40% το µερίδιο των διεθνών 
πωλήσεων στον συνολικό τζίρο των 
900.000 περίπου ευρώ. 

Ώθηση σε αυτό έδωσε και η προ-
σέγγιση που επεδίωξε ο Πάγκαλος 
Καζάκης, ώστε ο χαρακτήρας του 
premium να βασίζεται αποκλει-
στικά στην ποιοτική υπεροχή της 
πρώτης ύλης. «Αν δεν έχεις καλή 
πρώτη ύλη δεν µπορείς να κάνεις 
τίποτα» ανέφερε, λέγοντας ότι πά-
νω σε αυτή τη λογική βασίζει και 
την παραγωγή του αποστάγµατος 
σταφυλιού Abelon που κυκλοφόρη-
σε στην αγορά πριν από µόλις δύο 
µήνες. «∆εν είναι ένα απλό τσίπου-
ρο» εξηγεί ο ίδιος, λέγοντας πως οι 
φιάλες που κυκλοφόρησαν φέτος 
προέρχονται από σταφύλι που συ-
γκοµίστηκε το 2016. «Έβγαλα έ-
ξι βαρέλια τότε και φέτος που επί-
σης η χρονιά ήταν εξαιρετική λέω 
να βγάλω άλλα τόσα», αναφέρει. 

«Έφτιαξα το Abelon σύµφωνα µε 
τις δικές µου προτιµήσεις, σκεπτό-

µενος τους -ανά τον κόσµο- απαι-
τητικούς καταναλωτές. Η παρουσία 
του σε ελάχιστες κάβες και σε πά-
ρα πολύ ιδιαίτερους χώρους, αλλά 
και στις επιχειρήσεις και τα σπίτια 
ξεχωριστών ανθρώπων ήταν πάντα 
στο µυαλό µου», προσθέτει ο ίδιος. 

Το εν λόγω ποτό αποστάζεται δύο 
φορές σε χάλκινα καζάνια και πα-
λαιώνει, για περισσότερα από τρία 
χρόνια, σε βαρέλια γαλλικής δρυ-
ός, φτιαγµένα σύµφωνα µε τις απαι-
τήσεις του 47χρονου σήµερα απο-
σταγµατοποιού από δεξιοτέχνες ει-
δικούς, εξαιρετικών οίκων βαρελο-
ποιίας της Κεντρικής Γαλλίας.

«Ανοίγω κάθε βαρέλι ξεχωριστά και 
το απόσταγµα κάθε βαρελιού εµφια-
λώνεται αφιλτράριστο, «κατεβασµέ-
νο» στο 48%Vol. και µετά από τουλά-
χιστον έξι µήνες ωρίµανσης» συνεχί-
ζει ο κ. Καζάκης. Αυτή τη στιγµή, το 
προϊόν υπάρχει στο San Francisco, 
στη Νέα Υόρκη (Hamptons), στη νο-
τιοδυτική Γαλλία, στο Μόναχο, στη 
Ζυρίχη και στο Τορόντο. «Ετοιµάζω 
αποστολές για Γκέτεµποργκ, Virginia,  
Άµστερνταµ, Τέξας, Βρυξέλλες και 
Ντουµπάι», καταλήγει.

Εξαγωγές σε 120 χώρες και μια θέση 
στην κάβα «ξεχωριστών ανθρώπων» 

ΝΕΑ ΓΩΝΙΑ

Η Νέα Γωνιά Χαλκιδικής ιδρύθηκε από πρόσφυγες 
προερχόµενους από την Ανατολική Θράκη µετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή. Οι Γωνιάτες έφεραν στο 
νέο τους τόπο και τη γνώση της αµπελοκαλλιέργειας 
όπως επίσης και τα ανατολίτικα φαγητά µεταξύ των 

οποίων το ντολµαδάκι γιαλαντζί µε αµπελόφυλλα.

Τεσσάρων ετών
Τις επόµενες ηµέρες θα 

ανοίξει το δεύτερο βαρέλι, 
το οποίο πλέον θα περιέ-
χει απόσταγµα τεσσάρων 

ετών παλαίωσης

ΝΕΑ ΓΩΝΙΑ
ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ

Αν θέλετε να προβληθεί η επιχείρησή σας
µέσα από τις σελίδες µας
επικοινωνήστε µαζί µας

agrenda@agronews.gr

ΕΒΕΑ
Για πρόεδρος 
ο Γ. Μπρατάκος
Εντύπωση προκάλεσε η ξαφνική 
παραίτηση του Ιωάννη Συγγελίδη 
από τη θέση του α’ αντιπροέδρου 
ΕΒΕΑ. Ο επιχειρηµατίας είχε 
αναλάβει καθήκοντα προέδρου 
µετά την απώλεια του Κ. Μίχαλου 
και είχε προαναγγείλει την 
υποψηφιότητά του για τη θέση του 
προέδρου, που όµως αποσύρθηκε, 
ανοίγοντας το δρόµο για τον 
προεδρικό θώκο του ΕΒΕΑ, στον Β’ 
αντιπρόεδρο Γιάννη Μπρατάκο.

Federica Boffa
Νέα διοίκηση 
στο Pio Cesare
Η εικοσιτετράχρονη Federica 
Boffa διαδέχθηκε τον πατέρα της 
Pio Boffa µετά τον θάνατό του 
λόγω του COVID-19 και ανέλαβε 
τη διοίκηση του οινοποιείου Pio 
Cesare. Η νέα πρόεδρος εξέφρασε 
την πρόθεσή της να ακολουθήσει 
τη φιλοσοφία του πατέρα της στη 
διαχείριση και εµπλέκεται ενεργά 
σε όλες τις δραστηριότητες. 

Coca-Cola
Συνταξιοδοτείται 
ο Herbert Allen
Αφήνει τη θέση του διευθυντή της 
Coca-Cola µετά από 39 χρόνια ο 
Herbert Allen. Στην πολύχρονη 
καριέρα και χάρη στην κριτική του 
σκέψη συνέβαλλε στην εφαρµογή 
δραστικών µεταρρυθµίσεων στην 
εταιρεία. Με τη συνταξιοδότησή 
του, παραµένουν 11 διευθυντές 
στο συµβούλιο της Coca-Cola.

Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Η στεγνή 
από chips 
αγορά 
και οι 
παραδόσεις 
τρακτέρ 

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

∆ύο χρόνια θα χρειαστούν περίπου ώσπου η πα-
γκόσµια αγορά ηµιαγωγών (chips) να µπορέσει 
να ισορροπήσει µεταξύ της διαρκώς αυξανόµε-
νης ζήτησης για αυτό το πολύτιµο εξάρτηµα και 
της απότοµης πτώσης της παραγωγής που ση-
µειώθηκε το τελευταίο 18µηνο ελέω πανδηµίας. 
Μία από τις µεγαλύτερες ειδήσεις των προηγού-
µενων ηµερών θέλει την αυτοκινητοβιοµηχανία 
Toyota να περιορίζει κατά 40% την παραγωγή 
αυτοκινήτων για το 2021, µε την Volkswagen και 
άλλους µεγάλους παίχτες της εν λόγω βιοµηχα-
νίας να γράφουν καθυστερήσεις στις παραδό-
σεις και να υποχρεώνονται σε προσωρινή παύ-
ση των γραµµών παραγωγής στα εργοστάσια. 
Στο άκουσµα της είδησης η µετοχή της Toyota 
έγραψε πτώση 4,4%, τη µεγαλύτερη δηλαδή υ-
ποχώρηση από το 2018 για την πολυεθνική που 
πουλά τα περισσότερα αυτοκίνητα παγκοσµίως. 

Φυσικά η έλλειψη σε chips που έχει ήδη από 
τις αρχές του έτους εξαφανίσει από την αγορά 
επεξεργαστές, κάρτες γραφικών και πλέον φέρ-
νει καθυστερήσεις στις παραδόσεις αυτοκινή-
των επεκτείνεται και στην διαρκώς αναβαθµι-
ζόµενη προς την ψηφιακή εποχή αγροτική πα-
ραγωγή. Οι πληροφορίες θέλουν τις βιοµηχα-
νίες τρακτέρ να βλέπουν πλέον µερικές καθυ-
στερήσεις, οι οποίες οφείλονται στις ελλείψεις 
που καλούνται να διαχειριστούν υπεργολάβοι 
εξαρτηµάτων. Όπως µεταφέρει στην Agrenda ο 
πρόεδρος του Συνδέσµου Εισαγωγέων Αντιπρο-
σώπων Μηχανηµάτων (ΣΕΑΜ), Σάββας Μπαλου-
κτσής, δεν εκφράζονται ανησυχίες επί του παρό-
ντος µε τη λειτουργία των µονάδων των βιοµη-
χανιών τρακτέρ, πέραν αυτών των ανησυχιών. 

Η παραγωγή chips αποτελεί ένα από τα πιο 

αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της παγκοσµι-
οποιηµένης εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως αυτή 
σχηµατίστηκε τις τελευταίες δεκαετίες.  Αυτό για-
τί στην πραγµατικότητα, η παγκόσµια παραγωγή 
chips προέρχεται από περίπου 10 µε 15 εταιρεί-
ες, οι οποίες τροφοδοτούν τις ανάγκες όλων των 
ηλεκτρονικών συσκευών σε παγκόσµια κλίµακα. 
Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός ότι η Apple, ο 
µεγαλύτερος αγοραστής ηµιαγωγών, καθυστέρη-
σε την κυκλοφορία του νέο κινητού της λόγω της 
έλλειψης αυτής. Οι δύο µεγαλύτεροι κατασκευα-
στές έχουν εκκινήσει επενδύσεις από 100 δισ. έ-
καστος προκειµένου να προλάβουν ένα νέο κύµα 
ελλείψεων αυξάνοντας την παραγωγικότητά τους.   

Στα της ελληνικής αγοράς τρακτέρ τώρα, όπως 
µεταφέρει ο κ. Μπαλουκτσής, οι πωλήσεις νέων 
µηχανηµάτων διαµόρφωσαν αύξηση 43% για το 
πρώτο επτάµηνο του έτους, ωστόσο αναµένεται 
µία ποσοστιαία κάµψη στο β’ εξάµηνο του 2021 σε 
σχέση µε την αντίστοιχη, δυνατή σε όρους πωλή-
σεων, περίοδο του 2020, γεγονός που οφείλεται 
και στις εξαγγελίες του ΥΠΑΑΤ περί µίας νέας προ-
κήρυξης που ετοιµάζεται για τα Σχέδια Βελτίωσης.

∆ύσκολα προλαβαίνει τον Οκτώβριο 
η νέα προκήρυξη για Σχέδια Βελτίωσης

Σε ό,τι αφορά την προκήρυξη των νέων Σχεδί-
ων Βελτίωσης, δε φαίνεται πάντως να βγαίνει ο 

Μια 2ετία θα χρειαστεί για να εξισορροπήσει η παγκόσμια αγορών ημιαγωγών 
εξαιτίας της απότομης πτώσης της παραγωγής  τον τελευταίο ενάμιση χρόνο

Οι πληροφορίες θέλουν 
τις βιοµηχανίες τρακτέρ 
να βλέπουν πλέον 
µερικές καθυστερήσεις, 
οι οποίες οφείλονται στις 
ελλείψεις που καλούνται να 
διαχειριστούν υπεργολάβοι 
εξαρτηµάτων.
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σχεδιασµός του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης να βγει η προκήρυξη µέσα στον Οκτώβριο 
του 2021, όπως είχε ανακοινωθεί νωρίτερα φέ-
τος από στελέχη της Βάθη, µε ανθρώπους της α-
γοράς να αναµένουν πως αυτή θα είναι έτοιµη 
στις αρχές του 2022.

Οι εκκρεµότητες που αποµένουν για να ολο-
κληρωθεί το κείµενο της προκήρυξης είναι αρ-
κετές, ενώ δεν έχουν αποφασιστεί βασικά ζη-
τήµατα όπως το ύψος της χρηµατοδότησης των 
επενδύσεων, αν δηλαδή θα είναι 50.000 ευρώ 
ή παραπάνω. 

Συγκεκριµένα, σε συνάντηση που είχε ο ΣΕΑΜ 
µε τον γενικό γραµµατέα Ενωσιακών Πόρων και 
Υποδοµών του ΥΠΑΑΤ, ∆. Παπαγιαννίδη προ ο-
λίγων ηµερών, είχε ξεκαθαριστεί πως η βούλη-
ση είναι να βγει σύντοµα η πρόσκληση η οποία 
µάλιστα θα συνδεθεί και µε το πρόγραµµα των 
Νέων Αγροτών. Ωστόσο ακόµα δεν έχει ξεκαθα-
ριστεί ποιο ακριβώς θα είναι το νοµοθετικό πλαί-
σιο αλλά ούτε και το ποια θα είναι τα χαρακτη-
ριστικά του προϋπολογισµού των έργων που θα 
γίνονται δεκτά -το ένα σενάριο που εξετάζεται εί-
ναι για χρηµατοδότηση επενδύσεων έως 50.000 
ευρώ. Ως εκ τούτου µοιάζει αρκετά δύσκολο µε 
βάση τη µέχρι σήµερα εικόνα να προλάβουν οι 
διαχειριστικές αρχές το χρονοδιάγραµµα, που οι 
ίδιες πάντως έχουν θέσει.

Ένα single vineyard παλαιωµένο κρα-
σί από τους πρόποδες του Sierra de 
Tolono στην Rioja Alavesa φτιαγµένο 
από τον Τέλµο Ροντρίγκεζ θα γίνει το 
πρώτο κρασί που θα πουληθεί µέσω 
του La Place de Bordeaux, εγκαινιάζο-
ντας ίσως µια περίοδο µετανάστευσης 
των ανθεκτικών στη ξηρασία ποικιλι-
ών οινάµπελων στη Γαλλία. 

Στο Μπορντό, το κρασί δεν αγοράζε-
ται κατευθείαν από τον οινοποιό, αλλά 
πωλείται µέσω ενός σύνθετου συστή-
µατος τριών σταδίων, που λειτουργεί 
από τον 17ο αιώνα. Αυτό το σύστηµα 
διανοµής – La Place de Bordeaux –  εί-
ναι ο τρόπος που τα κρασιά βρίσκουν 
τον δρόµο τους στην παγκόσµια αγορά.

Πώς λειτουργεί, λοιπόν: Ένα Château 
θα πουλήσει το κρασί του σε έναν 
négociant (ουσιαστικά χονδρέµπορο) 
µέσω ενός µεσάζοντα που είναι γνω-
στός ως αυλικός – αρχικά εισήχθη για 
να αποφευχθεί οι αριστοκράτες ιδιο-
κτήτες των châteaux να συναναστρέ-
φονται απευθείας µε τις τάξεις των ε-
µπόρων. Στη συνέχεια, ο négociant 
θα πουλήσει το κρασί του Château σε 
εµπόρους σε όλο τον κόσµο οι οποί-

οι στη συνέχεια κατευθύνουν το κρα-
σί προς τους τελικούς καταναλωτές.

Ενώ µε την πάροδο του χρόνου οι α-
ριστοκράτες ιδιοκτήτες των châteaux 
έχουν αντικατασταθεί σε πολλές περι-
πτώσεις από τράπεζες και ασφαλιστι-
κές εταιρείες, το σύστηµα παραµένει 
σε ισχύ. Το La Place de Bordeaux θε-
ωρείται από πολλούς ως απαρχαιωµέ-
νο και δυσκίνητο, φουσκωµένο µε µε-
σάζοντες να παίρνουν το µερίδιό τους 
από τα κέρδη. Ωστόσο, είναι δύσκολο 
να αγνοηθεί ότι τις περισσότερες φο-
ρές το σύστηµα λειτουργεί, παρέχο-
ντας µια καθιερωµένη και αποτελεσµα-
τική διαδροµή προς την παγκόσµια α-
γορά – πράγµα που σηµαίνει ότι ένα 
château µπορεί να πουλήσει ολόκλη-
ρο τον τρύγο του µέσα σε λίγες ώρες.

«Είµαι πολύ ενθουσιασµένος που α-
νακοινώνω πως τον Σεπτέµβρη θα κυ-
κλοφορήσουµε το πρώτο κρασί ποικι-
λίας Rioja στο La Place de Bordeaux. 
Το «µυστικό» πρότζεκτ που δουλεύ-
ουµε εδώ και πολύ καιρό έρχεται για 
να αλλάξει µόνιµα την σχέση Γαλλίας 
και Ισπανίας», είπε ο συγγραφέας οι-
νοποιός. ΑΣΠΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ

Η μεγάλη μετανάστευση του ευρωπαϊκού 
αμπελιού πάνω από τον 50ό Παράλληλο

Το πρώτο ισπανικό Rioja στο 
«χρηματιστήριο» του Μπορντό

Αλλά αυτό αλλάζει καθώς αυξάνονται οι 
θερµοκρασίες.

«Αν είσαι πάνω από τον 50ο, κάνει πο-
λύ κρύο. Και αν είσαι κάτω από την 35ο, 
το κλίµα είναι πολύ ζεστό. Όµως, τώρα, µε 
την κλιµατική αλλαγή, αυτά τα γεωγραφικά 
πλάτη θα αλλάξουν », δήλωσε ο καθηγητής.

O αµπελώνας Wijntuin Ronja φυτεύτηκε 
πάνω από τον 52ο παράλληλο βορειοδυτι-

κά του Άµστερνταµ, για να παραχθεί από 
αυτόν βιολογικό κρασί. 

Όµως, ενώ η κλιµατική αλλαγή έχει δη-
µιουργήσει νέες ευκαιρίες για τους οινοπα-
ραγωγούς στο βορρά, προκάλεσε επίσης ό-
λεθρο στους αµπελουργούς στο νότο, οι ο-
ποίοι τώρα αντιµετωπίζουν µεγαλύτερες α-
πειλές ξηρασίας και πυρκαγιών. Η µετάβα-
ση σε αµπέλια που µπορούν να αντέξουν 

σε νέες κλιµατικές συνθήκες απειλεί επίσης 
να διαταράξει τις παραδόσεις αιώνων και ε-
γείρει ερωτήµατα σχετικά µε τον τρόπο µε 
τον οποίο µπορούν να καλλιεργηθούν βι-
ώσιµα αµπέλια.

«Βλέπουµε να αναπτύσσεται το κρασί 
στην Αγγλία, στο Βέλγιο, στην Ολλανδία, 
ακόµη και στη Σουηδία», παρατηρεί ο κα-
θηγητής φαν Λέουεν.

Ένα ανεµοδαρµένο λιβάδι κάτω από την ε-
πιφάνεια της θάλασσας στη Βόρεια Ολλαν-
δία δύσκολα θα περνούσε από το µυαλό 
κάποιου ως ένα ιδανικό terroir για αµπέ-
λια, µιας και οι περισσότεροι άνθρωποι έ-
χουν συνδέσει τον κλάδο µε τους ηλιόλου-
στους λόφους της Γαλλίας, της Ιταλίας και 
της Ελλάδας.

Αλλά εκεί ακριβώς η Ρούµπι φαν Κρέβελ 
αποφάσισε να φυτέψει τα αµπέλια της κα-
θώς η οινοποίηση µεταναστεύει πάνω από 
τις «βιβλιογραφικά ορισµένες» γραµµές 
γεωγραφικού πλάτους στις οποίες ευδοκι-
µούν οι οινοποιήσιµες ποικιλίες, ωθούµενη 
από τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής.

«Ποτέ τα χρήµατα δεν αποτελούσαν κίνη-
τρο ώστε να ασχοληθεί κανείς µε την  οινο-
ποίηση στην Ολλανδία, πρέπει να είσαι λί-
γο τρελός», δήλωσε η 32χρονος αµπελουρ-
γός και οινοποιός, η οποία φροντίζει τον α-
µπελώνα Wijntuin Ronja µε τον σύντροφό 
Άισε φαν Μάανεν.

Τα τελευταία χρόνια, φαίνεται ότι άνοι-
ξε η πόρτα για τους ανθρώπους σε τυπικά 
ψυχρότερα µέρη όπως η Ολλανδία να κά-
νουν κρασί όπου κάποτε ήταν αδιανόητο.

Η στενή ζώνη µεταξύ του 35ου και του 
50ου παράλληλου είναι συνήθως η βέλτι-
στη ζώνη για την αµπελουργία, σύµφωνα 
µε τον Κές φαν Λέουεν, καθηγητή αµπε-
λουργίας στο Πανεπιστήµιο του Μπορντό. 

Agrenda 43ΕΥΡΩΠΗ.ΚΟΣΜΟΣ Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Αυγούστου 2021



Agrenda44 ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣάββατο 28 & Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

Προβλήµατα στην παραγωγική διαδικασία και 
στις αποδόσεις σε µήλα και κάστανα στην Ζα-
γορά έχει προκαλέσει ο παρατεταµένος καύσω-
νας του φετινού καλοκαιριού, µε τον Αγροτικό 
Σύλλογο της περιοχής να διεκδικεί άµεσες απο-
ζηµιώσεις για την απώλεια εισοδήµατος. «Ο πα-
ρατεταµένος καύσωνας έχει ως αποτέλεσµα πολ-
λά µήλα να καίγονται, αλλά και στις καστανιές 
σηµαντική µείωση στην παραγωγή. Η ξηρασία 

έρχεται να προστεθεί σε µια σειρά άλλων προ-
βληµάτων και απλήρωτων αποζηµιώσεων, καθι-
στώντας την καλλιέργεια και την επιβίωση των α-
γροτών ακόµη δυσκολότερη», αναφέρει σε ανα-
κοίνωσή του ο Σύλλογος Ζαγοράς και διεκδικεί:

Άµεση αλλαγή του κανονισµού ΕΛΓΑ ώστε 
να γίνει δηµόσιος κρατικός φορέας µε επαρκή 
κρατική χρηµατοδότηση που θα αποζηµιώνει στο 
100% την παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους 

τους φυσικούς κινδύνους και νόσους.
Αναπλήρωση του χαµένου εισοδήµατος σε 

όσους πλήττονται από την ξηρασία. 
Άµεσες εκτιµήσεις από τον ΕΛΓΑ για τους α-

γρότες που έπαθαν ζηµιά από την ξηρασία. 
Αύξηση της χαµηλής τιµής αποζηµίωσης για 

τα µήλα ανά κιλό στα 61 λεπτά.
Μείωση του κόστους παραγωγής µε αφορο-

λόγητο πετρέλαιο και αγροεφόδια.

Ζημιά σε μήλα και καστανιές Ζαγοράς από τον καύσωνα

«Λαβωμένα» καίρια 
αμπελοοινικά 
κέντρα της Ευρώπης 
από τα τερτίπια 
του καιρού, που 
δείχνουν τα σημάδια 
τους στον τρύγο. 
Πτώση 30% στη 
Σαντορίνη, ιστορικό 
χαμηλό στη Γαλλία

ΤΗΣ  ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ 
giouroukeli@agronews.gr

Προβλήµατα στην ωρίµανση των σταφυ-
λιών, δηµιούργησε και στα αµπελοτόπια 
της Σαντορίνης ο συνδυασµός ανοµβρί-
ας και καύσωνα, εντούτοις ο αµπελοοινι-
κός κόσµος του νησιού αισιοδοξεί για το 
τελικό αποτέλεσµα και για την παραγωγή 
κρασιών µε υψηλά ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά. Η συνολική παραγωγή φέτος, σύµφω-
να µε την Ένωση Συνεταιρισµών Θηραϊ-
κών Προϊόντων «Santo Wines» δεν ξεπέ-
ρασε τους 2.000 τόνους σταφυλιών, ση-
µειώθηκε δηλαδή µια πτώση περίπου 30% 
από µια µέση παραγωγή για τον αµπελώ-
να της Σαντορίνης.

«Γενικά ήταν µια ιδιαίτερα ξηρή χρονιά. 
Μέχρι το γυάλισµα των σταφυλιών οι αρ-
χικές προβλέψεις µίλαγαν για όγκο παρα-
γωγής πάνω από τον µέσο όρο της Σαντο-
ρίνης. Όµως ο συνδυασµός ανοµβρίας και 
καύσωνα στρεσάρισε τα αµπέλια και σε πολ-
λές περιπτώσεις στέγνωσε τα σταφύλια, ε-
νώ οι υψηλές θερµοκρασίες πρωίµησαν την 
παραγωγή. Κατά συνέπεια τα αµπέλια δεν 
απέδωσαν το 100% των δυνατοτήτων τους. 
Ένα ακόµα πρόβληµα που παρατηρήθηκε 
ήταν η ανισορραγία και η ανοµοιοµορφία 
στον βαθµό ωρίµανσης των σταφυλιών όχι 
µόνο στο ίδιο αµπέλι και στο πρέµνο, αλλά 
ακόµα και στο ίδιο το τσαµπί.», αναφέρει 
στο σχετικό δελτίου τρύγου η Santo Wines.

Oι µούστοι δείχνουν καλά αποτελέσµατα, 
λέει η Santo Wines

Σύµφωνα µε τον Νίκο Βαρβαρήγο, οι-

νολόγο και διευθυντή παραγωγής  της 
Santo Wines, «Παρ’ όλα τα προβλήµατα 
που προαναφέρθηκαν, η φετινή χρονιά 
έχει προϋποθέσεις για την παραγωγή 
κρασιών µε υψηλά ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά. Οι µούστοι δείχνουν ότι θα έχου-
µε πολύ καλό αποτέλεσµα. Ο αλκοολικός 
τίτλος που κυµαίνεται στο 13 – 14,5%, οι 
οξύτητες που ανάλογα µε το βαθµό ωρι-
µότητας κυµαίνονται από 6 έως 6,5 gr/
lt (εκφρασµένη σε τρυγικό οξύ), και το 
pH από 3,10 έως 3,20, µας κάνουν να 
νιώθουµε σίγουροι ότι η εσοδεία 2021 
θα είναι αντάξια της υψηλής ποιότητας 

των κρασιών της Σαντορίνης µε µεγάλη 
αντοχή στο χρόνο».

Σε ιστορικό χαµηλό η Γαλλία, 
πτώση έως 10% στην Ιταλία

Με µειώσεις από 19 έως 26% σε σύγκρι-
ση µε τον µέσο όρο της πενταετίας, και ως 
30% σε σχέση µε το 2020 οι στατιστικές υ-
πηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας της 
Γαλλίας καταγράφουν ισχυρή πτώση στην 
παραγωγή κρασιού, ήτοι εκτιµάται µετα-
ξύ 32,6 και 35,6 εκατοµµυρίων εκατόλι-
τρων το 2021. Το 2021, η παραγωγή γαλ-
λικού κρασιού «θα είναι ιστορικά χαµηλή, 

Η συνολική παρα-
γωγή φέτος για τον 
αµπελώνα Σαντο-
ρίνης δεν ξεπέρασε 
τους 2.000 τόνους 
σταφυλιών, µια πτώ-
ση περίπου 30% από 
µια µέση σοδειά.

Σημάδια άφησαν παγετός, καύσωνας 

Με ανισορραγία και 
ελλείψεις ο τρύγος 
στα αμπελοτόπια

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΙΝΟΥ 
ΣΤΗΝ ΕΕ

ΓΑΛΛΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α*
 �ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ�

*ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Ο ΤΡΥΓΟΣ ΕΙΝΑΙ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

� 30%

� 30%

� 10%

+ 1%

� 10%
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Στον έλεγχο δειγµάτων λιπασµάτων για την δι-
απίστωση της συµµόρφωσης προς την ισχύου-
σα ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία στοχεύει η 
υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας του υ-
πουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης µε την Ανε-
ξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, για το διά-
στηµα Ιουνίου 2021 - Μαΐου 2022.

«Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η προστασία 
της δηµόσιας υγείας, του περιβάλλοντος, καθώς 

και η διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της α-
γοράς. Επίσης, καθορίζονται οι όροι για την εύ-
ρυθµη, παραγωγική και αποτελεσµατική συνερ-
γασία των Υπηρεσιών που συµβάλλουν στη δι-
εξαγωγή του».

«Ο έλεγχος στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου α-
ποτελεί µέρος της συνολικής δραστηριότητας 
των συνεργαζόµενων Υπηρεσιών, η οποία α-
φορά στον έλεγχο συµµόρφωσης προς την ι-

σχύουσα κατά περίπτωση νοµοθεσία για τα λι-
πάσµατα.», αναφέρει σχετική ανακοίνωση του 
υπουργείου. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας για 
υπεγράφη στο πλαίσιο της συνεργασίας µε-
ταξύ του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, 
της Γενικής Γραµµατείας Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων, της Γενικής Γραµµατείας 
Ενωσιακών Πόρων και Υποδοµών µε την ΑΑ-
∆Ε και το Γενικό Χηµείο του Κράτους. 

Συνεργασία με ΑΑΔΕ για τον έλεγχο των λιπασμάτων

Τη φόρα…που έχουν διεθνώς τα τυρο-
κοµικά προϊόντα επιχειρούν να εκµε-
ταλλευτούν οι τυροκόµοι της ∆υτικής 
Μακεδονίας δροµολογώντας την ανά-
πτυξη ενός δικτύου που θα αξιοποιεί τις 
δυνατότητες της ελληνικής παραγω-
γής µε όρους υπεραξίας και εξωστρέ-
φειας και θα δίνει λύσεις σε ζητήµατα 
κόστους παραγωγής, όπως τελευταία 
το «καπέλο» στις τιµές των ζωοτροφών. 

Μάλιστα, το εν λόγω δίκτυο, όπως 
ειπώθηκε σε πρόσφατη ευρεία συνά-
ντηση τυροκόµων µε τον περιφερειάρ-
χη Γιώργο Κασαπίδη, φιλοδοξεί να κα-
ταστήσει τη ∆υτική Μακεδονία ως τόπο 
και χώρο αναφοράς στον κλάδο της τυ-
ροκοµίας για όλη τη χώρα. Στην κατεύ-
θυνση αυτή, συγκροτήθηκε επιτροπή 
για να επεξεργαστεί και να προετοιµά-
σει τις επόµενες ενέργειες, ενόψει της 
ιδρυτικής συνάντησης ενός συλλογι-
κού οργάνου, [συνεργατικός σχηµατι-
σµός - δίκτυο τυροκόµων (cluster) ή α-
στική µη κερδοσκοπική εταιρεία] στο 
πλαίσιο συνεδρίου που προετοιµάζε-
ται περί τα τέλη Νοεµβρίου.

Σύµφωνα µε τον κ. Κασαπίδη µε τη 
σύσταση και τη λειτουργία του συλλογι-
κού αυτού οργάνου των τυροκόµων της 
∆υτικής Μακεδονίας θα επιδιωχθούν:

Η συλλογική αντιµετώπιση των το-
πικών προβληµάτων του κλάδου.

Η συνολική και ολοκληρωµένη 
προβολή και διαφήµιση των πιστο-

ποιηµένων τυροκοµικών προϊόντων 
της ∆υτικής Μακεδονίας µε κοινό σή-
µα ως προς την προέλευση της πρώτης 
ύλης και των επιχειρήσεων.

Η πάταξη φαινοµένων νοθείας. 
Η υποστήριξη των τυροκόµων, των 

γεωργών και των κτηνοτρόφων της 
∆υτικής Μακεδονίας σε θέµατα έρευ-
νας και παραγωγής νέων προϊόντων.

Συστηµατική ενηµέρωση και εκ-
παίδευση στο αντικείµενο της εργασί-
ας τους. Οµοίως και των καταναλωτών 
σε θέµατα ποιότητας και γνησιότητας.

Η αξιοποίηση διαφόρων προγραµ-
µάτων για επενδύσεις και εκσυγχρο-
νισµό των επιχειρήσεων του κλάδου, 
µε τις νεότερες κατευθύνσεις για πρα-
σίνισµα και βιολογική παραγωγή της 
ΕΕ αλλά και της παγκόσµιας αγοράς.

Όπως ανέφερε ο κ. Κασαπίδης για 
τον κλάδο της τυροκοµίας, «είναι τερά-
στια τα περιθώρια αύξησης του µεριδί-
ου µεταποίησης της αρχικής πρώτης ύ-
λης (αιγοπρόβειο γάλα) που παράγεται 
στη ∆υτική Μακεδονία από τις µεταποι-
ητικές µονάδες της Περιφέρειάς µας».

Προς την κατεύθυνση αυτή, σηµα-
ντική θα είναι η συµβολή της Αγροδι-
ατροφικής Σύµπραξης της Περιφέρει-
ας, καθώς επίσης και για την αξιοποί-
ηση σηµαντικών κονδυλίων που ήδη 
έχουν προβλεφθεί στο Ταµείο Ανά-
καµψης για τη στήριξη συλλογικών 
παραγωγικών δράσεων. 

χαµηλότερη από εκείνη του 1991 και του 
2017 που ο αµπελώνας επλήγη επίσης α-
πό έντονο παγετό την άνοιξη» ανακοίνω-
σε το Τµήµα Στατιστικών και Προοπτικών 
του Υπουργείου Γεωργίας (SSP), υπογραµ-
µίζοντας ότι πρόκειται για πρώτες εκτιµή-
σεις πρέπει να ληφθούν υπόψη µε επιφύ-
λαξη. Η SSP, εκτιµά ανά κατηγορία παρα-
γωγής οίνων µεταξύ 14 και 15,5 εκατοµ-
µύρια hl µε ΠΟΠ (-19 έως -26% σε σύγκρι-
ση µε το 2020), 8,9 έως 9,7 εκατοµµύρια 
hl µε ΠΓΕ (-28 έως -34%), 7,7 έως 8,4 εκα-
τοµµύρια hl αποστάγµατα (-22 έως -28%). 

Οι έντονες βροχοπτώσεις τον Ιούνιο και τον 
Ιούλιο ήταν ιδιαίτερα ευνοϊκές για την επι-
κράτηση περονόσπορου, στην Champagne, 
στην Αλσατία, ενώ το ωίδιο απειλεί επίσης 
περιοχές όπως το Beaujolais, τη Loire Valley, 
την Charentes και το South-West υποδει-
κνύει το SSP (ξεχνώντας τη Βουργουνδία 
και το Μπορντό που έχουν πληγεί). 

Στην Ιταλία, οι παραγωγοί αναµένουν 
µια µικρή µείωση περίπου 5 έως 10 % της 
συγκοµιδής του 2021. Η La Coldiretti εκτί-
µησε πρόσφατα ότι η παραγωγή θα µπο-
ρούσε να είναι µεταξύ 44 και 47 εκατοµ-
µυρίων εκατόλιτρων.

Περιθώρια
Είναι τεράστια τα 
περιθώρια αύξη-
σης του µεριδίου 
µεταποίησης του 

αιγοπρόβειου 
που παράγεται 

στη ∆υτική 
Μακεδονία από 

τις µεταποιητικές 
της Περιφέρειας

Ανάδειξη παραγωγής και λύσεις για κόστη, 
μέσω δικτύου Τυροκόμων Δυτικής Μακεδονίας

Τα κενά 
γεµίζει η Ιβηρική 

Το κενό που άφησε 
στον οινικό κλάδο 
η Γαλλία λόγω καιρού 
πάνε να εκµεταλλευτούν 
η Ισπανία και η 
Πορτογαλία. Σύµφωνα 
µε τις εκτιµήσεις των 
συνεταιρισµών της 
Castilla-La Mancha, 
η Ισπανία αναµένεται να 
συγκοµίσει περίπου 43 
εκατ. εκατόλιτρα 
κρασιού και γλεύκους, 
µε όγκους µειωµένους 
10% από πέρυσι. Στην 
Πορτογαλία εκτιµάται 
µικρή αύξηση στη 
συγκοµιδή, ήτοι στα 
6.472.000 εκατόλιτρα 
(+ 1%), αλλά µε 
µεγάλες ανισότητες 
µεταξύ των περιοχών. 
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Ευρύ σχέδιο 
αποκατάστασης
ελαιόδεντρων, 
μελισσοκομίας
από πυρκαγιές
Στην αναζήτηση ενός συνεκτικού 
σχεδίου για την ανάπλαση των 
πληγέντων περιοχών από τις 
καταστροφικές πυρκαγιές φαίνεται 
να βρίσκεται το κυβερνητικό επιτελείο, 
ενώ σε πρώτη φάση προχωρά η άµεση 
ενίσχυση των πυρόπληκτων για την 
αντιµετώπιση των πρώτων αναγκών. 
Πάνω από 10,5 εκατ. ευρώ έχουν 
διατεθεί ως πρώτη ενίσχυση στους 
1.735 πληγέντες από τις πυρκαγιές 
που είχαν καταθέσει αιτήσεις στην 
arogi.gov.gr, µέχρι την Τρίτη.
Σύµφωνα µε τον υπουργό Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό αναζητείται 
το πλαίσιο να στηριχθεί η 
αναζωογόνηση ή η αντικατάσταση των 
ελαιοδένδρων στις περιπτώσεις που 
απλώς επλήγησαν ή κατεστράφησαν 
ολοσχερώς. Όπως είπε θα υπάρξει 
στήριξη των παραγωγών καθώς 
πολιτική βούληση της κυβέρνησης 
είναι η αναγέννηση των καλλιεργειών 
που υπέστησαν ζηµιές. 
Ειδικά για τους ρυτινοπαραγωγούς, 
σηµειώνει ότι διαµορφώνεται ειδικό 
πρόγραµµα στον ΟΑΕ∆ για 
επιδοτούµενη εργασία σε δουλειές 
παραγωγικές για την οικονοµία 
µέσα στο δάσος. Ανέφερε επίσης ότι 
υπάρχει σε επεξεργασία πρόγραµµα 
για την αποκατάσταση των µελισσιών.

Όταν ανεβαίνουν οι τιμές 
πληθαίνουν και οι απατεώνες
Με το σκληρό σιτάρι στα 40 λεπτά το κιλό, οι αγρότες επενδύουν στην ποιότητα  

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ 
panagos@agronews.gr

Με το σκληρό σιτάρι στα 450 ευρώ ο τόνος 
στη Φότζια, τη διεθνή τιµή του βαµβακιού να 
προσεγγίζει τα 100 σεντς η λίµπρα, τα συµπύ-
ρηνα ροδάκινα να πιάνουν κι αυτά 45 λεπτά 
το κιλό και το πρώτα φρέσκα αγουρέλαια να 
µην απέχουν αυτή τη φορά από τα 5 ευρώ το 
κιλό, µπορεί να πει κανείς ότι η φετινή χρο-
νιά εξελίσσεται κάτι παραπάνω από ευνοϊκά 
για τους Έλληνες αγρότες.

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι στο πεδίο της α-
γοράς για πρώτη φορά µετά από πολλά χρό-
νια, οι τιµές παραγωγού, έχοντας διανύσει µια 
εξαιρετικά ανοδική πορεία, ειδικά στα δηµητρι-
ακά, διαµορφώνουν νέες καταστάσεις. Η αγο-
ρά δίνει αυτό τον καιρό στοιχεία για έναν νέο 
προσανατολισµό των αγροτικών εκµεταλλεύ-
σεων και διευκολύνει σε σηµαντικό βαθµό µια 
συστηµατική προσπάθεια για  περαιτέρω στή-
ριξη της ποιοτικής παραγωγής. Έναν προσα-
νατολισµό που χρειάζεται η ελληνική γεωργία.

Προς την κατεύθυνση αυτή άλλωστε διευ-
κολύνει αυτόν τον καιρό και ο γενικότερος ευ-
ρωπαϊκός προσανατολισµός, τόσο στο πλαί-
σιο της πολιτικής farm to fork όσο και µέσα 
από τα ειδικότερα προγράµµατα της Κοινής 
Αγροτικής Πολιτικής. 

Επιπροσθέτως, η έρευνα επί του θέµατος 
δείχνει ότι διάθεση στις τάξεις των παραγω-
γών για ένα διαφορετικό πλαίσιο λειτουργί-
ας από την πλευρά τους, υπάρχει. Αυτό το ο-
ποίο λείπει είναι η εµπιστοσύνη στις αρχές.  

Κι αυτό γιατί, στις τάξεις των αγροτών και ει-
δικά των νεότερων που έχουν κάθε καλή διά-
θεση να προσαρµοσθούν στα νέα δεδοµένα, 
υπάρχει διάχυτη η εντύπωση ότι το κράτος οµ-
φαλοσκοπεί. Οι πολιτικές δεν έχουν γνώµο-
να την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και 
τη βελτίωση της θέσης των αγροτών αλλά έρ-
χονται πρώτα απ’ όλα να ικανοποιήσουν τους 
µεσολαβούντες στην διαµόρφωση αυτών των 
πολιτικών. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ανά-
γκες του λεγόµενου πελατειακού συστήµατος 
και γύρω απ’ αυτό, διεκδικούν µερίδιο, στελέ-
χη της δηµόσιας διοίκησης, πανεπιστηµιακοί, 
αγροτικοί σύµβουλοι, µελετητές και κάθε εί-
δους παρατρεχάµενοι των κοµµάτων και κρα-
τικοδίαιτοι λειτουργοί. 

Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι διαρροές στη διαχείρι-
ση των κοινοτικών πόρων είναι µεγάλες και οι 
έλεγχοι στη λειτουργία της αγοράς πληµµελείς. 

Αυτό που εισπράττει σήµερα ο αγρότης είναι 
ο παραγκωνισµός και η έλλειψη ενδιαφέροντος 

των αρχών για το πως θα µπορούσε να κάνει 
καλύτερα και πιο αποτελεσµατικά τη δουλειά 
του. Βρισκόµαστε ήδη στην ενδιάµεση διετία 
πριν από την εφαρµογή της νέας ΚΑΠ και κα-
νείς δεν αισθάνεται την ανάγκη να ενηµερώ-
σει διεξοδικά και ολοκληρωµένα τον αγρότη 
για το που οδεύουν τα πράγµατα. 

Περιφερειακές εκδηλώσεις µε έντονο το 
κοµµατικό στοιχείο, αποσπασµατικές και ά-
νευρες ανακοινώσεις µετά από κάθε Συµβού-
λιο Υπουργών Γεωργίας, αδιαφορία για το πως 
βιώνει ο κάθε αγρότης την αγωνία για την ε-
πόµενη µέρα και για τις αποφάσεις που ζυµώ-
νονται και επηρεάζουν καταλυτικά τη δουλειά 
του και πολλές φορές τη ζωή του. 

Την ίδια στιγµή, στο πεδίο της αγοράς οι α-
βεβαιότητες είναι ακόµα µεγαλύτερες και έ-
χουν αφετηρία τις συστηµατικές παραβιάσεις 
των κανόνων από τους διακινητές των αγρο-
τικών προϊόντων σε όλα τα στάδια. Κι εδώ, οι 
ανακοινώσεις σε ότι αφορά τον εντοπισµό κά-
ποιων παραβάσεων είναι σταγόνα στον ωκεα-
νό, γίνονται για λαϊκή κατανάλωση και για να 
υπάρχει το απαραίτητο άλλοθι. Είναι πολύ σπά-
νιες οι περιπτώσεις στις οποίες το αποτέλεσµα 
των ελέγχων έχει αλλάξει τη ροή των πραγµά-
των και έχει διαµορφώσει ένα άλλο κλίµα µε-
ταξύ των συντελεστών της αγοράς. Συχνά, τα 
όργανα διοίκησης και οι φορείς των ελέγχων, 
ακολουθούν τη δική τους αυτόνοµη πορεία, α-
νεξάρτητα από τις κατευθύνσεις της κορυφής. 
Όταν µάλιστα η αρµόδια πολιτική αρχή τους 
κλείνει µε κάποιο τρόπο το µάτι, τότε χάνεται ο 
έλεγχος και τα πράγµατα γίνονται επικίνδυνα.     

Άλλα λόγια ν’ αγαπιόµαστε 
µε τις µεταρρυθµίσεις

Στο κατώφλι της νέας ΚΑΠ και 
κανείς δεν αισθάνεται να ενη-

µερώσει διεξοδικά και υπεύθυνα 
τους αγρότες για το πού οδεύουν 

αυτό τον καιρό τα πράγµατα
O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων, Σπήλιος Λιβανός.



Agrenda 47Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Αυγούστου 2021ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Την επεξεργασία ζωικών πρωτεϊνών σε 
ζωοτροφές υπό ορισµένες συνθήκες επιτρέπει 
νέος εκτελεστικός κανονισµός της ΕΕ 2021/1372, 
ο οποίος αίρει κάποιες από τις απαγορεύσεις που 
είχαν θεσπιστεί το 2001 ως κανόνες πρόληψης, 
καταπολέµησης ορισµένων µεταδοτικών 
σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών. Ο κανονισµός της 
17ης Αυγούστου 2021, τροποποιεί το παράρτηµα 
IV του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 όσον 
αφορά την απαγόρευση χορήγησης πρωτεϊνών 

ζωικής προέλευσης ως ζωοτροφών σε 
εκτρεφόµενα µη µηρυκαστικά ζώα, πλην των 
γουνοφόρων. Βάσει αυτού, επανέρχεται η χρήση 
µεταποιηµένων ζωικών πρωτεϊνών από χοιροειδή 
σε ζωοτροφές για πουλερικά και µεταποιηµένων 
ζωικών πρωτεϊνών από πουλερικά σε ζωοτροφές 
για χοιροειδή. Εγκρίνεται η χρήση µεταποιηµένων 
ζωικών πρωτεϊνών από έντοµα για ζωοτροφή 
πουλερικών και χοιροειδών, ενώ προβλέπονται 
και αυστηρές απαιτήσεις σε συλλογή, µεταφορά.

ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Αντίστοιχο ζήλο µε αυτόν που δεί-
χνουν οι επικεφαλής της Ευρώπης 
στα περιβαλλοντικά ζητήµατα θα 
χρειαστεί να δώσουν και στις εµπο-
ρικές συµφωνίες, δυσαρεστώντας 
σε πολλές περιπτώσεις υποψήφι-
ους εµπορικούς εταίρους, εφόσον 
το µπλοκ πράγµατι αποσκοπεί στη 
διευθέτηση κλιµατικών προβλη-
µάτων ωθώντας σε θυσίες στην 
αγροτική παραγωγή. 

Η παραγωγή κάθε κλάδου της 
αγροτικής οικονοµίας αναµένε-
ται να συρρικνωθεί κατά 15% µε 
την εφαρµογή της πολιτικής για 
τη βιοποικιλότητα και το Farm to 
Fork (Από το Αγρόκτηµα στο Πι-
ρούνι) ενώ από όσες ρυπογόνες 
εκποµπές λυτρωθεί τελικά η ευ-
ρωπαϊκή ήπειρος, το 50% αυτών 
θα µεταφερθεί σε παραγωγικά κέ-
ντρα τρίτων χωρών, που θα ανα-
λάβουν µε ιδιαίτερη χαρά να κα-
λύψουν το κενό στις αγορές προ-
στιθέµενης αξίας της ΕΕ. 

Αυτό επικαλείται το αγροτικό 
λόµπι της ΕΕ Copa Cogeca, το ο-
ποίο µάλιστα διαθέτει και σχετική 
έκθεση του Κέντρου Ερευνών της 
ΕΕ (JRC) για να υποστηρίξει την ε-
πιχειρηµατολογία του, κατηγορώ-
ντας µάλιστα τις Βρυξέλλες ότι α-
ποσιώπησαν εν µέσω καλοκαιριού 
τα νέα πορίσµατα. 

Μεταξύ άλλων η επίµαχη έκθε-
ση, η οποία δεν συνιστά µελέτη ε-
πιπτώσεων, αναφέρει ότι

«τα διδάγµατα από αυτή την έκ-
θεση είναι σηµαντικά από άποψη 
διαµόρφωσης πολιτικής. Όποιο 
και αν είναι το σενάριο που εξε-
τάστηκε, όλοι οι τοµείς παρουσι-
άζουν πτώση παραγωγής από 5% 
έως 15%, µε τους τοµείς της κτη-

νοτροφίας να έχουν τις µεγαλύτε-
ρες επιπτώσεις.

Η έκθεση δείχνει ότι οι τιµές πα-
ραγωγού παρουσιάζουν καθαρή 
αύξηση περίπου 10% µε αρνητικό 
ωστόσο αντίκτυπο για τα εισοδή-
µατα των περισσότερων αγροτών.

Οι αλλαγές στην παραγωγή θα 
οδηγούσαν σε µείωση των εξαγω-
γών δηµητριακών, χοιρινού κρέα-
τος και πουλερικών, αποµακρύνο-
ντας την ΕΕ από τη θέση του καθα-
ρού εξαγωγέα, πετυχαίνοντας πα-
ράλληλα ένα σηµαντικό πλήγµα 
στο εµπορικό ισοζύγιο του µπλοκ 
στην κατηγορία των ελαιούχων 
σπόρων, των φρούτων και λαχα-
νικών, του βόειου και του αιγο-
πρόβειου κρέατος.  

Οι στρατηγικές Fork και Βιοποι-
κιλότητας σε συνδυασµό µε τη νέα 

ΚΑΠ θα µπορούσαν να βοηθήσουν 
να επιτευχθεί µείωση 28,4% των 
εκποµπών αερίων του θερµοκη-
πίου από τον αγροτικό τοµέα µέ-
χρι το 2030, συµπεραίνει στη συ-
νέχεια η έκθεση. «Το εύρηµα αυ-
τό κάνει κάποιες περιβαλλοντικές 
ΜΚΟ να πουν ότι αυτές οι στρατη-
γικές θα αποδώσουν τα αναµενό-
µενα αποτελέσµατα. Αυτό σταµατά 
στα µισά του συλλογισµού. Ένας 
βασικό πόρισµα της έκθεσης είναι 
ότι πάνω από το µισό της αναµε-
νόµενης µείωσης των αερίων του 
θερµοκηπίου αντικαθίσταται από 
ισοδύναµες αυξήσεις εκποµπών α-
ερίων θερµοκηπίου σε τρίτες χώ-
ρες» σχολιάζει σε ένα καυστικό της 
κείµενο η Copa-Cogeca. Με άλλα 
λόγια, η Copa Cogeca εκτιµά πως 
στρατηγικές όπως το Farm to Fork 

θα δηµιουργήσουν ένα συνεχώς 
διευρυνόµενο χάσµα πρακτικών 
και ανταγωνιστικότητας µε τους 
διεθνείς ανταγωνιστές των Ευρω-
παίων αγροτών και κτηνοτρόφων.

Αντιδρώντας στην έκθεση, ο Pekka 
Pesonen, Γενικός Γραµµατέας της 
Copa-Cogeca, είπε,

«Εάν δεν θέλουµε να οργανώ-
σουµε τη µετεγκατάσταση µέρους 
της γεωργίας µας σε Τρίτες Χώρες, 
η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εί-
ναι τόσο φιλόδοξη στην εµπορι-
κή της πολιτική όσο είναι µε τις ε-
σωτερικές αγροτικές στρατηγικές 
της. Σήµερα αυτό απλά δεν ισχύ-
ει. Αυτή η µεγάλη απόκλιση από 
τις απαιτήσεις βιωσιµότητας θα εί-
ναι αφόρητη για τους αγρότες και 
τους συνεταιρισµούς µας µακρο-
πρόθεσµα».

Στα πράσινα μέτρα 
και το μπλόκο 

στις εισαγωγές 
Το δρόμο των 

δασμών σε εισαγωγές 
δείχνει το αγροτικό 
λόμπι της ΕΕ, που 
εκτιμά πως Τρίτες 

Χώρες θα σπεύσουν 
να καλύψουν το 

παραγωγικό κενό 
του μπλοκ λόγω 

πρασινίσματος

Aίρονται απαγορεύσεις
χρήσης ζωικών

πρωτεϊνών σε ζωοτροφές 

Πόρισμα
«Όλοι οι τοµείς 
παρουσιάζουν πτώση 
παραγωγής από 5% έως 
15%, µε τους τοµείς της 
κτηνοτροφίας να έχουν τις 
µεγαλύτερες επιπτώσεις» 
σύµφωνα µε την έκθεση του 
Κέντρου Ερευνών της ΕΕ.

Αντίκτυπο 
Η έκθεση δείχνει ότι οι τιµές 
παραγωγού παρουσιάζουν 
καθαρή αύξηση περίπου 
10% µε αρνητικό ωστόσο 
αντίκτυπο για τα εισοδήµατα 
των περισσότερων αγροτών.

Χάσμα 
Η Copa Cogeca εκτιµά πως 
στρατηγικές, όπως το Farm 
to Fork, θα δηµιουργήσουν 
ένα συνεχώς διευρυνόµενο 
χάσµα ανταγωνιστικότητας 
µε διεθνείς ανταγωνιστές 
των Ευρωπαίων αγροτών 
και κτηνοτρόφων.

O Pekka 
Pesonen, Γενικός 
Γραµµατέας της 
Copa-Cogeca.
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XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
«∆εν είναι επιλογή της 
κυβέρνησης ένα lockdown. 
Έχει κόστος και για την 
πραγµατική οικονοµία και 
για τα δηµόσια οικονοµικά. 
Η ωφέλεια από τη µη λήψη 
αυστηρών περιοριστικών 
µέτρων είναι πολλαπλάσια 
του κόστους από τη µη 
εύρυθµη λειτουργία 
τοµέων της οικονοµίας».

ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΕΛΕΡ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ
«Αν δεν ενδιαφέρεσαι για 
µία λέξη που είναι µόνο 
ελληνική, τη λέξη 
συνάνθρωπος… Όταν δεν 
µπολιάζεσαι σήµερα δεν 
κινδυνεύεις εσύ, η γιαγιά 
σου, ο παππούς σου ή ο 
πατέρας σου, κινδυνεύει 
και ο διπλανός σου. Ο 
διπλανός σου είναι το 
µέτρο της ανθρωπιάς». 

ΑΛΜΠΕΡΤ ΜΠΟΥΡΛΑ
∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ PFIZER
«∆εν έχουµε εντοπίσει 
καµία ακόµα, αλλά είναι 
πιθανό να εµφανιστεί. Έτσι 
έχουµε εκπονήσει ένα 
σχέδιο µε το οποίο µέσα σε 
95 µέρες, από τη στιγµή 
που αναγνωρίσουµε την 
παραλλαγή, να έχουµε 
ετοιµάσει ένα εµβόλιο 
ειδικά προσαρµοσµένο 
σε αυτή την παραλλαγή».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ
ΟΤΑΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΖΑΜΠΑ ΛΕΦΤΑ 15 ΧΡΟΝΙΑ ΠΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝΕΙΠΑΝ 

Μπρίζες παντού
Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση 
του αγροτοκτηνοτροφικού 
κόσµου της Κοζάνης στα µέσα 
της περασµένης εβδοµάδας, για 
την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών. Το κεντρικό 
σύνθηµα ήταν «Όχι στην 
καταστροφή των βοσκοτόπων 
προς όφελος λίγων». Βέβαια 
αυτό το σύνθηµα κολλάει γάντι 
και στην υπόθεση «χρυσά 
βοσκοτόπια» και Απόθεµα.

Φαντοµάδες
Σηµαντική η δήλωση του 
πρωθυπουργού στη Σαµαρίνα 
το 2019, ότι το «πάρτι των 
ελληνοποιήσεων τελειώνει» 
που αποτελεί, όπως λέει και 
η Φωτεινή οδοδείκτη της 
πολιτικής του υπουργείου της 
πλατείας για τη Φέτα και όλα τα 
ΠΟΠ. Όµως θα δοθεί και 
κανένα όνοµα; Γιατί ακούµε για 
επιτήδειους, οι οποίοι µένουν 
στη σφαίρα του Φαντοµά…

Φανφάρες
Στη δηµοσιογραφία, τα κείµενα 
πρέπει να απαντούν στον 
κανόνα «ποιος, τι, που». Έτσι, 
γενικά κι αόριστα ανακοινώσεις 
από το υπουργείο της πλατείας, 
ότι επιβλήθηκε νέο πρόστιµο 
165.000 ευρώ σε εταιρεία για 
παραβίαση των κανόνων ΠΟΠ 
στη Φέτα και φανφάρες όπως 
«ξεστοκάρονται», τιµωρούνται 
«ξεχασµένες» υποθέσεις, είναι 
απλά, ανθυποµόνοστηλα... 

Όταν ανακοινώνουµε αντί να πληρώνουµε

Μην ανησυχείτε τα «λεφτά υπάρχουν», λέει [σ.σ υπάρχει και 
η σχετική µέριµνα µε τα 60 εκατ. από τον προϋπολογισµό], ο 
ΕΛΓΑ σε πληγέντες του παγετού που δεν έχουν δει ακόµη να 
µπαίνει κάποια πίστωση στο λογαριασµό τους, αποδίδοντας 
την χρονοκαθυστέρηση σε ζητήµατα εσωτερικής δυσλειτουρ-
γίας σε κάποια υποκαταστήµατα και στην γραφειοκρατία που 
συνοδεύει τα πορίσµατα. Σηµειωτέον, για να µην γίνει οποια-
δήποτε… παρερµηνεία για την «συνέπεια» και «ακρίβεια» των 
πληρωµών (λέµε τώρα) η σχετική ανακοίνωση, έφυγε ταυτό-
χρονα και από το τη Μεσογείων και από την πλατεία Βάθη.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ
Τελικά, ποιος κάνει 
το λαγό; Σε ζητήµατα 
που εν τέλει είναι 
θέµα χρόνου να 
λυθούν παρεµβαίνουν 
ντε και καλά τοπικοί 
φορείς και βουλευτές 
και σε χρόνο ντε τε, 
ρυθµίζονται όλα. 
Κάπως έτσι και το θέµα 
µε τους εργάτες γης. 

Όπως και να ‘χει, το 
ζήτηµα ρυθµίστηκε και 
δεν υφίσταται ζήτηµα 
µε την παράταση της 
άδειας παραµονής 
και πρόσθετα κόστη 
για τους αγρότες-
εργοδότες για 
παράβολα, βίζα και 
ασφαλιστήρια. Βέβαια, 
κάποιοι… πωλούν 
εκδούλευση.

Υβρίδια
«Μετά από επικοινωνία του 

Αγροτικού Συλλόγου µε τον 
ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, µας 
έκανε ξεκάθαρο ότι η περιοχή 
µας δεν έφτασε στους 40 °C 
το τελευταίο διάστηµα 
και γι’ αυτό τον λόγο δεν 
προβλέπεται στον κανονισµό 
του ΕΛΓΑ να γίνουν 
εκτιµήσεις και άρα δεν 
µας αποζηµιώνει».

Η απάντηση αυτή δόθηκε 
στον ΑΣ Ζαγοράς. Τώρα, ο 
σύλλογος καλεί τους αγρότες 
σε επαγρύπνηση για 
κινητοποιήσεις µε αίτηµα την 
αναπλήρωση του χαµένου 
εισοδήµατος.

Στα αιτήµατα η αλλαγή του 
κανονισµού του ΕΛΓΑ, ώστε 
να γίνει δηµόσιος και κρατικός 
φορέας και να αποζηµιώνει 
στο 100% για όλους τους 
φυσικούς κινδύνους και 
νόσους. Πες το κι…έγινε!

;

ΖΛΑΤΑΝ ΙΜΠΡΑΪΜΟΒΙΤΣ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ
«Νοµίζω έκανε το σωστό µε 
το νούµερο στη φανέλα του. 
Αυτό δείχνει ότι είναι τρεις 
φορές καλύτερος του 
Νεϊµάρ. Η Παρί Σεν Ζερµέν 
δεν υπέγραψε τον Μέσι, 
αλλά το αντίθετο. Ο Λιονέλ 
υπέγραψε µε την Παρί Σεν 
Ζερµέν. Ο Λίο είναι 10 
φορές µεγαλύτερος από 
αυτή την οµάδα».

Φαντασθείτε 
τι θα γίνει 
όταν πληρωθεί 
και το τσεκ! 

Το να δίνεις προτεραιότητα σε κάποιες ζηµιές που 
έφεραν σοβαρά προβλήµατα, έως βιωσιµότητας σε 
κάποιους κλάδους είναι κατανοητό, λένε όλοι, 
µεταξύ αυτών και οι αγρότες. Το να πηγαίνεις πίσω 
όµως κάποιες άλλες πληρωµές για µια άλλη µερίδα 
πληγέντων, που και αυτοί αντιµετωπίζουν ανάλογα 
προβλήµατα, είναι απαράδεκτο. Ειδικά όταν αφορά 
λίγα σχετικά χρήµατα και ακόµα χειρότερα όταν 
από τις ζηµιές έχουν περάσει τόσοι µήνες…..

Αυτό που, βέβαια, εξοργίζει τους αγρότες είναι η 
ανακοίνωση του ΕΛΓΑ, από την οποία µαθαίνουν 
ότι «το ΥπΑΑΤ και η διοίκηση του ΕΛΓΑ τηρούν 
µε ακρίβεια και συνέπεια το χρονοδιάγραµµα 
πληρωµής προκαταβολών, καθώς και τη συνέχιση 
και ολοκλήρωση του εκτιµητικού έργου για τον 
Παγετό, Άνοιξη 2021». Ότι τους είπαν αρχικά πως 
θα πληρωθούν τέλη Ιουλίου, µάλλον ξεχάστηκε….. 

Ότι η πρώτη πληρωµή δεν θα αφορά το σύνολο 
των δικαιούχων αποζηµιώσεων, αλλά µόνο ένα 
µέρος των πληγέντων, αφού έπρεπε να πιάνουν 
ένα ορισµένο ποσοστό ζηµιάς, µάλλον ούτε αυτό 
«πιάνεται». Και δεν ήταν λίγοι αυτοί που δεν είδαν 
χρήµατα στους λογαριασµούς τους το περιβόητο 
απόγευµα της 12ης Αυγούστου. 

Άσε που αναφέρεται ότι «ήδη έχουν εκταµιευθεί 
από τις 12 Αυγούστου σχεδόν 40 εκατ. ευρώ ως 
προκαταβολές σε Κεντρική και ∆υτική Μακεδονία, 
καθώς και σε άλλες περιοχές που είχαν πληγεί». 
Όχι και 40 εκατ., τα 35,5 εκατ.… λένε οι αγρότες… 
Με τα 5 αυτά παραπάνω εκατ. ευρώ, ξέρετε πόσες 
οικογένειες θα ένοιωθαν τη στήριξη της πολιτείας;  

Άλλοι αγρότες παλεύουν ακόµα µε τον παγετό 
της άνοιξης, σε άλλους ήρθαν στο καπάκι και οι 
παρατεταµένοι καύσωνες, ενώ είναι και αυτοί που 
πάλεψαν µε τις πρόσφατες πυρκαγιές. Εκτός όλων 
αυτών, βέβαια, είναι και το διαχρονικό ζήτηµα των 
εργατών γης, µε τους παραγωγούς καπνού και 
πιπεριών της Καρδίτσας να ψάχνουν και να µη 
βρίσκουν εργατικά χέρια. Τι σηµαίνει αυτό; Τα 
καπνά κιτρινίζουν και σαπίζουν και οι πιπεριές ήδη 
κοκκίνησαν και έγιναν µη εµπορεύσιµες.

Τέσσερα µέτρα ανακοίνωσε, σου λέει, το 
επιτελείο της πλατείας Βάθη, προκειµένου να 
επιταχυνθεί η υλοποίηση των τοπικών 
προγραµµάτων Leader. Φταίει, λένε, η πανδηµία και 
η γραφειοκρατία για την τεράστια καθυστέρηση στα 
προγράµµατα κατά τόπους. Η ουσία, ας µη 
γελιόµαστε, ο κίνδυνος να χαθούν κονδύλια από το 
Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης….. 

Έστειλαν εκπρόσωπο της Συντονιστικής των 
επιλαχόντων αγροτών στα Σχέδια Βελτίωσης από 
την Κεντρική Ελλάδα στον βουλευτή Λάρισας 
Κέλλα, να τον ενηµερώσει για το αίτηµά τους να 
ενταχθούν όλοι οι επιλαχόντες στο Μετρό 4.1.1, µε 
τη µεταφορά κονδυλίων από προγράµµατα του 
ΥΠΑΑΤ. Αυτός επικοινώνησε µε τους γραµµατείς 
της πλατείας Βάθη και τώρα περιµένουν….. Λες, 
αυτό να χρειαζόταν;   Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ



Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Αυγούστου 2021 Agrenda 49ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Τρίμματα
ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Κ
αλοδεχούµενη η άνο-
δος που καταγράφεται 
διεθνώς στις τιµές των 
αγροτικών προϊόντων, 

ωστόσο, κρύβει και πολλές παγί-
δες. Πρώτον, γιατί η άνοδος στα 
εµπορεύµατα συµπαρασύρει και 
τις τιµές των εισροών, αυξάνοντας 
δυσανάλογα µάλιστα σε κάποιες 
περιπτώσεις και τα κόστη παρα-
γωγής. ∆εύτερον, σ’ αυτή την α-
ναµπουµπούλα το εµπόριο και τα 
δίκτυα βρίσκουν αφορµή για µε-
γάλες εισαγωγές και εκτοπισµό 
της ντόπιας παραγωγής από τα 
ράφια των super market. 

Οι χορτοφάγοι  
ΣΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ µεγάλες καλ-
λιέργειες, τα πράγµατα για τους 
παραγωγούς δείχνουν να εξελίσ-
σονται καλά. Σιτηρά, καλαµπόκι, 
κτηνοτροφικά φυτά και βαµβάκι 
επωφελούνται ήδη από το ράλι 
στα διεθνή χρηµατιστήρια εµπο-
ρευµάτων. Εκεί που φαίνεται ό-
µως να υπάρχει µεγάλο πρόβλη-
µα είναι στα κηπευτικά και δη στα 
προϊόντα αντοχής (στα ψυγεία), 
όπως είναι οι πατάτες, οι ντοµά-
τες, τα λεµόνια, τα σταφύλια κ.α.

Πε μου τα λλίον
ΜΟΥ ΛΕΝΕ για παράδειγµα, πα-
τάτες από την Κύπρο, την Αίγυ-
πτο και την Ελλάδα ανακατεύο-
νται µε κοκκινόχωµα, βαφτίζο-
νται κυπριακές και πωλούνται 
σε διπλή τιµή (1,20 ευρώ το κι-
λό). Από ντόπιες στα ράφια των 
super market βρίσκει κανείς 
µόνο κάτι «µισοκακόµοιρες» 
και µάλιστα σε τιµή που να 
µην τις πλησιάζει κανείς. 
Πρόκειται για παιχνίδια 
εισαγωγέων και χονδρε-
µπόρων που κάνουν πολ-
λούς να µιλούν για οργα-
νωµένο σχέδιο απαξίωσης 
της ντόπιας παραγωγής. 
Κι αυτό, µε τις ελεγκτικές 
αρχές να σφυρίζουν αδιά-
φορα, καθώς… είναι πολλά 
τα λεφτά γιε µου. 

Πανί με πανί 
ΚΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ, όταν η τιµή παρα-
γωγού για τις πατάτες στην Ηλεία 
δεν ξεπερνάει τα 15 λεπτά (µέσα 
µε τα τσαρούχια) και το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης καθυστερεί 
να πληρώσει έστω και την ειδική 
ενίσχυση για τον κορωνοϊό (στη 
φθινοπωρινή), µπας και βουλώ-
σουν οι άνθρωποι καµιά τρύπα. 
Λες και το κάνουν επίτηδες, εκεί 
στην πλατεία Βάθη, να µην έχουν 
οι αγρότες ρευστό και να πουλάνε 
τη σοδειά τους όσο – όσο. 

Καιρός του Νώε
ΟΠΩΣ ΓΙΝΕΤΑΙ και µε τις αποζηµι-
ώσεις για τον παγετό. Για τις ζηµιές 
που έγιναν στην παραγωγή τον Α-
πρίλιο του 2021, ο ΕΛΓΑ πληρώ-
νει προκαταβολή, εκεί που πλη-
ρώνει, δηλαδή ούτε τους µισούς, 
µε τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε του 2020. 
Έτσι, υπάρχουν αγρότες που ξε-
ρίζωσαν τα δέντρα τους και παίρ-
νουν αποζηµίωση και την ίδια ώ-
ρα κάποιοι που είχαν καρποφο-
ρία πρώτη φορά (νέες φυτείες) δεν 
παίρνουν ούτε ευρώ. Κι όλα αυτά 
εις δόξαν του πολύπαθου ΟΣ∆Ε 
και των τεχνικών συµβούλων που 
τρώγονται σαν τα κοκόρια για το 
ποιος θα πρωτοπάρει τη δουλειά!

Κι όμως γίνεται
ΑΛΗΘΕΙΑ, πολλή ησυχία υπάρ-
χει φέτος στα συµπύρηνα ροδάκι-
να. Σε µια χρονιά που η παραγω-
γή ήταν λιγότερη από µισή και οι 

βιοµηχανίες υποχρεώθηκαν να 
πληρώσουν σχεδόν διπλή τι-

µή στους παραγωγούς, όλοι 
δηλώνουν ευχαριστηµένοι 
και προπαντός η βιοµηχα-
νία. Σε βαθµό που να ανα-
ρωτιέται κανείς, πως γίνε-
ται και τις καλές παραγωγι-
κά χρονιές µε 25 λεπτά τα 
ροδάκινα να είναι ακριβά 
για τη βιοµηχανία και φέ-
τος µε 45 λεπτά η δραστη-
ριότητα στην κοµπόστα να 
αφήνει και κέρδος.   

Υπάρχουν αγρότες 
που ξερίζωσαν 
τα δέντρα τους 
και παίρνουν 
αποζηµίωση για 
τον παγετό και 
την ίδια ώρα 
κάποιοι που είχαν 
καρποφορία 
πρώτη φορά (νέες 
φυτείες) και δεν 
παίρνουν ούτε 
ευρώ. Κι όλα αυτά 
εις δόξαν του 
πολύπαθου ΟΣ∆Ε 
και των τεχνικών 
συµβούλων 
που τρώγονται 
σαν τα κοκόρια 
για το ποιος θα 
πρωτοπάρει τη 
δουλειά!

O
ι Ευρωπαίοι δεν ήταν ποτέ σοβαροί 
για το Αφγανιστάν. Φαίνεται τώρα 
πιθανό ότι η κατάληψη της χώρας 
από τους Ταλιµπάν θα καταστήσει 

τους Ευρωπαίους πιο φοβισµένους για έναν 
κόσµο που δεν καταλαβαίνουν. Αυτή η νοο-
τροπία είναι ένα οξύ που καταστρέφει τους δε-
σµούς που θα έπρεπε να συνδέουν τους Ευρω-
παίους, οδηγώντας σε τέτοιου είδους ξενοφο-
βικές συµπεριφορές που έκαναν την εµφάνι-
σή τους στη διάρκεια της µεταναστευτικής κρί-
σης που προκάλεσε ο πόλεµος στη Σύρια. Κα-
θώς οι πρόσφυγες εγκατέλειψαν τη Συρία για 
να γλιτώσουν από τη βία, οι Ευρωπαίοι βρέθη-
καν αντιµέτωποι µε µια δυσάρεστη επιλογή µε-
ταξύ του να φτιάξουν ακόµη µεγαλύτερα τεί-
χη, να κόψουν τις δυσάρεστες συµφωνίες µε 
τις χώρες-ασφάλειας ή να χάσουν τον έλεγχο 
των µεταναστευτικών ροών. Η αυτοπεποίθηση 
της Ευρώπης έχει πληγεί από τις περιορισµένες 
επιχειρησιακές της ικανότητες και από την η-
θική κρίση µιας ηπείρου που ισχυρίζεται ότι έ-
χει χαρακτήρα παγκόσµιο, αλλά το κρατά για 
τις προνοµιούχες της φυλές.[…] 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στο Αφγανιστάν προ-
σφέρουν τρία κρίσιµα διδάγµατα. Το πρώτο είναι 
ότι µια πολύ περιορισµένη διεθνής παρουσία, 

σε συνδυασµό µε 
στενή αεροπορική 
στήριξη για τις ε-
θνικές δυνάµεις, 
είχαν υπό έλεγχο 
τους Ταλιµπάν και 
δηµιούργησαν µια 
στάσιµη κατάσταση, 
κατά την οποία θα 
µπορούσε να απο-

κτήσει δυναµική µια πιο ανοιχτή κοινωνία. […] 
Το δεύτερο µάθηµα αφορά το τι πήγε στραβά 
µε την αµερικανική προσπάθεια δηµιουργίας 
αφγανικού στρατού. Οι στρατοί των εύπορων 
κρατών δεν γνωρίζουν πώς να βρουν τη σω-
στή ισορροπία µεταξύ του εκσυγχρονισµού των 
στρατών φτωχότερων χωρών και της διασφάλι-
σης ότι ο εκσυγχρονισµός είναι βιώσιµος. […] 
Το τρίτο µάθηµα για την Ευρώπη από την αφ-
γανική εµπειρία αφορά το χρονικό πλαίσιο των 
ξένων δεσµεύσεων. Η εξωτερική στήριξη για έ-
ναν εύθραυστο στρατό δίνει στα κράτη χώρο και 
χρόνο να µεταµορφώσουν την κοινωνία. […] 

Οποιαδήποτε στρατηγική εξόδου εξαρτάται 
από την προθυµία των στρατιωτών ενός εθνι-
κού στρατού να δώσουν τη ζωή τους για µια χώ-
ρα της οποίας την ηγεσία εµπιστεύονται. Εάν 
περιφρονούν τους ηγέτες ή υποπτεύονται ότι 
προωθούν τα δικά τους συµφέροντα, προσω-
πικά ή εθνοτικά, µια κατάρρευση είναι πιθανή. 
Ακόµη και µετά από προσπάθειες δεκαετιών.
[…]. ∆εν θα πρέπει ποτέ να ξεχάσουν ότι η δι-
αδικασία της πολιτικής ενοποίησης είναι ζωτι-
κής σηµασίας για τη µακροπρόθεσµη επιτυχία. 

*ΓΑΛΛΟΥ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΗ

Tρία μαθήματα
για την Ευρώπη

ΤOY ΖΑΝ ΜΑΡΙ ΓΚΕΕΝΟ *
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Ο
ι παγετοί του Μαρτίου και του Απρι-
λίου είναι γνωστό ότι προκάλεσαν 
µεγάλες καταστροφές σε αρκετές ε-
κτάσεις δενδρωδών καλλιεργειών, 

αµπελιών, δηµητριακών και κηπευτικών σε πολ-
λές περιοχές της χώρας. 

Μετά από αυτό η ήδη γνωστή κατάσταση οι-
κονοµικής δυσπραγίας και µεγάλης έλλειψης 
ρευστότητας που υπάρχει στην ύπαιθρο επιδει-
νώνεται ακόµη περισσότερο µε δυσµενείς επι-
πτώσεις για την κοινωνική συνοχή.  

Ύστερα από τις έντονες διαµαρτυρίες των α-
γροτών, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ανακοίνωσε 
πριν από δύο περίπου µήνες ότι στο τέλος Ιου-
λίου θα πληρωθεί προκαταβολή αποζηµιώσεων 
στους πληγέντες αγρότες, η σχετική τροπολογία 
ψηφίστηκε στη Βουλή την Πέµπτη 22 Ιουλίου.

Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι η πληρωµή προ-
καταβολής είναι εγχείρηµα τεχνικά πολύ σύν-
θετο οι αποφάσεις της κυβέρνησης πρέπει να υ-
λοποιηθούν µε πολύ µεγάλη προσοχή, µε βάση 
την εµπειρία, τη γνώση και το αίσθηµα δικαίου.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια η κυβέρνηση θα 
κριθεί συνολικά από την ουσία και το περιεχό-
µενο των αποφάσεών της, από τον τρόπο που 
αυτές θα υλοποιηθούν και από τον χρόνο που 
θα ολοκληρωθούν.

Ασφαλώς αυτό που προέχει και πρέπει να 
µας ενδιαφέρει όλους είναι οι πλη-
γέντες αγρότες να πάρουν µε 

πλήρη διαφάνεια και δικαιοσύνη 
όσο το δυνατόν γρηγορότερα ό-
χι µόνο την προκαταβολή αλ-
λά και το σύνολο των αποζη-
µιώσεων που δικαιούνται, α-
φού από τη µέχρι σήµερα ε-
ξέλιξη της συγκοµιδής αρκε-
τών προϊόντων επιβεβαιώθη-
κε ότι το συνολικό ύψος των 
ζηµιών από τους παγετούς εί-
ναι πολύ µεγάλο.

Για να δοθεί όµως µόνιµη και 
οριστική λύση, για να δοθεί θετική 
απάντηση στο απολύτως λογικό και δί-

καιο αίτηµα των αγροτών να πληρώνονται χωρίς 
καθυστερήσεις τις αποζηµιώσεις σε µία δόση, 
για να µπει τέρµα στο καθεστώς αποσπασµατι-
κών ρυθµίσεων που γίνονται πρόχειρα και στο 
πόδι, για να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα του συ-
στήµατος, για να µην αποτελεί η πληρωµή των 
αποζηµιώσεων και των κοινοτικών ενισχύσεων 
µόνιµο πρόβληµα στη χώρα µας θα επα-
ναλάβω για άλλη µία φορά ότι χωρίς 
άλλες καθυστερήσεις χρειάζεται 
επιτέλους να ληφθούν οριστι-
κές αποφάσεις και να ικανο-
ποιηθούν τρεις πολύ βασι-
κές προϋποθέσεις:

Ηπρώτη προϋπόθεση 
είναι να αντιµετωπι-
στεί το οικονοµικό 

πρόβληµα του ΕΛΓΑ µε την 
οικονοµική στήριξη του συ-
στήµατος ασφάλισης κάθε χρό-
νο από τον προϋπολογισµό όπως 
προβλέπεται από τον Νόµο 3877/2010 
αποδίδοντας βεβαίως και τα χρωστούµενα 
παρελθόντων ετών και να αξιοποιηθούν πόροι 
από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2021-
2027 και το Ταµείο Ανάκαµψης για την υλο-
ποίηση δράσεων για την αντιµετώπιση των ε-
πιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής στην αγρο-
τική παραγωγή µε αναδιαρθρώσεις καλλιεργει-

ών όπου κριθεί απαραίτητο ύστερα από σο-
βαρό κοινωνικό διάλογο.

Ηδεύτερη προϋπόθεση 
είναι από το 2022 οι 
διαδικασίες υποβολής 

των δηλώσεων του ΟΣ∆Ε να 
αρχίζουν και να ολοκληρώ-
νονται κάθε χρόνο έγκαιρα 
και χωρίς τις σηµερινές γνω-
στές πολύ µεγάλες καθυστε-

ρήσεις. Η κυβέρνηση που σε 
λιγότερο από δύο χρόνια άλλαξε 

τρεις προέδρους στον ΟΠΕΚΕΠΕ 
τι άλλο µπορεί αλήθεια να περιµέ-

νει για να βάλει τέρµα σε µία κατάστα-

ση που ταλαιπωρεί τους αγρότες, υποβαθµίζει 
τη δουλειά των εργαζοµένων που κάτω από δύ-
σκολες συνθήκες προσπαθούν να ανταποκρι-
θούν στην αποστολή τους και αφήνει περιθώ-
ρια σε διάφορους επιτήδιους να παίζουν παι-
χνίδια όπως προκύπτει από πολλές διαµαρτυ-
ρίες και καταγγελίες φορέων των αγροτών και 

των γεωτεχνικών;

Ητρίτη προϋπόθεση 
είναι να ενισχυθεί 
το µόνιµο προσωπι-

κό του ΕΛΓΑ που διαρκώς 
µειώνεται καθώς και το ε-
ποχικό όταν κρίνεται ανα-
γκαίο και να γίνει χρήση 
σύγχρονων τεχνικών µέ-
σων και εργαλείων για την 

εκτίµηση των ζηµιών για 
να αντιστραφεί η πορεία α-

ποδυνάµωσης και απαξίωσης 
του Οργανισµού.

Επειδή η µισή συνταγµατικά προ-
βλεπόµενη κυβερνητική θητεία έχει ήδη 

εξαντληθεί αλήθεια πότε επιτέλους η κυβέρνη-
ση θα παρουσιάσει ολοκληρωµένες τις προτά-
σεις της για τις αλλαγές και τις βελτιώσεις στο 
σύστηµα ασφάλισης της φυτικής παραγωγής 
και του ζωικού κεφαλαίου; Ποιες είναι οι προ-
τάσεις και το έργο της Επιτροπής που είχε συ-
γκροτήσει η προηγούµενη ηγεσία του αρµόδι-
ου υπουργείου; Τι ακριβώς προτίθεται να κά-
νει η σηµερινή ηγεσία; 

Πότε θα γίνουν πράξη τα µεγάλα λόγια 
και οι διακηρύξεις της κυβερνησης για 
θωράκιση του συστήµατος έναντι των 

κινδύνων που προκαλούνται όλο και πιο συ-
χνά, όλο και πιο έντονα λόγω της κλιµατικής 
αλλαγής; Επειδή δυστυχώς τα προβλήµατα δι-
αρκώς πολλαπλασιάζονται τα ερωτήµατα απαι-
τούν καθαρές απαντήσεις µε πράξεις και χωρίς 
άλλες καθυστερήσεις.

Τι πρέπει να γίνει για να πληρώνονται 
γρήγορα οι αποζημιώσεις των αγροτών

*Πρώην βουλευτή ΠΑΣΟΚ

ΑΡΘΡΟ
  ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΕΞΑΡΧΟΥ*
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Ηρωικά αµπελοτόπια 
στα Οινοξένεια 
Στις 10 µε 12 Σεπτεµβρίου, µε αφορµή τον 
εορτασµό των  200 ετών από την επανάσταση η 
εκδήλωση Οινοξένεια παντρεύει τη γνωριµία µε 
τους αµπελώνες της Αιγιάλειας µε τις ιστορικές 
στιγµές της Βοστίτσας και δίνει την ευκαιρία να 
γευτούν οι επισκέπτες τοπικούς οίνους µε τον chef 
Λευτέρη Λαζάρου, τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη. 
Παράλληλα θα πραγµατοποιηθούν σεµινάρια, 
ενηµερωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Οι 
συµµετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να 
ανακαλύψουν τα «ηρωικά αµπελοτόπια» της 
Αιγιάλειας και να αποτιµήσουν φόρο τιµής στους 
αµπελουργούς της τοπικής «ηρωικής 
αµπελουργίας», προτείνοντας διαδροµές στον 
αµπελώνα της Αιγιάλειας Περισσότερες 
πληροφορίες: https://oinoxeneia.gr/

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
 Ακυρώθηκε η διεθνής έκθεση, 

PotatoEurope αφιερωµένη σε 
όλη την αλυσίδα παραγωγής 
πατάτας, που θα λάµβανε χώρα 
στο Lelysland της Ολλανδίας στις 
1-2 Σεπτεµβρίου µε υπαίθρια 
παρουσίαση σε πάνω από 50 
στρέµµατα. Ιστοσελίδα της 
έκθεσης: potatoeurope.nl

 Ηµερίδα µε θέµα: Το φιστίκι 
της Αίγινας: Πορεία για νέες 
πρακτικές καλλιέργειας µε 
σεβασµό στον άνθρωπο και το 
περιβάλλον διοργανώνεται την 
στις 17 Σεπτεµβρίου και ώρα 
19.00 στην Αυλή του 
Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας.

 Μέχρι την Πέµπτη 23 
Σεπτεµβρίου η υποβολή 
συµµετοχών στα βραβεία World 
Cheese Awards, 
εκτός αν συµπληρωθεί το όριο 
συµµετοχών πριν από την 
προθεσµία. Πληροφορίες στο 
www.gff.co.uk/wca. 

 Μεταφέρεται για τις 23-26 
Σεπτεµβρίου η 5η Πανελλήνια 
Γιορτή Μανιταριού Τρούφας. 
Επικοινωνία και πληροφορίες 
συµµετοχής στο 6932222440.

 Από τις 5 έως 7 Οκτωβρίου η 
13η διεθνής έκθεση «Fruit 
Αttraction», για την ανάδειξη 

των φρέσκων προϊόντων, µε 
φυσική παρουσία στη Μαδρίτη. 
Πληροφορίες στο www.ifema.es/
en/fruit-attraction.

 Το Πανελλήνιο Εντοµολογικό 
Συνέδριο µαζί µε την 
Εντοµολογική Εταιρεία Ελλάδος, 
ανακοινώνουν την 
πραγµατοποίηση του 19ου 
Συνεδρίου στις 5 µε 8 
Οκτωβρίου στο Αγρίνιο.

 Στις 14 Οκτωβρίου θα 
πραγµατοποιηθεί το 8ο 
Ελληνογερµανικό Φόρουµ 
Τροφίµων µε θέµα τα νωπά  
φρούτα και λαχανικά  στο 

Συνεδριακό Κέντρο Τράπεζας 
Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη.

 Μεταφέρεται για τις 9-11 
Φεβρουαρίου 2022 η διεθνής 
έκθεση προώθησης φρούτων και 
λαχανικών για επαγγελµατίες 
Fruit Logistica του Βερολίνου. 
Πληροφορίες και συµµετοχές 
στο τηλέφωνο 210-6419037.

 Την επαναφορά της 12ης 
∆ιεθνούς Έκθεσης για την 
Κτηνοτροφία και Πτηνοτροφία 
«Zootechnia» στις κανονικές της 
ηµεροµηνίες, 2 έως 5 
Φεβρουαρίου 2023, αποφάσισε 
η ∆ΕΘ-HELEXPO.

Παγκόσµιο συνέδριο 
για το αβοκάντο
Η εκδήλωση για το αβοκάντο που πραγµατοποιείται 
στις 2 Σεπτεµβρίου, θα συγκεντρώσει βασικούς 
παράγοντες από ολόκληρη τη βιοµηχανία για να 
διερευνήσουν τις τελευταίες ευκαιρίες αγοράς στην 

Ευρώπη, την Ασία 
και την Αµερική. Το 
Παγκόσµιο Συνέδριο 
Αβοκάντο είναι η 
ιδανική ευκαιρία για 
τους ηγέτες 
επιχειρήσεων από 
κάθε τµήµα της 
αλυσίδας 
εφοδιασµού 
αβοκάντο να 
συνδεθούν και να 
συζητήσουν τα 
βασικά ζητήµατα που 
επηρεάζουν τη 
βιοµηχανία. Οι 
ειδικοί οµιλητές θα 
διερευνήσουν νέες 

και καθιερωµένες πηγές εφοδιασµού, νέες 
τεχνολογίες, στρατηγικές µάρκετινγκ για την 
ενίσχυση της κατανάλωσης και τον αντίκτυπο της 
κλιµατικής αλλαγής και του Covid-19 µέσω ενός 
ζωντανού συνδυασµού οµιλιών, συνεντεύξεων και 
συζητήσεων σε πάνελ. Περισσότερες πληροφορίες 
στο www.avocadocongress.com.

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

«Βυθίζονται» 
για παλαίωση τα 
κρασιά Νάουσας

Ο ∆ήµος Ηρωικής Πόλης 
Νάουσας στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού προγράµµατος 
Interreg Europe Cult-Create, 
στο οποίο συµµετέχει ως 
εταίρος, την Κυριακή 5 
Σεπτεµβρίου 2021 και ώρα 
10:00 π.µ. στον Χώρο Θυσίας 
των Ναουσαίων Ηρωίδων, 
διοργανώνει για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα βύθιση φιαλών 
κρασιού παραγωγής Νάουσας 
στον ποταµό «Αράπιτσα». Η 
δράση υλοποιείται σε 
συνεργασία µε τον Σύνδεσµο 
Οινοπαραγωγών Νάουσας, τη 
Γαστρονοµική Κοινότητα 
Νάουσας, την Ένωση 
Ξενοδόχων Ηµαθίας, τον 
Εµπορικό Σύλλογο Νάουσας 
και τον Σύλλογο 
Καταστηµάτων Εστίασης 
Νάουσας. Στόχος είναι να 
παρακολουθείται η παλαίωση 
των κρασιών υπό αυτές τις 
συνθήκες και αυτό να 
αποτελέσει ένα σηµείο 
αναφοράς για συνέργειες και 
για την προβολή της Νάουσας 
ως πόλης του Οίνου και της 
Γευσιγνωσίας.

ΝΑΟΥΣΑ

ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 

 Παράταση µέχρι 1η Σεπτεµβρίου 
έλαβε η 2η προκήρυξη του Μέτρου 
5.1 για την αντιχαλαζική προστασία.

 Παρατείνεται έως τις 10 
Σεπτεµβρίου η προθεσµία υποβολής 
των φορολογικών δηλώσεων, η οποία 
έληγε στις 27 Αυγούστου, ενώ η 
πληρωµή των δύο πρώτων δόσεων 
του φόρου θα πρέπει να γίνει έως τις 
17 Σεπτεµβρίου.

 Έως τις 15 Σεπτεµβρίου 2021 
παρατείνεται η καταληκτική 
ηµεροµηνία για την υποβολή αιτήσεων  
που αφορά στην υποβολή νέων 
Επιχειρησιακών Προγραµµάτων στον 
τοµέα των οπωροκηπευτικών.

 Μέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου οι 
παραγωγοί καλούνται να 
αποπληρώσουν τις εισφορές 
στον ΕΛΓΑ.

 Έως τις 30 Σεπτεµβρίου αιτήσεις 
για εφάπαξ αποζηµίωση ζωικού και 
φυτικού κεφαλαίου, στην ψηφιακή 
πλατφόρµα arogi.gov.gr, για αγρότες 
και κτηνοτρόφους που επλήγησαν από 
τις πρόσφατες πυρκαγιές.

 Μέχρι 30 Σεπτεµβρίου µπορούν να 
υποβάλουν ψηφιακή αίτηση οι αγρότες 
που αξιώνουν ένταξη στο µέτρο των 
αρδευτικών, ενώ προβλέπεται και 
κατάθεση του  φυσικού φακέλου 
µέχρι τις 12 Οκτωβρίου 2021.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Χρηµατοδοτικές 
ευκαιρίες επιχειρήσεων
Ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών Ελλάδος 
(ΣΒΕ) και το ∆ίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ 
οργανώνουν ηµερίδα µε θέµα: 
«Ορίζοντας Ευρώπη: 
Χρηµατοδοτικές ευκαιρίες για τις 
επιχειρήσεις», την Παρασκευή 17 
Σεπτεµβρίου και ώρα 18:00 – 
20:30, στην 85η ∆ΕΘ στο περίπτερο 
του ΣΒΕ (Υπαίθριος Χώρος, Τοµέας 
Α11, Σταντ 1). Στο πλαίσιο του 
προγράµµατος θα χρηµατοδοτηθούν 
δράσεις που αφορούν τοµείς, όπως 
η κλιµατική αλλαγή, η αποκατάσταση 
των οικοσυστηµάτων και η 
βιοποικιλότητα, ο ψηφιακός 
µετασχηµατισµός, η υγεία, τα 
τρόφιµα, οι φυσικοί πόροι και το 
περιβάλλον. Θα γίνει και πιο 
εξειδικευµένη ενηµέρωση για τις 
προκηρύξεις που αφορούν 
συγκεκριµένα τη βιοµηχανία. 
Πληροφορίες και συµµετοχή στο 
https://sbe.org.gr/orizontas-europe/
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ΖΩΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται πρόβατα Asaf, περιοχή Γιαννι-
τσών. κος Θεόδωρος. Τηλ. 6986/901829.

Πωλούνται 100 ζυγούρια Λακόν µε ασαφ 11 
µηνών. Περιοχή Λάρισας.Τηλ. 6972/102664.

Πωλούνται δικαιώµατα 12 µεγάλων ζώ-
ων. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ. 
6980/048507.

Πωλείται µοσχίδα 12 µηνών Λιµουζίν έτοιµη 
για επιβήτορα. Τηλ.6980/048507.

Πωλούνται εξαιρετικής ποιότητας αρσενικά 
µοσχαράκια ηλικίας 5 έως 6 µηνών ελληνι-
κής εκτροφής. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονί-
ας.Τηλ.6947/728582.

Πωλούνται 10 κατσικάδες επτά µηνών γνή-
σιες Αγκλονουµπια 550 ευρώ έκαστη. Τηλ. 
6955/316314.

Πωλούνται 2 τράγοι 2 ετών γνήσι-
οι Αγκλονουµπια 650 ευρώ έκαστος. Τηλ. 
6955/316314.

Πωλούνται αρσενικά µοσχαράκια εξαιρετι-
κής ποιότητας ηλικίας 5 έως 6 µηνών από ελ-
ληνική εκτροφή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδο-
νίας.Τηλ.6947/728582.

Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λει-
τουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτε-
µάχιο 53  στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστά-
σεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και 
υποδοµές, κατσίκες επιλογής   µε εξαιρετικό 
γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, 
οι χρήσεις  γης είναι συµβατές για οιανδήπο-
τε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίη-
ση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email: 
Info@kosynthos.gr 

Πωλούνται 130 κατσίκια βελτιωµένα 80 ευ-
ρώ έκαστο. Τηλ.6984/701316 

Πωλούνται πρόβατα Assaf από το εξωτε-
ρικό και Γίδια Μουρθια. Περιοχή Λάρισας, 
Τηλ.6947/509187.

Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθείαν από 
Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ. 6947/509187.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελληνικής 
εκτροφής µε ελληνικά διαβατήρια. Περιοχή 
Νοµού Ηµαθίας. Τηλ. 6974/930677.

Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζιν υψηλής κρεο-
παραγωγής περίπου 12 µηνών. Περιοχή Σερ-
ρών τηλ.6906/779402. 

Πωλούνται µοσχίδες 14-16 µηνών υψη-
λής γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή ∆ράµας.
Τηλ.6974/4648148.

Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγωγής φυ-
λής Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα , τα 35 γεννη-
µένα. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ 6944/340117.

Πωλούνται 20 µοσχάρια 6-7 µηνών ρά-
τσας Σβιτς και κόκκινα. Περιοχή Βοιωτίας. 
Τηλ.6944/340117.

Πωλούνται 35 πρόβατα νεαρής ηλικί-
ας, περιοχή Λαµίας. Τιµή 90 ευρώ το ένα.
Tηλ.6974/426911.

Πωλούνται αρσενικά αρνιά Λακόν µε πιστο-
ποίηση Pedigree.Tηλ. 6976/396855.

Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια άριστης ποι-
ότητας ηλικίας από 5 έως 7 µηνών σε πολύ 
καλές τιµές.Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6971/601623.

Πωλούνται 10 αγελάδια Σβιτς µε µικτή 
απόδοση. Περιοχή ∆αµιανό Γιαννιτσά Τηλ. 
6972/208087.

Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. Τιµή 
6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.

Πωλούνται 150 πρόβατα κεφαλλονίτικα στην 
Κεφαλλονιά. Τηλ. 6932/716445 Πωλούνται 
200 γίδια µε βόσκηση σε πουρνάρι 50 ευρώ 
το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 6947/004517

Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. Τιµή 
6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.

Πωλούνται κριοί ράτσας Λακόν(Lacaune) 
γεννηµένοι 02/2020 και κριαράκια γεννηµέ-
να 02/2021 µέσω τεχνητής σπερµατέγχυσης 
από γονεις µε πιστοποίηση Pedigree. Περιοχή 
∆ράµας. Tηλ. 6942/427966.

Πωλούνται 120 πρόβατα γερµανικά- Λα-
κόν και 70 ζυγούρια. Περιοχή Πέλλας.
Τηλ.6937/510240.

Πωλούνται 6 µοσχίδες Σβιτς και 4 Σίµενταλ 
για ζωή. Τηλ. 6940/840982.

Πωλούνται πρόβατα λακόν και 60 ζυγού-
ρια λακόν, γίδια µούρθια, ζαάνεν, αλπίν, Αγε-
λάδες λιµουζίν για κρεατοπαραγωγή και γα-
λακτοφόρα.Πωλούνται και δικαιώµατα. Τηλ. 
6906/869090. 

Πωλούνται 200 γίδια βόσκηση σε πουρνάρι 
µε δικαιώµατα, 50 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρε-
βενά. Τηλ. 6947/004517.

Πωλούνται 150 πρόβατα καραγκούνικα 
100 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 
6947/004517.

Πωλούνται 100 πρόβατα βελτιωµένα και 50 
αρνάδες βελτιωµένες. Περιοχή Αχαΐα. Τηλ. 
6972/847648.

Πωλούνται 130 πρόβατα στο νοµό Κεφαλλο-
νιάς.Τηλ.6932/716445.

ΖΗΤΗΣΗ

Zητούνται θηλυκά πρόβατα γαλακτοπαρα-
γωγής Λακόν µε πιστοποίηση pedigree. Τηλ. 
6985/556637.

Zητούνται έγκυα πρόβατα Λακόν υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής.Τηλ. 6985/858698.

Ζητούνται 50 έως 100 αγριοκάτσικα Τηλ. 
6985/858698.

Ζητούνται Ζητούνται προς αγορά 400 πρό-
βατα και 400 γίδια. Τηλ. 6932/716445., 
6992/135070.

ΦΥΤΙΚΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται δικαιώµατα από 200 στρέµµατα 
µε καλλιέργεια ρυζιού.Tιµή ευκαιρίας. Τηλ. 
6972/366043.

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυλές 
από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα βίκος-
µπιζέλι- βρώµη. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υ-
νατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Tιµή ευ-
καιρίας. Τηλ.6944/568240.

Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγω-
νες µπάλες από το χωράφι κατευθείαν σε 
κτηνοτρόφους και φορτηγατζήδες. Τηλ. 
6947/509187.

Πωλούνται διάφορα χορτάρια και σανός 
βρώµης προς 0,12 λεπτά το κιλό.Περιοχή 
Βοιωτίας.Tηλ.6943/267411.

Πωλούνται 200,2 δικαιώµατα αρόσιµα τα 
οποία πληρώνονται προς 46,2 καιΠωλούνται 
προς 100 ευρώ το ένα.Τηλ.6930/554050.

Πωλείται ενσίρωµα καλαµποκιού 500 τόνων 
προς 7,5 λεπτά το κιλό.Τηλ.6977/311159.

 Πωλείται τριφύλλι σε µικρή τετράγωνη µπά-
λα προς 0,17 λεπτά το κιλό. Περιοχή Γιαννι-
τσών. Κος Χρήστος. Τηλ. 6945/805371.

Πωλούνται δεντρικά δικαιώµατα από 20 
στρέµµατα. Τηλ.6972/216536. 

Πωλείται τριφυλλόσπορος νέας εσοδείας, δι-
ανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ. 6937/253885.

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για πα-
ραγωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και χλω-
ρή λίπανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,αµπέλι, 
δενδρώδη.Τηλ.6981/088747.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι σε µικρές µπά-
λες µε πιστοποιητικά.Τηλ.6985/556637.

Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελ-
ληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χο-
ντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ια-
νοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών. 
Τηλ.6987/310440.

Πωλούνται ρεβύθια βραστερά ποικι-
λίας Αµοργού φετεινής παραγωγής.
Τηλ.6978/566420.

Πωλείται γλυκάνισος παραδοσιακός και 
αρωµατικός κατάλληλος για τσίπουρο, αιθε-
ριο έλαιο και θεραπεία από το βήχα, περιοχή 
Επανοµή Θεσσαλονίκης.Τηλ.6978/566420.

Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνούχος 
φασολιά σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλ-
ληλη τροφή για γιδοπρόβατα και βοοει-
δή. Περιοχή Καλαµάτα. Τηλ.6985/699540, 
2722/023246.

Πωλούνται αχλάδια µεγαλόκαρπα ποικιλί-
ας σίσσυ και sanda maria. Περιοχή Σέρρες. 
Τηλ. 6937/253885

ΖΗΤΗΣΗ

Ζητούνται προς αγορά σιτάρι, κριθάρι σκλη-
ρό και µαλακό από περιοχές Ορχοµενού, Λι-
βαδιάς, Μεγάρων, Θήβας, Αθήνας, σε ακτίνα 
150 χιλιοµέτρων από Αθήνα.κος Χαραλάµπης. 
Τηλ. 6947/560683.

Ζητούνται υποπροϊόντα δηµητριακών για 
ζωοτροφή.Τηλ. 6974/567958

ΟΙΚΟΠΕ∆Α - 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρτια 
και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµι-
κή θεα στο Φάρο Κερίου, επι του εθνικού δρό-
µου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χω-
ριό Κερί Ζακύνθου.Τηλ.6937/314086.

∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώληση. 
Τηλ.6983/717473.

Eνοικιάζεται αποθήκη 1000 τ.µ για επαγγελ-
µατική - αγροτική χρήση µε νερό και ρεύµα. 
Τηλ.6983/717473.

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσι-
µα, στη περιοχή του Μεσολογγίου, στις εκ-
βολές του Αχελώου. Τιµή 1.100.000 ευρώ. 
Τηλ.6942/228503.

Αναλαµβάνουµε την πώληση ή την αγο-
ρά αγροτεµαχίων. Τηλ.6985/858698, 
2632/091500.

Πωλείται αγρόκτηµα 5 στρεµµάτων, ξερικό 
στο δήµο Τανάγρας.Τηλ.6942/547096.

Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο χώ-
ρο 2 στρεµµάτων στο δήµο Τανάγρας. 
Τηλ.6942/547096.

Eνοικιάζεται ελαιώνας µε 3.500 δέντρα µε 
ελιές καλαµών σε έκταση 100 στρεµµάτων, 
καλοδιατηρηµένος µε αυτόµατο πότισµα στην 
περιοχή Μεσολογγίου. Τηλ.6942/228503.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για 
πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγ-
µένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλο-
ακαρνανίας. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων στα Ρα-
ζάτα Κεφαλλονιάς, εντός ζώνης , επί τό-
που ρεύµα, νερό, άσφαλτο, κτίζει 200 τ.µ. 
Τηλ.6992/135070.

Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.850 
µέτρων. περιοχή Γελινιάτικα, Ξυλόκαστρο.
Τηλ.6987/876761.

Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 15 στρεµµάτων 
για φωτοβολταικό πάρκο. Περιοχή 2 ΒΟΥΝΑ 
Φθιώτιδας. Τηλ. 6944/603429.

Πωλείται οικόπεδο 2,5 στρέµµατα εντός σχε-
δίου, κτίζει 600 τ.µ. Τηλ.6992/135070.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβα-
ρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133. 

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατά-
σταση. Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6987/072325.

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

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίπ-
πους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ. 
2310/711133.

Πωλείται πιεστικό µηχάνηµα µάρκας Φε-
ρόζα Ισπάνα (ισπανικό) στο κουτί του. 
Τηλ.6942/228503.

Πωλείται δισκοσβαρνα 28 δίσκων, Ζορµπά 
επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 1900 ευ-
ρώ.Τηλ.2310/711133.

Πωλείται καταστροφέας. Τιµή 400 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.

Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000 
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε 
τα παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλλι-
εργητές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδι-
ανοµέα.Τηλ.6943/457861.

 Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95 ίπ-
πων σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο, σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται µία φρέζα 230 µε γρανάζι, σε τι-
µή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. 
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο 
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα εργα-
λεία, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσ-
σαλονίκης. Τηλ.6972/366043.

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίν-
δος Θεσσαλονίκης, σε τιµή ευκαιρίας Τηλ. 
6972366043

Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισο-
πεδωτήρας και µία πλατφόρµα, σε τιµή ευ-
καιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo, σε τιµή 
ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.

Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέ-
τρων και ένας καταστροφέας 1,8 m. 
Tηλ.6980/001606.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά στα-
βάρια 2 µέτρων. Περιοχή Πιερίας. Τηλ. 
6980/001606. 

Πωλείται ένα κλαδευτικό συρόµενο χιλιάρι 
και ένα φρεζακι Husqvarna.Περιοχή Πιερίας.
Τηλ. 6980/001606.

Πωλούνται 2 θερµοκήπια  βαρέου  τύπου  (15 
µ.πλάτος Χ 68 µ.   µήκος το καθένα). Με 
υδρορροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρ-
τες και δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606.

Πωλείται τρακτέρ  Claas  Νexus   101 ίππων 
δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. 
Tηλ.6980/001606.

Πωλείται ένα ραντιστικό 1000 λίτρα. Τηλ. 
6979/957956.

Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρί-
ας 5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέ-
ρα Sylko χωρητικότητας 2000 λίτρων µε κι-
νητήρα 7,5 ίππων 3380 V, µε δυνατότητα πα-
ραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες χρήσης. 
Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 6.400 ευρώ. Τηλ. 
6947/741230.

Πωλείται παγίδα σχεδόν καινούρια για αιγο-
πρόβατα 12 θέσεων σε πολύ καλή κατάστα-
ση,περιοχή Θεσσαλίας.Τηλ.6943/812013.

Πωλείται ταινία τροφοδοσίας 45 µέτρων 
6000 ευρώ. Τηλ.6984/701316

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων 
12Χ2 αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο 
από παγίδα 24 ζώων γρήγορης εξόδου µε αυ-
τόµατη ταΐστρα, 6 παλµοδότες ηλεκτρονικού 
τύπου, αυτόµατο πλυντήριο, µονάδα συλλογής 
γάλακτος 50 lt, αντλία κενού. Τιµή 12.000 Ευ-
ρώ.Τηλ.6947/741230. 

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη(10αρακι),2 
σβάρνες, µία σκαλιστική µηχανή (3αρα), 
µία αντλία νερού CAPRARI µονοβάθµια. 
Τηλ.6949/093007.

Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφι-
στήρας Tηλ. 6980/001606.

Πωλούνται 2 αερολέβητες θερµοκηπίου και 
ένας καταστροφέας βαρέως τύπου 1,8 µέτρα. 
Tηλ. 6980/001606.

Πωλείται κεντρόφυγα Χρυσάφη. Τηλ. 
6979/957956.

Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων µε 
φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε άρι-
στη κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τι-
µή 4500 ευρώ. Τηλ.6942/228503.

Πωλείται πλατφόρµα 5 τόνων.
Τηλ.6983/717473.

Πωλείται καρούλι Φ 90 µε γκρουπ. Περιοχή 
Γιαννιτσών. Τηλ. 6979/163866.

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε όλα 
τα µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο µε 7 κω-
δικούς. Τηλ.6947/509187.

Πωλούνται σωληνες ποτίσµατος 3,5 ιντσών 
αλουµινίου µε υποδοχή για µπεκ σε άριστη 
κατάσταση σε καλή τιµή. Τηλ.6972/285256, 
6974/313224.

Πωλείται   χορτοκοπτικό  ιταλίας πεντάδισκo 
µε συνθλιπτικό 3500  ευρώ. ∆υτική Μακεδο-
νία.Τηλ. 6972018965

Πωλείται σφυρόµυλος µε 750 ίππους µο-
τέρ. Κόβει έως 4 τόνους. Περιοχή Κατερίνη. 
Τηλ.6977/323048

Πωλείται ζυγαριά διάστασης 2µ x 1µ ,ζυγίζει 
έως 2,5 τόνους. Τηλ.6977/323048

∆ιατίθενται διάφοροι κοχλίες. Περιοχή Κα-
τερίνη. Τηλ.6977/323048

Πωλείται τρακτέρ John Deere µοντέλο 6820 
µε 9000 ώρες εργασίας, µοντέλο 2004, 140 
ίππων, κλιµακοστάσιο, Kοµορειλ κινητήρα, 
καµπίνα εργοστασιακή. Τιµή 33000 ευρώ.
Τηλ.6932/005070.

Πωλείται χορτοκοπτικό καινούριο. Τιµή 200 
ευρω.25940/21822.

Πωλείται   χορτοκοπτικό  Iταλίας πεντάδισκo 
µε συνθλιπτικό 3500   ευρώ. Περιοχή δυτική 
Μακεδονίας. Τηλ. 6974/705615.

Πωλείται  σφυρόµυλος µονοφασικός αχρη-
σιµοποίητος 550 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής Μα-
κεδονίας. Τηλ. 6974/705615.

Πωλείται  ραντιστικό  αναρτώµενο  500L
µε  καινούρια µηχανή comet και καινούρια 
µπεκ   450 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής Μακεδο-
νίας. Τηλ. 6974/705615.

Πωλείται κουβάς αναρτόµενος βαρέως τύ-
που 2,5µ πλάτος 750 ευρώ. Περιοχή ∆υτικής 
Μακεδονίας.  Τηλ. 6974/705615.

Πωλείται βαµβακοσυλλεκτική µηχανή 
Ιnternational µοντέλο 1822, 170 ίππων σε 
άριστη κατάσταση.Τιµή 10000 ευρώ. Tηλ. 
6985/858698. 26320/091500.

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

Θέµα αισθητικής ή δείκτης φυτοπρο-
στασίας ή και τα δύο, οι τριανταφυλ-
λιές στις αρχές και στο τέλος των γραµ-
µών σε φυτείες αµπελώνων, ιδιαίτε-
ρα στην Ευρώπη; Το θέµα αναπτύσ-
σει µε πολύ γλαφυρό τρόπο ο Μιχά-
λης Γεωργίου, πιστοποιηµένος Σοµε-
λιέ / Certified Sommelier (IHU) µε ειδί-
κευση στην Γευσιγνωσία και Αισθητη-
ριακή Ανάλυση Οίνου/Wine Sensory 
Analysis (UC DAVIS), ο οποίος εξηγεί 
ότι η παρουσία τους δεν έχει να κά-
νει µε τη διακόσµηση αν και ξεκίνη-
σε και κατέληξε έτσι, ή την παρέµβα-
ση στις διατροφικές διαδικασίες του 
εδάφους. Η λειτουργία τους αρχικά ή-
ταν πολύ συγκεκριµένη: για την πρό-
ληψη ασθενειών στα αµπέλια.

Ο ίδιος αναφέρει σε άρθρο του ότι, 
το έθιµο της φύτευσης θάµνων τρια-
ντάφυλλων µεταξύ των αµπελιών χρο-
νολογείται από το 1851, όταν ο µύ-
κητας Erysiphe necator (grapevine 
powdery mildew) από τα Βρετανικά 
Νησιά εξαπλώθηκε στους αµπελώνες 
της Ευρώπης, µε τέτοια ταχύτητα που 
σε λιγότερο από δύο χρόνια εξαφάνι-
σε τα περισσότερα στελέχη στις περι-
οχές του κρασιού και του Κονιάκ. Ε-
κείνη την εποχή, οι αµπελώνες βρί-
σκονταν γύρω από τα µοναστήρια, κα-

θώς εκεί κατασκευάζονταν το κρασί 
για τις θρησκευτικές τελετές. 

Όταν η πανούκλα εξαπλώθηκε 
στους αµπελώνες της Βουργουνδί-
ας, οι θάµνοι των τριαντάφυλλων ή-
ταν οι πρώτοι που έπασχαν από την 
ασθένεια και οι µοναχοί µπόρεσαν να 
σώσουν τους αµπελώνες τους µε µια 
θεραπεία βασισµένη σε σκόνη θείου. 
Από τότε οι θάµνοι των τριαντάφυλ-
λων έγιναν φυτά που ανιχνεύουν α-
σθένειες. Ακολουθώντας την παρά-
δοση, µε τα χρόνια φυτεύτηκαν θά-

µνοι τριαντάφυλλων σ’ όλους τους α-
µπελώνες, χρησιµεύοντας για διακό-
σµηση και ως σύστηµα συναγερµού.

«Στις µέρες µας πολλοί αµπελουρ-
γοί εκµεταλλεύονται την ενδεικτική 
λειτουργία των θάµνων τριαντάφυλ-
λων για να δώσουν µια διαφορετική 
πινελιά χρώµατος στον αµπελώνα, 
οριοθετώντας τα λευκά τριαντάφυλ-
λα στις λευκές ποικιλίες σταφυλιών 
και τα κόκκινα στις κόκκινες ποικιλί-
ες», καταλήγει στο άρθρο του ο Μι-
χάλης Γεωργίου.

Έντοµα και εχθροί
Οι τριανταφυλλιές προσελκύ-
ουν αφίδες και εµφανίζουν 
µυκητολογικές προσβολές, 
όπως ωίδιο πριν τα αµπέλια 

Συναγερµός για πανώλη 
χοίρων στη Βουλγαρία 
Συναγερµός έχει σηµάνει ξανά στις 
βουλγαρικές αρχές καθώς 
εντοπίστηκε κρούσµα αφρικανικής 
πανώλης χοίρων σε βιοµηχανική 
µονάδα µε 13.000 χοίρους στο 
χωριό Απρίλτσι, στο κέντρο της 
χώρας. Ο οργανισµός ασφάλειας 
τροφίµων της Βουλγαρίας 
ανακοίνωσε ότι θα θανατώσει όλους 
τους χοίρους που είχαν έρθει σε 
επαφή µε τα µολυσµένα ζώα, ενώ 
δηµιούργησε ζώνη καραντίνας 3 
χλµ. γύρω από το αγρόκτηµα.

Η ώρα της αναστήλωσης
για το Γεφύρι του Πασά
Στην υπογραφή προγραµµατικής 
σύµβασης για την αναστήλωση ενός 
από τα σηµαντικότερα γεφύρια της 
∆υτικής Μακεδονίας, της «Πέτρινης 
Γέφυρας του Πασά» προχώρησαν οι 
αρµόδιες αρχές και εκπρόσωποι του 
ΑΠΘ. Το γεφύρι διευκόλυνε έως το 
1940 µετακινήσεις του αγροτικού 
πληθυσµού, αλλά ανατινάχθηκε από 
Νεοζηλανδούς σαµποτέρ στις 14 
Απριλίου 1941. Το τελικό κτύπηµα 
δόθηκε µε τον ισχυρό σεισµό 6,6 
Ρίχτερ το 1995 σε Κοζάνη, Γρεβενά.

Τέλος το κυνήγι στις
πυρόπληκτες περιοχές
Με την ένδειξη «Εξαιρετικά 
επείγον-Άµεση ενέργεια», η 
απόφαση του υφυπουργού 
Περιβάλλοντος Γ. Αµυρά έρχεται 
να κηρύξει το τέλος του κυνηγιού 
στις περιοχές που επλήγησαν από 
τις πρόσφατες φωτιές. Ταυτόχρονα, 
καλούνται οι αρµόδιοι να προβούν 
άµεσα σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες για την έκδοση δασικών 
απαγορευτικών διατάξεων θήρας 
στις καείσες περιοχές και σε µία 
ικανοποιητική περιµετρική ζώνη.

∆ίπλα στους κτηνοτρόφους 
Εύβοιας ο ΑΣ Ζαγοράς
Σε µια πράξη αλληλεγγύης προς 
τους πυρόπληκτους κτηνοτρόφους 
της Εύβοιας, που συνοδεύτηκε και 
από έντονο µήνυµα υπέρ του 
συνεταιριστικού κινήµατος, 
προχώρησε ο Συνεταιρισµός 
Ζαγοράς Πηλίου, γνωστός από τα 
µήλα «ZAGORIN». Άµεσα η 
διοίκηση της οργάνωσης αποφάσισε 
να δωρίσει περίπου έξι τόνους 
ζωοτροφές, τις οποίες αγόρασε από 
τον συνεταιρισµό «ΘΕΣ ΓΗ» και τις 
µετέφερε εκεί µε ιδιόκτητο όχηµα.

Σήµερα οι αµπελοκαλλιεργητές χρησιµοποιούν σύγχρονες µεθόδους για να παρακολουθούν προσεκτικά 
το έδαφος και την υγεία των αµπελιών, έτσι οι θάµνοι τριαντάφυλλων είναι περισσότερο θέµα αισθητικής.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ

Σχέσεις αιώνων τα ρόδα
στις άκρες αμπελώνων
Φύτευση θάμνων τριαντάφυλλων μεταξύ των αμπελιών 
από το 1851, για την ανίχνευση ασθενειών στα κλήματα

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης 
εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τιµή 
7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.

Πωλείται χαρακτικό µηχάνηµα ελαι-
ών σε άριστη κατάσταση.Περιοχή Λαµίας.
Τηλ.6980/677936.

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

Πωλούνται αγροτικά εργαλεία,τρακτέρ 
Belarus,σπαρτική µηχανή για σιτάρι, δισκο-
σβάρνα ,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστή-
ρι, καλλιεργητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος 
και ένα ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας. 
Τηλ.6974/410304. 2392/031829.

Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορµπά 7 νύ-
χια,καλλιεργητής 20 δοντιών, καρούλι Αρβα-
νιτίδη 300 µέτρων Φ82, καρότσα 4 µέτρων 
,σωλήνες 2άρες και 3αρες µεταχειρισµένες. 
Τηλ.2310/711456.

Πωλείται αρµεκτική µηχανή (µεταχειρισµένη) 
48 θέσεων τύπου συλέο. Περιοχή: Λαγκαδάς 
Θεσσαλονίκη. Τηλ.6944/877852.

Πωλείται σφυρόµυλος µε χαρµανιέρα 500 
κιλών.Περιοχή Λαγκαδάς Θεσσαλονίκη. 
Τηλ.6944/877852.

Πωλείται παγίδα αιγοπροβάτων 24 θέσεων 
(µάρκα ∆εσφάλια) γρήγορης εξόδου µε αυ-
τόµατο τάισµα. Περιοχή Πελοπoννήσου. Τηλ.: 
6944/780650. 

Πωλείται χορτοκοπτικό µηχάνηµα SIP µε δί-
σκους 1,65 µ. αδούλευτο. Τιµή 3.600 ευρώ. 
Τηλ.6944/665682.

Πωλείται χορτοσυλλέκτης Μαργαρίτα.Τιµή 
400 ευρώ. Τηλ.6944/665682.

Πωλείται καρούλι Φ90 250m µε µηχα-
νισµό COMER Iταλίας. Τιµή 2.500 ευρώ. 
Τηλ.6944/665682

Πωλούνται σωλήνες 2,5αρες και 3αρες σε πο-
λύ καλή κατάσταση.Τηλ.6973/052394.

Πωλούνται φορτωτής 510 C, τρακτέρ Βαλ-
µετ 805, αρµεκτήριο για αγελάδες 12 θέ-
σεων. Περιοχή: Σίνδος, Θεσσαλονίκη.Τηλ. 
6944/614947.

Πωλούνται κλούβες, κλουβάκια και µπιντζ 
στην περιοχή της Βέροιας.Τηλ.6986/701716.

Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή John 
Deere 1075 µηχανική. Τιµή 11.000 ευρώ. Πε-
ριοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/985675.

Πωλείται πρέσα Welger 530 µε σκοινί και ένα 
χορτοκοπτικό µάρκας Krone 2,8 αναρτώµενο.
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται µία δισκοσβάρνα 32αρα Ζορµπά.
Τηλ.6982/551234

Πωλείται τρακτέρ Μassey Ferguson ’80 επι-
σκευασµένο µε κουβούκλιο αντιπροσωπείας.
Τηλ.2310711320.

Πωλείται σπαστήρας δηµητριακών µε 50 
ίππους µοτέρ και λίγες ώρες εργασίας.
Τηλ.6993/919022.

Πωλούνται πλατφόρµα, ρίπερ περιοχή Σίνδος. 
Τηλ.: 6972/366043.

Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης 
εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τιµή 
7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.

Πωλείται πρέσα χαρτοδεσίας  Bamford  για 
µικρές µπάλες. Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 
6937/253885

Πωλείται σκληρόµηλος 25 ίππων µοτέρ που 
κόβει 5 τόνους την ώρα. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 
6974/567958

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα. Πε-
ριοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003

ΖΗΤΗΣΗ

Zητείται τρακτέρ µεταχειρισµένο σε καλή κα-
τάσταση 4x4. Τηλ. 6943/457861
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Το κρεσέντο 
μεταγραφών
Εμπαπέ, Ρονάλντο και στο βάθος Χάαλαντ 

ΤOY   ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Με τα ευρωπαϊκά πρωταθλήµατα 
- εκτός του ελληνικού- να έχουν 
µπει σε φουλ ρυθµό, οι τελευταί-
ες ηµέρες των µεταγραφών µετά 
τη µετακίνηση του Μέσι στην Πα-
ρί Σεν Ζερµέν µοιάζουν «καυτές».  

Ξεκινώντας από τον συµπαίκτη 
του Αργεντίνου στην Παρί, Κίλιαν 
Εµπαπέ, τα πράγµατα είναι απλά. 
Είτε η Ρεάλ «σκάει» πάνω από 200 
εκατ. ευρώ, είτε ο Γάλλος διεθνής 
παραµένει στο Παρκ ντε Πρενς, 
δηµιουργώντας ίσως το πιο «φο-
νικό» δίδυµο του παγκοσµίου πο-
δοσφαίρου. Από την άλλη, ο Κρι-
στιάνο Ρονάλντο εµφανίζεται να 

είναι δυσαρεστηµένος στη Γιουβέ-
ντους και θέλει να επιστρέψει ά-
µεσα στην Πρέµιερ και κατά προ-
τίµηση για λογαριασµό της Μά-
ντσεστερ Σίτι. Από την άλλη, ο 
Χάρι Κέιν σύµφωνα µε τον αγγλι-
κό τύπο δεν βρίσκει τα λεφτά που 
θέλει και µάλλον παραµένει στην 
Τότεναµ, ενώ ο µάνατζερ Ραϊόλα 
µειώνει τις απαιτήσεις του για τον 
Έρικ Χάαλαντ και ίσως ο άσος της 
Ντόρτµουντ να βρει αλλού στέγη 
για τη νέα σεζόν. 

Πάντως αν αποµακρυνθεί τελι-
κά ο Εµπαπέ από την γαλλική ο-
µάδα, οι Παριζιάνοι φέρονται να 
έχουν έτοιµη τη λύση και αυτή α-
κούει στο όνοµα του θρυλικού σέ-
ντερ φορ, Ρόµπερτ Λεβαντόφσκι.

Τέλος οι καλοκαιρινές διακοπές και στη Formula 1 
µε τους οδηγούς των µονοθέσιων να επιστρέφουν 
στα γκριντ. Συγκεκριµένα την Κυριακή 29 Αυγούστου 
θα διεξαχθεί το γκραν πρι του Βελγίου στην πίστα του 
Σπα. Πρώτος στη βαθµολογία των οδηγών βρίσκεται 
ο Λιούις Χάµιλτον µε 195 πόντους, ενώ ακολουθεί 
από κοντά ο Μαξ Φερστάπεν µε 187 βαθµούς. 

Τέλος οι διακοπές,
ήρθε η ώρα για Σπα  

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Κατακτήριες δοκιµές 14.50 ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

ΑΕΛ – ΟΦΗ 17.15 Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα 19.30 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης 22.00 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Λαµία – Ολυµπιακός 15.00 Novasports 1HD

Βόλος – Παναιτωλικός 17.15 Novasports 3HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ 17.15 Novasports 2HD

Άρης – ΠΑΟΚ 19.30 Novasports 1HD

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας 21.30 COSMOTE SPORT 5HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Formula 1 (Βέλγιο)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.55 ΕΡΤ2

Στίβος (Diamond League, Παρίσι)

Αγώνες 17.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Τσέλσι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 23.00 Novasports Prime

 

Formula 1 (Βέλγιο)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Βόλφσµπουργκ – Λειψία 18.30 Novasports 3HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Μίλαν – Κάλιαρι 21.45 COSMOTE SPORT 2HD

Ποδόσφαιρο (Λιγκ 1)

Ρεµς – Παρί Σεν Ζερµέν 21.45 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 23.00 Novasports Prime

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 14.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Formula 1 (Βέλγιο)

Κατατακτήριες δοκιµές 15.55 ΕΡΤ2

Στίβος (Diamond League, Παρίσι)

Αγώνες 17.00 ΕΡΤ 3

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Λίβερπουλ – Τσέλσι 19.30 COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης 23.00 Novasports Prime

 

Formula 1 (Βέλγιο)

Αγώνας 15.50 ΕΡΤ2

Ποδόσφαιρο (Μπουντεσλίγκα)

Βόλφσµπουργκ – Λειψία 18.30 Novasports 3HD

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)

Μίλαν – Κάλιαρι 21.45 COSMOTE SPORT 2HD

Ποδόσφαιρο (Λιγκ 1)

Ρεµς – Παρί Σεν Ζερµέν 21.45 Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)

Ατλέτικο Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ 23.00 Novasports Prime

ΑΘΛΗΜΑ ΩΡΑ

ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV

Κυριακή  29 Αυγούστου

Σάββατο 28 Αυγούστου

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τι θα φέρει   
την ανασυγκρότηση 
στο νέο περιβάλλον 
τιμών παραγωγού 

Οι οργανώσεις    
που έχασαν τη  
μεγάλη άνοδο 
στο σκληρό σιτάρι

Αργοκίνητη  
η πλατεία Βάθη 
με τα πορίσματα 
νοθείας στην αγορά 

Στα κορτ για το US Open
Ξεκινάνε οι αγώνες του κυρίως 
ταµπλό στο US Open στο τένις, 
το µεγάλο τουρνουά που 
διεξάγεται φέτος χωρίς τους 
Ρότζερ Φέντερερ, Ραφαέλ Ναδάλ 
και Σερίνα Γουίλιαµς. Η τελευταία 
φορά που πραγµατοποιήθηκε 
major τουρνουά και δεν έλαβε 
µέρος κανένας τους ήταν το 1997. 
Οι τελικοί του US Open είναι 
προγραµµατισµένοι για τις 12 
Σεπτεµβρίου. 

Το παζλ του Τσάµπιονς Λιγκ
Με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ να είναι 
η τελευταία οµάδα χρονικά που 
πήρε την πρόκριση για τους 
οµίλους του Τσάµπιονς Λιγκ, 
συµπληρώθηκε το παζλ των 32 
οµάδων που θα συµµετάσχουν 
φέτος στην κορυφαία 
διασυλλογική οργάνωση. 
Τα πρώτα µατς της φάσης των 
οµίλων θα διεξαχθούν στις 
14-15 Σεπτεµβρίου. 

Μένει «ζεστή» η ΑΕΛ
Στον αριθµό των 35 αυτή τη 
στιγµή φτάνουν οι συµµετοχές 
των οµάδων που θα συγκροτήσουν 
το νέο πρωτάθληµα της Super 
League 2, ωστόσο άγνωστη 
παραµένει η ηµεροµηνία της 
πρεµιέρας του πρωταθλήµατος. 
Η ΑΕΛ πάντως κρατάει «ζεστούς» 
τους παίχτες της, καθώς το 
Σάββατο 28 Αυγούστου έχει 
κανονίσει φιλικό µατς µε τον 
Πανσερραϊκό στο Στάδιο Αλκαζάρ, 
ενώ την 1η Σεπτεµβρίου θα 
υποδεχτεί τον Ολυµπιακό Βόλου. 

ΣΤΟ 
ΠΑΡΑ 5’



KΥΚΛΟΦΟΡΕΊ 

4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ Αποκλειστικά με την AGRENDA

Δοκιμή οδήγησης: 

Συνδυασμός Kuhn HR 
και Venta 3030: 

Η Kuhn ανανέωσε τον συνδυασμό του πνευματικού καλλιεργητή Venta και 

της δισκοσβάρνας HR. Μπήκαμε στο χωράφι για να δούμε τις αλλαγές.
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Η
άνοδος συνεχίζεται στην ελληνική 
αγορά σκληρού σίτου, µε βοήθεια 
από το εξωτερικό. Τα προβλήµατα 
του Καναδά ενισχύουν τις τιµές πα-

γκοσµίως και αρκετοί µιλούν για σηµείο υπερ-
βολής. Έγιναν αρκετά καράβια σε όλη τη διάρ-
κεια της ανόδου µε τις τελευταίες τιµές να εί-
ναι λίγο πάνω από τα 400 ευρώ ο τόνος FOB. Η 
Φότζια ανακοίνωσε µεν 65 ευρώ άνοδο στις τι-
µές, µε τα καλής ποιότητας στα 445-450 ευρώ.

Στην ελληνική αγορά βάµβακος, η ζήτηση 
είναι ελαφρά χαµηλότερη, καθώς η αγορά έδει-
ξε πρόσκαιρα σηµάδια αδυναµίας. Οι εκκοκκι-
στές έχουν προπωλήσει ήδη αρκετά και προτι-
µούν να περιµένουν. Τα λευκά βαµβάκια νέας 
σοδειάς πιάνουν και τα 100 σεντς ανά λίµπρα.

Με 450 ευρώ ο τόνος 
το σκληρό στη Φότζια

ΜΕ ΜΙΑ
  ΜΑΤΙΑ ∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

ΒΑΜΒΑΚΙ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)

ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)
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ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ 
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Επιµένει µεταξύ 94-95 σεντς ανά λίµπρα το χρηµατιστήριο βάµβακος

300

290

280

270

260

250

240

¤/τόνοςσέντς/λίµπρα
94,30 

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
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ΚΡΙΘΑΡΙ
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1.500
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0

Παρθένο Βιοµ/νικοί
άσοι

Εξτρα
παρθένο

¤/κιλό
3,20     

ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΑΡ ΑΠΡ MAI IOYN

Αφορµή για να συνεχίσει την ανοδική 
πορεία αναµένει η διεθνής αγορά 
βάµβακος που διαµορφώνει βάσεις για 
υπέρβαση των 100 σεντς. 

Με αύξηση 65 ευρώ ο τόνος άνοιξε 
ξανά η Φότζια που έγραψε τιµή 450 
ευρώ ο τόνος για τα στάρια της 
φετινής σοδειάς.

Σταθεροποιείται στα 264 ευρώ ο 
τόνος η τιµή στο κτηνοτροφικό 
καλαµπόκι στις αγορές της 
Ιταλίας.

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

Στα 3,20 ευρώ το κιλό υποχώρησε 
περαιτέρω η µέση τιµή του έξτρα 
παρθένου ελαιολάδου στην Ισπανία, 
µε περιορισµένες πράξεις.
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Σε φάση ανακάλυψης τιµών έχει ει-
σέλθει η αγορά σκληρού σίτου στην 
Ελλάδα και την Ιταλία, όπου η Φό-
τζια εγκαινίασε µε τιµή στα 45 λεπτά 
το κιλό τη νέα περίοδο διαπραγµα-
τεύσεων έπειτα από ένα διάλειµµα 
τριών εβδοµάδων. Την ίδια στιγµή, 
στην εγχώρια αγορά οι νέες πράξεις 
που σηµειώνονται πληρώνουν έως 
και 37 λεπτά το κιλό στον παραγωγό.

Συγκεκριµένα, κάθε µέρα και νέα 
τιµή δίνουν οι πράξεις που γίνονται 
για το σκληρό σιτάρι στην Ελλάδα, 
µε την τιµή παραγωγού στα Φάρσαλα 
να κυµαίνεται µεταξύ των 36 και 37 
λεπτών το κιλό, σε συµφωνίες όµως 
που έκλεισαν προτού η Φότζια ανα-
κοινώσει το νέο δελτίο τιµών της. Η 
εξέλιξη αυτή αναµένεται τα επόµενα 
24ωρα να ανεβάσει περαιτέρω την 
τιµή παραγωγού στην Ελλάδα, µε έ-
µπειρους συνεταιριστές να βλέπουν 
πλέον ακόµα και τα 40 λεπτά στον 

ορίζοντα για τις αποθηκευµένες πο-
σότητες των µελών τους.

Η Φότζια ανακοίνωσε το βράδυ της 
Τετάρτης 25 Αυγούστου νέα λίστα τι-
µών ενισχυµένη κατά 65 ευρώ ο τό-
νος. Συγκεκριµένα για τα ποιοτικά 
σιτάρια µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, υ-
αλώδη 80% και πρωτεΐνη 12% η τιµή 
αποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύε-
ται στα 445-450 ευρώ ο τόνος. Στην 
ελληνική αγορά, η πιο πρόσφατη τι-
µή εξαγωγής ανέρχεται στα 400 ευ-
ρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, µε την 
κινητικότητα να ήταν έντονη καθ’ ό-
λη τη διάρκεια του Αυγούστου, σε α-
ντίθεση µε ό,τι συµβαίνει άλλες χρο-
νιές κατά τις οποίες η αγορά είναι υ-
ποτονική το διάστηµα αυτό.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα πρό-
σφατα χρονικά δεν έχει σηµειωθεί 
αντίστοιχο ράλι στην τιµή του σκλη-
ρού σίτου, µε τους συντελεστές της 
αγοράς να τοποθετούνται µε αµη-
χανία ως προς το τι µέλλει γενέσθαι 
στην πορεία. Στο µυαλό ορισµένων 
παίζει ένα απότοµο γύρισµα της α-

γοράς, ωστόσο τα θεµελιώδη δεί-
χνουν ότι το ράλι γίνεται πάνω σε 
γερά ερείσµατα.

Στους κύκλους των µυλωνάδων 
επικρατεί η πεποίθηση ότι η αγορά 
έχει να δώσει ακόµα, µιας και ήδη 
ο Καναδάς έχει προχωρήσει το αλώ-
νισµα στο 20% και οι ποσότητες που 
αναµένονται θα κυµανθούν µετα-
ξύ των 3,5 και 3,9 εκατ. τόνων από 
τους 6,5 εκατ. περίπου που συγκό-
µισε πέρυσι η χώρα. Συνεπώς πλέ-
ον είναι όλα µετρηµένα, περιθώρια 
δραµατικής υποχώρησης δεν υπάρ-
χουν, ακόµα και αν τύχει να βγουν 
οι παραγωγοί µαζικά σε πωλήσεις.

Βλέπει τα 40 λεπτά το ελληνικό σκληρό σιτάρι
Πρωτοφανή για την «ιστορία» του σκληρού τα άλµατα στις τιµές που σηµειώνονται τη φετινή χρονιά
 Εδραιωµένο το ράλι της αγοράς, µε την Ιταλία στα 450 ευρώ ο τόνος και τη Γαλλία στα 380 ευρώ

Κρατάνε ακόµα ποσότητες 
στην αποθήκη οι παραγωγοί, 
µε µεσίτες και εµπόρους να 
δυσκολεύονται να βρουν 
ικανές ποσότητες σκληρού 
ώστε να φτιάξουν απόθεµα 
µερικών µόλις µηνών. 
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, 
τον Αύγουστο υπήρξαν 
παραγωγοί που απέρριψαν 
προτάσεις ακόµα και για 38 
λεπτά, εκτιµώντας πως η 
αγορά έχει ακόµα να δώσει. 
Όπως µεταφέρει στην 
Agrenda πηγή µε καλή 
γνώση της εγχώριας αγοράς, 
η φετινή χρονιά αναµένεται 
να µείνει στην ιστορία, αφού 
ποτέ ξανά από τότε που 
τηρούνται πρακτικά δεν 
έχουν σηµειωθεί αντίστοιχα 
άλµατα στις τιµές. Το εµπόριο 
δε φαίνεται να δυσανασχετεί 
µ’ αυτό το ράλι, µε τους 
αγοραστές να δηλώνουν 
πρόθυµοι να αγοράσουν και 
σε υψηλότερα επίπεδα, αρκεί 
να καταφέρουν να βγάλουν 
στην άκρη ένα ικανό για τις 
ανάγκες της χρονιάς απόθεµα.

∆ΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΚΟΚΚΟΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ 38 ΛΕΠΤΑ

Το βαµβάκι πραγµατοποίησε ένα γύρισµα προς τα 92 
σεντς, αλλά σχετικά εύκολα ανέκαµψε κυµαινόµενο 
µεταξύ 94-95 σεντς για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘21. 
Είναι προφανές πως η πλειονότητα των εµπορευµάτων 
ακολουθεί τη γενικότερη πορεία των χρηµατιστηρίων 
αξιών (κυρίως των ΗΠΑ) µε πολλές συνεδριάσεις προς 
τις ίδιες κατευθύνσεις, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν 
υπάρχουν θετικά θεµελιώδη στο βαµβάκι. Η ιστορία του 
πληθωρισµού φαίνεται να έπεισε πολλά κερδοσκοπικά 
κεφάλαια να ποντάρουν στα εµπορεύµατα. Γι’ αυτό 
πολλοί αναλυτές θεωρούν πως αντίστοιχα γενικευµένη 
θα είναι και η πτώση όταν αυτή τελικά έρθει.

ΝEA ΥOΡKH
Η πρόσκαιρη διόρθωση του χρηµατιστηρίου προς τα 92 
σεντς ανά λίµπρα κάπως ατόνησε το ενδιαφέρον των 
αγοραστών, καθώς αρκετοί εξ αυτών θεώρησαν πως 
ο ανοδικός κύκλος βρίσκεται στο τέλος του. Παράλληλα 
και οι εκκοκκιστές προτίµησαν να περιµένουν παρά να 
προσφέρουν χαµηλότερα. Για την ώρα φαίνεται οι 
πωλητές να δικαιώνονται, καθώς η αγορά ανέκαµψε. 
Οι πωλήσεις µέχρι ώρας κυµαίνονται στους 100.000 
τόνους και δεν συντρέχει κάποιος λόγος βιασύνης 
για περαιτέρω δεσµεύσεις. Άλλωστε η σοδειά δείχνει 
πρώιµη, οπότε σύντοµα θα γνωρίζουµε περισσότερα 
για τις φετινές ποιότητες και τι πρέπει να προσφέρουµε.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΒΑΜΒΑΚΟΣ
ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

Ορισµένοι παραγωγοί δεν πωλούν, 
περιµένοντας νέα άνοδο τιµών.

ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 
Ορισµένοι φοβούνται ένα 

απότοµο γύρισµα της αγο-

ράς, ωστόσο τα θεµελιώδη 

δείχνουν ότι το ράλι γίνεται 

πάνω σε γερά ερείσµατα

Συνεδρίαση 25/08/2021
Μήνας Κλείσιµο Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21 94,50 +0,32

Μάρτιος ‘22 93,55 +0,37
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Τρίτη
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Παρασκευή
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∆ευτέρα
28/07
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ΤOY  ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ 
gogos@agronews.gr

Με τον αλωνισµό στο καλαµπόκι 
να µην έχει αποκτήσει ακόµα ρυθ-
µό, τα παραγωγικά κέντρα της χώ-
ρας κατακλύζουν έµποροι και µε-
σίτες που διεκδικούν όσο το δυνα-
τόν µεγαλύτερες ποσότητες, µαρ-
τυρώντας την κοινή εκτίµηση ό-
λων ότι η αγορά θα συνεχίσει να 
κινείται ανοδικά. Οι πρώτες πρά-
ξεις της χρονιάς έγιναν στα 26,5 
λεπτά, µε την τιµή πλέον να ανε-
βαίνει στα 27 λεπτά και τις περισ-
σότερες ποσότητες να κλείνονται 
πριν µπει η µηχανή στο χωράφι. 

Εν τω µεταξύ, µεγαλύτερες απ’ 
ό,τι συνήθως ποσότητες αναζητούν 
και εκκοκκιστές, σύµφωνα µε το 
ρεπορτάζ, που έχουν ήδη στείλει 
µεσίτες προκειµένου να εξασφα-
λίζουν τονάζ που θα ρευστοποι-

ήσουν κατά τους χειµερινούς µή-
νες, προσδοκώντας ότι µέχρι τότε 
η αγορά θα έχει διαµορφώσει α-
κόµα υψηλότερα επίπεδα τιµών. 

Φυσικά το ράλι αυτό στο καλα-
µπόκι διαµορφώνει πιεστικά κό-
στη στους κτηνοτρόφους, µε ορι-
σµένους σε παραµεθόριες περιο-
χές να πληρώνουν τον 40κιλο σά-

κο ακόµα και µε 15 ευρώ το κιλό.
Στη διεθνή αγορά, η ξηρασία 

στη Βουλγαρία και τη Ρουµανία 
στις οποίες αναλογεί το 5% και το 
22% της ευρωπαϊκής παραγωγής 
αντίστοιχα, αναµένεται να διαρκέ-
σει µέχρι και τις αρχές Σεπτεµβρί-
ου, σύµφωνα µε το παρατηρητή-
ριο της Κοµισιόν, ρίχνοντας αρκε-
τά τις αναµενόµενες αποδόσεις. 
Από την άλλη, καλύτερη είναι η 
εικόνα από τα γαλλικά και τα γερ-
µανικά χωράφια, ενώ η εκτίµηση 
της παραγωγής καλαµποκιού στην 
ΕΕ, σύµφωνα µε τον γαλλική εται-
ρεία αναλύσεων Strategie Grains 
αυξήθηκε σε 66,3 εκατ. τόνους.

Στην αµερικανική αγορά, η τι-
µή καλαµποκιού διόρθωσε έπει-
τα από την κίνηση της Κίνας να α-
κυρώσει αποστολές από τις ΗΠΑ, 
µια εξέλιξη που εγείρει ανησυχίες 
για πιθανή µείωση της ζήτησης. 

Με βάση τα 27 λεπτά το καλαµπόκι 
Εντείνεται η ζήτηση στην αγορά
Πιεστικά κόστη στους ακρίτες κτηνοτρόφους που πληρώνουν 15 ευρώ τα 40 κιλά  

ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΣΟ∆ΕΙΑ
Μειωµένες αποδόσεις 

αναµένουν Βουλγαρία και 

Ρουµανία, µε τα γαλλικά 

και γερµανικά χωράφια σε 

καλύτερη κατάσταση

ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ

2020 ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

ΛΕΠΤΑ/ΚΙΛΟ

21

2021

27 

6 ΕΝΣΙΡΩΜΑ

Σ
την ελληνική αγορά σκλη-
ρού σίτου µετά από αρκετές 
σεζόν ακόµα και τον Αύγου-
στο είχαµε πολλές διαπραγ-

µατεύσεις για εξαγωγές. Όσο η αγορά 
ανέβαινε, κλειστήκαν αρκετά καράβια 
προς φόρτωση µε τιµές λίγο πάνω από 
τα 400 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Η 
τάση παραµένει ανοδική και ο «φόβος» 

για απότοµο γύ-
ρισµα, αφού 
από αρκετούς 
η άνοδος θε-
ωρείται υπερ-
βολική, είναι 

έκδηλος. Οι τοπικοί µύλοι καλύπτουν 
κάποιες ανάγκες πληρώνοντας περί τα 
400 ευρώ ο τόνος, για λίγες ποσότητες.

Μετά από τρεις εβδοµάδες διακοπής 
η Φότζια ανακοίνωσε νέα λίστα τιµών ε-
νισχυµένη κατά 65 ευρώ ο τόνος, µε τα 
ποιοτικά στα 445-450 ευρώ ο τόνος. Και 
στη Γαλλία άνοδος, στα 380 ευρώ FOB.

ΤOY  ΓΙΑΝΝΗ 
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 
papadogiannis@
agronews.gr

ΧΩΡΙΣ ΣΤΑΜΑΤΗΜΟ 
ΑΝΟ∆ΟΣ ΣΚΛΗΡΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ
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Ελλειµµατική παραγωγή και έντονος ανταγωνισµός στις ευρωπαϊκές αγορές συνθέτουν το εµπορικό κλίµα στα παραγωγικά κέντρα 
επιτραπέζιων σταφυλιών της χώρας, µε τους παραγωγούς να εκτιµούν σε ακόµα καλύτερη πορεία των τιµών προς τον Σεπτέµβριο.

Το κοινό φαίνεται να «αγκαλιάζει» µε ενθουσιασµό τις ά-
σπερµες ποικιλίες, που αρχίζουν να καταναλώνονται µα-
ζικά, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια έχουν ανοίξει και νέες 
αγορές για τους Ισπανούς καλλιεργητές όπως αυτή της 
Γερµανίας, που παραδοσιακά επέλεγε τα ιταλικά σταφύ-
λια. Η νέα κατεύθυνση των αµπελουργών είναι η καλλι-
έργεια και η προµήθεια µεγάλων αλυσίδων σουπερµάρ-
κετ της Ευρώπης µε off-season σταφύλια, όλο το χρόνο.

Τα µέχρι τώρα δεδοµένα δείχνουν ότι το µερίδιο που 
κατέχουν τα σταφύλια µε σπόρους µειώνεται όλο και πε-
ρισσότερο. Χώρες που υπήρξαν παραδοσιακοί καλλιεργη-

τές αυτών των ποικιλιών, όπως το Περού, η βόρεια Αφρι-
κή και η Χιλή και προµηθεύαν την Ευρώπη, «αποµακρύ-
νονται» πλέον όλο και περισσότερο από την παραγωγή 
τους που αναµένεται σχεδόν να εξαλειφθεί σε 10 χρόνια. 

Τέλος, µη µπορώντας να αντικαταστήσουν τα ανθρώ-
πινα εργατικά χέρια για τη συγκοµιδή των επιτραπέζιων 
σταφυλιών, όπως γίνεται επιτυχηµένα στα οινοστάφυλα, 
πολλές επιχειρήσεις του κλάδου αποφασίζουν να επενδύ-
σουν περισσότερο σε αυτό, προσφέροντας απασχόληση 
όλο τον χρόνο, µε το ρίσκο πάντα να µην βρίσκουν πάντα 
επαρκείς εργαζόµενους. Παρά τη µικρότερη κινητικότητα 
που καταγράφηκε στην Ισπανική αγορά τον Ιούλιο λόγω 
της επικράτησης άλλων καλοκαιρινών φρούτων όπως τα 
κεράσια, τα βερίκοκα και τα ροδάκινα, οι πωλήσεις πλέον 
ανεβαίνουν εκθετικά, δείχνοντας ότι η αγορά «έχει ψωµί» 
και για τα επόµενα χρόνια.           ΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ

ΜΕ ΜΙΚΡΟ τονάζ και µεγάλο µέρος της 
παραγωγής µη εµπορεύσιµο ή προ-
βληµατικό, τα παραγωγικά κέντρα ε-
πιτραπέζιων σταφυλιών στην Ελλά-
δα αναµένουν τις προσεχείς εβδο-
µάδες να αντιστρέψουν το εµπορικό 
κλίµα στις ευρωπαϊκές αγορές, όπου 
οι αλυσίδες λιανικής καταβάλουν α-
πό την πλευρά τους προσπάθειες ώ-

στε να συγκρατήσουν τις τιµές παρά 
τις ελλείψεις. Σύµφωνα µε το ρεπορ-
τάζ, ενώ οι πρώιµες ποικιλίες λευ-
κών σταφυλιών Prime και Superior 
καθώς και τα κόκκινα Starlight από 
την Κρήτη βγήκαν µε 1 και 1,5 ευ-
ρώ το κιλό στις αγορές, το κλίµα α-
ντιστράφηκε όταν ξεκίνησε η συγκο-
µιδή σε Ιταλία και Ισπανία.

ΕΧΟΝΤΑΣ εξάγει σε τιµές κοντά στο 1 
ευρώ λευκές ποικιλίες επιτραπέζιου 
σταφυλιού από την Κρήτη, η εγχώρια 
αγορά «µαζεύτηκε» πλέον σε ένα εύ-
ρος µεταξύ των 60 µε 70 λεπτών το 
κιλό, αφού δυναµικά στις ευρωπα-
ϊκές αγορές έχει βγει και η Ισπανία 
που έχει αυξηµένη παραγωγή φέτος. 

Στην Κρήτη από την άλλη,  περίπου 
το 10% της παραγωγής σταφυλιών έ-
χει κάποια ποιοτικά προβλήµατα κυ-
ρίως σε χωράφια που είχαν θέµατα 
µε την άρδευση. Ωστόσο, οι παρά-
γοντες της αγοράς αναµένουν µια 
ανάκαµψη των τιµών και της ζήτη-
σης µπαίνοντας προς το φθινόπωρο.

ΜΕΡΙ∆ΙΑ πάντως δείχνει να χάνει η 
χώρα κάθε χρόνο από τις αγορές της 
ΕΕ, αφού πέρα από τις προκλήσεις 
που υπόκειται ο ελληνικός αµπελώ-
νας επιτραπέζιων σταφυλιών από τις 
καιρικές συνθήκες, φαίνεται πως ο 
κλάδος έχει επενδύσει ελάχιστα στις 

τάσεις που διαµορφώνονται στην α-
γορά. Παράλληλα, η παραγωγή βαί-
νει µειούµενη. «Τα Thompson είναι 
ποικιλία ξεπερασµένη που βγάζει 
προβλήµατα και στο χωράφι και στο 
ράφι, ωστόσο δεν έχει γίνει σωστή 
αναδιάρθρωση» λέει ο κ. Μαυρίδης.

ΜΕΓΑΛΗ ΦΥΡΑ στην παραγωγή µε την 
αγορά να πληρώνει µέχρι 70 λεπτά 
για τη σουλτανίνα στην Κόρινθο την 
τρίτη εβδοµάδα συγκοµιδής της, µε 
τους παραγωγούς να εκτιµούν ότι 
φέτος η σεζόν θα είναι σύντοµη. Ο 
λίβας του Ιουλίου και του Αυγού-
στου έλιωσε τα σταφύλια και πλέον 
έχει δηµιουργηθεί ζήτηµα και µε τα 

συµβόλαια που τηρούν στις αγορές 
του εξωτερικού τα συσκευαστήρια, 
αφού οι εµπορεύσιµες ποσότητες 
είναι µειωµένες κατά τουλάχιστον 
50%. Συνδυαστικά µε την πρωίµιση 
της παραγωγής δηµιουργείται ζήτη-
µα µε τον ανταγωνισµό από την Ι-
ταλία και την Ισπανία, που διεκδι-
κούν σταθερά τα ελληνικά µερίδια.

ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ έχει ξεκινήσει διστακτι-
κά η συγκοµιδή της ποικιλίας Victoria 
και των λευκών Thompson, µε την 
αγορά ωστόσο να µην έχει διαµορ-
φώσει ακόµα ελκυστικές για τους 
παραγωγούς τιµές, µε τα ξεσκέπα-
στα να πληρώνουν λίγο πάνω από 
60 λεπτά. Ωστόσο, όπως λέει στην 

Agrenda ο Νίκος Μαυρίδης, πρόε-
δρος στην Οµάδα Παραγωγών Φρού-
των Λαχανικών Σταφυλιού «Ποιό-
τητα-Σύµβολο», η αγορά θα διαµορ-
φώσει υψηλότερα επίπεδα τους φθι-
νοπωρινούς µήνες, µε το κλείσιµο 
για τα Thomson να πλησιάζει στο 1 
ευρώ το κιλό ως τα τέλη Οκτώβρη.

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ πάντως έχει το γεγονός 
ότι αν και η ευρωπαϊκή αγορά είναι 
ελλειµµατική φέτος σε επιτραπέζιο 
σταφύλι, οι τιµές παραγωγού έχουν 
επηρεαστεί ελάχιστα. Μάλιστα ήδη 
από την αρχή της περιόδου, την ά-
νοιξη, τα αιγυπτιακά σταφύλια ήταν 

µειωµένα έως 40%, για να ακολου-
θήσει η µικρή παραγωγή Ελλάδας 
και Ιταλίας. Φαίνεται, εκτιµούν συ-
ντελεστές της αγοράς, ότι τα σούπερ 
µάρκετ έχουν διαµορφώσει δικούς 
τους κανόνες που στρεβλώνουν τον 
νόµο προσφοράς-ζήτησης.

ΚΡΗΤΗ
60-70

50%-80%
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ΜΕΙΩΣΗ
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ΑΣΠΕΡΜΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
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Μικρό τονάζ, σιγοντάρει την αγορά επιτραπέζιου σταφυλιού
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SYNGENTA : Δυνατά 
οικονομικά αποτελέσματα 
παρουσίασε στις 26 Αυγούστου 

o όμιλος Syngenta με τις 
πωλήσεις α’ εξαμήνου να σημειώνουν 
αύξηση 24% σε σχέση με την περίοδο 
του 2020 και να ανέρχοινται σε 14,4 
δισ. δολάρια. Ο δείκτης EBITDA, τα 
καθαρά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν 
κατά 22% το πρώτο εξάμηνο του 
2020, στα 2,7 δισ. δολάρια. 

DEERE: H εταιρεία κατασκευαστικού 
και αγροτικού εξοπλισμού Deere & Co, 
ανακοίνωσε κέρδη γ’ τριμήνου χρήσης 
τα οποία υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ 
αναβάθμισε τις εκτιμήσεις για τα 
καθαρά κέρδη της χρήσης. Τα καθαρά 
κέρδη αυξήθηκαν στα 1,67 δισ. 
δολάρια ή 5,32 δολάρια ανά μετοχή, 
έναντι των 811 εκατ. δολαρίων ή 2,57 
δολαρίων ανά μετοχή πριν από ένα 
χρόνο. Αντίστοιχα τα έσοδα αυξήθηκαν 
29,2% στα 11,53 δισ. δολάρια.

COCA COLA: Στην προσφορά ποσού 
100.000 ευρώ για κάλυψη αναγκών 
των πληγέντων από φωτιές προχωρά 
η Coca-Cola σε συνεργασία με το 
Ίδρυμα Μποδοσάκη. Το ποσό θα 
διατεθεί για στέγαση, ρουχισμό και 
υποστήριξη πληγέντων και για την 
ενίσχυση του Ελληνικού 
Πυροσβεστικού Σώματος με 2 
οχήματα μεταφοράς πυροσβεστών 
και ελαστικών των οχημάτων.

HELL: Από τις αρχές του 2021,  
τα ανθρακούχα αναψυκτικά XIXO 
συσκευάζονται από την HELL ENERGY 
αποκλειστικά σε 100% ανακυκλώσιμα 
κουτάκια αλουμινίου, τα οποία μπορούν 
να ανακυκλωθούν απεριόριστες φορές. 
Ο κατασκευαστής έχει σταματήσει να 
χρησιμοποιεί πλαστικά μπουκάλια για 
το σύνολο της γκάμας των προϊόντων.

O σπαγκο...
...ραμμένος

Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού. 
Αυτό αποδεικνύει η κρίση στην εφοδι-
αστική αλυσίδα που επρόκειτο να είναι 
προσωρινή και πλέον δείχνει ότι θα δι-
αρκέσει και την επόμενη χρονιά, καθώς 
τα αυξημένα κρούσματα της μετάλλαξης 
Δέλτα προκαλούν διαταραχές στην πα-
ραγωγή των εργοστασίων στην Ασία, 
προκαλώντας περισσότερα σοκ στην 
παγκόσμια οικονομία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η μετα-
ποίηση δέχεται χτύπημα από την έλλει-
ψη βασικών υλικών και το υψηλότερο 
κόστος πρώτων υλών και ενέργειας. Το 
γεγονός οδηγεί σε διαμάχες για να πά-
ρουν οι επιχειρηματίες χώρο στα πλοία, 
ωθώντας τους ναύλους σε ρεκόρ και ο-
ρισμένους εξαγωγείς να αυξάνουν τις τι-
μές ή απλώς να ακυρώνουν τις αποστο-
λές. Το κόστος αποστολής ενός εμπο-
ρευματοκιβωτίου από την Ασία στην Ευ-

ρώπη είναι περίπου 10 φορές υψηλότε-
ρο από τον Μάιο του 2020, ενώ το κό-
στος από τη Σαγκάη στο Λος Άντζελες έ-
χει εξαπλασιαστεί, σύμφωνα με τον δεί-
κτη Drewry World Container Index. Τα 
υψηλότερα ναύλα και οι τιμές των ημι-
αγωγών θα μπορούσαν να τροφοδοτή-
σουν τον πληθωρισμό, δήλωσε ο Chua 
Hak Bin, οικονομολόγος της Maybank 
Kim Eng Research Pte στη Σιγκαπούρη.

Στο μεταξύ, στην πρώτη οικονομία 
της Ευρώπης, τη Γερμανία η καταναλω-
τική εμπιστοσύνη αναμένεται να απο-
δυναμωθεί, καθώς η αύξηση των κρου-
σμάτων του κορονοϊού και του πληθω-
ρισμού, επηρεάζουν αρνητικά τη διάθε-
ση των νοικοκυριών. Ο δείκτης κατανα-
λωτικού κλίματος της GfK δείχνει μείω-
ση της εμπιστοσύνης μεταξύ των νοικο-
κυριών στις -1,2 μονάδες τον Σεπτέμ-
βριο από τις 0,4 μονάδες τον Αύγουστο.

Sainsbury
Δημοσίευμα των Sunday Times φέρει  
τη δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ 
μάρκετ του Ην. Βασιλείου, Sainsbury,  
να είναι στόχος εξαγοράς από την 
αμερικανική εταιρεία Αpollo. Η CD&R 
συμφώνησε στην πρόταση 7 δισ. 
στερλίνων για την Morrisons, ενώ μια 
κοινοπραξία υπό τη Fortress Investment 
Group δήλωσε πως εξετάζει εάν θα 
καταθέσει αντί-πρόταση. 

Corona 
Η Corona, με 115.000 χτυπήματα, 
έρχεται πρώτη στη μηχανή αναζήτησης 
του Google, ως η πιο δημοφιλής μπύρα 
στον κόσμο, βάσει των μηνιαίων στοιχείων 
που επικαλείται το drinksbusiness.com. Τη 
δεύτερη θέση πήρε η ιαπωνική Sapporo 
Beer, που αναζητήθηκε περισσότερο.  
Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν  
οι Modelo, Kingfisher και Asahi, ενώ  
στην 6η θέση βρέθηκε η Heineken.

Επιμένει η κρίση 
στο διεθνές εμπόριο

 Αιμορραγία στη μεταποίηση ελλείψει υλών 
 Κάτω η καταναλωτική πίστη στη Γερμανία
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Top Movers
 Ευρώ Μεταβολή %
ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε. 0,0550 +17,02% 

MODA BANGO Α.Ε. 0,3140 9,79 % 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε. 0,1700 6,25 %

ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε  1,5400 4,05%

FRIGOGLASS Α.Β.Ε.Ε. 0,1040 4,00%

ΜΠΗΤΡΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧ. Α.Ε. 0,1060 -19,70 %

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε. ΒΙΟΜΧ ΕΠΕΞ.. ΞΥΛΟΥ 0,3220 -19,50 % 

Ε. ΠΑΙΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 0,2300 -16,67 % 

ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. 0,3360 -13,40 % 

ΝΑΚΑΣ ΜΟΥΣΙΚΗ 1,4900  -9,15% 

Ξένα Χρηματιστήρια
 Δείκτης Moνάδες Μεταβολή
W. Street D. JONES-30 26.931,89 -0,27%
 NASDAQ Comp 10.677,31  - 0,27%
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50  3.272,97  +0,066%
Λονδίνο FTSE 100 6.211,44 +0,070%
Φρανκφούρτη DAX-30 13.103,39 -0,0066%
Παρίσι CAC-40 5.033,76 -0,067%
Ζυρίχη SMI 10.383,38 - 0,53%
Τόκιο NIKKEI-225 22.751,61 -0,58%
 
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 01.02.2020
ΕΛΒΕΤΙΑ  3M Libor (εύρος) -0,61 01.06.2020
Ζώνη Ευρώ EURIBOR-12M - 0,168 01.06.2020
 EURIBOR -1M - 0,468  01.06.2020

Στήριξη από τα αποτελέσματα  
και τα μερίσματα στο ΧΑ
Τα έως τώρα αποτελέσματα εξαμήνου των 
εταιρειών έχουν προσφέρει σημαντική στήριξη 
στον Γενικό Δείκτη χωρίς όμως να υπάρχει  
η έκπληξη ή ο καταλύτης που θα μπορούσε  
να μεταβάλει ριζικά την οπτική ως το τέλος του 
έτους. Θετικά επίσης έχουν λειτουργήσει και 
τα μερίσματα και οι επιστροφές που έχουν 
λάβει οι επενδυτές μέσα στο 2021, τα οποία 
φτάνουν κοντά στο 2% της συνολικής 
κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου,  
καθώς ανέρχονται στα 1,25 δισ. ευρώ. 
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Άμεση προτεραιότητα η απασχόληση 
των ανέργων στον πρωτογενή τομέα

Κ
άθε µήνα ανακοινώνονται τα 
στατιστικά στοιχεία από τον ΟΑ-
Ε∆ για τους ανέργους στη χώρα 
µας. Για το µήνα Ιούλιο 2021 έ-

χουµε συνολικά τα παρακάτω: (βλ. Πίνα-
κες). Εύλογα δηµιουργούνται πολλά ερω-
τήµατα/διαπιστώσεις, οι οποίες θα ξενί-
σουν σε πολλούς αλλά δε νοµίζω να δια-
φωνήσει κανείς:

Τα νούµερα αυτά δεν είναι πραγµατι-
κά. Υπάρχουν πολλοί που απασχολούνται, 
απαιτώντας να µην ασφαλιστούν, ώστε να 
µπορούν να καρπούνται τα όποια επιδόµα-
τα κατά καιρούς υπάρχουν.

Με 1.000.000 ανέργους, πως είναι δυ-
νατόν να µην µπορούν να βρεθούν εργατι-
κά χέρια για τον πρωτογενή τοµέα;

Στην Περιφέρεια Κεντρικής και ∆υτικής 
Μακεδονίας κάνουν αγώνα χρόνια τώρα να 
βρουν εργατικά χέρια για τη συλλογή της 
παραγωγής των δέντρων. Γιατί; 28.887 α-
νέργους καταγράφει η κατάσταση Ιουλίου.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας τα τελευ-
ταία δύο έτη, µειώνεται δραµατικά η καλ-
λιέργεια πιπεριάς και καπνού διότι δεν υ-
πάρχουν εργατικά χέρια και δεν ρισκά-
ρουν να µείνει η παραγωγή στο χωράφι. 
Γιατί; 66.424 ανέργους καταγράφει η κα-
τάσταση Ιουλίου.

Για να µην αναφερθώ στις κοινές επι-
χειρήσεις οι οποίες σταµατούν το delivery 
διότι δεν υπάρχει κανείς να απασχοληθεί…

Μα τότε, που είναι οι άνεργοι οι περιγρά-
φονται στις καταστάσεις του ΟΑΕ∆;;

Έχουµε φτάσει στο σηµείο να παρακα-
λάνε οι αγρότες – παραγωγοί τον άνεργο 
να πάει για δουλειά και ο άνεργος να µην 
δέχεται. Προφανώς και δεν είναι όλοι τε-
µπέληδες. Μα τότε γιατί αρνούνται να ερ-
γαστούν; 

∆ιότι για την απασχόληση απαιτείται α-
σφάλιση. Αυτό σηµαίνει ότι καταργείται η 
κάρτα ανεργίας και σταµατά το επίδοµα. 
Και καλά στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 

η απασχόληση θα είναι µόνιµη, αξίζει τον 
κόπο. Άλλωστε ο σκοπός της ύπαρξης της 
κάρτας ανεργίας είναι η εύρεση εργασίας. 

Τι γίνεται όµως όταν απασχολείται κά-
ποιος ο οποίος κόβει την κάρτα ανεργίας 
πολλών µηνών, ελπίζοντας σε µία µόνιµη 
εργασία και στην πράξη µετά από µερικές 
µέρες διαπιστώνει ότι δεν πρόκειται να συ-
νεχίσει να εργάζεται; Χάνεται η κάρτα α-
νεργίας και µαζί της τα όποια επιδόµατα 
εισέπραττε µέχρις ότου βρει εργασία ξανά.

Με το άρθρο 30 του νόµου 4691/2020: 

«Ρυθµίσεις αρµοδιότητας του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης για την αναβάθµιση 
και τον εκσυγχρονισµό του αγροτικού τοµέα 
και άλλες διατάξεις» προστέθηκε 2η παρά-
γραφος στο άρθρο 92 του ν. 4461/2017 (Α’ 
38) και διαµορφώθηκε ως εξής: 

«Άρθρο 92 Περιστασιακή εργασία εγ-
γεγραµµένων ανέργων:

1. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα 
του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού 
∆υναµικού, που πραγµατοποίησαν ως και 
εβδοµήντα (70) ηµεροµίσθια ανά δωδεκά-
µηνο, µπορούν µε αίτησή τους προς τον ΟΑ-
Ε∆ να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, 
αφαιρουµένου του ως άνω χρόνου εργασί-
ας τους και κάθε χρονικού διαστήµατος κατά 
το οποίο δεν ήταν εγγεγραµµένοι άνεργοι.

2. Η ως άνω απασχόληση εφόσον πραγ-
µατοποιείται σε αγροτικές εργασίες δεν απο-
τελεί λόγο διακοπής της καταβολής της επιδό-
τησης ανεργίας στους δικαιούχους αυτής».

Τα 70 ηµεροµίσθια που δίνονται περιθώ-
ριο στον άνεργο να υλοποιήσει, χωρίς να α-
πολέσει την κάρτα ή το ταµείο ανεργίας, ευ-
ελπιστώ ότι θα δώσει τη δυνατότητα στους 
παραγωγούς να δουν επιτέλους εργατικά η-
µεδαπά χέρια στα χωράφια τους, αλλά και 
στους άνεργους να µπορέσουν να κάνουν 
κάποια µεροκάµατα χωρίς το φόβο της απώ-
λειας των όποιων ευεργετηµάτων του ΟΑΕ∆.

Ελπίζω κι εύχοµαι, σύντοµα, να δούµε 
ξανά ελληνικά εργατικά χέρια στην ύπαι-
θρο. Συνεχώς το λέµε: χωρίς την προστα-
σία της αγροτικής παραγωγής, δεν υπάρ-
χει ούτε µεταποίηση, ούτε υπηρεσίες. Κα-
λό είναι να γίνει κατανοητό αυτό από ό-
λη την κοινωνία και τους ανθρώπους της.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Φορολογικές δηλώσεις:
Το υπουργείο Οικονοµικών… στον κόσµο του
Κύριοι, υπουργοί, υπάρχει ένας µύθος (µουραπά το λένε στο χωριό µου) που 
λέει: «µην κάνεις µνηµόσυνο µε ξένα κόλλυβα». Όλες οι Εφορίες τον Αύγουστο 
είναι διαλυµένες γιατί λείπουν οι υπάλληλοι σε διακοπές, τα ∆ικαστήρια είναι 
κλειστά, εσείς οι ίδιοι στο ΥπΟικ δεν δέχεστε υποβολή ενδικοφανών 
προσφυγών όλο τον Αύγουστο… Εσείς λοιπόν τι έχετε πάθει µε τις φορολογικές 
δηλώσεις; Τι κόλληµα έχετε φάει και θεωρείτε ότι όλα βαίνουν καλώς;

Άνεργοι
[Αναζητούντες 

Εργασία]

Λοιποί 
[Μη αναζητούντες 

εργασία] [1]
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ >= 12 
ΜΗΝΕΣ [2]

567.244 29.279

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ < 12 ΜΗΝΕΣ 405.737 1

ΣΥΝΟΛΟ 972.981 29.280

Κοιτώντας ανά Περιφέρεια βλέπουµε αναλυτικά:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
Άνεργοι [Αναζητούντες Εργασία]
Εγγεγραµµένοι
>= 12 Μήνες

Εγγεγραµµένοι
< 12 Μήνες

Σύνολο
Ανέργων

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

32.010 23.717 55.727

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 118.197 74.767 192.964

∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 17.391 11.496 28.887

ΗΠΕΙΡΟΣ 15.844 12.149 27.993

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 39.935 26.489 66.424

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 5.716 7.293 13.009

∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 46.895 27.856 74.751

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 26.224 17.890 44.114

ΑΤΤΙΚΗ 205.086 141.611 346.697

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 23.607 18.399 42.006

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8.173 7.108 15.281

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 8.155 11.530 19.685

ΚΡΗΤΗ 20.011 25.432 45.443

ΣΥΝΟΛΟ 567.244 405.737 972.981

Φορολόγηση των επιδοτήσεων 
στο χρόνο είσπραξης

Τελικά οι προσπάθειες 5 ετών 
έπιασαν τόπο. Νοµοθετήθηκε 

το αυτονόητο: οι επιδοτήσεις να 
φορολογούνται στο χρόνο 

είσπραξης. Με τον τρόπο αυτό δεν 
χρειάζεται πλέον να γίνονται κάθε 
χρόνο συµπληρωµατικές δηλώσεις 

για τις επιδοτήσεις των 
προηγούµενων ετών.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ. 
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ. 
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών Λογιστών 
Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων Νοµού Καρδίτσας)



Agrenda B11 | 33ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Σάββατο 28 & Κυριακή 29 Αυγούστου 2021

Ταρακούνησε την ΕΖΑ η πανδημία,
γυρίζει το νόμισμα στο πρώτο 8άμηνο 

Μείωση πωλήσεων κατά 10 
εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2019

Η Ελληνική Ζυθοποιία 
Αταλάντης βλέπει ανάκαμψη 
10% της αγοράς μπύρας φέτος

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Ισχυρούς κλυδωνισµούς υπέστησαν τα 
οικονοµικά αποτελέσµατα της Ελληνικής 
Ζυθοποιίας Αταλάντης, ως απόρροια της 
ευρύτερης πτωτικής εικόνας που παρου-
σίασε στη διάρκεια του 2020 η εγχώρια α-
γορά µπύρας. Εντός της περασµένης χρο-
νιάς οι πωλήσεις µπύρας, σύµφωνα µε την 
ΕΖΑ, κατέγραψαν πτώση κατά 25% σε α-
ξία σε σχέση µε το 2019, δεδοµένης της 
εξάπλωσης της νόσου Covid-19 και των 
περιορισµών στις µετακινήσεις των πο-
λιτών. Σε ό,τι αφορά τη συνολική αγορά 
µπύρας σε αξία, η ΕΖΑ µέσα από τις οικο-
νοµικές τις καταστάσεις εκτιµά ότι θα κι-
νηθεί ανοδικά κατά τουλάχιστον 10% το 
2021 σε σύγκριση µε το 2020. Ωστόσο φέ-
τος η εικόνα είναι φανερά αντεστραµµέ-
νη, µε την εταιρεία να κινείται µε ισχυρή 

διψήφια ανάπτυξη πωλή-
σεων στο πρώτο οκτάµηνο 
του έτους.

Συνολικά υπολογίζεται ότι 
ο κλάδος της ζυθοποιίας στην 
Ελλάδα το 2020 κατέγραψε 
απώλειες άνω των 120 εκατ. 
ευρώ εκατ. ευρώ σε σύγκρι-
ση µε τη χρονιά που προη-
γήθηκε. Σηµαντική πέρυσι 
ήταν η επίπτωση που είχε η 
µείωση του τουριστικού ρεύ-
µατος, µε αποτέλεσµα κατά 

συνέπεια και τη µείωση της τουριστικής 
κατανάλωσης κατά περίπου 70%.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι πωλήσεις 
σε αξία της ΕΖΑ στην οικονοµική χρήση 
του 2020 µειώθηκαν κατά περίπου 10 ε-
κατ. ευρώ και µάλιστα βρέθηκαν σε χα-
µηλότερα επίπεδα και από την οικονοµι-
κή χρήση του 2016, όταν ο κύκλος εργα-
σιών της εταιρείας ήταν στα επίπεδα των 
27,57 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, η εταιρεία 
παρουσίασε για µία ακόµη χρονιά ζηµι-
ογόνα καθαρά αποτελέσµατα που υπερέ-
βησαν τα 2 εκατ. ευρώ µετά τους φόρους 
και το 2020 κάτι που συνέβη και το 2019. 
Σηµαντικό πάντως είναι το γεγονός ότι η 
γενική ρευστότητα για τον όµιλο της Ελ-
ληνικής Ζυθοποιίας Αταλάντης ήταν ση-
µαντικά βελτιωµένη το 2020. Συγκεκρι-

µένα το σύνολο των ταµειακών διαθέσι-
µων, απαιτήσεων και αποθεµάτων προς 
της βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις ανέρ-
χεται σε ποσοστό 108,04%, έναντι 69,96% 
που ήταν το 2019, ενώ και το µεικτό περι-
θώριο κέρδους είναι επίσης βελτιωµένο – 
µεικτά κέρδη προς καθαρές πωλήσεις – σε 
ποσοστό 37,32%, έναντι 29,52% το 2019.

Oµολογιακό δάνειο 17,5 εκατ. ευρώ 
σε βάθος οκταετίας 

Στη διάρκεια του 2020 και συγκεκριµέ-
να τον περασµένο Ιούλιο η ΕΖΑ υπέγρα-
ψε σύµβαση για τη χορήγηση κοινού ο-
µολογιακού δανείου µε οκταετή διάρκεια 
και συνολικό ύψος κεφαλαίου τα 17,6 ε-
κατ. ευρώ µε στόχο να καλύψει τις χρη-
µατοοικονοµικές τις ανάγκες. Από το συ-
γκεκριµένο ποσό τα 12,5 εκατ. ευρώ αφο-
ρούν αναχρηµατοδότηση του υφιστάµε-
νου δανεισµού της εταιρείας. 

Μέσα στην ίδια χρονιά, τον Σεπτέµβριο 
του 2020, η ΕΖΑ παρέλαβε και έθεσε σε 
λειτουργία τη νέα γραµµή συσκευασί-
ας γυάλινου µπουκαλιού, µε βασικό της 
στόχο να βελτιώσει την παραγωγική της 
δυναµικότητα και να δηµιουργήσει οικο-
νοµίες κλίµακας στο κόστος παραγωγής. 

Ρευστότητα
Η γενική ρευστότητα 

για τον όµιλο της 
Ελληνικής Ζυθοποι-
ίας Αταλάντης ήταν 
σηµαντικά βελτιω-

µένη το 2020

Το πείραµα 
παραγωγής 
λυκίσκου 
σε ιδιόκτητο 
οικόπεδο 
Η ζυθοποιία της Αταλάντης, έχει 
ξεκινήσει πειραµατικά πρόγραµµα 
παραγωγής λυκίσκου. Το εν λόγω 
εγχείρηµα άρχισε να εφαρµόζεται 
στην πράξη σε ελεγχόµενες 
ποσότητες σε οικόπεδο που 
διατηρεί η εταιρεία κοντά 
στο εργοστάσιο της Αταλάντης. 
Ορισµένες από τις ποσότητες που 
συλλέγονται από την παραγωγή 
λυκίσκου χρησιµοποιούνται προς 
το παρόν για κάποιες επετειακές 
εκδόσεις σε κουτάκι και σε 
φιάλες των τριών λίτρων 
περιορισµένης παραγωγής. 
Eφόσον επιτευχθούν οι 
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί 
σε επίπεδο ποιότητας παραγωγής 
λυκίσκου, στόχος της ΕΖΑ είναι 
να προχωρήσει σε εκτεταµένη 
παραγωγή για να καλύψει τις 
παραγωγικές τις ανάγκες και 
πιθανότατα να µεταπωλεί και 
σε άλλες ζυθοποιίες ποσότητες 
λυκίσκου, µέσα στο προσεχές 
χρονικό διάστηµα. Προοπτική της 
συγκεκριµένης διαδικασίας, είναι 
η ευρεία παραγωγή του λυκίσκου 
στη χώρα µας - ο οποίος εκτός 
από ελάχιστες εξαιρέσεις κυρίως 
σε επίπεδο µικροζυθοποιίας, 
αποτελεί εισαγόµενο προϊόν.

ΚΥΚΛΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ

24,53 
2019

2020

2019

2020

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

32,52

�2,08

�2,18



ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

∆ιττή εικόνα παρουσιάζει ο πα-
ραγωγικός τοµέας που σχετίζε-
ται µε το µέλι στην Εύβοια, όπως 
αναφέρουν πηγές της αγοράς 
στην Agrenda. Αφενός καταγρά-
φεται η απώλεια εκτάσεων πευκο-
δάσους περίπου 500.000 στρεµ-
µάτων, αφετέρου το γεγονός ότι 
δεν ήταν ιδιαίτερα µεγάλες οι α-
πώλειες σε ζωικό κεφάλαιο, δε-
δοµένου ότι ο εργάτης του πεύ-
κου – παράσιτο γνωστό µε την ο-
νοµασία Μαρκαλίνα – εµφανίζε-
ται µετά τις 15 Αυγούστου αρκετοί 
µελισσοκόµοι δεν είχαν µεταφέ-
ρει τα µελίσσια τους στη Βόρεια 
Εύβοια κατά την περίοδο εκδή-
λωσης των πυρκαγιών. 

Συνολικά υπολογίζεται ότι κα-
ταστράφηκαν περίπου 10.000 µε-
λίσσια. Ωστόσο ο συγκεκριµένος 
εργάτης που εκκρίνει το µελίτωµα 
που συλλέγει η µέλισσα για την 
παραγωγή του µελιού δεν είναι 
διαθέσιµος και σε άλλες παραγω-
γικές περιοχές, όπως για παρά-
δειγµα η Αττική. Παλαιότερα εί-
χαν µπολιαστεί ορισµένα δάση ό-
πως αυτά της Χαλκιδικής, της Θά-
σου και της Εύβοιας µε το συγκε-
κριµένο έντοµο που οδηγεί στην 
παραγωγή µελιού από µελίτωµα. 

Συνολικά οι πυρκαγιές που κα-

τέκαψαν την Εύβοια είχαν ως α-
ποτέλεσµα να καταστραφεί η µε-
γαλύτερη παραγωγική περιοχή 
πευκόµελου στην Ελλάδα, η ο-
ποία προσέφερε µέλι τόσο το φθι-
νόπωρο, όσο και κατά την άνοι-
ξη σε αντίθεση µε τη Θάσο και 
την Χαλκιδική, όπου τα κωνο-
φόρα προσφέρουν µέλι µόνο το 
φθινόπωρο. 

Ορατό το ενδεχόµενο 
εγκατάλειψης του 
επαγγέλµατος ή µετοίκισης 
σε άλλες περιοχές

Εκτιµάται ότι οι καταστροφές 
έχουν ως αποτέλεσµα την απώ-
λεια ποσοστού που αγγίζει το 40% 
της συνολικής ελληνικής παρα-
γωγής πευκόµελου. Ζήτηµα πα-
ραµένει το πώς θα µπορέσουν 
οι µελισσοκόµοι που δραστηρι-
οποιούνταν στο νησί να διατη-
ρήσουν στο εξής παραγωγικό α-
ντικείµενο. Στελέχη της αγοράς ε-
κτιµούν πως είτε θα καταφύγουν 
στην Αττική, είτε θα εγκαταλεί-
ψουν τον επάγγελµα αλλάζοντας 
δραστηριότητα. Οι ίδιες πηγές ε-
πισηµαίνουν τη σηµασία που έ-
χει η κατάρτιση ενός µακροπρό-
θεσµου σχεδίου πενταετίας και ό-
χι η ανάδειξη ενός βραχυπρόθε-
σµου σχεδιασµού βασισµένου α-
ποκλειστικά στην παροχή χρηµα-

τικών αποζηµιώσεων, που πιθα-
νώς θα δώσουν την ευχέρεια σε 
παραγωγούς να εγκαταλείψουν 
το επάγγελµα. Σηµαντικά έχουν 
πληγεί και οι νοµάδες µελισσο-
κόµοι που επισκέπτονταν την Εύ-
βοια, προερχόµενοι από το Βόλο 
και έως τη Νότια Ελλάδα, οι οποί-
οι καλούνται να ανιχνεύσουν νέ-
ες περιοχές για να µεταφέρουν 
τα µελίσσια τους, κάτι που λόγω 
της καταστροφής δεν είναι εφι-
κτό. Μάλιστα αρκετοί εκφράζουν 
την ανησυχία τους για την πιθα-
νότητα να δηµιουργηθούν πληµ-
µύρες, λαµβάνοντας την απόφα-
ση να µην µεταφέρουν τα µελίσ-
σια τους στις µη πληγείσες περι-
οχές της Εύβοιας το φθινόπωρο.

Σε επικοινωνία που είχαµε µε 
τον Χρυσοβαλάντη Σαββόπουλο, 
µέλος του Μελισσοκοµικού Συλλό-

γου Νοµού Ευβοίας, ο οποίος έχει 
έδρα το Γυµνό Ευβοίας αναφέρει 
ότι πλέον έχει µεταφέρει τα µελίσ-
σια του στην Κεντρική Εύβοια κο-
ντά στο Προκόπι. «Παλαιότερα κά-
ηκε η περιοχή του Κοντοδεσπότη, 
φέτος κάηκε η Βόρεια Εύβοια και 
τα περιθώρια διαρκώς στενεύουν».

«Αρκετοί είναι εκείνοι που σκέ-
φτονται να εγκαταλείψουν πλέ-
ον το επάγγελµα. Σε ό,τι µε αφο-
ρά θα συνεχίσω απρόσκοπτα, έ-
χοντας επενδύσει σηµαντικά σε 
αυτό που κάνω καθώς περιµένω 
αποδόσεις από τα µελίσσια µου 
τα επόµενα χρόνια». Ο ίδιος κι-
νείται και εκτός Ευβοίας, καθώς 
µεταφέρει τα µελίσσια του και σε 
περιοχές όπως το Κυριάκι Βοιωτί-
ας, ο Ελικώνας, ο Παρνασσός ή 
την άνοιξη στην Πελοπόννησο 
για το µέλι πορτοκαλιάς.

Συνολικά υπολογίζεται ότι καταστράφηκαν περίπου 10.000 µελίσσια. Η Εύβοια, η µεγαλύτερη παραγωγική περιοχή πευκόµελου στην Ελλάδα, προσέφερε µέλι φθινόπωρο και άνοιξη.

Αρκετοί νοµάδες µελισσοκόµοι που επισκέπτονταν την Εύβοια, από 
το Βόλο έως τη Νότια Ελλάδα αποφάσισαν να µην µεταφέρουν τα 
µελίσσια τους στις µη πληγείσες περιοχές του νοµού το φθινόπωρο.

Η μελισσοκομία 
της Εύβοιας 
μεταναστεύει 
Με 500.000 στρέμματα πευκοδάσους να έχουν 
καταστραφεί οι μελισσοκόμοι γίνονται νομάδες 
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ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΠΕΥΚΟΜΕΛΟΥ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

~500.000

~500.000

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

∆ΑΣΙΚΕΣ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ

 ΠΟΥ ΚΑΗΚΑΝ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΠΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΕΥΚΟΜΕΛΟΥ

ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

~10.000

~4 0%

ΜΕΛΙΣΣΙΑ / ΕΤΟΣ
ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

ΠΕΥΚΟΜΕΛΟ 65%�70%
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Υβρίδια και ορθή λίπανση ανεβάζουν  
αποδόσεις και λάδι στην ελαιοκράμβη
Παρ’ ότι η ελαιοκράμβη δεν έχει κλείσει ακόμα ούτε 20 χρόνια καλλιέργειας 
στην Ελλάδα, το πρεστίζ της ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο και οι παραγωγοί 
συνδυάζουν τη γενετική ανωτερότητα των νέων υβριδίων με κατάλληλο 
πρόγραμμα λίπανσης που θα την αναδείξει. Υψηλοαποδοτικά υβρίδια, με καλή 
προσαρμοστικότητα και ομοιόμορφη παραγωγή ενισχύονται με άζωτο και θείο  
για μεγιστοποίηση της απόδοσης των φυτών σε σπόρο και λάδι.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΟΥΜΕΝΗ ΕΚΤΑΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ)

82.000

216.000

2020

2015

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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> Ισορροπημένη και επαρκής βασική λίπανση σε συνδυασμό με σωστή θρέψη  
βάζουν «πλάτες» για να επιτευχθούν οι μέγιστες αποδόσεις των νέων υβριδίων

ΜΈΓΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ 
ΈΛΑΙΟΠΈΡΙΈΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΜΕ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΖΏΤΟΥ ΚΑΙ ΘΕΙΟΥ

ΤΗΣ ΣΤΕΛΑΣ ΠΡΟΒΕΛΕΓΓΙΟΥ

Με το πρεστίζ της καλλιέργειας και στην 
Ελλάδα να αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, οι 
παραγωγοί μελετάνε με άλλη προσοχή την 
καλλιέργειας της ελαιοκράμβης, δίνοντας βάση 
στην επιλογή κατάλληλου υψηλοαποδοτικού 
υβριδίου και στην κατάρτιση ενός 
εξατομικευμένου προγράμματος θρέψης που θα 
εξασφαλίζει την ανώτερη παραγωγικότητα που 
αυτό υπόσχεται.
Αρχή όλων η ισορροπημένη και επαρκής βασική 
λίπανση. Κατά τη διάρκεια του βιολογικού της 
κύκλου η καλλιέργεια εμφανίζει δύο διακριτά 
μέγιστα αναγκών σε θρεπτικά, με το πρώτο 
να καταγράφεται κατά την πρώτη ανάπτυξη το 
φθινόπωρο και το δεύτερο να εμφανίζεται την 
άνοιξη, ιδίως μετά από ένα «σκληρό» χειμώνα.
Συγκεκριμένα, πειραματικά δεδομένα προτείνουν 
τη χορήγηση του αζώτου σε τρεις δόσεις, με την 
πρώτη να εφαρμόζεται στην αρχή της ανάπτυξης 
των φυτών (ή πριν τη σπορά με τη βασική 
λίπανση), τη δεύτερη κατά την ανάπτυξη των 
στελεχών και την τρίτη στην αρχή της άνθισης, 
με τις συνολικές ποσότητες να ανέρχονται σε 10-
15 κιλά ανά στρέμμα. Με τη βασική προστίθεται 
συνήθως και το σύνολο των απαιτούμενων 
ποσοτήτων σε φωσφόρο (5-7 κιλά το στρέμμα) και 
σε κάλιο (6-8 κιλά το στρέμμα).

Απαραίτητη η προσθήκη 2-3 κιλών θείου 
ανά στρέμμα για βέλτιστες αποδόσεις
Στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης, μαζί με 
το άζωτο, εξέχουσα σημασία έχει το θείο, 
στοιχείο που αποτελεί συστατικό σημαντικών 
αμινοξέων για τον σχηματισμό πρωτεϊνών 
και συνδέεται με την αύξηση των αποδόσεων 
των φυτών. Τριάντα τρία πειράματα που 
πραγματοποιήθηκαν σε όλο των κόσμο 
έδειξαν ότι, κατά μέσο όρο, αρκούν 2-3 κιλά 
θείου ανά στρέμμα για βέλτιστη παραγωγή. Τα 
μεγάλα ποσοστά έκπλυσης του στοιχείου στο 
περιβάλλον μπορεί να ωθήσουν προς τα πάνω 
αντίστοιχα, κατά περίπτωση, τις αναγκαίες 
προστιθέμενες ποσότητες θείου στο χωράφι.
Εξαιτίας του κεντρικού ρόλου αλλά και του 
συσχετισμού που υπάρχει μεταξύ των δύο 
αυτών στοιχείων, πρέπει να δίνεται μεγάλη 
προσοχή στη διαμόρφωση ενός προγράμματος 
θρέψης που θα διασφαλίζει τη σωστή ισορροπία 
τους. 
Συγκεκριμένα μεγάλες δόσεις αζώτου μπορούν 
να επιφέρουν έλλειψη θείου στα νεαρά ταχέως 
αναπτυσσόμενα φύλλα, ενώ τροφοπενία θείου 
εντείνει τα συμπτώματα έλλειψης αζώτου 
και μειώνει ταυτόχρονα τον αριθμό των 
σχηματιζόμενων σπόρων. Ώς αποτέλεσμα, η 
βελτίωση της απόδοσης των φυτών σε σπόρους 
που προκύπτει από την τροφοδοσία των 
φυτών με άζωτο, ενισχύεται εκθετικά με την 
ικανοποίηση των αναγκών σε θείο. 

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ» 
ΚΑΙ ΝΈΑ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΩΝ 
Για να ξεκινήσουν με γερές βάσεις, οι 
παραγωγοί μελετάνε με άλλη προσοχή 
την ελαιοκράμβη, προσδιορίζουν με 
ακρίβεια τις εξατομικευμένες ανάγκες 
τους και ιεραρχούν τα χαρακτηριστικά 
που επιθυμούν να έχουν τα φυτά 
ώστε να κάνουν μια «διαβασμένη» 
επιλογή όσον αφορά το υβρίδιο που θα 
καλλιεργήσουν.
Στα σημαντικότερα χαρακτηριστικά 
για την επιλογή συγκαταλέγονται 
η υψηλή φυτρωτική ικανότητα 
και γρήγορη πρώτη ανάπτυξη, 
το γερό στέλεχος, η προσαρμογή 
σε ποικιλία εδαφών, η αντοχή σε 
ασθένειες, η πλούσια καρποφορία 
και το μεγάλο δυναμικό παραγωγής. 
Φυσικά λόγω της ελαιοπαραγωγικής 
κατεύθυνσης της καλλιέργειας, η 
περιεκτικότητα των σπόρων σε 
λάδι θεωρείται χαρακτηριστικό 
«κλειδί». Εκτός από τις παραπάνω 
«παραδοσιακές» ιδιότητες, η νέα γενιά 
αγροτών αναζητά υβρίδια που να 
προσφέρουν μεταξύ άλλων ευελιξία 
στον χρόνο σποράς, ανεκτικότητα 
σε ακραίες θερμοκρασίες, που 
συνοδεύουν την κλιματική αλλαγή, 
καθώς και βελτιωμένη ικανότητα 
να εκμεταλλεύονται στο έπακρο 
την γονιμότητα του εδάφους, να 
απορροφούν και να αξιοποιούν το 
προστιθέμενο άζωτο.  
Για τη σπορά μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν είτε ειδικές 
σπαρτικές μηχανές είτε μηχανές που 
χρησιμοποιούνται στα σιτηρά. Στην 
περίπτωση της σπαρτικής σιταριού 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε 
να αποφευχθεί η πυκνή σπορά, 
μιας και ο σπόρος του σιταριού 
είναι μεγαλύτερος από αυτόν της 
ελαιοκράμβης.

ΚΑΛΗ ΈΠΙΛΟΓΗ
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Ηελαιοκράμβη είναι από τα σημαντικότερα 
ελαιοδοτικά φυτά παγκοσμίως. Στη χώρα μας 
παρατηρείται μια ανοδική τάση για την καλλιέργεια 
που όμως δεν έχει εκδηλώσει πλήρως τη 
δυναμική της, λόγω των ξηροθερμικών 
συνθηκών που επικρατούν τα τελευταία χρόνια 
κατά την εποχή της σποράς. Η φθινοπωρινή 
ανομβρία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στο 
φύτρωμα και στην ομοιόμορφη εγκατάσταση της 
καλλιέργειας. 

Η σημασία της βασικής λίπανση  
στην ελαιοκράμβη
Με τη βασική λίπανση παρέχουμε στην 
καλλιέργεια τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία που 
την υποστηρίζουν αποτελεσματικά από τα πρώτα 
στάδια ανάπτυξής της. Το άζωτο, ο φώσφορος, 
το κάλιο, το μαγνήσιο και αρκετά ιχνοστοιχεία 
χρειάζονται στην καλλιέργεια από νωρίς.
Το άζωτο εφαρμόζεται σε 2 διαφορετικές 
περιόδους (φθινόπωρο και άνοιξη), καθώς 
αποτελεί το βασικό στοιχείο που χρειάζεται η 
καλλιέργεια σε μεγάλες ποσότητες. Η εφαρμογή 
μέρους του αζώτου στη βασική λίπανση έχει 
στόχο να καλύψει τις ανάγκες των φυτών μέχρι 
και το επιδιωκόμενο στάδιο των 6-8 φύλλων που 
το φυτό θα πρέπει ιδανικά να «ξεχειμωνιάσει». 
Το άζωτο θα πρέπει να είναι σταθερά διαθέσιμο 
στην καλλιέργεια από το φύτρωμά της. Τα βασικά 
λιπάσματα της σειράς YaraMila, προφέρουν 
άζωτο σε ισορροπημένες αναλογίες που 
διασφαλίζουν την άμεση, σταθερή αλλά και 
παρατεταμένη τροφοδοσία στην καλλιέργεια.
Ο φώσφορος εφαρμόζεται συνήθως μία 
φορά στο σύνολό του κατά τη βασική λίπανση 
της ελαιοκράμβης ωστόσο, σε περιπτώσεις 
εκδηλωμένων ελλείψεων οι διαφυλλικοί 
ψεκασμοί κρίνονται απαραίτητοι. Ο φώσφορος 
είναι θρεπτικό στοιχείο που χρειάζεται στα φυτά 
σε όλα τα στάδια του βιολογικού τους κύκλου, για 
αυτό και η επιτυχία της λίπανσης σχετίζεται άμεσα 
με την ικανότητα των λιπασμάτων να παρέχουν 
σταθερά το φώσφορο στην καλλιέργεια για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Ο φώσφορος επιδρά θετικά 
στη δημιουργία ενός ισχυρού ριζικού συστήματος, 
στην καλή εγκατάσταση των φυτών στον αγρό, 
στην πρωίμιση της παραγωγής και στην αύξηση 
των αποδόσεων. Τα βασικά λιπάσματα της 
σειράς YaraMila, με την τεχνολογία φωσφόρου 
P-Extend διασφαλίζουν την άμεση αλλά και 

παρατεταμένη διαθεσιμότητα του στοιχείου 
στην καλλιέργεια σε ένα ευρύ φάσμα εδαφικών 
συνθηκών.
Το κάλιο εφαρμόζεται κατά την βασική λίπανση της 
ελαιοκράμβης και είναι στοιχείο απαραίτητο από 
τα πρώτα μόλις στάδια του βιολογικού κύκλου της 
καλλιέργειας. Είναι θρεπτικό στοιχείο που προωθεί 
την ανάπτυξη των φυτών και την αύξηση της 
φυλλικής τους επιφάνειας. Βελτιώνει τη διαχείριση 
του νερού μέσα στα φυτά και ενισχύει την αντοχή 
τους στις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα. 
Τα λιπάσματα της σειράς YaraMila προσφέρουν 

ένα ευρύ φάσμα τύπων Ν:P:K σε συνδυασμό με 
δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία, 
που μπορούν να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις 
της ελαιοκράμβης για μια ισορροπημένη και 
αποδοτική θρέψη.

Λίπανση στα πρώτα στάδια  
ανάπτυξης πριν τον χειμώνα 
Μετά το φύτρωμα της καλλιέργειας και για 
το χρονικό διάστημα που ακολουθεί μέχρι 
και την εμφάνιση των χαμηλών χειμερινών 
θερμοκρασιών, βασικό μας μέλημα αποτελεί 
η καλή διαμόρφωση βλαστού και ρίζας και 
η δημιουργία 6-8 φύλλων σε κάθε φυτό. Η 
ανάπτυξη των φυτών το φθινόπωρο είναι κρίσιμη 
για τη συνολική απόδοση της καλλιέργειας, 
αφού την εποχή αυτή καθορίζεται και ο αριθμός 
των ανθοφόρων βλαστών που με τη σειρά τους 
επηρεάζουν και τον αριθμό των ανθέων την 
άνοιξη.
Για την επιτάχυνση και ενίσχυση του σταδίου 
αυτού πριν τον χειμώνα, η διαφυλλική εφαρμογή 
του YaraVita BRASSITREL PRO αποτελεί 
την εξειδικευμένη και πιο καταξιωμένη λύση 
παγκοσμίως. Το YaraVita BRASSITREL PRΟ 
εμπλουτίζει την καλλιέργεια με μαγνήσιο, βόριο, 
άζωτο, ασβέστιο, μαγγάνιο και μολυβδαίνιο σε 
ιδανικές για την καλλιέργεια αναλογίες. 
Η Yara με περισσότερο από έναν αιώνα 
εξειδίκευσης στην θρέψη των καλλιεργειών 
και γνώσης στη λίπανση της ελαιοκράμβης, 
έχει τις απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που 
απασχολούν τον παραγωγό. 

Περισσότερες πληροφορίες για τις απαιτήσεις της 
καλλιέργειας σε θρεπτικά στοιχεία και το ρόλο 
τους στην ανάπτυξη και τις τελικές αποδόσεις των 
φυτών στην ιστοσελίδα www.yara.gr

ΝΊΚΟΣ ΜΥΤΊΛΈΚΑΣ
SENIOR AGRONOMIST, 

YARA ΈΛΛΑΣ

> Η σειρά YaraMila και το YaraVita BRASSITREL PRO εξασφαλίζουν ποιοτική αναβάθμιση της σοδειάς

ΊΣΟΡΡΟΠΗΜΈΝΗ ΚΑΊ ΑΠΟΔΟΤΊΚΗ ΘΡΈΨΗ 
ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ YARA 
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> Νέες προτάσεις και δοκιµασµένα προϊόντα για θρέψη, φυτοπροστασία και σπορά

ΕΙΣΡΟΕΣ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΠΟ THN CORTEVA AGRISCIENCE HELLAS

Yβρίδια ελαιοκράµβης που ξεχωρίζουν για τα ισχυρά 
αγρονοµικά χαρακτηριστικά που προσφέρουν στη σοδειά, 
νέους σταθεροποιητές αζώτου και αποτελεσµατικές 
λύσεις λίπανσης και φυτοπροστασίας προσφέρει η Corteva 
Agriscience Hellas, δοµώντας ένα χαρτοφυλάκιο εισροών 
για κάθε καλλιεργητική ανάγκη που προκύπτει. 

ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ
PT264 NEO
■ Μεσοόψιµο υβρίδιο.
■ Μεγάλη αντοχή στο τίναγµα των λοβών. Μεγάλη 
προσαρµοστικότητα.
■ Αποδίδει το µέγιστο ακόµα και σε δύσκολες ή 
ξηροθερµικές συνθήκες.
■ Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε πρωτεΐνη.
ΡΤ275  ΝΕΟ
■ Μεσοόψιµο υβρίδιο.
■ Ανθεκτικό στο βαρύ χειµώνα. Ανθεκτικό στη Φόµα.
■ Μέγιστο δυναµικό παραγωγής. Μέγιστη περιεκτικότητα 
(%) σε λάδι.
PT200 CL*  
■ Μεσοπρώιµο υβρίδιο.
■ Μεγάλη προσαρµοστική ικανότητα.
■ Μέγιστη περιεκτικότητα % σε πρωτεΐνη.
■ Σύστηµα ζιζανιοκτονίας Clearfi eld*.
PT279 CL* NEO
■ Το ταχύτερα ανερχόµενο σε πωλήσεις υβρίδιο 
πανευρωπαϊκά.
■ Μεσοόψιµο υβρίδιο µε ακόµη µεγαλύτερο δυναµικό 
παραγωγής.
■ Μέγιστη περιεκτικότητα (%) σε λάδι και πρωτεΐνη.
■ Σύστηµα ζιζανιοκτονίας Clearfi eld*.

* PIONEER® brand canola hybrids with the Clearfi eld® trait

*The unique Clearfi eld symbol and Clearfi eld are registered trademarks of BASF

ΛΙΠΑΝΣΗ 

PrePlant 14-24-12+2MgO+10SO3  
Πλούσιο ριζικό σύστηµα – ∆υνατό ξεκίνηµα

Το PrePlant είναι η νέα πρόταση 
της Corteva Agriscience Hellas 
στη βασική λίπανση των 
καλλιεργειών. Η ειδική αναλογία 
των θρεπτικών στοιχείων 
βοηθά αποτελεσµατικά τα φυτά, 
ενώ παράλληλα βελτιώνει τα 
χαµηλής γονιµότητας εδάφη. 
Περιέχει τρεις τύπους Αζώτου 
(Αµµωνιακό, Ουρεϊκό, Αργής 

Αποδέσµευσης), υψηλής υδατοδιαλυτότητας Φώσφορο 
και εξαιρετικής ποιότητας Κάλιο. Το Θειϊκό Μαγνήσιο και 
το Θείο ολοκληρώνουν αρµονικά την ειδική του σύνθεση.
■ Προτεινόµενη δόση: 1 σακί 25kg ανά στρέµµα.
■ Χρόνος εφαρµογής:  πριν από τη σπορά.
■ Τρόπος εφαρµογής: Λιπασµατοδιανοµέας
Το Preplant αποτελεί πλέον ένα εργαλείο στα χέρια του 
παραγωγού, για φυτά µε πλούσιο ριζικό σύστηµα και 
καλλιέργειες µε δυνατό ξεκίνηµα.

ΘΡΕΨΗ     
Τα προϊόντα τεχνολογίας OPTINYTE™ αποτελούν 
τους νέους σταθεροποιητές αζώτου της Corteva 
Agriscience™. Καινοτόµα προϊόντα, τα οποία διατηρούν 
το άζωτο στην (σταθερή) αµµωνιακή του µορφή για 
µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Η εφαρµογή τους 
επιβραδύνει τη διαδικασία της νιτροποίησης και κατά 
συνέπεια αυξάνει τη διάρκεια παραµονής του αζώτου στην 
περιοχή της ρίζας του φυτού. Η τεχνολογία OPTINYTE™
αποτελεί το ιδανικό εργαλείο αξιοποίησης αζώτου καθώς 
µειώνει σηµαντικά τις απώλειες που προκύπτουν µέσω 
της έκπλυσης της νιτρικής του µορφής. 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  
Η τεχνολογία LumiGen™ της Corteva Agriscience™ 
αποτελεί ένα ολιστικό σύστηµα επένδυσης σπόρων 
σποράς, το οποίο παρέχει την πλέον ολοκληρωµένη 
προστασία έναντι εχθρών και ασθενειών. Στην τεχνολογία 
LumiGen™ εµπεριέχονται τα πλέον σύγχρονα, 
καινοτόµα και αποτελεσµατικά φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα (µυκητοκτόνα, εντοµοκτόνα, νηµατωδοκτόνα) 
επένδυσης σπόρων σποράς, τα οποία διασφαλίζουν 
το καλύτερο δυνατό ξεκίνηµα της καλλιέργειας 
(πυκνότητα, οµοιοµορφία, πρώτη ανάπτυξη). Παράλληλα 
η επένδυση σπόρων µε την τεχνολογία LumiGen™ 
αποτελεί µία διαδικασία µέσω της οποία διασφαλίζονται 
οι ακριβείς ποσότητες της εκάστοτε δραστικής ουσίας 
που εφαρµόζονται σε κάθε σπόρο σποράς, µειώνεται 
ο κίνδυνος απολέπισης και δηµιουργίας σκόνης, ενώ 
τέλος βελτιώνεται η ροή του σπόρου κατά τη σπορά.

ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ ΜΕLumiposa® 625 FS
Το Lumiposa® είναι ένα διασυστηµατικό εντοµοκτόνο 
µε τη µορφή επένδυσης σπόρων και έχει αναπτυχθεί 
για να προστατεύει τα νεαρά φυτά από ευρύ φάσµα 
εντόµων. Τα φυτά προστατεύονται αποτελεσµατικά 
και άµεσα, επιτρέποντάς τους να εγκατασταθούν και 
αναπτυχθούν υγιώς και οµοιόµορφα. Έντοµα στόχοι 
στην ελαιοκράµβη: Psylliodes spp., Phyllotreta spp., Delia 
radicum, Athalia rosae. Οµάδα ∆ράσης IRAC  28
Τρόπος ∆ράσης: Επιδρά στο µυϊκό σύστηµα 
µε  αποτέλεσµα την ταχεία διακοπή της διατροφής, τη 
µειωµένη κινητικότητα και επακόλουθα τοv θάνατο του 
εντόµου.

Οφέλη από τη χρήση επενδεδυµένου 
σπόρου µε Lumiposa® 625 FS
■ Νέα δραστική ουσία Cyantraniliprole, µε νέο τρόπο 
δράσης.
■ Εξαιρετική προστασία από Psylliodes spp., Phyllotreta 
spp., Delia radicum, Athalia rosae.
■ Βοηθά στη σωστή εγκατάσταση και ανάπτυξη της 
ελαιοκράµβης κατά τα πρώτα κρίσιµα   στάδια, οδηγώντας 
σε µεγαλύτερες αποδόσεις. 
■ Ιδανικό εργαλείο διαχείρισης της ανθεκτικότητας.
■ Ευνοϊκό περιβαλλοντικό προφίλ και ελάχιστες 
επιπτώσεις στα ωφέλιµα έντοµα, όταν εφαρµόζεται 
σύµφωνα µε τις συστάσεις της ετικέτας.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισµούς, µε µακροχρόνιες επιπτώσεις. 

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, 

ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. Μαζέψτε τη χυµένη ποσότητα.

LUMIPOSA 625 FS (Cyantraniliprole: 50% β/β)

Αριθµός Έγκρισης στην Πολωνία (Χώρα Έγκρισης στην ΕΕ): R-76/ 25.04.2017

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιµοποιούνται µε ασφαλή τρόπο. 

Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά µε το προϊόν πριν 

τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύµβολα

TM, ®, SM Εµπορικά σήµατα της Corteva Agriscience και των συνδεδεµένων 

εταιρειών της.
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> Η τεχνολογία Agrotain πρακτικά µηδενίζει τις απώλειες αζώτου στη θρέψη της ελαιοκράµβης

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ NUTRIMORE 
ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΣΟ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΣΟ∆ΩΝ

Hελαιοκράµβη, για να µπορέσει να ανταποδώσει 
µε υψηλή παραγωγή χρειάζεται στην βασική λίπανση: 3-
4 µονάδες αζώτου, 3 µονάδες φωσφόρου και 3 µονάδες 
καλίου. Στην συνέχεια µε την επιφανειακή λίπανση θα 
πρέπει να εφαρµόζονται επιπλέον 8 µονάδες αζώτου. 
Τέλος, η καλλιέργεια της ελαιοκράµβης είναι απαιτητική 
σε θείο. Η Gavriel προτείνει λιπάσµατα Nutrimore 
20-7-12+2ΜgO+B ή 20-6-14+Β, και εγγυάται υψηλές 
αποδόσεις γιατί:
Το άζωτο επηρεάζει την ανάπτυξη των φυτών της 
ελαιοκράµβης και κατ’ επέκταση τις τελικές αποδόσεις 
της καλλιέργειας. Επιλέγοντας τον κατάλληλο τύπο 
Nutrimore, εξασφαλίζεται άριστη θρέψη των φυτών. Τα 
λιπάσµατα αυτά περιέχουν ουρεϊικό άζωτο, ενισχυµένο 
µε Agrotain και αµµωνιακό –σταθερό άζωτο. Έτσι 
πρακτικά είναι µηδενικές οι απώλειες αζώτου µε 
αποτέλεσµα όσο άζωτο πληρώνουµε  να φτάνει στα 
φυτά. Αντιθέτως, λιπάσµατα µε νιτρικό άζωτο ξεπλένονται 
και εξαερώνονται σε ποσοστό (40-50%). Επίσης τα 
κοινά blending  έχουν µεγάλες απώλειες (30-50%) του 
ουρεϊκού αζώτου που περιέχουν, λόγω εξαέρωσης.

Τα Nutrimore επίσης περιέχουν φώσφορο πάνω από 
95% υδατοδιάλυτο (αντίθετα σε άλλα λιπάσµατα ο 
φώσφορος είναι µόνο 50-70% υδατοδιαλυτός). Τα φυτά 
µπορούν να απορροφήσουν µόνο τον υδατοδιάλυτο 
φώσφορο. Ο φώσφορος εξασφαλίζει καλή ριζική 
ανάπτυξη και άρα άριστη και πρώιµη εγκατάσταση των 

φυτών-που είναι και το 
ζητούµενο.
Επιπλέον επιλέγοντας 
Nutrimore, παρέχονται 
υψηλές µονάδες καλίου, που ευνοούν την καλή 
διαχείριση του νερού από τα φυτά. Έτσι τα φυτά αποκτούν 
µεγαλύτερη αντοχή σε περίπτωση παρατεταµένης 
ανοµβρίας.
Επιπρόσθετα οι τύποι Nutrimore που περιέχουν Βόριο 
αυτό είναι της καινοτόµου µορφής DDP-WOLF TRAX. 
Είναι 10 φορές πιο ισχυρό και πετυχαίνουµε άριστη 
γονιµοποίηση και σίγουρα αυξηµένες αποδόσεις.
Επιπλέον όλοι οι προτεινόµενοι τύποι περιέχουν υψηλό 
ποσοστό θείου το οποίο αυξάνει την παραγωγή ελαίων 
και είναι καθοριστικό για το ύψος της παραγωγής.
Με Nutrimore όλες οι µονάδες θρέψης που πληρώνουµε 
φτάνουν στα φυτά και αξιοποιούνται από αυτά. Γι’αυτό και 
η σοδειά αυξάνεται τουλάχιστον κατά 10%.
Στα ίδια συµπεράσµατα κατέληξε και το πανεπιστήµιο 
Θεσσαλίας µε διετές πειραµατικό. 

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ MARKETING GAVRIEL

Η ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ είναι 
από τις πρωτοπόρους εταιρείες στην 
καλλιέργεια της ελαιοκράµβης καθώς 
διαθέτει ορισµένα από τα κορυφαία 
υβρίδια της Ελληνικής αγοράς. Τα 
εξαιρετικά αγρονοµικά χαρακτηριστικά 
των υβριδίων του Γερµανικού Οίκου DSV, σε 
συνδυασµό µε την εµπειρία των γεωπόνων της 
εταιρείας παρέχουν τη σίγουρη λύση στον Έλληνα 
παραγωγό για υψηλές αποδόσεις. Για πρώτη 
χρονιά θα διανεµηθεί στην Ελληνική αγορά το 
υβρίδιο ελαιοκράµβης V316 OL, που αποτελεί ένα 
από τα πρώτα High-Oleic και Low Linoleic (HOLL) 
υβρίδια ελαιοκράµβης στην Ευρώπη.

Τα κυριότερα υβρίδια ελαιοκράµβης της ΑΛΦΑ 
αναφέρονται παρακάτω:

PHOENIX CL
Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld µε ζωηρή πρώτη 
ανάπτυξη και πρώιµη ανθοφορία. Υψηλή αντοχή 
στο τίναγµα των λοβών και στο πλάγιασµα. 
∆οκιµασµένο σε όλους τους τύπους εδαφών µε 

εξαιρετικές αποδόσεις. Πολύ υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι.
EDIMAX CL
Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld, µετρίου 
ύψους, µε ζωηρή πρώτη ανάπτυξη. 
Πρώιµη ανθοφορία, µεσοπρώιµη 

ωρίµανση και συγκοµιδή. Μεγάλη αντοχή στο 
πλάγιασµα και στο τίναγµα των λο βών. Υψηλή 
περιεκτικότητα σε λάδι.
VERITAS CL
Μεσοπρώιµο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld 
µε καλή πρώτη ανάπτυξη και λοβούς µεγάλου 
µήκους. Καλή αντοχή σε χαµηλές θερµοκρασίες 
και ξηρασία. Υψηλή ανθεκτικότητα στο τίναγµα των 
λοβών και στο πλάγιασµα. Υψηλή περιεκτικότητα 
σε λάδι.
SIMPLEX CL
Υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld πολύ υψηλών 
αποδόσεων. Εξαιρετική υγεία φυτού σε συνδυασµό 
µε πολύ καλή πρώτη ανάπτυξη. Πολύ καλή αντοχή 
στο κρύο, στις ασθένειες και στο τίναγµα των 
λοβών καθώς και σε βιοτικούς και αβιοτικούς 
παράγοντες.

BEATRIX CL
Νέο υβρίδιο τεχνολογίας Clearfi eld µε πολύ καλή 
πρώτη ανάπτυξη και ευρωστία. Εξαιρετική αντοχή 
στις ασθένειες και στο τίναγµα των λοβών. Πολύ 
υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι.
V316 OL
Νέο υβρίδιο ελαιοκράµβης High Oleic και Low 
Linoleic (HOLL). Πολύ υψηλό και σταθερό 
δυναµικό παραγωγής, µε πρώιµη ανθοφορία και 
µεσο-πρώιµη ωρίµανση και συγκοµιδή. Εξαιρετική 
ποιότητα λαδιού (ολεϊκό οξύ~80% και λινολεϊκό 
οξύ <3%).
TEMPTATION
Υβρίδιο µε πολύ καλή ανοχή στην Οροβάγχη. 
Ζωηρή πρώτη ανάπτυξη µε καλή προσαρµογή 
στις όψιµες σπορές. Υψηλές αποδόσεις, µε αντοχή 
στην ίωση TuYV και µε εξαιρετική αντοχή στο κρύο. 
Πολύ καλή αντοχή στο πλάγιασµα.

ΒΑΓΙΑΣ ΕΥΤΥΧΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΡΩΝ

*The unique Clearfi eld symbol and Clearfi eld are registered 
trademarks of BASF

ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ ΑΠΟ ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟ∆ΙΑ

▲





Ηελαιοκράµβη αποτελεί 
σηµαντική καλλιέργεια 
εδραιώνοντας τη θέση της στη 
χώρα µας µε συνεχή αύξηση των 
καλλιεργήσιµων εκτάσεων. Φυτό 
που αναπτύσσεται σε µεγάλο εύρος 
εδαφών αλλά αποδίδει καλύτερα 
σε εδάφη µέσης σύστασης, µε καλή 
στράγγιση, πλούσια σε οργανική 
ουσία.
Η ορθολογική θρέψη της 
ελαιοκράµβης στηριζόµενη πάντα 
στις κλιµατολογικές συνθήκες 
της περιοχής, την αναµενόµενη  
απόδοση και τα επίπεδα των 
θρεπτικών στοιχείων στο έδαφος, 
επηρεάζει άµεσα την απόδοση 
της καλλιέργειας σε σπόρο και την 
περιεκτικότητα των λοβών σε έλαιο.
Η ελαιοκράµβη έχει αυξηµένες 
ανάγκες σε άζωτο. Κατά την σπορά 
συνιστάται η εφαρµογή του 25% της 
συνολικής ποσότητας του αζώτου, 
µε σκοπό την  ανάπτυξη των φυτών 
και την ισχυροποίηση τους πριν 
τον χειµώνα. Την άνοιξη το άζωτο 
είναι απαραίτητο για τη βλαστική 
ανάπτυξη, την ανάπτυξη των 
ανθέων, τον σχηµατισµό των λοβών 
και την ανάπτυξη των σπόρων.
Ο φώσφορος είναι απαραίτητος 
έχοντας καθοριστική συµµετοχή 
στην ανάπτυξη ενός υγιούς ριζικού 
συστήµατος. Οι ανάγκες του 
φυτού σε φώσφορο θα πρέπει να 
καλύπτονται στο στάδιο της βασικής 
λίπανσης.
Το κάλιο αποτελεί ένα εξίσου 
σηµαντικό θρεπτικό στοιχείο για την 
εξασφάλιση της αντοχής των φυτών 

στο πλάγιασµα, προσφέροντας 
µεγαλύτερο βάρος σπόρων και 
συνολική αύξηση της απόδοσης.
Το θείο (S), στηρίζει την σύνθεση 
των  πρωτεϊνών και την καλύτερη 
αξιοποίηση του αζώτου από 
την καλλιέργεια, και συµβάλλει 
καθοριστικά στην αύξηση της 
περιεκτικότητας των σπόρων σε 
έλαιο.

Ολοκληρωµένη θρέψη ελαιοκράµβης
Οι ειδικοί στη θρέψη της Medilco 
Hellas, προτείνουν µια πλήρη σειρά 
λιπασµάτων και βιοδιεγερτών 
που καλύπτουν τις ανάγκες της 
ελαιοκράµβης σε κάθε στάδιο.
Η σειρά κοκκωδών λιπασµάτων 

Nova Chava αποτελείται από 
εξειδικευµένους χηµικούς τύπους 
άριστης ποιότητας και διαλυτότητας. 
Όλα τα θρεπτικά στοιχεία βρίσκονται 
διαθέσιµα στον κάθε κόκκο 
προσφέροντας άριστη διασπορά στο 
χωράφι και οµοιόµορφη λίπανση της 
καλλιέργειας καλύπτοντας ακόµα 
και τους πιο απαιτητικούς.
Πριν τη σπορά της ελαιοκράµβης, 
στην βασική λίπανση, πρέπει 
να επιλέγονται λιπάσµατα που 
παρέχουν στην καλλιέργεια τα 
απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία 
για την ανάπτυξη καλού ριζικού 
συστήµατος.
Σε εδάφη πλούσια ή µε επάρκεια 
φωσφόρου επιλέγεται ο τύπος 
Nova Chava 22-6-12+Β+Ζn+Mo, 
που είναι πλούσιος σε βόριο, 
ψευδάργυρο και µολυβδάινιο 
ενώ σε περιπτώσεις εδαφών 
µε  χαµηλή περιεκτικότητα σε 
φώσφορο, η εφαρµογή των Nova 
Chava 15-15-15 ή Nova Chava 
12-12-17+2MgO+TE, παρέχει στα 
φυτά άµεσα αφοµοιώσιµο φώσφορο 
για καλύτερη ανάπτυξη των ριζών. 

Την άνοιξη οι ανάγκες της 
καλλιέργειας αρχίζουν να 
αυξάνονται. Η επιφανειακή 
λίπανση έχει ως στόχο την επαρκή 
ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας 
και την ενίσχυση της ανθοφορίας 
εξασφαλίζοντας έναν ικανοποιητικό 
αριθµό λοβών, µε καλό βάρος 
σπόρων και υψηλές τελικές 
αποδόσεις.
Στηρίζοντας την καλλιέργεια της 
ελαιοκράµβης από την αρχή µέχρι το 
τέλος, τα προϊόντα που προτείνονται 
για επιφανειακή εφαρµογή την 
άνοιξη είναι:

Ο τύπος Nova Chava 40-0-0+14.5 
SO3 µε παρεµποδιστή ουρεάσης 
εφοδιάζει την καλλιέργεια µε άζωτο 
σε βάθος χρόνου, ώστε να ενισχυθεί 
η βλάστηση και η ανθοφορία. Η 
παρεµπόδιση της νιτροποίησης του 
αζώτου εκτοξεύει τις αποδόσεις, 
ενώ τα φυτά µπορούν να το 
αξιοποιήσουν στο µέγιστο! 

Το µοναδικό 4 σε 1 Polysulphate
Συνίσταται για εφοδιασµό των 
φυτών µε κάλιο, θείο, ασβέστιο και 
µαγνήσιο, τα οποία ενισχύουν τα 
φυτά, βελτιώνοντας την απόδοση. 
Το Polysulphate αποτελεί 100% 
φυσικό ορυκτό λίπασµα και αυξάνει 
τις αποδόσεις των καλλιεργειών 
30-40%. Πιο συγκεκριµένα, σε 
πειραµατικούς αγρούς της ICL 
που διενεργήθηκαν στην Αγγλία, 
χώρα-σταθµό για τις εκτατικές 
καλλιέργειες ελαιοκράµβης, φάνηκε 
πως δύο εφαρµογές Polysulphate 
η πρώτη στην σπορά και η δεύτερη 
κατά την ανοιξιάτικη λίπανση, 
µπορούν να αυξήσουν τις αποδόσεις 
κατά 33%.

ΤΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΑΣ ΜΑΝΙΑΤΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΥ MSCI

> Η Medilco Hellas προτείνει µια πλήρη σειρά λιπασµάτων και βιοδιεγερτών που καλύπτουν τις ανάγκες σε κάθε στάδιο

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗΣ 
ΓΙΑ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΕΡΟΧΗ ΣΤΑ ΣΗΜΕΙΑ 
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