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Εισάγεται νέο πριμ

μέχρι 500 ευρώ ανά ζώο
Με προϋπολογισμό 45 εκατ. ευρώ το Μέτρο 14 ενισχύει κτηνοτροφικές
μονάδες που ακολουθούν πρόσθετες φροντίδες ευζωίας του κεφαλαίου,
διατηρούνται και τα ειδικά δικαιώματα κτηνοτρόφων με τη νέα ΚΑΠ σελ. 5, 28

Αποζημιώσεις
για πτώση 20%
στο εισόδημα σελ. 29

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

LOGISTICS
ΑΝΤΙΧΑΛΑΖΙΚΑ

ΚΑΡΤΑ ΑΓΡΟΤΗ
ΜΕ ΝΕΑ ΟΡΙΑ

Μικροπιστώσεις
με τα νέα Σχέδια
Βελτίωσης σελ. 28

Ευρύ πλάνο χρηµατοδοτήσεων για
τον χώρο της αγροτικής παραγωγής,
ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.
Αφορµή ένα βιβλίο. σελ. 10-11, 53

Σε 108 είδη
δέντρων το πριμ
Δάσωσης σελ. 30

Με 35 ευρώ
το στρέμμα
τα αροτραία
για μικρούς

Η ειδική
θρέψη γράφει
αποδόσεις στο
ακτινίδιο σελ. 32, 42

Μέχρι 35 ευρώ το στρέµµα
εκ των οποίων τα 15 από την
αναδιανεµητική, µπορεί να
φθάσει το τσεκ σε αροτραία.

Ξεχείλωσε το καθεστώς

ΣABBATO: Ιακώβου απ. του Αλφαίου, Αβραάµ.

Μήνας 10ος, Εβδ. 40η

Σε υπονόµευση του αµπελοοινικού κλάδου
οδηγεί το «φαύλο καθεστώς» των διήµερων
για απόσταξη τσίπουρου - τσικουδιάς. σελ. 44

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:28 - ∆ύση 18:56

ΣΕΛΗΝΗ: 3 ηµερών

agrenda - σελ. 4

ΚΑΙΡΟΣ: Βροχερός

2

Agrenda

EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Τραπεζικό σύστημα
και Έλληνες αγρότες
Το τελευταίο µήνυµα του υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού, προς το τραπεζικό σύστηµα της χώρας, να πάψει να είναι
διστακτικό και φοβικό όταν πρόκειται για επενδύσεις στον αγροτοδιατροφικό τοµέα, έχει ενδιαφέρον.
Είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι το εγχώριο
τραπεζικό σύστηµα, ιδίως µετά τη «συγχώνευση» της Αγροτικής Τράπεζας, αντιµετωπίζει τα αιτήµατα χρηµατοδότησης των αγροτών µε ιδιαίτερο σκεπτικισµό και σίγουρα, όχι µε τη δέουσα προθυµία. Το γεγονός ότι η
εν λόγω «συγχώνευση» συνέπεσε µε τη δεκαετία κρίσης της ελληνικής οικονοµίας, απλώς επέτεινε τις δυσκολίες.
Έτσι, παρά το γεγονός ότι όλοι αναφέρονται συχνά στην ανθεκτικότητα που επέδειξε ο τοµέας της πρωτογενούς παραγωγής την περίοδο της κρίσης, ουδείς αναλαµβάνει ευθύνη
για το τεράστιο έλλειµµα χρηµατοδότησης
των αγροτικών εκµεταλλεύσεων και την εικόνα αποεπένδυσης που αυτό συνεπάγεται.
Στην παρέµβασή του επί του θέµατος ο κ. Λιβανός τονίζει µεταξύ άλλων:
«Ο τραπεζικός χώρος είναι διστακτικός και φοβικός να κάνει αναπτυξιακή ουσιαστική δουλειά στον αγροτικό τοµέα, ενώ παρουσιάζει
δυναµικότητα παγκοσµίως. Η ζήτηση αυξάνεται παγκοσµίως και προϊόντα σαν τα δικά
µας, που είναι ποιοτικά κι ασφαλή, έχουν ακόµα καλύτερη τύχη. Παρ’ όλα αυτά οι τράπεζες στην Ελλάδα είναι ακόµα φοβικές στο να
βγουν δυναµικά να φτιάξουν προϊόντα και να
εµπιστευτούν τους Έλληνες αγρότες.
Αν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς πρέπει να πω ότι
πρέπει πρώτον, να ανοιχτούµε πολύ πιο γρήγορα. Το τραπεζικό σύστηµα να πάρει τις ευθύνες
που του αναλογούν και να εµπιστευτεί τον ελληνικό αγροτικό κόσµο. Πρέπει -και εµείς δουλεύουµε σ’ αυτή την κατεύθυνση - να ξαναχτίσουµε τους συνεταιρισµούς µας. Είναι όµως απαράδεκτο να έχουµε δηµιουργήσει το Ταµείο
εγγυοδοσίας µε 480 εκατ. ευρώ - 80 εκατ. βάζει
το ελληνικό δηµόσιο – και µέχρι τώρα να έχουν
εκταµιευθεί 10 εκατ. ευρώ. Κι αυτό γιατί οι τράπεζες δεν προωθούν τόσο πολύ αυτό το προϊόν κι όταν ζητάµε από τους αγρότες να βάλουν
προσωπικές εγγυήσεις για να πάρουν επαγγελµατικά δάνεια αυτό δεν µπορεί να προχωρήσει.
Πρέπει να ανοιχτούµε πολύ πιο γρήγορα να εµπιστευτούµε το business, να εµπιστευτούµε τον
χώρο και να επενδύσουµε πραγµατικά στην
παραγωγή. ∆ηλαδή για να υπάρξει αύξηση
της παραγωγής πρέπει να δώσουµε τις δυνατότητες να µπορέσουν οι άνθρωποι να παράξουν περισσότερα προϊόντα. Αυτά τα κονδύλια
τα οποία έρχονται θέλουν παράλληλα ιδιωτικά
χρήµατα, θέλουνε παράλληλα χρήµατα από τις
τράπεζες. Το Ταµείο Ανάκαµψης, ας πούµε έχει 30% επιδότηση στα περισσότερα κοµµάτια
του και ζητάει µόχλευση. Η µόχλευση αυτή από που θα έρθει; Πρέπει να έρθει από τις τράπεζες. Αντιθέτως και θέλω να είµαι ειλικρινής,
εγώ βλέπω µια στρατηγική των δικών µας τραπεζών ακόµα και να κλείνουν καταστήµατα
στις αγροτικές περιοχές». Agrenda
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Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σαββάτο 09-10-2021
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές και
σποραδικές καταιγίδες στην
Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία
και τα δυτικά. Καταιγίδες από το
µεσηµέρι και στα υπόλοιπα
ηπειρωτικά. Άνεµοι µέτριας
έντασης στα βόρεια βόρειοι και
στα δυτικά νοτιοανατολικοί.
Θερµοκρασία χωρίς µεταβολή.

Κυριακή 10-10-2021
Νεφώσεις µε τοπικές βροχές
κυρίως στα δυτικά, µόνο στα
νοτιοανατολικά παροδικές
νεφώσεις. Στα δυτικά και βόρεια
σποραδικές καταιγίδες. Ισχυρά
κατά τόπους φαινόµενα στα
δυτικά, την Κεντρική Μακεδονία
και τη Θεσσαλία. Άνεµοι µέτριας
έντασης βορειοανατολικοί στα
βόρεια και στα δυτικά νότιοι.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα από
δυτικές διευθύνσεις.
Θερµοκρασία σε µικρή άνοδο.

∆ευτέρα 11-10-2021
και Τρίτη 12-10-2021
Νεφώσεις µε βροχές και
σποραδικές καταιγίδες κυρίως
στα δυτικά, τα κεντρικά και τα
βόρεια. Φαινόµενα πιθανώς στα
δυτικά και το βορειοδυτικό
Αιγαίο κατά τόπους πιο ισχυρά.
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Στα 1,20 ευρώ η θερµοκηπιακή ντοµάτα, αυτή την περίοδο
από την Τριφυλία. Φιξαρίσµατα µε 79 λεπτά για το σύσπορο
και την αγορά να «θυµάται» τον Φεβρουάριο του 2011 όταν
το βαµβάκι έγραψε 2 δολάρια. Στα 4,20 ευρώ το κιλό η πρώτη
πράξη της χρονιάς για τα αγουρέλαια των Αγίων Αποστόλων
στη Λακωνία. Νέα άνοδος κατά 20 ευρώ ο τόνος για το
σκληρό σιτάρι στη Φότζια, που έπιασε τα 520 ευρώ ο τόνος.
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Άνεµοι µέτριας έντασης στα
νοτιοανατολικά δυτικοί
βορειοδυτικοί και στην υπόλοιπη
χώρα από βόρειες διευθύνσεις
µε βαθµιαία εξασθένηση.
Θερµοκρασία σε µικρή πτώση
σε όλη τη χώρα.

Τετάρτη 13-10-2021 ως
Παρασκευή 15-10-2021
Αραιές νεφώσεις σε όλη τη
χώρα, παροδικά αυξηµένες µε
τοπικές βροχές και σποραδικές
καταιγίδες στα δυτικά. Άνεµοι
νότιοι νοτιοανατολικοί µέτριας
έντασης. Θερµοκρασία χωρίς
αξιόλογη µεταβολή.

3-7Bf

Οι άνεµοι θα πνέουν
στο Αιγαίο βόρειοι
βορειοανατολικοί
4 έως 6 µποφόρ,
στα δυτικά νότιοι
νοτιοανατολικοί
4 έως 5 µποφόρ.

Αλτεναρίωση βαµβακιού
Μια µυκητολογική ασθένεια (Alternaria
alternata) ευρέως διαδεδοµένη σε
όλες τις βαµβακοπαραγωγικές χώρες
του κόσµου, που προσβάλλει κι άλλα
είδη αυτοφυών και καλλιεργούµενων
φυτών. Ο µύκητας προσβάλλει το
σύνολο του φυτού από τις κοτυληδόνες,
τα φύλλα και τα στελέχη µέχρι τα
καρύδια και τις ίνες. Προκαλεί
κοκκινοκαστανές κηλιδώσεις µε τη
µορφή οµόκεντρων κύκλων στα φύλλα,
οι οποίες µε την πάροδο του χρόνου
µεγαλώνουν και ξηραίνονται, ενώ
δηµιουργεί επίσης τρύπες σε αυτά.
Συνέπεια µίας σοβαρής προσβολής
αποτελεί η πρόωρη αποφύλλωση και το
πρόωρο άνοιγµα και πτώση καρυδιών.

Μέτρα αντιµετώπισης
Η διατήρηση της φυτείας σε καλή
φυσιολογική κατάσταση είναι ο
καλύτερος τρόπος αντιµετώπισης
της ασθένειας. Συστήνεται η διατήρηση
της εδαφικής υγρασίας σε
ικανοποιητικό επίπεδο ως το τέλος
της καλλιέργειας, όπως επίσης και η
στελεχοκοπή και ενσωµάτωση των
υπολειµµάτων σε µεγάλο βάθος (βαθύ
όργωµα). Οι ειδικοί επίσης καλούν για
έγκαιρη καταπολέµηση των µυζητικών
εντόµων, καθώς τα τσιµπήµατά τους
δηµιουργούν εισόδους για το µύκητα.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Θετικό το αποτύπωµα της ελληνικής
παραγωγής, λέει ο Βοϊτσεχόφσκι σελ. 44
• Έκπτωση φόρου εισοδήµατος 30% στις
αγροτικές συµπράξεις σελ. 8-9

• Η Blue White Robotics κάνει τα τρακτέρ
αυτόµατα µε ένα κιτ σελ. 20-37
• Η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών
µέσα από τους συνεταιρισµούς σελ. 19

• Πρώτη πράξη στα 4,20 ευρώ το κιλό για τα
αγουρέλαια των Αγίων Αποστόλων σελ. 36
• Φιξαρίσµατα στα 79 λεπτά για το σύσπορο,
µε υποστηρικτικά θεµελιώδη σελ. 22

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ Green Box Eκδοτική Α.Ε. • ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Γιάννης Πανάγος • ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ Μαρία Γιουρουκέλη • ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Γιώργος Κοντονής
• ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Παναγιώτης Αραβαντινός • ΑΤΕΛΙΕ Φανή Παπαπετροπούλου - Σοφία Ιντζεβίδου - Αναστασία Φωκά
• ΓΡΑΦΕΙΑ Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103232905, FAX: 2103232967 • ΕΚTΥΠΩΣΗ: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ Α.Ε. • ∆ΙΑΝΟΜΗ: ΑΡΓΟΣ Α.Ε.
• E MAIL: agrenda@agronews.gr
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδηµοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, µερική ή περιληπτική, η κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο,
µηχανικό, ηλεκτρονικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προηγούµενη άδεια του εκδότη. Νόµος 2121/1993 και κανόνες ∆ιεθνούς ∆ικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.
• URL: www.agronews.gr
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Δικαιώματα αρόσιμων

με 35 ευρώ μόνο για τους μικρούς
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΑΡΟΤΡΑΙΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ 2026
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ
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ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
2026 ΕΥΡΩ
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6.581

ΕΥΡΩ

Το πλάνο του
ΥΠΑΑΤ για
τις ενισχύσεις
στις αροτραίες
καλλιέργειες
περιλαμβάνει 20
ευρώ το στρέμμα
μοναδιαία αξία συν
15 ευρώ για την
αναδιανεμητική
πληρωμή στις μικρές
εκμεταλλεύσεις

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σε δικαιώµατα αξίας 20-20,5 ευρώ το
στρέµµα για τις αρόσιµες εκτάσεις και
αναδιανεµητική πληρωµή στα 15,17
ευρώ το στρέµµα, συγκλίνουν τα επίσηµα µοντέλα ενισχύσεων για τη νέα
ΚΑΠ που συνοδεύουν τη διαβούλευση που συνεχίζει ανά Περιφέρεια το
ΥΠΑΑΤ. Τα παραδείγµατα- από επίσηµο έγγραφο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού-,
δείχνουν µε σαφήνεια για τις αροτραίες εκτάσεις το πλαίσιο πληρωµών
που θα διαµορφωθεί για την περίοδο 2023-2026. Σηµειώνεται εδώ πως
σύµφωνα µε τον κ. Λιβανό τα ιστορικά δικαιώµατα θα µειώνονται ετησίως 25% και τα χαµηλά δικαιώµατα θα
αυξάνονται στο αντίστοιχο ποσοστό.
Παρακάτω, παρουσιάζονται αναλυτικά τα επίσηµα παραδείγµατα:
Παράδειγµα 1: Αροτραία έκταση
83,4 στρεµµάτων λαµβάνει σήµερα
άµεσες ενισχύσεις 1.366 ευρώ (σύνολο άµεσων ενισχύσεων). Η µοναδιαία αξία δικαιώµατος είναι 16,37 ευρώ το στρέµµα (µαζί το πρασίνισµα).
Θα πρέπει λοιπόν να συγκλίνει προς
τη θεωρητική µέση αξία των 20,24
ευρώ έως το 2026. Έτσι λοιπόν, ο δικαιούχος θα αυξάνει την ενίσχυσή

του κατά ετησίως, φτάνοντας τελικά
τα 1.688 ευρώ βασικής ενίσχυσης το
2026. Εδώ, έρχεται να λάβει και την
αναδιανεµητική πληρωµή (για το σύνολο της έκτασης σύµφωνα µε το παράδειγµα του ΥΠΑΑΤ) ύψους 15,17
ευρώ το στρέµµα. Τελικό ύψος πληρωµής, 2.970 ευρώ.
Παράδειγµα 2: Αροτραία έκταση
44,9 στρεµµάτων λαµβάνει σήµερα
724 ευρώ. Η µοναδιαία αξία δικαιώµατος είναι 16,12 ευρώ το στρέµµα.
Ο δικαιούχος θα αυξάνει την ενίσχυσή του, φτάνοντας τελικά τα 908 ευρώ βασικής ενίσχυσης. Με την αναδιανεµητική πληρωµή ύψους 15,17 ευρώ το στρέµµα, φτάνει τα 1599 ευρώ.
Παράδειγµα 3: Αροτραία έκταση µε
ιστορικά δικαιώµατα 33,5 στρεµµάτων
λαµβάνει σήµερα 1078 ευρώ. Η µοναδιαία αξία δικαιώµατος είναι 32,17
ευρώ το στρέµµα. Η ενίσχυση θα µειώνεται κ ετησίως, φτάνοντας τελικά

Νοέµβριος
Το Νοέµβριο αναµένεται να
ξεκαθαρίσει η τελική εικόνα
για τις άµεσες ενισχύσεις που
θα ισχύσουν για την περίοδο
2023-2026

τα 678 ευρώ βασικής ενίσχυσης το
2026. Με την αναδιανεµητική πληρωµή ύψους 15,17 ευρώ το στρέµµα,
φτάνει τα 1.193 ευρώ.
Παράδειγµα 4: Αροτραία έκταση
325 στρεµµάτων λαµβάνει σήµερα
6.131 ευρώ. Η µοναδιαία αξία δικαιώµατος είναι 18,86 ευρώ το στρέµµα.
Φτάνοντας το µέσο όρο των 20,24
ευρώ το στρέµµα, πληρώνεται τελικά 6.581 ευρώ βασικής ενίσχυσης
το 2026. ∆εν λαµβάνει αναδιανεµητική καθώς η έκτασή του είναι µεγαλύτερη από 90 στρέµµατα.

Βοσκοτόπια και δενδρώδεις
Προς το παρόν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει παρουσιάσει
επίσηµα στοιχεία για την τύχη των δικαιωµάτων και της αναδιανεµητικής
για βοσκοτόπια και πολυετείς εκτάσεις. Μεγάλο ρόλο θα παίξει το πώς
θα διαµορφωθεί ο τελικός αριθµός
των δικαιωµάτων µετά τη µοιρασιά
από το Εθνικό Απόθεµα 2021-2022.
Με βάση πάντως τα στοιχεία του 2020
για τον αριθµό των δικαιωµάτων, για
τα βοσκοτόπια διαµορφώνεται η µέση αξία κοντά στα 14 ευρώ το στρέµµα και για τις δενδρώδεις στα 26 ευρώ το στρέµµα. Το στρεµµατικό ποσό
της αναδιανεµητικής ενίσχυσης θα
διαφέρει σε σχέση µε τις αροτραίες.

Ιστορικά
Ετήσια µείωση 25% για τα
ιστορικά δικαιώµατα την
περίοδο 2023-2026
προανήγγειλε ο υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης,
Σπήλιος Λιβανός σε
συνάντηση που είχε την
περασµένη εβδοµάδα µε
κτηνοτρόφους στη Βάθη.

Βοσκότοπος
Όλα τα µοντέλα που έχει
παρουσιάσει επίσηµα το
ΥΠΑΑΤ εµφανίζει
κερδισµένους τους
παραγωγούς από το νέο
καθεστώς ενισχύσεων.
Ωστόσο αυτό δεν θα
ισχύσει στην
πραγµατικότητα, ιδιαίτερα
όσον αφορά τους
βοσκότοπους.

Στοιχεία

Προς το παρόν το
υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης δεν έχει
παρουσιάσει επίσηµα
στοιχεία για την τύχη των
δικαιωµάτων και της
αναδιανεµητικής για τις
υπόλοιπες περιφέρειες
ενίσχυσης δηλαδή τα
βοσκοτόπια και τις
πολυετείς εκτάσεις.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Χαµηλότερος αναµένεται φέτος ο συντελεστής
προσαύξησης δικαιωµάτων για νεαρούς αγρότες

Με την κατανοµή της βασικής ενίσχυσης θα
προχωρήσει και η αναδιανεµητική πληρωµή

Το ύψος της ενίσχυσης για γεωργούς νεαρής ηλικίας θα υπολογιστεί και
φέτος, µε τον πολλαπλασιασµό των ενεργοποιηθέντων δικαιωµάτων από
το νέο γεωργό, µε συντελεστή που αντιστοιχεί σε ποσοστό µεταξύ 25%
έως 50% της µέσης αξίας των δικαιωµάτων ενίσχυσης που κατέχει ή
µισθώνει ο/η γεωργός. Το 2020 αποφασίστηκε για πρώτη φορά να
είναι υψηλότερο του 25% και έφτασε το 36%. Φέτος, µετά την
προκήρυξη των Νέων Αγροτών, λογικά θα υπάρξουν περισσότεροι
δικαιούχοι, οπότε το ποσοστό δεν αναµένεται να είναι τόσο υψηλό.

Την ίδια κατανοµή ανά αγρονοµική περιφέρεια µε τη βασική ενίσχυση θα
ακολουθήσει ο προϋπολογισµός στο καθεστώς της αναδιανεµητικής,
σύµφωνα µε το κείµενο ∆ιαβούλευσης του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) για
την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023-2027. Αυτό σηµαίνει ότι για τα
βοσκοτόπια θα είναι διαθέσιµα περί τα 43 εκατ. ευρώ, για τις αροτραίες
εκτάσεις 80 εκατ. ευρώ και για τις δενδρώδεις καλλιέργειες και τα
αµπέλια 48 εκατ. ευρώ. Τα χρήµατα αυτά θα κατανέµονται µε τη µορφή
αναδιανεµητικής πληρωµής ετησίως, σε µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις.

Ισχύει το τσεκ
κτηνοτρόφων
χωρίς γη

kontonis@agronews.gr

Κανονικά και µε το νόµο, προβλέπεται η διατήρηση των ειδικών δικαιωµάτων των κτηνοτρόφων, δηλαδή
οι επιδοτήσεις κατόχων ζωικού κεφαλαίου χωρίς όµως επιλέξιµη γη
στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ. Το ζήτηµα αυτό είχε τεθεί πολλάκις από εκπροσώπους κτηνοτρόφων προς την
πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΑΤ, καθώς
υπήρχε ο φόβος πως τη νέα προγραµµατική περίοδο θα χαθεί αυτός ο τρόπος επιδότησης. Ωστόσο,
εδώ έρχεται η είδηση από τα στρατηγικά σχέδια άλλων χωρών, που
στο φάκελο των ενισχύσεων προβλέπονται τα αντίστοιχα πριµ για
αιγοπροβατοτρόφους και βοοτρόφους χωρίς επιλέξιµη γη. Ένα από
αυτά είναι και της Ισπανίας, όπου
στο φάκελο των συνδεδεµένων ενισχύσεων της νέας περιόδου, περιέχονται δύο ειδικά µέτρα για τις
συγκεκριµένες περιπτώσεις.
Υπενθυµίζεται το καθεστώς ενίσχυσης κτηνοτρόφων µε ειδικά δικαιώµατα είχε ενεργοποιηθεί την περίοδο 2007-2013 και
συνεχίστηκε την τρέχουσα προγραµµατική (Καν ΕΕ (1307/2013
Άρθρο 52 4β) µε τη µορφή συνδεδεµένης. ∆ικαιούχοι είναι όσοι
το 2014 είχαν στην κατοχή τους

ειδικά δικαιώµατα. Πρόκειται για
ένα ποσό της τάξης των 30 εκατ.
ευρώ, το οποίο αφορά σε µια µερίδα του κτηνοτροφικού κόσµου
που δεν µπόρεσαν στις προηγούµενες µεταρρυθµίσεις της ΚΑΠ να
µετατρέψουν σε εκτατικά τα δικαιώµατα που λάµβαναν στο παρελθόν. Οι αγελαδοτρόφοι αποτελούν την πολυπληθέστερη οµάδα στην κατηγορία αυτή και λαµβάνουν ετησίως εν είδη συνδεδεµένης ενίσχυσης ένα ποσό πέριξ
των 280 ευρώ ανά κεφάλι ζώου.
Σε αυτό το µοντέλο ενίσχυσης εντοπίζονται ορισµένες αδυναµίες, αφού δεν µπορούν να λάβουν
άλλες συνδεδεµένες ενισχύσεις, η
πληρωµή τους γίνεται µήνες µετά
την καταβολή του τσεκ ενώ το εισόδηµα από την ενίσχυση αυτήν
φορολογείται στο σύνολό του. Επιπλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα µεταβίβασης του δικαιώµατος,
όπως συµβαίνει µε τις ενισχύσεις
που συνδέονται µε τη γη.

∆ιαφοροποίηση
Οι συνδεδεµένες ενισχύσεις
µπορούν επίσης να προβλέπουν διαφορετικά ποσά
ανά οµάδα εδαφών και
ανά περιοχή
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ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ
∆ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

Θολό το πλάνο
συνδεδεμένων

Διατηρούνται τα ειδικά δικαιώματα των
κτηνοτρόφων χωρίς γη στη νέα ΚΑΠ υπό τη
μορφή συνδεδεμένης ενίσχυσης, πρόβλεψη
και για τη ζωνοποίηση με ξεχωριστό πριμ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Agrenda

Παράλληλα, φαίνεται πως οι συνδεδεµένες ενισχύσεις µπορούν επίσης να προβλέπουν διαφορετικά ποσά ανά οµάδα εδαφών (π.χ
εδάφη µε κλίση, ορεινά κ.λπ), αλλά και να ενεργοποιηθούν ανά ζώνη, σύµφωνα µε φακέλους χωρών
που έχουν προχωρήσει πολύ µπροστά στο στρατηγικό τους σχέδιο. Eισηγήσεις για την οριοθέτηση των
συνδεδεµένων ενισχύσεων σε συγκεκριµένες ζώνες καλλιέργειας,
µε βάση τις δυνατότητες της κάθε
περιοχής αλλά και τις ειδικότερες
ανάγκες της τοπικής κατανάλωσης, έχουν γίνει και εξετάζονται
και στη χώρα µας.
Από την άλλη, στην Ελλάδα ακό-

µα οι αρχές που απασχολούνται µε
το σχεδιασµό της νέας ΚΑΠ δεν έχουν αποκαλύψει το ποια προϊόντα θέλουν να εισάγουν στο καθεστώς που µπορεί να απορροφά
περί τα 240 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2023 και µετά.
Το µόνο που διαµηνύουν οι αρχές είναι πως «µελετάται να µεταβληθεί το καθεστώς των συνδεδεµένων ενισχύσεων κυρίως όσον αφορά στους τοµείς που θα απολαµβάνουν συνδεδεµένες ενισχύσεις»,
µε προτεραιότητα την ενίσχυση της
κτηνοτροφίας και του τοµέα των
∆ηµητριακών (κυρίως ψυχανθή).
Πάντως, αναµένεται «ψαλίδι» στα
18 επιδοτούµενα σήµερα προϊόντα.

«Η συνδεδεµένη εισοδηµατική
στήριξη µπορεί να χορηγηθεί
µόνο σε τοµείς που
αντιµετωπίζουν προβλήµατα
ανταγωνιστικότητας ή
βιωσιµότητας και κρίνονται ως
σηµαντικοί για
κοινωνικοοικονοµικούς ή
περιβαλλοντικούς λόγους»,
αναφέρεται στο κείµενο της
ενδιάµεσης διαβούλευσης. Μετά
την πρόσφατη συµφωνία για τη
νέα ΚΑΠ, το ποσοστό των
άµεσων ενισχύσεων που µπορεί
να διαθέσουν τα Κράτη Μέλη
κατ΄ ανώτατο για τη
συνδεδεµένη εισοδηµατική
στήριξη την περίοδο 2023
-2027 ανέρχεται στο 13%, από
το 8% σήµερα, ενώ παραµένει η
δυνατότητα χορήγησης επιπλέον
ποσοστού 2% για τις
πρωτεϊνούχες καλλιέργειες.
Κατά τη µεταβατική περίοδο
2021-2022, το καθεστώς των
συνδεδεµένων ενισχύσεων
διατηρείται όσον αφορά στους
τοµείς/προiόντα που
εντάσσονται µε µικρές
προσαρµογές του
προϋπολογισµού των Μέτρων
στους διαθέσιµους πόρους. Από
το 2023 , σύµφωνα µε τα
αποτελέσµατα της SWOT
ανάλυσης µελετάται η συνέχιση
του καθεστώτος της
συνδεδεµένης εισοδηµατικής
στήριξης για τους τοµείς των
∆ηµητριακών (κυρίως ψυχανθή)
και της Κτηνοτροφίας. Ο
καθορισµός λεπτοµερειών για
τη χορήγηση συνδεδεµένων θα
οριστικοποιηθεί στην πορεία.
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Αποζημίωση φωτιάς 45 ως 90 ευρώ η κυψέλη
Με ένα ποσό περί τα 90 ευρώ ανά κυψέλη περίπου αναµένεται
να αποζηµιωθούν οι πυρόπληκτοι µελισσοκόµοι, σύµφωνα µε
τις πρώτες εκτιµήσεις και τις αναρτήσεις του προέδρου του
ΕΛΓΑ στο facebook. Ωστόσο, αναµένονται οι τελικές αποφάσεις
για τον τρόπο και το ύψος της αποζηµίωσης. Σηµειωτέον ότι
όσοι δεν δήλωναν τα µελίσσια τους θα αποζηµιωθούν στο µισό
της προαναφερθείσας αποζηµίωσης, µε την υποχρέωση να
δηλώνουν και να έχουν ασφαλισµένα τα µελίσσια τους για 5

συνεχόµενα έτη. Σύµφωνα µε τον Κανονισµό Ασφάλισης
Ζωικού Κεφαλαίου του ΕΛΓΑ, προϋπόθεση για την πληρωµή
αποζηµιώσεων λόγω πυρκαγιάς αποτελεί η δήλωση εκ µέρους
του παραγωγού των µελισσοσµηνών στην ετήσια ∆ήλωση
Καλλιέργειας Εκτροφής. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν
ότι µεγάλο ποσοστό των καµένων κυψελών δεν ήταν
δηλωµένο, µε τον υφυπουργό Σίµο Κεδίκογλου να κάνει λόγο
για προσπάθεια αποζηµίωσης όλων των µελισσοκόµων.

Χωρίς διορθώσεις

προκαταβολή τσεκ,
διοικητικές πιο μετά
Ακόμα και άμεσα να ανοίξει το μηχανογραφικό
σύστημα, δεν υπάρχει χρόνος να περαστούν αλλαγές

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Με βάση τις δηλώσεις που έχουν γίνει και χωρίς να περαστούν οι διορθώσεις από την πλευρά
των παραγωγών φαίνεται πως θα γίνει η πληρωµή της προκαταβολής της ενιαίας ενίσχυσης. Αιτία, τα εξαιρετικά περιορισµένα χρονικά
περιθώρια, µε τον µηχανογράφο να συνεχίζει
εκβιαστικά να κρατά κλειστό το σύστηµα (τουλάχιστον µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές
οι γραµµές), που πέρυσι άνοιξε από τις 15 Σεπτεµβρίου για όποιους αγρότες και κτηνοτρόφους ήθελαν να προχωρήσουν σε διορθώσεις
µε διοικητικές πράξεις.
Πάντως, όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι από
τις Πύλες, ακόµα και άµεσα να ανοίξει το σύστηµα, δεν προλαβαίνουν µε τίποτα να περαστούν
οι διορθώσεις, που σηµαίνει ότι η προκαταβολή θα δοθεί χωρίς τις διοικητικές πράξεις και οι
όποιες διορθώσεις θα γίνουν µετά, για να συµψηφιστούν στην εξόφληση τα Χριστούγεννα.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Οργανισµού Πληρωµών σε πρόσφατη συνάντηση µε
Κρητικούς κτηνοτρόφους διαβεβαίωσε ότι «η

προκαταβολή της ενιαίας (70% βασικής) είναι
στο πλάνο του ΟΠΕΚΕΠΕ να δοθεί µεταξύ 2527 Οκτωβρίου και το αργότερο µέχρι τις 27 του
µήνα». Μάλιστα, ο ίδιος -αρκετά αόριστα- έκανε
λόγο και για την εξόφληση της ενιαίας, για την
οποία είπε ότι «θα γίνει, όπως κάθε χρόνο προς
το τέλος του έτους, κοντά στα Χριστούγεννα».
Μ’ αυτά κι αυτά, δείχνει να χάνεται η ευκαιρία που δίνει φέτος η Κοµισιόν για δυνατότητα καταβολής αυξηµένων άµεσων ενισχύσεων έως 70% από 50% που ισχύει κανονικά, από τις 16 Οκτωβρίου 2021, ενώ απίθανο προς
ώρας µοιάζει και το ενδεχόµενο για πληρωµή
στις 21 του µήνα, όπως έγινε πέρυσι, που είχε
ξεκινήσει την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου και αφορούσε συνολικό ποσό 696.596.038,36 ευρώ.
Σηµειωτέον, µε 3,5 εκατ. ευρώ έκλεισαν οι εκ-

Ενίσχυση ρητινεργατών
Σε 40 λεπτά ανά κιλό ρητίνης η
ενίσχυση ρητινεργατών για παροχή
υπηρεσιών πυροπροστασίας δασών
έτους 2020

κρεµότητες από την ενιαία της περσινής χρονιάς,
που αφορούσαν κυρίως καθεστώτα των άµεσων ενισχύσεων και των ενισχύσεων στα µικρά
νησιά Αιγαίου Πελάγους (ΜΝΑ) για τις αιτήσεις
του 2020, ενώ πιστώθηκαν και 16.864.458,27
ευρώ για την «καθυστερηµένη» σχεδόν ένα µήνα επιστροφή της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.
Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπουργείου,
«µε την πληρωµή αυτή, ο Οργανισµός ολοκληρώνει τις πληρωµές για τις αιτήσεις 2020, έχοντας καταβάλλει συνολικά περίπου 2 δισ. ευρώ».

Οδηγίες ΟΠΕΚΕΠΕ για τη µεταβολή
στοιχείων στο ΟΣ∆Ε του 2021
Εν τω µεταξύ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ µέσα στην εβδοµάδα εξέδωσε εγκύκλιο στην οποία περιγράφεται
η διαδικασία των διοικητικών πράξεων για τη
διόρθωση προφανών σφαλµάτων της ενιαίας
µετά την καταληκτική ηµεροµηνία τροποποίησής της, στην οποία βέβαια αναφέρεται ότι η έναρξη της υποβολής τους θα καθοριστεί µε νέα
ανακοίνωση. Οι µεταβολές στις ΕΑΕ διακρίνονται στις παρακάτω κατηγορίες:
Κατηγορία Ι: Μεταβολές α) στο πεδίο µε περιγραφή ΙΒΑΝ β) στο πεδίο µε περιγραφή ΑΦΜ γ)
διαγραφή ΕΑΕ. Οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφονται στην εγκύκλιο.
Κατηγορία ΙΙ: Μεταβολές που δεν εµπίπτουν
σε κανένα κανόνα ελέγχου. Γι’ αυτές ο χρήστης
µεταβάλλει την ΕΑΕ σε «πρόχειρη», καταχωρίζει
τις τροποποιήσεις και οριστικοποιεί χωρίς κανένα
άλλο έλεγχο από τους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Κατηγορία ΙΙΙ: Μεταβολές που εµπίπτουν στους
κανόνες ελέγχου που καθορίζονται στο σηµείο
3. Ο χρήστης µεταβάλλει την ΕΑΕ σε «πρόχειρη», καταχωρίζει τις τροποποιήσεις και υποβάλλει αίτηµα διοικητικής πράξης για να αξιολογηθούν και να εγκριθούν/απορριφθούν οι αιτούµενες µεταβολές και να οριστικοποιηθεί η ΕΑΕ.
Κατηγορία ΙV: Μη επιτρεπόµενες µεταβολές
που εµπίπτουν στους κανόνες ελέγχου που καθορίζονται στην εγκύκλιο. Γι’ αυτές δεν γίνεται
δεκτή η υποβολή αιτηµάτων διοικητικής πράξης.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
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ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΕΝΙΑΙΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

650700
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

2

Β’ ∆ΟΣΗ
ΝΕΩΝ
ΑΓΡΟΤΩΝ

90

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

3

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ
ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ
ΚΑΙ ΜΕΛΙ

19,9

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Αίτημα
πληρωμής για
απόσταξη έως
τη Δευτέρα
Το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα
11 Οκτωβρίου θα πρέπει να έχουν
ολοκληρώσει οι δικαιούχοι
οινοπαραγωγοί την απόσταξη
κρίσης των ποσοτήτων οίνων,
για τις οποίες έχουν πάρει έγκριση,
και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά
αίτηµα πληρωµής µέσω της
ψηφιακής υπηρεσίας. Αυτό ορίζει
η δεύτερη τροποποίηση της Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (αριθµ.
1903/194939/22-7-2021)
που καθορίζει τις λεπτοµέρειες
εφαρµογής του µέτρου της
απόσταξης οίνου σε περίπτωση
κρίσης για το έτος 2021.
Το άρθρο 16 «∆ιαδικασία
πληρωµής» τροποποιείται ως εξής:
β) Οι παρ 2α και 2β
αντικαθίστανται ως εξής: «2α. Η
υποχρέωση της παρ. 2 για τους
τελικούς δικαιούχους, θεωρείται
ότι έχει εκπληρωθεί όταν: Η
ποσότητα οίνου προς απόσταξη
είτε στο σύνολό της είτε η
υπολειπόµενη, της εγκριθείσας,
ποσότητας, έχει δεσµευτεί στο
χώρο αποθήκευσης του
οινοποιείου έως την 7η Οκτωβρίου
2021, για αποκλειστική χρήση
προς απόσταξη. Η διαδικασία
δέσµευσης πραγµατοποιείται υπό
τον διοικητικό έλεγχο της ∆ΑΟΚ
είτε µε µεταφορά της εν λόγω
ποσότητας οίνου σε ειδική
αποθήκη, τµήµα του οινοποιείου
ή στις ίδιες δεξαµενές, οι οποίες
είναι καταχωρηµένες. Στους
δεσµευµένους χώρους
αποθήκευσης πραγµατοποιείται
σφράγιση των δεσµευµένων
δεξαµενών µε µολυβοσφραγίδα
και σύνταξη σχετικής έκθεσης
δέσµευσης ποσοτήτων οίνου
προς απόσταξη».
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To νοµοσχέδιο
αφορά επιχειρήσεις
µε ετήσιο κύκλο
εργασιών έως 50
εκατ. ευρώ και θα
προβούν σε εταιρικό
µετασχηµατισµό και
µικρές επιχειρήσεις
που θα προχωρήσουν
σε συνεργασία
µε ετήσιο κύκλο
εργασιών έως 10
εκατ. ευρώ.

Χαμηλότοκος δανεισμός
για συμβολαιακή γεωργία
Οι επερχόμενες
νομοθετικές παρεμβάσεις
εξασφαλίζουν κριτήρια
επιλεξιμότητας σε αγρότες
για τα χαμηλότοκα δάνεια
του Ταμείου Ανάκαμψης

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Μια τάση µεγέθυνσης του µοντέλου της συµβολαιακής καλλιέργειας επεκτείνεται στα αγροτικά κέντρα της χώρας, η οποία πλέον αποκτά περισσότερη ισχύ µε δροµολογούµενες φορολογικές παρεµβάσεις αλλά και ένα
προνοµιακό καθεστώς χρηµατοδότησης από
κοινοτικά κονδύλια. Σε ό,τι αφορά τις θεσµικές προεκτάσεις αυτής της τάσης, τον τελευ-

ταίο καιρό ακούγεται ότι οι σχεδιασµοί για την
αφοµοίωση των πόρων του ταµείου Ανάκαµψης φιλοδοξούν να ξεκλειδώνουν δυνατότητες δανειοδότησης µε ευνοϊκούς όρους για όσους παραγωγούς θέλουν να εµπλακούν στο
πεδίο της συµβολαιακής. Το ίδιο ισχύει και
για τους συνεταιρισµούς.
Ήδη, οι επερχόµενες νοµοθετικές παρεµβάσεις όπως αυτές συζητήθηκαν στο υπουργικό
συµβούλιο της 4ης Οκτωβρίου, διαµορφώνονται σε συνάρτηση µε το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας, αποκαλούµενο
ως Ελλάδα 2.0 και στο βαθµό που οι παρεµβάσεις αυτές συναντούν τον τοµέα της γεωργίας, διαπιστώνεται η ανάγκη εδραίωσης οικονοµιών κλίµακας στην αγροτική παραγωγή,
κάτι που µε τη σειρά του εξασφαλίζει κριτήρια
επιλεξιµότητας σε αγρότες για τα χαµηλότοκα
δάνεια του Ταµείου Ανάκαµψης.
Ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Θεόδωρος Σκυλακάκης παρουσίασαν την
περασµένη ∆ευτέρα το νοµοσχέδιο για τα κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, το οποίο έχει τεθεί πλέον σε δηµόσια διαβούλευση παρουσιάζοντας αγροτικό ενδιαφέρον στο βαθµό που αφορά τις αγροτικές συµπράξεις και
τη συµβολαιακή γεωργία.
Συγκεκριµένα, εισάγεται ο θεσµός της συνεργασίας επιχειρήσεων για την από κοινού

προώθηση των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων και συµπεριλαµβάνει και τη συµβολαιακή
γεωργία. H διευκόλυνση αυτή, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, µε δεδοµένο ότι η δυναµική της
συµβολαιακής γεωργίας θέλει να επεκταθεί
τώρα και σε προϊόντα µε ρηχό παρελθόν σε
αυτού του είδους τις συναλλακτικές σχέσεις,
όπως είναι η πατάτα για παράδειγµα, όπου ήδη οι εταιρείες εισροών έρχονται να προσθέσουν στα χαρτοφυλάκιά τους ποικιλίες που
απευθύνονται κατά κύριο λόγο στις ανάγκες
της βιοµηχανίας. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι
περιπτώσεις παραγωγών που αλλάζουν καλλιέργειες αναζητώντας το συµβόλαιο που θα
τους επιτρέψει στη συνέχεια να εστιάσουν αποκλειστικά στον προγραµµατισµό των «υποχρεώσεών» τους στο χωράφι.
Επιστρέφοντας στο νοµοσχέδιο, αντικείµενό του είναι η προώθηση των συνενώσεων και
συνεργασιών µεταξύ µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων µε στόχο την επίτευξη οικονοµιών
κλίµακος, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας
των επιχειρήσεων, τη µείωση του «κενού ΦΠΑ»
και της αδήλωτης εργασίας, την αύξηση των
επενδύσεων των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, αλλά και τη βελτίωση της πρoσβασιµότητάς τους στο τραπεζικό σύστηµα.
Με τα κίνητρα των συνεργασιών και των συνενώσεων που εισάγει το νοµοσχέδιο, σε συνδυασµό µε τις αντίστοιχες προβλέψεις του Ε-

θνικού Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» (δάνεια σχεδόν µηδενικού
επιτοκίου), ενισχύονται οι µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις που επιθυµούν να αξιοποιήσουν
τις οικονοµίες κλίµακος και να ανταγωνιστούν
αποτελεσµατικότερα τόσο σε ό,τι αφορά την εξωστρέφεια, όσο και σε ό,τι αφορά τον αθέµιτο ανταγωνισµό που υφίστανται.
To νοµοσχέδιο αφορά επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζόµενους µε ετήσιο
κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και θα προβούν σε εταιρικό µετασχηµατισµό (συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή κ.ά.), καθώς και µικρές επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε συνεργασία και απασχολούν έως 50 εργαζοµένους µε ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ..
Να σηµειωθεί ότι και το πλάνο για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2022, στηρίζεται εν
πολλοίς και στην επιτάχυνση του ρυθµού πραγµατικών επενδύσεων από το νέο έτος, που αναµένεται ότι θα διευκολυνθεί µέσω της υλοποίησης των έργων του Ταµείου Ανάκαµψης
και Ανθεκτικότητας, µε άνω του 88% της συνολικής κατανοµής επιχορηγήσεων και δανείων
για το έτος να κατευθύνονται σε επενδύσεις,
εκ των οποίων το 41,6% σε δηµόσιες επενδύσεις µε υψηλή πολλαπλασιαστική επίδραση.
Μέρος του υπολοίπου εκτιµάται ότι θα κατευθυνθεί προς τη χρηµατοδότηση των εργαλείων χαµηλότοκου δανεισµού.
Ως γνωστόν, την περίοδο 2021-2026 αναµένεται να εκταµιευθούν 30,5 δισ. ευρώ στο
πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), εκ των οποίων 17,8 δισ. ευρώ
αφορούν σε επιχορηγήσεις και 12,7 δισ. ευρώ
σε δάνεια. Το «Ελλάδα 2.0» επιδιώκει το συνολικό ποσό των επενδυτικών πόρων που θα κινητοποιηθούν από τον ιδιωτικό τοµέα να προσεγγίσει τα 59 δισ. ευρώ, ποσό διπλάσιο από
το αντίστοιχο κονδύλι που θα εκταµιευθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης και Ανθεκτικότητας.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ

Τετράμηνη
παράταση
για διορθώσεις
σφαλμάτων
Τη χορήγηση 4µηνης παράτασης για
τη διόρθωση σφαλµάτων και την
υποβολή διοικητικών πράξεων
αντιρρήσεων στους δασικούς χάρτες
προβλέπει το νοµοσχέδιο για την
ενεργειακή απόδοση, από την ηµέρα
που θα ψηφιστεί.
Συγκεκριµένα η παράταση χορηγείται
για τις εξής διαδικασίες:
Για τις εσωτερικές διορθώσεις στο
περιεχόµενο των δασικών χαρτών.
Στο χρονικό περιθώριο που έχουν
στη διάθεσή τους οι πολίτες να
υποβάλλουν στις δασικές υπηρεσίες
των νοµών διοικητικές πράξεις που
έχουν στη διάθεσή τους.
Στον χρόνο άσκησης αντιρρήσεων
κατά του περιεχοµένου των δασικών
χαρτών.

Έκπτωση φόρου
εισοδήματος 30%
στις συμπράξεις

µικής οντότητας ποσό ίσο µε το 10% τουλάχιστον του εταιρικού του κεφαλαίου και το
εταιρικό κεφάλαιο του νέου νοµικού προσώπου ή της νέας οντότητας δεν µπορεί να
υπολείπεται του ποσού των 150.000 ευρώ.
β) στην περίπτωση που η συνεργασία
πραγµατοποιείται δυνάµει σύµβασης ή συµφωνίας µε αντικείµενο τη συµβολαιακή γεωργία, κάθε συνεργαζόµενος παραγωγός
εισφέρει ποσότητες προϊόντων ίσες µε το
40% τουλάχιστον της συνολικής ποσότητας της παραγωγής του.

Με το νέο σχέδιο νόμου, που είναι σε διαβούλευση
έως 30 Νοεμβρίου, σε περίπτωση συγχωνεύσεων
και μετασχηματισμών ο φορολογικός συντελεστής
μειώνεται από το 22% στο 15,5% για τρία χρόνια
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

PROJECT FUTURE

Αιτήσεις
έως 1η
Νοεμβρίου
Ξεκίνησε ο 7ος κύκλος του
προγράµµατος εταιρικής
υπευθυνότητας Project Future που
υλοποιεί από το 2018 η Τράπεζα
Πειραιώς, το οποίο διευρύνεται µε
νέες εκπαιδεύσεις σε τοµείς αιχµής
και µε νέες συνεργασίες. Το Project
Future, το οποίο πραγµατοποιείται σε
συνεργασία µε το ReGeneration,
συνδέει την τριτοβάθµια εκπαίδευση
µε την αγορά εργασίας και παρέχει
σε νέους πτυχιούχους τις δεξιότητες
που χρειάζονται στη σύγχρονη
αγορά. Οι αιτήσεις συµµετοχής για
τον 7ο κύκλο υποβάλλονται έως την
1 Νοεµβρίου στην ιστοσελίδα
https://www.projectfuture.gr/ .

Έκπτωση φόρου 30% για τρία έτη σε περίπτωση συγχωνεύσεων και µετασχηµατισµών
µικρών επιχειρήσεων, ανάµεσά τους και αγροτικών, µε την προϋπόθεση ότι η εταιρική σχέση να διαρκεί τουλάχιστον πέντε έτη, εν είδη συµβολαίου έρχεται µε νέα νοµοθετική παρέµβαση που φιλοδοξεί µεταξύ άλλων να τονώσει τις συνεργασίες µεταξύ παραγωγών.
Αυτό προβλέπει το υπό διαβούλευση έως
τις 30 Νοεµβρίου σχέδιο νόµου του υπουργείου Οικονοµικών, που δίνει κίνητρα για
συγχωνεύσεις και εξαγορές µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, ενώ αποκλείει τις συνεργασίες και εξαγορές µεταξύ µεγάλων επιχειρήσεων. Στην περίπτωση δηλαδή συγχω-

νεύσεων και µετασχηµατισµών ο φορολογικός συντελεστής µειώνεται από το 22%
στο 15,5% για τρία χρόνια.
Αναλυτικά, σύµφωνα µε το άρθρο 4, προβλέπεται ότι για την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων, «παρέχεται το κίνητρο της
απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήµατος για κάθε συνεργαζόµενο πρόσωπο επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν, µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, κατά 30%,
εφόσον πληρούνται τα εξής:
α) στην περίπτωση που η συνεργασία
πραγµατοποιείται δυνάµει της ίδρυσης νέου νοµικού προσώπου ή άλλης νοµικής οντότητας, καθένα από τα συνεργαζόµενα
πρόσωπα εισφέρει στο εταιρικό κεφάλαιο
του υπό ίδρυση νοµικού προσώπου ή νο-

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΡΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

22%

}

Απαλλαγή από τον φόρο εισοδήµατος
στην περίπτωση µετατροπής ατοµικής
επιχείρησης ή συνένωσης ατοµικών
επιχειρήσεων
Στην περίπτωση µετατροπής ατοµικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρεία (δηλαδή από µπλοκάκι σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη ή άλλο νοµικό πρόσωπο) ή σε περίπτωση συνένωσης ατοµικών επιχειρήσεων µε σκοπό τη δηµιουργία νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας, παρέχεται στη
νέα εταιρεία το κίνητρο της απαλλαγής από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί
των πραγµατοποιούµενων προ φόρου κερδών, κατά ποσοστό 30%, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) η ατοµική επιχείρηση που µετατρέπεται ή οι συνεργαζόµενες ατοµικές έχουν ιδρυθεί τουλάχιστον προ τριετίας από την
ηµεροµηνία της µετατροπής ή της έναρξης
της συνεργασίας,
β) η νέα εταιρεία τηρεί λογιστικά αρχεία
µε το διπλογραφικό σύστηµα, και
γ) σε περίπτωση συνένωσης περισσότερων ατοµικών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών της νέας εταιρείας είναι ίσος ή µεγαλύτερος κατά 150% από αυτόν της ατοµικής επιχείρησης.

ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΣΤΟ

15,5%

30%
ΜΕΙΩΣΗ
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άλλα 20 ευρώ
πάνω η Φότζια

Σ

την ελληνική αγορά η εξαγωγή
σκληρού σίτου έχει περάσει τα
480 ευρώ ο τόνος FOB και οι περισσότεροι θεωρούν πως έχει βάλει ξανά πλώρη για τα υψηλά των 500 ευρώ ο τόνος. Στην εσωτερική αγορά δεν βιώσαµε ιδιαίτερα την πρόσφατη πτώση, καθώς οι µεγάλοι µύλοι όλο και κάτι αγόραζαν, υποστηρίζοντας τις τιµές µας. Η άνοδος στους δείκτες της Ιταλίας και της Γαλλίας δείχνει πως η πτώση πριν από µερικές εβδοµάδες ήταν παροδική.
Το βαµβάκι συνέχισε της ξέφρενη πορεία και µόνο στις τελευταίες συνεδριάσεις
παρατηρήθηκε µια µικρή κόπωση. Η Κίνα
ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει µ έντονους
ρυθµούς τις πωλήσεις κρατικών αποθεµάτων µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου, γεγονός
το οποίο προκάλεσε µια πρόσκαιρη πίεση
στις τιµές. Τα φιξαρίσµατα των κλωστηρίων στην πτώση στηρίζουν την αγορά όποτε αυτή πάει να διορθώσει. Βασικός κίνδυνος εξακολουθεί να είναι ένα γενικευµένο γύρισµα των εµπορευµάτων και ξεφόρτωµα των κερδοσκοπικών τοποθετήσεων.
Με αύξηση στρεµµάτων ξεκίνησαν οι
φυτεύσεις φράουλας, µε πρώτη την ποικιλία Fortuna, που συγκοµίζεται µετά τις 20
Νοεµβρίου και ακολουθούν οι ποικιλίες
Victory και Camarosa που φυτεύονται τον
Ιανουάριο. Στον ΑΣ Υρµίνη της Ν. Μανωλάδας Ηλείας αναµένεται στρεµµατική αύξηση
περίπου 10% από πέρυσι. Η περσινή εµπορική σεζόν ήταν πολύ καλή από άποψη τιµών, µε αυξηµένες εξαγωγές κυρίως λόγω
ελλειµµατικής παραγωγής στην Ισπανία.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE

02/09

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

09/09

16/09

23/09

30/09

500

450

490

490

490

93,15

93,94

93,50

91,90
103,70

07/10

520

111,61

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

233

233

233

288

295

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

264

264

258

258

275

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

209,5

209,5

209,5

209,5

250

250

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

3,28

3,31

3,34

3,28

3,19

3,20

488,00

476,50

515,60

513,90

511,50

510,60

1285,20

1272,60

1293,20

1284,20

1251,60

1246,60

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)
ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)
ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

16,84

17,50

17,19

17,32

310
285

18,75

18,19

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

89,80

87,27

74,32

76,55

85,30

82,12

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

126,250

124,200

128,57

128,57

125,20

130,05

104,51

105,23

105,78

106,03

105,98

105,18

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Στο 1,20 ευρώ η θερµοκηπιακή
Την αγορά καλύπτει η Τριφυλία, Νοέµβριο πρώτες ποσότητες από Κρήτη
Προβλήµατα ποιότητας στην υπαίθρια ντοµάτα, αυξηµένες οι εισαγωγές
Αρχή µε 1,40 ευρώ το κιλό έκαναν οι πρώτης ποιότητας θερµοκηπιακές ντοµάτες που
συγκοµίστηκαν στην Κυπαρισσία προς τα
τέλη του Σεπτέµβρη, µε την αγορά πλέον
να διαµορφώνεται γύρω από τα 1,20 ευρώ
το κιλό στον παραγωγό, όσο αυξάνονται οι
διαθέσιµες ποσότητες. Οι λιγοστές υπαίθριες ντοµάτες από τα βόρεια παραγωγικά
κέντρα της χώρας εµφάνισαν έντονα ποιοτικά προβλήµατα, κάτι που περιόρισε αισθητά το εµπορεύσιµο τονάζ, µε αποτέλεσµα µέχρι πριν από µερικές ηµέρες η χώρα

Τιμές παραγωγού
θερμοκηπιακής
ντομάτας
(ευρώ το κιλό)
Τέλη Σεπτεµβρίου

1,40

να εξυπηρετεί τις ανάγκες της βασιζόµενη κυρίως στην εισαγωγή. Ενδεικτικό ότι
πιο εύκολα έβρισκε κανείς στο ράφι ντοµάτα από την Ολλανδία, παρά ελληνική.
Πλέον η αγορά εξυπηρετείται κυρίως από τα 1.100 στρέµµατα στην Τριφυλία και
τα γειτονικά παραγωγικά κέντρα, ενώ µέσα στο Νοέµβριο αναµένονται και οι πρώτες ουσιαστικές ποσότητες από την Κρήτη.
Η παραγωγή φαίνεται ότι θα είναι µικρή,
αφού λόγω του καλοκαιρινού καύσωνα,
οι πρώτοι σταυροί δεν είχαν καλό δέσιµο.

Η ιστορία δείχνει
το δρόμο για τα νέα
αγροτικά μονοπάτια
Το βιβλίο της Τράπεζας Πειραιώς γίνεται αφετηρία
για ενδυνάμωση της στήριξής της στον πρωτογενή

Πρώτη κρούση
στα 4,20 για
αγουρέλαιο
418.90

414.54

410,48

410,80

16/09

23/09

400,66

Απώλειες

09/09

30/09

07/10
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Εξακολουθεί να επιβαρύνει τα
φυτά και ο επίµονος ιός της
καστανής ρυτίδωσης, που κόβει
σηµαντικά από τις αποδόσεις

Αρχές Οκτωβρίου

1,20

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ζήτηση

Η κατάσταση στην αγορά
είναι ενθαρρυντική, µε τη
ζήτηση σε υψηλά επίπεδα
ήδη από το καλοκαίρι

Ισορροπίες

Από την επόµενη καλλιεργητική
περίοδο αναµένονται και τα πρώτα
υβρίδια Ελπίδα, µε αντοχή στον ιό
της καστανής ρυτίδωσης

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Αφορµή για την αναζήτηση µιας «γέφυρας» ανάµεσα στο χθες και το αύριο της ελληνικής γεωργίας, τείνει να
αποτελέσει η τελευταία πολυτελής έκδοση της Τράπεζας Πειραιώς µε τίτλο
«O αγροτικός τοµέας στην Ελλάδα» η
οποία είναι «καρπός» του εορτασµού
των 200 χρόνων από την απελευθέρωση του έθνους.
Το βιβλίο που υπογράφουν οι καθηγητές του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου
Αθηνών Σέρκο Ζαρουτουνιάν (επιβλέ-

Τιμή παραγωγού
ευρώ/κιλό
2021

4,20

2020

3,80
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Φυσική αγορά και
τεχνικά ανεβάζουν
το βαμβάκι
Παγώνει εξαγωγές
σκληρού σε Ευρώπη
ο Καναδάς

Άδεια ράφια βρίσκει
η εγχώρια ντοµάτα
Αρχή µε 1,40 ευρώ το κιλό έκαναν
οι πρώτης ποιότητας θερµοκηπιακές
ντοµάτες που συγκοµίστηκαν στην
Κυπαρισσία προς τα τέλη του Σεπτέµβρη,
µε την αγορά πλέον να διαµορφώνεται
γύρω από τα 1,20 ευρώ το κιλό.

Ο περιορισµένος
πολιτικός
χρόνος
και το
πελατειακό
σύστηµα
δεν αφήνουν και
πολλά για
αξιοποίηση του
συγγράµµατος.

πων), Κωσταντίνος Τσιµπούκας, ∆ηµήτρης Παναγιωτόπουλος και Ελευθέριος Νέλλας, δείχνει να διερευνά µε ψυχραιµία την αγροτική πορεία της σύγχρονης Ελλάδας, να αναδεικνύει τους
µεγάλους σταθµούς της, να αντλεί διδάγµατα από την εξέλιξη των πραγµάτων και να καταλήγει σε κάποια συµπεράσµατα, ικανά να αποτελέσουν βάση
για έναν µακροπρόθεσµο σχέδιο, προσαρµοσµένο στις ανάγκες των καιρών.
Βεβαίως, ο περιορισµένος πολιτικός
χρόνος, οι αδήριτες ανάγκες του πελατειακού συστήµατος και οι εγγενείς αδυναµίες του πολιτικού προσωπικού
να µετατρέψει την ιστορική εµπειρία
και τις επιστηµονική τεκµηρίωση σε
πολιτική πράξη δεν αφήνουν πολλά
περιθώρια για αξιοποίηση του εν λόγω συγγράµµατος.
Την ίδια στιγµή, για την Τράπεζα Πει-

ραιώς, η διοίκηση της οποίας επέλεξε να
χρηµατοδοτήσει το συγκεκριµένο πόνηµα, η έκδοση του βιβλίου αποτέλεσε µια ακόµα αφορµή για την ανάδειξη του οραµατισµού για τον αγροτικό
χώρο και την παρουσίαση των ειδικότερων χρηµατοδοτικών κυρίως δράσεων που θα µπορούσαν να δώσουν µια
νέα πνοή στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας. Σ’ αυτό το κλίµα, ο πρόεδρος, Γεώργιος Χατζηνικολάου, ο διευθύνων σύµβουλος, Χρήστος Μεγάλου και ο διευθυντής αγροτικής τραπεζικής, Άλκης Αλεξάνδρου, ανέπτυξαν
τις δράσεις της τράπεζας για την ανασύσταση και βιώσιµη ανάπτυξη του Αγροδιατροφικού Τοµέα.
Για την Αποτελεσµατική ∆ιαχείριση Αρδευτικού Νερού, προβλέπεται:
Υποστήριξη σηµαντικών έργων υποδοµών
για εξοικονόµηση του
νερού που θα ενταχθούν
στο Ταµείο Ανάκαµψης.
Προγράµµατα χρηµατοδότησης υγιών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων για επενδύσεις
αυτοπαραγωγής ενέργειας.
Νέο εξειδικευµένο πρόγραµµα χρηµατοδότησης αγροτών, µε προσφορά µειωµένου επιτοκίου κατά 30% έως
30.6.2022, για την εγκατάσταση ή επισκευή σύγχρονων συστηµάτων άρδευσης και εξοικονόµησης νερού.
Για την Ανάπτυξη της Ενεργητικής Προστασίας Καλλιεργειών, προβλέπεται:
Προγράµµατα χρηµατοδότησης της επιχορήγησης των δικαιούχων του µέτρου 5.1 του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης µε προσφορά µειωµένου επιτοκίου κατά 30% έως 30.6.2022,
για επενδύσεις µε εστίαση στη µείωση
των επιπτώσεων φυσικών φαινοµένων.
Συµµετοχή της Τράπεζας ως µελετητικό
µέλος στο έργο της εκπόνησης Μελέτης για την Αγροδιατροφή και χρηµατοδότηση έρευνας για νέους κινδύνους
από την κλιµατική κρίση στη γεωργία.

Tις δράσεις της Τράπεζας
για την βιώσιµη ανάπτυξη
του αγροτικού τοµέα
παρουσίασαν τα στελέχη
της κατά την παρουσίαση
του βιβλίου.

Παρεµβάσεις
για ανασύσταση
εκµεταλλεύσεων
Για την ανασύσταση των αγροτικών
εκµεταλλεύσεων που επλήγησαν από τις
καταστροφικές πυρκαγιές φετινού
καλοκαιριού το πλάνο παρεµβάσεων της
Τράπεζας Πειραιώς προβλέπει µειωµένα
επιτόκια και διευκολύνσεις για
συµβολαιακή και Κάρτα Αγρότη.
Συγκεκριµένα προβλέπει προγράµµατα
χρηµατοδότησης µε µειωµένο επιτόκιο
κατά 30% και προτεραιοποίηση
αιτηµάτων έως 30.6.2022:
για την αγορά φυτικού & ζωικού
κεφαλαίου και την αγορά κυψελών
για την αγορά ζωοτροφών,
για την αγορά γεωργικού εξοπλισµού,
σταβλικών εγκαταστάσεων, κ.λπ.
Για υποστήριξη των πληγέντων που είναι
ενταγµένοι στη Συµβολαιακή Γεωργία &
Κτηνοτροφία προβλέπεται:
Παράταση χρονικού διαστήµατος
χρήσης καρτών παραγωγών κατ’
ανώτατο 3 µήνες από τη λήξη του ορίου
Εξέταση αύξησης ορίου Κάρτας Αγρότη.
Τµηµατική αποπληρωµή ενήµερων
οφειλών υφιστάµενων καρτών
Συµβολαιακής Γεωργίας-Κτηνοτροφίας
έως 12 µήνες από τη λήξη των ορίων τους.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κινήσεις για το ακτινίδιο
στα πρότυπα του Zespri
Χώρο ραγδαίας ανάπτυξης στον
δυναμικό τα τελευταία έτη κλάδο του ελληνικού ακτινιδίου εντοπίζει η Τράπεζα Πειραιώς,
με τη διοίκηση της τράπεζας να
δηλώνει έτοιμη να χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες οι οποίες
θα ενισχύσουν σημαντικά τις
υποδομές για τη διαχείριση της
εγχώριας παραγωγής το προϊόντος (logistics) και θα διευκολύνουν κυρίως τα συνεργατικά
σχήματα που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο κλάδο.
Στο παράδειγμα του συνεταιρισμού Zespri που συστάθηκε το 1997 στη Νέα Ζηλανδία, αναφέρθηκε διεξοδικά
στην ομιλία του ο Γενικός Διευθυντής Αγροτικής Τραπεζικής Άλκης Αλεξάνδρου, τονίζοντας ότι η Τράπεζα Πειραιώς είναι έτοιμη να χρηματοδοτήσει εγχειρήματα και πρωτοβουλίες, κυρίως στο πεδίο των
logistics γύρω από το προϊόν,
έτσι ώστε και το ελληνικό ακτινίδιο να γνωρίσει τη θέση που
του αξίζει στη διεθνή αγορά.
Σε μια παράλληλη ανάγνωση του 24 ετών νεοζηλανδέζικου συνεταιρισμού, η Ελλάδα

Νέος Κόσμος
Μέσα σε 25 χρόνια
η νεοζηλανδική
εταιρεία Zespri
εξελίχθηκε σε
παγκόσμια δύναμη
του ακτινιδίου

πούλησε το 2020 ακτινίδια με
μέση τιμή 0,70 ευρώ το κιλό, όταν ο Zespri που διατηρεί 2.800
παραγωγούς και διαχειρίζεται
600.000 τόνους ακτινιδίων ετησίων, διαμορφώνει μέση τιμή στα 1,5 ευρώ το κιλό.
«Προβλέψεις εμπειρογνωμόνων κάνουν λόγο για αύξηση της ελληνικής παραγωγής τα επόμενα χρόνια κατά
τουλάχιστον 70.000 τόνους από τους 265.000 που παρήγαγε το 2020. Βλέπουμε όμως ότι μόλις το 50% της παραγωγής
μπορεί να φυλαχτεί σε θαλάμους κάτι που σημαίνει είτε ότι γίνονται βεβιασμένες πωλήσεις, είτε υποβάθμιση της ποιότητας. Για να προσεγγίσουμε
τη Zespri που έχει ετήσιες πωλήσεις 1,8 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 200 εκατ. ευρώ,
η Πειραιώς θέλει να συμμετάσχει σε προσπάθειες δημιουργίας στρατηγικών κέντρων διαλογής και διαχείρισης σε Θεσσαλονίκη, Πάτρα και ίσως Αλεξανδρούπολη και Βόλο, προκειμένου το ελληνικό ακτινίδιο να
γίνει ανάλογο του Zespri» δήλωσε ο κ. Αλεξάνδρου.

12 Agrenda
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ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΑΠΟΝΙΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΥΡΩ/ΣΤΡΜ./ΕΤΗΣΙΩΣ)
ΑΓΡΑΝΑΠΑΥΣΗ
ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
ΒΑΜΒΑΚΙ

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
43,5
60
60
60

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
45,1
50,2
60
60

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ∆. ΕΛΛΑ∆Α

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

53,4
50,2
60
60

50,2
50,2
60
60

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ
46,5
60
60
31,7

ΘΕΣΣΑΛΙΑ
35,8
60
51,5
31,6

ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ∆. ΕΛΛΑ∆Α
35,8
60
55,4
32

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
35,8
60
60
32,2

ΑΜΕΙΨΙΣΠΟΡΑ
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ
ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ
ΒΑΜΒΑΚΙ
ΗΛΙΑΝΘΟΣ

ΠΑΡΥ∆ΑΤΙΑ ΖΩΝΗ ΑΝΑΣΧΕΣΗΣ

ΧΛΩΡΑ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆Η
ΕΛΙΑ
ΡΟ∆ΑΚΙΝΙΑ ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ
ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ
ΜΗΛΙΑ ΑΧΛΑ∆ΙΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
27,2
45,2
31,7

ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΣΙΤΗΡΑ, ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ, ΨΥΧΑΝΘΗ, ΠΑΤΑΤΕΣ,
ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ, ΦΡΕΣΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΒΑΜΒΑΚΙ ΚΑΙ ΗΛΙΑΝΘΟ

18,8

Έκταση ζώνης
ανάσχεσης
πλάτους 4 µέτρων/
ενταγµένη έκταση

x

Τυπικό
Ακαθάριστο
Κέρδος
(ΤΑΚ)

Το νέο πλάνο της Απονιτροποίησης
για δεσμεύσεις περιόδου 2022-2023
Σε αρδευόμενα αγροτεμάχια η εφαρμογή του Μέτρου με μία πρόσκληση για δράσεις
αμειψισποράς, αγρανάπαυσης και μία για χλωρά λίπανση, παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆ιετείς δεσµεύσεις
Το έτος 2022 (φθινοπωρινές καλλιέργειες
2021-εαρινές καλλιέργειες 2022) θα
αποτελέσει το πρώτο
έτος εφαρµογής των
δεσµεύσεων

Συνδυασµοί
Ένας υποψήφιος
δύναται να υποβάλλει
αίτηση και στις δύο
Προσκλήσεις της ∆ράσης για διαφορετικά
αγροτεµάχια µε εξαίρεση το συνδυασµό
ειδικών δεσµεύσεων
αµειψισποράς – αγρανάπαυσης, καθώς και
αγρανάπαυσης – ζώνη
ανάσχεσης

Με τέσσερις επί µέρους δράσεις µοιρασµένες σε δύο ξεχωριστές προκηρύξεις
µε δικό τους µπάτζετ και βαθµολογική
βάση, προδηµοσιεύτηκε το Μέτρο Απονιτροποίησης. Tο πρόγραµµα θα δηµοσιευθεί ολοκληρωµένο για αιτήσεις έως τα τέλη του έτους, µε τις εντάξεων
να υποψηφίων να πραγµατοποιούνται
βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης
(ΕΑΕ) έτους 2021 (έτος αναφοράς), ενώ το έτος 2022 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2021 – εαρινές καλλιέργειες
2022) θα αποτελέσει το πρώτο έτος εφαρµογής των δεσµεύσεων.
Σηµειώνεται εδώ πως αποκλείονται
από την ένταξη αγροτεµάχια τα οποία:
α) κατά το έτος 2021, εξακολουθούν
να είναι ενταγµένα στη δράση 10.1.04
(Απονιτροποίηση) ή κατά το έτος 2021,
εξακολουθούν να είναι ενταγµένα σε
άλλη δράση του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιµατικά µέτρα»
ή του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία»
του ΠΑΑ 2014-2020.
∆ικαιούχοι είναι γεωργοί, φυσικά ή
νοµικά πρόσωπα ή οµάδες αυτών, οι
οποίοι είναι κάτοχοι αρδευόµενης γεωργικής έκτασης. Αναλυτικά οι δράσεις σύµφωνα µε την προδηµοσίευση
έχουν ως εξής:

1η Προκήρυξη
Αγρανάπαυση: Οι δικαιούχοι πρέπει να
θέτουν ετησίως σε αγρανάπαυση έκταση, η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον στο
30% της συνολικά ενταγµένης έκτασης,
ποσοστό το οποίο δύναται να αυξηθεί έως 50% (χωρίς επιπλέον ενίσχυση). Εάν
η δέσµευση της αγρανάπαυσης εφαρµοστεί σε αγροτεµάχια µε κλίση µεγαλύτερη του 8%, ο δικαιούχος θα υποχρεούται
να εγκαταστήσει στα αγροτεµάχια αυτά,
φυτά εδαφοκάλυψης (κατάλληλα χειµερινά ψυχανθή, σιτηρά και σταυρανθή και
µείγµατα αυτών). Το ύψος της ενίσχυσης
ποικίλει ανάλογα µε την Περιφέρεια και
θα κυµανθεί: Καλαµπόκι: 43,5 έως 53,4
ευρώ, Ζαχαρότευτλα: 50,2 έως 60 ευρώ,
Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά: 60 ευρώ, Βαµβάκι: 60 ευρώ.
Aµειψισπορά: Οι δικαιούχοι αναλαµβάνουν να θέτουν ετησίως σε αµειψισπορά
έκταση, η οποία αντιστοιχεί τουλάχιστον
στο 30% της συνολικά ενταγµένης αρδεύσιµης έκτασης, ενώ το ποσοστό δύναται
να αυξηθεί µέχρι και στο 90% (χωρίς επιπλέον ενίσχυση). Το ύψος ενίσχυσης ανά
στρέµµα θα ποικίλει ανάλογα µε την Περιφέρεια και θα οριστεί ως εξής: Αραβόσιτος 43,5 ευρώ έως 53,4 ευρώ το στρέµµα, Ζαχαρότευτλα: 35,8 έως 46,5 ευρώ,
Υπαίθρια φρέσκα λαχανικά και κηπευτικά 60 ευρώ, Βαµβάκι 51,5 έως 60 ευρώ,
Ηλίανθος 31,6 έως 32,2 ευρώ.

2η προκήρυξη
Ζώνη Ανάσχεσης: Οι δικαιούχοι θα
αναλάβουν να εφαρµόσουν παρυδάτια ζώνη ανάσχεσης πλάτους τουλάχιστον 5 µέτρων, κατά µέσο όρο, στα ενταγµένα στη δέσµευση αγροτεµάχια
που εφάπτονται µε επιφανειακά ύδατα (ποτάµια, υδατορέµατα, λίµνες, αρδευτικές διώρυγες, αποστραγγιστικές
τάφρους κ.ά.). Η δέσµευση θα αφορά
τις εξής καλλιέργειες: Χειµερινά σιτηρά, καλαµπόκι, ψυχανθή, πατάτες, ζαχαρότευτλα, φρέσκα λαχανικά, βαµβάκι και ηλίανθο. Το ύψος ενίσχυσης (απώλεια εισοδήµατος) για την ειδική δέσµευση υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο: Ύψος ενίσχυσης (ευρώ/Ha/έτος) = (έκταση ζώνης ανάσχεσης πλάτους 4 µέτρων/ενταγµένη έκταση) * Τυπικό Ακαθάριστο Κέρδος (ΤΑΚ).
Χλωρά λίπανση: Η δράση αυτή αφορά δενδροκαλλιεργητές που θα εφαρµόζουν χλωρά λίπανση µε φυτά εδαφοκάλυψης στον υποόροφο των δενδρώνων,
σε έκταση που αντιστοιχεί τουλάχιστον
στο 20% της ενταγµένης έκτασης, ενώ
το ποσοστό δύναται να αυξηθεί (χωρίς
επιπλέον ενίσχυση). Η ενίσχυση ανά
στρέµµα θα οριστεί ως εξής: Εσπεριδοειδή 27,2 ευρώ, ελιά 45,2 ευρώ, ροδακινιά -νεκταρινιά- βερικοκιά 31,7
ευρώ, µηλιά-αχλαδιά 18,8 ευρώ. Επιλέξιµες είναι όλες οι Περιφέρειες.

Επιλέξιµες
περιοχές
παρέµβασης
Η δράση εφαρµόζεται
στις 30 περιοχές οι οποίες
έχουν χαρακτηριστεί
ως ευπρόσβλητες από τη
νιτρορύπανση γεωργικής
προέλευσης, καθώς και
στις ακόλουθες 7 περιοχές
σηµαντικών υγροτόπων:
1. Εθνικός ∆ρυµός Πρεσπών
2. Υγρότοποι Αµβρακικού
3. Εθνικό Πάρκο Λίµνης
Παµβώτιδας Ιωαννίνων
4. Εθνικό Πάρκο
Λιµνοθαλασσών Μεσολογγίου –
Αιτωλικού
5. Λίµνες Τριχωνίδα –
Λυσιµαχία, Λίµνη Οζερός
6. ∆έλτα Νέστου
7. Λίµνες ∆. Μακεδονίας:
Βεγορίτιδα, Χειµαδίτιδα,
Πετρών και Ζάζαρη.
Η επιλεξιµότητα των
αγροτεµαχίων ως προς
την περιοχή παρέµβασης
απεικονίζεται στην Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2021
όπως αυτή έχει ήδη υποβληθεί.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Σεπτορίωση στη φιστικιά
Τρεις µύκητες του γένους Septoria
προσβάλλουν τη φιστικιά, ενώ και οι τρεις
προσβάλλουν τα φύλλα του φυτού,
οδηγώντας σε πρόωρη φυλλόπτωση και
τελικώς στην εξασθένιση του δέντρου και
της παραγωγικότητάς του. Οι µύκητες
σχηµατίζουν και στις δύο επιφάνειες του
φύλλου νεκρωτικές κηλίδες καστανού
σκούρου χρώµατος. Αυτόν τον καιρό οι
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου
Προστασίας Φυτών Βόλου συστήνουν
στους καλλιεργητές ψεκασµό των
φύλλων µε εγκεκριµένο χαλκούχο
σκεύασµα, πριν ή µετά την πτώση τους
στο έδαφος, µε σκοπό τον περιορισµό του
πρωτογενούς µολύσµατος την επόµενη
καλλιεργητική περίοδο, καθώς επίσης και
αποµάκρυνση - κάψιµο των πεσµένων
φύλλων ή ενσωµάτωσή τους µε ελαφρύ
φρεζάρισµα στο έδαφος. Σε κάθε
περίπτωση και επειδή η σεπτορίωση
ευνοείται από συνθήκες υψηλής σχετικής
υγρασίας, θα πρέπει µε το επερχόµενο
χειµερινό κλάδεµα να εξασφαλίζεται ο
καλός αερισµός των δέντρων.

Ψεκασµοί µετά τον τρύγο για προστασία από περονόσπορο
Με τον τρύγο να ολοκληρώνεται και τα ωοσπόρια του περονόσπορου
να καραδοκούν, οι γεωπόνοι έχουν ξεκινήσει να τονίζουν την ανάγκη
εκτέλεσης φθινοπωρινών ψεκασµών ώστε να περιοριστεί ο σχηµατισµός
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ του µύκητα. Ο περονόσπορος (Plasmopara viticola) προσβάλλει όλα τα
πράσινα µέρη της αµπέλου, µε σοβαρότερες τις ζηµιές στο φύλλωµα
και στα σταφύλια. Στον καρπό η ζηµιά µπορεί να είναι µερική ή ολική,
ανάλογα µε τη χρονική περίοδο της προσβολής. Σε προσβολές στα στάδια της
προάνθισης, άνθησης και καρπόδεσης εντοπίζεται µεγάλη µείωση της παραγωγής,
ενώ οι πιο όψιµες επιδηµίες προκαλούν ζηµιές µόνο σε µεµονωµένες ρώγες ή
βοτρίδια. Έχοντας υπόψιν τους αυτά τα δεδοµένα, οι ειδικοί του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Ιωαννίνων συστήνουν (πέραν
του φθινοπωρινού ψεκασµού) και τη συλλογή και καύση των εµφανώς
προσβεβληµένων φύλλων στο τέλος της καλλιεργητικής περιόδου, πριν αυτά
πέσουν στο έδαφος, καθώς αν πέσουν η ύπαρξη ωοσπορίων (µόλυσµα) µέσα
στον αµπελώνα τα επόµενα χρόνια θα πρέπει να θεωρείται εγγυηµένη.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ALFAGRO: Cuprofix ultra 40 WG,
Merpan 80 WG
BAYER: Luna Experience 400SC
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ: Indar 5EW,
Nordox 75WG
UPL-LTD: Orthocide 80 WG, Syllit 544
SC, Novicure 40 WG.

Tuta Absoluta στη ντοµάτα
Αυτές τις µέρες παρατηρήθηκαν υψηλοί
πληθυσµοί του καρποφάγου λεπιδόπτερου
στην Κεντρική Ελλάδα µε προσβολές
τόσο σε υπαίθριες, βιοµηχανικές αλλά και
θερµοκηπίου καλλιέργειες ντοµάτας. Η
Tuta Absoluta ευθύνεται για τις
σηµαντικότερες καταστροφές σε
καλλιέργειες ντοµάτας τα τελευταία
χρόνια και γι’ αυτό θεωρείται πλέον ο
κυριότερος εχθρός της, ενώ προσβάλλει
και άλλα σολανώδη, όπως η µελιτζάνα. Οι
ζηµιές που προκαλούν οι προνύµφες του
εντόµου είναι σοβαρές, µειώνοντας την
εµπορική αξία των καρπών και
καθιστώντας τους µη εξαγώγιµους. Σε
περίπτωση διαπίστωσης προσβολής, οι
γεωπόνοι συνιστούν άµεσο ψεκασµό µε
κατάλληλα και εγκεκριµένα για την
καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά
σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
ALFAGRO: Avaunt 15 EC, Steward 30
WG
CORTEVA: Exalt 25 SC
FMC: Steward 30 WG, Zoro 1.8 EW
Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ: Azatin EC, Costar
WG
UPL-LTD: Amcobac WP.

Υπερπλασίες
σε δέντρα ελιάς
Έντονο ράβδισμα προκαλεί πληγές
στο δέντρο και είσοδο βακτηρίων
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ
roupas@agronews.gr

Με τα πρώτα αγουρέλαια να βγαίνουν στην αγορά και τη µαζική
συγκοµιδή του ελαιόκαρπου να
πλησιάζει, είναι σηµαντικό να
δοθούν κάποιες συστάσεις φυτοπροστασίας προς όφελος του
παραγωγού και της καλλιέργειας. Μία από τις πιο σηµαντικές
είναι η αποφυγή, στο µέτρο του
δυνατού, της συλλογής του καρπού µε ραβδισµό, εξαιτίας των
πιθανών υπερπλασιών (καρκινωµάτων) που µπορούν να προκληθούν στο δέντρο. Το έντοµο ράβδισµα δηµιουργεί πληγές στην ελιά, µέσα από τις οποίες βακτήρια µπορούν να εισέρχονται στους ιστούς και να
προκαλέσουν τη γνωστή καρκίνωση ή φυµατίωση της ελιάς.
Ωστόσο, δεν είναι µόνο το ράβδισµα ένοχο για την εµφάνιση της ασθένειας, καθώς πλη-

γές που δηµιουργούνται µε το
κλάδεµα του ελαιόδεντρου, από καλλιεργητικά εργαλεία και
καιρικά φαινόµενα όπως χαλάζι
και παγετός, µπορούν να χρησιµεύσουν εξίσου ως πύλες εισόδου παθογόνων βακτηρίων
στο ελαιόδεντρο.
Ιδιαίτερα το επόµενο διάστηµα, η εµφάνιση της καρκίνωσης ευνοείται από τον βροχερό καιρό, ενώ µεγάλη προσοχή συστήνεται για την Κορωνεϊκη ελιά, καθώς είναι ιδιαίτερα
ευαίσθητη ποικιλία στην ασθέ-

Είσοδος
Από τις πληγές στην ελιά
εισέρχονται βακτήρια
στους ιστούς, προκαλώντας καρκίνωση

νεια αυτή. Σε περίπτωση προσβολής, οι γεωπόνοι συστήνουν άµεση αφαίρεση και κόψιµο των προσβεβληµένων τµηµάτων των δέντρων, ενώ όταν
η προσβολή εντοπίζεται στον
κορµό και σε µεγάλους βραχίονες, συνιστάται η αφαίρεση
των όγκων µε κοφτερό µαχαίρι και η επάλειψη της πληγής
µε πυκνό βορδιγάλειο πολτό.

Καλή κατάβρεξη φύλλων
κατά του κυκλοκόνιου
και του γλοιοσπόριου
Μετά τη συγκοµιδή, σύµφωνα µε τους ειδικούς, οι καλλιεργητές πρέπει να προχωρήσουν
σε κλάδεµα και καθάρισµα των
ελαιόδεντρων, καθώς και µετά
από φαινόµενα παγετού ή µετά από χαλάζι, να γίνεται ψεκασµός µε εγκεκριµένο και κατάλληλο χαλκούχο φυτοπροστατευτικό σκεύασµα.

Σε περιπτώσεις συνδυασµού
βροχόπτωσης και πολύ υψηλής υγρασίας, είναι πιθανόν
αυτή την εποχή να παρατηρηθούν προσβολές από µύκητες
στις ελιές. Προσβολές από κυκλοκόνιο αναγνωρίζονται εύκολα από τον παραγωγό λόγω
των χαρακτηριστικών κυκλικών
κηλίδων στις επάνω επιφάνειες των φύλλων, ενώ παρόµοια
συµπτώµατα παρουσιάζουν και
οι προσβολές από γλοιοσπόριο.
Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή σε
ελαιώνες που βρίσκονται σε περιοχές µε υψηλή υγρασία. Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Ναυπλίου συνιστούν στους καλλιεργητές ταυτόχρονη καταπολέµηση των δύο ασθενειών µε τη
χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών σκευασµάτων, δίνοντας έµφαση στην καλή κατάβρεξη του φυλλώµατος.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ράλι τιμών παραγωγού
διευκολύνει πρωτοβουλίες
για αγροτικές επενδύσεις
παραµένουν ρευστά και όσο οι
επιβαρύνσεις στο κόστος παραγωγής µοιάζουν προδιαγεγραµµένες, κάνουν τις αποφάσεις πιο
δύσκολες απ’ ότι φαίνεται µε την
πρώτη µατιά. Το σίγουρο είναι ότι η επένδυση στην αγροτική παραγωγή αρχίζει να µετράει διαφορετικά, τα περιθώρια κινήσεων, ειδικά για τις οργανωµένες
αγροτικές εκµεταλλεύσεις που
µεγαλώνουν και η ενσωµάτωση
νέων τεχνολογιών γίνεται ευκολότερη όσο και πιο επιτακτική.

Αντίληψη trader

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Ανοδικά για πόσο;
Η συζήτηση που
µονοπωλεί τα
αγροτικά καφενεία
είναι πού και πόσο θα
διατηρηθεί και την νέα
εµπορική περίοδο
η άνοδος τιµών

Πρόσοδος
250.000 ευρώ
Από µια εκµετάλλευση 1.000 στρεµµάτων µε σκληρό
σιτάρι και απόδοση
500 το στρέµµα η
ετήσια πρόσοδος
µπορεί να ξεπεράσει
τις 250.000 αντί
των 125.000 ευρώ

Καινούργια δεδοµένα στον ευρύτερο τοµέα της αγροτικής παραγωγής δηµιουργεί η κατακόρυφη άνοδος των τιµών παραγωγού σε κοµβικά προϊόντα όπως
το σκληρό σιτάρι, το καλαµπόκι
και το βαµβάκι, εξέλιξη η οποία
επιβεβαιώνεται και από τις τελευταίες συνεδριάσεις στα διεθνή
χρηµατιστήρια εµπορευµάτων.
Με το σκληρό σιτάρι στα 50 λεπτά το κιλό, το καλαµπόκι κοντά
στα 30 και το σύσπορο βαµβάκι
γύρω από τα 75 λεπτά το κιλό,
είναι φυσικό οι εν λόγω καλλιέργειες να αποκτούν νέο νόηµα για τους παραγωγούς και να
επηρεάζουν καταλυτικά τις επιλογές τους το επόµενο διάστηµα. Η συζήτηση που µονοπωλεί
τα αγροτικά καφενεία είναι που
θα φθάσει αυτή η άνοδος και κατά πόσο το επίπεδο αυτό των τιµών θα διατηρηθεί και τη νέα εµπορική περίοδο.
Σηµειωτέον ότι στο σύνολο των
παραπάνω περιπτώσεων γίνεται λόγος για υπερδιπλασιασµό
των τιµών από τους µέσους όρους της τελευταίας 10ετίας, είναι κάτι που συµβαίνει κάθε 30

χρόνια και εντάσσεται στις ανακατατάξεις που καθορίζουν διεθνώς τις συνθήκες στην αγροτική παραγωγή για µεγάλες περιόδους.
Με απλά λόγια αυτό σηµαίνει ότι από µια εκµετάλλευση
1.000 στρεµµάτων µε σκληρό
σιτάρι και απόδοση 500 κιλά το
στρέµµα η ετήσια πρόσοδος µπορεί να ξεπεράσει τις 250.000 αντί των 125.000, ενώ αντίστοιχα
στο βαµβάκι µπορεί να φθάσει
τις 375.000 αντί των 187.000 τα
προηγούµενα χρόνια.
Η πρόβλεψη αποκτά ιδιαίτερο νόηµα για το σκληρό σιτάρι
του οποίου η σπορά αρχίζει µέσα
στο µήνα, οπότε δεν υπάρχουν
περιθώρια για αναβολές, αφορά ωστόσο το σύνολο του προγραµµατισµού των αγροτικών εκµεταλλεύσεων για την επόµενη
χρονιά. Η αίσθηση που υπάρχει
αυτό το διάστηµα είναι ότι τελευταίες εξελίξεις αποδυναµώνουν
κατά κάποιο τρόπο το ρεύµα αναδιαρθρώσεων που καταγράφεται εδώ και καιρό στον αγροτικό χώρο, καθώς κάνει ξανά τις
ετήσιες καλλιέργειες ελκυστικές
και προσοδοφόρες.
Βεβαίως, το κλίµα ανασφάλειας που υπάρχει όσο τα πράγµατα

Σε ό,τι αφορά άλλωστε το γενικό πλαίσιο των διεθνών αγορών, τα τελευταία µηνύµατα δείχνουν πως η ροπή που έχουν
πάρει οι τιµές των αγροτικών εµπορευµάτων τους τελευταίους
µήνες, αφήνουν πολύ λίγα περιθώρια για κάποια δυνατή διόρθωση µεσοπρόθεσµα που θα
ανατρέψει εντελώς τα σηµερινά
δεδοµένα. Ακόµα δηλαδή και αν
παραβλέψει κανείς τα κερδοσκοπικά παιχνίδια που στήνουν τα
funds που εµπορεύονται χρηµατιστηριακά την τιµή βάσης των
µελλοντικών συµβολαίων στο
βαµβάκι, τα θεµελιώδη στην αγορά είναι εκείνα που έστειλαν
σε πρώτη φάση την τιµή σε εύρος άνω των 90 σεντς η λίµπρα.
Σίγουρα τα limit up που «χτύπησαν» οι δείκτες στις συνεδριάσεις της περασµένης εβδοµάδας, µε την τιµή σταθερά πάνω
από τα 110 σεντς η λίµπρα, εµπεριέχουν στοιχεία κερδοσκοπίας, κάτι που παρατηρούν αρκετοί αναλυτές. Ωστόσο ακόµα
και µε συνθήκες υψηλής µεταβλητότητας οι συντελεστές της αγροτικής παραγωγής διαθέτουν
πλέον εργαλεία διαχείρισης ρίσκου όπως είναι εν προκειµένω
τα συµβόλαια προπώλησης, που
θα κληθούν να αναλογιστούν πιο
σοβαρά τους επόµενους µήνες.
Με άλλα λόγια, η ανάπτυξη αντανακλαστικών trading χρειάζεται να συµπληρώσει τα καλλιεργητικά και τεχνολογικά εφόδια των οργανωµένων εκµεταλλεύσεων.

Έχει μέλλον
η άνοδος των
αγροτικών
προϊόντων
εκτιμούν
ΔΝΤ και
ΟΗΕ
Μια επιµονή του κύκλου ανόδου στα
αγροτικά εµπορεύµατα έρχονται να
επικυρώσουν και τα δεδοµένα που
συγκεντρώνει ο Παγκόσµιος
Οργανισµός Τροφίµων και ο δείκτης
πρώτων υλών τροφίµων και ποτών
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου,
µε τους δύο οργανισµούς να µετρούν
συνολικά πάνω του 30% ενίσχυση
των τιµών.
Την κούρσα ανόδου τις τελευταίες
εβδοµάδες τροφοδοτούν οι τιµές σε
βαµβάκι και σιτηρά. Ο ∆είκτης Τιµών
∆ηµητριακών του FAO σηµείωσε για
τον Σεπτέµβριο µηνιαία αύξηση 2%
µε την τιµή του σίτου να ενισχύεται
κατά 4%.
Ο FAO αναγνωρίζει πως η µειωµένη
εξαγωγική διαθεσιµότητα σίτου
παγκοσµίως σε συνδυασµό µε την
µεγάλη ζήτηση δηµιουργούν ένα
κλίµα συνεχιζόµενης ανόδου της
τιµής. Ο διεθνής Οργανισµός
προβλέπει ρεκόρ παραγωγής
δηµητριακών για φέτος, το οποίο
όµως θα επισκιαστεί από την
αυξηµένη κατανάλωση, την ίδια ώρα
που ο δείκτης σχετικής τιµής
τροφίµων «έπιασε» τους 130
βαθµούς, σηµειώνοντας την
υψηλότερη τιµή από το Σεπτέµβριο
του 2011. Όµως και ο δείκτης
πρώτων υλών τροφίµων και ποτών
του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου
-Commodity Food and Beverage
Price Index Monthly Priceκατέγραψε έως και τον Αύγουστο
και σε ένα µόλις χρόνο, εξαιρετικά
µεγάλη αύξηση άνω του 30%.
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Υψηλή Τυπική απόδοση, χαμηλός τζίρος

Ζόρια για υποψήφιους
στους Νέους Αγρότες
με νέες φυτεύσεις

Τροποποίηση για τη δέσμευση τζίρου με ειδική μνεία για
περιπτώσεις με νεοφυτεμένο φυτικό κεφάλαιο που δεν έχει
βγει ακόμα σε παραγωγή ζητούν η υποψήφιοι του Μέτρου 6.1
Στα κονδύλια ανά Περιφέρεια παίζεται το πόσο υψηλά θα είναι
η βάση στη μοριοδότηση, το πιο πολύ χρήμα στην Κ. Μακεδονία
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Σύζυγος
Με ιδιαίτερη προσοχή ως προς
τις οικογενειακές
εκµεταλλεύσεις πρέπει να
προχωρήσουν οι υποψήφιοι νέοι
αγρότες, καθώς σύµφωνα µε την
πρόσκληση, ισχύουν επιπλέον
προϋποθέσεις επιλεξιµότητας
εφόσον ο/η σύζυγος
απασχολείται στη γεωργία.

20%

Ο υποψήφιος νέος αγρότης θα
πρέπει να υποβάλλει
επιχειρηµατικό σχέδιο, στο οποίο
θα πρέπει να θέσει στόχους
κυρίως ως προς την Τυπική
Απόδοση της εκµετάλλευσής
του (αύξηση 20%).

Διορία

Από 29 Οκτωβρίου έως τις 15
∆εκεµβρίου θα γίνονται δεκτές
οι αιτήσεις ένταξης για το Μέτρο
6.1 «Νέοι Αγρότες» σύµφωνα µε
την 3η πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος.

Σε φάση προετοιµασίας για τους φακέλους και τα επιχειρηµατικά τους
σχέδια έχουν µπει για τα καλά οι υποψήφιοι Νέοι Αγρότες (29 Οκτωβρίου οι αιτήσεις). Προς το παρόν όπως
αναφέρουν µεγάλα µελετητικά γραφεία στην Agrenda, σε πρώτη φάση
οι περισσότεροι που έκαναν ΟΣ∆Ε
ώστε να µπορέσουν να µπουν στην
προκήρυξη, φαίνεται πως τελικά θα
προχωρήσουν µε την αίτηση. Ωστόσο, έχει ξεκινήσει να εκφράζεται κάποιος προβληµατισµός ως προς την
ετήσια δέσµευση τζίρου (50% της Τυπικής Απόδοσης ένταξης), κυρίως όσον αφορά τους υποψήφιους µε νέες πολυετείς φυτεύσεις.
Αυτοί, θα δυσκολευτούν για κάποια χρόνια να δηλώσουν στο Ε3 τον
τζίρο που απαιτείται όσο τα δέντρα
τους είναι µη παραγωγικά, δέσµευση που ενέχει τον κίνδυνο απένταξης
από το Μέτρο εφόσον δεν καλυφθεί.
Ως προς αυτή τη δέσµευση, παρότι η
προκήρυξη δεν θέτει εξαιρέσεις, δεν
αποκλείεται κάποια τροποποίηση µε
ειδική µνεία για περιπτώσεις µε νεοφυτεµένο φυτικό κεφάλαιο.
Σηµειώνεται εδώ πως για να πιάσουν το κριτήριο της παραγωγικής
δυναµικότητας, οι περισσότεροι υποψήφιοι προσπάθησαν να πιάσουν
Τυπικές Αποδόσεις ένταξης άνω των
20.000-25.000 ευρώ (συν 10 µόρια),
κάτι που σηµαίνει ότι ετησίως ο τζίρος δεν πρέπει να πέφτει κάτω από
τα 10.000-12.500 ευρώ.
Γι’ αυτό το ενδεχόµενο, έµπειρος
µελετητής αναφέρει πως κάποιοι που
ήθελαν να µπουν στο Μέτρο µε νεοφυτεµένα δέντρα, τελικά εφόσον είχαν τη δυνατότητα, πήραν µε γονική
παροχή παραγωγικά δέντρα, ώστε να
είναι σε θέση να δικαιολογούν τους

τζίρους. Από εκεί και πέρα, όλη αυτή η
ιστορία µε τα έσοδα έχει να κάνει και
µε τους δείκτες Τυπικής Απόδοσης, οι
οποίοι θεωρούνται εκτός πραγµατικότητας, ενώ το γεγονός ότι οι στρεµµατικές αποδόσεις µετριούνται οριζόντια
χωρίς διαχωρισµούς ανά Περιφέρεια,
δεν βοηθά στη σωστή διαχείριση του
προγράµµατος.
Όπως και να έχει από τα 25.000 ΟΣ∆Ε που είναι υποψήφια προς ένταξη, εκτιµάται ότι τελικά περί τις 20.000 αιτήσεις θα συγκεντρωθούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα το διάστηµα 29 Οκτωβρίου -15 ∆εκεµβρίου (διορία αιτήσεων Μέτρου 6.1.).

Τα κονδύλια ανά Περιφέρεια
Σηµειώνεται εδώ πως µέχρι την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραµµές,
τα 420 εκατ. ευρώ της προκήρυξης δεν
είχαν µοιραστεί ανά Περιφέρεια. Αυτό
είναι ένα κρίσιµο στοιχείο που θα καθορίσει τις τύχες των υποψήφιων που
συγκεντρώνουν µόρια που είναι στα
όρια της βάσης. Για παράδειγµα στην
πρώτη πρόσκληση του 2016 (πριν την
ένταξη όλων των επιλαχόντων) η βάση
ένταξης στη Θεσσαλία ήταν 60 µόρια
και σε άλλες Περιφέρειες 50, λόγω της
µοιρασιάς των κονδυλίων. Πάντως, αναµένεται τα περισσότερα χρήµατα να
µοιραστούν στην Κ. Μακεδονία.

Βαθµολογία ένταξης
Μένει ακόµα να φανεί το πώς
θα διανεµηθεί το µπάτζετ των
420 εκατ. ευρώ ανά Περιφέρεια που θα παίξει ρόλο για τη
βαθµολογική βάση ένταξης

Ως ποσό στήριξης
ορίζονται τα
35.000 ευρώ στο
Μέτρο 6.1. Το ποσό
αυτό µπορεί να
προσαυξάνεται έως
και 5.000 ευρώ.

Οι κρίσιμες διορίες για Νέους
Για την ένταξη των δικαιούχων
41 έτη: Οι υποψήφιοι δεν πρέπει
να έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, πριν την αίτηση στήριξης.
18 µήνες: Οι υποψήφιοι πρέπει
να έχουν εγκατασταθεί για πρώτη
φορά, κατά το δεκαοκτάµηνο που
προηγείται της ηµεροµηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης.
36 µήνες: Οι νέοι γεωργοί αρχηγοί των γεωργικών εκµεταλλεύσεων διαθέτουν επαρκή επαγγελµατικά προσόντα ή αναλαµβάνουν τη
δέσµευση να τα αποκτήσουν µέσω
του υποµέτρου 1.1 του ΠΑΑ 2014 –
2020 εντός 36 µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης έγκρισής τους.
3-4 έτη: Οι υποψήφιοι υποβάλλουν επιχειρηµατικό σχέδιο, µε διάρκεια 3 έτη και µέγιστη τα 4 έτη.
4 έτη: ∆εν µπορούν να κάνουν
αίτηση όσοι κατά τα τελευταία τέσσερα έτη πριν από το προηγούµενο έτος από εκείνο του έτους αναφοράς, έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣ∆Ε µε τυπική απόδοση που
υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ στην
ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και

την Εύβοια και τα 10.000 ευρώ στα
νησιά πλην Κρήτης και Εύβοιας.
5 έτη: ∆εν µπορούν να κάνουν
αίτηση όσοι έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελµατική δραστηριότητα
κατά τη διάρκεια των τελευταίων 5
ετών που προηγούνται της πρώτης
εγκατάστασης.

∆εσµεύσεις δικαιούχων
9 µήνες: Εντός εννέα µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης
ένταξης ο δικαιούχος να αρχίσει
την υλοποίηση του επιχειρηµατι-
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ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

170

ΜΑΡΤΙΟΣ
2022

ΜΕΛΗ
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΣΧΗΜΑΤΩΝ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Γεωργικοί
Σύµβουλοι

Η αναδιάρθρωση
170 εκατ. ευρώ μέσω
των συνεταιρισμών

Αγρότες

Νέα εξάµηνη παράταση
για αίτηµα πληρωµής
στα Σχέδια Βελτίωσης

κού του σχεδίου.
12 µήνες: Ο αρχηγός της γεωργικής εκµετάλλευσης να υπαχθεί εντός
δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξής του στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
18 µήνες: Εντός δεκαοχτώ (18)
µηνών από την ηµεροµηνία της απόφασης ένταξης ο δικαιούχος πρέπει να αποκτήσει την ιδιότητα του «ενεργού αγρότη».
4 έτη: Οι δεσµεύσεις τηρούνται µετά την υλοποίηση του επιχειρηµατικού σχεδίου για 4 έτη.

Ακόµα έξι µήνες προστίθενται στο
18µηνο που είχαν στη διάθεσή τους
οι δικαιούχοι των Σχεδίων
Βελτίωσης ώστε να καταθέσουν α’
αίτηµα πληρωµής για υλοποίηση της
επένδυσής τους, σύµφωνα µε
τροποποιητική απόφαση.
Επιπλέον, µε την εν λόγω
τροποποίηση:
1. Προστίθεται η δυνατότητα
υποβολής αιτήµατος τροποποίησης
σε περίπτωση ολοκλήρωσης
επενδυτικού σχεδίου χωρίς την
υποβολή αιτήµατος πληρωµής.
2. ∆ιευκρινίζεται η υποχρέωση
πραγµατοποίησης επιτόπιας
επίσκεψης σε περίπτωση υποβολής
αιτήµατος ολοκλήρωσης.
3. ∆ιευρύνεται η δεξαµενή των
υπαλλήλων που µπορούν να
συµµετέχουν στις επιτροπές
παρακολούθησης µε υπαλλήλους
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και
των ∆ιευθύνσεων Αποκεντρωµένων
Υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ,
προκειµένου να επιταχυνθεί η
διαδικασία υλοποίησης των σχεδίων
βελτίωσης.

Το σύστηµα της αναδιάρθρωσης
καλλιεργειών ύψους 170 εκατ.
ευρώ θα περάσει µέσα από τους
συνεταιρισµούς και θα ισχύσει
µόνο για τα µέλη τους.
Αυτό υποστήριξε ο πρόεδρος
της ∆ιεπαγγελµατικής Πυρηνόκαρπων Χρήστος Γιαννακάκης
σε ενηµέρωση συνεταιριστών
στα τέλη Σεπτεµβρίου στη Βέροια, αναφερόµενος στις δράσεις του Ταµείου Ανάκαµψης.
Όπως είπε η επιδότηση θα αγγίζει το 80% της εκτιµώµενης
δαπάνης, από τον Έβρο µέχρι
την Κρήτη, ωστόσο τόνισε πως
«πρέπει να συζητήσουµε µε την
κυβέρνηση πώς θα γίνει η κατανοµή των κονδυλίων».
Τα στρέµµατα είναι πολλά και
τα χρήµατα λίγα, είπε ο πρόεδρος, που προσδιόρισε την ολοκλήρωση της κυβερνητικής
πρότασης για τα τέλη Μαρτίου
του 2022. «Πρέπει να δούµε τις
προτάσεις µας για την αναδιάρθρωση των ποικιλιών σε πυρηνόκαρπα και ακτινίδια, σε συνεργασία µε το «Ινστιτούτο» της

Τέλη Μαρτίου 2022
Η επιδότηση για την
αναδιάρθρωση θα αγγίζει
το 80% της εκτιµώµενης
δαπάνης, από τον Έβρο
µέχρι την Κρήτη

Νάουσας, ώστε να πετύχουµε ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ελπίζω ότι δεν θα παρθούν
αποφάσεις εν αγνοία µας», κατέληξε ο κ. Γιαννακάκης.
Πρόσφατα πάντως, ο βουλευτής
Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. Βασίλης Κόκκαλης ζήτησε την ένταξη
στην αναδιάρθρωση καλλιεργειών και της αµυγδαλιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, µε
ερώτησή του προς τους υπουργούς Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης.
Υπενθυµίζεται πως µέχρι σήµερα, πρόκριµα στον σχεδιασµό
του µέτρου αναδιάρθρωσης δείχνουν να έχουν καλλιέργειες όπως το επιτραπέζιο σταφύλι, η
κορινθιακή σταφίδα, το ροδάκινο, το σύκο (για αποξήρανση)
και το πορτοκάλι.
Μάλιστα από την Περιφέρεια
Ηπείρου µε πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Αλέκου Καχριµάνη
έχει υπάρξει συγκεκριµένη πρόταση, που αφορούσε τις πορτοκαλιές και κατά δεύτερο λόγο τις
ελιές στην Άρτα, στην Π.Ε. Θεσπρωτίας τις παραδοσιακές δενδρώδεις καλλιέργειες ελιάς και εσπεριδοειδών, στην Π.Ε. Ιωαννίνων τις καλλιέργειες ροδακίνων
Κόνιτσας, καρυδιάς, αµυγδαλιάς,
κερασιάς, µηλιάς, αχλαδιάς και ελιάς και στην Π.Ε. Πρέβεζας τους
ελαιώνες και τα οπωροκηπευτικά και ειδικά την τοµάτα παράλληλα µε συνοδά έργα.

Νέα προθεσµία µέχρι την
Παρασκευή 22 Οκτωβρίου
για την υποβολή αιτήσεων
φυσικών προσώπων για την
πιστοποίησή τους ως
Γεωργικοί Σύµβουλοι και
την εγγραφή τους στο
Μητρώο.

Μέτρο 4.1.2
Αρδευτικά
Η προθεσµία υποβολής
αιτήσεων στο Μέτρο 4.1.2
«Υλοποίηση επενδύσεων
που συµβάλλουν στην
εξοικονόµηση ύδατος»,
παρατείνεται έως τις
2 Νοεµβρίου και ώρα
13:00, ενώ αιτήµατα απόοριστικοποίησης γίνονται
δεκτά έως τις 27/10/2021
στην εφαρµογή
www.ependyseis.gr.

Μέτρο 10.1.4
Απονιτροποίηση
Εντός του δεύτερου
εξαµήνου του έτους 2021
το ΥπΑΑΤ θα προχωρήσει
στην έκδοση δύο
Προσκλήσεων στο πλαίσιο
της ∆ράσης 10.1.04
«Μείωση της ρύπανσης
του νερού από γεωργική
δραστηριότητα» µε
συνολικό προϋπολογισµό
150 εκατ. ευρώ.
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Εξ’ αποστάσεως
συγκοµιδή
Η Pellenc λανσάρει σε λίγο καιρό το Pellenc
Connect, µια πλατφόρµα
αποµακρυσµένης παρακολούθησης όλων των σταδίων συγκοµιδής, από τον
αµπελώνα στο κελάρι, δίνοντας σε χρήστες, οινοποιούς ένα πλήθος πληροφοριών σε πραγµατικό
χρόνο. H πλατφόρµα λειτουργεί και µέσω κινητού.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

νήµατα όταν εισέρχονται
σε µη ασφαλείς περιοχές
ή περιοχές µε µεγάλη κίνηση λανσάρει η Polaris
και ενσωµατώνει στα µοντέλα UTV Polaris Ranger
1000 και Ranger Crew
1000. Τα µέγιστα όρια ταχύτητας µπορούν να οριστούν µε κωδικό πρόσβασης µέσω του νέου συστήµατος στο καντράν ή στην
εφαρµογή Polaris.

Αναβάθµιση για
τις Claas Jaguar

Νέα συλλεκτικά
χόρτου Kuhn GA
Ηµιαναρτώµενα, κεντρικής
τοποθέτησης και µε προσαρµόσιµο πλάτος θηµωνιάς είναι τα τελευταία
µηχανήµατα συλλογής και
ξήρανσης GA 8731+ και
9531+ που εισάγει η Kuhn
στην γκάµα της. Τα κεντρικά µε περιστρεφόµενο
ρότορα µηχανήµατα GA
προσφέρουν πλάτος εργασίας έως 7,70 και 9,30 µ.
αντίστοιχα.

Συνεπή ροή καλλιέργειας
και υψηλότερη απόδοση
µε τις νέες µπροστινές
µονάδες σύνδεσης είναι
το βασικό πλεονέκτηµα
των αναβαθµισµένων ενσιρωτικών JAGUAR 900
της Claas. Η πιο σηµαντική
νέα εξέλιξη για τη σειρά
µοντέλων JAGUAR 900
είναι η επέκταση των επιλογών για την µπροστινή
µονάδα προσάρτησης.

Επένδυση Kubota
σε αγροτικό ροµπότ

Σύστηµα ελέγχου
ταχύτητας Polaris
Ένα κιτ που επιτρέπει
στους αγρότες να περιορίσουν την ταχύτητα λόγω
δύσβατου εδάφους, και να
θέτουν όρια οδήγησης για
να επιβραδύνουν τα µηχα-

Οι Kubota Corporation και
Yamaha Motor Co Ltd
επενδύουν στην Advanced
Farm Technologies (AFT),
µια νεοσύστατη εταιρεία
µε έδρα την Καλιφόρνια
που έχει αναπτύξει µια
ροµποτική µηχανή συγκοµιδής φράουλας.
Το µηχάνηµα που ονοµάζεται TX, είναι µη επανδρωµένο ηλεκτρικό όχηµα
και χρησιµοποιεί τεχνολογία αναγνώρισης εικόνας
και τεχνητή νοηµοσύνη για
να διακρίνει άµεσα τις
ώριµες φράουλες.

Από συμβατικά,
τα τρακτέρ γίνονται
αυτόματα με ένα κιτ
Αμερικανικό fund επένδυσε 37 εκατ. δολάρια σε μία
νέα τεχνολογία που εισήγαγε η Blue White Robotics
ΤOY BΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofoss@agronews.gr

Η Blue White Robotics έχει αναπτύξει ένα
κιτ αναβάθµισης, το οποίο µετατρέπει τα υπάρχοντα τρακτέρ σε αυτόνοµα µέσω έξυπνων αλγορίθµων. Πρόσφατα µάλιστα, βρήκε και χρηµατοδότηση, 37 εκατ. δολάρια,
από τους επικεφαλής της πολυεθνικής ιδιωτικής εταιρείας µετοχών και επιχειρηµατικών κεφαλαίων Insight Partners µε έδρα τη
Νέα Υόρκη. Χρήµατα έβαλαν παράλληλα, η
Clal Insurance, η Jesselson Family Office,

η Peregrine VC και η Regah Ventures, οι οποίες επίσης συνέβαλαν σηµαντικά σε αυτόν τον επενδυτικό γύρο.
Η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιµοποιήσει
αυτή τη νέα χρηµατοδότηση για να αυξήσει
την ταχεία υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών, να αυξήσει τις νέες πωλήσεις στις ΗΠΑ
και να προσελκύσει βασικά ταλέντα για τη
διεθνή οµάδα της, ενώ από την ίδρυσή της
το 2017 η εταιρεία έχει συγκεντρώσει 48,5
εκατ. δολάρια. «Με αυτόν τον νέο γύρο επενδύσεων από ηγετικές εταιρείες στον κόσµο, έχουµε τη δύναµη να συνεχίσουµε το
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Σε τρεις εκδόσεις
από 96 έως 147
ίππους διαθέσιμο, το
νέο Zetor Forterra

όραµά µας για ένα ασφαλέστερο, πιο έξυπνο και παραγωγικό αυτόνοµο αγρόκτηµα
για τον 21ο αιώνα», εξηγεί ο Ben Alfi, συνιδρυτής και διευθύνων σύµβουλος της Blue
White Robotic. «Η εκπληκτική οµάδα µας
είναι ενθουσιασµένη από αυτήν την ανανεωµένη δέσµευση να λύσει τα πολλά ζητήµατα που αντιµετωπίζει ο σύγχρονος αγρότης και το σύστηµα τροφίµων στο σύνολό του». Μάλιστα, η Blue White Robotic µετατρέπει τα υπάρχοντα τρακτέρ σε αυτόνοµα και µπορεί να αυτοµατοποιήσει τις γεωργικές εργασίες όλο το χρόνο από ψεκασµούς και συγκοµιδή έως τη σπορά.
Η οµάδα της εταιρείας ανακαινίζει την υπάρχουσα υποδοµή µε έξυπνους αυτόνοµους αλγόριθµους και προσφέρει τις λύσεις της στα πλαίσια του νέου επιχειρη-

Παντού αυτοµατισµός
H Blue White Robotic µπορεί να αυτοµατοποιήσει τις γεωργικές εργασίες
όλο το χρόνο από ψεκασµούς και
συγκοµιδή έως τη σπορά

µατικού µοντέλου «ροµπότ ως υπηρεσία»
(RaaS). Το κιτ, µε έξυπνη χαρτογράφηση,
πολλαπλούς αισθητήρες και τεχνητή νοηµοσύνη, εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλή ακρίβεια, επίγνωση της κατάστασης σε πραγµατικό χρόνο και την καλύτερη ασφάλεια.
Παράλληλα, η πλατφόρµα επιτρέπει σε έναν χειριστή να διαχειρίζεται ένα στόλο αυτόνοµων εναέριων και επίγειων οχηµάτων
απρόσκοπτα και µε ασφάλεια. Έτσι, η πλατφόρµα ελέγχου µπορεί να διαχειριστεί και
να ελέγξει οποιοδήποτε τρακτέρ, ροµπότ ή
drone, µε την εταιρεία να δίνει, µέσω του
βέλτιστου σχεδιασµού, µια ποικιλία ενεργειών στα χέρια του χειριστή, οπουδήποτε
σε πραγµατικό χρόνο.
«Η γεωργία είναι µια βιοµηχανία που έχει σηµειώσει µικρή πρόοδο από την εµφάνιση των τρακτέρ και ήρθε η ώρα για τους αγρότες να απολαύσουν τις ίδιες εξελίξεις. Η
πρόταση της Blue White Robotics είναι απαράµιλλη στην τεχνολογία της γεωργίας και
πραγµατικά στέκεται στην ανάγκη για αυτονοµία», δήλωσε ο Daniel Aronovitz, αντιπρόεδρος της Insight Partners. «Η ευκολία υιοθέτησης της εταιρείας θα επιτρέψει στο προϊόν να επεκταθεί γρήγορα στον κλάδο και να
εισέλθει σε νέες αγορές», σηµειώνει ο ίδιος.

Μέγιστη απόδοση µε το κόστος συντήρησης χαµηλά καταφέρνει η Zetor να προσφέρει στους νέους ιδιοκτήτες
των Forterra Stage V, που ήρθαν στην αγορά της Ευρώπης και στην Ελλάδα.
Αναλυτικότερα, η νέα σειρά Forterra της Zetor διατίθεται σε τρεις εκδόσεις:
Το Forterra CL που διαθέτει τετρακύλινδρο κινητήρα
µε εύρος ισχύος 96 έως 136 ίππους και κιβώτιο 24/18.
Το Forterra HSX είναι εξοπλισµένο µε πιο σύγχρονο κιβώτιο ταχυτήτων 30/30 µε υδραυλική ρεβέρσα.
Το ισχυρότερο µοντέλο Forterra HD προσφέρει
µεγαλύτερη ισχύ (έως 147 ίππους), έχει πιο στιβαρό
σώµα, αναρτηµένο άξονα και πολυλειτουργικό πίνακα ελέγχου.
Χάρη στο συνδυασµό ενός ισχυρού κινητήρα και του
µεγαλύτερου βάρους του τρακτέρ, η µέγιστη απόδοση επιτυγχάνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, λέει η
Zetor. Τα µοντέλα Forterra συνδυάζουν κοµψά τον απλό, σκόπιµο και έξυπνο σχεδιασµό και έχουν σχεδιαστεί ως αξιόπιστα µηχανήµατα µε µεγάλη διάρκεια ζωής.
Η χαµηλή κατανάλωση καυσίµου και τα ανταλλακτικά σε λογικές τιµές καθιστούν το Forterra µια από
τις καλύτερες επιλογές στην αγορά καινούργιου τρακτέρ της αγοράς. Επιπλέον διαθέτει υψηλή αισθητική
αξία καθώς αντιπροσωπεύει τη νέα σειρά µοντέλων της
Zetor. Η κυρτή κλίση του νέου καπό, η στιβαρή κατασκευή του παρµπρίζ, η νέα θέση και το σχήµα των προβολέων, καθώς και η αλλαγή της θέσης του λογότυπου
µπροστά στο κέντρο δηµιουργούν µια δυναµική όψη.
H ολοκαίνουργια καµπίνα που φοράει πλέον το µοντέλο είναι ευρύχωρη µε καλύτερη ορατότητα και ισχυρό κλιµατισµό. Το άνοιγµα στην οροφή προφέρει
ορατότητα στην χρήση µε κουβά καθώς και καλύτερο
εξαερισµό για τον χειριστή. ∆ιαθέτει επίσης νέα οθόνη ελέγχου για όλους τους προβολείς κατα την νυχτερινή εργασία.

Πρωτοκαθεδρία στη χαµηλή κατανάλωση
Οι νέοι κινητήρες της Zetor προσφέρουν σηµαντική µείωση κατανάλωσης και εκποµπών ρύπων. Βασίζονται σε κινητήρες συµβατούς µε το στάδιο IV και έτσι διατηρούν τις λειτουργικές και οικονοµικές παραµέτρους της προηγούµενης γενιάς.
Αυτά τα σύνολα δοκιµάστηκαν από ερευνητές του
Πανεπιστηµίου Mendel και τα αποτελέσµατα της µελέτης επιβεβαίωσαν ότι προσφέρουν έως και 19,2% χαµηλότερη κατανάλωση από τους κινητήρες προδιαγραφών Stage IIIB.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Πρόσεχε με
ποιον διαφωνείς
∆ιαχρονικό: Μην διαφωνείς
δηµόσια µε έναν ηλίθιο. Ο κόσµος
µπορεί να µην καταλάβει τη διαφορά.
Ξενικά…. Λαϊκές: Τη
διενέργεια ελέγχων για την
προέλευση γεωργικών προϊόντων
στις λαϊκές αγορές της Π.Ε. Κοζάνης
ζήτησε ο aντιπεριφερειάρχης
Κοζάνης Γ. Τσιούµαρης. Πρόκειται
για µεγάλες ποσότητες ντοµάτας
και πιπεριάς Φλωρίνης που τον
τελευταίο καιρό εισάγονται από
Αλβανία, Σκόπια και Τουρκία στις
λαχαναγορές της Ελλάδας µέσω
των τελωνείων, που έχουν
καλλιεργηθεί χωρίς τους όρους
της ΕΕ, µε φυτοφάρµακα που δεν
ελέγχονται από την ΕΕ, χωρίς
σηµάνσεις και τυποποίηση και στη
συνέχεια «βαπτίζονται» στην
ελληνική αγορά
ως ελληνικά
προϊόντα και
καταλήγουν
στις «Λαϊκές
Αγορές» να
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
πωλούνται ως
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
ελληνικής
προέλευσης.
agrovoice.gr, 29/9/2021
ΚΑΠ ή ΚΓΠ;: «Μέχρι σήµερα
έχει κάνει 6 εκδηλώσεις το ΥΠΑΑΤ
σε Λάρισα, Χανιά, Τρίπολη,
Κοµοτηνή, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο,
µε σκοπό να παρουσιάσει στους
Έλληνες αγρότες, κτηνοτρόφους
και αλιείς τη νέα Κοινή Αγροτική
Πολιτική της περιόδου 20232027». Σπήλιος Λιβανός, Βουλή,
ΥπΑΑΤ, 27/9/2021.
Αγρότισσες: Στο Φεστιβάλ
Βαλκανικών Τυριών στο Βελιγράδι,
6-7 Νοεµβρίου η Ελλάδα θα είναι
η τιµώµενη χώρα και οι ελληνικές
εταιρείες απαλλάσσονται από τα
κόστη ενοικίασης του χώρου. Στο
Φεστιβάλ συµµετέχουν παραγωγοί
από Σερβία, Μαυροβούνιο, ΒοσνίαΕρζεγοβίνη, Κροατία και Σλοβενία
και προσελκύει περίπου 3.000
επισκέπτες (εµπορικών
εκπροσώπων και εισαγωγέων
τροφίµων (τυριών, αλλαντικών,
κρασιών), αρµόδιων αλυσίδων,
σεφ, ιδιοκτητών εστιατορίων κά.
Πληροφορίες Srba Jovanovic, ,
www.balkancheesefestival.com,
Επιµελητήριο Αιτωλοακαρνανίας,
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ
1/10/2021.

Οι καταναλωτές σκέφτονται
οργανικά και ζητούν φθηνά,
οπωρολαχανικά, χωρίς
πλαστικό
Μεγάλος χαμένος εν μέσω πανδημίας οι
κομμένες σαλάτες λόγω εργασίας στο σπίτι,
δείχνει μελέτη τάσεων της Fruit Logistica

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ

roupas@agronews.gr

Βότανα
Αυξάνονται
οι πωλήσεις
λάχανων και
πράσων, λάιµς
και φρέσκων
βοτάνων

Αυτόµατα
Πολλές
εταιρείες
τεχνολογίας
δίνουν έµφαση
στην αυτοµατοποίηση

∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι οι καταναλωτές σε πολλές αγορές στον κόσµο
δείχνουν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για
την υγιεινή διατροφή, απόρροια και
της πανδηµίας, ενώ αναµφίβολα και
το διαδικτυακό λιανικό εµπόριο καλύπτει πλέον µεγαλύτερο τµήµα της αγοράς. Η βιωσιµότητα, τόσο κοινωνική όσο και περιβαλλοντική, συζητείται περισσότερο από ποτέ. Την ίδια ώρα, οι
αλυσίδες εφοδιασµού δέχονται µεγαλύτερη πίεση ως αποτέλεσµα της οικονοµικής ύφεσης και του αυξηµένου κόστους καλλιέργειας φρούτων και λαχανικών και την παράδοση τους µε ασφάλεια στην αγορά. Η στροφή προς
πιο τοπικές προµήθειες και στα προϊόντα βιολογικής γεωργίας ήταν ένα σηµαντικό χαρακτηριστικό του περασµένου έτους, ενώ η έλλειψη διαθέσιµου
εργατικού προσωπικού ήταν επίσης
µια µεγάλη πρόκληση για προµηθευτές και λιανεµπόριο οπωρολαχανικών.
Μπορεί το µέλλον να είναι απρόβλεπτο, σύµφωνα µε τη µελέτη διατροφικών τάσεων «Μία φρέσκια αρχή;» της
Fruit logistica, σίγουρα όµως δεν είναι

απρόβλεπτα τα µετρήσιµα πλέον αποτελέσµατα της πανδηµίας στις διατροφικές συνήθειες του µέσου καταναλωτή.
Οι πωλήσεις συσκευασµένων σε πλαστικό φρούτων και λαχανικών έχουν
σηµειώσει ξεκάθαρη µείωση, αποδεικνύοντας έµπρακτα τις περιβαλλοντικές ευαισθησίες του σύγχρονου καταναλωτή, ο οποίος φαίνεται να έχει
στραφεί σε τοπικά προϊόντα, µε τις πωλήσεις λάχανων και πράσων να αυξάνονται σηµαντικά, όπως και των λάιµς
και των φρέσκων βοτάνων (κόλιανδρος, βασιλικός, µέντα, κτλπ.). Την ίδια στιγµή, τον κατήφορο έχουν πάρει
οι πωλήσεις έτοιµων γευµάτων, όπως
οι έτοιµες σαλάτες, άµεσο αποτέλεσµα
της καραντίνας και του κλεισίµατος των

γραφείων, όπου και παρατηρούνταν η
µεγαλύτερη κατανάλωση των προϊόντων αυτών. Η Cindy Van Rijswick της
Rabobank (φώτο), εκ των κορυφαίων
αναλυτών στον κλάδο των φρέσκων
προϊόντων στον κόσµο, λέει ότι ακόµη και µια συντηρητική εκτίµηση µιας
επιπλέον ηµέρας ανά άτοµο που εργάζεται από το σπίτι θα οδηγήσει σε µεγάλες αλλαγές στον τρόπο που οι άνθρωποι αγοράζουν και καταναλώνουν
φρούτα και λαχανικά. Μία άλλη καταγεγραµµένη τάση είναι η στροφή µερίδας κόσµου στις ηλεκτρονικές αγορές φρούτων και λαχανικών, µία αγορά που σηµείωσε εντυπωσιακή άνοδο
κατά 30% στις πωλήσεις της, αν και µε
αµελητέο ακόµα όγκο.

Η αλυσίδα εφοδιασµού χρειάζεται να επανεφεύρει
τον εαυτό της και σοβαρές επενδύσεις

Ακριβά
Σε περιόδους
υψηλής ζήτησης, η αγορά
«βγάζει»
αυξηµένες
τιµές
Η φετινή Fruit Logistica θα γίνει στο
Βερολίνο 9 µε 11 Φεβρουαρίου 2022.

Οι υπεραγορές και τα σούπερ µάρκετ θα πρέπει να «επανεφεύρουν» τον
εαυτό τους δίνοντας έµφαση σε προϊόντα προστιθέµενης αξίας, ενώ ιδιαίτερη
έµφαση θα καταβληθεί για την εξάλειψη ή τη σηµαντική µείωση της χρήσης
πλαστικού, αναφέρει η µελέτη της Fruit Logistica, που αποτελεί προάγγελο
µίας από τις µεγαλύτερες εµπορικές εκθέσεις τροφίµων στο κόσµο, που θα
γίνει στο Βερολίνο 9 µε 11 Φεβρουαρίου 2022. Στη µελέτη ιδιαίτερη έµφαση
δίνεται στις τιµές των αγαθών, µε τους καταναλωτές να ζητούν περισσότερες
ποσότητες φρούτων και λαχανικών, αλλά να βλέπουν τις τιµές να αυξάνονται.
Όπως σηµειώνεται, η αλυσίδα εφοδιασµού έχει φτάσει στα όρια της, καθώς
σε περιόδους υψηλής ζήτησης, η αγορά ανταποκρίνεται όχι µε µεγαλύτερες
ποσότητες, αλλά µε αυξηµένες τιµές, απόρροια της µείωσης των διαθέσιµων
κοντέινερ, οδηγώντας τον καταναλωτή σε τοπικά και φθηνότερα προϊόντα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Πιστοποιητικό
ETHOS
στο Κτήµα
Γεροβασιλείου
Tο Κτήµα
Γεροβασιλείου
πιστοποιήθηκε από
την EUROCERT για το
Σύστηµα Εταιρικής
Κοινωνικής Ευθύνης,
που εφαρµόζει, καθώς
και τις πρακτικές για
την προστασία του
περιβάλλοντος, την
ηθική και υπεύθυνη
διακυβέρνηση, τις
συνθήκες εργασίας, οι
οποίες συνιστούν τους
κυριότερους πυλώνες
απαιτήσεων του
Προτύπου ETHOS.
Το ETHOS απονέµεται
ανάλογα το επίπεδο
συµµόρφωσης των
επιχειρήσεων ήτοι: το
Σήµα ETHOS
(συµµόρφωση >60%),
ETHOS Gold ( >75%)
και ETHOS Platinum
( >90%).

Πρωταγωνιστές σε Ισπανία, Γαλλία
και Ιταλία οι βιολογικοί αμπελώνες
ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΑΜΠΕΛΩΝΩΝ
(ΚΑΤΑ ΜΕΣΟ ΟΡΟ, ΕΤΗΣΙΩΣ)

2005–2019

2005 & 2011

+13%

+18%

2011 & 2014

2014 και µετά

+8%

+4%

ΠΗΓΗ: OIV

Ετήσιο ρυθµό αύξησης 13% σηµείωσαν την τελευταία 15ετία οι πιστοποιηµένες εκτάσεις βιολογικού αµπελώνα σύµφωνα µε την τελευταία καταγραφή του Παγκόσµιου
Οργανισµού Οίνου (ΟΙV), αν και
το σύνολο παραµένει ακόµα σχετικά µικρό έναντι των συµβατικών.
Ο OIV αναφέρει ότι οι πιστοποιηµένες βιολογικές περιοχές αµπελώνων που παράγουν κρασί και επιτραπέζια σταφύλια, καθώς και σταφίδες, καταγράφηκαν σε 63 χώρες
σε όλες τις ηπείρους που συµµετείχαν στη βιολογική αµπελουργία το
2019, µε τη συνολική παγκόσµια
επιφάνεια βιολογικού αµπελώνα
να υπολογίζεται σε 454.000 εκτάρια, αντιπροσωπεύοντας το 6,2%
της παγκόσµιας έκτασης σε σχέση µε τα αµπέλια.
Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ότι
η έκταση «µη βιολογικών» αµπελώνων µειώθηκε κατά µέσο όρο
0,4% ετησίως κατά την ίδια περίοδο.
Επιπροσθέτως, η δηµοσίευση κατέγραψε τρεις ξεχωριστές περιόδους
ανάπτυξης για την παγκόσµια επέκταση της βιολογικής αµπελουργίας, µε τις βιολογικές επιφάνειες να
αυξάνονται εκθετικά µεταξύ 2005

Mόλις 1%
στην Ελλάδα
Η Ελλάδα µε ποσοστό
µόλις 1% στη 10άδα
των «ηγετών» της
βιολογικής αµπελοκαλλιέργειας, βάσει OIV

και 2011 ( +18% ετησίως κατά µέσο όρο), για να επιβραδυνθεί µεταξύ 2011 και 2014 σε µέσο ετήσιο ρυθµό + 4%, και από το 2014
και µετά να αυξηθεί +8% ετησίως.
Καταγράφηκε επίσης ότι η Ισπανία, η Γαλλία και η Ιταλία µαζί αντιπροσωπεύουν το 75% των βιολογικών αµπελώνων του πλανήτη, ενώ οι 10 πρώτες χώρες αντιπροσωπεύουν το 91% του παγκόσµιου συνόλου. Από αυτούς τους
10 «ηγέτες» στη βιολογική παραγωγή, τρεις βρίσκονται στην Ευρώπη: Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία,
όπου καλλιεργούνται βιολογικοί
αµπελώνες κυρίως για την παραγωγή σταφυλιών κρασιού. Η τριάδα ακολουθείται από τις ΗΠΑ (4%),
την Τουρκία (3%) και την Κίνα (3%).
Τέλος, η Γερµανία (2%), η Αυστρία (1%), η Ελλάδα (1%) και η Αργεντινή (1%), ο µοναδικός εκπρόσωπος από τη Νότια Αµερική, συµπληρώνουν τις 10 πρώτες χώρες
βιολογικής καλλιέργειας σταφυλιών. Η Ιταλία έχει το µεγαλύτερο
ποσοστό βιολογικών αµπελώνων
στο 15% της συνολικής έκτασης της
χώρας, ακολουθούν Γαλλία (14%)
και Αυστρία (14%). ΖΗΣΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ
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Μια 4ετία θέλει να ξαναμπεί
μπροστά η παραγωγή ροδιού
που κάηκε από τον παγετό
∆υσεύρετα αναµένεται να είναι τα επόµενα τρία - τέσσερα χρόνια τα ελληνικά
ρόδια, καθώς οι παγετοί της περασµένης
άνοιξης όχι µόνο κατέστρεψαν το µεγαλύτερο µέρος της φετινής παραγωγής,
αλλά έχουν προκαλέσει τεράστιες ζηµίες και στο φυτικό κεφάλαιο, οδηγώντας σε απόγνωση παραγωγούς και µεταποιητικές επιχειρήσεις του προϊόντος.
Με εξαίρεση την Πελοπόννησο, όπου
η κατάσταση φαίνεται να είναι λίγο καλύτερη, σε όλα τα υπόλοιπα παραγωγικά κέντρα της χώρας, η απώλεια της παραγωγής κυµαίνεται ακόµη και σε επίπεδα της τάξης του 80%, ενώ σε πολλές
φυτείες οι αγρότες έχουν ξεκινήσει να
κόβουν δέντρα, που νέκρωσαν από τους
παγετούς του Μαρτίου και Απριλίου.
Με το προϊόν να είναι δυσεύρετο οι
τιµές αναµένεται να κινηθούν σε ανοδική τροχιά για τον παραγωγό, αλλά είναι τέτοιο το µέγεθος των απωλειών στις
στρεµµατικές αποδόσεις, που δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε κατά διάνοια αντισταθµιστική εξισορρόπηση.
«Μπαίνουµε στη συγκοµιδή την πρώτη εβδοµάδα του Οκτωβρίου και οι τιµές
θα είναι σίγουρα ανεβασµένες, καθώς
θα ενεργοποιηθεί ο νόµος της προσφοράς και της ζήτησης. Σε µια κανονική
χρονιά θα µιλούσαµε για 0,50 ευρώ το
κιλό για τα ρόδια της πρώτης ποιοτικής
κατηγορίας και 0,20 ευρώ το κιλό, για
εκείνα της δεύτερης, που προορίζονται
για χυµό. Όµως φέτος θα πάµε σε προσωπικές διαπραγµατεύσεις µε παραγωγούς διότι είναι ζήτηµα εάν η εθνική παραγωγή πιάσει 7.000-8.000 τόνους, όταν µε τα περίπου 20.000 στρέµµατα που
καλλιεργούνται σε όλη την επικράτεια,
µπορεί να φτάσει τους 40.000 τόνους
και πρέπει να βρούµε προϊόν, τουλάχιστον 3.000 τόνους, για να καλύψουµε
τις παραγγελίες µας», λέει στο Fresher
ο Παναγιώτης Αθανασιάδης, γενικός διευθυντής του ΑΣΟΠ ∆ράµας.

Ο Παναγιώτης Αθανασιάδης, γενικός
διευθυντής του ΑΣΟΠ ∆ράµας.

Παρόµοια εικόνα µεγάλων απωλειών
στο 70% µε σοβαρές καταστροφές και σε
φυτικό κεφάλαιο, περιγράφει και για
την περιοχή της Θεσσαλίας και της Κεντρικής Ελλάδας, ο γεωπόνος, παραγωγός και διακινητής- εξαγωγέας Γρηγόρης Γκουντόπουλος από τη Θεσσαλία.
Κατά τον ίδιο απαιτείται στήριξη από την
πολιτεία για να µπορέσουν οι παραγωγοί να µείνουν στην καλλιέργεια, διότι θα απαιτηθούν 2-3 χρόνια για να έχουν ξανά σηµαντική παραγωγή. Στο εµπορικό κοµµάτι, ο ίδιος λέει πως για τα
πρώιµα ρόδια της Α’ κλάσης οι τιµές κινήθηκαν στα 0,70-0,80 ευρώ και για τα
Β’ κλάσης στα 0,50 ευρώ, αλλά «πλέον
η αγορά φαίνεται να έχει καθίσει, διότι υπάρχουν διαθέσιµα και άλλα φρούτα. Το χειµώνα, λογικά, θα είναι καλύτερη η κατάσταση». ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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Λιανολιά Πρεβεζάνα ή Καρφολιά. Είναι η προίκα που άφησαν στην Πρέβεζα
οι Ενετοί και τα τελευταία χρόνια έχει πάρει τα πάνω της, µε τις αναπτυξιακές
προσπάθειες της Ελένης Ανδρονικίδου και του Παναγιώτη Παπανίκου.
Ελένη Ανδρονικίδου
και Παναγιώτης Παπανίκου

Bio Green Olive Oil

Η εξίσωση που
τετραπλασιάζει την
τιμή στο ελαιόλαδο
Υποδειγματική η διαχείριση 100 στρεμμάτων Ενετικού
ελαιώνα με Λιανολιά που «σώθηκαν» στην Πρέβεζα

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Enetikon
Για την ετικέτα
Enetikon αξιοποιούνται ελιές αποκλειστικά από τον Ενετικό
ελαιώνα

Κάποτε η χερσόνησος της
Πρέβεζας ήταν γεµάτη µε
ελαιόδεντρα που έτσι αφηµένα όπως ήταν, µερικά από αυτά έφτασαν τα 25 µέτρα σε ύψος και χρειαζόταν
ελικόπτερο για να µαζευτούν οι
ελιές. Περίπου 100 στρέµµατα από
αυτόν τον αναγεννησιακό ελαιώνα που έφεραν στην περιοχή οι Ενετοί, επιδοτώντας τους
ντόπιους µε µια λίρα για τη φύτευση όταν εδραίωσαν το Regno di Morea (το Βασίλειο του
Μοριά) το 1688 κατάφερε να περισώσει ο Παναγιώτης Παπανίκος.
Μηχανικός Γεωλόγος στην ιδιότητα ο κ. Παπανίκος, φέτος διανύει τη δέκατη χρονιά από
τότε που µαζί µε τη σύζυγό του Ελένη Ανδρονικίδου αποφάσισαν να τα ρίξουν όλα στις ελιές,
σχηµατίζοντας την εταιρεία bio-green-oliveoil.
Ο βροχερός καιρός στην Πρέβεζα εµπόδι-

σε τα προηγούµενα 24ωρα τον συνοµιλητή µας να συνεχίσει µε τη
συγκοµιδή, που την ξεκινά γύρω στις 20 Σεπτεµβρίου, επιτρέποντας µια ενδιαφέρουσα συζήτηση γύρω από τον ελαιώνα
της περιοχής. «Βαριά να γλίτωσαν το µπόλιασµα µε Κορωνέικη
ή το πριόνι καµιά 200αριά στρέµµατα από αυτόν τον παλιό ενετικό ελαιώνα» θα µας πει ο ίδιος, που ξεκίνησε έχοντας στη διάθεσή του µόλις 15 στρέµµατα. Τρία χρόνια χρειάστηκε για να καθαρίσει τον ελαιώνα που νοίκιασε αρχικά από το
δήµο Πρέβεζας, όσο στα γύρω αγροτεµάχια
το ξήλωµα δέντρων προχωρούσε µε απειλητικούς ρυθµούς. Αν κάτι έβαλε φρένο στο µανιακό ξήλωµα της Λιανολιάς από τον ελαιώνα της Πρέβεζας, ήταν η επιτυχηµένη έως τώρα πορεία στις αγορές, µε τους δύο τους και
µε ναυαρχίδα το Enetikon να έχουν γίνει περιζήτητοι σε Ευρώπη, ΗΠΑ, Λατινική Αµερική
και πλέον στην Κορέα.

Όλο πάει για εµφιάλωση
στις τρεις ετικέτες που έχει
αναπτύξει η οικογενειακή
επιχείρηση: Έλαιον,
Πρεβεζάνα και Ενετικόν.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σποροπαραγωγοί
Μιχαήλ Δεβετζής
νέος πρόεδρος

Οι πελάτες δεν θέλουν να κάνουν
συλλογή από φιάλες ελαιολάδου
«Ήταν έξυπνοι άνθρωποι οι Ενετοί.
Ήθελαν κορµός µε κορµό να απέχουν 10 µέτρα, γιατί ήξεραν πως η
ελιά θέλει ήλιο και αέρα. Αυτό το µοτίβο ακολούθησα και σε µερικές νέες φυτεύσεις που έκανα. Πολλούς
τους πιάνει σήµερα µια λαιµαργία
και χωράνε 20 και 25 δέντρα σε ένα στρέµµα» αναφέρει ο κ. Παπανίκος που διαχειρίζεται 1.000 δέντρα
συνολικά, παράγοντας σε µια καλή
χρονιά 3 µε 4 τόνους ελαιολάδου.
Όλο πάει για εµφιάλωση στις τρεις
ετικέτες που έχει αναπτύξει η οικογενειακή επιχείρηση: το Έλαιον, το
Πρεβεζάνα και το Enetikon. Όπως εκτιµά ο συνοµιλιτής µας, η τιµή του
ελαιολάδου του θα έπιανε τα 5 ευρώ
το κιλό χύµα, αφού είναι βιολογικό,
ωστόσο όπως το διαχειρίζεται, καταφέρνει να τετραπλασιάσει την αξία
του, η οποία, έχοντας αφαιρέσει τα
έξοδα του συσκευαστηρίου, αφήνει
20 ευρώ το λίτρο στον παραγωγό.
Η φιλοσοφία του κ. Παπανίκου
στο ελαιόλαδο συνοψίζεται στο µότο «καλό ελαιόλαδο σε καλή τιµή».
«Τι να την κάνω την ακριβή συσκευασία ρε συ Παναγιώτη, που έ-

Στα 20 ευρώ
Η τιµή του ελαιολάδου του
θα έπιανε τα 5 ευρώ το
κιλό χύµα, αλλά συσκευασµένο αφήνει στον
παραγωγό 20 ευρώ

λεγε ένας πελάτης µου, τότε στις αρχές και είχε δίκιο. Ο καναταλωτής
δεν θέλει να κάνει συλλογή από φιάλες. Καλό ελαιόλαδο σε καλή τιµή
θέλει» αναφέρει χαρακτηριστικά.
Λειτουργώντας µε αυτήν τη λογική, εξάγει το 90% της παραγωγής
του κάνοντας αρκετές επαφές µε τη
συµβολή της Περιφέρειας Ηπείρου,
η οποία όµως µας µεταφέρει δίνει ιδιαίτερη έµφαση στην ανάπτυξη της
ελαιοκαλλιέργειας στην περιοχή.
Στα επόµενα βήµατα ο συνοµιλητής µας θέλει να δροµολογήσει την
διαµόρφωση συσκευαστηρίου. «Αν
δεν έχεις νύχια να ξυστείς… που λέγαν και οι αρχαίοι» σχολιάζει υπολογίζοντας πως γι’ αυτό θα χρειαστούν περίπου 20.000 ευρώ. Η επέκταση της επιχείρησης στο κοµµάτι της ελαιοποίησης δεν τίθεται στο
τραπέζι, αφού θα χρειαζόταν τουλάχιστον 150.000 ευρώ, επένδυση απαγορευτική προς το παρόν, µε τον
κ. Παπανίκο να περιορίζεται σ’ αυτό
που ξέρει καλά να κάνει, τη φροντίδα των ελιών του και το συνετό κλάδεµα ώστε να µην υπερβαίνουν τα
δέντρα τα 5 µέτρα σε ύψος.

Με πρόεδρο τον Μιχαήλ ∆εβετζή
της ∆ΕΒΕΤΖΗΣ Μ. &ΣΙΑ Ο.Ε.
το νέο ∆Σ του Συλλόγου Ελλήνων
Σποροπαραγωγών-Σπορόφυτων.
Αντιπρόεδρος: Ι. Σερβέτας της
AGRIS ΑΕ, γραµµατέας Ι.
Χριστιάς της AGER ΥΙΟΙ Γ.
ΧΡΙΣΤΙΑ ΑΕ, ταµίας Αθ.
Μπουνάνος της ΜΠΟΥΝΑΝΟΣ
ΑΘ. ΕΕ και µέλη: Στ. Καρακίτσος
της ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ Σ., Γ. Κωστάκης
της OIKOS SEEDS. ∆. Αγραφιώτης
της Π. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΑΕ.

Κτηνοτρόφοι
ΛιβαδίουΟλύμπου
Πρόεδρος Τζέβος
Νέο προεδρείο στον Αγροτικό
Συνεταιρισµό Κτηνοτρόφων
Λιβαδίου-Ολύµπου ανέδειξαν
οι εκλογικές αρχαιρεσίες στις 30
Σεπτεµβρίου, µε τη νέα διοίκηση ως
εξής: Πρόεδρος Τζέβος Χαράλαµπος,
Αντιπρόεδρος Μένος Νικόλαος,
Γενικός Γραµµατέας Ντάµπος
Λάζαρος, Ταµίας: Σουρδής Λάζαρος
και µέλος Τσανουσάς Κωνσταντίνος.

Νέος διευθυντής
πωλήσεων ΕΛΒΙΖ
Ακρ. Καλούσης
BIO GREEN OLIVE OIL

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

agrenda@agronews.gr

∆ΡΟΣΙΑ

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ο λεγόµενος σήµερα Ενετικός Ελαιώνας,
σε επίσηµη απογραφή των Ενετών του 1770
περίπου, καταγράφεται να αριθµεί
4.000 ελαιόδεντρα.
Θαλή 2, ∆ροσιά ΤΚ: 48100 - Νοµός Πρέβεζας
bio.green.oliveoil@gmail.com

Με στόχο την αναβάθµιση της
∆ιεύθυνσης Πωλήσεων, τη
Ζωοτεχνική και ∆ιατροφική
υποστήριξη των συνεργαζόµενων
µονάδων, η ΕΛΒΙΖ προσλαµβάνει
τον γεωπόνο- ζωοτέχνη Ακρίτα
Καλούση (προέρχεται από το
δυναµικό της εταιρείας ΒΙΟΖΩΚΑΤ)
στη θέση του Τεχνικού ∆ιευθυντή
Πωλήσεων Ζωοτροφών.
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Από αριστερά: Ο γεωπόνος Σαλή Ογλού
Σαδίκ, ο παραγωγός ακτινιδιού Μουµίν
Ογλού Οζτζάν,ο σύµβουλος θρέψης της
Timac Agro | ΛΥ∆Α Ερέν Χουσεΐν και
ο γεωπόνος της Θ. Τσάλης & Σια ΟΕ
Βασίλης Στεφανής.

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Περαιτέρω εδραίωση της θέσης της στην τοπική αγορά αγροεφοδίων, όπου έχει παρουσία από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, αλλά και
ενδυνάµωση της δραστηριότητάς της στο χώρο
της συγκέντρωσης και εµπορίας αγροτικών προϊόντων, όπου έχει επεκταθεί τα τελευταία χρόνια, σχεδιάζει η γεωργική εταιρεία «Θεόδωρος
Τσάλης & Σια ΟΕ».
Με έδρα στη Μέλισσα της Ξάνθης, όπου και
διατηρεί εγκαταστάσεις µε αποθήκες και γραφεία συνολικής επιφάνειας 2.500 τ.µ., η επιχείρηση του Θεόδωρου Τσάλη, της Ειρήνης Αριστείδου και του Νίκου Σπανίδη, καλύπτει ένα
ευρύ φάσµα παροχής υπηρεσιών σε καλλιέργειες αροτραίων, κηπευτικών και δενδρωδών,
ενώ δίνει βαρύτητα και στην ανάπτυξη συµβολαιακής γεωργίας µε τοπικούς παραγωγούς για
µια σειρά από προϊόντα. «Το αντικείµενο της εταιρείας έχει να κάνει µε όλα τα γεωργικά εφόδια ενώ εµπορευόµαστε, παράλληλα, και αγροτικά προϊόντα, όπως στάρια, καλαµπόκια και η-

Αποτυπώνεται στα ζυγολόγια
η συνταγή θρέψης στα ακτινίδια
Γράφει αποδόσεις η συνεργασία Timac Agro | ΛΥΔΑ με την Θεόδωρος Τσάλης & Σια ΟΕ
λίανθους. Επίσης έχουµε αναπτύξει σε µεγάλο
βαθµό την καλλιέργεια της πιπεριάς και κάνουµε και συµβάσεις συµβολαιακής καλλιέργειας,
κυρίως µε µαλακά στάρια και µε άλλα προϊόντα
όπως το καλαµπόκι», αναφέρει στην Agrenda
ο Θεόδωρος Τσάλης.

∆ιπλασιάστηκαν οι εκτάσεις ακτινιδίου
Μια ακόµη ιδιαίτερα δυναµική καλλιέργεια
για τον νοµό, στην οποία εστιάζει την προσο-

χή της η επιχείρηση, είναι αυτή του ακτινιδίου,
που έχει διπλασιάσει τοπικά τις εκτάσεις της τα
τελευταία πέντε χρόνια. «Αφουγκραζόµαστε τις
τάσεις που διαµορφώνονται στην αγορά και προσαρµοζόµαστε ανάλογα» τονίζει στην Agrenda
ο Βασίλης Στεφανής γεωπόνος της επιχείρησης
µε εξειδίκευση στις µεγάλες καλλιέργειες και τη
δενδροκοµία και µέλος µιας σφιχτής και έµπειρης οµάδας συνολικά 9 ατόµων, στην οποία µετέχουν επίσης ο Γιάννης ∆ερβίσης µε ειδίκευ-

ση στη µεγάλη καλλιέργεια, ο Νίκος Σπανίδης
στην πατάτα, το κρεµµύδι και το καλαµπόκι και
ο Σαλή Ογλού Σαδίκ µε γνώσεις στα κηπευτικά.

Πρόγραµµα επεµβάσεων µε πρωταγωνιστές
τα προϊόντα της Timac Agro | ΛΥ∆Α
Αναφερόµενος ειδικότερα στην καλλιέργεια
της ακτινιδιάς, ο Βασίλης Στεφανής µας είπε
πως «η τεχνογνωσία που έχει αποκτηθεί από
τους γεωπόνους έχει οδηγήσει σε ολοένα αυ-

Αριστερά: Ο Θεόδωρος Τσάλης εξηγεί στην
Agrenda την ιδιαίτερη δυναµική ανάπτυξη
της συµβολαιακής γεωργίας και ο παραγωγός
ακτινιδίου ∆ηµήτρης Χατζόπουλος.
∆εξιά: O γεωπόνος Σαλή Ογλού Σαδίκ.

FARMING REPORT
ξανόµενη παραγωγή ποιοτικού ακτινιδίου µε
εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά». Υπογράµµισε δε, πως για τους συνεργαζόµενους παραγωγούς έχει διαµορφωθεί ένα πρόγραµµα επεµβάσεων, στο οποίο πρωταγωνιστικό ρόλο
παίζουν τα προϊόντα τηςTimac Agro | ΛΥ∆Α.
«Ξεκινά µε τη βασική λίπανση περίπου το
∆εκέµβριο µε Duofertil Top Phos και ακολουθούν δύο δόσεις Duofertil MPPA DUO και στην
συνέχεια έχουµε διαφυλικές εφαρµογές µε
Maxifruit, Fertileader Leos, Fertileader Κaleo
κι άλλα, ανάλογα µε τις απαιτήσεις της κάθε
χρονιάς και τα αποτελέσµατα είναι θεαµατικά»
σηµειώνει, προσθέτοντας ότι «υπάρχει και το
FERTIACTYL GZ που δεν το αφήνουµε σχεδόν
ποτέ από τα προγράµµατά µας, σε όλες τις καλλιέργειες. Είναι εκείνο που θα πείσει και τον
πιο διστακτικό αγρότη να δοκιµάσει τα προϊόντα της Timac Agro | ΛΥ∆Α. Θα το χρησιµοποιήσει και θα δει µέσα σε σύντοµο χρονικό
διάστηµα ένα αποτέλεσµα για το οποίο κι ο ίδιος θα εκπλαγεί».
Στη συνεργασία µε τη «Θεόδωρος Τσάλης &
Σία ΟΕ» αναφέρθηκε και ο περιφερειακός διευθυντής πωλήσεων Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης της Timac Agro | ΛΥ∆Α, Ιωάννης Μπόρος.
«Πρωταρχικός µας στόχος, τον οποίο θεωρώ
πως έχουµε πετύχει και διευρύνουµε περαιτέρω, είναι η δηµιουργία µιας αµοιβαίας επωφελούς αλλά και βιώσιµης συνεργασίας. Άλλωστε, βασική επιδίωξη της εταιρείας µας αποτελεί η επίτευξη προστιθέµενης αξίας στους παραγωγούς και η µεγιστοποίηση των αποδόσεων των καλλιεργειών τους», τόνισε.

Τα αποτελέσµατα «χτίζουν» εµπιστοσύνη
Στην εµπιστοσύνη που χτίζεται χρόνο µε το
χρόνο µε τους παραγωγούς εστίασε ο Ερέν Χουσεΐν, σύµβουλος θρέψης της Timac Agro | ΛΥ∆Α στη Ξάνθη. «Όταν έρχονται αποτελέσµατα,
υπάρχουν χαµόγελα και έτσι µεγαλώνουµε και
εµείς», σηµείωσε και τόνισε πως «οι παραγωγοί που εµπιστεύονται τα προϊόντα της Timac
Agro | ΛΥ∆Α έχουν δει µεγάλη ποσοτική διαφορά στα κτήµατά τους αλλά και στην ποιότητα». Το πρόγραµµα θρέψης της Timac Agro |
ΛΥ∆Α για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς, ακολουθούν και τα αδέλφια Μουµίν Ογλού Οζάη και Οζτζάν, δύο παραγωγοί από την περιοχή του ∆ήµου Τοπείρου, οι οποίοι έχουν πάνω από 100 στρέµµατα ακτινίδια -σε µια συνολική εκµετάλλευση µε περισσότερα από 1.500
στρέµµατα µε µεγάλες καλλιέργειες, αλλά και
δενδροκοµικά- και είναι πολύ ικανοποιηµένοι
από την ποιότητα και την απόδοση.
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Από αριστερά: Ο Θεόδωρος
Τσάλης µαζί µε τον
περιφερειακό διευθυντή της
Timac Agro | ΛΥ∆Α Ιωάννη
Μπόρο και τους Ερέν Χουσεΐν,
Βασίλη Στεφανή.

Duofertil Top
Phos
Το Duofertil Top
36 PK αποτελεί
την ιδανική λύση
για την χειµερινή
βασική λίπανση
των δυναµικών
καλλιεργειών

Maxifruit
Συµβάλλει στην
καρποφορία των
διαφόρων φυτικών ειδών

Αναζωογόνηση της φυτείας
παρά τις ζημιές στους οφθαλμούς
Η καλλιέργεια της ακτινιδιάς είναι µέρος της εκµετάλλευσης και της οικογένειας Χατζόπουλου από
τη Γενισσέα Ξάνθης. «Φέτος λόγω της παγωνιάς είχαµε πρόβληµα µε τους οφθαλµούς των φυτών»,
σηµείωσε ο ∆ηµήτρης Χατζόπουλος. Προκειµένου
να αναζωογονηθούν τα δέντρα από τον παγετό,
εκτός από το κλασσικό πρόγραµµα επεµβάσεων
που ακολουθείται στη φυτεία, φέτος έγινε και µια
εφαρµογή FERTIACTYL GZ σε µια προσπάθεια να
προοδεύσουν οι οφθαλµοί που είχαν ήδη «σκάσει» και δεν πρόλαβαν να παγώσουν. «Προσπαθήσαµε στην ουσία να βρούµε τον καλύτερο τρόπο να βλαστήσουµε ξανά το Κτήµα και όπως βλέπετε η εικόνα του σήµερα είναι αρκετά καλή, χωρίς κιτρινίλες ή άλλα προβλήµατα. Το σηµαντικό
είναι ότι βοηθήσαµε τις βέργες να δυναµώσουν και
βάλαµε τα θεµέλια για να αποφύγουν προβλήµατα στην επόµενη χρονιά», τόνισε χαρακτηριστικά.

Φέρνει επιβάρυνση το κύµα ανατιµήσεων
Έντονο προβληµατισµό για το κύµα ανατιµήσεων που προκαλούν στις εισροές οι εκρηκτικές αυξήσεις στην τιµή του φυσικού αερίου και τις µεταφορές, εκφράζουν συντελεστές του πρωτογενούς
τοµέα, καθώς, όπως επισηµαίνουν, προοιωνίζεται
σηµαντική επιβάρυνση του κόστους παραγωγής, ενόψει της νέας σεζόν, ενώ την ίδια στιγµή αρρυθµίες στο µοντέλο της συµβολαιακής φαίνεται να δηµιουργούν οι υψηλές τιµές παραγωγού των αγροτικών προϊόντων.
Για τις δύο καυτές πατάτες που απασχολούν τον
αγροτικό χώρο, µίλησε στην Agrenda ο Θεόδωρος
Τσάλης, συνιδιοκτήτης της «Θ. Τσάλης & Σια ΟΕ»
τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «µας απασχολεί
πολύ το θέµα της ανόδου των τιµών στα αγροεφόδια, τα οποία αντιπροσωπεύουν τα βασικά έξοδα
στις καλλιέργειες. Και δεν µιλάµε για µικρές αυξήσεις. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. ∆εν ξέρουµε τί θα
γίνει, αλλά θα υπάρξει πρόβληµα. Οι παραγωγοί
στην πλειονότητά τους δεν το έχουν αντιληφθεί.
Ορισµένοι τώρα τελείωσαν τα καλαµπόκια και θα

πάνε στις ανοιξάτικες καλλιέργειες, οπότε δεν το
σκέφτονται ακόµη. Όσοι όµως ξεκινάνε τις χειµερινές καλλιέργειες, όπως η ελαιοκράµβη και το σιτάρι σε λίγο καιρό, το βλέπουν να έρχεται µπροστά
τους. Είµαι 30 χρόνια στο χώρο, αυτό το φετινό δεν
το έχω ξαναζήσει. Θέλει απίστευτη προσοχή, γιατί
δεν ξέρουµε και πώς θα εξελιχθεί».

Συµβολαιακή στο φουντούκι από ιταλική εταιρεία
Η συµβολαιακή γεωργία για τα µαλακά στάρια, όπως εξηγεί ο κ. Τσάλης, γίνεται για λογαριασµό των
Μύλων Θράκης κι εφαρµόζεται περίπου µια δεκαετία, παρέχοντας στους συνεργαζόµενους παραγωγούς υπεραξία στο προϊόν τους. «∆ειλά – δειλά πριν
τρία χρόνια ξεκίνησε µια προσπάθεια ανάλογη και
στο καλαµπόκι, ενώ έµµεσα µετέχουµε και στο εγχείρηµα που υλοποιεί στο νοµό µια επιχείρηση από
την Ιταλία, µε την καλλιέργεια του φουντουκιού», εξήγησε ο συνοµιλητής µας και διευκρίνισε πως «έχουν φυτευτεί ήδη περίπου 1.000 στρέµµατα στο νοµό από περίπου 50 παραγωγούς, µε συµβάσεις διάρκειας 13 + 10 ετών, που έχει συνάψει η ιταλική εταιρεία Μπεζάνα, και συνεχίζουν να µπαίνουν και
άλλα στρέµµατα. Εµείς προσφέρουµε τεχνογνωσία
και φυτοπροστασία σε αυτούς τους παραγωγούς».

Απόνερα στη συµβολαιακή, λόγω των υψηλών
τιµών στα προϊόντα
Ο ίδιος παρατηρεί, επίσης, πως συνεπεία της µεγάλης αύξησης τιµών σε µια σειρά από αγροτικά
προϊόντα, έχουν προκύψει παρενέργειες και µε τις
συµβάσεις της συµβολαιακής γεωργίας. «Συµβαίνει σε πολλά προϊόντα να µην τηρούνται τα συµβόλαια. Στο βαµβάκι για παράδειγµα όταν πριν περίπου δύο µήνες τους πρόσφεραν 55 λεπτά, οι παραγωγοί, µε δεδοµένο ότι πέρσι πληρώθηκαν περί τα 40 λεπτά το κιλό, πέταξαν τη σκούφια τους.
Σήµερα που η τιµή του έχει φτάσει πάνω από 70
λεπτά το κιλό, όλοι αρνούνται τα συµβόλαια», αναφέρει και τονίζει πως ανάλογα προβλήµατα καταγράφηκαν και στο καλαµπόκι.
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Φαινόμενο κατά τον Βοϊτσεχόφσκι η ελληνική γεωργία
Στο θετικό αποτύπωµα της εγχώριας παραγωγής παρά τις δυσκολίες που υπάρχουν µε την ύπαρξη µικρού κλήρου στάθηκε κατά την επίσκεψη του στην Ελλάδα ο Ευρωπαίος Επίτροπος κ.
Γιάννους Βοϊτσεχόφσκι, χαρακτηρίζοντας µάλιστα την ελληνική αγροτική οικονοµία ως «φαινόµενο». Ο Επίτροπος, µιλώντας στην 6η συνδιάσκεψη για την ΚΑΠ στα Μέγαρα Αττικής, εξήγησε πως το φαινόµενο αυτό συντελείται µε

δεδοµένο ότι η ελληνική γεωργία είναι λιγότερο από το 3% των συνολικών εκτάσεων στην ΕΕ
αλλά η προστιθέµενη αξία είναι 3,5%, «άρα είστε
παραγωγικότεροι», σηµείωσε ο κ. Βοΐτσεχόφσκι.
Παράλληλα ο Επίτροπος σηµείωσε ότι χάρη
στη συµβολή των αγροτών αποφεύχθηκε η διατροφική κρίση, αναφέρθηκε στην περιβαλλοντική διάσταση της νέας ΚΑΠ και απευθυνόµενος
στους εκπροσώπους των αγροτών είπε: «Τα αέ-

Σε υπονόμευση
ολόκληρου του
αμπελουργικού
κλάδου οδηγεί
η εκτεταμένη
καταστρατήγηση
του καθεστώτος
των διήμερων
για τις αποστάξεις

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις δείχνει να
οδηγείται φέτος η διαδικασία απόσταξης
για την παραγωγή τσίπουρου και τσικουδιάς, µέσα από το λεγόµενο καθεστώς των
διήµερων, κι αυτό παρά τις µεγάλες καταστροφές που έχει υποστεί φέτος η εγχώρια αµπελουργία ως αποτέλεσµα των
έντονων καιρικών φαινοµένων.
Οι πληροφορίες που φθάνουν από τις
αµπελουργικές ζώνες ανά την Ελλάδα,
κάνουν λόγο για πληθώρα αιτηµάτων
αδειοδότησης για απόσταξη µε βάση το
άρθρο 7 Ε’ του ν. 2969/2001, πράγµα
το οποίο νοθεύει το ανταγωνισµό, υπονοµεύει τις προσπάθειες για αναβάθµιση της αµπελουργίας και της ενίσχυσης
της ποιότητας στο ελληνικό κρασί, όπως
και στα αποστάγµατα και γενικά µαθαίνει τους αµπελοκαλλιεργητές στο εύκολο κέρδος, πολλές φορές ακόµα και µε
κίνδυνο για τη ζωή των καταναλωτών.
Το πρόβληµα ξεκινάει από το πελατειακό σύστηµα και τις ανέξοδες πιέσεις
που ασκούν αυτό τον καιρό πολλοί βουλευτές, ώστε να απλοποιηθεί η διαδικασία αδειοδότησης των διήµερων και να
καταστεί δυνατή η ικανοποίηση του συνόλου των αιτηµάτων που προβάλουν
αυτό τον καιρό οι αµπελοκαλλιεργητές
για την µεταφορά µεγάλων ποσοτήτων
οινοστάφυλων στην παραγωγή τσίπουρου και τσικουδιάς.
Να διευκρινισθεί εδώ ότι µε βάση τους
ισχύοντες κανονισµούς, η απόσταξη (των

ρια που παράγει η ελληνική πρωτογενής παραγωγή και τα λιπάσµατα που χρησιµοποιούνται
είναι λιγότερα από τον µέσο ευρωπαϊκό όρο. Αποδείξατε ότι µπορείτε να είστε παραγωγοί αλλά και φιλικοί προς το περιβάλλον»
Καταλήγοντας, τόνισε ότι επιλογή της ΕΕ είναι η στήριξη του πρωτογενή ώστε να σταµατήσει η εκροή αγροτών αναφέροντας πως 4 εκατ.
εγκατέλειψαν το χώρο από το 2000 ως το 2014.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΝΟΠΑΡΑΓΩΓΗ (ΣΕ 1.000 ΗL)
ΕΤΗ

ΟΙΝΟΙ ΧΩΡΙΣ
ΠΟΠ/ΓΕW

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

2.766
3.381
3.543
3.184
2.795
3.554
3.738
3.602
3.466
3.343
3.224
3.037
2.836
3.491
3.929
3.755
3.530
3.150
3.510
2.254
2.270
1.716
2.099
2.358
2.010
1.729
1.737,10
1.716
1.510,30
1.699,00
1.528,70
985,80

ΠΟΠ
259
199
236
203
223
266
313
342
358
337
327
338
249
372
366
338
370
350
345
340
280
280
310
315
237
234
243,7
234
200,6
162,8
186,7
162,4

ΠΓΕ

ΠΟΚΙΛΙΑΚΟΙ
ΟΙΝΟΙ

ΑΛΛΟΙ ΟΙΝΟΙ
& ΓΛΕΥΚΗ
501
436
271
5
33
30
58
43
2
0
7
2
13
1

485
550
470
571
600
439
427
481,6
440
392,7
379,8
387,1
399,85

12
285
70
70
114
111
118,2
111
131,03
175,6
179,9
148,18

284
65

1
7
1
14

Εκτεθειμένοι άλλη μια χρονιά

Μπάζουν από παντού
οι «άδειες» απόσταξης
για τους διήμερους
διήµερων) δεν αφορά στη χρήση σταφυλιών, παρά µόνο στέµφυλων, δηλαδή του υπολείµµατος, µετά την εξαγωγή
του µούστου για την παραγωγή κρασιού.
Βεβαίως, το προνοµιακό καθεστώς
που ισχύει για τους διήµερους, σε ότι αφορά στη φορολογία του τσίπουρου ή
της τσικουδιάς που µπορεί να διατίθεται σε χύµα µορφή (χωρίς εµφιάλωση),
κάνει πολλούς «αµπελουργούς» να επιλέγουν το δρόµο της απόσταξης ακόµα

και για το σύνολο της παραγωγής τους
(οινοστάφυλα).
Πρόκειται για µια διαδικασία πέρα για
πέρα αντίθετη µε τους κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες, για µια πρακτική που
δηµιουργεί τεράστιες στρεβλώσεις στην
αγορά και για ένα καθεστώς που διαιωνίζεται µόνο και µόνο γιατί το πολιτικό
προσωπικό δεν αναλαµβάνει την ευθύνη να σταµατήσει… αυτόν τον κατήφορο.
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι λόγω των
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Εντείνεται το αδιέξοδο με τις τιμές στη σταφίδα
Πεδίο συνεννόησης αναζητείται για το ζήτηµα
της κορινθιακής σταφίδας την ώρα που η τιµή
του προϊόντος κυµαίνεται κάτω από το ένα ευρώ, ενώ και η σύσκεψη που έγινε την Τρίτη 5
Οκτωβρίου στα γραφεία της ΣΚΟΣ στην Πάτρα
µε τη συµµετοχή όλων των εµπλεκόµενων φορέων, οδηγήθηκε σε αδιέξοδο. Συγκεκριµένα
δεν βρέθηκε σηµείο επαφής µεταξύ των εκπροσώπων των εξαγωγικών φορέων, των παραγω-

ΣΥΝΟΛΟ
3.526,00
4.016,00
4.050,00
3.392,00
3.051,00
3.850,00
4.109,00
3.987,00
3.826,00
3.680,00
3.558,00
3.377,00
3.098,00
3.864,00
4.295,00
4.093,00
3.900,00
3.500,00
3.867,00
3.364,00
3.100,00
2.750,00
3.115,00
3.343,00
2.800,00
2.501,00
2.580,60
2.501,10
2.235,20
2.424,20
2.283,20
1.710,40

ΜΟ
5 ΕΤΙΑΣ

3.607,00
3.671,80
3.690,40
3.677,80
3.764,60
3.890,40
3.832,00
3.685,60
3.507,80
3.515,40
3.638,40
3.745,40
3.850,00
3.930,40
3.931,00
3.744,80
3.546,20
3.316,20
3.239,20
3.134,40
3.021,60
2.901,80
2.867,90
2.745,10
2.523,60
2.448,40
2.404,80

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΠΡΟΗΓ. ΕΤΟΥΣ
13,9
0,85
-16,25
-10,05
26,19
6,73
-2,97
-4,04
-3,82
-3,32
-5,09
-8,26
24,73
11,15
-4,7
-4,72
-10,26
10,49
-13,01
-7,85
-11,29
13,27
7,32
-16,24
-10,68
3,18
-3,08
-10,63
8,46
-5,82
-25,09

γών και της κυβέρνησης προκειµένου να διασφαλιστεί η τιµή του προϊόντος η οποία κυµαίνεται από 1,10 έως και 70 λεπτά χωρίς να αποκλείει κανείς το ενδεχόµενο να πέσει και άλλο.
«Οι αποθήκες µας είναι γεµάτες, δεν µπορούµε να πάρουµε άλλη σταφίδα. Πέρυσι τέτοια εποχή την είχαµε διώξει όλη, πάνω από 600 τόνους και είχαν πληρωθεί οι παραγωγοί», δίνει
την εικόνα της κατάστασης ο πρόεδρος της Οµά-

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ
ΜΕ ΜΟ 5 ΕΤΙΑΣ

6,74
11,91
8,04
4,03
-2,25
-8,54
-11,87
-15,94
10,15
22,18
12,49
4,13
-9,09
-1,61
-14,42
-17,22
-22,45
-6,07
3,2
-10,67
-17,23
-11,07
-12,79
-18,58
-3,94
-6,75
-28,88

Μείωση της ελληνικής παραγωγής οίνου
την περίοδο 2021-2022 κατά 25,09%

ΠΗΓΗ: ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ειδικών συνθηκών που είχε δηµιουργήσει
η πανδηµία στην αγορά οίνου τον περασµένο χρόνο, το καθεστώς των διήµερων
το 2020 υπήρξε ιδιαιτέρως ελαστικό. Αυτό δεν σηµαίνει ότι θα πρέπει να γίνει και
φέτος το ίδιο, ειδικά από τη στιγµή που η
παραγωγή οινοστάφυλων ήταν µειωµένη και ήδη έχει υπάρξει µέριµνα επ’ αυτού από τον ΕΛΓΑ. Σηµειωτέον ότι για να
ξεκινήσει η αποστακτική περίοδος, κάθε
χρόνο, χρειάζεται να δοθεί η σχετική άδεια από το Υπουργείο Οικονοµικών και
συγκεκριµένα από την Ανεξάρτητη Αρχή
∆ηµοσίων Εσόδων. Κι αυτό γιατί, οι άδειες
απόσταξης των διήµερων αποσταγµατοποιών, όπως λέγονται, έχουν ειδικό φορολογικό καθεστώς. ∆ηλαδή απαλλάσσονται επί της ουσίας από τον ΕΦΚ, γι’
αυτό και επιβάλλεται ανώτατο όριο ποσότητας παραγωγής, ώστε να αποφεύγεται η κατάχρηση του µέτρου, που αφορά
αποκλειστικά και µόνο τους µικρούς αµπελουργούς. Όµως για µια ακόµα χρονιά η πραγµατικότητα είναι διαφορετική.

δος Παραγωγών Αµαλιάδος Χρήστος Βαλιανάτος.
Από την πλευρά της Παναγειαλίου Ένωσης στη
σύσκεψη κατατέθηκε ότι θα αγοράσει µε 1,5 ευρώ το κιλό τη σταφίδα µόνο σε περίπτωση που το
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης απορροφήσει
τους 8.000 τόνους περίπου που βρίσκονται στις
αποθήκες της. Ενδεχόµενο το οποίο ο υπουργός
Σπήλιος Λιβανός έχει απορρίψει κατηγορηµατικά από τα έδρανα της Βουλής.

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΟΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ 2021

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2021/2020

ΑΑ∆Ε
Σηµειωτέον για
να ξεκινήσει η
αποστακτική
περίοδος, κάθε
χρόνο, χρειάζεται να δοθεί
η σχετική άδεια
από το υπουργείο
Οικονοµικών

ΟΙΝΟΙ ΜΕ

13,01%%

ΠΟΠ

ΟΙΝΟΙ ΜΕ

ΠΓΕ

+3,29%
+3,29

ΠΟΙΚΙΛΙΑΚΟΙ

17,63%%

ΟΙΝΟΙ

35,51%

ΣΥΝΟΛΟ

ΟΙΝΟΙ

ΧΩΡΙΣ ΓΕ

25,09%

Μειωµένη κατά 25,09% στα 1.710.453 εκατόλιτρα αποτυπώνεται η φετινή παραγωγή οίνου στην Ελλάδα, σύµφωνα
µε στοιχεία που απέστειλε το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης στην Κοµισιόν,
στα οποία φαίνεται ότι η εγχώρια οινοπαραγωγή υποχωρεί σηµαντικά, ειδικά στην περίπτωση των µικρής προστιθέµενης αξίας οίνων, δηλαδή εκείνων
που εµφιαλώνονται χωρίς κάποια γεωγραφική ένδειξη (35,51%) αλλά και
στους ποικιλιακούς οίνους (-17,63%).
Αρνητική ποσοστιαία µεταβολή κατά την τρέχουσα περίοδο 2021-2022
παρουσιάζει και η κατηγορία των οίνων ΠΟΠ, µε το τονάζ να συρρικνώνεται κατά 13,01%. Από την άλλη, µετριοπαθή αύξηση καταγράφουν οι ποσότητες οίνων ΠΓΕ, της τάξης του +3,29%.
«Είναι προφανές ότι η επέλευση των
καιρικών φαινοµένων µε χαλαζοπτώσεις, παγετούς και διαδοχικούς καύσωνες επέδρασαν αρνητικά στον όγκο
της οινοπαραγωγής γεγονός που αναµένεται να επαληθευτεί µετά την ανακοίνωση του υπουργείου µε τα οριστικά στοιχεία τον ερχόµενο Απρίλιο»
σχολιάζει σε δηµοσίευσή της η ΚΕΟΣΟΕ, η οποία θέτει ξεκάθαρο ζήτηµα
στον κλάδο που το συνδέεται µε την
ακραία µεταβολή των καιρικών συνθηκών τα τελευταία χρόνια. Φαίνεται
άλλωστε ότι από τα 3,1 εκατ. εκατόλιτρα οίνου που δηλώθηκαν το 1990,

φέτος η παραγωγή πέφτει για πρώτη φορά κάτω από τα 2 εκατ. εκατόλιτρα, όσο αποκλίνει κατά 28% από τον
µέσο όρο πενταετίας.
Η µεγαλύτερη παραγωγή της τελευταίας 20ετίας καταγράφεται το 2004, όταν
δηλώθηκε η παραγωγή 4,2 εκατ. εκατόλιτρων οίνου, ενώ από το 2016 µέχρι
φέτος η παραγωγή υποχωρεί σταθερά.
Τα στοιχεία της οριστικής οινοπαραγωγής θα βασιστούν στις ∆ηλώσεις Παραγωγής των οινοποιείων και όχι στις
εκτιµήσεις των ∆ΑΟΚ, βάσει των οποίων υπολογίζεται η πρώτη εκτίµηση οινοπαραγωγής. Αντίστοιχα µειωµένος
εµφανίζεται ο όγκος της οινοπαραγωγής του 2021 σε σύγκριση µε τον µέσο
όρο της τελευταίας 5ετίας, κατά 28,88%.
Η µείωση του όγκου οινοπαραγωγής το 2021 κατά 25,09%, επιδρά αρνητικά και στο εισόδηµα των αµπελοκαλλιεργητών, παρά την µικρή αύξηση 5%-8% που παρατηρήθηκε στις τιµές των οινοστάφυλων στις µεγάλες αµπελουργικές ζώνες της χώρας, γεγονός που θα εντείνει την παρατηρούµενη ήδη εγκατάλειψη των µικρών κυρίως αµπελουργικών εκµεταλλεύσεων.
Από την πλευρά της η ΚΕΟΣΟΕ στέκεται στην καθήλωση των τιµών µε τις
οποίες πληρώνονται οι αµπελουργοί
σε αρκετά παραγωγικά κέντρα, µε απότοκο την δηµιουργία ισχυρών τάσεων εγκατάλειψης της καλλιέργειας.
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ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ (ΕΑ) ΕΤΟΥΣ 2020 ΠΛΗΡΩΜΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

Η αγορά
φουλ λεμόνια
εισαγωγής
με τα εγχώρια
στο δέντρο
και τη Βουλή
να ψάχνεται
Γεµάτη λεµόνια τρίτων χωρών όπως
Νοτίου Αφρικής, Αργεντινής και
Τουρκίας είναι η εγχώρια αγορά, µε
τις εµπορικές ισορροπίες να αφήνουν
εκτός εξίσωσης το ούτως ή άλλως
λιγοστό ελληνικό λεµόνι, η
καλλιέργεια του οποίου µόλις τα
τελευταία χρόνια εµφανίζει σηµάδια
ανάκαµψης έπειτα από τη µαζική
εγκατάλειψη της δεκαετίας του
2000. Το ζήτηµα του έντονου
ανταγωνισµού που υφίσταται το εν
λόγω προϊόν φτάνει πλέον και στη
Βουλή όπου τίθεται πλέον ξεκάθαρο
αίτηµα ενεργοποίησης των
µηχανισµών ελέγχων ποιότητας και
ασφάλειας σε αγροτικά προϊόντα
Τρίτων Χωρών, σε µια προσπάθεια
να περιοριστεί η ένταση των φτηνών
και αθέµιτων εισαγωγών. Σε σχετική
παρέµβαση του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρεται
ότι έµποροι έχουν σταµατήσει να
αγοράζουν το προϊόν και οι
συνεταιρισµοί δεν έχουν πού να το
διοχετεύσουν µε αποτέλεσµα οι
παραγωγοί να µην αποφασίζουν να
προχωρήσουν στη συλλογή τους.
Εν τω µεταξύ η συζήτηση σε
κοινοβουλευτικό επίπεδο, αναζητά σε
πρώτη φάση τα στοιχεία από τις
εποπτευόµενες αρµόδιες υπηρεσίες
που καταδεικνύουν ότι υφίσταται
κάποια πολιτική εντατικοποίησης και
αυστηροποίησης των διενεργούµενων
ελέγχων στην περίπτωση των
εισαγόµενων από Τρίτες Χώρες
λεµονιών. Από την πλευρά της η
αξιωµατική αντιπολίτευση της χώρας,
υποστηρίζει πως η πολιτεία διαθέτει
στην φαρέτρα της πολλαπλά όπλα για
την άµεση αλλά και έµµεση στήριξη
της εγχώριας παραγωγής πολλών
προϊόντων όπως και των λεµονιών.

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΑ ΠΕ1

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
& ΘΡΑΚΗΣ

928

329,09

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΑ ΠΕ2

ΑΡΙΘΜΟΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΒΑΣΙΚΗΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
ΕΑ ΠΕ3

ΑΞΙΑ ΕΑ σε €
ΠΕ1

3.033,08

209,69

77.464,21

ΑΞΙΑ ΕΑ σε €
ΠΕ2

957.502,89

ΑΞΙΑ ΕΑ ΣΕ €
ΠΕ3

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
ΣΕ €

79.616,66

1.114.583,76

ΑΤΤΙΚΗΣ

300

1.163,16

96,89

350,62

236.255,73

29.146,83

131.241,27

396.643,83

Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

660

3.534,05

118,43

555,13

736.926,21

40.254,78

219.838,46

997.019,45

∆. ΕΛΛΑ∆ΑΣ

2.478

2.216,35

2.405,76

2.389,46

474.677,57

724.369,96

895.393,58

2.094.441,11

∆.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

783

1.347,67

2.616,61

93,26

285.781,03

848.323,83

36.885,07

1.170.989,93

ΗΠΕΙΡΟΥ

953

1.878,28

878,93

648,06

398.307,77

250.185,37

239.168,01

887.661,15

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

1.793

8.351,56

2.770,88

629,53

1.703.873,90

849.829,60

248.017,96

2.801.721,46

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

287

367,32

38,42

261,94

78.626,03

10.875,26

107.844,06

197.345,35

Κ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

2.140

1.101,38

4.225,66

942,35

227.303,05

1.370.235,91

372.235,01

1.969.773,97

ΚΡΗΤΗΣ

8.776

129.039,06

1.030,61

6.433,15

26.219.661,26

291.852,02

2.280.058,33

28.791.571,61

Ν/ ΑΙΓΑΙΟΥ

638

3.113,27

204,85

321,26

651.100,45

68.546,95

124.545,11

844.192,51

ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ

2.608

834,93

770,78

2.711,05

181.248,87

237.243,31

1.086.799,96

1.505.292,14

ΣΤ.ΕΛΛΑ∆ΑΣ

2.304

3.685,45

1.863,50

2.426,44

761.763,97

563.019,53

903.955,09

2.228.738,59

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

24.648

156.961,57

20.054,40

17.971,94

32.032.990,05

6.241.386,24

6.725.598,57

44.999.974,86

Ομολογία αποτυχίας ο πίνακας
με το Εθνικό Απόθεμα 2020
Οι αστοχίες στην κατανομή βαριά «προίκα» για Λιβανό ενόψει της πληρωμής του 2021
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Οµολογία αποτυχίας των αρµοδίων αρχών και
ειδικότερα του ΟΠΕΚΕΠΕ και του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης να διαχειριστούν το θέµα της κατανοµής δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα της περασµένης χρονιάς, συνιστά
η ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών µε
βάση την οποία τα 28 από τα 45 εκατοµµύρια
ευρώ της περασµένης χρονιάς, κάλυψαν αιτούντες της Κρήτης.
Η ανακοίνωση είναι επηρεασµένη από το ότι τα… παιδιά, ακούσανε τα βήµατα του εισαγγελέα στις σκάλες του ΟΠΕΚΕΠΕ και «ο σώζων
εαυτόν σωθήτω». Γιατί, ενώ επί 4 χρόνια ο ΟΠΕΚΕΠΕ ποτέ δεν ανακοίνωνε ποιοτικά στοιχεία της κατανοµής, µετά τις αποκαλυπτικές
δηµοσιεύσεις του Agronews επί του θέµατος
τους προηγούµενους µήνες άρχισε να το κάνει και µάλιστα, µε την τελευταία ανακοίνωση,
επιχειρεί να αποδείξει ότι παίρνει και χρήµατα πίσω. Η εν λόγω ανακοίνωση ωστόσο, δεν
µπορεί να δώσει άλλοθι στα έργα και ηµέρες
των υπευθύνων του ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε µπορεί να
ξεπλύνει τις ευθύνες και την παράβαση καθήκοντος των ∆ιευθυντών.
Τα ερωτήµατα που προκύπτουν είναι τα εξής.
Μπορεί να θεωρηθεί η κατανοµή εθνικού
αποθέµατος σωστή όταν και µε βάση την ανακοίνωση της 12ης Ιουλίου 2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ
προχώρησε σε ανάκληση και µείωσε της αξίας

των δικαιωµάτων εθνικού αποθέµατος 2020
µέσα στην τρέχουσα χρονιά κατά 8 εκατ. ευρώ
κοντά στο 20% (για την ακρίβεια 18%); ∆ηλαδή σε αξία ένα στα πέντε δικαιώµατα δόθηκε
παράνοµα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό συνιστά
παταγώδη αποτυχία που θα έχει και δηµοσιονοµικές επιπτώσεις στη χώρα.
Μπορεί να θεωρηθεί η κατανοµή του εθνικού αποθέµατος σωστή όταν µειώνονται, είτε
γιατί υπάρχει λάθος στον υπολογισµό είτε γιατί φοβήθηκαν τις καταγγελίες οι διευθυντές, τα
δικαιώµατα που χορηγήθηκαν σε 23.820 αιτούντες, δηλαδή στο 97%;
Μπορεί να θεωρηθεί επιτυχηµένη η κατανοµή του εθνικού αποθέµατος όταν ο Μ.Ο. (µέσος όρος) των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης
που ανακλήθηκαν αφορά στο 4% των αιτούντων
(978) οι οποίο όµως είχαν λάβει το 12.5% των δικαιωµάτων (Χρυσή Visa) ύψους 5,5 εκ ευρώ; Εκ

Τα βήµατα του Εισαγγελέα
Με την τελευταία του ανακοίνωση
ο ΟΠΕΚΕΠΕ, επιχειρεί να αποδείξει
ότι παίρνει και χρήµατα πίσω,
εντούτοις δεν µπορεί να ξεπλύνει
τις ευθύνες και την παράβαση
καθήκοντος ∆ιευθυντών

των οποίων µάλιστα οι περισσότεροι µεταβίβασαν τα δικαιώµατα αµέσως µετά την πληρωµή
τους; Εικάζεται δε ότι πολλοί εξ αυτών, µετά την
πληρωµή του πρασινίσµατος και της εξισωτικής
έχουν λάβει περί τα 15 εκατ. ευρώ συνολικά από µια λαθροχειρία στην οποία επί της ουσίας
τους διευκόλυνε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Επίσης όσο και να θέλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να κρυφτεί πρέπει οι διευθυντές να απαντήσουν τι γίνεται µε τις αγριελιές σε όλη τη βόρεια Ελλάδα.
Επιστέφονται τα παράνοµα δικαιώµατα σε δεκάδες χιλιάδες στρέµµατα; Τί γίνεται µε τις καταπατηµένες εκτάσεις βοσκοτόπων της τεχνικής
λύσης, τα ψεύτικα Ε9 και τα ανύπαρκτα ζώα; Και
το κυριότερο τα ίδια κριτήρια ανάκλησης θα εφαρµοστούν και για το 2019, όπως και για τα αµέσως προηγούµενα χρόνια (µετά το 2017), δηλαδή εκεί όπου άνοιξαν οι «χαραµάδες» µε την
κατανοµή δικαιωµάτων από το εθνικό αποθέµα;
Είναι φυσικό, η ευθύνη τώρα, ενόψει και της
πληρωµής του 2021 να πέφτει στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Σπύρο Λιβανό. Επειδή η χιονοστιβάδα µε τις καταγγελίες θα συνεχιστεί και άλλα δικαιώµατα θα ανακληθούν δεν µπορεί να βγαίνει σε δηµόσιο
βήµα, όπως έκανε την προηγούµενη εβδοµάδα και να δικαιολογεί τους υπεύθυνους του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι αυτές τις παρανοµίες τις επιτρέπει
ο κανονισµός, συνεπικουρούµενος από τον αρµόδιο γραµµατέα κ. Μπαγινέτα. Τους διέψευσαν οι ιθύνοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ µε την οµολογία της παταγώδους αποτυχίας τους.
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Πολιτική ευθύνη
για τα χορτοκοπτικά
σε... πουρνάρια
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Κλοπιμαία

Έχει την πολιτική
υπευθυνότητα, ο Λιβανός να
επιστρέψει τα «κλοπιµαία» από
τους παραγωγούς πίσω µέχρι
τις 15.10.2021; Το ότι
προλαβαίνει είναι σίγουρο.

Πλαστά Ε9
Στην προσπάθεια των
∆ιευθυντών να µην
αποκαλυφθεί η απάτη,
ευνούχισαν και εµποδίζουν
συνειδητά κάθε έλεγχο που
αποκαλύπτει τόσο την
καταπάτηση δηµόσιων
βοσκοτόπων µε τα πλαστά Ε9
και παρά τις αντιρρήσεις
ελεγκτών του ίδιου του
ΟΠΕΚΕΠΕ.

Φατρία
Ο υπουργός ας συµβουλευτεί
και κανέναν άλλο εκτός της
γνωστής φατρίας του
ΟΠΕΚΕΠΕ που εκτός του ότι
τον παραπληροφορεί τον βάζει
να λέει και πράγµατα που αν
µη τι άλλο, δεν ισχύουν.

Η ανακοίνωση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Μελά της 6.10.2021 έπρεπε να συνοδεύεται µε τις παραιτήσεις
των ∆ιευθυντών που έκαναν τους υπολογισµούς και τα τραγικά λάθη στην
κατανοµή κατανοµή των ενισχύσεων.
Αν υπάρχει ευαισθησία, αυτό οφείλει
να απαιτήσει τώρα ο κ. Λιβανός. Επίσης τα ποσά που ανακλήθηκαν πλησιάζουν το 1% από το 2,5% της οριζόντιας µείωσης που επέβαλε στην βασική ενίσχυση όλων των παραγωγών
για να δώσει παράνοµα δικαιώµατα ο
ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει την πολιτική υπευθυνότητα, ο Λιβανός, να επιστρέψει τα
«κλοπιµαία» από τους παραγωγούς
πίσω µέχρι 15.10.2021; Το ότι προλαβαίνει είναι σίγουρο, το αν το θέλει είναι το ερώτηµα.
Υπάρχει όµως µια πιο σοβαρή πλέον αιτία για την οποία επιβάλλεται, ο
κ. Λιβανός, να ζητήσει τις παραιτήσεις
αυτών που τα τελευταία χρόνια παρέσυραν προηγούµενους υπουργούς να
λένε ότι οι καταπατηµένοι βοσκότοποι
µε πουρνάρια ενεργοποιούν δικαιώµατα και να οδηγούν στην κατανοµή
δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα χωρίς να διαθέτουν ζώα. Ας συµβουλευτεί και κανέναν άλλο εκτός της
γνωστής φατρίας του ΟΠΕΚΕΠΕ που
τον παραπληροφορεί και τον βάζει να
λέει πράγµατα που δεν ισχύουν. Ο κανονισµός 1307/2013 στο Άρθρο 9 µε
τον τίτλο «Ενεργός γεωργός» αναφέρει ρητά στην 1η παράγραφο: 1. ∆εν
χορηγείται άµεση ενίσχυση σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή οµάδες φυσικών ή νοµικών προσώπων οι γεωργικές εκτάσεις των οποίων είναι κυρίως
εκτάσεις διατηρούµενες σε κατάσταση
κατάλληλη για βοσκή ή καλλιέργεια

Αν υπάρχει
ευαισθησία, αυτό
οφείλει να απαιτήσει
ο υπουργός Λιβανός
και να διορθώσει
την αδικία με
τα παράνομα
δικαιώματα

και τα οποία δεν ασκούν επί των εκτάσεων αυτών την ελάχιστη δραστηριότητα που προβλέπουν τα κράτη µέλη
σύµφωνα µε το άρθρο 4 παράγραφος
2, στοιχείο β), Η υπουργική απόφαση
µε αριθµ 1584/66059/2.7.2015 (ΦΕΚ
1337 τ.Β΄) ορίζει στο άρθρο 1 παράγραφοι β και Ε την ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα για τους βοσκότοπους Β. Για τους βοσκότοπους σε παραγωγή σύµφωνα µε την παρ. 4.α του
άρθρου 2, η διατήρηση ζωικού κεφαλαίου τουλάχιστον 0,7 ΜΜΖ/εκτάριο
και Ε. Ε. Για τους βοσκότοπους σε καλή γεωργική κατάσταση σύµφωνα µε
την παρ. 4.β του άρθρου 2, η κοπή και
αποµάκρυνση της βλάστησης ώστε η
ποώδης βλάστηση να µην υπερβαίνει
το ύψος των εβδοµήντα εκατοστών.
Και για να το καταλάβει ο κ. Μπαγινέτας που είναι γεωπόνος, όταν η πλειοψηφία των ελληνικών βοσκοτόπων

Τα περί αποφυγής της
άνισης µεταχείρισης
πήγαν περίπατο, χορεύει
η «µηχανοπαρέα»

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ
2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
2020 ΣΕ ΕΥΡΩ

ΝΕΟΙ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ
ΕΘΝΙΚΟ
ΑΠΟΘΕΜΑ
2020 ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ
ΕΛΕΓΧΟΥΣ

44.999.974

73

1,825

Μ.Ο ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΑ 2020

24.648

Μ.Ο
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΑ 2020

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ
2020 ΣΕ ΕΥΡΩ

784.771

10.750

ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟΥΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ
ΕΥΡΩ

19.508

4.671.523

4.312

3.351.741

23.820

8.023.264

97%

18%

περιέχει ξυλώδη βλάστηση (πουρνάρια) και πέτρες και βράχια, είναι δυνατόν να πιστεύει, ότι αυτοί που πήραν παράνοµα Εθνικό Απόθεµα 5001000 στρεµµάτων σε καταπατηµένα
βοσκοτόπια, χωρίς ζώα ότι κουρεύουν τα πουρνάρια και το επιτρέπει ο
κανονισµός;

Πλούσιο υλικό για το επόµενο
βιβλίο Μπαγινέτα
Για να καταλάβει το πρόβληµα, όπως είναι αδύνατο να καλλιεργούνται
χιλιάδες στρέµµατα αγριλιές στα ορεινά της βόρειας Ελλάδας (Φλώρινα,
Καστοριά κλπ) στα οποία ο ΟΠΕΚΕΠΕ έδωσε παράνοµα Εθνικό Απόθεµα, έτσι είναι αδύνατο στους ελληνικούς βοσκοτόπους να γυρίζουν χορτοκοπτικά και να κουρεύουν πουρνάρια σε χιλιάδες στρέµµατα. Αν υπήρχε µια τέτοια περίπτωση, θα εί-

Αναµφίβολα από την τελευταία ανακοίνωση του
ΟΠΕΚΕΠΕ προκύπτει αβίαστα ότι κάτι σάπιο υπάρχει στο
βασίλειο της ∆ανιµαρκίας. Αναµένεται δε, νέος κύκλος
αντιδράσεων των κτηνοτρόφων της χώρας (ανάµεσα
και των Κρητικών), ενώ είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα
φέρει για µια ακόµη φορά τη χώρα αντιµέτωπη µε τις
ελεγκτικές αρχές της Ε.Ε που ήδη παρακολουθούν
στενά το θέµα. Το πόσο αµετανόητοι είναι οι υπεύθυνοι
του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται και από το γεγονός ότι παρά τον
ορυµαγδό καταγγελιών, προχώρησαν εκ νέου σε

χε ενδιαφέρον να την συµπεριλάβει
στο επόµενο βιβλίο του. Εποµένως,
αυτοί που εισηγήθηκαν κάτι τέτοιο
εξόφθαλµα ανεφάρµοστο και πέρα
από την γεωργική παραγωγή, όπως
η καλλιέργεια αγριελιάς στα ορεινά
της βόρειας Ελλάδας, πρέπει να τους
ζητηθεί η παραίτηση και για έναν επιπλέον λόγο. Στη προσπάθεια τους
να µην αποκαλυφθεί η απάτη ευνούχισαν και εµποδίζουν συνειδητά κάθε έλεγχο που αποκαλύπτει τόσο την
καταπάτηση των δηµοσίων βοσκοτόπων µε τα πλαστά Ε9 παρά µάλιστα
και τις σηµαντικές αντιρρήσεις ελεγκτών του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι η
εµµονή στο νοµότυπο έλεγχο ξεφτιλίζει τους ίδιους και τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Εκτός κι αν χρειάζεται να δηµοσιευθούν τα mail των ελεγκτών που έχουν γίνει viral µεταξύ των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

κατανοµή σε 73 περιπτώσεις (τα καλά ρουσφέτια Χρυσές Visa) µε Μ.Ο 10.750 ευρώ βασική ενίσχυση
(συνολικά περίπου 25.000) όταν ο Μ.Ο του Εθνικού
αποθέµατος είναι τα 1.825 ευρώ βασικής ενίσχυσης
(συνολικά περίπου 3.500 ευρώ). Πράγµα που σηµαίνει
για τους 73 κατανεµήθηκε 6 φορές πάνω από το µέσο
όρο ενίσχυση από το Εθνικό Απόθεµα. Η παράγραφος 4
του άρθρου 30 περί αποφυγής άνισης µεταχείρισης
πήγε περίπατο ή αλλιώς… θέλει η µηχανοπαρέα να
κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει.

48 Agrenda

ΑΓΡΟΣΧΟΛΟΣ
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Μπήκε ο Οκτώβριος το µηχανογραφικό
σύστηµα ακόµα κλειστό, αλλά ο πρόεδρος του
Οργανισµού Πληρωµών σε πρόσφατη
συνάντησή του µε Κρητικούς κτηνοτρόφους
διαβεβαίωσε ότι «το αργότερο µέχρι τις 27
Οκτωβρίου θα πληρωθεί η προκαταβολή 70%
της βασικής ενίσχυσης». Για να χαρούµε
δηλαδή; Αργότερα από πέρυσι και αργότερα
από τη δυνατότητα που δίνει εκτάκτως –λόγω
πανδηµίας- η Κοµισιόν! ∆εν το λες και χαρά!
Στη συνάντηση και ο υφυπουργός Σίµος, ο
οποίος ανέλαβε να ασχοληθεί µε το αίτηµα των
κτηνοτρόφων για de minimis λόγω αύξησης της
τιµής των ζωοτροφών. Στην ουσία τους ζήτησε να
ετοιµάσουν έκθεση ζηµιών, που να τεκµηριώνει τη
ζηµιά που λένε ότι έχουν, για να σταλεί στο
υπουργείο Οικονοµικών, ώστε να εξεταστεί η
δυνατότητα ενισχύσεις µέσω των ήσσονος
σηµασίας. Τον προβληµάτισαν, λένε οι Κρητικοί,
τόσο τα τιµολόγια «φωτιά» αγοράς ζωοτροφών,
αλλά και φωτογραφίες αιγοπροβάτων, που από
την πείνα αρρωσταίνουν και πεθαίνουν.
Ο υπουργός πάντως, σε συνάντησή του µε
εκπροσώπους των κτηνοτρόφων την περασµένη
Τρίτη εξέφρασε, σου λέει την πρόθεσή του να
βοηθήσει στο θέµα των ζωοτροφών, αλλά η
αρµόδια Επιτροπή που έχει συσταθεί θα
αποφασίσει τον τρόπο που θα βοηθηθούν όσοι
κτηνοτρόφοι έχουν ανάγκη. ∆ηλαδή πετάει το
µπαλάκι! ∆εσµεύτηκε, όµως, για να
«ησυχάσουν», ότι θα υπάρξει και εκπρόσωπος
των κτηνοτρόφων στην Επιτροπή. Καλό!
Όσο για το αίτηµα του κτηνοτροφικού κόσµου
να πληρώνεται για τα βοσκοτόπια όποιος έχει
ζώα, ο υπουργός της πλατείας διαβεβαίωσε ότι
«όσοι εισέπραξαν παράνοµα ενισχύσεις από
απόθεµα για βοσκοτόπια θα επιστρέψουν τα
χρήµατα που εισέπραξαν». Και τι θα γίνουν
αυτά τα χρήµατα άραγε, ρωτούν οι παραγωγοί;
Είναι που έψαχναν τρόπο να αρθεί η αδικία
για τη µη απόδοση των ενισχύσεων λόγω covid
στους πατατοπαραγωγούς. Και τη βρήκαν, είπε
ο πρόεδρος Μελάς στον αντιπεριφερειάρχη
∆υτικής Ελλάδας Βασιλόπουλο. Ετοιµάζει, σου
λέει, ο Οργανισµός Πληρωµών κοινή λύση
απόδοσης των εν λόγω ενισχύσεων σε
κάποιους παραγωγούς πατάτας της Νάξου, µαζί
µε αυτούς που έχουν επίσπορη φθινοπωρινή
πατάτα ∆υτικής Αχαΐας και πεδινής Ηλείας.
Μπέρδεµα και µε την αποζηµίωση ακαρπίας
στην ελιά Χαλκιδικής. Η Κοµισιόν έδωσε το ΟΚ,
αλλά εµείς σαν χώρα δεν έχουµε στείλει ακόµα
στις Βρυξέλλες το φάκελο µε τα στοιχεία, κάτι
που Ισπανία και Ιταλία έχουν ήδη κάνει. Κι όλο
αυτό από τις 16 Ιουλίου, οπότε και έγινε δεκτό
το ελληνικό αίτηµα. Η εναλλακτική είναι τα
γνωστά ΠΣΕΑ, αλλά οι πληγέντες παραγωγοί
δεν τα θέλουν καθόλου. Απειλούν µάλιστα µε
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ
τρακτέρ στους δρόµους….

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ Τ Ε

«Οι αγορές οµολόγων
στοχεύουν σε ευνοϊκές
συνθήκες χρηµατοδότησης
είµαι σίγουρος ότι το
Συµβούλιο της ΕΚΤ θα
συνεχίσει να έχει αυτό τον
στόχο […] Στην Ελλάδα,
αν δεν υπήρχε η πανδηµία,
θα είχε αποκατασταθεί
η επενδυτική αξιολόγηση
για το αξιόχρεό της».

;

ΦΟΝ ΝΤΕΡ ΛΑΪΕΝ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΕΕ

«Για το αέριο βασιζόµαστε
πολύ σε εισαγωγές - το
90% του αερίου εισάγεται.
Σε παγκόσµιο επίπεδο οι
οικονοµιές ανακάµπτουν,
η ζήτηση αυξάνεται, όµως
η προσφορά δεν αυξάνεται
ανάλογα. Είµαστε
ευγνώµονες για το ότι
η Νορβηγία αυξάνει την
παραγωγή της».

∆ΗΜ. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΚΕ

«Η ελληνογαλλική συµφωνία,
όπως και παρόµοιες
συµφωνίες στο παρελθόν,
όπως η συµφωνία για τις
βάσεις µε τις ΗΠΑ -αµυντική
λεγόταν και αυτή, που την
εγκαινίασε ο ΣΥΡΙΖΑ και
ολοκλήρωσε η Ν∆- αφορούν
τη συµµετοχή της Ελλάδας σε
επιθετικά, επικίνδυνα σχέδια
των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ».

ΛΙΟΝΕΛ ΜΕΣΙ
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗΣ

«∆εν έκανα κανένα λάθος.
Θεωρώ πως δεν ήταν
λανθασµένη η κίνησή µου
να φύγω από την οµάδα
της Μπαρτσελόνα τη
συγκεκριµένη χρονική
περίοδο, ούτε ότι ήταν
λάθος µου που επέλεξα
ως οµάδα την Παρί Σεν
Ζερµέν για να συνεχίσω
την καριέρα µου».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΜΗΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΑΠΕΤΑΞΩ ΤΩ... ΚΑΜΠΟΥΡΗ, ΑΠΕΤΑΞΑΜΗΝ

Υβρίδια
Ο υπουργός της πλατείας
πρώτα διάβασε το βιβλίο
«Ο αγροτικός τοµέας στην
Ελλάδα- 200 χρόνια ιστορίαςΠροκλήσεις και προοπτικές»
και µετά ανέλαβε;
Γιατί όπως είπε κατά την
παρουσίαση του βιβλίου,
«Κανείς δεν πρέπει να
αναλάβει οποιαδήποτε
δηµόσια θέση συνδέεται µε
τον πρωτογενή τοµέα και
ιδίως τη θέση στην οποία
βρίσκοµαι σήµερα, του
υπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων –
άλλωστε µονιµότητα στην
πολιτική δεν υπάρχει!- αν δεν
διαβάσει πρώτα αυτή τη
µελέτη, αυτό το βιβλίο.».
Και κατέληξε «Αποτελεί
έναν πολύτιµο οδηγό, κώδικα
γνώσης, γνώµης και ηγεσίας,
για την άσκηση αγροτικής
πολιτικής στη χώρα µας».

Στον επόµενο
τόνο η ΕΘΕΑΣ
βγάζει φτερά!

Από think tank άλλο τίποτα στην πλατεία Βάθη
Στο υπουργείο της πλατείας άλλο τίποτα, από τσιτάτα τύπου
«η αγροτική παραγωγή µπορεί να γίνει η βαριά βιοµηχανία
της χώρας», το «µέλλον ανήκει στους νέους» και διακηρύξεις
υπό µορφή έκθεσης ιδεών (βλέπε «∆ύο θητείες ένας στόχος).
Κι επειδή όλα τα ζητήµατα σχεδόν έχουν λυθεί (λέµε τώρα),
ο Σπήλιος οραµατίζεται µια δεξαµενή σκέψης υπό τον ΕΛΓΟ
∆ήµητρα, για στρατηγικές… κατευθύνσεις των εµπλεκοµένων στον πρωτογενή τοµέα. Προσοχή στα πληµµυρικά φαινόµενα, από τις τόσες πολλές ιδέες. Βέβαια, έρχεται και το
αρδευτικό πρόγραµµα µαµούθ ύψους 1,5 δις ευρώ.

Best seller

Αγροτικός

Ελληνικό φαινόµενο

«Σίγουρα θα έχει πολλά να
γράψει και για την τρίτη
θητεία του, τη σηµερινή του
στο υπουργείο. Θα το
περιµένω µε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, γιατί αυτή η
περίοδος θα είναι και ένας
απολογισµός για µένα», είπε
ο υπουργός της πλατείας για
το βιβλίο του γενικού «∆ύο
θητείες – Ένας στόχος». Τι
να λέµε, θα γίνει..best seller!

Στο ΚΙΝΑΛ οι διεργασίες για
την προεδρεία συνεχίζονται. Η
επίσκεψη Λοβέρδου στη Νάξο
στο συνεταιρισµό συνδυάστηκε
µάλλον µε την ενίσχυση του
αγροτικού του προφίλ, αφού αν
µη τι άλλο ο αγροτικός κόσµος
ανεβοκατεβάζει ηγέτες. Ο
βουλευτής πάντως άκουσε µε
προσοχή τις εισηγήσεις
Καπούνη για τα ζέοντα του
αγροτοκτηνοτροφικού κόσµου.

Ο αρµόδιος Επίτροπος για τη
γεωργία βρέθηκε στα Μέγαρα
ανταποκρινόµενος στο εθνικό
προσκλητήριο, προκειµένου να
ξαναεπικοινωνήσει τα οφέλη
της νέας ΚΑΠ. Χαρακτήρισε δε,
τον αγροτικό τοµέα της χώρας
µας «φαίνοµενο» προχωρόντας
σε µια σύγκριση µεγεθών
τύπου: µήλα µε πορτοκάλια, µε
το Σπήλιο να µιλά για το
ελληνογαλλικό ντηλ!

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Να παράξουµε
εµείς πιστοποιηµένο
σπόρο µε ονοµασία
«Σταµναγκάθι
Κρήτης», περιγράφει ο
ειδικός Εµµανουλίδης
(συνέταξε το νόµο
για τους κανονισµούς
πιστοποίησης σπόρων
στην Ελλάδα) σε
επιστολή στον Σπήλιο.
Ο Ηλίας
Εµµανουλήδης,
ορµώµενος από άρθρο
του δηµοσιογράφου
∆ηµήτρη Καµπουράκη,
αναφέρει ότι οι Ιταλοί
έχουν πιστοποιήσει
σπόρο σποράς του
σταµναγκαθιού και τον
πουλάνε σε Γάλλους
και Γερµανούς, ακόµα
και στην Ελλάδα…

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ξύπνησαν
οι αρκούδες

Τρίμματα

Ο

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Σ

την εκδήλωση της Τράπεζας Πειραιώς
µε αφορµή το βιβλίο «Ο αγροτικός τοµέας στην Ελλάδα – 200 χρόνια ιστορίας» αν µη τι άλλο, ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός, ήταν διαβασµένος. Έτσι, όχι µόνο
ανέλυσε, µε το δικό του βέβαια τρόπο, ορισµένα αποσπάσµατα του βιβλίου, αλλά και έσπευσε να τονίσει ότι «κανείς δεν πρέπει να αναλάβει οποιαδήποτε δηµόσια θέση συνδέεται µε τον
πρωτογενή τοµέα και ιδίως τη θέση στην οποία
βρίσκοµαι σήµερα, αυτή του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αν δεν διαβάσει
πρώτα αυτή τη µελέτη, αυτό το βιβλίο».

Το μάθημα, παπαγαλία
ΑΝ ΟΜΩΣ για το συγκεκριµένο βιβλίο ήταν απλά διαβασµένος, την Εθνική Στρατηγική για
τον αγροδιατροφικό τοµέα την έχει κυριολεκτικά αποστηθίσει. Άλλωστε, την έχει επαναλάβει
τόσες φορές στις δηµόσιες εµφανίσεις
του που κι εµείς ακόµα κοντεύουµε να τη µάθουµε απ’ έξω:

Μονό για µυηµένους
Στο ΠΕΠΑ µπορείτε να δοκιµάσετε
αλλαγές στο πρώτο σύµφωνο, στο
ΣΤΕΠΑ βοσκότοποι στις κορυφές
των βουνών, στο ΤΣΕΠΑ αλλαγές
στο τελευταίο φωνήεν

Μετασχηµατίζουµε ψηφιακά τον ελληνικό αγροτικό τοµέα.
Επενδύουµε στη βιώσιµη διαχείριση των φυσικών πόρων και της ενέργειας για τις αγροτικές καλλιέργειες.
Εντατικοποιούµε τους ελέγχους και την προστασία καταναλωτών και παραγωγών από παράνοµες ελληνοποιήσεις και νοθείες.
Ενισχύουµε την επιχειρηµατικότητα, τους συνεταιρισµούς και τα συλλογικά σχήµατα.
Επενδύουµε στην εξωστρέφεια για την αύξηση των εξαγωγών χτίζοντας µια δυναµική αγροτική εξωτερική πολιτική.
∆ιαµορφώνουµε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα για την «Ελληνική ∆ιατροφή», δηµιουργώντας ένα ισχυρό εθνικό brand name.

Μάθαμε στις υποθήκες
ΑΠ’ ΟΛΕΣ πάντως τις τοποθετήσεις του υπουρ-

γού Λιβανού στη διάρκεια της θητείας του, εκείνη που µου έχει κάνει µεγαλύτερη εντύπωση, είναι η «έκκληση» που απηύθυνε προς το
τραπεζικό σύστηµα «να πάψει να είναι διστακτικό και φοβικό», όταν πρόκειται για επενδύσεις που αφορούν τον αγροδιατροφικό τοµέα.
Είναι όµως απαράδεκτο, τόνισε, να έχουµε δηµιουργήσει το Ταµείο εγγυοδοσίας µε 480 εκατ. ευρώ - 80 εκατ. βάζει το ελληνικό δηµόσιο
– και µέχρι τώρα να έχουν εκταµιευθεί 10 εκατ.
ευρώ. Κι αυτό γίνεται γιατί ακριβώς οι τράπεζες δεν προωθούν τόσο πολύ αυτό το προϊόν.
Όταν ζητάµε από τους αγρότες να βάλουν προσωπικές εγγυήσεις για να πάρουν επαγγελµατικά δάνεια, είπε χαρακτηριστικά, αυτό δεν µπορεί να προχωρήσει.

Αγριελιές αφροσύνης
ΟΛΟΙ ΑΝΑΡΩΤΙΟΥΝΤΑΙ πως φυτευτήκαν δεκάδες χιλιάδες στρέµµατα µε αγριελιές στην αυλή της κυρά Φροσύνης στην Καστοριά, την Κοζάνη και τη Φλώρινα, οι οποίες και αποδίδουν από την
πρώτη χρονιά πολλά ευρώ,
που έχει το φυτώριο της,
που το κρύβει και δεν το
βλέπει κανένας όπως και
τις αγριελιές. Η απάντηση είναι στην ΤΣΕΠΗ της.

Προς γενικό
ΑΠΟ ΤΗ ∆ΙΠΛΗ ΘΗΤΕΙΑ
του στη Λαµία και την Αθήνα έχει δει ως γεωπόνος και ως γενικός γραµµατέας να κουρεύουν πουρνάρια στο Καρπενήσι και το Γράµµο; Αν ναι, χαλάλι η προσπάθειά του να δικαιολογήσει ότι καλώς έγινε το
σκάνδαλο µε το Εθνικό Απόθεµα. Αν όχι, τότε
γιατί βάζει (παρουσία του) τον Λιβανό να λέει
ότι «ο κανονισµός επιτρέπει το κούρεµα επιδοτήσεων» πραγµατικών αγροτών, µόνο και µόνο για να παίρνουν Εθνικό Απόθεµα οι απατεώνες; Ως γνωστόν, οι τελευταίοι δηλώνουν ευθαρσώς ότι κουρεύουν πουρνάρια!

ΠΕΠΑ - ΣΤΕΠΑ - ΤΣΕΠΑ
ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ τη βοήθεια του κοινού: Στο ΠΕΠΑ µπορείτε να δοκιµάσετε αλλαγές στο πρώτο σύµφωνο, στο ΣΤΕΠΑ (εκτός των
δασολόγων) βοσκότοποι στις κορυφές των βουνών - στο ΤΣΕΠΑ µπορείτε να δοκιµάστε αλλαγές στο τελευταίο φωνήεν.

ι κεντρικοί τραπεζίτες εξακολουθούν να επιµένουν ότι οι πρόσφατες πιέσεις στις τιµές, οι οποίες οδηγούν τον πληθωρισµό σε υψηλότερα επίπεδα, θα αποδειχθούν προσωρινές.
Όµως, µε βάση το τι συµβαίνει µε τις αποδόσεις
των οµολόγων και στην αγορά των swaps τα οποία συνδέονται µε τον πληθωρισµό, οι επενδυτές µοιάζουν όλο και λιγότερο πεπεισµένοι.
Σύντοµα θα αποδειχθεί ποιος έχει δίκιο. Οι
διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα, οι αυξανόµενες τιµές στην ενέργεια και η ανάκαµψη
της ζήτησης από καταναλωτές χάρη στην πρόοδο των εµβολιασµών έχουν «συνωµοτήσει»
υπέρ της ανόδου των τιµών. Ο ετήσιος πληθωρισµός τρέχει στο 5,3% στις ΗΠΑ και στο 3,2%
στο Ηνωµένο Βασίλειο, ενώ υπολογίζεται ότι έχει φτάσει το 3,3% στη ζώνη του ευρώ. Και στις
τρεις περιοχές, οι τιµές αυξάνονται µε ρυθµό ταχύτερο από εκείνον στον οποίο στοχεύουν (στο
2%) οι κεντρικές τράπεζες. Το γεγονός αυτό ξύπνησε το ζωώδες πνεύµα των «αρκούδων» των
οµολόγων, οι οποίες οδήγησαν υψηλότερα τις
αποδόσεις τις τελευταίες εβδοµάδες.
Όµως, οι θεµατοφύλακες της νοµισµατικής
σταθερότητας παραµένουν ατάραχοι από την άνοδο των τιµών. […] Οι καταναλωτές είναι πολύ
πιθανό να νιώσουν το
«τσίµπηµα» των τιµών στο σούπερ µάρκετ, µε την κακοκαιρία σε έναν από τους µεγαλύτερους παραγωγούς
σοδειάς στον κόσµο
ΤOY ΜΑΡΚ
να συµβάλλει επίΓΚΙΛΜΠΕΡΝΤ *
σης σε υψηλότερες
τιµές. Η Βραζιλία συνεισφέρει τα 4/5 των παγκόσµιων εξαγωγών χυµού πορτοκαλιού, το
50% των εξαγωγών ζάχαρης και το 30% των εξαγωγών καφέ. Φέτος, η χώρα υπέστη τη χειρότερη ξηρασία εδώ και έναν αιώνα, ακολουθούµενη από συνθήκες παγετού οι οποίες άφησαν τα αγροκτήµατα κάτω από στρώµατα πάγου, καταστρέφοντας τις καλλιέργειες, ανέφερε το Bloomberg News. Γι’ αυτό ο παγκόσµιος
δείκτης τιµών τροφίµων των Ηνωµένων Εθνών
σηµείωσε άνοδο περί το 1/3 το τελευταίο έτος.
Στις χρηµατοπιστωτικές αγορές, ένα βασικό
σύνολο δεικτών υποδηλώνει περαιτέρω επιτάχυνση της αύξησης των τιµών. Τα επιτόκια των
swaps πληθωριστικής προβολής πενταετίας σε
δολάρια, στερλίνα και ευρώ αυξήθηκαν φέτος,
µε το επιτόκιο της ζώνης του ευρώ να ανεβαίνει στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και πάνω από
έξι χρόνια. Ίσως η πιο ανησυχητική πτυχή του
τρέχοντος οικονοµικού περιβάλλοντος είναι ο
κίνδυνος επιτάχυνσης του πληθωρισµού την ίδια στιγµή που η ανάπτυξη αρχίζει να «φρενάρει». […] Φυσικά, οι «αρκούδες» σταθερού εισοδήµατος έχουν «καεί» και στο παρελθόν…
*ΣΥΝΤΑΚΤΗ BLOOMBERG
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Κρήτη και Νησιά
Στην Χωρική Ενότητα
(Χ.Ε) 9 της Νησιωτικής
Ελλάδας, καθορίζεται
αναλογία κατανοµής
κατά 10% (ήταν 20%)
χαµηλότερη από τη µέση
αναλογία κατανοµής
βοσκοτόπων της χώρας.
Η Κρήτη ορίζεται ως Χ.Ε
8 και της αφαιρείται ο
χαµηλότερος συντελεστής κατά 10% που ίσχυε

Ανάκληση βοσκότοπου
όταν μειώνεται το ζωικό
κεφάλαιο άνω του 50%
Μειώνονται οι ΜΜΖ
για ανήλικα ζώα και
αφαιρείται το δικαίωμα
της Κρήτη για μεγαλύτερη
κατανομή βοσκοτόπων
με τροποποιητική ΚΥΑ για
τις ενισχύσεις 2021-2022
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Ανάκληση βοσκοτόπων σε περίπτωση µείωσης ζωικού κεφαλαίου άνω του 50%, περιορισµό της κατανοµής για κτηνοτρόφους µε αιγοπρόβατα κάτω
του ενός έτους και αφαίρεση του δικαιώµατος χρήσης βοσκοτόπου αν δεν διατηρούνται τουλάχιστον
3ΜΜΖ στη µονάδα. Τα παραπάνω περιλαµβάνει µεταξύ άλλων τροποποιητική ΚΥΑ (Β’4585/2021) της
απόφασης «Κατανοµή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της χώρας» για τις ενισχύσεις περιόδου
2021-2022, η οποία παράλληλα διατηρεί την κατανοµή βοσκοτόπων σε άλλη χωρική ενότητα από
αυτήν που βρίσκεται η έδρα της εκµετάλλευσης (τεχνική λύση) για τις ανάγκες ενεργοποίησης δικαιωµάτων. Επιπλέον να σηµειωθεί εδώ ότι αφαιρείται ο
χαµηλότερος συντελεστής κατά 10% στη πυκνότητα βόσκησης της Κρήτης, για να µην κατανέµονται
περισσότερα βοσκοτόπια στο νησί.
Αναλυτικότερα η νέα προσθήκη που έρχεται να
περιορίσει σηµαντικά την απόκλιση ζωικού κεφαλαίου από την µια χρονιά στην επόµενη που µπορεί να εµφανίζει κατά τον έλεγχο του από τις αρ-

µόδιες υπηρεσίες ένας δικαιούχος Ενιαίας Ενίσχυσης αναφέρει:
19. Η παρ. 5 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:
«5. Ο δικαιούχος που παύει να διατηρεί το ποίµνιο
του ή αυτό είναι µικρότερο των τριών (3) ΜΜΖ εκπίπτει από το δικαίωµα χρήσης του βοσκότοπου. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε ετήσιο έλεγχο των προϋποθέσεων µε βάση τα δηλωθέντα στοιχεία.».
20. Η παρ. 6 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής:
«6. Όταν το ζωικό κεφάλαιο του κτηνοτρόφου µειωθεί
άνω του 30% σε σχέση µε την αρχική κατά περίπτωση
κατανοµή απόκτηση δικαιωµάτων για δύο συνεχόµενα έτη, ο βοσκότοπος που κατανέµεται και το δικαίωµα χρήσης του, µειώνεται. Η έκταση που κατανέµεται
προκύπτει από την έκταση που αντιστοιχεί στο ζωϊκό
κεφάλαιο του 2ου έτους εφαρµόζοντας τον συντελεστή µείωσης του ζωϊκού κεφαλαίου του 2ου έτους.».
21. Στο άρθρο 8, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Το ζωικό κεφάλαιο του άρθρου 3, αν µετά από
τους επιτόπιους ελέγχους βρεθεί µειωµένο:
α) Σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50%, η κατανοµή
του επόµενου έτους ανακαλείται.
β) Σε ποσοστό από 20% έως και 50%, η κατανοµή
του επόµενου έτους µειώνεται κατά ποσοστό 50% από αυτή που απαιτείται για την ενεργοποίηση δικαιωµάτων βοσκότοπου.
γ) Σε ποσοστό µικρότερο του 20% έως και 10%, η
κατανοµή του επόµενου έτους µειώνεται κατά ποσοστό 20% από αυτή που απαιτείται για την ενεργοποίηση δικαιωµάτων βοσκότοπου.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προβαίνει σε ετήσιο έλεγχο των προϋποθέσεων.»

Μείωση ΜΜΖ για ανήλικα αιγοπρόβατα
Η απόφαση προβλέπει πολύ χαµηλότερες ΜΜΖ
για τα αιγοπρόβατα κάτω του 1 έτους (0,05 ΜΜΖ),
ενώ στην ΥΑ που τροποποιείται αναφερόταν ότι «έ-

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ
ΜΜΖ ΣΤΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ

1

ΠΡΟΒΑΤΟ Ή ΑΙΓΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΦΥΛΟΥ

>1ΕΤΟΥΣ
<1ΕΤΟΥΣ




0,15

ΜΜΖ

0,05

ΜΜΖ

να (1) πρόβατο ανεξαρτήτως ηλικίας και φύλλου =
0,15 ΜMΖ». Ως εκ τούτου, όσοι διατηρούν µικρά σε
ηλικία αιγοπρόβατα στις µονάδες τους θα δουν το
βοσκότοπο που τους κατανείµετε για τις ανάγκες
της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης χαµηλότερo. Αναλυτικά η απόφαση αναφέρει:
2. Οι περ. α) και β) της παρ. 2 του άρθρου 4, τροποποιούνται ως εξής:
«α) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας ενός (1) έτους
και άνω ανεξαρτήτως φύλου = 0,15ΜΜΖ.
β) Ένα (1) πρόβατο ή αίγα ηλικίας κάτω του ενός (1)
έτους ανεξαρτήτως φύλου = 0,05ΜΜΖ».
Οι περ. στ), ζ) και η) της ίδιας παραγράφου καταργούνται και διαγράφεται το εξής εδάφιο: «Οι κατηγορίες στ, ζ, και η, αφορούν σε µέτρα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης όπου απαιτείται και ενισχύεται η χρήση βοσκοτόπου.».

Παραµένει η τεχνική λύση
Τέλος, στην τροποποιητική ΚΥΑ, αναφέρεται καθαρά ότι βοσκότοπος µπορεί να κατανεµηθεί και σε
άλλη Χωρική Ενότητα από την έδρα της εκµετάλλευσης της µονάδας. Συγκεκριµένα αναφέρεται:
6. Η παρ. 10 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. [..] Το απόθεµα αυτό µπορεί να κατανεµηθεί
σε κτηνοτρόφους µε έδρα εκµετάλλευσης σε διαφορετική Χ.Ε. αποκλειστικά για την ενεργοποίηση των
δικαιωµάτων τους σε ΠΕ1.

«Επιλέξιµες εκτάσεις
και σε µη
κτηνοτρόφους»
εισάγει η ΚΥΑ
Την πόρτα για ενεργοποίηση
δικαιωµάτων βοσκοτόπων και
σε µη κτηνοτρόφους, µοιάζει
παράλληλα να ανοίγει
διάπλατα η τροποποιητική
απόφαση. Συγκεκριµένα
στην ΚΥΑ αναφέρεται:
«10. Η παρ. 7 του άρθρου 5
αντικαθίσταται ως εξής:
7. Για την πλήρη ενεργοποίηση
των δικαιωµάτων βασικής
ενίσχυσης σε ΠΕ1 (βοσκότοποι)
πρώτης χορήγησης έτους
2015, δύναται να κατανέµονται
επιλέξιµες εκτάσεις ισάριθµες
µε την υπέρβαση από τον
αριθµό δικαιωµάτων των
δηλούµενων επιλέξιµων
εκτάσεων σε ΠΕ2 (αρόσιµα)
και ΠΕ3 (µόνιµες) και
σε µη κτηνοτρόφους».
«Η παραπάνω παράγραφος
έτσι όπως είναι διατυπωµένη
µπορεί να «µεταφραστεί»
µε χίλιους τρόπους»
αναφέρουν στην Agrenda
έµπειροι κτηνοτρόφοι,
αναµένοντας µία σαφή
απάντηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
για το αν τελικά πράγµατι
εισάγει το δικαίωµα σε
ανθρώπους που δεν έχουν
καµία σχέση µε τη ζωική
παραγωγή να λαµβάνουν
επιλέξιµες εκτάσεις.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
∆ιαγωνισµός Οίνου
και Αποσταγµάτων

ΚΟΛΩΝΙΑ

Μετασχηµατισµός
στη φετινή Anuga
Με νέα, υβριδική, µορφή ανοίγει τις πύλες της 9
µε 13 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο της
Κολωνίας, η διεθνής έκθεση τροφίµων και ποτών
Anuga 2021, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκθέτες
και επισκέπτες να έχουν φυσική και ψηφιακή
παρουσία στη διοργάνωση. Κύριο θέµα της
φετινής Anuga θα είναι ο «Μετασχηµατισµός»,
ενώ στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα εξεταστεί
και το ζήτηµα της εξέλιξης της εµπορικής
έκθεσης στη διάρκεια της ψηφιακής εποχής. Στη
µεγαλύτερη διεθνώς έκθεση τροφίµων και ποτών
την Ελλάδα εκπροσωπεί το Ελληνογερµανικό
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. Για
πληροφορίες 210-6419027, www.anuga.com.

Η ανάδειξη του επώνυµου
ελληνικού κρασιού και
αποσταγµάτων, τόσο σε
τοπικό όσο και σε διεθνές
επίπεδο ενθαρρύνοντας
και τη συµµετοχή οίνων
και αποσταγµάτων απ’
όλο τον κόσµο είναι ο
στόχος του διαγωνισµού
Οίνου και Αποσταγµάτων
Θεσσαλονίκης. Το υψηλό
επίπεδο του διαγωνισµού
επιβεβαιώνεται από
τη συµµετοχή διεθνώς
αναγνωρισµένων
γευσιγνωστών, οινολόγων,
Masters of Wine, Master
Sommeliers, οινοχόων,
κριτικών γεύσης.
Πληροφορίες στο www.
tiwc.gr και στο τηλ. της
ΕΝ.Ο.Α.Β.Ε. 2310-281617.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
ΤΗΣ AGRENDA
∆ιαδικτυακό σεµινάριο της ΒΙΟΖΩΚΑΤ
Α.Ε. µε θέµα «Παθήσεις των µικρών
µηρυκαστικών που οφείλονται σε έλλειµµα
ή περίσσεια ενέργειας και πρωτεϊνών» την
Τρίτη 12 Οκτωβρίου και ώρα12:00 µέσω
Zoom στη διεύθυνση https://authgr.zoom.
us/j/93571516380?pwd=UnlUaU9xc2c3
eC9SUU4razlac2NhZz0.
Μεταφέρθηκε για τις 12 µε 14
Οκτωβρίου η ∆ιεθνής Έκθεση Φρούτων
της Σαγκάης µε τόπο διεξαγωγής το νέο
διεθνές εκθεσιακό κέντρο της πόλης.

∆ιαδικτυακή εκδήλωση Virtual Greek
Gastronomy Workshop µε Benelux στις
18-20 Νοεµβρίου από την Περιφέρεια
Αττικής για την προώθηση των ελληνικών
τροφίµων και ποτών στις χώρες Benelux
(Ολλανδία- Λουξεµβούργο-Βέλγιο).
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 2106419037.

Στις 14 Οκτωβρίου το 8ο
Ελληνογερµανικό Φόρουµ Τροφίµων µε
ένα τριήµερο αφιερωµένο στην
προώθηση των ελληνικών παραδοσιακών
προϊόντων, στο Συνεδριακό Κέντρο
Τράπεζας Πειραιώς.

Επιστρέφει από τις 27 έως τις 29
Μαρτίου του 2022 η διεθνής έκθεση
κρασιού Prowein, έπειτα από δύο χρόνια
αναβολής λόγω κορωνοϊού, στο
Ντίσελντορφ της Γερµανίας.

Η διεθνής έκθεση µηχανηµάτων
γεωργίας και κηπουρικής EIMA
International πραγµατοποιείται στις 19 23 Οκτωβρίου στη Μπολόνια της Ιταλίας
στον εκθεσιακό χώρο Bologna Trade Fair.

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

ΜΙΛΑΝΟ

ΠΑΡΙΣΙ

Προετοιµασίες για
την Tuttofood 2021

Φεβρουάριος σηµαίνει
Vinexpo Paris

Συνεχίζονται εντατικά οι προετοιµασίες για τη
διεθνή έκθεση Tuttofood 2021 που θα γίνει 2226 Οκτωβρίου στο Μιλάνο της Ιταλίας. Η έκθεση
διοργανώνεται για 8η φορά παράλληλα µε την
Host, µια από τις µεγαλύτερες εκθέσεις του
κλάδου HO.RE.CA. και την Meat-Tech, την
κορυφαία έκθεση για τη συσκευασία και
επεξεργασία κρέατος και έτοιµων γευµάτων.

Στην έκθεση θα πραγµατοποιηθούν παράλληλες
εκδηλώσεις όπως: ΜyMatching (πλήθος από B2B
συναντήσεις), Innovation Area (δυνατότητα
παρουσίασης των πιο καινοτόµων προϊόντων),
Evolution Plaza (ιδανικό µέρος για συζητήσεις σχετικά
µε το ηλεκτρονικό εµπόριο και το τη διανοµή (delivery)
τροφίµων), Retail Plaza (νέες τάσεις, επιτυχηµένες
πρακτικές, νέες αγορές), Conferences (συνεδριακός
χώρος). Συµµετοχές και πληροφορίες στο τηλ: 2107755080 και στο info@greatexhibitions.gr.

Η πρώτη µεγάλη διεθνής εµπορική
έκθεση σχετικά µε το κρασί
αναµένεται να πραγµατοποιηθεί
στις αρχές του 2022 και ειδικότερα
στις 14 µε 16 Φεβρουαρίου. Η
επανεκκίνηση της εµβληµατικής
έκθεσης του οµίλου Vinexposiumπου πραγµατοποιείται στο Paris
Expo Porte de Versailles, και θα
σηµατοδοτήσει στο Παρίσι την
επανέναρξη των εκδηλώσεων µε
φυσική παρουσία για τη βιοµηχανία
οίνου και οινοπνευµατωδών ποτών.
Εµβληµατικά ονόµατα από τον
χώρο του κρασιού, όπως François
Lurton, Gérard Bertrand, E. Guigal,
Maison M. Chapoutier, Domaine
Paul Mas, Castel Frères, Maison
Sichel, Bernard Magrez, Grands
Chais de France και Gh Martel &
Cie Champagne θα παρευρεθούν,
µαζί µε µικρότερους παραγωγούς.
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται γουρουνάκια για θρέψιµο από
20 έως 100 κιλά. ∆υνατότητα µεταφοράς
στο χώρο σας. Τηλ.6984/480055.
Πωλούνται 80 πρόβατα γερµανοχιώτικα
όλα ετοιµόγεννα, από τα 80 τα 60 διαλεκτά.6908/383129.
Πωλείται τράγος αγκλονούµπια 2 ετών.
Τηλ. 6906/032444.
Πωλούνται κατσίκες αγκλονούµπια-µαρτίνες από 1 έως 3 ετών. Τηλ. 6906/032444.

Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. Τιµή 6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.
Πωλούνται πρόβατα λακόν και 60 ζυγούρια λακόν, γίδια µούρθια, ζαάνεν, αλπίν, αγελάδες λιµουζίν για κρεατοπαραγωγή και γαλακτοφόρα.Πωλούνται και δικαιώµατα. Τηλ. 6906/869090
Πωλούνται 150 πρόβατα κεφαλλονίτικα
στην Κεφαλλονιά. Τηλ. 6932/716445Πωλούνται 200 γίδια µε βόσκηση σε πουρνάρι 50 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ.
6947/004517
Πωλούνται 200 γίδια βόσκηση σε πουρνάρι µε δικαιώµατα, 50 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 6947/004517

Πωλούνται πρόβατα Asaf, περιοχή Γιαννιτσών. κος Θεόδωρος. Τηλ. 6986/901829.

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

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

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

Πωλούνται δικαιώµατα 12 µεγάλων
ζώων.
Περιοχή
Αιτωλοακαρνανίας.
Τηλ.6980/048507.

Πωλούνται 130 πρόβατα στο νοµό Κεφαλλονιάς.Τηλ.6932/716445.

Πωλείται µοσχίδα 12 µηνών Λιµουζίν
έτοιµη για επιβήτορα. Τηλ.6980/048507.
Πωλούνται εξαιρετικής ποιότητας αρσενικά µοσχαράκια ηλικίας 5 έως 6 µηνών ελληνικής εκτροφής. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.
Πωλούνται 10 κατσικάδες επτά µηνών
γνήσιες Αγκλονουµπια 550 ευρώ έκαστη.
Τηλ. 6955/316314.
Πωλούνται 2 τράγοι 2 ετών γνήσιοι
Αγκλονουµπια 650 ευρώ έκαστος. Τηλ.
6955/316314.
Πωλούνται αρσενικά µοσχαράκια εξαιρετικής ποιότητας ηλικίας 5 έως 6 µηνών από
ελληνική εκτροφή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.
Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές, κατσίκες επιλογής
µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης είναι συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα (κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό , φωτοβολταικά κλπ) email : Info@
kosynthos.gr
Πωλούνται πρόβατα Assaf από το εξωτερικό και Γίδια Μουρθια. Περιοχή Λάρισας,
Τηλ.6947/457656.
Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθείαν από Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ.
6947/457656.
Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελληνικής
εκτροφής µε ελληνικά διαβατήρια. Περιοχή Νοµού Ηµαθίας. Τηλ. 6974/930677.
Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζιν υψηλής
κρεοπαραγωγής περίπου 12 µηνών. Περιοχή Σερρών τηλ.6906/779402.
Πωλούνται µοσχίδες 14-16 µηνών υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή ∆ράµας.
Τηλ.6974/4648148.
Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγωγής φυλής Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα ,
τα 35 γεννηµένα. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ
6944/340117.
Πωλούνται 20 µοσχάρια 6-7 µηνών ράτσας Σβιτς και κόκκινα. Περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6944/340117.
Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. Τιµή 6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.
Πωλούνται 6 µοσχίδες Σβιτς και 4 Σίµενταλ για ζωή. Τηλ. 6940/840982.
Πωλούνται αρνάδες από µάνες υψηλών
αποδόσεων ράτσας Φριζάρτας και Αβάσι,
περιοχή Λαµίας.Τηλ.6932/634495.

Πωλούνται 100 γίδες γαλακτοπαραγωγής από 2 έως 4 ετών. Περιοχή Πέλλας.
Τηλ. 6978/256862.
Πωλούνται 10 γίδες. Περιοχή Θεσπρωτία.
Τηλ. 6944/712611.
Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής
µαζί µε µοσχάρια. Περιοχή Φωκίδας. Τηλ.
6972/076780
Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χίου,έγκυα, πιστοποιηµένα και βελτιωµένα. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6995/033571.
Πωλούνται 80 πρόβατα διασταυρωµένα, γεννάνε τέλη Οκτωβρίου, 130 ευρώ
το καθένα, τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Αίγιο.Τηλ.6987/505910.

Πωλούνται ενσιρώµατα καλαµποκιού µίγµατος βίκου βρώµης σε
µεγάλη στρόγγυλη µπάλα µε ενσιρωτικό και ενσίρωµα τριφυλλιού σε µεγάλη τετράγωνη µπάλα. Τηλ. 6977/440923, E-mail:
papapg100@gmail.com
Πωλείται φασόλι και ρεβίθι µέτριο από ελληνικές ποικιλίες βραστερό, βιολογικό, χοντρική, λιανική καθώς και για σπορά. ∆ιανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σερρών.
Τηλ.6987/310440.
Πωλούνται ρεβύθια βραστερά ποικιλίας Αµοργού φετεινής παραγωγής.
Τηλ.6978/566420.
Πωλούνται
σκόρδα
Μαδαγασκάρης κατάλληλα για πρώιµη συγκοµιδή.
Τηλ.6972295733
Πωλείται γλυκάνισος παραδοσιακός
και αρωµατικός κατάλληλος για τσίπουρο, αιθεριο έλαιο και θεραπεία από το
βήχα, περιοχή Επανοµή Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6978/566420.

Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο χώρο 2 στρεµµάτων στο δήµο Τανάγρας.
Τηλ.6942/547096.
Αναλαµβάνουµε την πώληση ή την αγορά αγροτεµαχίων. Τηλ.6985/858698,
2632/091500.
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, περιφραγµένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ.6942/228503.
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 στρεµµάτων στα Ραζάτα Κεφαλλονιάς, εντός ζώνης , επί τόπου ρεύµα, νερό, άσφαλτο, κτίζει 200 τ.µ.
Τηλ.6992/135070.

Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνούχος
φασολιά σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλληλη τροφή για γιδοπρόβατα και βοοειδή.
Περιοχή Καλαµάτα. Τηλ.6985/699540,
2722/023246

Πωλείται οικόπεδο 650 τ.µ µε θέα το κορινθιακό κόλπο, υψόµετρο 650 µέτρα. Περιοχή Κορινθίας. Τιµή ικανοποιητική, συζητήσιµη. Τηλ. 6937/030859

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

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πωλούνται αχλάδια µεγαλόκαρπα ποικιλίας σίσσυ και sanda maria προς ένα ευρώ το
κιλό. Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Τηλ.

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

Πωλούνται 70 τόνοι ελιάς καλαµών,
αρίστης ποιότητας. Περιοχή Μαγνησίας.
Τηλ.6944/272804.

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

Πωλείται
βρώσιµη
6944/985675.

βρώµη.

Πωλείται βίκος, φακή και µπιζέλι για σπόρο. Περιοχή Λάρισα. 6932/372270.

Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατάσταση. Νοµός Πρέβεζας.
Τηλ.6987/072325.

Zητούνται θηλυκά πρόβατα γαλακτοπαραγωγής Λακόν µε πιστοποίηση pedigree.
Τηλ. 6985/556637.

Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κριθάρι «nure» και βρώµη «αρτζεντίνα»
τηλ.6972802670

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

Zητούνται αγελάδες, πρόβατα, γίδια, χοιρινά για σφαγή ζώων βάρους.
Τηλ.6947/457656.

Πωλείται
τριφυλλόσπορος
τής, τριορισµένος, περιοχή
Τηλ.6942/620576.

πολυεΣερρών.

Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ.
2310/711133.

Ζητούνται προς αγορά 400 πρόβατα και 400 γίδια. Τηλ. 6932/716445.,
6992/135070.

Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθαρισµένος,σακιασµένος.Τηλ.6932/372280.

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

ΖΗΤΗΣΗ

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. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο
σας. Tιµή ευκαιρίας. Τηλ.6944/568240.
Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες µπάλες από το χωράφι κατευθείαν σε
κτηνοτρόφους και φορτηγατζήδες. Τηλ.
6947/509187.
Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για παραγωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,αµπέλι, δενδρώδη.
Τηλ.6948/423151.
Πωλείται
βιολογικό
τριφύλλι σε µικρές µπάλες µε πιστοποιητικά.
Τηλ.6985/556637.
Πωλούνται δεντρικά δικαιώµατα από 20
στρέµµατα. Τηλ.6972/216536.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητούνται υποπροϊόντα δηµητριακών για
ζωοτροφή. Τηλ. 6974/567958.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα )
άρτια και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου,
µε πανοραµική θέα στο Φάρο Κερίου, επί
του εθνικού δρόµου Κερίου- Ζακύνθου,
200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζακύνθου.
Τηλ.6937/314086.
∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώληση 580 τ.µ µε 2 αποθήκες, ρεύµα, νερό και
5 στρέµµατα οικόπεδο. Τηλ.6983/717473.
Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου, στις εκβολές του Αχελώου. Τιµή 1.100.000 ευρώ. Τηλ.6942/228503.
Πωλείται αγρόκτηµα 5 στρεµµάτων, ξερικό στο δήµο Τανάγρας.Τηλ.6942/547096.
Πωλείται οικόπεδο 2,5 στρέµµατα εντός
σχεδίου, κτίζει 600 τ.µ. Τηλ.6992/135070.

Πωλείται αρµεκτήριο Delaval 24 θέσεων
12Χ2 αρµεκτικών µονάδων αποτελούµενο
από παγίδα 24 ζώων γρήγορης εξόδου µε
αυτόµατη ταΐστρα, 6 παλµοδότες ηλεκτρονικού τύπου, αυτόµατο πλυντήριο, µονάδα
συλλογής γάλακτος 50 lt, αντλία κενού. Τιµή 12.000 Ευρώ.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
θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.
Πωλείται τρακτέρ UNIVERSAL 55 ίππων
µε φρέζα βαρέως τύπου και πλατφόρµα σε
άριστη κατάσταση. Περιοχή ∆ήλεσι Βοιωτίας. Τιµή 4500 ευρώ. Τηλ.6942/228503.
Πωλείται
πλατφόρµα
Τηλ.6983/717473.
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τόνων.

Πωλείται τυροκοµείο υπερσύγχρονο µε
όλα τα µηχανήµατα 5 µήνες δουλεµένο µε
7 κωδικούς. Τηλ.6947/509187.
Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τιµή 7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.
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, δισκοσβάρνα ,καλλιεργητής βάµβακος,σκαλιστήρι, καλλιεργητής ρίπερ,χωνί λιπάσµατος και ένα ραντιστικό 500αρι.Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6974/410304. 2392/031829.
Πωλούνται σταγονίδα µιας χρήσεως για
20 στρέµµατα. Χρησιµοποιήθηκαν µία φορα.Τηλ.2310711/456.
Πωλούνται ρίπερ µάρκας Ζορµπά 7 νύχια, καλλιεργητής 20 δοντιών, καρούλι Αρβανιτίδη 300 µέτρων Φ82, καρότσα 4 µέτρων ,σωλήνες 2άρες και 3αρες µεταχειρισµένες. Τηλ.2310/711456.
Πωλείται στάβλος 500 τµ. µεταλλικής
κατασκευής, θερµοκηπιακού τύπου, καινούριος και ενισχυµένος στη περιοχή της
Σπάρτης. Τηλ. 6945/877367.
Πωλείται θεριζοαλωνιστική µηχανή John
Deere 1075 µηχανική. Τιµή 11.000 ευρώ.
Περιοχή Φαρσάλων. Τηλ.6944/985675.

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

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

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

Πωλείται
δισκοσβάρνα
Τηλ.6982/551234.

Πωλείται ένα νύχι εφτάρι µε ιταλικά σταβάρια 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 πόρτες και δύο παράθυρα. Τηλ.
6980/001606.
Πωλείται τρακτέρ Claas Νexus 101 ίππων
δεντροκοµικό, 2900 ώρες. Περιοχή Πιερίας. Tηλ.6980/001606.
Πωλείται κυλινδρόµυλος Gruber Αυστρίας 5,5 Hp µοτέρ και ηµιοριζόντια χαρµανιέρα Sylko χωρητικότητας 2000 λίτρων
µε κινητήρα 7,5 ίππων 3380 V, µε δυνατότητα παραγωγής 1 τόνο/ώρα µε 200 ώρες
χρήσης. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή: 6.400
ευρώ. Τηλ. 6947/741230.
Πωλούνται 2 αερολέβητες θερµοκηπίου
και ένας καταστροφέας βαρέως τύπου 1,8
µέτρα. Tηλ. 6980/001606.

32αρα.

Πωλείται άροτρο τετράυνο,12αρι µάρκας
Τσάνιο. Τηλ.6982/551234.
Πωλείται τρακτέρ Μassey Ferguson ’80
επισκευασµένο µε κουβούκλιο αντιπροσωπείας.Τηλ.2310711320.
Πωλούνται κλούβες ,κλουβάκια
µπιντζς .Τηλ.6986/701716.

και

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 τρακτέρ stayer 8110 me 6000
ώρες χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε
τα παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλλιεργητές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.Τηλ.6943/457861.
Πωλείται πρέσα χαρτοδεσίας Bamford
για µικρές µπάλες τιµή 2.300 ευρώ. Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται σκληρόµυλος 25 ίππων µοτέρ
που κόβει 5 τόνους την ώρα. Περιοχή Λάρισα. Τηλ. 6974/567958
Εταιρεία παραγωγής και εµπορίας χηµικών
προϊόντων µε έδρα την Θεσσαλονίκη, αναζητά εξωτερικό συνεργάτη για την υποστήριξη και προώθηση των προϊόντων της σε κτηνοτροφικές µονάδες στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας (καθαριστικά - απολυµαντικά). Email επικοινωνίας: info.tchemical@
gmail.com

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95 ίππων σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043.

Η εµπειρία του χθες οδηγός για το
σήµερα, θα µπορούσε να είναι µεταξύ άλλων ο τίτλος του βιβλίου για
τον αγροτικό τοµέα στην Ελλάδα, µε
αφορµή τα 200 χρόνια από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους, το οποίο ενέταξε στις εκδόσεις της η Τράπεζα Πειραιώς και το οποίο παρουσιάσθηκε στον φιλόξενο χώρο του Ιδρύµατος Σταύρος Νιάρχος την περασµένη ∆ευτέρα 4 Οκτωβρίου.
Φωτίζοντας πτυχές της αγροτικής
Ελλάδας από τα χρόνια της επανάστασης µέχρι σήµερα, το βιβλίο επιστρέφει πολλές φορές στην αγροτική
µεταρρύθµιση του 2017 και τον κοµβικό της ρόλο στην µέχρι σήµερα πορεία και εξέλιξη της ελληνικής γεωργίας. Φαίνεται πως σήµερα το θέµα
αποκτά καινούργιο ενδιαφέρον, καθώς, όπως αναφέρεται στο βιβλίο, η
αγροτική µεταρρύθµιση, µια από τις
ριζοσπαστικότερες που γνώρισε η Ευρώπη και η βαλκανική, θα µετατρέψει
την Ελλάδα σε «έθνος µικροϊδιοκτητών. Και συνεχίζει: Στα θετικά της καταλογίζονται η οριστική διάλυση της
µεγάλης ιδιοκτησίας και η αποκατάσταση πλήθους ακτηµόνων και προσφύγων. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιήθηκε ένα µόνιµο αίτηµα των α-

Πωλείται ένα ραντιστικό. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης, σε τιµή ευκαιρίας Τηλ.
6972366043
Πωλείται ένας στελεχοκόπτης, ένας ισοπεδωτήρας και µία πλατφόρµα, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.
Πωλείται µία σπαρτική Gaspardo, σε τιµή
ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.
Πωλείται προετοιµαστής, ρίπερ, καλλιεργητής για φαρδύ φύλλο, κεντρόφυγα 4χ4 και
ενας κύλινδρος, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή
Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043.
Πωλούνται τρακτέρ Stayger 110 άλογα,
4υνο άροτρο γκλαβάν, δισκοσβάρνα υδραυλική του ζορµπά, ένα ρίπερ,ένα ραντιστικό
600αρι. Περιοχή Γέφυρα Θεσσαλονίκης.Τηλ.
2310/7150377.
Πωλούνται 500 τσιµεντοπάσσαλοι Ναουσης
για αµπέλι. Τηλ.6977/524520.
Πωλείται φυτευτική µηχανή Fender τρίσειρη µε δυνατότητα µετατροπής σε 4σειρη.Tηλ.
6977/524520.
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Το βιβλίο για τα 200 χρόνια του αγροτικού τομέα στην Ελλάδα
έρχεται να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα στο χθες και το αύριο

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 DT µε 3000
ώρες χρήσης. Τιµή 8.300 ευρώ. Περιοχή
Φάρσαλα. Τηλ. 6944/985675.

Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366043.

Agrenda

Μια μεταρρύθμιση
σε αντίστροφη πορεία

Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα.
Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003.

Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.
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Όπως επισηµαίνεται στο βιβλίο για τα 200 χρόνια αγροτικής ιστορίας, ο τρόπος διανοµής των αγροτικών
κλήρων του 2017 περιείχε εν σπέρµατι τις αδυναµίες και τα όρια της πολιτικής που ακολουθήθηκε.
γροτών («η γη στους καλλιεργητές»),
µε το οποίο συντάχθηκαν κατά καιρούς πλήθος αγροτολόγων, επιστηµόνων και πολιτικών, και ταυτόχρονα αποκαταστάθηκε ένα αίσθηµα ασφάλειας που απέρρεε από την ιδιοκτησία. Πολύ περισσότερο που οι µεγάλες ιδιοκτησίες υπήρξαν, παρά σε
ελάχιστες περιπτώσεις, οργανωµένες γεωργικές επιχειρήσεις και µόνο συγκυριακά αποτέλεσαν πεδία εφαρµογής νέων επιστηµονικών µεθόδων και τεχνικών καινοτοµιών. Ε-

Αντιστρόφως του 2017
Φωτίζοντας πτυχές της
αγροτικής Ελλάδας το βιβλίο
επιστρέφει πολλές φορές στη
µεταρρύθµιση του 2017

πιπλέον, τονώθηκε η δανειοληπτική ικανότητα των αγροτών και εντατικοποιήθηκε η παραγωγή µέσω της
κινητοποίησης της εργατικής δύναµης της οικογένειας.
Από την άλλη πλευρά, επισηµαίνεται στο βιβλίο, ο τρόπος διανοµής
των αγροτικών κλήρων περιείχε εν
σπέρµατι τις αδυναµίες και τα όρια
της πολιτικής που ακολουθήθηκε. …
Επιπλέον, ο πολυτεµαχισµός της γης,
καθιστούσε ασύµφορη την τεχνολογική και παραγωγική αξιοποίησή της.

Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5αρες
και 3αρες σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6973/052394.
Πωλείται αρµεκτήριο 2 προβάτων και παγίδα 12 θέσεων. Τηλ.6906/402754.
Πωλείται αρµεκτική µηχανή 48 θέσεων περιοχή Λαγκαδά. Τηλ. 6944/877852
Πωλείται σφυρόµυλος µε χαρµανιέρα. Περιοχή Λαγκαδά. Τηλ 6944/877852.
Πωλούνται 2 µπεκ ρίβερ µεγάλα, 3 µπεκ ρίβερ µικρά, 1 καλλιεργητής πλάτους 2,5 µέτρα,όλα µεταχειρισµένα σε τιµή ευκαιρίας.
Περιοχή Αµπελιές Γιαννιτσών Ν.Πέλλας.
Τηλ.2382/094362. Τηλ.6996/549486.

ΖΗΤΗΣΗ
Ζητείται γεννήτρια κλειστού τύπου, πετρέλαιο, από 15 KVA (1.500 στροφές). Τηλ.
6974037597.
Ζητείται τρακτέρ µεταχειρισµένο σε καλή
κατάσταση 4x4. Τηλ. 6943/457861.

Απαγόρευση βόσκησης
σε ∆ρακόλιµνη και Ριζίνα

Αναδιανοµή δωρεάν
βιβλίων αγροτικής εστίας

Αντιπληµµυρικά έργα
σε Ενιπέα και Πάµισο

Η ιστορία και ο ρόλος
της µαύρης σταφίδας

Απαγορεύεται για τρία χρόνια η
βόσκηση βοοειδών στις λίµνες
∆ρακόλιµνη και Ριζίνα του Ζαγορίου
καθώς και στην ευρύτερη περιοχή
περιµετρικά των λιµνών, µε διάταξη
που εξέδωσε το ∆ασαρχείο
Κόνιτσας. Η απαγόρευση αποσκοπεί
να αναστείλει την περιβαλλοντική
υποβάθµιση των λιµνών, που
οφείλεται στην περιοδική βόσκηση
από ανεπιτήρητα κοπάδια βοοειδών,
τα οποία συγκεντρώνονται στις
όχθες τους.

Ξεκίνησε η αναδιανοµή αδιάθετων
βιβλίων του προγράµµατος
δωρεάν παροχής βιβλίων 2021
της αγροτικής εστίας, µε σειρά
προτεραιότητας προσέλευσης στα
συµβεβληµένα µε το ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ
βιβλιοπωλεία και εκδοτικούς
οίκους, σε δικαιούχους που
υπέβαλαν αίτηση και δεν
κληρώθηκαν. Για την παραλαβή
πρέπει να είναι ο δικαιούχος µε
τον ΑΜΚΑ του και το ∆ελτίο της
Αστυνοµικής του Ταυτότητας.

Αναδείχτηκε ανάδοχος και
προχωρούν οι διαδικασίες για την
υπογραφή της σύµβασης των νέων
αντιπληµµυρικών έργων, µπάτζετ
4,35 εκατ. ευρώ που χρηµατοδοτεί
και κατασκευάζει η Περιφέρεια
Θεσσαλίας στους ποταµούς Ενιπέα
και Πάµισο. Πρόκειται για τα έργα
αποκατάστασης βλαβών εντός της
βαθείας κοίτης του Ενιπέα, εντός
της βαθείας και ευρείας κοίτης του
Πάµισου και εντός της ευρείας
κοίτης του Πάµισου Ποταµού.

Ένα διήµερο γεµάτο µε την ιστορία
της µαύρης σταφίδας και τη
συµβολή της στο σύγχρονο
ελληνικό κράτος, αποτέλεσε η
διοργάνωση του πρώτου συνεδρίου
στο Αίγιο το διήµερο 1-2 Οκτώβρη,
από τον ∆ήµο Αιγιαλείας. Μέσα
από τις έξι συνεδρίες, αναδείχθηκε
ο ιστορικός ρόλος της µαύρης
σταφίδας καθώς και η άρρηκτα
συνυφασµένη πορεία του
προϊόντος µε αυτή του σύγχρονου
ελληνικού κράτους.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Σάββατο 9 Οκτωβρίου
Formula 1 (Τουρκία)
Κατατακτήριες δοκιµές

14.50

COSMOTE SPORT 5 HD

Φινλανδία – Ουκρανία

19.00

COSMOTE SPORT 8 HD

Σκωτία – Ισραήλ

19.00

COSMOTE SPORT 3 HD

Γεωργία – Ελλάδα

19.00

COSMOTE SPORT 1 HD

Σουηδία – Κόσοβο

19.00

COSMOTE SPORT 2 HD

21.00

COSMOTE SPORT 6 HD

21.45

COSMOTE SPORT 2 HD

15.00

COSMOTE SPORT 5 HD

16.00

COSMOTE SPORT 1 HD

21.00

COSMOTE SPORT 6 HD

21.45

COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Μουντιάλ)

Like σε Γιουνάιτεντ
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ µε
36,8 εκατοµµύρια ακολούθους
είναι η πιο δηµοφιλής οµάδα στον
κόσµο στο Facebook, για το µήνα
Σεπτέµβριο, όπως αναφέρει η
ιστοσελίδα Deportes & Finanzas.
Στη δεύτερη θέση σε απόσταση,
βρίσκεται η Μπαρτσελόνα µε 19,2
εκατοµµύρια οπαδούς, ενώ το
βάθρο συµπληρώνει η Λίβερπουλ
µε 17,8 εκατοµµύρια. Την πεντάδα
κλείνουν οι Ρεάλ και Μπάγερν.

Τένις (ATP Masters 1000)
Αγώνες
Ποδόσφαιρο (Προκριµατικά Μουντιάλ)
Ανδόρα – Αγγλία

Κυριακή 10 Οκτωβρίου
Formula 1 (Τουρκία)
Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)

Αγώνας

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

17.15

Novasports 2HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ
Άρης – ΠΑΟΚ

19.30

Novasports 1HD

21.30

COSMOTE SPORT 5HD

5’

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Αγώνας

Ποδόσφαιρο (UEFA Nations League)
Μικρός τελικός
Τένις (ATP Masters 1000)
Αγώνες
Ποδόσφαιρο (UEFA Nations League)
Τελικός

Τελευταία ζαριά
για το Κατάρ
Διπλό ματς για την Εθνική Ελλάδος
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

O Βόσπορος περιμένει
τα μονοθέσια της F1
Η δράση στον µαγικό κόσµο της Formula 1 δεν
σταµατά και η συνέχεια στη συγκλονιστική µάχη
τόσο για το τίτλο των οδηγών όσο και για των
κατασκευαστών θα δοθεί στην πίστα της
Κωνσταντινούπολης στις 10 Οκτωβρίου µε το γκραν
πρι Τουρκίας. Όλα τα µάτια φυσικά θα είναι στραµµένα
στους Λιούις Χάµιλτον και Μάξ Φερστάπεν.

Για τους αγώνες µε τη Γεωργία
στο Μπατούµι (Σάββατο 9 Οκτωβρίου, 19:00) και τη Σουηδία στη
Στοκχόλµη (Τρίτη 12 Οκτωβρίου,
21:45) για την 7η και 8η αγωνιστική των προκριµατικών του Μουντιάλ 2022, προετοιµάζεται η Εθνική
Οµάδα ποδοσφαίρου. Μάλιστα, το
πολύ κρίσιµο παιχνίδι του Σαββάτου για την 7η αγωνιστική των οµίλων θα µπορέσουν να παρακολουθήσουν περίπου 7.000 θεατές. Αν η Ελλάδα τελικά κερδίσει
και τα δύο παιχνίδι µπορεί να διατηρήσει ελπίδες πρόκρισης για
το Μουντιάλ του Κατάρ.

Εν τω µεταξύ, την Κυριακή διεξάγεται ο τελικός του Nations
League, όπου έχει προκριθεί η Ισπανία και περιµένει µία εκ των
Βέλγιο και Γαλλία.
Στο τένις τώρα, ξεκίνησε το 1000άρι Master Indian Wells στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Ο Στέφανος Τσιτσπάς βρίσκεται στο Νο 2 στο ταµπλό της διοργάνωσης και προκρίθηκε απευθείας στον δεύτερο
γύρο, όπου θα αντιµετωπίσει τον
Πέδρο Μαρτίνεθ ή κάποιον που θα
έχει προκριθεί από τα προκριµατικά. Στον 4ο γύρο «διασταυρώνεται» µε έναν εκ των Κριστιάν Γκαρέν και τον Άλεξ ντε Μινάουρ, ενώ στα προηµιτελικά µε τον Φίλιξ
Οζέρ Αλιασίµ.

Εκτός Τοπ 20 ο Ρότζερ
Για πρώτη φορά µετά από 20
χρόνια και συγκεκριµένα από το
2001, ο Ισπανός σούπερ σταρ
Ρότζερ Φέντερερ αναµένεται να
βρεθεί εκτός του Top 20 της
παγκόσµιας κατάταξης. Αυτό θα
συµβεί στα τέλη του Οκτωβρίου,
µε δεδοµένο ότι ο «King Roger»
έχει κάνει γνωστό πως δεν θα
λάβει µέρος στο tour στο
υπόλοιπο της χρονιάς.

Πρόκριση για την ΑΕΛ

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Πώς προέκυψε
το... φαινόμενο
Βοϊτσεχόφσκι της
αγροτικής Ελλάδας

Το µεταβροχικό
ενδιαφέρον των
εκκοκκιστών για
το σύσπορο βαμβάκι

Στα τυφλά
η προκαταβολή της
ενιαίας ενίσχυσης
έως τις 27 Οκτωβρίου

Πανσερραϊκός, Παναχαϊκή, ΑΕΛ,
Αναγέννηση Καρδίτσας, Ξάνθη,
Νίκη Βόλου, Άγιος Νικόλαος,
Τρίκαλα και Λεβαδειακός πήραν
το εισιτήριο της πρόκρισης για την
πέµπτη φάση του Κυπέλλου
Ελλάδας. Εκεί θα συναντήσουν
τις πέντε οµάδες (Καλλιθέα, ΑΕ
Λευκίµµης, Αχέρων Καναλακίου,
Κηφισιά και Ηλιούπολη), που
προκρίθηκαν άνευ αγώνα και τις
10 από τη Σούπερ Λιγκ. Οι αγώνες
θα διεξαχθούν 26-28 Οκτωβρίου.

B&B

MA

GAZINE

ΕΡΧΕΤΑΙ

16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΜΑΖΙ ΜΕ ΤHΝ AGRENDA

Α1 | 21

Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Oκτωβρίου 2021

ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άλλα 20 ευρώ
πάνω η Φότζια

Σ

την ελληνική αγορά η εξαγωγή
σκληρού σίτου έχει περάσει τα
480 ευρώ ο τόνος FOB και οι περισσότεροι θεωρούν πως έχει βάλει ξανά πλώρη για τα υψηλά των 500 ευρώ ο τόνος. Στην εσωτερική αγορά δεν βιώσαµε ιδιαίτερα την πρόσφατη πτώση, καθώς οι µεγάλοι µύλοι όλο και κάτι αγόραζαν, υποστηρίζοντας τις τιµές µας. Η άνοδος στους δείκτες της Ιταλίας και της Γαλλίας δείχνει πως η πτώση πριν από µερικές εβδοµάδες ήταν παροδική.
Το βαµβάκι συνέχισε της ξέφρενη πορεία και µόνο στις τελευταίες συνεδριάσεις
παρατηρήθηκε µια µικρή κόπωση. Η Κίνα
ανακοίνωσε πως θα συνεχίσει µ έντονους
ρυθµούς τις πωλήσεις κρατικών αποθεµάτων µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου, γεγονός
το οποίο προκάλεσε µια πρόσκαιρη πίεση
στις τιµές. Τα φιξαρίσµατα των κλωστηρίων στην πτώση στηρίζουν την αγορά όποτε αυτή πάει να διορθώσει. Βασικός κίνδυνος εξακολουθεί να είναι ένα γενικευµένο γύρισµα των εµπορευµάτων και ξεφόρτωµα των κερδοσκοπικών τοποθετήσεων.
Με αύξηση στρεµµάτων ξεκίνησαν οι
φυτεύσεις φράουλας, µε πρώτη την ποικιλία Fortuna, που συγκοµίζεται µετά τις 20
Νοεµβρίου και ακολουθούν οι ποικιλίες
Victory και Camarosa που φυτεύονται τον
Ιανουάριο. Στον ΑΣ Υρµίνη της Ν. Μανωλάδας Ηλείας αναµένεται στρεµµατική αύξηση
περίπου 10% από πέρυσι. Η περσινή εµπορική σεζόν ήταν πολύ καλή από άποψη τιµών, µε αυξηµένες εξαγωγές κυρίως λόγω
ελλειµµατικής παραγωγής στην Ισπανία.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE

418.90

414.54
410,48

410,80

400,66

02/09

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

16/09

23/09

30/09

07/10

16/09

23/09

30/09

500

450

490

490

490

93,15

93,94

93,50

91,90
103,70

07/10

520

111,61

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

233

233

233

288

295

310

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

264

264

258

258

275

285

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

209,5

209,5

209,5

209,5

250

250

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

3,28

3,31

3,34

3,28

3,19

3,20

488,00

476,50

515,60

513,90

511,50

510,60

1285,20

1272,60

1293,20

1284,20

1251,60

1246,60

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

16,84

17,50

17,19

17,32

18,19

18,75

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

89,80

87,27

74,32

76,55

85,30

82,12

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

126,250

124,200

128,57

128,57

125,20

130,05

104,51

105,23

105,78

106,03

105,98

105,18

ΖΑΧΑΡΗ ΛΟΝ∆ΙΝΟ (∆ΟΛ. /ΤΟΝΟΣ)
ΣΟΓΙΑ (ΣΕΝΤΣ ΑΝΑ ΜΠΟΥΣΕΛ)

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

Στο 1,20 ευρώ η θερµοκηπιακή
Την αγορά καλύπτει η Τριφυλία, Νοέµβριο πρώτες ποσότητες από Κρήτη
Προβλήµατα ποιότητας στην υπαίθρια ντοµάτα, αυξηµένες οι εισαγωγές
Αρχή µε 1,40 ευρώ το κιλό έκαναν οι πρώτης ποιότητας θερµοκηπιακές ντοµάτες που
συγκοµίστηκαν στην Κυπαρισσία προς τα
τέλη του Σεπτέµβρη, µε την αγορά πλέον
να διαµορφώνεται γύρω από τα 1,20 ευρώ
το κιλό στον παραγωγό, όσο αυξάνονται οι
διαθέσιµες ποσότητες. Οι λιγοστές υπαίθριες ντοµάτες από τα βόρεια παραγωγικά
κέντρα της χώρας εµφάνισαν έντονα ποιοτικά προβλήµατα, κάτι που περιόρισε αισθητά το εµπορεύσιµο τονάζ, µε αποτέλεσµα µέχρι πριν από µερικές ηµέρες η χώρα

Απώλειες

09/09

09/09

Εξακολουθεί να επιβαρύνει τα
φυτά και ο επίµονος ιός της
καστανής ρυτίδωσης, που κόβει
σηµαντικά από τις αποδόσεις

Τιμές παραγωγού
θερμοκηπιακής
ντομάτας
(ευρώ το κιλό)
Τέλη Σεπτεµβρίου

1,40

Αρχές Οκτωβρίου

1,20
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Ζήτηση

Η κατάσταση στην αγορά
είναι ενθαρρυντική, µε τη
ζήτηση σε υψηλά επίπεδα
ήδη από το καλοκαίρι

να εξυπηρετεί τις ανάγκες της βασιζόµενη κυρίως στην εισαγωγή. Ενδεικτικό ότι
πιο εύκολα έβρισκε κανείς στο ράφι ντοµάτα από την Ολλανδία, παρά ελληνική.
Πλέον η αγορά εξυπηρετείται κυρίως από τα 1.100 στρέµµατα στην Τριφυλία και
τα γειτονικά παραγωγικά κέντρα, ενώ µέσα στο Νοέµβριο αναµένονται και οι πρώτες ουσιαστικές ποσότητες από την Κρήτη.
Η παραγωγή φαίνεται ότι θα είναι µικρή,
αφού λόγω του καλοκαιρινού καύσωνα,
οι πρώτοι σταυροί δεν είχαν καλό δέσιµο.

Ισορροπίες

Από την επόµενη καλλιεργητική
περίοδο αναµένονται και τα πρώτα
υβρίδια Ελπίδα, µε αντοχή στον ιό
της καστανής ρυτίδωσης
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Agrenda

ΒΑΜΒΑΚΙ

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

210

Εξτρα
παρθένο

2.000

69.00

290

200

220

280

190

210

68.00
66.00
65.00
52.00

270

180

260

170

250

160

50.00
48.00

240

IOYN

111,61

σέντς/λίµπρα

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
300

MAI

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ
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IOYΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

07
MAI

ΟΚΤ

Πλησίασε τα 114 σεντς ανά λίµπρα
η διεθνής τιµή βάµβακος που
«χτύπησε» limit up σε αρκετές στιγµές
την περασµένη εβδοµάδα.

520
¤/τόνος

07
IOYN

07
IOYΛ

07
ΑΥΓ

07
ΣΕΠ

07
ΟΚΤ

Ενίσχυση των 20 ευρώ ο τόνος
καταγράφει η λίστα της Φότζια µε
τον Καναδά να παγώνει τις εξαγωγές
στην Ευρώπη.

150

285
¤/τόνος

07
IOYN

07
IOYΛ

07
ΑΥΓ

07
ΣΕΠ

07
ΟΚΤ

Άλλα 10 ευρώ ενίσχυση στην τιµή
παραγωγού κατέγραψε η λίστα
τιµών στην Μπολόνια για το
κτηνοτροφικό καλαµπόκι.

200

1.000

190

500

0

07
IOYN

250

¤/τόνος

07
IOYΛ

07
ΑΥΓ

07
ΣΕΠ

07
IOYN

07
ΟΚΤ

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

∆υνατότητα για φιξαρίσµατα στο σύσπορο µε 81 λεπτά το κιλό ξεκλείδωσε
την περασµένη εβδοµάδα η ασυγκράτητη ανοδική πορεία την οποία ακολούθησε το χρηµατιστηριακό ταµπλό
στη Νέα Υόρκη, που δοκίµασε τα υψηλά των 114 σεντς ανά λίµπρα. Τα περισσότερα εκκοκκιστήρια στην κεντρική Ελλάδα ανάρτησαν ωστόσο τιµές µε
«πλαφόν» στα 79 λεπτά το κιλό συµπεριλαµβανοµένου του πριµ και των µεταφορικών, ήτοι 72 λεπτά στο χωράφι.
Η διαδικασία της συγκοµιδής βρίσκεται κοντά στο 80% στους κάµπους
της Λαµίας, ενώ στη Θεσσαλία γύρω
στο 50%, µε τις αποδόσεις να κυµαίνονται στα 380 και 400 κιλά το στρέµµα αντίστοιχα.

Χτύπησε limit up µε 1,14 δολάρια ανά
λίµπρα το βαµβάκι
Μέσα σε λίγες ώρες η τιµή των συµβολαίων ∆εκεµβρίου στο βαµβάκι ε-

κτινάχθηκε κατά 5 σεντς ανά λίµπρα
την περασµένη Τετάρτη, αγγίζοντας
τα 114 σεντς, κινούµενη στο όριο του
limit up. Παρά τη µικρή διόρθωση, η
αγορά βρίσκεται σε διαδικασία ανακάλυψης τιµών, µε τους αναλυτές να
φέρνουν πλέον στο µυαλό τους τον
Φεβρουάριο του 2011 όταν το βαµβάκι έσπασε τα 200 σεντς ανά λίµπρα. Υπενθυµίζεται πως όπως και φέτος, έτσι και τότε τον Οκτώβριο του 2010 η
διεθνής τιµή των ενεργών συµβολαίων είχε προσπεράσει δυναµικά τα 100
σεντς, σχηµατίζοντας την κορυφή των
2 δολαρίων τέσσερεις µήνες αργότερα.
Η ανάγνωση των τεχνικών δεν µπορεί να προσφέρει πολλά στη συζήτηση σε ένα τόσο ρευστό περιβάλλον,
αφού επισηµαίνεται πως όλοι οι συντελεστές της αγοράς κρατάνε στην
άκρη του µυαλού τους το ενδεχόµενο ενός απρόοπτου sell off µόλις τα
funds «βαρεθούν» την άνοδο και ξεκινήσουν να ποντάρουν στην πτώση.
Τα θεµελιώδη όµως έρχονται να αποδώσουν µε µια πιο ψύχραιµη µατιά

07
ΣΕΠ

07
ΟΚΤ

Στα 3,20 ευρώ το κιλό υποχώρηαε
η µέση τιµή του έξτρα παρθένου
ελαιολάδου στην Ισπανία, ενόψει
ανησυχιών για τη ζήτηση.

Ανάκαµψη τιµών στην αγορά
πατάτας αναµένουν τις
επόµενες εβδοµάδες οι
παραγωγοί, µε την τιµή αυτή
την περίοδο να διαµορφώνει
το οριακό επίπεδο των 28
λεπτών το κιλό. Όλο το
προηγούµενο διάστηµα
µεσίτες και έµποροι είχαν
υψώσει τείχος στα 20 λεπτά,
επικαλούµενοι την ασθενική
ζήτηση από την αγορά. Η
έξοδος πάντως από την
πανδηµία και η επανέναρξη
των εργασιών στην εστίαση,
µέχρι στιγµής τουλάχιστον,
δεν έχουν επιτρέψει στην
αγορά πατάτας να επιστρέψει
στα επίπεδα πριν την άνοιξη
του 2021, όταν οι σεζόν
εγκαινιάζονταν µε 50 και 60
λεπτά το κιλό, µε τις κορυφές
να αγγίζουν ακόµα και τα 70
λεπτά το 2018 και 2019.
Σηµειωτέον σήµα για άνοδο
έστειλαν οι προβληµατικές
παραγωγές στην κεντρική
Ευρώπη και κυρίως σε
Πολωνία και Ρουµανία,
σύµφωνα µε το ρεπορτάζ.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ∆ΟΛΑΡΙΑ
Τον Φεβρουάριο του 2011
η διεθνής τιµή των ενεργών
συµβολαίων στο βαµβάκι
έσπασε τα 200 σεντς

Η µείωση των αποθεµάτων στηρίζει
την αγορά βάµβακος, λέει η ICAC.

07
ΑΥΓ

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ
35 ΛΕΠΤΑ Η ΑΓΟΡΑ ΣΤΗΝ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΠΑΤΑΤΑ

Η αγορά θυµίζει τον Φεβρουάριο του 2011, όταν το βαµβάκι έγραψε 2 δολάρια ανά λίµπρα
Μείωση στα αποθέµατα µετράει η ICAC, που «περιµένει» υποστηρικτικά τα θεµελιώδη
gogos@agronews.gr
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Με 79 λεπτά στο χέρι του παραγωγού το σύσπορο
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
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την κατάσταση της αγοράς. Η παγκόσµια παραγωγή λοιπόν για την περίοδο 2021-2022 υπολογίζεται κοντά
στους 25,7 εκατ. τόνους, σύµφωνα µε
την τελευταία ανάλυση της ∆ιεθνούς
Συµβουλευτικής Βάµβακος (ICAC) µε
την κατανάλωση στους 25,9 εκατ. τόνους και τα αποθέµατα να υποχωρούν
στους 20 εκατ. τόνους. Την ίδια στιγµή, το παγκόσµιο εµπόριο υπολογίζεται στους 10,29 εκατ. τόνους, κάτι που
η ICAC διαβάζει ως µια υποστηρικτική
για τις τιµές πτυχή. Σηµειώνεται ότι φέτος η παραγωγή βάµβακος στην Κίνα
αναµένεται να καταγράψει σηµαντική
µείωση, όσο παράλληλα η βιοµηχανία
υφασµάτων της χώρας ανεβάζει ρυθµούς και ζήτηση για πρώτη ύλη.

Συνεχίζεται η άνοδος παρά τα πρώτα σηµάδια κόπωσης
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ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Τα εµπορεύµατα στο σύνολο τους ενισχύθηκαν, αλλά πρέπει
να σηµειωθεί πως το βαµβάκι είχε περισσότερη δυναµική. Η
ζήτηση για ίνα εξακολουθεί να είναι έντονη παρά το
συνεχιζόµενο χρηµατιστηριακό ράλι. Η Κίνα αγοράζει, ενώ
ολοένα και ακούγονται προβλήµατα σε σηµαντικές σοδειές
(Ινδία, ΗΠΑ). Προς τα τέλη της εβδοµάδας φάνηκε µια
κόπωση και ενδοσυνεδριακά οι τιµές έκαναν γύρισµα, ειδικά
όταν η Κίνα ανακοίνωσε πως θα ενισχύσει τις πωλήσεις
κρατικών αποθεµάτων µέχρι τα τέλη Νοεµβρίου σε µια
προσπάθεια αποφόρτισης των τιµών. Όµως για τεχνικούς
λόγους µε την βοήθεια των φιξαρισµάτων από πλευράς
κλωστηρίων η αγορά στηρίχθηκε.

Σηµειώνονται νέες πωλήσεις αλλά αφορούν κυρίως µικρές
ποσότητες προς κάλυψη άµεσων αναγκών των κλωστηρίων.
Η ζήτηση εξακολουθεί να είναι έντονη, απλά είναι δύσκολο
για τους εκκοκκιστές να προσφέρουν περισσότερα µια πουΤετάρτη
δεν γνωρίζουν ακόµα το κόστος παραγωγής τους. Στην 01/09
διάρκεια της εβδοµάδας ολοκληρώθηκε και ένας
διαγωνισµός για την ΕΑΣ Λαµίας ο οποίος και έκλεισε
∆ευτέρα
28/07
περίπου στα 115 σεντς/λίµπρα. Τα ανοιχτά συµβόλαια
εξακολουθούν να λαµβάνουν την προτίµηση των πωλητών,
εντούτοις το πριµ που ζητά η χώρα δεν έχει γίνει σηµαντικά
πιο ελκυστικό για τους αγοραστές δεδοµένης της ξέφρενης
ανόδου στο χρηµατιστήριο.
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Συνεδρίαση 07/10/2021
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21

111,61

+0,50

Μάρτιος ‘22

108,17

+1,58
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Νέα υψηλά σε Ιταλία και Γαλλία
Χωρίς τέλος άνοδος στο σκληρό
gogos@agronews.gr

Επιστροφή στα 50 λεπτά το κιλό τιµή παραγωγού στο σκληρό σιτάρι
σήµανε η νέα άνοδος στην αγορά
της Φότζια, που άγγιξε την περασµένη Τετάρτη τα 520 ευρώ ο τόνος, δίνοντας σήµα µε τον τρόπο
αυτό για διεκδίκηση υψηλότερων
τιµών εξαγωγής στο ελληνικό.
Πράσινο φως για ένα νέο κύµα
ανόδου στο σκληρό σιτάρι έδωσε
προ ολίγων ηµερών η απόφαση
του Καναδά να διακόψει για λίγο
τις αποστολές στην Ιταλία, αφού
πέραν της υψηλής τιµής της πρώτης ύλης, λόγω περιορισµένης παραγωγής, προκύπτουν σηµαντικές
επιβαρύνσεις και από τα µεταφορικά. Σε κύκλους καλά οργανωµένων παραγωγών που ακόµα κρατάνε στις αποθήκες τους ακέραια
την παραγωγή, συζητείται τώρα η
προοπτική περαιτέρω ανόδου, αφού θέλουν την τιµή στην εγχώρια
αγορά να ξεπεράσει το προηγούµενο υψηλό των 52 λεπτών το κιλό, προκειµένου να πουλήσουν.
Καθοριστικό ρόλο τις επόµενες
εβδοµάδες για ακόµα µεγαλύτερη κινητικότητα στην εγχώρια αγορά σκληρού σίτου, θα διαδραµατίσει η εικόνα των σπορών. Σίγουρα αναµένεται µια στρεµµατική αύξηση, χωρίς ωστόσο να είναι εύκολος ο προσδιορισµός του
µεγέθους αυτής, αφού σε υψηλά
επίπεδα τιµών κινούνται και οι υπόλοιπες εκτατικές καλλιέργειες.
Βέβαια εδώ τη διαφορά αναµένεται ότι θα κρίνουν οι µη αγρότες
ιδιοκτήτες καλλιεργήσιµων εκτά-

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΑΓΟΡΑ
ΣΚΛΗΡΟΥ
ΣΙΤΟΥ

520

Η Φότζια έχει ήδη σπάσει
το προηγούµενο ρεκόρ της
περιόδου 2007-2008, όταν
έγραψε τα 505 ευρώ ο τόνος
τον Φεβρουάριο εκείνου του
έτους
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ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΛΙΓΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα διαθέσιµα ελεύθερα αποθέµατα δεν υπερβαίνουν τους
150.000 µε 200.000 τόνους

σεων, που µπορεί φέτος να επιλέξουν να «λύσουν» τα ενοικιαστήρια µε παραγωγούς προκειµένου να σπείρουν οι ίδιοι, µιας και
πρόκειται για µια «εύκολη» σχετικά καλλιέργεια.
Σε κάθε περίπτωση, µια λογική
προσέγγιση της σηµερινής εικόνας της αγοράς, υπαγορεύει πως
όσοι έµποροι και µεσίτες πλήρωσαν 46 και 48 λεπτά το κιλό για
σκληρό σιτάρι, δεν θα µπουν σε
διαδικασία πώλησης µε την τιµή
στα 50 λεπτά το κιλό. Οι πληροφορίες θέλουν µεγάλο όγκο της
φετινής παραγωγής να έχει µα-

ζευτεί σε έναν κλειστό κύκλο µεγαλεµπόρων, που περιµένουν την
κατάλληλη στιγµή για να βγουν
και να πουλήσουν. Άλλωστε η τιµή της Φότζια, που λειτουργεί ως
σηµείο αναφοράς στις τιµές της
ελληνικής αγοράς, ήδη έχει σπάσει το προηγούµενο ρεκόρ της περιόδου 2007-2008, όταν έγραψε
τα 505 ευρώ ο τόνος τον Φεβρουάριο εκείνου του έτους, πριν ξεκινήσει µια απότοµη διόρθωση προσµένοντας πλέον τα σιτάρια της επόµενης χρονιάς. Με άλλα λόγια,
από τον Οκτώβριο η αγορά έχει ήδη διαµορφώσει νέα ιστορικά υψηλά και όπως έχει επανειληµµένα ειπωθεί, έχει µπροστά της
τουλάχιστον τέσσερεις µήνες έντονης εµπορικής δραστηριότητας προτού αρχίσει να κατευθύνεται στην παραγωγή του 2022.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µε δεδοµένο πως τα διαθέσιµα ελεύθερα
αποθέµατα δεν υπερβαίνουν τους

150.000 µε 200.000 τόνους σε µια
περίοδο µάλιστα που οι καιρικές
συνθήκες έχουν γίνει κατά τι πιο
απρόβλεπτες από προηγούµενες
περιόδους, η ψυχολογία της αγοράς ευρύτερα, γέρνει προς την
πλευρά της περαιτέρω ανόδου.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι τελευταίες εξελίξεις στον Καναδά, όπου σύµφωνα µε µια έκθεση της Επιτροπής
Ανάπτυξης Σιτηρών της επαρχίας
Σασκατσουάν, «το ιστορικά χαµηλό επίπεδο παραγωγής και τα περιορισµένα αποθέµατα στις Ηνωµένες Πολιτείες παρασέρνουν σε
άνοδο τις τιµές σκληρού σίτου του
Καναδά που έχει επιστρέψει στα
20 δολάρια ανά µπούσελ». Η ίδια
έκθεση καταλήγει: «οι εξαγωγές
σκληρού σίτου την όγδοη εβδοµάδα αποστολών ξεπέρασαν τους 36
χιλιάδες τόνους φτάνοντας τους
576.000 τόνους, 39% (139.600
τόνοι) περισσότερο από πέρυσι».
Το σηµαντικότερο ίσως συµπέρασµα, καµία από τις µεγάλες αποστολές των τελευταίων δύο εβδοµάδων δεν έφτασε στην Ευρώπη.

Τα 3/4 της αγοράς κοµπόστας ροδάκινου
στην Νότια Κορέα ανήκει στην Ελλάδα
Τα 3/4 της αγοράς κονσέρβας
ροδάκινου στη Νότια Κορέα κατέχουν ελληνικές φίρµες, έχοντας θέσει σχεδόν πλήρως στο
περιθώριο τις παραδοσιακές ανταγωνίστριες χώρες (Κίνα, Νότια Αφρική, Χιλή) ενώ το µερίδιο
της εξακολουθεί να παρουσιάζει
ανοδικές τάσεις. Αυτό σηµειώνεται στην «Έρευνα Αγοράς Κονσέρβας Ροδάκινου 2021» του γρα-

φείου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων, Σεούλ. Σύµφωνα µε την έρευνα, η πανδηµία δεν επηρέασε καθόλου την
δυναµική των ελληνικών εξαγωγών προς τη συγκεκριµένη
χώρα κατά το παρελθόν έτος.
Αντίθετα, κατά το 2020, οι εξαγωγές µας σηµείωσαν ιστορικά
υψηλά των 6.400 τόνων αξίας
7,15 εκατ. δολάρια ΗΠΑ (αύξη-
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Σταµατά τις αποστολές στην ελλειµµατική ευρωπαϊκή αγορά ο Καναδάς
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Agrenda

ση 40,9% σε σχέση µε το 2019).
Βάσει των στοιχείων, το έτος
πανδηµίας 2020, οι εξαγόµενες
ποσότητες αυξήθηκαν κατά 35,8%
(από 4.708 σε 6.395 τόνους) και
η αξία τους κατά 40,9% (από 5,1
σε 7,15 εκατ. δολάρια ΗΠΑ). Όπως σηµειώνεται, οι κονσέρβες
φρούτων είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές προϊόν για το καταναλωτικό κοινό της Ν. Κορέας.

Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΦΤΑΝΕΙ
ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ
ΥΨΗΛΑ ΤΗΣ

Σ

την αγορά µας µπορεί να
µην σηµειώνονται ιδιαίτερες πωλήσεις σκληρού σίτου
αυτό το διάστηµα, εντούτοις
η αγορά δείχνει πως ανακάµπτει,
φλερτάροντας µε τα πρόσφατα υψηλά της. Ενώ η εξαγωγή είχε κάνει ένα απότοµο γύρισµα προς τα
450 ευρώ ο τόνος FOB, βλέπουµε
ανά εβδοµάδα σηµάδια αντίδρασης
µε τις τιµές να θέλουν να πιάσουν
ξανά τα 500 ευρώ ο τόνος FOB. Παράλληλα στο εσωτερικό δεν πέρασε ποτέ σε µεγάλο βαθµό η πτώση
των τιµών, δεδοµένου ότι αυτές υποστηρίχθηκαν από τους τοπικούς
µας µύλους.
Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στην
Φότζια έπιασαν νέα υψηλά µε άνοδο 20 ευρώ ο
τόνος για κάΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ θε ποιότητα.
papadogiannis@
Συγκεκριµένα
agronews.gr
για τα ποιοτικά σιτάρια
µε ειδικό βάρος 79 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύεται στα 515-520 ευρώ ο τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε
ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη
65% και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης εµπόρου κυµαίνεται στα
505-510 ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία
οι τιµές επίσης ενισχύθηκαν κατά
15 ευρώ, πιάνοντας τα 430 ευρώ
ο τόνος. Βλέπουµε µε άλλα λόγια
πως το γύρισµα της τιµής ήταν παροδικό και πως η αγορά επιστρέφει στα υψηλά της µε βοήθεια από
την περιορισµένη παραγωγή του
Καναδά και την αυξηµένη παγκόσµια ζήτηση.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, είχαµε ένα µικρό διάλειµµα µε ρευστοποιήσεις κερδών οι οποίες φρέναραν την αγορά και κατόπιν ξανά άνοδο υπό τη γενικευµένη ανοδική πορεία των περισσότερων
εµπορευµάτων. Στη φυσική αγορά πρέπει να σηµειωθεί πως οι εξαγωγές από Αµερική έχουν πιάσει εξαιρετικό ρυθµό. Στη Γαλλία
τέλος οι τιµές ακολούθησαν την άνοδο του Σικάγο, πιάνοντας τα επίπεδα των 268 ευρώ ο τόνος. Η
περιορισµένη διαθεσιµότητα στην
Ευρώπη φυσικά και θα στηρίζει τις
τιµές όποτε αυτές πάνε να διορθώσουν σηµαντικά.

A4 | 36

Agrenda

ΑΓΟΡΑ.ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Oκτωβρίου 2021

Πράξη 4,20 ευρώ
στα αγουρέλαια
ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

Πρώτη πράξη της χρονιάς στα 4,20 ευρώ το κιλό για τα
αγουρέλαια των Αγίων Αποστόλων
στη Λακωνία, όσο η συγκοµιδή ξεκινά και στην Αργολίδα, µε τις ισορροπίες στο εµπόριο να µην ανταποκρίνονται προς το παρόν στις αξιώσεις
των παραγωγών για τη φετινή περίοδο. Επικυρώνονται ωστόσο στην αγορά θεµελιώδη που στηρίζουν µια
περαιτέρω άνοδο, έναντι διαχρονικών παραγόντων πίεσης των τιµών.
Ο στόχος των τιµών για την πρώτη
ποιότητα έξτρα παρθένων ελαιολάδων τη φετινή χρονιά παραµένει σε
ένα εύρος τιµών από 4,50 ευρώ έως
και 5 ευρώ το κιλό, µε παράγοντες
της αγοράς να εκτιµούν ότι βραχυπρόθεσµα ζητούµενο είναι να κρατήσει η αγορά αυτά τα 4,20 ευρώ το
κιλό που συµφωνήθηκαν στους Αγίους Αποστόλους για 10 βυτία. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, το εµπόριο και
οι µεγάλες βιοµηχανίες της Ευρώπης προσπαθούν να συγκρατήσουν
µε νύχια και µε δόντια την ανοδική

Μειωμένα στοκ
και ζήτηση
σε ανάκαμψη,
βλέπει το IOC

ΠΡΑΞΕΙΣ

Οριακή αύξηση της παραγωγής ελαιολάδου σε µια χρονιά µε µειωµένα αποθέµατα και ζήτηση υπό διαρκή ανάκαµψη διαµορφώνουν το τοπίο της νέας εµπορικής περιόδου στο ελαιόλαδο, του
οποίου η αγορά έρχεται µε κεκτηµένη
ταχύτητα από το δυναµικό δεύτερο σκέλος της προηγούµενης σεζόν. Η αύξηση της παραγωγής φέτος είναι της τάξης των 100.000 τόνων σύµφωνα µε τις
πρώτες εκτιµήσεις από το ∆ιεθνές Συµβούλιο Ελαιολάδου (IOC) και την Κοµισιόν. Το εµπορικό περιβάλλον φέτος αξίζει να ιδωθεί σε συνάρτηση και µε το
κλίµα ανόδου που καταγράφουν οι αγορές αγροτικών εµπορευµάτων, αφού
µε τις τιµές σε καλαµπόκι, ηλίανθο σε ιστορικά υψηλά ο ανταγωνισµός από τα
φυτικά έλαια, τουλάχιστον φέτος ατονεί.
Σε ό,τι αφορά τα πρώτα εµπορικά µεγέθη της φετινής παραγωγής, η ΕΕ εκτιµά ότι στους 2,097 εκατ. τόνους θα κυµανθεί η συνολική παραγωγή ελαιόλαδου, για την περίοδο 2021-2022, στις ελαιοπαραγωγικές χώρες της ΕΕ (1,4 εκατ. τόνους η Ισπανία, 300.000 τόνους
η Ιταλία, 230.000 τόνους η Ελλάδα και
150.000 τόνους η Πορτογαλία).

τάση στην αγορά και παρά το ότι η
παραγωγή στον ελληνικό ελαιώνα
είναι µειωµένη σε ποσοστά που υπερβαίνουν το 50%, µε την αναλογία
καρπού – λάδι υψηλή (από 6 ξεκίνησε στους Αγίους Αποστόλους για να
πέσει τα τελευταία 24ωρα στο 5,2),
λόγω έλλειψης βροχών.
Υπό αυτή την έννοια, αρκετοί αναµένουν πως ένα νέο κύµα ανόδου
στην αγορά ελαιολάδου που πέρυσι
ξεκίνησε µε 3,80 ευρώ, θα µπορούσε να εκδηλωθεί τους επόµενους µήνες, όσο θα συνειδητοποιούν οι συντελεστές πως τα φετινά αποθέµατα
δύσκολα θα µπορέσουν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες τους.
Να σηµειωθεί ότι ακόµα δεν έχουν
ελαιοποιηθεί οι ποσότητες για τις οποίες έκλεισε η συµφωνία των 4,20
ευρώ το κιλό, µε την πρώτη προσφορά µάλιστα των αγοραστών να ξεκινά από τα 3,90 ευρώ. Με άλλα λόγια,
έχουν κλειστεί ποσότητες που δεν
υπάρχουν ακόµα στις δεξαµενές, ενώ οι διαπραγµατεύσεις έδωσαν επιπλέον 30 λεπτά στoν παραγωγό.

Μετριοπαθής αύξηση της παραγωγής 15% στην Ιταλία και µείωση 3% στην Ισπανία
βοηθούν να µη χαθεί το «πάτηµα» των 4,20 ευρώ το κιλό στα φετινά ελαιόλαδα

IOC

Παραγωγή όση οι μισές ανάγκες της Ιταλίας
Αντίστοιχα είναι και τα δεδοµένα από τον ιταλικό

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΤΙΜΕΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΟΝΟΙ

ΕΥΡΩ / ΚΙΛΟ

1.387.000
6,0
CHIETI

3,65
4,0
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

4,2
ΑΓΙΟΙ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ

315.000

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

3,2

150.000

200.000

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ

ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΤΑΛΙΑ

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

ΕΛΛΑ∆Α

ελαιώνα, µε την Απουλία να µην καταφέρνει να πιάσει
τον µέσο όρο της των 200.000 τόνων, λόγω
προβληµάτων ξηρασίας τους προηγούµενους µήνες.
Γενικά η γειτονική χώρα αναµένει µια µετριοπαθή
αύξηση της παραγωγής της κοντά στο 15%, δηλαδή
ένα συνολικό τονάζ κοντά στους 315.000 τόνους,
έναντι των 275.000 τόνων πέρυσι. Από την άλλη,
µικρότερη του αναµενοµένου παραγωγή αναµένεται
στην Ισπανία. Oι ισπανικοί συνεταιρισµοί ελαιολάδου
υπολογίζουν τη νέα παραγωγή της χώρας για την
περίοδο 2021-2022 µειωµένη κατά 3%, κάτι που
σηµαίνει πως 1.345.000 τόνοι φρέσκου ελαιολάδου
θα µπουν στις µισοάδειες δεξαµενές. Η µέση τιµή
αυτές της ηµέρες διαµορφώνεται στα 3,20 ευρώ.
Σ’ αυτό πάντως στο οποίο συµφωνούν αρκετοί,
είναι ότι η αγορά δύσκολα θα χάσει το πάτηµα των
4,20 ευρώ το κιλό που έπιασε αρχικά για τα φετινά
ελαιόλαδα, κάτι που έρχεται σε συµφωνία και µε
πληροφορίες που κυκλοφορούν στην «πιάτσα», οι
οποίες θέλουν τις προπωλήσεις πορτογαλικού
ελαιολάδου σε Ιταλούς µεσίτες να κλείνονται µε
συµβόλαια των 4 ευρώ το κιλό.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
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880
875
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860
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04/10

Τρίτη

05/10

Τετάρτη

06/10
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07/10

Ανοδική αντίδραση στο ΧΑ
με μετριοπάθεια
Tο Χρηματιστήριο εν μέσω έντονων διεθνών
αναταράξεων έδειξε αντοχές τις τελευταίες
ημέρες, αντιδρώντας ανοδικά από το
ενδοσυνεδριακό των 853 μονάδων την 1η
Οκτωβρίου. Μάλιστα, αυτό έγινε καθώς η
ενεργειακή κρίση έδειχνε σημάδια κλιμάκωσης τις
προηγούμενες ημέρες, με το Χρηματιστήριο να
ακολουθεί μια πιο μετριοπαθή στάση στην ανοδική
του αντίδραση. Ταυτόχρονα μέχρι τώρα και η
επίδραση του αρνητικού κλίματος στο
Χρηματιστήριο δείχνει ελεγχόμενη.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.

1,2700

11,40%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ

0,2720

+9,68%

ΦΙΕΡΑΤΕΞ

0,5560

+7,75%

MEDICON

2,6800

+6,35%

ΕΛΑΣΤΡΟΝ

2,5400

+4,53%

ATTICA BANK

3,6300

-24,38%

ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.

0,5250

-19,85%

ΙΝΤΡΑΚΟΜ Α.Ε.

1,8620

-12,99%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

0,4860

-10,00%

CPI Α.Ε.

0,7200

-8,28%

Ξένα Χρηματιστήρια
Δείκτης
D. JONES-30
NASDAQ Comp
Ζώνη Ευρώ Euro STOXX-50
Λονδίνο
FTSE 100
DAX-30
Φρανκφούρτη
CAC-40
Παρίσι
Ζυρίχη
SMI
NIKKEI-225
Τόκιο
W. Street

Moνάδες Μεταβολή
34.882,10 +1,35%
14.734,93 +1,61%
4.095,67 +2,07%
7.078,04 +1,17%
15.250,86 +1,85%
6.600,19 +1,65%
11.763,64 +1,68%
27.678,21 +0,54%

Διεθνή Επιτόκια
Τράπεζα
Επιτόκιο Τιμή
			
Βασικό 0,25
FFED
EKT
Βασικό 0,25
Καταθέσεων - 0,50
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
REPO RATE 0,25
-0,1
ΙΑΠΩΝΙΑ Overnight Call Rate
3M Libor (εύρος) -0,61
ΕΛΒΕΤΙΑ
Ζώνη Ευρώ
EURIBOR-12M - 0,168
EURIBOR -1M - 0,468

Τελευταία
αλλαγή
15.03.2020
18.09.2019
18.09.2019
11.03.2020
01.02.2020
01.06.2020
01.06.2020
01.06.2020

MΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: Τη
συνέχιση της χορήγησης
υποτροφίας για σπουδές στο ΙΕΚ
της Αμερικανικής Γεωργικής
Σχολής για δεύτερη χρονιά
ανακοίνωσε η Μπάρμπα Στάθης.
Η υποτροφία, χορηγείται μετά από
προκήρυξη της εταιρείας για σπουδές
στον αγροδιατροφικό τομέα με
δικαιούχους τα παιδιά των
συνεργαζόμενων συμβολαιακών
παραγωγών της.
FRIESLANDCAMPINA HELLAS: Οι
πωλήσεις της FrislandCampina Hellas
το 2020 παρουσίασαν μείωση 6,3%
και διαμορφώθηκαν σε 257,6 εκατ.
ευρώ, λόγω της μείωσης της ζήτησης
στην εσωτερική αγορά. Οι εξαγωγές
πάντως παρέμειναν σταθερές σε
σχέση με την προηγούμενη χρήση.
Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 59 εκατ.
ευρώ έναντι 56,7 εκατ. ευρώ κατά
την προηγούμενη χρήση.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΙΟ: Τo Βιολογικό
Χωριό, ο ηγέτης του κλάδου των
βιολογικών προϊόντων στην Ελλάδα
και το Crudo, γνωστό -σε όλους τους
vegan κύκλους εστίασης- ως η πρώτη
υπηρεσία vegan delivery στην Αθήνα,
προχωρούν σε μια στρατηγική
συνεργασία, που στοχεύει στην
ανάπτυξη vegan snack bar, με γεύσεις
του Crudo, στο ήδη υπάρχον και
διαρκώς αναπτυσσόμενο δίκτυο
καταστημάτων του Βιολογικού Χωριού.
MONDELEZ ΕΛΛΆΣ: Η Mondelez
Ελλάς, μέλος του ομίλου Mondelez
International, ανακοίνωσε κύκλο
εργασιών 119,653 εκατ. ευρώ πέρυσι
έναντι 120,312 εκατ. ευρώ το 2019,
με αύξηση του μικτού κέρδους
σε 19,619 εκατ. ευρώ από 18,451
εκατ. ευρώ το 2019.

Αυτός ο παροξυσμός
δεν μας κάνει καλό
Ο Πούτιν «ρυθμιστής» της αγοράς ενέργειας
Πίστη οίκων στον χρηματοπιστωτικό κλάδο
Oι οικονομολόγοι διαμαρτύρονταν για την
έλλειψη πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ,
αλλά τώρα φοβούνται την επιστροφή του.
Οι αγορές ζουν αναμφίβολα σε ένα πολύ
δύσκολο περιβάλλον όπου η ενεργειακή
κρίση και η άνοδος του πληθωρισμού ανατρέπουν τις επενδυτικές στρατηγικές,
προκαλούν ανησυχία και ωθούν τα χαρτοφυλάκια να βρουν τρόπους άμεσα να αντισταθμίσουν καλύτερα τις θέσεις τους έναντι των υψηλότερων επιτοκίων και του
νέου περιβάλλοντος των τιμών.
Η Citigroup και η Société Générale «στηρίζουν» τα value trades, δηλαδή τις τοποθετήσεις σε μετοχές «αξίας» καθώς παρέχουν έναν βαθμό προστασίας από την αναταραχή της αγοράς λόγω αύξησης των
αποδόσεων των ομολόγων, και εκτιμούν
πως το καλύτερο hedge σ’ αυτό το νέο περιβάλλον είναι ο χρηματοπιστωτικός κλάδος.

007

Για μία ακόμη φορά ένα μπουκάλι
κρασί από το Μπορντώ βρέθηκε στο
επίκεντρο της προσοχής του μυστικού
πράκτορα 007. Στην τελευταία ταινία
του Τζέιμς Μποντ, «No Time to Die
όλα τα φώτα έπεσαν πάνω σε ένα
εξαιρετικό Grand Cru Classé A από το
Saint-Emilion και συγκεκριμένα σε ένα
Château Angélus. Δεν είναι η πρώτη
φορά του Angélus σε ταινία του 007.

Στο μεταξύ, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υπόσχεται να ανοίξει τις κάνουλες και να «φρενάρει» το ράλι στην αγορά ενέργειας που πλήττει την Ευρώπη, υπενθυμίζοντας ότι η χώρα του είναι υπερδύναμη πετρελαίου και φυσικού αερίου.
«Ας σκεφτούμε ενδεχομένως την αύξηση
της προσφοράς στην αγορά, μόνο που
πρέπει να το κάνουμε προσεκτικά. Κάντε
ό,τι πρέπει με τη Gazprom και συζητήστε
το», είπε ο Πούτιν. «Αυτή η κερδοσκοπική τρέλα δεν μας κάνει καλό», πρόσθεσε.
Αναλυτές της αγοράς προειδοποιούν ότι η κίνηση Πούτιν καθιστά την Ευρώπη ολοένα και πιο ευάλωτη απέναντι στη Ρωσία, η οποία περιμένει τη Γερμανία για την
πιστοποίηση του αμφιλεγόμενου αγωγού
φυσικού αερίου Nord Stream 2 που θα φέρει περισσότερο ρωσικό αέριο στην Ευρώπη μέσω της Βαλτικής Θάλασσας.

Ζίτσα

«Η ποιότητα των σταφυλιών είναι
εξαιρετική, ενώ η Ντεμπίνα είχε καλή
ωρίμανση και η ανερχόμενη τοπική
ερυθρή ποικιλία Βλάχικο είχε μια
αξιοσημείωτη αύξηση παραγωγής με
εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά»,
αναφέρει ο οινοποιητικός συνεταιρισμός
Ζίτσας. Οι αποδόσεις είναι μειωμένες,
οι παλιοί αμπελώνες συμπεριφέρθηκαν
καλύτερα σε καύσωνα και ανομβρία.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ηλεκτρονικά βιβλία και αγρότες, μέρος Β’

Σ

το άρθρο της προηγούµενης εβδοµάδας αναφέρθηκα στις γενικές διατάξεις σχετικά
µε τα ηλεκτρονικά βιβλία. Πρόκειται για εντελώς νέα δεδοµένα στην καθηµερινότητα
των επιχειρήσεων. Κι επειδή και οι αγρότες θεωρούνται επιχειρήσεις, έχουν και αυτοί τις ίδιες υποχρεώσεις µε τις λοιπές επιχειρήσεις.
Τα ηλεκτρονικά βιβλία αποτελούν µία παγκόσµια
πρωτοτυπία που έχει αποφασίσει να εφαρµόσει η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων.
∆εν εφαρµόζεται πουθενά αλλού
στον κόσµο µε τον τρόπο που ξεκίνησαν να την εφαρµόσουν εδώ, ενώ σε µερικές χώρες λειτουργούν
επιµέρους τµήµατα των my data.
my data
Πρέπει να κάνουµε έναν διαχωΤα τιµολόγια πρέπει
ρισµό: άλλο το θέµα του αν είναι δίνα διαβιβάζονται στο
καια ή άδικη η εφαρµογή των ηλεσύστηµα των my data
κτρονικών βιβλίων και ο τρόπος που
µέχρι τις 20 κάθε µήνα
επιβάλλονται και άλλο ο χρόνος έναρξης της ενηµέρωσης των τιµολογίων, οποίος έχει ήδη ξεκινήσει.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥΣ, ΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙ∆ΙΚΟΥ
Τα τιµολόγια των
Κι αφού το ξεκαθαρίσαµε και αυαγροτών να φτάνουν
τό, να πάµε λίγο στα διαδικαστικά,
στο λογιστή τις 2 πρώτες όσο πιο πρακτικά, λιτά και λαϊκά γίµέρες κάθε µήνα
νεται, ώστε να γίνουν κατανοητά.
Όσοι αγρότες έχουν το 2019, τζίρο άνω των 50.000 ευρώ και ταυτόχρονα, έχουν τιµολόγια πώλησης
άνω των 50 ευρώ, υποχρεούνται να καταργήσουν τα
χειρόγραφα τιµολόγια πώλησης και να χρησιµοποιήσουν µηχανογραφικά (από εµπορικό πρόγραµµα µε
ηλεκτρονικό υπολογιστή).
Να σηµιωθεί ότι στο σύνολο του τζίρου δεν υπολογίζονται οι επιδοτήσεις, αλλά µόνο οι πραγµατικές πωλήσεις αγροτικών προϊόντων.

Τιµολόγια

ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ΕΠΙΣΗΣ, ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ
ΚΑΙ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΑΠΟ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ
Στο σύνολο των τιµολογίων δεν
συνυπολογίζονται οι εκκαθαρί-

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜ.
ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο.Κ.
(Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελµατιών
Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονοµολόγων
Νοµού Καρδίτσας)

Συµπληρωµατικές δηλώσεις
φορολογικού έτους 2019
Για τελευταία χρονιά φέτος θα πρέπει να
υποβληθούν συµπληρωµατικές δηλώσεις
φορολογίας εισοδήµατος για το έτος 2019.
Πρόκειται για τις συνδεδεµένες και λοιπές
επιδοτήσεις που αφορούν το έτος 2019 και
καταβλήθηκαν το 2020, ενώ η προθεσµία
υποβολής είναι µέχρι τις 31 ∆εκεµβρίου 2021.

σεις και οι πωλήσεις µε αυτοτιµολόγηση. Π.χ. ένας
κτηνοτρόφος είχε τζίρο το 2019 ύψους 70.000 ευρώ, αλλά γι’ αυτές τις πωλήσεις γάλακτος εξέδωσε τιµολόγια µε αυτοτιµολόγηση η αγοράστρια εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή, ο κτηνοτρόφος δεν
έχει υποχρέωση να χρησιµοποιήσει ηλεκτρονικό
υπολογιστή και δικό του εµπορικό πρόγραµµα.
Συνεπώς, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, θα είναι ελάχιστοι οι αγρότες που θα έχουν αυτή την υποχρέωση, άρα ας ασχοληθούµε µε το συντριπτικό
ποσοστό των υπολοίπων.
Και ρωτάει κάποιος: «Ωραία, δεν έχω υποχρέωση να εκδώσω µε υπολογιστή. Έχω άλλες υποχρεώσεις;». Πολλές και µάλιστα πολύ πιο πολύπλοκες τόσο χρονικά, όσο και διαδικαστικά, σε
σχέση µε πριν.
Τα τιµολόγια πρέπει να διαβιβάζονται στο σύστηµα των my data µέχρι τις 20 κάθε µήνα. Π.χ.
τα τιµολόγια του Σεπτεµβρίου (που έχουν εκδοθεί στο διάστηµα 01.01-30.90.21), πρέπει να διαβιβαστούν µέχρι τις 20 Οκτωβρίου, του Οκτωβρίου µέχρι τις 20/11 κλπ.
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει τα τιµολόγια των

αγροτών να βρίσκονται στο γραφείο του λογιστή
εντός των πρώτων δύο (2) ηµερών κάθε µήνα, ώστε να είµαστε σε θέση να κάνουµε τις καταχωρήσεις εµπρόθεσµα.
Αυτό σηµαίνει επίσης ότι την προσκόµιση των
τιµολογίων, αποδείξεων κλπ, την ξεχνάτε µε τον
τρόπο που γίνονταν µέχρι τώρα, δηλαδή µία φορά
κάθε τρίµηνο. Πρέπει να βρει οπωσδήποτε ο καθένας άλλο τρόπο επικοινωνίας µε το λογιστή του,
ούτως ώστε να αποφευχθούν µελλοντικά πρόστιµα.
Το πιο σηµαντικό ακόµη δεν έχει ξεκινήσει κι
αυτό είναι τα έξοδα. Μέχρι τώρα οι αγρότες προσκόµιζαν τα παραστατικά στο λογιστή, γινόταν η
καταχώρηση και οι λοιπές εργασίες.
Πολύ σύντοµα, ο χρόνος απασχόλησης για τα ίδια
τιµολόγια θα πολλαπλασιαστεί. Απαιτείται πλέον:
Να ελέγχουµε κάθε τιµολόγιο και κάθε έξοδο
στο σύστηµα των my data,
Να τα διασταυρώνουµε µε αυτά που µας έχετε προσκοµίσει,
Σε περίπτωση που λείπει τιµολόγιο να σας ενηµερώνουµε να αναζητήσετε από τον προµηθευτή σας.
Μέχρι να γίνει αυτό και να συµφωνήσουν οι
δύο καταστάσεις, τίποτε δεν µπορεί να υποβληθεί.
Και κάτι τελευταίο: µήπως θα πρέπει να κινηθείτε λίγο και να δείτε τι γίνεται; Όλοι σας έχετε (έτσι
δεν γίνεται πάντα στις επιµέρους συζητήσεις) έναν
«δικό σας» στο υπουργείο, έναν «κολλητό υπουργό», κολλητό «υφυπουργό», «∆ιευθυντή γραφείου» κλπ. Μήπως είναι λοιπόν καλό -τους λιγότερο ή περισσότερο γνωστούς- να τους πιάσετε από
το γιακά και να τους ταρακουνήσετε λίγο;
Θα εφαρµοστούν που θα εφαρµοστούν δε χωρεί αµφιβολία περί τούτου. Τουλάχιστον να φροντίσουν, η εφαρµογή τους να γίνει µε τον απαιτούµενο χρόνο προσαρµογής. Χωρίς να έχω καµία
διάθεση να στεναχωρήσω κανέναν, πρέπει να συνεννοηθείτε όλοι και άµεσα µε το λογιστή σας και
να ενηµερωθείτε για τα νέα δεδοµένα.

Να µπορούσα να τους βάλω στο χωράφι

Όλους αυτούς που σκέφτονται κάτι
και νοµίζουν ότι γίνεται αυτόµατα µόνο του,
να µπορούσα να τους «χώσω» µία µέρα
στο χωράφι. Όχι πολύ, µία µέρα µόνο.
Και µετά θα δούµε αν είχαν τη διάθεση
να σκεφτούν οτιδήποτε.
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Ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός

και καρδιοπροστατευτική δράση των νέων

Στύψης που παράγει το διεθνώς αναγνωρισμένο

προϊόντων θα μελετηθούν τόσο σε invitro

και καταξιωμένο πλέον ΛΑΔΙ ΣΤΥΨΗΣ,

όσο και σε in vivo επίπεδο.

σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης
Τροφίμων & Διατροφής του Πανεπιστημίου
Αιγαίου ξεκίνησε να υλοποιεί ένα καινοτόμο
ερευνητικό πρόγραμμα για την παραγωγή
βιολειτουργικών παραγώγων ελαιόλαδου με
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση, και κατά συνέπεια
με ιδιαίτερες διατροφικές και λειτουργικές
ιδιότητες! Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται
στο πρόγραμμα «Ενίσχυση των συμφωνητικών
συνεργασίας μεταξύ επιχειρήσεων και φορέων

Η παραγωγή τέτοιου είδους καινοτόμων
προϊόντων «παραγώγων ελαιόλαδου» (bioactive compounds plus) είναι σύμφωνη με
τις νέες τάσεις που υποδεικνύουν οι έρευνες
αγοράς στην διεθνή αγορά του ελαιόλαδου
αλλά και στις σύγχρονες διατροφικές συνήθειες,
όπου ο καταναλωτής εμφανίζεται να επιλέγει,
ολοένα και περισσότερο το ελαιόλαδο ως
μέρος της καθημερινής διατροφής του.

έρευνας και καινοτομίας» με κωδικό ΟΠΣ 3901
του επιχειρησιακού προγράμματος Βορείου
Αιγαίου 2014-2020 της Περιφέρειας Βορείου
Αιγαίου με Κωδικό Πράξης: ΒΑΡ2-0062094.
Το έργο έχει διάρκεια δύο ετών (2021 – 2023)
και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή
Ένωση- Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους.
Αυτό που το καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρον αλλά
και πρωτοποριακό είναι το γεγονός πως τα υπό

“BIOOLIVEPLUS”
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ
ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΩΝ
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ
ΜΕ ΒΙΟ∆ΡΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

διερεύνηση προϊόντα, παράγωγα «ελαιόλαδου»,
θα προορίζονται για κατανάλωση από τον γενικό
πληθυσμό ενώ θα συστήνονται ιδιαίτερα σε
αυτούς που έχουν ανάγκη την κατανάλωση
τροφίμων πολύ υψηλής διατροφικής αξίας
και ατόμων με παράγοντες κινδύνου χρόνιων
νοσημάτων, όπως οι καρδιακές παθήσεις, ο
διαβήτης και το μεταβολικό σύνδρομο (εφ’
όσον διαπιστωθούν αξιόπιστα οργανοληπτικά
χαρακτηριστικά και εξασφαλισθεί μαζική
παραγωγή μετά το πέρας του έργου).
Η καινοτομία των νέων προϊόντων θα έγκειται
αφενός μεν στην αξιοποίηση παραπροϊόντων
(πομάσα ελιάς, φύλλα ελιάς) εκ των οποίων
θα απομονωθούν βιοδραστικά συστατικά
που θα προστεθούν σε ελαιόλαδο, αφετέρου
δε στην εκχύλιση εντός του ελαιόλαδου
πολυφαινολών και τερπενοειδών από βότανα
της ελληνικής χλωρίδας, καροτενοειδών και
άλλων βιοδραστικών ουσιών από τοπικά λαχανικά
και φρούτα. Η αντιοξειδωτική, αντιδιαβητική

Με τη
συγχρηµατοδότηση
της Ελλάδας και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπεύθυνος του έργου από πλευράς της εταιρείας
είναι ο Ιγνάτης Μανάβης, πρόεδρος του
Συνεταιρισμού ενώ από πλευράς Πανεπιστημίου
Αιγαίου είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Διατροφής
του ανθρώπου του Τμήματος κ. Αντώνης
Κουτελιδάκης του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων
& Διατροφής στην Λήμνο.
Με το παρόν ερευνητικό έργο Ο ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΤΥΨΗΣ,
στο πλαίσιο της σύγχρονης στρατηγικής
ανάπτυξής του στη μετά COVID-19 εποχή,
ξεκινά δυναμικά και τον τομέα έρευνας και
ανάπτυξης R&D για να μπορεί να προσφέρει
στον καταναλωτή, σύντομα και πρώτος στη
νέα εποχή, καινοτόμα παράγωγα ελαιόλαδου,
ιδιαίτερων συστατικών και αξίας, με μοναδικές
οργανοληπτικές ιδιότητες!
Για περισσότερες πληροφορίες
για το παρόν έργο:
https://www.stipsi.gr/oliveoil/biooliveplus.html
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Οι Άθικτοι της Σάμου

πιάνουν θέση σε high-end κάβες

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIΕΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Σύνθετες οινοποιήσεις και νέα γενιά αμπελουργών γράφουν τη νέα σελίδα του ιστορικού συνεταιρισμού

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Ένας κλάδος της αγροτικής παραγωγής που
δέχεται διαρκώς ερεθίσµατα, προκλήσεις αλλά και το ενδιαφέρον της νέας γενιάς, σε ένα
νησί 170 ναυτικά µίλια µακριά από την πρωτεύουσα µε έναν ιστορικό συνεταιρισµό που
θεωρείται στα χαρτιά αλλά και στην ουσία του
καινούριος. Όλα αυτά µαζί δίνουν τη Σάµο και
τον Ενιαίο Οινοποιητικό Συνεταιρισµό του νησιού. Μέσα σε πέντε χρόνια ο ΕΟΣΣ κατάφερε
όχι µόνο να ξεµουδιάσει από το χτύπηµα της
άρσης της αναγκαστικότητας, αλλά να δροµολογεί πλέον επενδύσεις και οινοποιήσεις που
θα τοποθετήσουν το ξακουστό Μοσχάτο του στις
κάβες προστιθέµενης αξίας των κορυφαίων εστιατορίων ολόκληρης της Ευρώπης.
Τον απολογισµό της περιπετειώδους εξαετίας
που αφήνει πίσω του το νησί κάνει στην Agrenda
ο άνθρωπος που κλήθηκε να κουµαντάρει το συνεταιριστικό καράβι καθ’ όλη την περίοδο µετάβασης και αναπροσαρµογής, ο Γιάννης Σκούτας,

πρόεδρος του ΕΟΣΣ. «Ήταν µια πραγµατικά δύσκολη περίοδος µε πολλές προκλήσεις στις οποίες πολλοί πίστευαν ότι η οργάνωση δεν θα
µπορούσε να ανταπεξέλθει. Χρειάστηκε πολλή
δουλειά από τα στελέχη και µεγάλη πίστη από
τους Σαµιώτες αµπελουργούς για να αναστραφεί το κλίµα και να ανατραπούν τα δεδοµένα»
σχολιάζει ο συνοµιλητής µας που στέκεται στο
γεγονός ότι ο «νέος» πλέον συνεταιρισµός «πατώντας στην κληρονοµιά που βρήκε κατάφερε
να αυξήσει το µερίδιο του στην εσωτερική αγορά αλλά και στις σηµαντικότερες αγορές του εξωτερικού όπως αυτές της Γερµανίας, του Καναδά,
της Νότιας Κορέας». «Ας µην ξεχνάµε ότι το ΣΑΜΟΣ του συνεταιρισµού κρατά το 20% της Γαλλικής αγοράς στην κατηγορία του, γεγονός που από µόνο του αποτελεί βραβείο και εχέγγυο υψηλής αξίας και σταθερής ποιότητας» συνεχίζει ο ίδιος, αναφέροντας παράλληλα ότι λαµβάνει νέα
αισιόδοξα µηνύµατα από τη γαλλική αγορά που
απορροφά και το 50% της παραγωγής του νησιού. «Πληροφορήθηκα πρόσφατα ότι µια οµάδα φοιτητών στη Γαλλία έχουν κάνει λέσχη Μο-

∆εν ανεβαίνει αυτοκίνητο
Νέοι αµπελουργοί πλαισιώνουν
την οµάδα του ΕΟΣ Σάµου και
εγκαθίστανται στις ψηλές κορφές
του νησιού για την παραγωγή
Μοσχάτων που θα γεµίσουν
τις νέες premium ετικέτες
του συνεταιρισµού

σχάτου. Μαζεύονται εκεί τα παιδιά και δοκιµάζουν τα κρασιά του συνεταιρισµού µας. Έχουµε
δηλαδή διαµορφώσει ένα νέο ηλικιακά κοινό και
είµαι περίεργος να δω πώς θα εξελιχθεί αυτό».
Ο συνεταιρισµός όµως δεν καλείται να διαχειριστεί µόνο µια νέα γενιά καταναλωτών, αλλά και µια νέα γενιά αµπελουργών. «Τα τελευταία χρόνια βλέπουµε πολλά παιδιά από το νησί να επιστρέφουν στα αµπέλια µε µεγάλες αξιώσεις και νέες ιδέες. Επενδύουν σε εξοπλισµό
αλλά και νέες πρακτικές, που φέρνουν αποτέ-

λεσµα και η πρώτη ύλη που παραδίδουν στηρίζει και τις δικές µας προσπάθειες. Μια περίπτωση, είναι ένας καλός φίλος, παραγωγός που έχει µετατρέψει το βουνό σε σπίτι του. Με δυσκολία ανεβαίνει το αµάξι. Εκεί καλλιεργεί Μοσχάτα για τον single vineyard Ερηµίτη. Τέτοιες προσπάθειες τις πριµοδοτούµε µε µια στρεµµατική
ενίσχυση στις τιµές σε πρώτη φάση και κοιτάµε
να δούµε πώς µπορούµε να αναπτύξουµε καλύτερα τη συνεργασία µας µε τους παραγωγούς αυτούς» περιγράφει ο κ. Σκούτας.
Η οµάδα της Agrenda συνάντησε τον πρόεδρο του ιστορικού σχήµατος αµπελουργών της
Σάµου στο Materia Prima στο Παγκράτι, όπου
συµπτωµατικά είχε κιόλας εντάξει στον κατάλογό του τρεις από τις νεότερες προτάσεις του
Σαµιώτικου Οίνου, την σειρά των «Άθικτων»
που πουλά 70.000 φιάλες ετησίως στη Γαλλία την τελευταία τριετία. Μια εξ αυτών, ο Ερηµίτης που αναφέρεται παραπάνω. «Υπήρχε επαφή µε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονταν
για την υγεία και το περιβάλλον και έτσι προέκυψε η αρχική ιδέα για τους φυσικούς οίνους,

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ετικέτες για µονοπώλιο
στην Εβραϊκή Κοινότητα

Μηδενικό αποτύπωµα
Η διοίκηση του Συνεταιρισµού
υπολογίζει ήδη το πλάνο µετάβασης στο µοντέλο της πράσινης
ανάπτυξης για εκµετάλλευση
υποπροϊόντων και περιορισµό του
περιβαλλοντικού αποτυπώµατος
στο σαµιώτικο κρασί

Ο ίδιος εξηγεί πως γενικά η τιµολογιακή πολιτική του συνεταιρισµού, που ενίσχυσε τρεις φορές µέσα στην πενταετία τις τιµές παραγωγού,
γίνεται στην λογική της επανεπένδυσης της τιµής των οινοστάφυλων προς όφελος του παραγωγού, βάσει προγραµµατισµού τετραετίας. Με
άλλα λόγια, λίγο έως πολύ, οι παραγωγοί γνωρίζουν από νωρίς τι θα πληρωθούν, κάτι που διευκολύνει και τον προγραµµατισµό τους.

Τσίπουρο από Μοσχάτο Σάµου
κάτι που ταίριαζε µε την φιλοσοφία του συνεταιρισµού» αναφέρει ο κ. Σκούτας. «Τα αµπέλια είναι προσεκτικά επιλεγµένα και εµείς προχωρήσαµε στη δηµιουργία ενός ξεχωριστού µικρού οινοποιείου το οποίο παράγει κρασιά µιας νέας φιλοσοφίας και αντίληψης. Άθικτο έδαφος, άθικτα
σταφύλια, άθικτοι οίνοι.Τα προϊόντα αυτά έχουν
ήδη µια αξιοζήλευτη πορεία στην ευρωπαική αγορά και φέτος ο συνεταιρισµός αποφάσισε να
προσφέρει κρασιά από την κατηγορία αυτή και
στους Έλληνες καταναλωτές» λέει ο κ. Σκούτας.

Έχοντας µπει συστηµατικά στην κατηγορία των
φυσικών οίνων, οι Συνεταιριστές της Σάµου ετοιµάζουν νέα βήµατα που θα υπερτονίσουν τη θέση του νησιού στον ευρωπαϊκό οινικό χάρτη. «Αυτην την περίοδο βρίσκεται σε τελική φάση µελέτης η εγκατάσταση µονάδας απόσταξης και ποτοποιίας. Το τσίπουρο από Μοσχάτο Σάµου είναι ένα προϊόν γεύσης και αρωµάτων και ένα προϊόν
που αναµένουµε να έχει καλή αντιµετώπιση από
το καταναλωτικό κοινό» αποκαλύπτει ο συνοµιλητής µας, αναφέροντας ακόµα ότι ο συνεταιρισµός
τους επόµενους µήνες θα τρέξει για την δεύτερη

O πρόεδρος του Οινοποιητικού Συνεταιρισµού
Σάµου, Γιάννης Σκούτας αποκαλύπτει
τα πλάνα της διοίκησης που δροµολογεί
την περεταίρω ανάπτυξη του Μοναδικού
Μουσείου Οίνου το οποίο στεγάζεται σε
παλία οιναποθήκη του 19ου αιώνα.

φάση του επενδυτικού προγράµµατος ύψους 1,5
εκατ ευρώ. «Είναι ένα πρόγραµµα που περιλαµβάνει βελτιώσεις αποθηκευτικών χώρων, νέα σύγχρονη εµφιαλωτική γραµµή, παρεµβάσεις θερµοµόνωσης και υγροµόνωσης» συνεχίζει. Η υφιστάµενη διοίκηση του συνεταιρισµού, έχει στο µυαλό
της και την είσοδο στην εποχή της πράσινης ανάπτυξης. «Στο άµεσο µέλλον ο συνεταιρισµός θα
πρέπει να προχωρήσει σε ευρύτερες δράσεις ολικής αναπροσαρµογής του παραγωγικού του µοντέλου για την επίτευξη µηδενικού περιβαλλοντικού αποτυπώµατος. Η εκµετάλλευση των υποπροϊόντων της οινοποίησης, τα µηδενικά απόβλητα
είναι ο στόχος» καταλήγει ο πρόεδρος του ΕΟΣΣ.

Μέσα στο 2021 ο Ενιαίος
Συνεταιρισµός της Σάµου έγινε το
πρώτο οινοποιείο στην Ελλάδα το
οποίο παρήγαγε και πιστοποίησε
κρασιά Kosher / Mevushal σε
τέσσερις ετικέτες.
«Τα ξεχωριστά αυτά προϊόντα είναι
αποτέλεσµα της καθοδήγησης του
Πανσοφολογιότατου Ραββίνου της
Εβραϊκής κοινότητας
Θεσσαλονίκης, Aharon Israel, του
οποίου φέρουν και την
πιστοποίηση, και της συνεργασίας
του µε τους οινολόγους του
συνεταιρισµού» εξηγεί ο Ιωάννης
Σκούτας. «Η αρµονική αυτή σχέση
δηµιούργησε οίνους ξεχωριστής
ποιότητας και φροντίδας που
αναµένεται να έχουν µια σηµαντική
πορεία στην αγορά του Ισραήλ η
οποία για την οργάνωση µας
αποτελεί στρατηγικό στόχο. Εκτός
αυτού τα προϊόντα απευθύνονται
σε Εβραϊκές Κοινότητες στην
Ευρώπη, την Αµερική και αλλού
αλλά και σε καταναλωτές που
αναζητούν αυτή την επιπλέον
πιστοποίηση. Τα αυστηρά πρότυπα
παρασκευής, καθιστούν για µια
σηµαντική µερίδα καταναλωτών τα
προϊόντα Κosher / Mevushal
συνώνυµα της υψηλής ποιότητας
και ασφάλειας, σε όλον τον κόσµο»
καταλήγει.
Παράλληλα συνεχίζονται
ερευνητικά προγράµµατα σε
συνεργασία µε πανεπιστηµιακές και
άλλες εκπαιδευτικές και
ερευνητικές δοµές. «Τα ερευνητικά
προγράµµατα αφορούν βελτιώσεις
τόσο στο επίπεδο του αγρού όσο
και σε αυτό της οινοποίησης»
εξηγεί ο κ. Σκούτας.
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Μέσα στο χειμώνα πρώτες συμβάσεις
Ελλήνων με το club New Kiwi Plant
Κλειστά συμβόλαια
για την πατενταρισμένη
κίτρινη ποικιλία
Φυτοτεχνική και Ζευς
Ακτινίδια στην κοινοπραξία

Έµφαση
θα δοθεί
κυρίως στην
ευρωπαϊκή
ήπειρο

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ελληνο-ιταλική γεύση και άρωµα θα έχει
το νέο club, που έχει «στηθεί» µε αιχµή τις
κιτρινόσαρκες ποικιλίες ακτινιδίων κι αναµένεται να δώσει, εκτός απροόπτου, µέσα
στον ερχόµενο χειµώνα, καρπούς, εγγράφοντας τα πρώτα µέλη του, µέσω της σύναψης κλειστών συνεργασιών.
Φορέας υλοποίησης του εγχειρήµατος
είναι η «New Kiwi Plant», που έχουν συστήσει οι Ζευς Ακτινίδια και Φυτοτεχνική, από την Ελλάδα και οι Vitroplant Srl,
TouttoFrutta-Quaranta και Soc. Cop. Agr.
ZeoliFruit από την Ιταλία. Η κοινοπραξία σε
συνεργασία µε το πανεπιστήµιο του Udine,
στη γειτονική χώρα, διεξάγει έρευνα από
το 2008 για την εύρεση νέων ποικιλιών ακτινιδιάς και ήδη έχει πατεντάρει δύο κιτρινόσαρκες σε Ευρώπη και
ΗΠΑ, µε τους κωδικούς «AC
Φυτεύσεις
501022» και «AC497076» οι
Κτήµατα µε 110
οποίες στο επόµενο δίµηνο
στρέµµατα της ποιαναµένεται να αποκτήσουν
κιλίας «AC 501022», και όνοµα.

έχουν ήδη φυτευτεί
στην Πιερία από τη
Ζευς Ακτινίδια, ενώ
προγραµµατίζονται
άλλα 100 στρέµµατα

Μεγάλοι καρποί, υψηλές
στρεµµατικές αποδόσεις

Η µία από αυτές, µε τον
κωδικό «AC 501022», που
θα αναπτυχθεί µε κλειστά
συµβόλαια εκτάσεων και απόδοση royalties, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά επίσηµα σε ειδικό Field Day που
οργανώθηκε στις 24 Σεπτεµβρίου στη Λατίνα της Ιταλίας, µε προσκεκληµένους επιλεγµένους µεταποιητές και εξαγωγείς
από την Τουρκία, την Ιταλία, την Ελλάδα,
την Ισπανία, την Πορτογαλία, αλλά και τη
Νότιο Αφρική. «Έγινε µια λεπτοµερής παρουσίαση των χαρακτηριστικών της ποικιλίας, αλλά και των όρων µε τους οποίους
θα συνάπτονται οι συνεργασίες», ανέφερε στην Agrenda ο Ζήσης Μανώσης, γενικός διευθυντής της Ζευς Ακτινίδια, η οποία µετέχει µε 25% στη New Kiwi Plant.
Όπως µας εξήγησε ο ίδιος, «πρόκειται
για µια κιτρινόσαρκη ποικιλία, η οποία έχει χαµηλές απαιτήσεις σε ώρες ψύχους (σ.
σ. περίπου 350-400 ώρες, έναντι 700-800

Στους κανόνες
royalties
και business
plan 5ετίας

Αναφορικά µε τους «κανόνες του
παιχνιδιού», όσοι επιλεγούν να γίνουν
µέλη του club θα αποδίδουν royalties
και θα πρέπει να τηρούν το business plan
σε βάθος πενταετίας, που θα τους
προταθεί από τη New Kiwi Plant.
Παράλληλα, στις υποχρεώσεις τους
θα είναι να εντοπίσουν τους παραγωγούς
-οι οποίοι επίσης θα ελέγχονται για το
αν ακολουθούν το πρωτόκολλο
καλλιέργειας και επιτυγχάνουν την
ποιότητα που πρέπει- µε τους οποίους
θα συνεργαστούν και να συνάψουν
τις συµφωνίες.

ωρών της πρασινόσαρκης Hayward), µπορεί να συγκοµιστεί από τα τέλη Σεπτεµβρίου έως τις 10 -20 Οκτωβρίου, καθώς είναι
πρωιµότερη από τη Hayward, παρουσιάζει υψηλή στρεµµατική απόδοση και µεγάλο µέγεθος καρπού (σ.σ. περί τα 110-120
γραµµάρια) έχει χοντρό µίσχο που σηµαίνει πως δεν κάνει καρπόπτωση, δεν έχει
πολλά διπλά ή τριπλά λουλούδια, οπότε
µειώνει το κόστος αραίωσης, έχει µετασυλλεκτική συντηρησιµότητα γύρω στις 150
ηµέρες (σ. σ. η Hayward φτάνει τις 180 ηµέρες) και είναι ποικιλία που πιάνει άνετα ξηρά ουσία 17% έως 19%, µε πολύ καλή γεύση, καθώς τα σάκχαρα όταν είναι
ώριµοι οι καρποί, φτάνουν τα 18 brix».

Τεχνική στήριξη και εµπορικό σήµα
«Επειδή η ποικιλία χαρακτηρίζεται καλή
και η πρόταση δελεαστική, αλλά όχι εύκολη, όποιος υπογράψει από τους µεταποιητές ή τους εξαγωγείς, θα µπορεί να πουλά το προϊόν στο δίκτυό του», διευκρίνισε
ο κ. Μανώσης, προσθέτοντας πως «η New
Kiwi Plant θα τους προσφέρει και τεχνική
στήριξη, ενώ θα καταθέσει και εµπορικό
σήµα για την ποικιλία και θα επενδύσει
και στο branding.

Σε πρώτη φάση η στόχευση της
New Kiwi Plant για την εγγραφή
µελών στο Club εστιάζει στην
ευρωπαϊκή ήπειρο και κυρίως
στην Ελλάδα και στην Ιταλία,
όπου θα φυτευτούν οι
περισσότερες εκτάσεις, ενώ
βάρος θα δοθεί και στην Ισπανία
και την Πορτογαλία. «Εκτός
Ευρώπης σε αυτή τη φάση
δεν είναι εύκολο, καθώς πρέπει
να λυθούν κάποια ζητήµατα που
έχουν να κάνουν µε
φυτοϋγειονοµικούς ελέγχους
και συνήθως για να διευθετηθούν
απαιτούν 3-4 έτη», εξηγεί ο κ.
Μανώσσης, ο οποίος εκτιµά πως
οι πρώτες συµφωνίες θα
υπογραφούν µέσα στο χειµώνα.
Εκτός από την Ιταλία, κτήµατα
της ποικιλίας «AC 501022»,
έχουν ήδη φυτευτεί και στην
Πιερία, σε περίπου 110 στρέµµατα,
από µέλη της Ζευς Ακτινίδια,
ενώ προγραµµατίζονται για τον
προσεχή χειµώνα να φυτευτούν
άλλα περίπου 100 στρέµµατα.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Για καλό σκοπό
ο επετειακός
Λαβύρινθος
Στην τιµή ρεκόρ για την ελληνική αγορά κρασιού
των 6.000 ευρώ η κάθε µία, κατακυρώθηκαν δύο
από τις συλλεκτικές εµφιαλώσεις «Λαβύρινθος
21 Χρονιές» κατά τη διάρκεια της επετειακής φιλανθρωπικής δηµοπρασίας που διοργάνωσαν η
VERGOS Auctions και το Κτήµα ΣΚΟΥΡΑΣ.
Με αφορµή την Επέτειο από τα 200 χρόνια της
Ελληνικής Επανάστασης του 1821 το Κτήµα ΣΚΟΥΡΑΣ κυκλοφόρησε το εκλεκτό κρασί «Λαβύρινθος
21 Xρονιές», διαθέτοντας 21 φιάλες στη δηµοπρασία, όλα τα έσοδα της οποίας προορίζονται για την
υποστήριξη των σκοπών της Εταιρείας Προστασίας
Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή. Το σύνολο της αξίας
πώλησης των 21 φιαλών έφτασε τα 21.000 ευρώ.

ΝΕΑ

Ο επετειακός Λαβύρινθος του Κτήµατος ΣΚΟΥΡΑ, παλαιώθηκε µε φροντίδα σε ιδανικές συνθήκες για 21 ολόκληρα χρόνια, από το 1999 έως και
το 2020 και συνοδεύεται από µία ειδική έκδοση µε
21 ιστορίες από τα αποµνηµονεύµατα του στρατηγού Μακρυγιάννη.

Αύξηση 31% σε αξία το α’ 6µηνο των
ελληνικών εξαγωγών αλκοολούχων

Η Παπαστράτος, θυγατρική της Philip Morris
International (PMI), συνάπτει στρατηγική συνεργασία µε τη NOBACCO για τη διάθεση
προϊόντων δυνητικά µειωµένου κινδύνου.
Η NOBACCO, µέσω του εκτεταµένου δικτύου καταστηµάτων της, θα διαθέτει προϊόντα
της PMI, όπως συσκευές θέρµανσης καπνού
IQOS και ηλεκτρονικές συσκευές ατµίσµατος, οι οποίες θα είναι διαθέσιµες στην Ελλάδα µέχρι το τέλος του 2021.
Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση, η συµφωνία εντάσσεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιµης Ανάπτυξης της Παπαστράτος,
την οποία η εταιρεία ανακοίνωσε µε αφορµή την επέτειο των 90 χρόνων λειτουργίας
της. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τον πρώτο
πυλώνα της νέας στρατηγικής της που αφορά στην καινοτοµία των προϊόντων και στην
ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων, η Παπαστράτος στοχεύει στη µείωση του αριθµού
των καπνιστών στην Ελλάδα κατά 1,5 εκατοµµύριο µέχρι το 2025, ενώ, παράλληλα,
έχει δεσµευτεί, µέχρι το 2023, το 75% των
εσόδων της να προέρχεται από καινοτόµα
προϊόντα εναλλακτικά του τσιγάρου.
Η NOBACCO σήµερα, διαθέτει ένα σύγχρονο δίκτυο 61 φυσικών καταστηµάτων
και ισχυρή παρουσία στις διαδικτυακές πωλήσεις. «Με τη NOBACCO µέχρι χθες µας
συνέδεε το όραµα για έναν κόσµο χωρίς
τσιγάρο. Από σήµερα ενώνουµε δυνάµεις
για να το κάνουµε πραγµατικότητα», ανέφερε ο πρόεδρος και CEO της Παπαστράτος Χρήστος Χαρπαντίδης.

Αύξηση σε αξία και σε ποσότητα σηµειώνουν οι ελληνικές εξαγωγές αλκοολούχων ποτών (εντός ΕΕ 27 και
σε Τρίτες Χώρες) κατά το α’ εξάµηνο του 2021 σε σύγκριση µε το 2020 και το 2019. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat (Αύγουστος 2021) που επεξεργάστηκε ο ΣΕΑΟΠ, το α’ εξάµηνο του 2021 σε σύγκριση
µε το αντίστοιχο του 2020 , εµφανίζεται αύξηση σε αξία +31% (+ 10,7 εκατ. ευρώ) και σε ποσότητα 9,13%
(+1,5 εκ. κιλά). H Ευρώπη συνεχίζει να κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο των εξαγωγών, σε ποσότητα και αξία µε ποσοστό 75%. Με τη Γερµανία να αποτελεί την
χώρα προορισµό µε το µεγαλύτερο µερίδιο εξαγωγών.
Το ούζο συνεχίζει να διατηρεί την πρώτη θέση στις
εξαγωγές των ελληνικών αλκοολούχων ποτών. Το
α’ εξάµηνο του 2021 εµφανίζεται αύξηση σε αξία (+
5,1 εκατ. ευρώ) και σε ποσότητα (+0,7 εκατ. κιλά) τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ σε σύγκριση µε το αντίστοιχο εξάµηνο του 2020. Όσον αφορά το τσίπουρο/τσικουδιά κι εκεί παρατηρείται αύξηση σε σχέση
µε το α’ εξάµηνο του 2020 σε αξία (+ 0,3 εκατ. ευρώ)
και σε ποσότητα (+0,05 εκατ. κιλά).

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ
(Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ)

ΣΤΗΝ ΕΕ ΤΟ

75%
ΣΕ ΑΞΙΑ

+31%

ΣΕ ΟΓΚΟ

+9,13%

ΠΗΓΗ: EUROSTAT, ΣΕΑΟΠ

Παπαστράτος
μαζί με Nobacco

Agrenda
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Ενδιαφέρον
αγροδιατροφής
για τα
webinars ΕΛΓΟ

Με τη συµµετοχή πάνω
από 100 ατόµων σε
καθένα ολοκληρώθηκαν
τα έξι δωρεάν διαδικτυακά
σεµινάρια ΕΛΓΟ ∆ήµητρα
για τα έξι νέα πρότυπα
ΑGRO που αφορούν το
πιστοποιηµένο χοιρινό κρέας
(AGRO 8), τα προϊόντα
προστατευόµενων περιοχών
Natura 2000 (AGRO 9), τα
τοπικά προϊόντα (AGRO 10),
τα προϊόντα από κοτόπουλα
ελεύθερης βοσκής
(AGRO 11), τα προϊόντα
ιχθυοκαλλιέργειας (AGRO
12) και τα µεταποιηµένα
προϊόντα Ολοκληρωµένης
∆ιαχείρισης (AGRO 2-5).

∆άνειο έως 20.000
ευρώ από Παγκρήτια
για σεισµόπληκτους
στην Κρήτη

Συσπείρωση
παραγωγικών
φορέων κατά
Nutriscore
Στην υπογραφή κειµένου κοινών θέσεων, µε τίτλο «Πρωτοβουλία για ένα Αποτελεσµατικό Σύστηµα ∆ιατροφικής Εκπαίδευσης», προχώρησε το
Βιοτεχνικό Επιµελητήριο της Αθήνας,
µε 13 παραγωγικούς φορείς -συνδέσµους της χώρας και στόχο την υιοθέτηση στρατηγικής, για την ορθή ενηµέρωση των καταναλωτών σχετικά
µε την υγιεινή διατροφή, όσο και τη
µη εφαρµογή ενός παραπλανητικού
συστήµατος αξιολόγησης διατροφικής ποιότητας, όπως το Nutri-Score.
Με συντονιστή τη ∆ιοίκηση του Β.Ε.Α,
οι Φορείς χαράσσουν συντονισµένες
παρεµβάσεις, µε τεκµηριωµένες επιστηµονικά θέσεις, σχετικά µε τις αρνητικές επιπτώσεις ενδεχόµενης εφαρµογής του NUTRI- Score στις µεταποιητικές επιχειρήσεις και στους παραγωγούς. Συµµετέχουν εκπρόσωποι
αρτοποιών, ζαχαροπλαστών, σύνδεσµοι και βιοµηχανίες που ασχολούνται µε ζαχαρώδη, προϊόντα µελιού,
γαλακτοκοµικά, ελαιόλαδο, κ.α..

Με χαµηλότοκο δάνειο έως
20.000 ευρώ και ταχύτατες
διαδικασίες έγκρισης και
εκταµίευσης, η Παγκρήτια
Τράπεζα στέκεται δίπλα
σε όσους επλήγησαν από το
σεισµό της 27ης Σεπτεµβρίου
µε επίκεντρο το Αρκαλοχώρι
Ηρακλείου. Το νέο
καταναλωτικό δάνειο
«Παγκρήτια Στήριξη»
προσφέρεται µε προνοµιακό
κυµαινόµενο επιτόκιο 2,9%,
περίοδο χάριτος έως έξι
µήνες και ορίζοντα
αποπληρωµής µέχρι επτά έτη.

Η La Maison du
Whisky διανοµέας
του ελληνικού
Mataroa MDG
στη Γαλλία
Μια από τις µεγαλύτερες
εισαγωγικές εταιρείες της
Γαλλίας, η La Maison du
Whisky είναι πλέον ο
αποκλειστικός διανοµέας
του Mataroa Mediterranean
Dry Gin, της µοναδικής
ελληνικής επιλογής για την
γαλλική επικράτεια. Η La
Maison du Whisky διαθέτει
δύο καταστήµατα στο Παρίσι
καθώς και ένα από τα
µεγαλύτερα eshop στον
χώρο του αλκοόλ στην
Γαλλία µε 435 ετικέτες gin
από 29 διαφορετικές χώρες.

B12 | 34

Agrenda

Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Oκτωβρίου 2021

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επεμβάσεις συνέργειας
για άριστη παραγωγή
στη φράουλα
Καινοτόμες λύσεις ωφέλιμων μικροοργανισμών
και εντομοπαθογόνων νηματωδών προτείνει η εταιρεία
Biosolids S.A. για τη θωράκιση της καλλιέργειας
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΠΑΣ
Με δύο νέα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, εµπλουτισµένα µε µυκόρριζες και
τριχόδερµα για τις καλλιεργητικές φροντίδες στη φράουλα, αλλά και µε ωφέλιµους (εντοµοπαθογόνους) νηµατώδεις,
κατάλληλους για τη βιολογική καταπολέµηση των εντόµων συµπληρώνει το
προϊοντικό της χαρτοφυλάκιο, η εταιρεία Biosolids S.A. Πρόκειται για το ειδικό
σκεύασµα Team Mix, ιδανικό για την υδρολίπανση της φράουλας,
και το Νemasys H που
χρησιµοποιείται για την
Ακόµα και πριν
καταπολέµηση µιας ευτη συγκοµιδή
ρείας γκάµας εχθρών,
Το Nemasys H µπορεί όπως είναι η µηλολόννα εφαρµοστεί
θη και ο θρίπας.

ακόµη και λίγες
ηµέρες πριν τη
συγκοµιδή της
φράουλας

Team Mix

Το Team Mix είναι ένα
ειδικό σκεύασµα σε µορφή διαβρέξιµης σκόνης,
ιδανικό για υδρολίπανση στην καλλιέργεια της φράουλας. Η αποτελεσµατικότητά του οφείλεται στην σύνθεσή του, καθώς περιέχει δυο είδη µυκήτων µυκόρριζας (Glomus intraradices και
Glomus mosseae) και ένα είδος τριχόδερµα (Trichoderma atroviride).
H εφαρµογή του Team Mix προτείνεται
στην καλλιέργεια της φράουλας, αµέσως

µετά τη µεταφύτευση, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται γρήγορη και άµεση εγκατάσταση των φυτών, καλύτερη απορρόφηση νερού και θρεπτικών στοιχείων, αλλά
και ενίσχυση του φυτού ενάντια στο αβιοτικό στρες. Το προϊόν αυτό δρα κατά την
εφαρµογή του στο επίπεδο της ριζόσφαιρας προάγοντας έτσι την ανάπτυξη των
ριζών και εδραιώνοντας την εγκατάσταση των νέων φυτών χάρη: στην υψηλή
διαλυτότητα του σκευάσµατος,στην παρουσία µυκορριζών µε θετική επίδραση
στην διαλυτοποίηση του φωσφόρου στο
χώµα και στη βιο-διεγερτική δράση του
Trichoderma spp.

Νemasys H
Για την απόλυτη προστασία της καλλιέργειάς από έντοµα – εχθρούς, προτείνεται η άµεση εφαρµογή του προϊόντος Νemasys H. Περιέχει εντοµοπαθογόνους (ωφέλιµους) νηµατώδεις του είδους Heterohabditis bacteriophora και
χρησιµοποιείται για την καταπολέµηση
µιας ευρείας γκάµας εχθρών, όπως είναι
η µηλολόνθη και ο θρίπας.
Οι ωφέλιµοι νηµατώδεις όταν εντοπίσουν το έντοµο – στόχο, δρουν άµεσα και
αποτελεσµατικά. Εισχωρούν µέσα στο έντοµο - στόχο µέσω ανοιγµάτων που βρίσκουν στο σώµα του εντόµου και µόλις
βρεθούν σε κατάλληλες συνθήκες θερµοκρασίας, πολλαπλασιάζονται ταχύτατα και εντός ολίγων ωρών το έντοµο ε-

ξασθενεί, σταµατά να τρέφεται και σύντοµα πεθαίνει.
Το Nemasys H αποτελεί το Νο.1 βιολογικό προϊόν, το οποίο µπορεί να εφαρµοστεί ακόµη και λίγες ηµέρες πριν τη συγκοµιδή της φράουλας, χωρίς να αφήσει
κανενός είδους υπολείµµατα στην καλλιέργεια, µε αποτέλεσµα να υπάρξει άµεση κατανάλωση των καρπών της φράουλας µετά τη συγκοµιδή. Επίσης, η τεράστια συνδυαστικότητά του µε µια ευρεία γκάµα βιολογικών και συµβατικών
σκευασµάτων προσδίδει στο Nemasys H
ένα µεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.

Το καλλιεργητικό προφίλ της φράουλας
Η φράουλα είναι ένα αγγειόσπερµο,
δικότυλο φυτό που ανήκει στο γένος
Fragaria της οικογένειας Rosaceae και η
επιστηµονική της ονοµασία είναι Fragaria
ananassa. Τα φύλλα της είναι σύνθετα
και οι οφθαλµοί διακρίνονται σε κορυφαίους και πλάγιους. Η ταξιανθία είναι
σύνθετο σκιάδιο, ενώ τα άνθη της ερµαφρόδιτα. Ο καρπός της είναι συγκάρπιο
και το ριζικό σύστηµα είναι θυσανώδες
και επιπόλαιο. Το σύνολο σχεδόν του
ριζικού συστήµατος, εκτείνεται σε βάθος 15εκ. του επιφανειακού εδαφικού

στρώµατος, ενώ το 50% στα 8εκ. δηλαδή, η φράουλα προσλαµβάνει τα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία και το νερό από
το επιφανειακό στρώµα του εδάφους βάθους 20 εκ.
Ιδανικά εδάφη για την καλλιέργεια της
φράουλας θεωρούνται τα ελαφρά αµµοπηλώδη, καλά στραγγιζόµενα εδάφη που
είναι πλούσια σε οργανική ουσία µε τιµές pH από 5.0 έως 7.0 µονάδες.
Στην Ελλάδα, το κέντρο παραγωγής της
φράουλας είναι η Πελοπόννησος και συγκεκριµένα οι Περιφερειακές Ενότητες
Ηλείας και Αχαΐας. Η φύτευση σε νοτιότερες περιοχές της Ελλάδας µπορεί να
εφαρµοστεί από τα τέλη Οκτωβρίου έως
και τα µέσα Νοεµβρίου. Αρχικά, γίνεται
η σπορά σε σπορείο και µόλις τα φυτά είναι έτοιµα, σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, γίνεται η µεταφύτευση.
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Τέσσερα ολοκαίνουργια
Μέτρα με ορίζοντα το 2022
Καλύτερη διαχείριση ζώων με 500 ευρώ ανά ΜΜΖ, ταμείο αποζημιώσεων αγροτών
για πτώση εισοδήματος 20% και άνω, μικροπιστώσεις και Δάσωση αγροτικών γαιών
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Τέσσερις νέες προκηρύξεις συνολικού ύψους
165 εκατ. ευρώ που δεν είχαν µπει στο καλεντάρι µέχρι σήµερα, προγραµµατίζονται για τη
µεταβατική διετία 2021-2022 σύµφωνα µε την
τροποποίηση των Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για το πολυαναµενόµενο
Μέτρο ∆άσωσης Γαιών (90 εκατ. ευρώ), την πιλοτική δράση σταθεροποίησης εισοδήµατος αγροτών, την επιδότηση κτηνοτρόφων έως 500
ευρώ ανά ΜΜΖ για καλύτερη διαχείριση της εκµετάλλευσής τους και τις µικροπιστώσεις για την
κάλυψη µέρους της ίδιας συµµετοχής για επενδύσεις που θα τρέξουν µέσω των καινούργιων
Σχεδίων Βελτίωσης. Πρόκειται για προγράµµατα
που είχαν ακυρωθεί αλλά οι διαχειριστικές αρ-

χές αποφάσισαν να τα επανεντάξουν στον προγραµµατισµό τους, µε τις προκηρύξεις να αναµένονται το 2022, τα κύρια στοιχεία των οποίων παρουσιάζονται στις επόµενες σελίδες (σελ.
28-30). Υπενθυµίζεται εδώ πως πρώτα αναµένεται να τρέξουν τα εµβληµατικά Μέτρα του ΠΑΑ,
Βιολογικά, Σχέδια Βελτίωσης, Απονιτροποίηση
και Νέοι Αγρότες. Τα νέα Μέτρα έχουν ως εξής:
Μ4.2.4 Νέα ευέλικτα χρηµατοδοτικά εργαλεία,
µε 21 εκατ. ευρώ για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των παραγωγών σε ρευστότητα µε ευνοϊκούς όρους (εργαλείο µικροπιστώσεων σε συνεργασία µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα).
Μ8.1 «∆άσωση γεωργικών γαιών», µε 90 εκατ. ευρώ για την αύξηση της δέσµευσης άνθρακα και συµβολή στη µείωση των εκποµπών
αερίων του θερµοκηπίου.
Μ14 «Ευζωία των ζώων», µε 45 εκατ. ευρώ

για την βελτίωση των συνθηκών εκτροφής,
την καλή διαβίωση των παραγωγικών ζώων
και την αειφορική ανάπτυξη του κτηνοτροφικού τοµέα µε σεβασµό στην ασφάλεια και την
υγεία των καταναλωτών. Το παρόν µέτρο συµπεριλαµβανόταν στην αρχική έγκριση του
ΠΑΑ 2014-2020 και είχε απενεργοποιηθεί δεδοµένου ότι δε λειτουργούσε ο βασικός ελεγκτικός µηχανισµός του µέτρου ό «Κτηνίατρος
εκτροφής». Το µέτρο επανυποβάλλεται µε την
αντικατάσταση του «Κτηνιάτρου εκτροφής» από ιδιώτες κτηνιάτρους.
Μ17.3 Πιλοτική εφαρµογή µέτρου διαχείρισης κινδύνων, µε 9,5 εκατ. ευρώ ώστε να προστατευθεί το γεωργικό εισόδηµα από σοβαρές
και απρόβλεπτες διακυµάνσεις του εξαιτίας κρίσεων, µέσα από την ενθάρρυνση σύστασης και
λειτουργίας ταµείων αλληλοβοήθειας.

Σύνολο 8 νέα Μέτρα
Τα Μέτρα Βιολογικών,
Σχεδίων Βελτίωσης,
Απονιτροποίησης και
οι Νέοι Αγρότες θα
επαναπροκηρυχθούν µέχρι
τέλος του έτους. Τα άλλα νέα
Μέτρα θα βγουν το 2022
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Έως 500 ευρώ ανά μεγάλη
μονάδα ζώου στο Μέτρο 14
Το Μέτρο 14 που χρηματοδοτεί ανά ΜΜΖ ειδικές φροντίδες στο ζωικό κεφάλαιο όλων
των πτηνοκτηνοτροφικών μονάδων επενέρχεται με κεφάλαια ύψους 45 εκατ. ευρώ
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Προσεχώς
µικροπιστώσεις
για νέα Σχέδια
Βελτίωσης

Με κεφάλαια ύψους 45 εκατ. ευρώ φιλοδοξούν να
θέσουν σε εφαρµογή οι διαχειριστικές αρχές το Μέτρο 14 «Ευζωία» που προσφέρει στους κτηνοτρόφους µέγιστη ενίσχυση έως 500 ευρώ ανά ΜΜΖ.
Πρόκειται για ένα Μέτρο που εφαρµόζεται µε µεγάλη επιτυχία σε άλλα κράτη της ΕΕ, καθώς επιδοτεί παρεµβάσεις στη διατροφή, τη διαβίωση και
την υγεία των ζώων µε σχετικά υψηλά πριµ για όλες τις πτηνοκτηνοτροφικές κατευθύνσεις. Ωστόσο,
στη χώρα µας, λόγω της εµπλοκής µε τον ορισµό
του «κτηνίατρου εκτροφής» δεν έτρεξε παρότι είχε
προβλεφθεί στο τρέχον ΠΑΑ. Πλέον, οι αρχές τροποποίησαν το πρόγραµµα και θα το τρέξουν µε ιδιώτες κτηνιάτρους. Προς το παρόν, δεν έχουν βγει
στη δηµοσιότητα επίσηµα στοιχεία για το τι θα περιέχει το Μέτρο. Σύµφωνα πάντως µε τα όσα είχαν
προβλεφθεί την τρέχουσα περίοδο και πριν την ακύρωσή του, το Μέτρο χωρίζονταν σε πέντε ∆ράσεις, ανάλογα µε το είδος και την εκτροφή (για τα
πουλερικά) του ζώου, και συγκεκριµένα:
1. Καλή µεταχείριση των ζώων στα Βοοειδή:
Έξοδος των βοοειδών στον προαύλιο χώρο και συντήρηση του προαυλίου 4 φορές το χρόνο, εργασίες που αφορούν απολυµάνσεις, αποπαρασιτώσεις,
απεντοµώσεις και αλλαγή στρώµνης. 210 ευρώ ανά ΜΖΚ το έτος.
2. Καλή µεταχείριση των ζώων στους Χοίρους:
Μείωση του αριθµού των ζώων ώστε ο διαθέσιµος
χώρος να αυξηθεί τουλάχιστον κατά 20%, 135,70
ευρώ ανά ΜΜΖ. Τρίµηνη πιστοποίηση της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν οι χοίροι, 160
ευρώ ανά ΜΜΖ. Τοποθέτηση παιχνιδιών στους χώρους διαβίωσης των χοίρων και τακτική αντικατάστασή τους, 30 ευρώ ανά ΜΜΖ. Χρήση ανοσοευνουχισµού, 52 ευρώ ανά ΜΜΖ. Συνεχής προσθήκη µυκοδεσµευτικών (φυσικοί ή συνθετικοί ζεόλι-

Τις Μικρο-πιστώσεις, µε ενωσιακή
κατανοµή 21,5 εκατ. ευρώ τόσο για
δικαιούχους των νέων Σχεδίων
Βελτίωσης, όσο και για µη
δικαιούχους του ΠΑΑ 2014-2022,
φιλοδοξούν να ρίξουν στην αγορά οι
διαχειριστικές αρχές µέσα στο
επόµενο έτος. Πρόκειται για ένα
καινοτόµο χρηµατοδοτικό εργαλείο
σύµφωνα µε τον γ.γ Ενωσιακών
Πόρων και Υποδοµών, ∆ηµήτρη
Παπαγιαννίδη, το οποίο θα
χρηµατοδοτεί εξολοκλήρου το µισό
κεφάλαιο δανεισµού, για δάνεια έως
25.000 ευρώ. Σύντοµα µάλιστα
αναµένεται να γίνει αναλυτική
παρουσίαση του συγκεκριµένου
Μέτρου, το οποίο σχεδιάζεται σε
συνεργασία µε την Ελληνική
Αναπτυξιακή Τράπεζα. Σκοπός είναι
να ενεργοποιηθεί το συγκεκριµένο
εργαλείο και, να βγουν στην αγορά
τραπεζικά προϊόντα που θα έχουν
αρκετά µειωµένο επιτόκιο, και, να
προσφέρονται τα δάνεια ακόµα και
µε µηδενικές εξασφαλίσεις.

θοι, ζύµες, βακτήρια και ένζυµα) στις ζωοτροφές
για την καλύτερη προστασία της υγείας των ζώων,
31,20 ευρώ ανά ΜΜΖ.
3. Καλή µεταχείριση των ζώων στα Ορνίθια πάχυνσης εντατικής εκτροφής σε ορνιθώνα: Ετήσια
πιστοποίηση της ποιότητας του νερού που καταναλώνουν τα πουλερικά, 30,80 ευρώ ανά ΜΜΖ. Αύξηση φωτισµού στον ορνιθώνα, ώστε να φωτίζεται το
100% της χρησιµοποιήσιµης περιοχής και βελτίωση της έντασης του φωτός τουλάχιστον κατά 20%
και της ποιότητας φωτισµού µε σταδιακή µετατροπή λαµπτήρων σε led φωτισµού µε ρυθµό 20% ανά έτος, 7,70 ευρώ ανά ΜΜΖ. Μείωση πυκνότητας
φόρτισης του δαπέδου από 33 σε 25 κιλά ανά τετραγωνικό µέτρο, 153,90 ευρώ ανά ΜΜΖ.
4. Καλή µεταχείριση των ζώων στις Όρνιθες
ωοπαραγωγής ελευθέρας βοσκής και βιολογικής εκτροφής: Ετήσια πιστοποίηση της ποιότητας
του νερού που καταναλώνουν τα πουλερικά, 30,80
ευρώ ανά ΜΜΖ. Συντήρηση σε ετήσια βάση του λειµώνα για τα ελευθέρας βοσκής πτηνά (εκ περιτροπής βοσκηση, ανανέωση της γράστης, καθαρισµοί,
απολυµάνσεις), 169,50 ευρώ ανά ΜΜΖ.
5. Καλή µεταχείριση των ζώων στις Αίγες και
στα Πρόβατα: ∆ιάγνωση εγκυµοσύνης µε υπερηχογραφία, ώστε ο κτηνοτρόφος να γνωρίζει τα πρόβατα που εγκυµονούν µε περισσότερα από ένα αρνιά ώστε να προβεί στους κατάλληλους διατροφικούς διαχειρισµούς, 10,50 ευρώ ανά ΜΜΖ. ∆ιατήρηση χώρου γαλουχίας και χώρου αρσενικών
γεννητόρων πριν από την αναπαραγωγική περίοδο, 300,30 ευρώ ανά ΜΜΖ. Χρήση θερµαντικών
πηγών στα νεογέννητα, 22,40 ευρώ ανά ΜΜΖ. Έλεγχος του οίστρου των θηλυκών για 35 ηµέρες µε
αρσενικά «ανιχνευτές» µε την έναρξη της αναπαραγωγικής περιόδου, 51,38 ευρώ ανά ΜΜΖ. Εργασίας περιποίησης χηλών σε όλα τα ζώα δύο φορές
το χρόνο (εξαρτάται από τη φυλή και το σύστηµα εκτροφής), 5,25 ευρώ ανά ΜΜΖ.

ΜΕΤΡΟ 14 «ΕΥΖΩΙΑ»
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: 500 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΜΖ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 45 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Ενισχύσεις

ΒΟΟΕΙ∆Η

ΧΟΙΡΟΙ

ΟΡΝΙΘΙΑ
ΠΑΧΥΝΣΗΣ

ΟΡΝΙΘΕΣ ΩΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΒΟΣΚΗΣ
ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ

ΠΡΟΒΑΤΑ
ΚΑΙ ΑΙΓΕΣ

210

408,9

192,40

200,30

390

ΕΤΗΣΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΥΡΩ / ΜΜΖ

Τα νούµερα των
ενισχύσεων προέρχονται
από τον φάκελο
του Προγράµµατος
Αγροτικής Ανάπτυξης,
πριν τη διαγραφή
του Μέτρου 14

20212022

Σάββατο 9 & Κυριακή 10 Oκτωβρίου 2021

Agrenda

B7 | 29
Το Ταµείο
αλληλοβοήθειας
στα πλαίσια του
ΠΑΑ είναι ένα
κόνσεπτ που
ακολουθείται
ήδη από κάποια
κράτη-µέλη,
όπως η Ισπανία
και η Ιταλία.

Ταμείο αποζημίωσης για
πτώση εισοδήματος 20%
Τo Μέτρο 17.3 «Εργαλείο σταθεροποίησης εισοδήµατος» αξιοποιώντας 10 εκατ. ευρώ µέσω του ΠΑΑ, θα επιχειρήσουν να ενεργοποιήσουν από του χρόνου οι διαχειριστικές αρχές, το οποίο θα αποζηµιώνει τους αγρότες
µόλις διαπιστωθεί µείωση του εισοδήµατός
τους άνω του 20%. Οι απώλειες θα αντισταθµίζονται κατά 70%. Πρόκειται για ένα νέο Μέτρο, που θα στηριχθεί στην ίδρυση και λειτουργία Ταµείου Αλληλοβοήθειας (κατά πάσα πιθανότητα σε κλαδικό επίπεδο), µε τα 10
εκατ. ευρώ να χρησιµοποιούνται για:
1. Το κόστος δηµιουργίας του Ταµείου.
2. Τα ποσά που θα πληρώνονται ως αποζηµιώσεις στους συµµετέχοντες αγρότες.
3. Το επιτόκιο για εµπορικά δάνεια που έχουν συναφθεί από το Ταµείο για την αποπληρωµή των αποζηµιώσεων προς τους αγρότες σε περιόδους κρίσης.
4. Το αρχικό κεφάλαιο του Ταµείου.
5. Ως εισφορά για ετήσιες πληρωµές προς
το Ταµείο.
Ο γεωργός που συµµετέχει στο Ταµείο πρέπει να καταβάλει εισφορές. Οι όροι συµµετοχής θα οριστούν µε την ίδρυση του Ταµείου, σύµφωνα µε µελέτη που εκπονεί η Παγκόσµια Τράπεζα για λογαριασµό των ελληνικών διαχειριστικών αρχών. Οι διαχειριστές
τώρα των κεφαλαίων µπορεί να είναι αγροτικοί συνεταιρισµοί, κοινοπραξίες συνεταιρισµών, οργανώσεις παραγωγών και ενώσεις
οργανώσεων παραγωγών, συλλογικούς φορείς και επιχειρηµατικά δίκτυα που αποτελούνται κυρίως από αγροτικές επιχειρήσεις.
Η εµφάνιση της κατάστασης της κρίσης
της αγοράς, το λεγόµενο «συµβάν ενεργοποίησης» των αποζηµιώσεων, θα πιστοποι-

είται από τις Εθνικές αρχές. Μετά το «συµβάν
ενεργοποίησης», ο αγρότης µπορεί να υποβάλει αίτηση αποζηµίωσης στο ταµείο. Η αποζηµίωση στους συµµετέχοντες αγρότες ενεργοποιείται µόνο για απώλειες εισοδήµατος που υπερβαίνουν το 20% του µέσου ετήσιου εισοδήµατος εκάστου γεωργού κατά την
προηγούµενη τριετία ή του µέσου όρου τριετίας που υπολογίζεται µε βάση την προηγούµενη πενταετία, ύστερα από αφαίρεση της υψηλότερης και της χαµηλότερης τιµής. Το εισόδηµα αυτό αναφέρεται στο σύνολο των εσόδων που έχει ο γεωργός από την αγορά,
συµπεριλαµβανοµένης κάθε µορφής δηµόσιας στήριξης, ύστερα από αφαίρεση του κόστους των εισροών.
Ο αγρότης θα λάβει αποζηµίωση µικρότερη από 70%, αλλά σε κάθε περίπτωση όχι µικρότερη από το 20% της ζηµίας που υπέστη.

Στόχος και οφέλη του προγράµµατος
Το υποµέτρο αυτό αποσκοπεί στην αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που σχετίζονται µε τη µεταβλητότητα των τιµών και
των αγορών και, γενικότερα, µε την αστάθεια
του εισοδήµατος στη γεωργία. Βασίζεται στην
αρχή της αµοιβαίας βοήθειας και των αµοιβαίων οφελών µεταξύ των µελών και αντιπροσωπεύουν όχι µόνο ένα καινοτόµο εργαλείο διαχείρισης κινδύνου, αλλά και τον
καταλληλότερο τρόπο προστασίας του εισοδήµατος των αγροτών. Το κόστος συµµετοχής στην αµοιβαία κάλυψη θα πρέπει να είναι ανταγωνιστικό και να συµφέρει τον αγρότη. Στην πραγµατικότητα, θα πρέπει να πληρώνουν µόνο ένα ποσοστό της εισφοράς, και
το υπόλοιπο χρηµατοδοτείται από το ΠΑΑ.

ΜΕΤΡΟ 17.3 «ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ»
ΣΧΗΜΑ

Ταµείο
αλληλοβοήθειας

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ

10

εκατ. ευρώ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

Ξαφνική πτώση
αγροτικού εισοδήµατος

Κάλυψη
απωλειών έως

20%

70%
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Τα 108 είδη για
την ενίσχυση
στη Δάσωση
αγροτικής γης

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΑΣΩΣΗΣ
Αγριοκρανιά

Ελαία

Ανδριανός

Ζέλκοβα κρητική

Αριά

Ιπποκαστανιά

Αρκουδοπούρναρο
Βελανιδιά

Με προϋπολογισμό 90 εκατ.
ευρώ και για εκτάσεις άνω των
5 στρμ. σχεδιάζεται το Μέτρο 8.1
Την ενεργοποίηση του Μέτρου 8.1 «∆άσωση γεωργικών γαιών» µε 90 εκατ. ευρώ έχουν επανεντάξει στο καλεντάρι των
προκηρύξεων οι διαχειριστικές αρχές, ένα πρόγραµµα που απευθύνεται σε κατόχους αγροτικής γη άνω των 5 στρεµµάτων, όπου επιδοτούνται για τη φύτευση
δέντρων από έναν κατάλογο µε 108 είδη, ανάλογα µε τη ζώνη βλάστησης που
βρίσκονται. Πρόκειται για 14 κωνοφόρα
και 94 πλατύφυλλα (δένδρα και θάµνοι),
αυτόχθονα είδη της µεσογειακής βιογεωγραφικής ζώνης. Ο κατάλογος δεν περιλαµβάνει είδη που χρησιµοποιήθηκαν
ευρέως κατά το παρελθόν όπως η Ψευδακακία (Robinia pseudoacacia) και οι
Ευκάλυπτοι (Eucalyptus spp.), καθώς και
την Παυλώνια (Paulownia spp) για την
οποία υπήρξε αυξηµένο ενδιαφέρον εάν
θα περιλαµβάνεται στα επιλέξιµα είδη.
Είδη ταχείας ανάπτυξης του γένους
Populus spp. και του γένους Salix spp.,
ενώ περιλαµβάνονται στα επιλέξιµα είδη, στηρίζεται µόνο το κόστος εγκατάστασης τους (επιλέξιµες οι δαπάνες εργασιών δάσωσης) και αποκλείεται εκ
των προτέρων η παροχή ενίσχυσης για
τη συντήρησης αυτών (µη επιλέξιµες οι
δαπάνες εργασιών συντήρησης). Ο κατάλογος εκτός από τα 108 επιλέξιµα είδη περιλαµβάνει και 5 στήλες µε τις ζώνες βλάστησης, ξεκινώντας από την ευµεσογειακή ζώνη των παραλιακών περιοχών µέχρι την εξωδασική ζώνη των
υψηλών ορέων. Για κάθε είδος υπάρχει
συσχετισµός µε µία ή περισσότερες ζώνες όπου επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί. Για τον συσχετισµό έχει ληφθεί υπόψη η ανθεκτικότητα στην κλιµατική
αλλαγή και στις φυσικές καταστροφές
ανά ζώνη.
Επίσης, για κάθε ζώνη υπάρχουν και
τα είδη προτεραιότητας. Πρόκειται για
είδη που επιδιώκεται να χρησιµοποιηθούν στη συγκεκριµένη ζώνη. Η πρόβλεψη φύτευσης ειδών προτεραιότητας του
καταλόγου, όπως και η φύτευση αυξηµένου ποσοστού πλατύφυλλων αποτελούν κριτήριo επιλογής των δικαιούχων.
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Είδη ενίσχυσης του Μέτρου 8.1
Στα τεχνικά σηµεία του προγράµµατος, το Μέτρο 8.1 οι ενισχύσεις που παρέχονται είναι τριών µορφών:
Η πρώτη µορφή ενίσχυσης αφορά την
επιδότηση της εγκατάστασης φυτείας
στο 100% του κόστους. Το µέγιστο ποσό εδώ είχε υπολογιστεί στα 9.090 ευρώ ανά εκµετάλλευση, ωστόσο θα επαναϋπολογιστεί. Στις δαπάνες εγκατάστασης περιλαµβάνονται:
Εδαφολογική ανάλυση, σύνταξη µελέτης δάσωσης, κατεργασία εδάφους.
Προµήθεια φυταρίων/πολλαπλασιαστικού υλικού, διάνοιξη λάκκων φύτευσης, εγκατάσταση τριτεύοντος αρδευτικού δικτύου.
Φύτευση βολοφύτων ή γυµνορίζων
φυτών, λίπανση φυτών, υλικά και εργασίες περίφραξης, άρδευση φυτών.
Ο νέος υπολογισµός των τιµών ενίσχυσης θα βασιστεί στις τιµές των εγκεκριµένων από το ελληνικό κράτος (Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών) ενιαίων τιµολογίων εργασιών - Πρασίνου (εγκατάσταση, συντήρηση φυτείας), Οικοδοµικών (περίφραξη) κ.λπ –
και όχι σε µέσο όρο τιµών εµπορίου.
Η δεύτερη µορφή ενίσχυσης δίνεται
ετησίως και για 8 έτη για την κάλυψη

100% του κόστους για τις εργασίες συντήρησης µε µέγιστο ποσό τα 538 ευρώ
(θα επαναϋπολογιστεί). Στις εργασίες
συντήρησης (µόνο για ιδιώτες διαχειριστές γης, εξαιρούνται τα είδη populus
και salix) περιλαµβάνονται:
Προµήθεια φυταρίων, διάνοιξη λάκκων φύτευσης µε εργάτες σε έδαφος, φύτευση βολοφύτων ή γυµνορίζων φυτών
∆ιαµόρφωση λεκάνης συγκράτησης νερού, άρδευση φυτών, λίπανση
φυτών, φρεζάρισµα εδάφους, βοτάνισµα και σκάλισµα, αραιώσεις.
Καλλιεργητικές φροντίδες: επαναφύτευση φυταρίων που η φύτευσή τους απέτυχε λόγω ξηροθερµικών συνθηκών
ή άλλων αντίξοων κλιµατικών συνθηκών, (ξηρασία, πυρκαγιές, ή άλλες καταστροφές) έως ποσοστό 20%. Το κόστος
βασίζεται σε δεδοµένα των προηγούµενων περιόδων.
Η τρίτη µορφή ενίσχυσης είναι ένα
12ετές πριµ που αφορά µόνο αγρότες,
ανάλογα το είδος καλλιέργειας που θα
«θυσιάσουν» για να βάλουν τα δέντρα:
Για παράδειγµα, σε αρδευόµενες εκτάσεις µε σκληρό σιτάρι η αποζηµίωση θα
είναι 37,5 ευρώ ανά στρέµµα ετησίως,
για το καλαµπόκι 35,1 ευρώ το στρέµµα,
για τον ηλίανθο 30 ευρώ κ.ο.κ.

