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Οι ΑΠΕ
και τα βάρη
στη γεωργία
Σε νέα εστία επιβάρυνσης της
αγροτικής παραγωγής εξελίσσονται τα project φωτοβολταϊκών του κάµπου. σελ. 10

Βοσκοτόπια
& σημείωμα
απολογίας
Με σηµείωµα απολογίας για το
νέο χάος στην κατανοµή των
βοσκοτόπων, µοιάζει το τελευταίο non paper από ΥΠΑΑΤ και
ΟΠΕΚΕΠΕ. σελ. 8-9, 49
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Πετσοκομμένη
προκαταβολή
από άσφαιρες
επιλεξιμότητες
σκάρτα ΑΤΑΚ

Ένας μήνας
για Νέους
Αγρότες
Για τα µέσα Νοεµβρίου τοποθετεί ο προϊστάµενος των διαχειριστικών αρχών, Θύµιος
Τσιατούρας, τη νέα προκήρυξη Νέων Αγροτών. σελ. 16-17

Αναστάτωση και γραφειοκρατία
χωρίς τέλος φέρνει η ελλειμματική
agrenda - σελ. 6

ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 07:49 - ∆ύση 18:28

Σκέψεις για δραστική µείωση του παρακρατήµατος στις
µεταβιβάσεις δικαιωµάτων
εν όψει της νέας ΚΑΠ. σελ. 4

Νοέμβριο
οι αιτήσεις
οινάμπελων
Στρεµµατικά ανώτατα όρια στις
νέες άδειες φύτευσης οινάµπελων, εισάγει η νέα ΚΥΑ, ανοίγοντας άµεσα και το δρόµο
των αιτήσεων. σελ. 44

προκαταβολή του τσεκ στους αγρότες

Μήνας 10ος, Εβδ. 43η

Φθηνότερα
μεταβιβάσεις
δικαιωμάτων

ΣΕΛΗΝΗ: 24 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Πολλές ΑΠΕ
λίγοι αγρότες

∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1,16170

905.53

905
900 908.13

901.15

890

φίας ακούει στη λέξη «σχεδιασµός». Είναι σα-

880

φές ότι χρειάζεται περισσότερη δουλειά και λι-

875

γότερη επικοινωνία. Βεβαίως, ο τρόπος µε τον

(27/10 )

Τετάρτη

20/10

Πέµπτη

21/10

∆ευτέρα

25/10

Τρίτη

26/10

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 21

Τετάρτη

27/10

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,06518

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

TΖΙΡΟΣ
28.326.968

885

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
131,94100

Με µειωµένες ποσότητες κυρίως στα χοντρά πορτοκάλια και
τιµή έως 40 λεπτά οι Ναβαλίνες. Νέα άνοδος στη Φότζια κατά
5 ευρώ ο τόνος για το σκληρό σιτάρι, µε την εξαγωγή στα 510
ευρώ. Από 0,80 ευρώ εκκινούν οι συναλλαγές στο ακτινίδιο,
αλλά θέτουν γερές βάσεις για µια από τις πιο αποδοτικές σεζόν
για την τιµή παραγωγού. Στα 72 λεπτά στο εκκοκκιστήριο το
σύσπορο και ενιαία τιµή για προβροχικά και µεταβροχικά.

902.09

895

Η ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτρο-

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,84446

905,84

ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
910

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
1,43130

οποίο είναι δοµηµένες στη χώρα µας οι εξουσίες (οικονοµική, νοµοθετική, εκτελεστική, δικαστική κ.α.) και φυσικά η άµεση συνάρτηση
αυτών µε κατεστηµένα συµφέροντα δεν αφήνουν πολλά περιθώρια επανασχεδιασµού. Ει-

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

δικά σε θέµατα που άπτονται της ακίνητης πε-

Σάββατο 30-10-2021

ριουσίας, των χρήσεων γης και βεβαίως του

Νεφώσεις µε τοπικές βροχές,
παροδικά αυξηµένες και τοπικές
βροχές στη Μακεδονία.
Σποραδικές καταιγίδες κυρίως
στις νότιες και παραθαλάσσιες
περιοχές. Άνεµοι µέτριας έντασης
από ανατολικές διευθύνσεις κατά
τόπους ισχυροί µε εξασθένηση
κατά τις βραδινές ώρες. Μικρή
άνοδος της θερµοκρασίας κυρίως
στα δυτικά και βόρεια.

τρόπου αξιοποίησης δηµοσίων εκτάσεων.
Έτσι, ενώ όλοι παραδέχονται πως το υπ’ αριθµόν
ένα πρόβληµα της ελληνικής γεωργίας είναι
ο µικρός και πολυτεµαχισµένος κλήρος, κανείς εκ των ιθυνόντων δεν δείχνει διατεθειµένος να αναλάβει πρωτοβουλίες που θα διευκολύνουν την αναγκαία µεγέθυνση του κλήρου. Πολλώ δε µάλλον, τη µεταβίβαση των παραγωγικών γαιών σε επαγγελµατίες της αγροτικής παραγωγής και την ισχυροποίηση των υφιστάµενων αγροτικών εκµεταλλεύσεων.
Αντίθετα, αυτό που γίνεται στην πράξη, ενδεχοµένως και χωρίς να υπακούει κατ’ ανάγκη
σε κάποιο ξεκάθαρο σχεδιασµό είναι να αφήνονται µονίµως στην τύχη τους οι σηµερινοί άµεσα εµπλεκόµενοι στο πεδίο της αγροτικής παραγωγής. Έτσι ώστε, µε τον καιρό, κάποιοι άλλοι, όπλο την οικονοµική ισχύ
(κεφαλαιούχοι), να θέτουν σταδιακά υπό τον
έλεγχό τους τις παραγωγικές γαίες και να
προετοιµάζουν, µε τους δικούς τους βέβαια
όρους, στην εµπλοκή στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής.
∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η ασάφεια αναφορικά
µε τις χρήσεις γης, ενώ δυσχεραίνει τη δραστηριότητα των σηµερινών επαγγελµατιών
του αγροτικού χώρου, αφήνει χώρο σε αλλότρια οικονοµικά συµφέροντα να αποκτούν
πρόσβαση σε παραγωγικά αγροκτήµατα και
εκτάσεις που ιστορικά ήταν διαθέσιµες για αγροτική ή κτηνοτροφική χρήση, µεταβάλλοντας στην ουσία τους όρους του παιχνιδιού

14°C
ΦΛΩΡΙΝΑ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Έλκος στα πυρηνόκαρπα

18°C

17°C

KABΑΛΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

5Β
3A

18°C
ΛΑΡΙΣΑ

1A

19°C

20°C

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

6Β

Κυριακή 31-10-2021
Αίθριος καιρός µε πρόσκαιρες
νεφώσεις τις πρωινές ώρες,
τοπικές βροχές στα ανατολικά και
νότια και ενδεχόµενο σποραδικών
καταιγίδων στα ∆ωδεκάνησα.
Άνεµοι µέτριοι στα δυτικά
ανατολικοί νοτιοανατολικοί και
στα ανατολικά βόρειοι
βορειοανατολικοί κατά τόπους
ισχυροί µε βαθµιαία εξασθένηση
από το µεσηµέρι. Θερµοκρασία
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

∆ευτέρα 01-11-2021
και Τρίτη 02-11-2021
Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες
µε τοπικές βροχές στα ανατολικά
και τα νότια. Περιορισµένη
ορατότητα πρωί και βράδυ στα
δυτικά και τα βόρεια. Άνεµοι

12°C
HΡΑΚΛΕΙΟ

µέτριοι στα δυτικά από ανατολικές
διευθύνσεις που βαθµιαία θα
στραφούν σε νότιους και στα
ανατολικά βόρειοι ιδίας έντασης.
Νέα άνοδος της θερµοκρασίας.

Τετάρτη 03-11-2021 ως
Παρασκευή 05-11-2021
Λίγες νεφώσεις παροδικά
αυξηµένες µε τοπικές βροχές
στα βόρεια της χώρας και στο
Αιγαίο. Άνεµοι µέτριας έντασης
στα ανατολικά βόρειοι
βορειοανατολικοί και στα
υπόλοιπα από βόρειες
διευθύνσεις. Θερµοκρασία
χωρίς αξιόλογη µεταβολή.

Η ασθένεια του έλκους είναι µία από τις
σοβαρότερες βακτηριώσεις των
πυρηνόκαρπων και προκαλεί
αποξηράνσεις κλάδων και ολόκληρων
δέντρων. Οφείλεται στο βακτήριο
Pseudomonas syringae pv.
Morsprunorum, το οποίο προκαλεί το
σχηµατισµό ελκών στους κλάδους, µε
αποτέλεσµα ξηράνσεις οφθαλµών,
κεντρίων, κλαδίσκων, κλάδων και
αφετέρου κηλιδώσεις φύλλων και
σπανιότερα καρπών. Σε περίπτωση
προσβολής κεντρίων και οφθαλµών, η
µείωση της παραγωγής αγγίζει το 80%.
Ευαισθησία στην ασθένεια εµφανίζουν
ιδιαίτερα η κερασιά και η δαµασκηνιά.

Μέτρα Αντιµετώπισης

3-7Bf

Άνεµοι στα δυτικά
από ανατολικές
διευθύνσεις 4 µε
6 µποφόρ και στο
Ιόνιο τοπικά 7
µποφόρ, ενώ στα
ανατολικά και Αιγαίο
από 3-6 µποφόρ.

Τα µέτρα για την αντιµετώπιση του
βακτηριακού έλκους συνίστανται στην
αφαίρεση και το κάψιµο των
προσβεβληµένων κλαδιών, στην
αποφυγή δηµιουργίας πληγών, στη
διενέργεια δύο ψεκασµών το
φθινόπωρο µε βορδιγάλειο πολτό 1%
ή οξυχλωριούχο χαλκό 0,5% και στη
χρήση ανθεκτικών ποικιλιών ή
υποκειµένων. Επιπλέον, προτείνονται
ψεκασµοί µε φυτοπροστατευτικά
σκευάσµατα το φθινόπωρο, όταν
αρχίζουν να πέφτουν τα φύλλα και
την άνοιξη, πριν και µετά την άνθηση.

και νοθεύοντας τον ανταγωνισµό.
Με άλλα λόγια, εκεί που οι παραδοσιακοί επαγγελµατίες του αγροτικού χώρου, είχαν να αντιµετωπίσουν τους εκτός επαγγέλµατος ιδιοκτήτες αγροτικής γης (γιατρούς, δικηγόρους
κ.α.), σήµερα καλούνται να ανταγωνισθούν
µεγάλες εταιρείες και funds, τα οποία καλοβλέπουν τις αγροτικές εκτάσεις, είτε για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα και ανεµογεννήτριες, είτε για να επενδύσουν σε θερµοκήπια και εντατικές αγροτικές εκµεταλλεύσεις, οδηγώντας έτσι στο περιθώριο µε µαζικό και βίαιο τρόπο µεγάλες οµάδες αγροτικού
πληθυσµού.
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Agrenda

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Με βάση το ΟΣ∆Ε οι ποσότητες που θα
διαθέτει ο παραγωγός στις λαϊκές σελ. 46
• Από τις 15 Νοεµβρίου οι αιτήσεις για
άδειες φύτευσης αµπέλου σελ. 44-45

• Τα νέα τρακτέρ X7 της McCormick µε
κοντό ευέλικτο µεταξόνιο σελ. 18-39
• Σοβαρό ζήτηµα ρευστότητας λόγω
αύξησης στο λογαριασµό ∆ΕΗ σελ. 12

• Μέχρι 40 λεπτά πιάνουν τα µεγάλα µεγέθη
στα πορτοκάλια Ναβαλίνες σελ. 19
• Νέα άνοδος 5 ευρώ στη Φότζια για το
σκληρό, στα 510 ευρώ η εξαγωγή σελ. 37

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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Λιγότερο παρακράτημα

σε πωλήσεις δικαιωμάτων χωρίς γη
2022

Τελευταία χρονιά
µεταβιβάσεων
δικαιωµάτων το 2022
µε την τρέχουσα ΚΑΠ.
«Ενόψει της νέας
προγραµµατικής περιόδου,
φτάνουµε σε µια περίοδο
που θα «ανοίξουν όλα τα
βιβλία», ανέφερε µε νόηµα
ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ
∆ηµήτρης Μελάς σχετικά
µε την κατάσταση µε τα
βοσκοτόπια.

Σχέδιο
Η νέα ΚΑΠ
δεν παρέχει
πλέον σαφώς
τη δυνατότητα
εφαρμογής
παρακρατήματος
επί της μεταβίβασης
δικαιωμάτων
χωρίς γη, ενώ ήδη
εξετάζεται η μείωσή
του από το 25% που
είναι σήμερα

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η µείωση ή η κατάργηση της παρακράτησης ως προς την αξία των
δικαιωµάτων που αφορά τη µεταβίβαση-πώλησή τους χωρίς γη, είναι µία από τις ενέργειες που εξετάζεται ώστε να ενισχυθεί η πρόσβαση στο νέο καθεστώς επιδοτήσεων της ερχόµενης ΚΑΠ, επαγγελµατιών και νεοεισερχόµενων
στον αγροτικό χώρο. Σήµερα, η
παρακράτηση υπέρ Εθνικού Αποθέµατος φτάνει στο 25% της αξίας των δικαιωµάτων όταν αφορά
µεταβίβαση χωρίς γη εκτός περιπτώσεων συγγένειας µεταξύ των
συναλλασσόµενων. Το ποσοστό
αυτό λειτουργεί ως φρένο σε κάποιες περιπτώσεις και οδηγεί τελικά στην απόφαση ενοικίασης
παρά πώλησης των δικαιωµάτων
από εκείνους που τα έχουν στην
κατοχή τους αλλά δεν έχουν επιλέξιµη γη να τα ενεργοποιήσουν.
Ως εκ τούτου εκτιµάται µία µείωση του ποσοστού (π.χ στο 10%
ή επαναφορά στο 20% όπως το
2015) µπορεί µεν να µειώσει το
ποσό που πηγαίνει προς το Εθνικό Απόθεµα, ωστόσο µπορεί να αποτελέσει ένα κίνητρο πώλησης αντί ενοικίασής τους.

Αξίζει να σηµειωθεί εδώ, πως όσον αφορά ειδικότερα τις µεταβιβάσεις των δικαιωµάτων, ο ευρωπαϊκός κανονισµός της νέας ΚΑΠ
αναφέρει απλά ότι «τα δικαιώµατα
βασικής ενίσχυσης θα µεταβιβάζονται µόνο σε ενεργούς αγρότες».
Αντίθετα, ο τρέχον κανονισµός ήταν αυτός που έδινε ρητά (Άρθρο
34 παρ. 4 Καν ΕΕ 1307/2013) τη
δυνατότητα στο κράτος µέλος να
κάνει τη συγκεκριµένη παρακράτηση υπέρ του Εθνικού Αποθέµατος. Μένει να φανεί λοιπόν αν αυτό σηµαίνει απλά ότι τα κράτη-µέλη έχουν στη νέα ΚΑΠ πλήρη ευελιξία ως προς το θέµα των κανόνων στις µεταβιβάσεις, ή τελικά
δυσκολεύει ακόµα και η εισαγωγή ενός µικρού ποσοστού παρακράτησης.
Το παραπάνω έχει χαρακτήρα
κινήτρου, ωστόσο υπάρχουν και
αντικίνητρα ως προς την κατοχή
δικαιωµάτων χωρίς γη, τα οποία

Στο 25% σήµερα
Σήµερα εφαρµόζεται
παρακράτηση 25% επί της
αξίας των δικαιωµάτων, που
µεταβιβάζονται χωρίς να
συνοδεύονται µε επιλέξιµη γη

προς το παρόν εξετάζονται από µερίδα κρατών-µελών της ΕΕ. Ένα από αυτά είναι η η αξία των δικαιωµάτων που νοικιάζονται να µειώνεται ετησίως κατά τη διάρκεια
της ΚΑΠ. Αυτό θα ενθάρρυνε την
πώληση δικαιωµάτων σε κατ’ επάγγελµα αγρότες ή ενεργούς αγρότες ή τελικά θα οδηγούσε τους ιδιοκτήτες των δικαιωµάτων να ξεκινήσουν τη δική τους αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, υπάρχει
και η ιδέα για ένα πλαφόν 5ετίας
για την ενοικίαση.
∆ηλαδή ο κάθε αγρότης δεν θα
µπορεί να νοικιάσει τα δικαιώµατα για πάνω από 5 χρόνια. Τα δύο
παραπάνω αντικίνητρα, µαζί µε τη
µείωση του παρακρατήµατος για
τις πωλήσεις δικαιωµάτων, θα µπορούσαν να επιφέρουν πραγµατικά µία ανακατάταξη στις µεταβιβάσεις ώστε να µπορέσουν να αποκτήσουν πιο εύκολα και οριστικά δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης
όσοι πραγµατικά παράγουν. Από
εκεί και πέρα είναι και το ζήτηµα
του ενεργού αγρότη, ορισµός απαραίτητος για την ενεργοποίηση
των δικαιωµάτων και τη λήψη όλων των άµεσων ενισχύσεων στη
νέα ΚΑΠ, που φαίνεται πάντως να
«θολώνει» (βλ. σελ. 5) ως προς την
αυστηρότητά του.

Σε ένα µήνα περίπου
πρέπει το στρατηγικό
σχέδιο της ΚΑΠ να είναι
έτοιµο προς αποστολή
στην Κοµισιόν. Προς το
παρόν όµως το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης
κρατά κλειστά τα χαρτιά
του για όλες τις εξελίξεις
στο σύστηµα των άµεσων
ενισχύσεων.

Ευελιξία

Ο ευρωπαϊκός κανονισµός
έχει σαφέστατα κενά τα
οποία µεταφράζονται ως
«ευελιξία» προς τα κράτηµέλη, ωστόσο αυτό
δυσκολεύει τη δουλειά της
χάραξης του στρατηγικού
σχεδίου, καθώς η πρόταση
µπορεί να απορριφθεί για
πράγµατα που θεωρούνται
σήµερα δεδοµένα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Μόνη πηγή αναπλήρωσης Εθνικού Αποθέµατος
η οριζόντια µείωση δικαιωµάτων, λέει η ΚΑΠ

Τιµολόγια και ελάχιστη πυκνότητα βόσκησης
για τον ενεργό αγρότη στην Ιρλανδία

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισµός για την ΚΑΠ δεν αναφέρει ρητά,
όπως ο τρέχον, ότι τα δικαιώµατα που δεν ενεργοποιούνται για 2 έτη,
επιστρέφουν στο Εθνικό Απόθεµα, οπότε κι αυτό είναι κάτι που µένει
να αποσαφηνιστεί εν καιρώ. Γενικά λείπει εξολοκλήρου το Άρθρο περί
Αναπλήρωσης του Εθνικού Αποθέµατος, παρά µόνο ως δυνατότητα
εµφανίζεται η «οριζόντια µείωση της αξίας δικαιωµάτων» αν τυχόν δεν
φτάνει το Απόθεµα για να πληρωθούν όλοι οι δικαιούχοι. Οι αρχές λοιπόν
πρέπει να το «πάρουν πάνω τους» όσον αφορά τις σχετικές αποφάσεις.

Προσκόµιση τιµολογίων και ελάχιστη πυκνότητα βόσκησης 0,15 ΜΜΖ ανά
εκτάριο είναι το πλάνο της Ιρλανδίας για τον ορισµό του ενεργού αγρότη
την ερχόµενη περίοδο. Αν δεν τηρείται η συγκεκριµένη πυκνότητα
βόσκησης, θα πρέπει να αποδεικνύεται η παραγωγή ζωοτροφών. «Αυτοί
που τους λέµε «αγρότες του καναπέ» και δεν εξασκούν κάποια αγροτική
δραστηριότητα αναµένεται να προστεθούν στην «αρνητική λίστα»
προσώπων που δεν δικαιούνται βασική ενίσχυση», αναφέρει το σχετικό
άρθρο της farmersjournal που έχει το ρεπορτάζ.

Πισωγύρισμα
το νέο σχέδιο
για τον ενεργό

kontonis@agronews.gr

Μεγάλο πισωγύρισµα στο σχεδιασµό για τον ορισµό του ενεργού αγρότη στην ερχόµενη ΚΑΠ, αποτελεί η σκέψη του ΥΠΑΑΤ, να ενεργοποιήσει την παράγραφο του ευρωπαϊκού κανονισµού που δίνει
τη δυνατότητα στα κράτη-µέλη να
θεωρήσουν ενεργούς αυτόµατα όσους λαµβάνουν έως 5.000 ευρώ
άµεσες ενισχύσεις.
Η σχετική δυνατότητα είχε ενεργοποιηθεί στα πλαίσια της τρέχουσας ΚΑΠ (ΦΕΚ 147/Β/22-1-2015,
Άρθρο 3, παράγραφος 3). Οπότε,
εφόσον οι αρµόδιες αρχές προχωρήσουν µε αυτόν τον τρόπο το σχεδιασµό του στρατηγικού σχεδίου,
γυρνάµε πάλι στα ίδια, µε ό,τι και
να σηµαίνει αυτό για το αφήγηµα
που ακούγεται αρµοδίως στις διαβουλεύσεις ότι την ερχόµενη περίοδο οι ενισχύσεις θα πάνε µόνο σε
αυτούς που πραγµατικά παράγουν.
Εν ολίγοις, σε αυτή την περίπτωση το 2023 θα θεωρηθούν αυτόµατα ενεργοί όσοι έλαβαν άµεσες ενισχύσεις το 2022 έως και 5.000 ευρώ. Σηµειώνεται ότι κάτι αντίστοιχο έγινε το πρώτο έτος εφαρµογής
της τρέχουσας ΚΑΠ (2015) όπου µέτρησαν οι επιδοτήσεις του 2014.
Αυτός µάλιστα είναι και ένας έµ-

µεσος τρόπος να αντιµετωπιστεί η
µη ενεργοποίηση του καθεστώτος
«µικροκαλλιεργητών» στην ερχόµενη περίοδο, όπου όπως είχε εφαρµοστεί, εξαιρούσε από ελέγχους και ορισµένες προϋποθέσεις
όσους λάµβαναν επιδοτήσεις µέχρι
το ποσό των 1.250 ευρώ.
Για όσους τώρα λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ, εδώ τα πράγµατα µένουν να
αποσαφηνιστούν. Ο τρέχον εθνικός κανονισµός αναφέρει: «Γεωργοί οι οποίοι έλαβαν για το προηγούµενο οικονοµικό έτος άµεσες
ενισχύσεις άνω των 5.000 ευρώ, εφόσον αποδεικνύουν ότι το ετήσιο
ποσό των άµεσων γεωργικών ενισχύσεων είναι τουλάχιστον το 5%
των συνολικών εσόδων, που αποκτήθηκαν από µη γεωργικές δραστηριότητες κατά το προηγούµενο
φορολογικό έτος».
Από εκεί και πέρα, η φόρµουλα που έχει προταθεί στην πολιτική ηγεσία και βασίζεται στον ορι-

Τρέχουσα ΚΑΠ
Το 2015 θεωρήθηκαν αυτόµατα ενεργοί όσοι έλαβαν
άµεσες ενισχύσεις το 2014
έως και 5.000 ευρώ µε την
τρέχουσα ΚΑΠ
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ΟΣΟ ΠΙΟ ΕΛΑΦΡΥΣ
ΓΙΝΕΤΑΙ

Ο σημερινός
ορισμός

Τη δυνατότητα να αποκτήσουν αυτόματα τον
ορισμό και άρα το δικαίωμα επιδοτήσεων για
το 2023 όσοι έχουν το 2022 άμεσες ενισχύσεις
έως 5.000 ευρώ εξετάζει τώρα το ΥΠΑΑΤ

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Agrenda

σµό του ενεργού αγρότη µε βάση
την παράδοση τιµολογίων εξόδωνεσόδων δεν έχει ακόµα εγκαταλειφθεί, αλλά τα πάντα εξαρτώνται από το αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ µπορεί να την
υποστηρίξει. Υπενθυµίζεται πως µε
αυτό το σύστηµα, προαπαιτούµενο
για τη λήψη ενισχύσεων είναι η απόδειξη οικονοµικών συναλλαγών
του αγρότη µέσω του ΜΑΑΕ. Έτσι,
τυχόν ετεροεπαγγελµατίες που είτε πουλούν «µαύρα» την παραγωγή τους, είτε δεν µπορούν να αποδείξουν έστω στοιχειώδη αγροτική δραστηριότητα, δεν θα λαµβάνουν ενισχύσεις. Τα δικαιώµατα
αυτά που «χάνονται» θα πηγαίνουν στο Εθνικό Απόθεµα για ανα-

κατανοµή. Παράλληλα, βλέποντας
πως απειλούνται µε απώλειες στις
ενισχύσεις, το κίνητρο µεταβίβασης επιλέξιµης γης και δικαιωµάτων προς κατ’ επάγγελµα ή νέους
αγρότες είναι σαφώς µεγαλύτερο.
Και τέλος, αν πράγµατι οι ετεροεπαγγελµατίες έχουν σηµαντική αγροτική δραστηριότητα, θα πρέπει
πλέον να είναι «διαφανής» αν θέλουν να συνεχίσουν να καρπώνονται ενισχύσεις, τονώνοντας κατά κάποιον τρόπο και τα φορολογικά έσοδα.
Όπως και να έχει οι εθνικές αποφάσεις για τον ορισµό του ενεργού
αγρότη θα πρέπει να ληφθούν έως
το τέλος του έτους.

1. Άµεσες ενισχύσεις
χορηγούνται µόνο σε ενεργούς
γεωργούς.
2. ∆εν θεωρούνται ενεργοί
γεωργοί όσοι δηλώνουν
γεωργικές εκτάσεις
αποτελούµενες σε ποσοστό
άνω του 50% από εκτάσεις
διατηρούµενες εκ φύσεως
σε κατάσταση κατάλληλη για
βόσκηση ή καλλιέργεια, χωρίς
να ασκούν την ελάχιστη
γεωργική δραστηριότητα επ
αυτής, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 2, παράγραφος 5.
3. Εξαιρουµένων των γεωργών
της παραγράφου 2, γεωργοί,
οι οποίοι έλαβαν για το
προηγούµενο οικονοµικό έτος
άµεσες ενισχύσεις έως και
5.000 ευρώ θεωρούνται
ενεργοί γεωργοί. Ειδικά
για το έτος αιτήσεων 2015,
λαµβάνεται υπόψη το συνολικό
ποσό των άµεσων ενισχύσεων,
που δικαιούνταν ο γεωργός [...]
για το έτος αιτήσεων 2014 [...].
4. Γεωργοί, οι οποίοι έλαβαν
για το προηγούµενο οικονοµικό
έτος άµεσες ενισχύσεις άνω
των 5.000 ευρώ θεωρούνται
ενεργοί γεωργοί, εφόσον
αποδεικνύουν ότι το ετήσιο
ποσό των άµεσων ενισχύσεων
είναι τουλάχιστον το 5% των
συνολικών εσόδων, που
αποκτήθηκαν από µη γεωργικές
δραστηριότητες κατά το πλέον
πρόσφατο οικονοµικό έτος, για
το οποίο υπάρχουν στοιχεία. [...]
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ΠΛΗΡΩΜΕΣ.ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Εγκρίσεις πιστώσεων 90 εκατ. ευρώ για τα Βιολογικά του 2021
Σήµα για την πληρωµή της προκαταβολής των Βιολογικών
(Γεωργία και Κτηνοτροφία) του έτους εφαρµογή 2021 δίνει η
έκδοση τεσσάρων αποφάσεων έγκρισης πιστώσεων συνολικού
ποσού 90,09 εκατ. ευρώ, που δηµοσιεύτηκαν στη ∆ιαύγεια.
Πρόκειται για την επόµενη -µετά την προκαταβολή του τσεκσηµαντική πληρωµή που περιµένει ο αγροτικός κόσµος και
συνήθως γίνεται µέσα στον Νοέµβριο, µε τον κοινοτικό κανονισµό

Απώλειες στα
ποσά που έλαβαν
οι παραγωγοί και
λόγω γραμμικής
μείωσης 2,5% υπέρ
Αποθέματος και
παρακράτησης 2,09%
για τη δημοσιονομική
πειθαρχία

ΠΛΗΡΩΜΗ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΝΙΑΙΑΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

να ορίζει τελική προθεσµία πληρωµής την τελευταία ηµέρα του
Νοεµβρίου. Το γεγονός ότι οι αποφάσεις µε τις εγκρίσεις των
πιστώσεων δηµοσιεύτηκαν αρκετά νωρίς αφήνει ανοιχτό το
ενδεχόµενο η πληρωµή φέτος να γίνει νωρίτερα. Ωστόσο, το
σύνηθες είναι η εν λόγω πληρωµή να «γράφεται» από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ στις 30 Νοεµβρίου και η πίστωση των λογαριασµών
των δικαιούχων να γίνεται κάποιες ηµέρες αργότερα.

ΠΑΡΑΓΩΓΟI
ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΟΣ∆Ε

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI

ΠΙΣΤΩΘΗΚΑΝ
ΕΥΡΩ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟI
ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ

ΠΕΡΥΣΙ

696.596.000

539.609

653.283

589.192

ΦΕΤΟΣ

633.434.763

521.657

671.061

591.459

ΒΑΣΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

ΑΤΑΚ και επιλεξιμότητες
έκοψαν τη βασική ενίσχυση

ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Μπορεί να έγινε λίγες ώρες νωρίτερα από το
προγραµµατισµένο η πίστωση της προκαταβολής του τσεκ, ωστόσο κι αυτή η πληρωµή
έφερε σοβαρές µειώσεις στα ποσά που έλαβαν και µεγάλη απογοήτευση στον αγροτικό κόσµο. Τα µεγαλύτερα προβλήµατα εντοπίζονται στην ταυτοποίηση της ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ) και στις επιλεξιµότητες. Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι όσοι παραγωγοί έκαναν αλλαγές στο Ε9 ή στο ΑΤΑΚ ή έχουν δηλώσει στο ΟΣ∆Ε συνολικά τα στρέµµατα µιας περιοχής, τα οποία ωστόσο στο Ε9
φαίνονται σαν πολλά ξεχωριστά αγροτεµάχια, δεν πληρώθηκαν καθόλου.
Στα προβλήµατα θα πρέπει να προστεθεί και
η καθυστέρηση µε την οποία
ανέβηκε στο ηλεκτρονικό
Κληµεντίνες
σύστηµα η εξατοµίκευση
Ενίσχυση 70 ευρώ
της πληρωµής, εξέλιξη που
το στρέµµα σε
συνδέεται, όπως και πολλά
παραγωγούς µε
από τα προβλήµατα της πληµανταρίνια Κληµερωµής, µε τις «αψιµαχίες»
ντίνες για απώλεια
που ακολουθούν την πορεία του διαγωνισµού για
εισοδήµατος
την ανάθεση του έργου του
τεχνικού συµβούλου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα, στην εκλογική περιφέρεια του υπουργού σπήλιου Λιβανού, στο
Νεοχώρι Αιτωλοακαρνανίας, 70.000 στρέµµατα έµειναν απλήρωτα, λόγω µη επιλεξιµότητας για διαφορές του ενός και των δύο µέτρων. Να σηµειωθεί, βέβαια, ότι πρόκειται για
θέµατα, τα οποία στο αµέσως επόµενο διάστη-

µα και αφού ξεκινήσουν οι διοικητικές πράξεις θα διορθωθούν. Μάλιστα, το γεγονός ότι
το σύστηµα παρέµεινε αυτό το διάστηµα κλειστό, σε πείσµα του µηχανογράφου, επισηµαίνεται και στην ίδια την ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σχετικά µε την πληρωµή του τσεκ, στην
οποία αναφέρεται ότι «το σύστηµα για την υποβολή διοικητικών πράξεων για την Ενιαία
Αίτηση Ενίσχυσης 2021 θα είναι διαθέσιµο
στις αρχές της επόµενης εβδοµάδας».
Εκτός από τις παραπάνω περιπτώσεις, δεν
είναι λίγοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι στους
οποίους φαίνεται να έγραψε ήδη το «ψαλίδι» που αναµένεται να εκδηλωθεί οριζόντια
στην επερχόµενη εξόφληση του ∆εκεµβρίου.
Βέβαια, σηµειώνεται ότι η εικόνα αυτή δεν είναι καθολική, ενώ αποκλίσεις της τάξης του
4,5% αποδίδονται στην παρακράτηση της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας και υπέρ Αποθέµατος. Η ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών ξεκαθαρίζει ότι «για τη διασφάλιση της
τήρησης του εθνικού ανώτατου ορίου του κα-

θεστώτος βασικής ενίσχυσης 2021, εφαρµόστηκε κατ’ επιταγή της ΕΕ γραµµική µείωση
της αξίας των ∆ικαιωµάτων Βασικής Ενίσχυσης σε ποσοστό 2,09%.
Επίσης, για την κάλυψη των περιπτώσεων
χορήγησης δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης
από το Εθνικό Απόθεµα σε γεωργούς Νεαρής
ηλικίας και σε γεωργούς που αρχίζουν την
γεωργική τους δραστηριότητα εφαρµόστηκε
γραµµική µείωση στην αξία όλων των δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης σε ποσοστό 2,5%».
Ειδικότερα, τώρα, να σηµειωθεί ότι φέτος Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης υπέβαλλαν 671.061
παραγωγοί, εκ των οποίων δικαιούχοι βασικής
ενίσχυσης είναι 591.459 µε αξία δηλούµενων
δικαιωµάτων 948.305.791 ευρώ.
Ευρήµατα που επηρέασαν µερικά ή ολικά την
πληρωµή των δικαιούχων αφορούν κυρίως:
1. Γεωργούς (63.216) µε µη τεκµηρίωση ιδιοκτησίας ή µη κατοχή στις 31/5/2021 για
το σύνολο ή µέρος των αγροτεµαχίων που
δηλώθηκαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης

Αιτήσεις για ενισχύσεις σε χοίρους και µέλι ως 22 Νοέµβρη
Περιθώριο µέχρι τη ∆ευτέρα 22 Νοεµβρίου έχουν οι ενδιαφερόµενοι να
υποβάλλουν αιτήσεις για την κρατική ενίσχυση covid-19 που αφορά παραγωγούς
µελιού, χοίρου και µαύρου χοίρου. ∆ικαιούχοι όσοι πληρούν τους εξής όρους:
1. Για τους εκτροφείς χοίρων δικαιούχοι είναι όσοι έχουν υποβάλει στοιχεία για τον
αριθµό των χοιροµητέρων και κάπρων για το έτος 2020.
2. Ειδικά για τους εκτροφείς µαύρου χοίρου δικαιούχοι είναι οι εκτροφείς ελληνικού
µαύρου χοίρου που είναι εγγεγραµµένοι στο γενεαλογικό βιβλίο της ως άνω φυλής.
3. Για τους µελισσοκόµους δικαιούχοι είναι όσοι έχουν ενταχθεί στο Μέτρο 3.2 του
µελισσοκοµικού προγράµµατος για το έτος 2020.

2021 σε σχέση µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε, κατόπιν διεύρυνσης µηχανογραφικών ελέγχων όπως είχε προαναγγελθεί. Η ασυµφωνία
στην έκταση που διαπιστώθηκε σε 113.379
αγροτεµάχια θα προσδιοριστεί µηχανογραφικά στην εκκαθάριση.
2. Γεωργούς (61.794) µε δικαιούµενο ποσό
βασικής ενίσχυσης µικρότερο των 250 ευρώ.
3. Γεωργούς (4.114) που κρίθηκαν µη δικαιούχοι µετά από ελέγχους, λόγω µεγάλης
απόκλισης δηλωθέντων και προσδιορισθέντων στοιχείων.
4. Γεωργούς (4.120) για τους οποίους εκκρεµεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων µεταβίβασης δικαιωµάτων
(προσκόµιση συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, σύνθετες περιπτώσεις κληρονοµιάς
κλπ.). Ο συνολικός αριθµός των αιτήσεων µεταβίβασης δικαιωµάτων ανήλθε στις 41.747.
5. Γεωργούς (748) για τους οποίους εκκρεµεί το αποτέλεσµα ελέγχου του κριτηρίου του
ενεργού γεωργού καθόσον δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εκκαθάρισης φορολογίας
εισοδήµατος από το υπουργείο Οικονοµικών.
6. Γεωργούς (584) που δεν ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού
που δήλωσαν στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης
µε το τραπεζικό ίδρυµα.
7. Γεωργούς (98) που δεν πληρούν το κριτήριο του ενεργού γεωργού σύµφωνα µε το
άρθρο 9 του Καν (ΕΕ) 1307/2013. Για τον έλεγχο του κριτηρίου των παραγωγών αυτών
χρησιµοποιούνται τόσο τα δικαιούµενα ποσά των άµεσων ενισχύσεων έτους αιτήσεων
2020, όσο και τα οικονοµικά τους στοιχεία
του φορολογικού έτους 2020.
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«Με την τροποποίηση
κατανοµής της ΚΥΑ
των βοσκοτόπων
επιτυγχάνεται η
αποκατάσταση µιας
σειράς χρόνιων
στρεβλώσεων»,
ισχυρίζεται το
υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης.

Έγγραφο «απολογία»
για τα νέα βοσκοτόπια
Κτηνοτρόφους με
κτηνοτρόφους επιχειρεί
να διχάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ,
την ώρα που αφήνει
ανοιχτές τις «πληγές» στο
Εθνικό Απόθεμα

σπάθεια να διαχειρισθεί ποικιλοµορφία αιτηµάτων για άµεσα δικαιώµατα και ενισχύσεις
από το Εθνικό Απόθεµα, η κυβέρνηση επιχειρεί οριζόντιες περικοπές σε εκτάσεις (βοσκοτόπια) που αφορούν σε γνήσιους επαγγελµατίες του χώρου, ενώ την ίδια στιγµή δεν εξασφαλίζει τον αποκλεισµό ετερόκλητων συµφερόντων που νέµονται κοινοτικούς πόρους σε βάρος των αγροτών.

Αναλυτικά το ενηµερωτικό σηµείωµα:

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Στην έκδοση ενηµερωτικού σηµειώµατος µε διευκρινίσεις επί της ΚΥΑ για το νέο πλαίσιο κατανοµής βοσκοτόπων, υποχρεώνεται το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης µετά τις αντιδράσεις
που εκδηλώνονται από την πλευρά των κτηνοτρόφων για σηµαντικές περικοπές στις εκτάσεις
και στα δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης που πηγάζουν εξ αυτών. Σηµειωτέον ότι σε µια προ-

Με την τροποποίηση κατανοµής της ΚΥΑ των
βοσκοτόπων επιτυγχάνεται η αποκατάσταση
µιας σειράς χρόνιων στρεβλώσεων και καταστρατηγήσεων στον τρόπο κατανοµής των δηµοσίων εκτάσεων λειτουργώντας πάντοτε εντός
των περιορισµών που µας θέτει το Κοινοτικό
θεσµικό πλαίσιο και εντός των εθνικών επιλογών που έγιναν τα προηγούµενα χρόνια. Η
νέα ΚΥΑ διαµορφώνει ένα πιο δίκαιο και αντικειµενικό πλαίσιο στη κατανοµή των ενισχύσεων στους κτηνοτρόφους που ξεκινούν
τώρα τη γεωργική τους δραστηριότητα. Ένα
πλαίσιο που θα πρέπει, µαζί µε άλλες παρεµβάσεις και ελέγχους, να ανταποκρίνεται και
να συµµορφώνεται στις υποχρεώσεις που θέτει η νέα ΚΑΠ σε κάθε Κράτος – Μέλος της Ε.Ε.
Ειδικότερα, οι κύριες βελτιωτικές παρεµβά-

σεις που έχουν ενσωµατωθεί συνοψίζονται
στα παρακάτω:
1) Αντιµετωπίζουµε την υπέρµετρη και σε ορισµένες περιπτώσεις αδικαιολόγητη αύξηση του αριθµού των δηλωθέντων αµνοεριφίων. Αυτό οδηγούσε σε αντίστοιχη υπέρµετρη απαίτηση δηµοσίων εκτάσεων και άρα ανάλογη απαίτηση σε ποσά
από το εθνικό απόθεµα. Επιπλέον, είχε ως αποτέλεσµα την έλλειψη διαθέσιµων δηµόσιων εκτάσεων για κατανοµή και παρακράτηση µεγαλύτερων ποσών από το σύνολο των αγροτών της χώρας. Καθώς οι απαιτήσεις βόσκησης για τα νεαρά
αµνοερίφια είναι πολύ µικρότερες από των ενηλίκων, διατηρούµε την αντιστοιχία κατανοµής έκτασης για κάθε ενήλικο ζώο (0.15 ΜΜΖ ανά ζώο µεγαλύτερο 1 έτους), ενώ µειώνουµε την αντίστοιχη
αναλογία για τα νεαρά ζώα (κάτω του έτους) στο
1/3 δλδ. 0.05 ΜΜΖ ανά ανήλικο ζώο.
Είναι αυτονόητο, άλλωστε, ότι όσοι νέοι επιθυµούν πραγµατικά να ασχοληθούν µε την κτηνοτροφία επιλέγουν να ξεκινήσουν την δραστηριότητα τους µε παραγωγικά ζώα. (Σε ορισµένες περιοχές καταγράφηκε αύξηση του πληθυσµού των
αµνοεριφίων από το 2015 κατά 650%)
2) Αποτρέπουµε την υπέρµετρη αύξηση των απαιτήσεων σε δηµόσιες εκτάσεις βοσκοτόπων, από κτηνοτρόφους που παίρνουν δικαιώµατα εθνικού αποθέµατος µε πολυετή συµβόλαια ιδιωτι-

κών εκτάσεων και το επόµενο έτος αιτούνται δηµόσιες εκτάσεις.
Γι’ αυτό το λόγο, η συγκεκριµένη κατηγορία εξαιρείται από την κατ΄ έτος απαίτηση δηµόσιας
κατανοµής. Με την παρέµβαση αυτή, απελευθερώνονται προς διάθεση στους κτηνοτρόφους περισσότεροι δηµόσιοι βοσκότοποι συµβάλλοντας έτσι στην επίτευξη του στόχου µας για το 2022 για
παύση εφαρµογής της «τεχνικής λύσης» (Από µια
πρώτη επεξεργασία των στοιχείων απελευθερώνονται πάνω από 15.000 Ηa βοσκοτόπων)
3) Επικαιροποιούµε και εξορθολογίζουµε τους
συντελεστές κατανοµής σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Η χρήση των συντελεστών κατανοµής που είχε παραµείνει η ίδια από το 2015, µε βάση τα δηλούµενα ζώα και εκτάσεις εκείνης της χρονιάς,
δηµιουργούσε σοβαρές στρεβλώσεις στη δίκαιη
κατανοµή καθώς τα αντίστοιχα στοιχεία εκτάσεων και ζώων σε περιφέρειες της χώρας είχαν µεταβληθεί σηµαντικά.
4) ∆ιαµορφώνουµε συνθήκες ίσης µεταχείρισης
µεταξύ των κτηνοτρόφων που δικαιούνται κατανοµή µέσω της «τεχνικής λύσης» εκτός της περιφέρειας τους, οι οποίοι θα λαµβάνουν πλέον εκτάσεις µε βάση έναν ενιαίο συντελεστή.
Μέχρι πρότινος, ένας κτηνοτρόφος που χρειαζόταν να πάρει κατανοµή εκτός της περιφέρειας
της έδρας εκµετάλλευσης του, λάµβανε για τον ίδιο αριθµό ζώων και έκτασης έως και τα διπλάσια
χρήµατα σε σχέση µε έναν συνάδελφο του κτηνοτρόφο που λάµβανε κατανοµή από άλλη περιφέρεια. Εφεξής, µε τη νέα ΚΥΑ τέτοιου είδους περιπτώσεις δεν θα υφίστανται.
5) ∆ιασφαλίζουµε την ορθή και δίκαιη κατανοµή των κοινοτικών ενισχύσεων σε εκείνους που
πραγµατικά παράγουν.
Επιβάλλονται µειώσεις στις εκτάσεις κατανοµής
βοσκοτόπων, όταν στον επιτόπιο έλεγχο καταγραφεί αδικαιολόγητη µείωση ζωικού κεφαλαίου.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

«H νέα τροποποιητική απόφαση, έχει
ως στόχο να περιορίσει την υπέρµετρη
ζήτηση από το Εθνικό Απόθεµα, αλλά
και να καταργήσει την τεχνική λύση
που δεν ήθελε κανείς», υποστήριξε
ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Σπήλιος Λιβανός σε συνάντηση µε
τον αν. Γραµµατέας της ΚΟ της Ν∆,
βουλευτή Λάρισας, Χρήστο Κέλλα
και τους προέδρους των Συλλόγων
Αγελαδοτρόφων νοµού Λαρίσης
Αθανάσιο Κωσταφάκα και Κόκκινης
Φυλής Ζήση Παλιαρούτα. Είπε, ακόµη,
πως οι παλιοί κτηνοτρόφοι δεν θα
έχουν καµία απολύτως µείωση στις
ενισχύσεις, ενώ στην περίπτωση των
νέων κτηνοτρόφων, µόνο τα νεαρά
ζώα κάτω του έτους, θα
προσµετρηθούν µε χαµηλότερη τιµή.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Κατάργηση
τεχνικής λύσης

Μείωση 30-35%
στις πληρωμές
από το Απόθεμα
Για απαραίτητες οριζόντιες κινήσεις εξορθολογισμού
της κατάστασης με το Εθνικό Απόθεμα έκανε λόγο
ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς, με
αφορμή την τροποποιητική ΚΥΑ για τα βοσκοτόπια
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

∆ιαβεβαίωση Λιβανού ότι οι παλιοί
κτηνοτρόφοι δεν θα έχουν καµία
απολύτως µείωση στις ενισχύσεις.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΓΑ

Διαχωρισμός
φυτικής
και ζωικής
Στο νέο κανονισµό του ΕΛΓΑ
εξετάζεται ο διαχωρισµός στις
εισφορές φυτικής και ζωικής
παραγωγής, υποστήριξε παράλληλα
ο κ. Λιβανός στη συνάντηση µε τους
εκπροσώπους κτηνοτρόφων την
περασµένη ∆ευτέρα. Οι κύριοι
Κωσταφάκας, Παλιαρούτας ζήτησαν
συγκεκριµένα να υπάρξει
διαχωρισµός των κτηνοτρόφων από
τους αγρότες, τόσο στις εισφορές
υπέρ ΕΛΓΑ, καθώς πληρώνουν τα
ίδια αλλά αποζηµιώνονται λιγότερο.

Λιγότερα χρήµατα 30-35% από το Εθνικό Απόθεµα θα λάβουν το ∆εκέµβριο οι νεοεισερχόµενοι κτηνοτρόφοι, όπως παραδέχτηκε ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, ∆ηµήτρης Μελάς, αναφερόµενος στις επιπτώσεις της επίµαχης ΚΥΑ που
τροποποιεί την κατανοµή των βοσκοτόπων για
τα έτη 2021-2022. Ο ίδιος υποστήριξε πως αυτή θα είναι και η µόνη σοβαρή επίδραση στις
πληρωµές τους, καθώς «η επίδραση της ΚΥΑ
στους νέους κτηνοτρόφους, είναι ελάχιστη, µε
βάση τους όρους ένταξης, καθώς το κύριο κοµµάτι που καθορίζει την επιλεξιµότητα είναι το
κοµµάτι του ζωικού κεφαλαίου». Παρά λοιπόν

τις ζωηρές αντιδράσεις και τον δικαιολογηµένο
αναβρασµό στις τάξεις των πραγµατικών κτηνοτρόφων που καλούνται να πληρώσουν όλοι µαζί τις περσινές λαθροχειρίες στο Εθνικό
Απόθεµα, ο κ. Μελάς, υπεραµύνθηκε των επιλογών του στην ΕΡΤ Ηρακλείου, µιλώντας για
«αναγκαίες διορθωτικές οριζόντιες κινήσεις».
Μάλιστα, όσον αφορά τις µειωµένες ΜΜΖ
στο 1/3 για τα αιγοπρόβατα κάτω του 1 έτους
που επηρεάζουν όλον τον κτηνοτροφικό κόσµος, ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξήγησε πως
αυτό γίνεται γιατί «έχουµε έναν υπερδιπλασιασµό στον αριθµό των ζώων που δεν είναι δυνατόν να εξηγηθεί, έχουµε έναν αριθµό ενηλίκων που δεν δικαιολογεί τον αριθµό των νεαρών, ανταποκρίνεται σε διπλές και τριπλές γέν-

ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ (ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ)

νες και σε πολυδηµίες». Πρόσθεσε ακόµη ότι
η υπέρµετρη αύξηση οδηγεί και σε υπέρµετρη
ζήτηση βοσκοτόπων.
Όπως εξήγησε: «Στην Κρήτη έχουµε µία ακόµη εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα. Έχουµε ένα σύνολο βοσκοτοπικών εκτάσεων, γύρω στα 310 χιλιάδες εκτάρια, δηλαδή 3 εκατοµµύρια στρέµµατα βοσκοτόπων, από τα οποία τα 240.000 δηλώνονται ως ιδιωτικά. Σε όλη την Ελλάδα, µε στοιχεία του 2020,
έχουµε περίπου 1.300.000 εκτάρια από τα οποία µόλις 214.000 δηλώνονται ως ιδιωτικά.
Ενώ οι απαιτήσεις µε βάση το εθνικό απόθεµα
είναι 280.000 εκτάρια στην Κρήτη να έχουµε
µόλις 70 µε 75 χιλιάδες εκτάρια δηµόσιο βοσκότοπο να διανείµουµε. Έτσι, η Κρήτη παίρνει 205.000 εκτάρια βοσκοτόπων από την υπόλοιπη Ελλάδα, κάτι που δηµιουργεί «ασφυξία»
στο σύνολο των βοσκοτόπων της επικράτειας.
Αυτό ενόψει νέας ΚΑΠ θα έπρεπε να περιοριστεί. Έχουµε φτάσει στο σηµείο η Κρήτη να έχει πολύ περισσότερα βοσκοτοπικά δικαιώµατα από τις εκτάσεις που δικαιολογούν στην περιφέρεια, πράγµα που είναι ασύµβατο µε την
κοινοτική διάρθρωση».
Όπως δήλωσε ο κ. Μελάς, «όλες οι προσπάθειες έχουν στόχευση να φτάσουµε στο σηµείο
να επωφελείται ο πραγµατικός κτηνοτρόφος.
Θα πρέπει να δούµε σε περιοχές υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Αν για παράδειγµα στην Κρήτη
οι υπέρµετρες ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώνονται τελικά αποδειχθεί ότι αρκετές από αυτές
είναι δηµόσιες, αυτές θα κατανεµηθούν εκ νέου στους κτηνοτρόφους, θα αλλάξουν το συντελεστή και θα αυξήσουν τα χρήµατα που παίρνουν. Τα επόµενα χρόνια δεν είναι απαισιόδοξα, αρκεί να εξορθολογήσουµε την κατάσταση
στην κατεύθυνση που πρέπει».
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Με νέα άνοδο
στα 510 ευρώ
εξαγωγή σκληρού

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

Η

ανοδική πορεία των τιµών στο
σκληρό σιτάρι στην ελληνική
αγορά επιµένει και θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι εισαγόµενη. Η άνοδος των τιµών εξαγωγής σε
επίπεδα λίγο πάνω από τα 510 ευρώ ο τόνος FOB, προκαλεί την άνοδο των τιµών στο
εσωτερικό, µε τους µύλους αναγκαστικά να
ακολουθούν µε µια χρονική υστέρηση. Τα
αποθέµατα µας φαίνεται να µην είναι πολλά, αλλά και αυτό µπορεί να αναθεωρηθεί
αν ξαφνικά δούµε τις τιµές να διορθώνουν.
Στην ελληνική αγορά βάµβακος υπήρχε τις 3-4 µέρες µια παύση στη ζήτηση καθώς όλοι περίµεναν να δουν πως θα βγουν
τα µεταβροχικά. Υπάρχει σοβαρή υποβάθµιση ευτυχώς µόνο στο χρώµα και αναφορικά µε τις τιµές φαίνεται να µπορούν να δουλευτούν σε πριµ σχεδόν 6 σεντς ανά λίµπρα
πάνω από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου
’21, δηλαδή στα 115 σεντς ανά λίµπρα. Την
επόµενη εβδοµάδα θα έχουµε πιο σαφή εικόνα για τις τιµές στα µεταβροχικά.
Με τιµή 1,80 ευρώ το κιλό τα 110 κοµµάτια, 1,20 ευρώ το κιλό το 200άρι και τα
280 κοµµάτια προς 80 λεπτά το κιλό παραλαµβάνει µαύρη ελιά Πηλίου ο τοπικός Αγροτικός Συνεταιρισµός Πηλίου-Βόρειων
Σποράδων. Πέρυσι, οι αντίστοιχες τιµές του
συνεταιρισµού ήταν για τα 110 κοµµάτια
της πράσινης ελιάς Πηλίου 1,20 ευρώ το
κιλό και τα 280 κοµµάτια µόλις 40 λεπτά
το κιλό, ενώ το 2019 η τιµή η µαύρη Πηλίου των 110 κοµµατιών πληρώνονταν στον
παραγωγό 1,70 ευρώ το κιλό.
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76,55

85,30

82,12

77,35

73,50

71,95

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

128,57

125,20

130,05

130,35

129,47

131,67

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

106,03

105,98

105,18

104,70

103,88

102,40

Έως 40 λεπτά οι µεγάλες Ναβαλίνες
Τα µεγάλα µεγέθη πορτοκαλιών θα κρατήσουν υψηλή τιµή και τον επόµενο µήνα
Μειωµένες ποσότητες κυρίως στα χοντρά φρούτα λόγω του παγετού της άνοιξης
Ξεκινούν οι κοπές µε καλές τιµές για τις χοντρές και πρώιµες Ναβαλίνες στα 35-40 λεπτά καθαρά για τον παραγωγό στην Αργολίδα, µε τα µεγάλα µεγέθη να αναµένεται
να κρατήσουν υψηλές τιµές και το επόµενο χρονικό διάστηµα παρά την αύξηση των
διαθέσιµων ποσοτήτων µετά τον Νοέµβριο.
Στην Αιτωλοακαρνανία, οι τιµές διαφέρουν
κατά 5 περίπου λεπτά προς τα κάτω, από
30 έως 35 λεπτά, µε την τιµή να αναµένεται να σταθεροποιηθεί περί τα 25 λεπτά όταν αρχίσουν να αυξάνονται τα σάκχαρα.

Τιμή παραγωγού
για Ναβαλίνες
(λεπτά το κιλό)
Αργολίδα
Αιτωλοακαρνανία

35-40
30-35

Για την εξαγωγή, η τιµή αγγίζει οριακά
τα 30 λεπτά και εξαρτάται κυρίως από το µέγεθος του καρπού, µία χρονιά µε µειωµένες ποσότητες κυρίως στα µεγάλα φρούτα.
Παραγωγοί από το Μεσολόγγι λένε στην
Agrenda πως η φετινή σοδειά είναι εµφανώς µειωµένη, µε τα µεγάλα σε ηλικία δέντρα να χάνουν έως και 70% των καρπών
τους. Την παρτίδα σώζουν οι φυτεύσεις της
τελευταίας πενταετίας, που αναπληρώνουν
µέρος της χαµένης παραγωγικότητας λόγω του παγετού της περασµένης άνοιξης.

Στο 1 ευρώ
τα ακτινίδια
με καλό όνομα
Χοντρά

Τα χοντρά πορτοκάλια θα κρατηθούν σε υψηλές τιµές, λόγω
έλλειψης ποσοτήτων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΗΓΗ: AGRENDA

Το σιτάρι και το
βαμβάκι δίνουν
χώρο σε πάνελ

Στη Θεσσαλία 41.000 στρέμματα έχουν περιέλθει στο
δυναμικό εταιρειών που δραστηριοποιούνται στις ΑΠΕ

Μικρά

Μικροκλίμα

Στα πολύ ψιλά πορτοκάλια
η τιµή πέφτει κάτω από
τα 23 λεπτά το κιλό

Οι διαφορές στο µικροκλίµα
ανά περιβόλι χαρίζουν ή
αφαιρούν 5 λεπτά
στο προϊόν

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Αλλάζει τα δεδοµένα δραστήριων αγροτών και τις ισορροπίες στους κάµπους η εντεινόµενη στροφή ιδιοκτητών γης προς τη διάθεση παραγωγικών εκτάσεων σε εταιρείες που εγκαθιστούν σ’ αυτές φωτοβολταϊκά. Μπορεί η σχετική νοµοθετική ρύθµιση να
προβλέπει ότι το 1% των παραγωγικών
εκτάσεων ανά Περιφέρεια επιτρέπεται να διατίθεται για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ, ωστόσο
σε επίπεδο κοινότητας, οι επιπλοκές

Τιμή παραγωγού 2021
(ευρώ / κιλό)
Εκκίνηση

0,80

Υψηλά

1,15
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Προϋποθέσεις
ανόδου στην διεθνή
αγορά βάμβακος
Με 5,40 ευρώ
το ελαιόλαδο στην
Ιταλία δίνει ώθηση

Με 35 λεπτά και έντονη
ζήτηση το τριφύλλι
Στα τριφύλλια η αγορά σταθεροποιήθηκε
στα 35 λεπτά το κιλό τιµή αποθήκης
ωστόσο διαµορφώνεται έντονη ζήτηση.
Σε αυτά τα επίπεδα τιµών ιδιαίτερο
πρόβληµα αντιµετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι
στα νησιά της χώρας.

Ο µελετητής Ντίνος
Μπλιάτσος,
τονίζει την
απώλεια σε
παραγωγική γη στη
Θεσσαλία
λόγω των
ΑΠΕ.

είναι δυσανάλογες. Πάνω από 5.000
στρέµµατα σε Νίκαια, Χαλκιάδες και
Άγιο Κωνσταντίνο έχουν νοικιαστεί
σε µεγάλους παίκτες της ενέργειας
και θα «φυτευτούν» τους επόµενους
µήνες µεγάλες µονάδες φωτοβολταϊκών, που θα µπορούσαν να είχαν τοποθετηθεί σε διπλανούς λόφους που
δεν αξιοποιούνται γεωργικά.
Αρχικά, άλλωστε, το έντονο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για ορεινές εκτάσεις, οπότε ιδιωτικά και δηµόσια βοσκοτόπια που νοικιάζονταν από κτηνοτρόφους, κατέληξαν στα χέρια εταιρειών που ήταν διατεθειµένες να καταβάλουν ετήσιο µίσθωµα µέχρι και
250 ευρώ ανά στρέµµα. Τελευταία ωστόσο, διάφοροι δήµοι έβαλαν µπλόκο στην παραχώρηση δηµόσιων εκτάσεων, ενώ ταυτόχρονα η απόσταση από το δίκτυο έστρεψε το ενδιαφέρον

στις πεδιάδες. Είναι πάντως τέτοια η
αγωνία στα χωριά της χώρας, που δεν
υπάρχει περίπτωση να συζητήσει κάποιος µε ανθρώπους της πρωτογενούς
παραγωγής και να µην γίνει αναφορά σε κάποιο σχετικό συµβάν εγκατάστασης φωτοβολταϊκών.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, στη Θεσσαλία, όπου καλλιεργούνται περίπου
4,1 εκατ. στρέµµατα παραγωγικής γης,
το όριο του 1% για φωτοβολταϊκά σε
παραγωγικά χωράφια έχει σχεδόν συµπληρωθεί. Με άλλα λόγια, 41.000
στρέµµατα περίπου έχουν περιέλθει
στο δυναµικό εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον
χώρο των ΑΠΕ, µε
τον αντίκτυπο σε ορισµένες κοινότητες
να είναι ιδιαίτερα
µεγάλος. Στον Άγιο
Κωνσταντίνο Φαρσάλων, από τα 15.000
περίπου στρέµµατα
που καλλιεργούν οι
παραγωγοί εκεί, περίπου 1.000 αφαιρέθηκαν φέτος αφού µισθώθηκαν από µεγάλη εταιρεία
του χώρου. «Μια µέρα πριν τη σπορά
µε ειδοποίησε η ιδιοκτήτρια ότι νοίκιασε για 25 χρόνια τα στρέµµατα που
της νοίκιαζα. Από τα 700 που καλλιεργώ έχασα 108» περιγράφει ο Κώστας Μπρέλλας, παραγωγός σκληρού
σίτου από την περιοχή. Σύµφωνα µε
τον ίδιο, στο διπλανό χωριό, στον Άγιο Γεώργιο, έχουν νοικιαστεί ακόµα
περισσότερα. «Μιλάµε τώρα για χωράφια που έβγαζαν 1 τόνο σκληρό σιτάρι και 600 κιλά βαµβάκι» συνεχίζει ο ίδιος. Σε µια καλή χρονιά, στον
θεσσαλικό κάµπο µπαίνουν 21.000
στρέµµατα βιοµηχανικής ντοµάτας.
«Με τόσο τροφοδοτούνται δύο εργοστάσια» σχολιάζει ο µελετητής Ντίνος Μπλιάτσος, που δραστηριοποιείται στην περιοχή, σε µια προσπάθεια
να αποδώσει το µέγεθος της απώλειας σε γη που έχει ήδη δροµολογηθεί.

Στη Θεσσαλία το όριο του
1% για φωτοβολταϊκά σε
παραγωγικά χωράφια έχει
σχεδόν συµπληρωθεί.

Μέχρι 300
ευρώ τα νοίκια
Ενδεικτικό του πνεύµατος της εποχής,
ο τρόπος µε τον οποίο εκφράζεται το
έντονο ενδιαφέρον ιδιοκτητών
αγροτεµαχίων να διαθέσουν τα
κτήµατά τους για εγκατάσταση
φωτοβολταϊκών πάρκων. Σε σχετικό
δηµοσίευµα του Αgronews από τον
Ιούλιο του 2020, ακόµα και σήµερα
δηµοσιεύονται σχόλια
ενδιαφερόµενων να νοικιάσουν τις
εκτάσεις τους, που βρίσκονται σε
παραγωγικούς κάµπους της χώρας και
κοντά σε δίκτυο.
Σε µια «ακριβή» περιοχή, το κόστος
του ενοικίου για έναν αγρότη δεν
µπορεί να υπερβεί τα 80 ευρώ για
ετήσιες καλλιέργειες, µε τον µέσο όρο
να σταθεροποιείται πλέον γύρω στα
40 ευρώ. «Όταν σου δίνουν 200, 250
και 300 ευρώ το στρέµµα, πώς να
αρνηθείς;» αναφέρει ο κ. Μπλιάτσος,
λέγοντας πως τίθεται πλέον θέµα
ηθικής στην άρνηση παραχώρησης
των εκτάσεων για φωτοβολταϊκά.
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ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
Εκφράζονται πλέον αγωνίες περί
διατήρησης της ρήτρας και για τη
νέα χρονιά, κάτι που διπλασιάζει
το κόστος ηλεκτροδότησης.

Το ακριβό ρεύμα «σιγοτρώει»
την άνοδο στα αγροτικά προϊόντα
Σοβαρό ζήτημα ρευστότητας περιγράφουν πλέον οι παραγωγοί, με την αύξηση στους
λογαριασμούς της ΔΕΗ να υπερβαίνει το 100% και το δίκτυο κλειστό για φωτοβολταϊκά
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

∆υσφορία
Οι περιγραφές του
ασφυκτικού οικονοµικά περιβάλλοντος
που διαµορφώνουν οι
ανατιµήσεις της ∆ΕΗ
καταφθάνουν κατά
δεκάδες από αγρότες
στην Agrenda

∆ιπλασιασµός
Η επιδότηση στους
λογαριασµούς ηλεκτρικής ενέργειας για
το τετράµηνο Σεπτεµβρίου - ∆εκεµβρίου
αυξάνεται στα 60
ευρώ ανά µεγαβατώρα για κατανάλωση
έως 300 κιλοβατώρες
το µήνα

Στερεύει επικίνδυνα τη ρευστότητα των
αγροτικών εκµεταλλεύσεων το βαρύ αντίτιµο της κατανάλωσης ρεύµατος, µε
τη νέα συγκυρία την οποία εδραιώνει η
περιβόητη ρήτρα αναπροσαρµογής της
∆ΕΗ, να εγκλωβίζει µε πρωτόγνωρο τρόπο αγρότες και κτηνοτρόφους που χάνουν κάθε περιθώριο κέρδους από την
κούρσα ανόδου των τιµών στα περισσότερα αγροτικά εµπορεύµατα.
Οι φουσκωµένοι λογαριασµοί χτίζουν
πλέον αξιώσεις σε αγρότες για ειδική
ρύθµιση, αφού η νέα συνθήκη εκτός
του ότι εµποδίζει την οµαλή λειτουργία
των µονάδων, απειλεί να δηµιουργήσει
καινούρια χρέη στις εκµεταλλεύσεις.
Η αναστάτωση του αγροτικού κόσµου
είναι µεγάλη, µε τα µηνύµατα δυσφορίας και τις περιγραφές του ασφυκτικού οικονοµικά περιβάλλοντος που διαµορφώνουν οι ανατιµήσεις της ∆ΕΗ
να καταφθάνουν κατά δεκάδες στην
Agrenda. Ενδεικτική η περίπτωση αγρότη, ο οποίος για κατανάλωση αξίας 900
ευρώ στον τελευταίο λογαριασµό, βλέπει ένα καπέλο της τάξης των 1.400 ευρώ, που αναλογεί στη ρήτρα αναπροσαρµογής. «Πώς να ποτίσω µε τέτοιες
τιµές;» διερωτάται από την πλευρά του
ο Γιάννης Ζαφείρης, αγροτοκτηνοτρόφος από το Αγρίνιο, ο οποίος υποχρεώθηκε να πληρώσει στις 29 Οκτωβρίου
3.453 ευρώ για κατανάλωση µικρότερη
των 22.000 kW. «Την περίοδο ΙουλίουΑυγούστου πότισα τα τριφύλλια που
καλλιεργώ για τα ζώα. Με τέτοιες τιµές

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ∆ΕΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ
ΜΟΝΑ∆Α

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΡΗΤΡΑ
ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

20.960
KWH

1.455,46
ΕΥΡΩ

2.138,00 ΕΥΡΩ

στο ρεύµα, θα µου ερχόταν φθηνότερο
να αγοράσω τριφύλλι από τον έµπορο,
παρά να το καλλιεργήσω» αναφέρει ο
ίδιος, περιγράφοντας παράλληλα µια
περίπλοκη κατάσταση, κατά την οποία
κανένας από τους υπαλλήλους της ∆ΕΗ
στο Αγρίνιο δεν µπόρεσε να του εξηγήσει τι ακριβώς πληρώνει σε έναν τόσο
υψηλό λογαριασµό.
Εκφράζονται πλέον αγωνίες περί διατήρησης της ρήτρας και για τη νέα χρονιά, κάτι που διπλασιάζει το κόστος ηλεκτροδότησης των εκµεταλλεύσεων µε
ορίζοντα την επόµενη αρδευτική περίοδο τον Μάιο του 2022.
Αναφορικά µε τις όποιες εκπτώσεις
έχουν στους φουσκωµένους λογαριασµούς, αυτές δύσκολα µπορούν να εξοµαλύνουν την κατάσταση, αφού αυτό το περιθώριο των 300 kw ανά µήνα,
ισοδυναµεί µε λειτουργία της γεννήτριας για µισή ηµέρα, όπως περιγράφει αγρότης από την Αχαΐα στην Agrenda,
του οποίου η γεώτρηση αντλεί νερά από µεγάλο βάθος. Να σηµειωθεί ότι σε
κυβερνητικό επίπεδο επανεξετάστηκαν
τα µέτρα ελάφρυνσης, µε επίκεντρο ω-

ΦΥΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ

14.200
KWH

986

ΕΥΡΩ

1448,54 ΕΥΡΩ

στόσο τα νοικοκυριά και πλέον η επιδότηση στους λογαριασµούς ηλεκτρικής
ενέργειας για το τετράµηνο Σεπτεµβρίου - ∆εκεµβρίου αυξάνεται από τα 30
ευρώ ανά µεγαβατώρα σε 60 ευρώ ανά µεγαβατώρα για κατανάλωση έως
300 κιλοβατώρες το µήνα. Επιπλέον η
∆ΕΗ θα προχωρήσει σε πρόσθετες εκπτώσεις για τις καταναλώσεις από 300
- 600 κιλοβατώρες το µήνα, πάνω από
την έκπτωση 30%.
Ωστόσο, οι όποιες εκπτώσεις, δε µπορούν να αντισταθµίσουν την επιβάρυνση από τη ρήτρα αναπροσαρµογής, ειδικά σε περιπτώσεις εκµεταλλεύσεων
µε υψηλή κατανάλωση, καθώς αν η τιµή χονδρεµπορικής είναι υψηλή, το κόστος έτσι κι αλλιώς αυξάνεται. Να σηµειωθεί ότι οι τιµές του ρεύµατος στο
επόµενο χρονικό διάστηµα αναµένεται να αυξηθούν κι άλλο οπότε το τελικό κόστος θα είναι αρκετά µεγαλύτερο.
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας υποστηρίζει ότι
αυτό που συµβαίνει στις διεθνείς αγορές είναι «πέρα από κάθε λογική» ενώ
εκτιµά πως η κατάσταση θα επιµείνει.

Το net
metering
µένει στα
χαρτιά
Ο διπλάσιος του κόστους
στους λογαριασµούς που
καταφθάνουν µε ελβετική
ακρίβεια στις εκµεταλλεύσεις
έρχεται πάντως να αναδείξει
και τη θεσµική γύµνια που θα
µπορούσε να θωρακίσει τους
αγρότες από τις ακραίες
διακυµάνσεις στο κόστος της
ενέργειας. Ενδεικτικό είναι το
γεγονός ότι ακόµα και όσοι
έχουν καταθέσει επενδυτικό
φάκελο για αγροτικά
φωτοβολταϊκά, αλλά και
πολλοί από αυτούς που
υλοποίησαν κιόλας την
επένδυση, δεν βρίσκουν
χώρο στο δίκτυο της ∆ΕΗ,
προκειµένου να καλύψουν
µέσα από τα φωτοβολταϊκά
τους τις ενεργειακές ανάγκες
των εκµεταλλεύσεων. «Μας
έλεγε ο υπουργός κάντε
πολλές αιτήσεις για να
αντιληφθεί η ∆ΕΗ ότι υπάρχει
πίεση» σχολιάζει ο κ.
Ζαφείρης, υποστηρίζοντας
ότι «έτσι δεν γίνεται δουλειά.
Είτε υπάρχει ανοιχτό δίκτυο
για τους αγρότες µε νόµο,
είτε δεν έχουµε πρόσβαση
στο δίκτυο µε πολιτική
ευθύνη».
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Αλτεναρίωση στη πατάτα
Η αλτερναρίωση προσβάλει τα στελέχη, τα
φύλλα και τους καρπούς της πατάτας
προκαλώντας κηλίδες σε οµόκεντρους
κύκλους καθώς και πτώση των
χαµηλότερων φύλλων. Ο µύκητας που
ευθύνεται για την ασθένεια είναι ο
Alternaria solani και οι προσβολές σπάνια
εκδηλώνονται σε νεαρά και ζωηρά φυτά. Ο
καιρός στη ∆υτική Ελλάδα ευνοεί τυχόν
προσβολές και οι γεωπόνοι του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Αχαΐας προτρέπουν τους
παραγωγούς να πραγµατοποιήσουν
προληπτικές εφαρµογές ανά 10ήµερο,
όπως και να ξεριζώσουν και να
καταστρέψουν φυτά µε ήπια συµπτώµατα.
Συστήνεται επίσης, σε περίπτωση
συνδυασµένης αντιµετώπιση µε τον
περονόσπορο, η ασφαλής διάγνωση και η
επιλογή κατάλληλων να γίνει µε τον
γεωπόνο/σύµβουλο της καλλιέργειας.

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Πρώτα ίχνη από περονόσπορο και ωίδιο στις κολοκυθιές
Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις έχουν παρατηρηθεί προσβολές
περονόσπορου σε καλλιέργειες υπαίθριου κολοκυθιού στους νοµούς
Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας, Τρικάλων και Φθιώτιδας ενώ παράλληλα
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ συνεχίζονται και οι προσβολές ωίδιου στις ίδιες καλλιέργειες στους ίδιους
νοµούς, καθώς και στον Παλαµά Φθιώτιδας. Οι προσβολές από
περονόσπορο αναγνωρίζονται από τις γωνιώδεις κίτρινες κηλίδες στην
πάνω επιφάνεια των φύλλων και τις υπόλευκες εξανθήσεις στην κάτω επιφάνεια του
φύλλου. Αντίστοιχα, οι προσβολές από ωίδιο στο κολοκύθι, αναγνωρίζονται από τις
µικρές, λευκές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, στους µίσχους και στους
βλαστούς, µε αλευρώδεις εξανθήσεις. Για την αντιµετώπιση του περονόσπορου, οι
γεωπόνοι του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου συνιστούν στους
καλλιεργητές αποµάκρυνση των προσβεβληµένων φύλλων και ψεκασµό µόνο µετά
τη διαπίστωση του παθογόνου µε επιτρεπόµενα σκευάσµατα και επανάληψη του
ψεκασµού µετά από 8 ηµέρες. Στην περίπτωση προσβολής από ωίδιο, συστήνεται
επίσης ψεκασµός των φυτών µε επιτρεπόµενα φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Verbono SC,
Mavita 250 EC
CORTEVA: Equation CORE WG
FMC Hellas: Vendetta 37,5/15 SC
SIPCAM Hellas: Vitene Triplo R
SYNGENTA: Score 25 EC, Revus Top SC
UPL-LTD: Vondozeb 72 WP, Vondozeb 80
WP, Vondozeb R 75 WG

Φουζικλάδιο µηλιάς
Η ασθένεια του φουζικλάδιου οφείλεται
στον ασκοµύκητα Venturia inaequalis και
αποτελεί την πιο συχνή και καταστροφική
µυκητολογική ασθένεια των µήλων,
παγκοσµίως. Χαρακτηριστικό σύµπτωµά της
είναι οι αιθαλώδεις κηλίδες στα νεαρά
φυτικά όργανα, όπως τα φύλλα, οι βλαστοί,
τα άνθη και οι καρποί, µε τα άφθονα
σκούρα σαν µαύρη σκόνη κονίδια, από όπου
προέρχεται και η ονοµασία «µουντζούρα».
Το φουζικλάδιο έχει σοβαρές συνέπειες για
την καλλιέργεια καθώς καταστρέφει την
ετήσια παραγωγή, αυξάνει το καλλιεργητικό
κόστος, µειώνει την παραγωγή και
εξασθενεί τα δέντρα. Η καταπολέµηση της
ασθένειας γίνεται µε τη χρήση κατάλληλων
και εγκεκριµένων προστατευτικών ή
εξοντωτικών µυκητοκτόνων σκευασµάτων

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Banjo 500 SC,
Embrelia SC
BAYER: Luna experience 400SC,
Flint max 75WG
CORTEVA: Fontelis 20SC
FMC Hellas: Impact 125 SC
Κ&N ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ: Champ 37,5 WG,
Νordox 75WG
SIPCAM Hellas: Hidroval 40WG
SYNGENTA: Chorus 50 WG, Score 25 EC
UPL-LTD: Syllit 544SC, Orthocide 80 WG,
Vacciplant SL

Μετά τις βροχές
ψεκασμός ελιών
Αντιμέτωποι με κυκλοκόνιο και
κερκόσπορα οι ελαιοκαλλιεργητές
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ
roupas@agronews.gr

Οι πρώτες βροχές του φθινοπώρου σηµαίνουν και τις
πρώτες µολύνσεις από κερκόσπορα, σύµφωνα µε τους
γεωπόνους του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, οι οποίοι
εφιστούν την προσοχή των
παραγωγών για τυχόν µολύνσεις κυκλοκόνιου και καρκινώσεις. Το κυκλοκόνιο, αποτελεί σηµαντικό εχθρό της ελιάς, καθώς σε περιπτώσεις έντονων προσβολών τα φύλλα
κιτρινίζουν και ξηραίνονται ενώ παρατηρείται φυλλόπτωση
και ξήρανση πολλών κλάδων
κυρίως σε ευαίσθητες ποικιλίες και σε περιοχές µε υγρό
κλίµα. Η πρόωρη αυτή φυλλόπτωση οδηγεί σε εξασθένηση
του δέντρου και µακροχρόνια

σε ακαρπία. Για την αντιµετώπιση της ασθένειας, ο ψεκασµός του φθινοπώρου αποδεικνύεται απαραίτητος και
πρέπει να γίνεται σε όλες τις
περιοχές στις οποίες εµφανίζεται ακόµα και µικρή προσβολή. Στις ποικιλίες που συγκοµίζονται αυτές τις µέρες οι
γεωπόνοι συνιστούν η επέµβαση να πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά το πέρας της συγκοµιδής.
Να σηµειωθεί ότι οι επεµ-

Επεµβάσεις
Oι επεµβάσεις ενάντια
στο κυκλοκόνιο, προστατεύουν τόσο από την
κερκόσπορα όσο και
από τη φυµατίωση

βάσεις για το κυκλοκόνιο αντιµετωπίζουν και την κερκόσπορα, η οποία είναι µία
ασθένεια βραδείας εξάπλωσης, που προκαλεί κηλίδωση
στους καρπούς και τα φύλλα.
Συµπτώµατα από την ασθένεια απαντάµε συνήθως στα
φύλλα στις «ποδιές» των δέντρων. Στην επάνω επιφάνεια των φύλλων εµφανίζονται χλωρωτικές περιοχές, οι
οποίες στη συνέχεια νεκρώνονται. Σε σοβαρές προσβολές έχουµε φυλλόπτωση, καρπόπτωση και τελικώς εξασθένηση του δέντρου. Οι µολύνσεις από κερκόσπορα αρχίζουν από τις πρώτες βροχές
του φθινοπώρου και συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια
του χειµώνα, µε τις βροχοπτώσεις να αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διασπορά της ασθένειας.

Με ένα σµπάρο, τρεις ασθένειες πετυχαίνει ο παραγωγός,
καθώς οι επεµβάσεις ενάντια
στο κυκλοκόνιο, προστατεύουν τόσο από την κερκόσπορα όσο και από τη φυµατίωση
της ελιάς. Η βακτηριολογική
αυτή ασθένεια της ελιάς, σχηµατίζει καρκινώµατα σε κλαδίσκους, κλάδους, βραχίονες,
στον κορµό των δένδρων, ακόµα και στις ρίζες ενώ οδηγεί στην εξασθένηση των δέντρων και την µείωση της παραγωγικότητάς του. Χαρακτηριστικό σύµπτωµα της ασθένειας είναι η ολική ή µερική
ξήρανση των κλαδίσκων και
κλάδων και σπανιότερα ολόκληρων δέντρων. Οι ποικιλίες Κορωνέικη, Αµφίσσης και
Μεγαρίτικη είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην ασθένεια, ενώ
οι ποικιλίες Καλαµών, Κορφολιά κ.ά. είναι πιο ανθεκτικές.
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Ανέτοιμο το σύστημα των αιτήσεων

Από τα μέσα Νοεμβρίου
οι νέοι αγρότες, αναγκαία
μια μικρή παράταση
για τις γονικές παροχές
Κοινοποιήθηκαν από την ΑΑΔΕ οι διατάξεις για αφορολόγητο
στις μεταβιβάσεις προς τις φορολογικές αρχές, προκειμένου
να επανεκκινήσει η διαδικασία για επιπλέον μόρια ένταξης
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Παραμονή
Για τους νέους αγρότες είναι
υποχρεωτική η παραµονή στο
πρόγραµµα για 7 χρόνια, η οποία
δύναται να αυξηθεί κατά 1 έτος
ανάλογα µε το έτος επίτευξης
των στόχων (3 ή 4 έτος).

Τζίρος

Απαραίτητη για τους δικαιούχους
η επίτευξη κύκλου εργασιών
από γεωργική δραστηριότητα,
µε βάση τα φορολογικά στοιχεία,
σε ποσοστό τουλάχιστον 50%
της τυπικής απόδοσης εισόδου
στο µέτρο.

Είσοδος

Η δυναµικότητα εισόδου της
γεωργικής εκµετάλλευσης,
εκφρασµένη σε όρους τυπικής
απόδοσης, που θα πρέπει να
ανέρχεται σε τουλάχιστον
8.000 ευρώ για µελισσοκοµικές
εγκαταστάσεις και από 8.000
ευρώ έως 12.000 ευρώ
αναλόγως τον τόπο µόνιµη
κατοικίας και τον πληθυσµό
αυτού.

Η έναρξη της υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο µέτρο των νέων
γεωργών (υποµέτρο 6.1) θα εκκινήσει στο διάστηµα 10 - 15 Νοεµβρίου
2021, ώστε να εξασφαλιστεί η ορθή
λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρµας που θα δέχεται τους φακέλους. Η διάρκεια της πρόσκλησης
θα είναι ένας µήνας ενώ δεν προβλέπεται να δοθεί παράταση, σύµφωνα µε ενηµέρωση των διαχειριστικών αρχών.
Συνεπώς, όπως αναφέρει ο προϊστάµενος της Μονάδας Επενδύσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ, Θύµιος Τσιατούρας
προτείνεται να ξεκινήσουν οι µελετητές άµεσα τη συλλογή των δικαιολογητικών και τη συγγραφή των
κειµένων που είναι απαραίτητα για
τη σύνταξη του σχεδίου δράσης των
πελατών τους, ώστε να έχουν ετοιµότητα υποβολής εντός του συγκεκριµένου χρονικού περιθωρίου.
Η παράταση αυτή κρίθηκε επιβεβληµένη, λόγω του «παγώµατος» των
γονικών παροχών µετά τη δηµοσιοποίηση του Νόµου 4839/2021 (ΦΕΚ
181/Α/02-10-2021), ο οποίος περιλαµβάνει φορολογικές διατάξεις µε
ισχύς την 1η Οκτωβρίου που επηρεάζουν την όλη διαδικασία.
Σηµειώνεται πως πολλοί είναι οι
υποψήφιοι δικαιούχοι οι οποίες δήλωσαν νοικιασµένες εκτάσεις στο
ΟΣ∆Ε οι οποίες είχαν δροµολογήθει ώστε να περάσουν στην κατοχή
τους µέσω γονικής παροχής, και να
λάβουν έτσι τα µόρια του αντίστοιχου κριτηρίου (ιδιοκτησία αγροτεµαχίων) της προκήρυξης. Επί των παραπάνω η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων (ΑΑ∆Ε) δηµοσίευσε σχετική εγκύκλιο στις 22 Οκτωβρίου, µε την
οποία κοινοποιούνται προς τις εφο-

ρίες οι σχετικές φορολογικές διατάξεις ώστε να εκκινήσει η διαδικασία.
Συγκεκριµένα η εν λόγω εγκύκλιος αναφέρει τα εξής:
«Στην παράγραφο 1 του άρθρου 44
του Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών
και κερδών από τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν.
2961/2001 (Α’ 266), προστίθενται νέα
εδάφια (τρίτο και τέταρτο) και η παράγραφος 2 τροποποιείται ως προς την
αύξηση του αφορολόγητου ποσού για
δωρεές και γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων και χρηµατικών ποσών
και τον µη συνυπολογισµό αυτών στην
αιτία θανάτου κτήση περιουσίας ως εξής:
Η γονική παροχή ή η δωρεά προς τα
πρόσωπα που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 29 του Κώδικα οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, καθώς και η γονική παροχή ή η
δωρεά χρηµατικών ποσών προς τα ως
άνω πρόσωπα, η οποία 4 διενεργείται µε
µεταφορά χρηµάτων µέσω χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων, υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται µε συντελεστή
δέκα τοις εκατό (10%), µετά την αφαίρεση εφάπαξ αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) ευρώ. [...]
Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται
για δωρεές και γονικές παροχές, οι
οποίες συστήνονται από την 1η Οκτωβρίου 2021».

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις
Οι αιτήσεις για το πριµ πρώτης
εγκατάστασης Νέων Αγροτών
θα γίνουν εξολοκλήρου ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται
φυσικός φάκελος

Απαραίτητη
η διακοπή της
εξωγεωργικής
απασχόλησης
για την εγγραφή
νεοεισερχόµενων
στο ΜΑΑΕ.

Από Αναπτυξιακή Τράπεζα
Στη συνεργασία µε την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα µε στόχο την
έκδοση µίας σειράς νέων χρηµατοδοτικών εργαλείων αποκλειστικά για τις αγροτικές εκµεταλλεύσεις, προσβλέπει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός.
Μέχρι σήµερα η λειτουργία του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης δεν είναι αυτή που θα έπρεπε όπως οµολογεί ο ίδιος ο υπουργός και στις εναλλακτικές που έχουν πέσει στο τραπέζι, είναι µεταξύ άλλων το εργαλείο µικροπιστώσεων και η δηµιουργία ενός ταµείου αγροτικών προϊόντων µε έµφαση στην καινοτοµία.
Πρόθεση του ΥΠΑΑΤ, είναι τα παραπάνω εργαλεία να έχουν ως διαχειριστή την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Επ’ αυτού, ο υπουργός
και η Πρόεδρος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Αθηνά Χατζηπέτρου είχαν συνάντηση την περασµένη ∆ευτέρα. Ειδικότερα ως προς
τις µικροπιστώσεις, για τις οποίες
έχει ωριµάσει ο σχεδιασµός, αυτό
που πρέπει να περιµένουν οι αγρο-

τικές εκµεταλλεύσεις είναι δάνεια έως 25.000 ευρώ µε µηδενικές ή πολύ µειωµένες εγγυήσεις και µικρότερο από αυτό που ισχύει στην αγορά επιτόκιο. Πρόκειται για δάνεια το
µισό των οποίων θα χρηµατοδοτείται απευθείας από το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης και συγκεκριµένα από κεφάλαια ύψους 21,5 εκατ.
ευρώ, ώστε οι τράπεζες να προσφέρουν τα συγκεκριµένα δάνεια µε επιτόκιο κάτω από το µισό της αγοράς και µε ελάχιστες ή µηδενικές εγ-
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΛΗ ΤΟΥ

2021
150

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

30 7

ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΥΓΡΟΒΙΟΤΟΠΟΙ

Ξανά στις μεγάλες
εκμεταλλεύσεις
η Απονιτροποίηση

τα μικροδάνεια
γυήσεις. Μέσα στο Νοέµβριο αναµένεται και η σχετική έγκρισή του από
τη ∆ιεύθυνση Γεωργίας της ΕΕ, καθώς περιλαµβάνεται στο τροποποιηµένο Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2021-2022.
Σηµειώνεται τέλος, πως µε βάση τα
επίσηµα στοιχεία µέχρι και το δεύτερο τρίµηνο του 2021, µέσω του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης έχουν εγκριθεί 70 αιτήσεις
δανείων µε ποσό 4,2 εκατ. ευρώ και
έχουν εκταµιευθεί 3,9 εκατ. ευρώ.

Ανοίγουν οι αιτήσεις
για το νέο Εξοικονοµώ
Σε λειτουργία αναµένεται να τεθεί
τις επόµενες ηµέρες η πλατφόρµα
αιτήσεων για το νέο Εξοικονοµώ,
µε την υποβολή να γίνεται
ηλεκτρονικά για ένα µήνα από την
καθορισµένη ηµεροµηνία έναρξης
και ταυτόχρονα σε όλη την
Επικράτεια. Το πρόγραµµα αφορά
σε µονοκατοικίες και διαµερίσµατα,
ενώ σε αυτό µπορούν να
συµµετέχουν ιδιοκτήτες,
ενοικιαστές, αλλά και όσοι έχουν
δωρεάν παραχώρηση. Τα κριτήρια
επιλογής είναι: Εξοικονόµηση
ενέργειας (50%), εισόδηµα (14%),
µονογονεϊκές 7%, πολύτεκνοι –
ΑΜΕΑ (7%), περιοχή (7%) κτλ.
Ειδικά για φυσικά πρόσωπα και
νοικοκυριά µε χαµηλά εισοδήµατα,
έχει προβλεφθεί ξεχωριστός
προϋπολογισµός που θα φτάσει τα
100 εκατοµµύρια ευρώ. Για φυσικά
πρόσωπα µε ατοµικά εισοδήµατα
έως 5.000 ευρώ και για νοικοκυριά
µε οικογενειακά εισοδήµατα έως
10.000 ευρώ, η επιδότηση θα
ανέρχεται στο 75%. Οι εγκρίσεις
δεν εξαρτόνται από το χρόνο
υποβολής της αίτησης.

Ο κάτοχος εκµετάλλευσης µε τη µεγαλύτερη έκταση, είναι αυτός που
θα λάβει και το πριµ. Κάπως έτσι
δείχνουν να διαµορφώνονται για
ακόµη µία φορά τα κριτήρια προτεραιότητας για την ένταξη στην
Απονιτροποίηση, καθώς το ΥΠΑΑΤ δεν προχώρησε σε αλλαγές ως
προς την αρχή των κριτηρίων. Μένει να φανεί το πού θα κάτσουν τα
στρεµµατικά όρια που θα µετράνε
για την ικανοποίηση του κριτηρίου
«Υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση».
Υπενθυµίζεται ότι στην περασµένη πρόσκληση λάµβαναν 1
βαθµό οι ενδιαφερόµενοι για κάθε 10 στρέµµατα έκταση και µέχρι
τους 100 βαθµούς. ∆ηλαδή, έως τα
1.000 στρέµµατα. Το δεύτερο κριτήριο που θα ισχύει είναι η πριµοδότηση εκµεταλλεύσεων που βρίσκονται σε προστατευόµενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρκων).
Σε αυτή την περίπτωση 10 στρέµµατα αντιστοιχούσαν µε 0.4 µόρια
µέχρι το µέγιστο των 20 µορίων.
«Ο υπολογισµός της βαθµολογίας

Προτεραιότητα
Τα κριτήρια προτεραιότητας δεν έχουν ακόµα
οριστικοποιηθεί ως προς
τα µόρια που θα λαµβάνουν οι εκµεταλλεύσεις
ανάλογα το µέγεθός τους

στα παραπάνω κριτήρια, που συγκεντρώνει κάθε αίτηση στήριξης,
πραγµατοποιείται µηχανογραφικά µε βάση τα επικαιροποιηµένα
γεωχωρικά δεδοµένα του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας», αναφέρει σχετικά η προδηµοσίευση.
Σηµειώνεται εδώ πως το 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. ποκλείονται 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. Οι δράσεις που θα προκηρυχθούν είναι αµειψισπορά, αγρανάπαυση, χλωρά λίπανση και χάραξη παρυδάτιας ζώνης ανάσχεσης γύρω από ύδατα.

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
Μέτρο 4.1.2
Αρδευτικά
Η προθεσµία υποβολής
αιτήσεων στο Μέτρο 4.1.2
«Υλοποίηση επενδύσεων
που συµβάλλουν στην
εξοικονόµηση ύδατος»,
παρατείνεται έως τις
30 Νοεµβρίου για τις
ηλεκτρονικές αιτήσεις και
έως 13 ∆εκεµβρίου για το
φυσικό φάκελο. Aιτήµατα
από-οριστικοποίησης
γίνονται δεκτά έως τις
24/11/2021 στην
εφαρµογή
www.ependyseis.gr.

Μέτρα 4.1.1 & 4.1.3
Σχέδια Βελτίωσης
Παράταση έξι µηνών στο
18µηνο που είχαν στη
διάθεσή τους οι δικαιούχοι
των Σχεδίων Βελτίωσης
ώστε να υποβάλλουν
α’ αίτηµα πληρωµής,
αποφάσισαν οι
διαχειριστικές αρχές,
σύµφωνα µε τροποποιητική
απόφαση.
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Kαθοδήγηση µέσω
του EC-Steer
Προσαρµόσιµο σε όλους
τους καλλιεργητές της
αγοράς είναι το σύστηµα
EC-Steer της Steketee.
Αυτό, το σύστηµα καθοδήγησης αξιοποιεί σύνδεση
τριών σηµείων και δεν ολισθαίνει πλάγια, χάρη σε
συνδέσµους που αντισταθµίζουν τον καλλιεργητή,
ως προς τον άξονα προώθησης του τρακτέρ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

ων από 80 έως 120 ίππους, ενώ, παράλληλα, ένα
σκαλί πιο πάνω βρίσκεται
το T5 Electro Command
µε τους 101, 110 και 117
ίππους. Τα T5 διαθέτουν
έναν νέο και βελτιωµένο
τετρακύλινδρο κινητήρα
µε αυξηµένο κυβισµό 3,6
λίτρων που αποδίδει µεγαλύτερη ισχύ και ροπή. Επιπλέον, η µέγιστη ροπή επιτυγχάνεται σε χαµηλότερες στροφές (1300 σ.α.λ.).

Νέα σειρά
φορτωτών Dieci

Αναβάθµιση για
καλλιεργητές Joker
Οι υψηλές ποσότητες αχύρου απαιτούν δύναµη και
απόσταση µε την Horsch να
λέει ότι το νέο Joker 3 CT,
λόγω του σχεδιασµού του
µε δύο δίσκους ανά βραχίονα, καταφέρνει να πετύχει
την επιθυµητή αποδοτικότητα. Το µηχάνηµα είναι εξαιρετικά αποδοτικό, αν κρίνει
κανείς από τις ταχύτητες
των 20 χλµ/ώρα µε τις
οποίες µπορεί να εργαστεί.

Η εταιρεία Dieci αποφασίζει να εξειδικεύσει ακόµη
περισσότερο τα µοντέλα
τηλεσκοπικών φορτωτών,
κάνοντας σαφή διαχωρισµό της γκάµας «New
Agriculture Range», η
οποία αποτελείται από τα
γεωργικά µοντέλα Mini
Agri Smart, Mini Agri,
Agri Farmer, Agri Star,
Agri Plus, Agri Max και
Agri Pivot.

Υψηλά οι επενδύσεις
σε νέα τρακτέρ

Εµπλουτίζει τα T5
η New Holland
Τα νέα τρακτέρ της σειράς
T5 λανσάρει η New
Holland µε στόχο να καλύψει την κατηγορία µηχανηµάτων πολλαπλών χρήσε-

Οι πωλήσεις τρακτέρ και γεωργικών µηχανηµάτων αυξάνονται µε έναν από τους
υψηλότερους ρυθµούς των
τελευταίων ετών σε όλες τις
κύριες αγορές του κόσµου,
αλλά οι δυσκολίες στην εφοδιαστική αλυσίδα και οι ελλείψεις και το αυξανόµενο
κόστος πρώτων υλών θα
µπορούσαν να σταµατήσουν
τα πάντα. Αυτά ήταν τα κύρια µηνύµατα που βγήκαν
από τη συνέντευξη Τύπου
της FederUnacoma στην έκθεση EIMA.

Κοντό μεταξόνιο,
υψηλή ιπποδύναμη
για τα νέα X7 SWB
Επίσημη πρεμιέρα για τα νέα συμπαγή τρακτέρ
της McCormick με δύο μοντέλα 165 και 175 ίππων
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
sofos@agronews.gr

Με τετρακύλινδρα και εξακύλινδρα σύνολα έκαναν πρεµιέρα στην έκθεση αγροτικών µηχανηµάτων EIMA τα νέα τρακτέρ X7
της McCormick, τα οποία φέρουν το κοντό
ευέλικτο µεταξόνιο. Τα µοντέλα τροφοδοτούνται από κινητήρες της FPT, έχουν χωρητικότητα 4,5 και 6,7 λίτρα αντίστοιχα και
αποδίδουν 165 και 175 ίππους.
Αναλυτικότερα, η σειρά που βρέθηκε στο
περίπτερο του οµίλου Argo Tractors, απο-

τελείται από δύο τετρακύλινδρα µοντέλα
µε µεταξόνιο 2.651 χιλιοστά και δύο εξακύλινδρα µοντέλα µε µεταξόνιο 2.760 χιλιοστών. Τα τετρακύλινδρα µοντέλα διαθέτουν κινητήρα µε ονοµασία FPT NEF 45, ενώ τα εξακύλινδρα µοντέλα έχουν κινητήρα FPT NEF 67.
Όλα τα µοντέλα διατίθενται µε το κιβώτιο
ταχυτήτων P6-Drive ή µε κιβώτιο P6-Drive
µε 30 ταχύτητες εµπρός και 15 όπισθεν. Τα
X7.418 και X7.618 µπορούν επίσης να εξοπλιστούν µε το κιβώτιο VT-Drive (CVT) για
ταχύτητες από 40 µέτρα έως 50 χλµ./ώρα.
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Προς όφελος
του καταναλωτή
η επιλογή προϊόντων
και εταιρειών
με πιστοποίηση
Τα υλικά που προορίζονται για επαφή µε τρόφιµα είναι αναγκαίο να διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και να
έχει προηγηθεί αυστηρός έλεγχος για την απουσία βαρέων
µετάλλων και επιβλαβών χηµικών, πριν αυτά καταλήξουν
στα χέρια του καταναλωτή. Ωστόσο, αρκετές είναι οι εταιρείες και e-shops χωρίς φυσική υπόσταση, που εκµεταλλεύονται τις συνθήκες που επέφερε η κρίση εις βάρος του
καταναλωτή και πουλάνε αµφιβόλου ποιότητας προϊόντα
σε εξωφρενικές τιµές. Προϊόντα κατασκευασµένα από υλικά κατώτατης ποιότητας, µεταχειρισµένα, ελαττωµατικά, µε
αποκλίσεις στις προδιαγραφές, χωρίς σηµάνσεις, πιστοποιήσεις και εγγυήσεις, χωρίς pre & after sales εξυπηρέτηση.

Τα πρέπει για τον αγοραστή

Σχετικά µε το PTO, η McCormick αναφέρει ότι αυτό έχει τέσσερις ταχύτητες και
ενδεχοµένως να διατίθεται µε ρυθµίσεις
540/540E/1000 και 1000E σ.α.λ., διαµόρφωση που ανήκει στον βασικό εξοπλισµό
της τρέχουσας σειράς X7. Το τρακτέρ έρχονται στάνταρ µε υδραυλική αντλία παροχής
123 λίτρων ανά λεπτό, ενώ προαιρετικά υπάρχει αντλία µε ροή 160 λίτρα ανά λεπτό.
Ο πίσω σύνδεσµος µπορεί να σηκώσει
βάρος 9.300 κιλά, µε τα τρακτέρ να µπορούν να εφοδιαστούν και µε έναν µπροστινό σύνδεσµο που µπορεί να σηκώσει 3.500
κιλά. Το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος των
µοντέλων είναι 11.500 κιλά.

Παρουσίαση και του ηλεκτρικού Landini
Στο περίπτερο του οµίλου Argo Tractors

Argo Tractors
Ο όµιλος εκτός από το McCormick
παρουσίασε και ένα ηλεκτρικό Landini
κατάλληλο για δενδροκοµικές
καλλιέργειες και αµπελώνες

βρέθηκε και το Landini Rex 4 Electra, ένα
υβριδικό τρακτέρ µε κινητήρα πετρελαίου
Deutz που αποδίδει ισχύ 80,7 kW. Αυτός ο
κινητήρας κινεί µια γεννήτρια. Η γεννήτρια
παρέχει ισχύ 16 kW, στους δύο ηλεκτροκινητήρες που κινούν τους µπροστινούς τροχούς. Αυτό θα οδηγήσει σε εξοικονόµηση
καυσίµου 10%, λέει η εταιρεία.
Σύµφωνα µε την Landini, αυτή η σύγχρονη προσέγγιση κατέστησε δυνατή τη δηµιουργία ενός υβριδικού τρακτέρ όπου ο πετρελαιοκινητήρας, µέσω της γεννήτριας
και της µπαταρίας, τροφοδοτεί τους µπροστινούς ηλεκτρικούς κινητήρες, επικοινωνεί συνεχώς µε τα πίσω κιβώτια ταχυτήτων
δηµιουργώντας µε αποτελεσµατικό τρόπο
ένα παράλληλο υβριδικό σύστηµα ανεξάρτητο από τη µηχανική αναλογία µεταξύ των
πίσω και των εµπρός τροχών του τρακτέρ.
Το κιβώτιο ταχυτήτων στο νέο µικρό Landini
λειτουργεί ηλεκτρονικά µέσω του τζόιστικ
στην καµπίνα. Αυτό διαθέτει 36 σχέσεις εµπρός και 12 πίσω. Παράλληλα, η υδραυλική ροή του Rex 4 Electric είναι 82 λ./λ..
Επιπλέον, διατίθενται 32 λ./λ. για το τιµόνι. Η καµπίνα έχει ηµιενεργή ανάρτηση, η
οποία µειώνει τους κραδασµούς κατά 1520%, αναφέρει η κατασκευάστρια εταιρεία.

Να ζητά εγγύηση για τα προϊόντα που αγοράζει, όπως
και εγγύηση αντικατάστασης προϊόντος.
Να ζητά τα απαραίτητα πιστοποιητικά καταλληλότητας,
καθώς και τις προδιαγραφές των προϊόντων.
Να ζητά τη γνώµη έµπειρων και εξειδικευµένων επιστηµόνων για το προϊόν που τον ενδιαφέρει, καθώς και συµβουλές
για την καταλληλότητα του σκοπού που αυτό προορίζεται.
Να επισκεφτεί τα φυσικά καταστήµατα των εταιρειών που
συνεργάζεται, διαπιστώνοντας ότι τα προϊόντα υπάρχουν.
Να βεβαιωθεί ότι υπάρχουν οι κατάλληλοι αποθηκευτικοί χώροι που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας
Να ζητήσει να δει τα προϊόντα πριν προχωρήσει σε αγορά, να ελέγξει την ποιότητά τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, και να µάθει τη χώρα προέλευσής τους.
Να εµπιστεύεται µόνο επώνυµα προϊόντα που γνωρίζει την προέλευσή τους και έχουν µεγάλη διάρκεια ζωής
Μια λανθασµένη αγορά που δεν πληροί τις προϋποθέσεις, ενδέχεται να προκαλέσει µεγάλη ζηµιά. Στην παραγωγή – όταν πρόκειται για προϊόντα αγροτικής καλλιέργειας, στην υγεία – όταν πρόκειται για προϊόντα που έρχονται σε επαφή µε τρόφιµα και, φυσικά, στην «τσέπη» –
όταν πρόκειται για αντικατάσταση προϊόντος σε σύντοµο
χρονικό διάστηµα λόγω ακαταλληλότητας, πληρώνοντάς
το διπλά και τριπλά.
Την ορθή επιλογή προϊόντων πριν προχωρήσουν σε µια
αγορά, ώστε να µην επωµιστούν τις συνέπειες από τέτοιου
είδους ακατάλληλα προϊόντα, προτείνει και η HELLAGRO
A.E. Η HELLAGRO A.E. διαθέτει προϊόντα πιστοποιηµένα
σύµφωνα µε τις τελευταίες ευρωπαϊκές προδιαγραφές καταλληλόλητας, πάντα µε άριστη σχέση ποιότητας-τιµής, ενώ
ενώ η παραγωγή των προϊόντων της που αφορούν τον αγροτικό τοµέα έχει γίνει µε γνώµονα τις ιδιαίτερες κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν στις Μεσογειακές χώρες.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Μια ανάσα ζωή
∆ιαχρονικό: Η επικοινωνία,
είναι για τις σχέσεις των
ανθρώπων ό,τι είναι η αναπνοή
για τη διατήρηση της ζωής. Satir,
1995
Ανατιµήσεις: Ανατιµήσεις
ήδη και στο κρέας, µε τις
µικρότερες ανατιµήσεις στο
χοιρινό. Στο εγχώριο µοσχάρι
0,50-0,80 ευρώ το κιλό. Στο αρνί
και κατσίκι οι ανατιµήσεις είναι
6,24%, µε διαφορές σε
συνοικιακά καταστήµατα. Οι
ανατιµήσεις οφείλονται στο
κόστος παραγωγής και ενέργειας.
Σε άλλα προϊόντα κρέατος και
κυρίως το σουβλάκι έχουν
περάσει ήδη αυξήσεις 20%. Η
αύξηση της τιµής του ηλεκτρικού
ρεύµατος επιφέρει διπλασιασµό
του κόστους στις επιχειρήσεις
πτηνοτροφίας και κτηνοτροφίας,
έχοντας ήδη
προηγηθεί οι
αυξήσεις στις
εισαγόµενες
ζωοτροφές που
κυµαίνονται σε
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
15-80%. emea.
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
gr,
21/10/2021
Όµορφα χωριά: Στα πιο
όµορφα χωριά της Ευρώπης
πρώτη είναι η Οία στην Σαντορίνη
και έβδοµη η Φολέγανδρος, και
τα δυο χωριά στις Κυκλάδες.
Ενδιάµεσα χωριά είναι το (2)
Γκιόρεµε στην Καππαδοκία, το (3)
Hallstatt στην Αυστρία, το (4)
Vernazza στην Ιταλία, το (5)
Tobermory στο Isle of Mull, το
(6) Furnas των Αζόρων. ecozen.
gr, 19/10/2021.
Χειµώνας: Βαρύς ο χειµώνας.
Ιδιαίτερα βροχερός προβλέπεται
ο καιρός στη Νότια Ευρώπη τον
χειµώνα 2021-22, ενώ υπάρχει
και µεγάλος κίνδυνος πληµµυρών.
Κυρίως λόγω του φαινόµενου La
Niña, και της πολικής δίνης.
«Μερικές από τις ισχυρότερες
καταιγίδες είναι πιθανό να
συµβούν κάπου στη νότια Γαλλία,
την Ισπανία ή την Πορτογαλία
αυτό το χειµώνα». Η Ελλάδα θα
έχει συχνές βροχές & καταιγίδες
οι οποίες θα ενέχουν κίνδυνο
πρόκλησης πληµµυρών, µε
θερµοκρασίες σε κανονικά
επίπεδα. AccuWeather. Hellenic
Weather. ecozen.gr, 22/10/2021
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Ανάδειξη προβάτου Λήμνου
και ο δρόμος του ΠΟΠ
για το μελίχλωρο ανοίγουν
πόρτες

Η τυροκομική Χρυσάφης αξιοποιεί το
terroir και την ντόπια φυλή της Λήμνου
δημιουργώντας προϊόντα υπεραξίας

ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Καλαθάκι
Στα προϊόντα
της το καλαθάκι, η φέτα,
το µελίχλωρο,
το κασκαβάλι,
κ.α.

Γάλα
Η τυροκοµική
Χρυσάφης
συνεργάζεται
µε περίπου 60
κτηνοτρόφους

Σε διαδικασία ανάδειξης και ανάπτυξης της ντόπιας φυλής προβάτων της
Λήµνου βρίσκονται οι φορείς του νησιού που σχετίζονται µε την κτηνοτροφία, δεδοµένου ότι σηµαντικό µέρος
του ζωικού πληθυσµού αποτελείται από πρόβατα διασταυρωµένα µε χιώτικη
ποικιλία, όπως αναφέρει ο διευθύνων
σύµβουλος της φερώνυµης τυροκοµικής επιχείρησης, Μιχάλης Χρυσάφης.
«Το τελευταίο διάστηµα προσπαθούµε
να αποµονώσουµε και να αναδείξουµε την ντόπια φυλή προβάτου της Λήµνου», επισηµαίνει και προσθέτει πως
παρά το γεγονός ότι είναι ζώα χαµηλής
γαλακτοπαραγωγής, παράγουν εξαιρετικής ποιότητας γάλα και είναι ιδιαίτερα ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες
και στην εκδήλωση ασθενειών. «Αυτή
τη στιγµή υλοποιείται το πρόγραµµα
Terra Lemnia, ώστε κοντά στους δύο
ή τρεις κτηνοτρόφους που εκτρέφουν
ντόπια ζώα, να προστεθούν και άλλοι.
Μ’ αυτά τα ζώα µπορούν να παραχθούν
προϊόντα ακόµα πιο ξεχωριστά. Θεωρώ
ότι αποτελεί µονόδροµο για αποµακρυσµένες περιοχές όπως η Λήµνος που

επιβαρύνονται µε υψηλό µεταφορικό
κόστος και δεν µας καθιστά ανταγωνιστικούς µε τα τυροκοµεία της χερσαίας Ελλάδας. Ο µόνος τρόπος για να κάνουµε βήµατα µπροστά είναι να διαφοροποιήσουµε τα προϊόντα µας, πιστοποιώντας τα πρόβατα και δηµιουργώντας υπεραξία». Σηµειώνει δε ότι σήµερα τα προϊόντα που παράγονται διατηρούν υπεραξία λόγω του ξεχωριστού
terroir της Λήµνου. «Η υπεραξία αυτή
όµως χάνεται όταν τα προϊόντα µας κυκλοφορούν στην αγορά, κυρίως λόγω
των φαινοµένων που παρατηρούνται
τελευταία µε την νοθεία της φέτας».
Η εταιρεία συνεργάζεται µε παραγωγούς, που διατηρούν πρόβατα ελευθέρας βοσκής στη Λήµνο. «Η Λήµνος εί-

ναι ένα ηφαιστειογενές νησί µε πολύ
καλή πρώτη ύλη. Συνεργαζόµαστε µε
περίπου 60 κτηνοτρόφους και καθηµερινά συλλέγουµε το γάλα είτε µε δικό µας βυτίο, είτε το φέρνουν οι κτηνοτρόφοι απευθείας στο τυροκοµείο
µας», αναφέρει ο Μιχάλης Χρυσάφης.
Η Χρυσάφης διατηρεί δέκα καταστήµατα λιανικής τροφίµων στη Λήµνο, ενώ έχει παρουσία και σε µεγάλα σούπερ µάρκετ πανελλαδικά. Παράγει εκτός από το καλαθάκι, τη φέτα και το
µελίχλωρο, το κασκαβάλι, το λευκό κατσικίσιο τυρί και το κατσικίσιο µελίχλωρο, ενώ διαθέτει και παραδοσιακό γιαούρτι αποκλειστικά στην τοπική αγορά.
Να σηµειωθεί ότι η εταιρεία Χρυσάφης εξάγει το 30% του τζίρου της.

Τρέχει ο φάκελος για να αναγνωριστεί
και το µελίχλωρο Λήµνου ως ΠΟΠ

Χρυσάφης
H ετήσια
παραγωγή της
ανέρχεται σε
300 τόνους
τυροκοµικών/
έτος
Η Χρυσάφης διατηρεί δέκα καταστήµατα
λιανικής τροφίµων στη Λήµνο.

Η εταιρεία Χρυσάφης µε έδρα τη Λήµνο παράγει δύο τυριά που ανήκουν
στην ελληνική λίστα των ΠΟΠ προϊόντων, το καλαθάκι και τη φέτα Λήµνου.
Στην ίδια λίστα µάλιστα αναµένεται προσεχώς να προστεθεί και το µελίχλωρο
Λήµνου, η διαδικασία για την αναγνώριση του οποίου βρίσκεται ήδη σε
εξέλιξη, ενώ είναι ενταγµένο στη λίστα άυλης πολιτιστικής κληρονοµιάς της
Unesco. Όπως αναφέρει ο επικεφαλής εξαγωγών και πωλήσεων της
εταιρείας Παναγιώτης Χρυσάφης, ο σχετικός φάκελος για το ΠΟΠ µελίχλωρο
συντάσσεται από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο µε επικεφαλής τον Θεοφύλακτο
Μασούρα, καθηγητή Γαλακτοκοµίας στο Τµήµα Επιστήµης Τροφίµων και
∆ιατροφής του Ανθρώπου. Σηµειώνεται ότι το µελίχλωρο που παράγεται από
πρόβειο γάλα, κυκλοφορεί και σε παραλλαγή µε κατσικίσιο γάλα, σε µια
προσπάθεια της εταιρείας να διατηρήσει την παράδοση.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Καλύτερος
οίνος το «Χi»
στο διαγωνισµό
Θεσσαλονίκης
Το «Xi» εσοδείας
2016, της ποικιλίας
Ξινόµαυρο, από τη
∆ράµα και το Κτήµα
Τέχνη Οίνου,
αναδείχθηκε ως ο
Καλύτερος Οίνος στον
21ο ∆ιεθνή
∆ιαγωνισµό Οίνου και
Αποσταγµάτων
Θεσσαλονίκης.
Αντίστοιχα, Καλύτερο
Απόσταγµα το
«Τσίπουρο Τυρνάβου»
Βρυσσά µε γλυκάνισο.
Τέσσερις διακρίσεις
απέσπασε και ο
Ενιαίος Οινοποιητικός
Αγροτικός
Συνεταιρισµός Σάµου
για τα: Samos
Anthemis, Samos
Nectar, Samos Vin
Doux και Samos
Grand Cru.

Πρότυπο κατά τον FAO, o Έλληνας
αγρότης για τους μικρούς παραγωγούς
Την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα
µπορεί να διαδραµατίσει κεντρικό
ρόλο σε παγκόσµια κλίµακα µέσω των Παγκοσµίως Σηµαντικών
Συστηµάτων Αγροτικής Κληρονοµιάς (GIAHS), της γεωγραφικής ένδειξης και της κλιµατικής ανθεκτικής γεωργίας, εξέφρασε ο Κινέζος
γενικός διευθυντής του FAO, Qu
Dongyu σε συνάντηση που είχε
στη Ρώµη µε τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό.
Ο Γενικός ∆ιευθυντής του FAO εξέφρασε τον θαυµασµό του για τον
ελληνικό πολιτισµό και δήλωσε ότι
η Ελλάδα µπορεί να διαδραµατίσει
κεντρικό ρόλο µεταλαµπαδεύοντας
την πλούσια εµπειρία και παράδοσή της πάνω στα αγροτικά συστήµατα. Ανέδειξε, µάλιστα, τη σηµαντικότητα του ρόλου αυτού, δεδοµένου ότι οι µικροκαλλιεργητές, αντιπροσωπεύουν το µεγαλύτερο µέρος (84%) από τα 570 εκατοµµύρια
αγροκτήµατα του κόσµου.
Ο υπουργός και ο Γενικός ∆ιευθυντής συµφώνησαν ότι οι καλές
επενδυτικές ευκαιρίες σε συστήµατα αγροδιατροφής, µπορούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναµη για
βιώσιµη πολυτοµεακή οικονοµι-

ΕΙΚΟΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

> 570
ΕΚΑΤ. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ

5 ΣΤΑ 6

ΚΑΤΕΧΟΥΝ

<2

ΕΚΤΑΡΙΑ

12%
ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΓΗΣ

ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΟ

12%

ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ
ΦΑΡΜΕΣ
ΠΑΡΑΓΟΥΝ

80%
ΤΡΟΦΗΣ ΣΕ
ΟΡΟΥΣ ΑΞΙΑΣ

ΠΗΓΗ: FAO

Τοπικά προϊόντα
Η Ελλάδα µπορεί να
µεταλαµπαδεύσει την
πλούσια εµπειρία και
παράδοσή της πάνω
στα αγροτικά
συστήµατα

κή ανάπτυξη. Τονίσθηκε µάλιστα
ότι η Ελλάδα έχει τεράστιες δυνατότητες να δηµιουργήσει τοπικά,
παραδοσιακά και ιστορικά συστήµατα αγροδιατροφής, που θέτουν
τους πραγµατικούς αγρότες στο επίκεντρο, ενισχύοντας παράλληλα την ικανότητά τους για καλύτερη ζωή και βοηθώντας στον ψηφιακό αγροτικό µετασχηµατισµό.
Μάλιστα συζήτησαν διεξοδικά
για τη ∆ιεθνή Πλατφόρµα για Ψηφιακά Τρόφιµα και Γεωργία, καθώς και για τις ευκαιρίες που παρέχουν τα νέα επιχειρηµατικά µοντέλα σε νεοφυείς επιχειρήσεις,
βοηθώντας στο µετασχηµατισµό
των συστηµάτων αγροδιατροφής.
Ο υπουργός συνεχάρη τον Γενικό ∆ιευθυντή για το επιτυχηµένο
έργο που συντελείται από τον FAO,
τη συνέπεια στο όραµά του για βιώσιµα συστήµατα αγροδιατροφής
και κυρίως για τις προσπάθειές του
για την καταπολέµηση της πείνας.
Ακόµα συµφώνησαν ότι τα προβλήµατα µπορούν να αποτελέσουν ευκαιρία και πηγή προόδου, ενώ υπογράµµισε την ανάγκη για µια ολιστική προσέγγιση για τα βιώσιµα
συστήµατα αγροδιατροφής.
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Στο «μικροσκόπιο» βιοδείκτες
φυλών μηρυκαστικών
για ποιοτικότερο κρέας
Στο «µικροσκόπιο» επιστηµόνων δύο ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων και
τριών ιδιωτικών επιχειρήσεων, έχουν
µπει, για πρώτη φορά στη χώρα κι αξιολογούνται, µε χρήση τεχνολογιών αιχµής, ζώα από διάφορες φυλές µηρυκαστικών που εκτρέφονται στην Ελλάδα,
µε σκοπό να δηµιουργηθεί «ταυτότητα»
για το ελληνικό κρέας.
Για να επιτευχθεί ο στόχος ερευνάται
επιστηµονικά ποια από τις φυλές είναι
προσαρµοσµένη καλύτερα στο ελληνικό περιβάλλον και µας δίνει το ποιοτικότερο κρέας και ταυτόχρονα ποια είναι και η καταλληλότερη µεθοδολογία
εµπορικού τεµαχισµού, τυποποίησης
και συσκευασίας του κρέατος, από σφάγια ελληνικών, αλλά και ξένων φυλών.
«Μέχρι σήµερα έχουµε µόνο θεωρητικές γνώσεις γι’ αυτά και µελέτες από
άλλα µέρη του κόσµου. Είναι όµως γνωστό ότι παράγοντες όπως το κλίµα, η διατροφή και το νερό, επηρεάζουν σηµαντικά την ευζωία των παραγωγικών ζώων
και την ποιότητα των προϊόντων τους»,
εξηγεί ο ∆ηµήτρης Κουρέτας, καθηγητής Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας στο
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, που συνεργάζεται στο ερευνητικό έργο µε το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριµένα, στην εργασία που εκτελείται στο πλαίσιο του «Ερευνώ - ∆ηµιουργώ – Καινοτοµώ», γίνεται έλεγχος
πληθώρας βιοδεικτών και άλλων χαρακτηριστικών του κρέατος σε δείγµατα αίµατος και ιστών από ζώα, στη βάση διεθνώς αναγνωρισµένων πρωτοκόλλων.
«Ο έλεγχος αντιοξειδωτικών παραγόντων, κρίσιµων γονιδίων και προϊόντων
οξειδωτικής βλάβης, παράλληλα µε την
αξιολόγηση µιας πληθώρας παραγόντων
ποιοτικής κατάταξης, όπως ο χρωµατισµός και η τρυφερότητά του, θα προσδώσουν τη «σφραγίδα» που λείπει από
το ελληνικό κρέας», λέει ο καθηγητής.
Ένα αξιοσηµείωτο εύρηµα που πρόκυ-

Ο ∆ηµήτρης Κουρέτας, καθηγητής
Βιοχηµείας και Βιοτεχνολογίας
στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας.

ψε από την έως τώρα έρευνα είναι η συσχέτιση αντιοξειδωτικών στοιχείων των
ζώων µε την ποιότητα του βόειου κρέατος. «Η ολική αντιοξειδωτική ικανότητα του κρέατος των βοοειδών έχει θετική συσχέτιση µε τον χρωµατισµό και την
τρυφερότητά τους», είπε ο κ. Κουρέτας.
Τα αρχικά αποτελέσµατα χαρακτηρίζονται πολύ ενθαρρυντικά και όπως αναφέρουν σύντοµα θα έχουµε εικόνα
και για το τί συµβαίνει µε τα αιγοπρόβατα. «Η προσπάθεια αυτή θα επιτρέψει στους παραγωγούς µας να παρέµβουν εγκαίρως διατροφικά, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, για τη βελτίωση της
ποιότητας των προϊόντων τους και εποµένως θα συµβάλλει στην αύξηση της
προστιθέµενης αξίας τους», επεσήµανε
ο συνοµιλητής µας. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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Πρέπει να μάθει
ο παραγωγός
να πουλάει ακριβά
Πιστοποίηση και τεχνολογία συνδέουν την αλυσίδα αξίας
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Κατευθύνσεις για το επόµενο µεγάλο βήµα προόδου στην αγροτική παραγωγή επιχείρησαν να δώσουν προ ολίγων ηµερών από το
βήµα του Olympia Forum εταιρικοί, θεσµικοί και πανεπιστηµιακοί
συντελεστές του πεδίου, που συνηγορούν στο ότι είναι καιρός να µάθουν οι Έλληνες αγρότες να πουλάνε ακριβά.
Αφιερωµένο στην τοπική και πε-

ριφερειακή διακυβέρνηση και πολιτική συνοχή, στόχος του συνεδρίου Olympia Forum που ολοκλήρωσε τις εργασίες του το περασµένο Σάββατο 23 Οκτωβρίου, είναι η
προώθηση και ανταλλαγή καλών
πρακτικών για τις προκλήσεις της
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σε συζήτηση για τον ρόλο του αγροτικού
τοµέα στην περιφερειακή ανάπτυξη,
την οποία συντόνισε ο εκδότης της
Agrenda Γιάννης Πανάγος, ειδικοί
της αγοράς υποστήριξαν ότι η εκπαίδευση των αγροτών πρέπει να

σπάσει τα στεγανά της παραγωγικής διαδικασίας και πως σε συνδυασµό µε λύσεις τεχνολογίας αιχµής
µπορεί να επιτευχθεί η απορρόφηση ρίσκου στον κλάδο.
«Ο αγρότης είναι επιχειρηµατίας.
Εµείς από την πλευρά µας κοιτάµε
να βοηθήσουµε τον παραγωγό να
καταλάβει τις απαιτήσεις διεθνώς»
υποστήριξε ο Μανώλης Παναγιωτόπουλος, Country Commercial Lead
Crop Science Bayer Hellas, ο οποίος αναφέρθηκε στο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα BayG.A.P. της Bayer,

Αγροτικό εισόδηµα
Η Σουηδία είναι 1η στην ΕΕ
σε κατά κεφαλήν εισόδηµα
αγρότη µε 60.000 ευρώ
το έτος, και η Ελλάδα είναι
τελευταία µε 12.000 το έτος

το οποίο υποστηρίζει τους αγρότες
παγκοσµίως να αποκτήσουν πιστοποίηση συνδέοντάς τους µε την αλυσίδα αξίας των τροφίµων. «Κοι-

τάµε να δούµε τι πρέπει να κάνει ο
ίδιος ο αγρότης στο χωράφι για να
ανταποκριθεί το προϊόν του στις διεθνείς αγορές» συµπλήρωσε.
Πέρα όµως από την πολυεπίπεδη
προεργασία που πρέπει να γίνει στο
κοµµάτι της εκπαίδευσης στο χωράφι, όπου σηµειωτέων διατυπώθηκε
η ανάγκη να εισέλθουν στον κλάδο
περισσότεροι νέοι άνθρωποι, κατέστη σαφές πως το επιχειρηµατικό
δαιµόνιο πρέπει να κυριεύσει τους
παραγωγούς. Την διαπίστωση ότι
ο παραγωγός δεν γνωρίζει πώς να

Ο υπουργός
Υποδοµών και
Μεταφορών,
Κώστας Καραµανλής και ο
Κωνσταντίνος
Αγοραστός
(δεξιά), Περιφερειάρχης
της Θεσσαλίας
από το 2011,
συµµετείχαν
ως οµιλητές
στα πάνελ
του Olympia
Forum.

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχριµάνης (αριστερά) και ο
υπουργός Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης (δεξιά)
συναντήθηκαν στο Ζάππειο στις εργασίες του Olympia Forum.

Ο Μανώλης Παναγιωτόπουλος, Country Commercial Lead Crop Science
Bayer Hellas, εξήγησε πως οι λύσεις τεχνολογίας που προσφέρει η Bayer
έρχονται να περιορίσουν το ρίσκο της αγροτικής παραγωγής.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Τετραπλάσια η τιμή στο
αρνί με τη σωστή ετικέτα
Προϊόντα ποιότητας με κατεύθυνση από την Περιφέρεια

πουλήσει «ακριβά» αυτό που παράγει εξέφρασε ο Θωµάς Αραπογιάννης, Agriculture Vice President της
TÜV Hellas εξηγώντας πως στην Ελλάδα η πιστοποίηση δεν είναι ακριβή όταν γίνεται σωστά. «Έχουµε υπολογίσει στο ακτινίδιο το συνολικό κόστος δεν ξεπερνά το 1,5 λεπτό στο τελικό προϊόν. Το τελικό
έξοδο στον παραγωγό είναι πολύ
µικρό και η προστιθέµενη αξία είναι πολύ µεγάλη» είπε και συνέχισε «στο Αγρίνιο έχουµε επιτυχηµένα παραδείγµατα όπου το ακτινίδιο
περνά από καθετοποιηµένες µονά-

Πιστοποίηση προϊόντων
Η πιστοποίηση δεν είναι
ακριβή όταν γίνεται σωστά.
Στο ακτινίδιο το συνολικό
κόστος δεν ξεπερνά το 1,5
λεπτό στο τελικό προϊόν

δες, υπερσύγχρονα τυποποιητήρια
µε προαπαιτούµενο την πιστοποίηση και πηγαίνει σε αγορές όπως ΗΠΑ και Ηνωµένο Βασίλειο.».

Τα µαθήµατα από τη διεθνή αγορά
δείχνουν ότι πάντα υπάρχουν µερίδια καταναλωτών που θα απορροφήσουν προϊόντα αγροδιατροφής σε τιµή που ενσωµατώνει υψηλή προστιθέµενη αξία για τον παραγωγό, αρκεί να πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις.
Μερικά από αυτά τα µαθήµατα αποτυπώθηκαν στο πάνελ που στήθηκε την περασµένη εβδοµάδα στο
Ζάππειο, όπου ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέκος Καχριµάνης παρέθεσε µια σύνοψη του πώς κατάφερε
η Ήπειρος να ξεκολλήσει από τη λίστα των πιο φτωχών ευρωπαϊκών περιφερειών, εστιάζοντας στην «αγροτική παραγωγή ποιότητας» όπως το
περιέγραψε. «Η Ελλάδα της ποιότητας δεν έχει τυποποίηση» υποστήριξε ο κ. Καχριµάνης, δίνοντας ένα παράδειγµα µε αφορµή το πρόβειο κρέας. «Στην Πολωνία το αρνί που πωλείται κατά γαλλικό τύπο έχει 25 ευρώ το κιλό τυποποιηµένο. Εµείς εδώ
ψαχνόµαστε πώς θα πουλήσουµε αρνί το Πάσχα. Η τιµή θα είναι τεράστια
για τον παραγωγό αν εφαρµοστεί η
τυποποίηση. Σε όλα τα κτηνοτροφικά προϊόντα η τιµή συνεπάγεται ποιότητα και για να έχεις ταυτότητα, θέλει τυποποίηση» υποστήριξε ο ίδιος.
Η παρέµβαση του κ. Καχριµάνη έδωσε αφορµή για έναν νέο κύκλο συζήτησης στο πάνελ, µε τον Μανώλη Παναγιωτόπουλο της Bayer να συµπληρώνει ότι οι περιφέρειες θα µπορούσαν να δώσουν µια σωστή, ολιστική
κατεύθυνση στο επιθυµητό προφίλ
της αγροτικής παραγωγής. «Όσο κα-

Στην διαπίστωση ότι η πιστοποίηση δεν κοστίζει όταν η προώθηση
των προϊόντων γίνεται σωστά προχώρησε ο Θωµάς Αραπογιάννης,
Agriculture Vice President της TÜV Hellas δίνοντας παραδείγµατα.

Αλ. Καχριµάνης
Στην Πολωνία το αρνί
που πωλείται κατά γαλλικό τύπο έχει 25 ευρώ
το κιλό τυποποιηµένο

ηδία είναι 1η στην ΕΕ σε κατά κεφαλήν εισόδηµα αγρότη µε 60.000 ευρώ το έτος, στη µέση βρίσκονται Ιταλία και Ισπανία µε 40.000 ευρώ το έτος και η Ελλάδα είναι τελευταία µε
12.000 το έτος. «Κάνουµε λάθος επιλογές» σχολίασε ο καθηγητής, δίνοντας το παράδειγµα του αµυγδάλου.
Στην περιοχή της Θεσσαλίας, η κοιλάδα του Συκουρίου παράγει το 1%
του αµυγδάλου της γης. Αυτό το αµύγδαλο στη συντριπτική του πλειοψηφία το µαζεύουν κάποιοι ατυποποίητο και χάνεται όλη η προστιθέµενη
αξία, δεν ξέρει κανείς πού πηγαίνει»
είπε. Συνεχίζοντας, στάθηκε και στο
παράδειγµα της Νέας Ζηλανδίας, η οποία έχει περίπου την ίδια αξία πρωτογενούς αµεταποίητης παραγωγής
µε την Ελλάδα, στα 6,5 δις και εξάγει
τρόφιµα αξίας 27 δις, όταν η χώρα µας
µετά βίας προσεγγίζει τα 7 δις, σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρέθεσε.

Χρηµατοδότηση σχηµάτων αγροτών
θορίζεται η ταυτότητα, η τεχνολογία
που παρέχουµε εµείς µπορεί να βοηθήσει στην ποιότητα και στο µέγεθος της παραγωγής, καθώς και στη
µείωση του ρίσκου».
Ενδεικτικό πάντως της απόστασης
που καλείται να καλύψει η εγχώρια
αγροτική παραγωγή, είναι τα δεδοµένα του ετήσιου εισοδήµατος αγροτών
στην Ελλάδα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως τα παρέθεσε ο καθηγητής καθηγητής Φυσιολογίας – Τοξικολογίας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, ∆ηµήτρης Κουρέτας. Η Σου-

Φυσικά, υπάρχουν και θεσµικές
προεκτάσεις στις χαµηλές µεταποιητικές επιδόσεις των Ελλήνων αγροτών,
σύµφωνα µε τον Πλάτωνα Μαρλαφέκα, αντιπρόεδρο της Lux και επικεφαλής µάρκετινγκ και εξαγωγών της εταιρείας. Μέγα λάθος στη διαχείριση των κοινοτικών πόρων έως σήµερα, το γεγονός ότι ποτέ δεν συνδέθηκε σε προγράµµατα ΕΣΠΑ ο δευτερογενής µε τον πρωτογενή τοµέα,
επεσήµανε ο Πλάτων Μαρλαφέκας.
Ο ίδιος στάθηκε και στην ανάγκη να
θεσπιστούν χρηµατοδοτικά εργαλεία
για πιστοποιήσεις.

Ο καθηγητής Φυσιολογίας – Τοξικολογίας στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας,
∆ηµήτρης Κουρέτας σύγκρινε τις µεταποιητικές επιδόσεις της Ελλάδας
και της Νέας Ζηλανδίας στο κοµµάτι της αγροδιατροφής.
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Συλλαλητήριο σταφιδοπαραγωγών 5 Νοεμβρίου στην Αθήνα
Εντείνεται το αδιέξοδο στη σταφίδα µε τις Ενώσεις
να αδυνατούν λόγω των συσσωρευµένων περσινών αποθεµάτων να παραλάβουν νέες ποσότητες ελλείψει αποθηκευτικών χώρων. Μάλιστα,
οι σταφιδοπαραγωγοί της Πελοποννήσου, προγραµµατίζουν για τις 5 Νοεµβρίου, συλλαλητήριο στην Αθήνα, µε αίτηµα αιχµής την απόσυρση του πλεονάσµατος σταφίδας ως τη µόνη και
αποτελεσµατική λύση απέναντι στα προβλήµατα

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 2019-2020

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

7%

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

16%

∆.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

4%

∆. ΕΛΛΑ∆Α

14%

Κ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ

8%

ΑΤΤΙΚΗ

10%

ΗΠΕΙΡΟΣ

1%

ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ
ΘΡΑΚΗ

3%

Ν. ΑΙΓΑΙΟ

6%

Κ. ΕΛΛΑ∆Α

11%

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

4%

Β. ΑΙΓΑΙΟ

4%

ΚΡΗΤΗ

12%

που έχουν δηµιουργηθεί µε την χαµηλή τιµή του
προϊόντος. Στο κάλεσµα της η Συντονιστική Επιτροπή των Συλλαλητηρίων των Σταφιδοπαραγωγών της Πελοποννήσου επικρίνει «την µέχρι σήµερα επιδειχθείσα πλήρη αδιαφορία και ανοχή
του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για τη σταφιδική κρίση που οργανώνεται επί 7 µήνες από µια µικρή συντεχνία εµπόρων µε
συνέπεια την κατάρρευση της τιµής της σταφίδας

και την εξαθλίωση των σταφιδοπαραγωγών», ζητώντας την παρέµβαση του ίδιου του πρωθυπουργού. Αδυναµία παραλαβής νέων ποσοτήτων σταφίδας προβάλλει πλέον η Παναιγιάλειος Ένωση και η Ένωση Μεσσηνίας, που ενηµερώνουν
σχετικά τα µέλη τους. Η Ένωση Μεσσηνίας ήδη
από την περασµένη Παρασκευή 22 Οκτωβρίου
έχει παγώσει τις παραλαβές απευθύνει έκκληση στον πρωθυπουργό για άµεση παρέµβαση.

Μέγιστη κατανομή
τα 100 στρέμματα
ανά δικαιούχο
στις αιτήσεις για
τις νέες άδειες
φύτευσης που θα
πραγματοποιηθούν
με σημαντικές
αλλαγές στα κριτήρια
προτεραιότητας
Από τις 15 Νοεµβρίου και για ένα µήνα θα µείνουν ανοιχτές οι αιτήσεις για
τις νέες άδειες φύτευσης αµπελώνων,
µε τροποποιήσεις στα κριτήρια προτεραιότητας και µε περιορισµό νέας κατανοµής ανά αιτούντα τα 100 στρέµµατα, πλαφόν που θα ισχύσει για όλες τις
περιφέρειες.
Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, προωθείται
σχετική τροποποιητική απόφαση για τις
άδειες φύτευσης αµπέλου του έτους κατανοµής 2022 που αναµένεται να βγει
σε ΦΕΚ τις επόµενες ηµέρες, η οποία διατηρεί τις οχτώ αµπελοοινικές περιφέρειες κατανοµής και θα εισάγει περιορισµό ως προς τον αριθµό των αιτηµάτων
για άδειες φύτευσης που µπορεί να κάνει ένας δικαιούχος. Ως προς τον περιορισµό των 100 στρεµµάτων ανά αιτούντα, όπως αναφέρουν στην Agrenda από το Τµήµα Αµπέλου του ΥΠΑΑΤ, αυτό
προωθείται ώστε να µπορέσουν να λάβουν εκτάσεις περισσότεροι δικαιούχοι,
να µπουν στο «παιχνίδι» και νεοεισερχόµενοι στον αµπελοοινικό κλάδο ιδιαίτερα σε περιφέρειες όπως Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας που υπάρχει
µεγάλος ανταγωνισµός στις αιτήσεις.

Με νέα βαρύτητα τα κριτήρια
κατανοµής
Τροποποιήσεις θα υπάρξουν στα κριτήρια προτεραιότητας σε όλες τις περιφέρειες (εκτός νήσων και Ηπείρου) κυρίως ως προς το συντελεστή βαρύτητας
-δηλαδή πόσους βαθµούς λαµβάνει ο

∆ιασπορά κατανοµής
σε περισσότερους
δικαιούχους θέλει
να πετύχει το τµήµα
Αµπέλου του ΥΠΑΑΤ,
µε το όριο των 100
στρεµµάτων κατανοµής
νέων αδειών φύτευσης.

Με όριο κατανομής 100 στρμ.

Από 15 Νοεμβρίου
αιτήσεις για άδειες
φύτευσης αμπέλου
αιτούντας. Παράλληλα θα αναδιαµορφωθεί το κριτήριο προτεραιότητας που
αφορά τον αριθµό των στρεµµάτων που
θα πρέπει να έχει η αµπελουργική έκταση του αιτούντα ώστε να λάβει βαθµούς,
και θα δοθεί έµφαση στις µικροµεσαίες
αµπελουργικές εκµεταλλεύσεις. Ως προς
το είδος τους τα κριτήρια προτεραιότητας
ανά Περιφέρεια θα µείνουν τα ίδια. Συγκεκριµένα τα κριτήρια έχουν ως εξής:
Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιµες ποικιλίες αµπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκµετάλλευσης (νεοεισερχόµενοι).

Εκτάσεις όπου οι αµπελώνες συµβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος. ∆ηλαδή, βιολογικοί αµπελώνες, αµπελώνες µε σύστηµα ολοκληρωµένης
διαχείρισης, αναβαθµίδες κ.λπ.
Εκτάσεις που αντιµετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισµούς.
Για παράδειγµα περιοχές µε υψόµετρο
άνω των 500 µέτρων.
Εκτάσεις που προορίζονται για νέα
φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης
των µικρών και µεσαίων εκµεταλλεύσεων. Σε αυτό το κριτήριο η πριµοδοτούµενη έκταση αναµένεται να είναι µικρότε-
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Αποσπασματικά τα μέτρα στήριξης στα αμπελοοινικά
Το αµπελουργικό εισόδηµα συνεχίζει να υφίσταται πίεση, ενώ όσον αφορά τα µέτρα αντιµετώπισης της πανδηµίας και στήριξης της αµπελουργίας, επί της ουσίας λειτούργησαν 2 από τα 5 προταθέντα µέτρα για πράσινο τρύγο και απόσταξη
κρίσης, µε χαµηλές αποζηµιώσεις ανά ποικιλία.
Η αποθεµατοποίηση, η χρηµατοοικονοµική διευκόλυνση για την ενίσχυση της ρευστότητας
και η εφαρµογή του Μέτρου 21 για την πληγεί-

σα πολλαπλώς αµπελουργία δεν υιοθετήθηκαν.
Στη διαπίστωση αυτή προβαίνει η ΚΕΟΣΟΕ,
στον απολογισµό πεπραγµένων της διοίκησης
της οργάνωσης για τα έτη 2019 και 2020 αναφορικά µε τα ζητήµατα του αµπελοοινικού κλάδου
µε προεξέχοντα αυτά της διαχείρισης της κατάστασης από την πανδηµία και την εικόνα που διαµόρφωσε από τα καιρικά φαινόµενα ο φετινός
«ανοµοιόµορφος» τρύγος. «∆ιαπιστώνουµε ότι

διατέθηκαν σηµαντικά ποσά στην αγορά, πολλά χρήµατα στις επιχειρήσεις και ψίχουλα στον
αγροτικό χώρο», αναφέρει η οργάνωση.
Στο ψήφισµα που ψηφίστηκε οµόφωνα στην
59η γενική συνέλευση της ΚΕΟΣΟΕ αναφέρεται
σύµφωνα µε την ΚΕΟΣΟΕ, ότι το αµπελουργικό
εισόδηµα είναι υπό πίεση παρότι οι τιµές σταφυλιού στον παραγωγό αυξήθηκαν από 5%-10% µετά
από την περσινή µείωση της τάξης του 30%-50%.

Αύξηση στρεμμάτων 10% στο σκληρό
σιτάρι χάνει φέτος έδαφος το κριθάρι

ρη σε σχέση µε τα όσα προέβλεπε η κατανοµή του 2021.
Προηγούµενη συµπεριφορά παραγωγού. ∆ηλαδή να µην διαθέτει αµπελουργικές εκτάσεις φυτεµένες χωρίς άδεια ή χωρίς δικαίωµα φύτευσης.

Οι περιφέρειες κατανοµής
Για την κατανοµή των αδειών νέας φύτευσης έχουν οριστεί οι παρακάτω οκτώ
(8) περιφέρειες:
1. Ανατολική Μακεδονία-Θράκη.
2. Κεντρική Μακεδονία.
3. ∆υτική Μακεδονία.
4. Θεσσαλία.
5. Αττική, Στερεά Ελλάδα.
6. ∆υτική Ελλάδα.
7. Πελοπόννησος.
8. Ιόνια Νησιά, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, και Ήπειρος.
Τα διαθέσιµα στρέµµατα σε επίπεδο
περιφερειών (1 έως 8) καθορίζονται στο
ποσοστό 1% της φυτεµένης έκτασης εκάστης περιφέρειας, όπως αυτές ανακοινώνονται στην ετήσια απογραφή του προηγούµενου έτους. ∆ηλαδή µοιράζεται 1%
ανά περιφέρεια.

Για πάνω από ένα
αγροτεµάχια
Για να είναι επιλέξιµες
οι αιτήσεις θα πρέπει ο
αιτών να διαθέτει
αγροτεµάχιο/α έκτασης
τουλάχιστον ίσης µε την
έκταση που αιτείται
(κριτήριο του άρθρου
64 παράγραφος 1
στοιχείο α) του Καν
(Ε.Ε.) αριθµ.
1308/2013). Η
αιτούµενη έκταση για
άδεια νέας φύτευσης
δύναται να αντιστοιχεί
σε ένα ή περισσότερα
αγροτεµάχια και ως
ελάχιστη αιτούµενη
έκταση ανά
αγροτεµάχιο ορίζεται το
ένα (1) στρέµµα. Τα
αγροτεµάχια µπορεί να
είναι και µισθωµένα.

Ελαιοκράµβη
Περισσότερα
στρέµµατα µε
ελαιοκράµβη
αναµένονται στη
Θεσσαλία έναντι
του βίκου, τον
οποίο δείχνουν
να εγκαταλείπουν σταθερά
οι παραγωγοί
λόγω των χαµηλών τιµών που
δίνει η αγορά

Στο 7 µε 10% υπολογίζεται η αύξηση
των στρεµµάτων σκληρού σίτου στη
χώρα, µε την καλλιέργεια να αναµένεται ότι θα πλησιάσει φέτος τα 4 εκατ. στρέµµατα, σύµφωνα µε εκτιµήσεις ειδικών της αγοράς.
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι φθινοπωρινές σπορές στην Ελλάδα, που φέρνουν νέες ανακατατάξεις µεταξύ των
καλλιεργειών. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, στη Βόρεια Ελλάδα, αρκετοί είναι
οι παραγωγοί που αντικαθιστούν ηλίανθο και ελαιοκράµβη µε σκληρό σιτάρι, ενώ στη Θεσσαλία το κριθάρι δείχνει ότι χάνει έδαφος έναντι του σιταριού, για δεύτερη κατά σειρά χρονιά.
Όπως εξηγούν άνθρωποι της αγοράς
στην Agrenda, τα ιστορικά υψηλά στην
τιµή του σκληρού σίτου έχουν προσελκύσει αρκετούς, µε τα νέα στρέµµατα
στη πλειονότητά τους να αφορούν ωστόσο σπόρο χωρίς καρτελάκι.
Μέχρι στιγµής, οι υπολογισµοί κάνουν λόγο για 2,4 εκατ. στρέµµατα µε
πιστοποιηµένο σπόρο και τουλάχιστον
900.000 µε σπόρο χωρίς πιστοποίηση.
Σηµειώνεται ότι πέρυσι το σκληρό σιτάρι κατέλαβε περίπου 3,5 εκατ. στρέµµατα. Σποροπαραγωγικές επιχειρήσεις
αναφέρουν ότι ήδη καταγράφονται ελλείψεις σε σπόρους, κυρίως επειδή οι
καιρικές συνθήκες έπληξαν φέτος και
τα χωράφια που καλλιεργούνταν για
την προµήθεια σπόρου, µε τις αποδό-

σεις να είναι και εκεί ιδιαίτερα µειωµένες. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι αυτοί που
προτείνουν στους παραγωγούς να εφοδιαστούν το συντοµότερο µε σπόρο, γιατί θα υπάρξουν ελλείψεις στην αγορά.
Προς το παρόν, οι σπορές στο σκληρό σιτάρι οδεύουν σε έναν οριακό εκτροχιασµό από τον προγραµµατισµό, δεδοµένου ότι αρκετά χωράφια
παραµένουν φουσκωµένα λόγω των
πρόσφατων βροχών, ενώ ανησυχίες
έχουν εκφραστεί και για τα χωράφια
που είναι σπαρµένα µε βαµβάκι, αφού
η συγκοµιδή έµεινε πίσω, κρατώντας
«απασχοληµένα» τα χωράφια που επρόκειτο να σπαρθούν µε σκληρό.
Αναφορικά µε την καλλιέργεια ελαιοκράµβης, αυτή φαίνεται ότι κερδίζει έδαφος στη Θεσσαλία έναντι του βίκου,
µια εναλλακτική την οποία η πλειονότητα των παραγωγών δείχνει να εγκαταλείπει σταθερά, λόγω των χαµηλών
τιµών που δίνει η αγορά. Μειούµενα
πάντως θα είναι και τα στρέµµατα µε
κριθάρι, κάτι που κάνει ορισµένους
να εκτιµούν ότι η εν λόγω καλλιέργεια προχωρά µε αξιώσεις για καλές
τιµές και την επόµενη χρονιά, τουλάχιστον µέχρι τον Αύγουστο, όταν καταφθάνουν πιο µαζικά εισαγόµενα
κριθάρια, κάτι που ωστόσο δεν συνέβη φέτος, µε την αγορά λίγο µετά τα
αλώνια να πληρώνει έως και 22 λεΠΕΤΡΟΣ ΓΚΟΓΚΟΣ
πτά το κιλό.
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Ήταν ένα παράδειγµα συνέπειας,
αξιοπρέπειας, και αγωνιστικότητας.
∆εν είχε κλείσει ακόµα τα 57 της
χρόνια, ήταν νέα, ορµητική, γεµάτη
πάθος για τη ζωή και την πολιτική.
Η Φώφη Γεννηµατά, πάλεψε µέχρι
τέλους και έσβησε ένα µεσηµέρι στις
12.04 ακριβώς, της 25ης Οκτωβρίου
2021. Την Παγκόσµια Ηµέρα κατά
του καρκίνου του µαστού. Με αυτόν
διαγνώσθηκε το 2008 και πολέµησε
λυσσαλέα, έχοντας στο πλευρό της
την οικογένειά της, τον κόσµο του
ΠΑΣΟΚ, ολόκληρη την κοινωνία.
Το κορίτσι από τους Αµπελόκηπους,
που όλοι όσοι γνώριζαν αγαπούσαν
µε την πρώτη µατιά, κέρδιζε τους
πάντες µε το χαµόγελό του.
ΠΑΣΟΚ από τα γεννοφάσκια του,
κατάφερε να γίνει βουλευτής,
υπερνοµάρχης, υφυπουργός Υγείας,
αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας,
Εσωτερικών και Εθνικής Άµυνας.
Τον Ιούνιο του 2015 εξελέγη
πανηγυρικά Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.
Ήταν η πρώτη γυναίκα πρόεδρος
του Κινήµατος.
Η Φώγη Γεννηµατά εµφανίσθηκε
για τελευταία φορά στη Βουλή στις 7
Οκτωβρίου σε µια συνεδρίαση για
την επικύρωση της αµυντικής
συµφωνίας Ελλάδας - Γαλλίας. Λίγες
µέρες αργότερα έδινε την τελευταία
της τηλεοπτική συνέντευξη και στις
11 Οκτωβρίου εισήγχθη εσπευσµένα
στον Ευαγγελισµό και την εποµένη
έβγαινε το πρώτο ιατρικό
ανακοινωθέν µε το οποίο µαθαίνουµε
ότι υποτροπίασε και αποσύρεται από
τη µάχη για την ηγεσία του ΚΙΝΑΛ.

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Τελευταίος
αποχαιρετισμός
σε μια Κυρία
της ζωής και
της πολιτικής

Δέσμευση τροποποίησης
στο νόμο των λαϊκών αγορών
Με βάση το ΟΣΔΕ θα υπολογίζεται το προϊόν που θα διαθέτει ο παραγωγός
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Προφορικές δεσµεύσεις περί βελτίωση διατάξεων του επίµαχου νοµοσχεδίου για τις λαϊκές αγορές δια στόµατος υπουργού Ανάπτυξης, Άδωνι Γεωργιάδη απέσπασαν οι παραγωγοί µετά το πέρας της διαδήλωσης που διοργάνωσε το συνδικαλιστικό τους όργανο την
∆ευτέρα 25 Οκτωβρίου.
Με τη Βουλή να απέχει από το νοµοθετικό
της έργο για το υπόλοιπο της εβδοµάδας λόγω εθνικού πένθους για το θάνατο της Φώφης
Γεννηµατά, η Ολοµέλεια του σώµατος αναµένεται να συνεχίσει τη συζήτηση και τη ψήφιση
του νοµοσχεδίου την επόµενη εβδοµάδα. Πλέον οι παραγωγοί αναµένουν να δουν το βαθµό
στον οποίο τα αιτήµατά τους θα εισακουστούν
έπειτα από τη δυναµική παρέµβαση η οποία κατέληξε έξω από το υπουργείο Ανάπτυξης στην
οδό Νίκης στο Σύνταγµα.
Όπως µεταφέρει στην Agrenda ο Παντελής
Μόσχος, Γενικός Γραµµατέας της Συνοµοσπονδίας Παραγωγών Επαγγελµατιών Βιοµηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών και Προέδρου της
Οµοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, οι
δεσµεύσεις Γεωργιάδη αφορούν σε µεσοβέζικες λύσεις και σε καµία περίπτωση δεν εφησυχάζουν τους παραγωγούς.
«Επί της ουσίας ο υπουργός µιλούσε για κόκκινες γραµµές στο νοµοσχέδιο, τις οποίες δεν
µπορεί να υπερβεί. Το µόνο που είπε ότι θα δει

µήπως γίνει, είναι να επιχειρήσει την ίδρυση
Νοµικών Προσώπων που θα εποπτεύουν τη λειτουργία των λαϊκών αγορών στα µεγάλα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης,
που είναι ένα από τα βασικά αιτήµατα των παραγωγών» αναφέρει ο κ. Μόσχος.

Τα κύρια αιτήµατα των παραγωγών
Λαικών Αγορών είναι:
Ιδρυση Νοµικών Προσώπων σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας που θα έχουν την ευθύνη
λειτουργίας και εποπτείας των λαϊκών αγορών.
Απρόσκοπτη προσέλευση των παραγωγών
στις Λαϊκές Αγορές κι όχι στην προκήρυξη θέσεων µία φορά ετησίως.
Κατάργηση των 16 διαφορετικών υπουργικών αποφάσεων που αναφέρονται στο Νοµοσχέδιο και δίνουν µε αντισυνταγµατικό τρόπο
υπέρ-εξουσίες στον υπουργό

Βιοµηχανικά είδη έως
6 φορές την εβδοµάδα
Στις βραχυχρόνιες αγορές, θα
µπορούν να δραστηριοποιούνται
ως πωλητές φυσικά και νοµικά
πρόσωπα για βιοµηχανικά είδη
έως και 6 ηµέρες την εβδοµάδα

Κατάργηση της πλατφόρµας e-καταναλωτής όπως ισχύει για τα super markets µε τζίρο
άνω των 90.000.000 ευρώ.
Ακύρωση της απαίτησης να έχουν οι παραγωγοί πωλητές φορολογική-ασφαλιστική ενηµερότητα, επιζητώντας την συνταγµατική ισονοµία µε το στεγασµένο εµπόριο

Οι βελτιώσεις που προτείνει ο υπουργός
Ο νόµος για το υπαίθριο εµπόριο θα έχει έναρξη εφαρµογής από 1.2.2022.
Εντάσσεται στο νοµοσχέδιο αποσαφήνιση σχετική µε τη διάρκεια των αδειών παραγωγών - πωλητών, σε 5 έτη, σύµφωνα µε την οποία γίνεται µνεία στην εποχικότητα των διατιθέµενων ειδών.
Η υποχρεωτική γνωστοποίηση των κενών
θέσεων στις λαϊκές αγορές θα γίνεται δύο φορές
τον χρόνο αντί για µια φορά το χρόνο.
Το ποσοστό 50% της ποσότητας της παραγωγής του που πρέπει να διαθέσει ένας παραγωγός στις λαϊκές αγορές, θα υπολογίζεται βάσει δήλωσής του στο ΟΣ∆Ε, για το ποια ποσότητα σκοπεύει να πουλήσει. «Στο ΟΣ∆Ε θα υπολογίζουµε το 50% επί της δηλώσεως του παραγωγού, πόσο θα πουλήσει στις λαϊκές αγορές.
Προσωρινή ανάκληση αδείας θα επιβάλλεται αν µετά από 3 φορές µέσα σε ένα χρόνο, διαπιστώνεται ότι δεν δίνονται αποδείξεις.
Οι πασχαλινές αγορές θα έχουν διάρκεια
30 ηµέρων, αντί των 15 ηµερών που είχε προβλεφθεί αρχικά.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Προς πώληση
το χαρτοφυλάκιο
των PQH και ΑΤΕ
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΣ
panagos@agronews.gr

Δάνεια
Σε µια αδιευκρίνιστη «γκρίζα
περιοχή» βρίσκονται µε βάση
τις σχετικές αποφάσεις τα
δάνεια των συνεταιρισµών
για τα οποία δεν υπάρχει
επισήµως ειδική µέριµνα.

Λύση
Πολιτική λύση στο ζήτηµα
που ταλανίζει επί δεκαετίες
τον αγροτικό κόσµο της
χώρας, φαίνεται ότι δεν
υπάρχει βούληση να δοθεί.

Οχλήσεις
Τους τελευταίους µήνες
έχουν αυξηθεί οι οχλήσεις
από δικηγορικά γραφεία και
εταιρείες διαχείρισης χρεών
προς αγρότες για χρέη
από δάνεια που είχαν πάρει
από την παλιά, υπό
εκκαθάριση σήµερα τράπεζα

Νέα δεδοµένα στη διαχείριση των
«κόκκινων δανείων» της υπό εκκαθάριση ΑΤΕ, τις εκκρεµότητες
της οποίας διαχειρίζεται τα τελευταία χρόνια η εταιρεία PQH, ανακύπτουν, καθώς βαίνει προς υλοποίηση το εγχείρηµα µε το κωδικό
όνοµα «Αριάδνη», βάσει του οποίου οδηγείται προς πώληση το µεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο µη εξυπηρετούµενων από 18 πιστωτικά ιδρύµατα υπό εκκαθάριση, συνολικού
ύψους 5,2 δισ. ευρώ.
Παρά το γεγονός ότι από την εν
λόγω πώληση ανείσπρακτων δανείων εξαιρέθηκαν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, όσες απαιτήσεις απορρέουν από δάνεια αγροτών, η αναστάτωση που δηµιουργείται για µια ακόµη φορά στις
τάξεις των οφειλετών και δη του αγροτικού κόσµου είναι µεγάλη. Κι
αυτό γιατί, κανείς δεν µπορεί να είναι σίγουρος για την εξαίρεση της
περίπτωσής του, όπως επίσης και
για την εισπρακτική τακτική που θα
ακολουθηθεί στη συνέχεια.
Σηµειωτέον ότι µε βάση το πλαίσιο
για την πώληση του εν λόγω χαρτοφυλακίου που εγκρίθηκε από την
Τράπεζα της Ελλάδος, εκτός των αγροτικών δανείων, εξαιρούνται επίσης από την µεταβίβαση και τα δάνεια που παρουσιάζουν σοβαρές νοµικές εµπλοκές (σ.σ. κυρίως ποινικές διώξεις), καθώς και όσα δάνεια
φέρουν την εγγύηση του Ελληνικού
∆ηµοσίου, η οποία ωστόσο θα πρέπει να καταβληθεί.
Με βάση τα µέχρι στιγµής δεδοµένα σε µια αδιευκρίνιστη «γκρίζα περιοχή» βρίσκονται µε βάση τις σχετικές αποφάσεις τα δάνεια των συνεταιρισµών για τα οποία δεν υπάρχει

Καινούργιες αγωνίες
για τους οφειλέτες
της υπό εκκαθάριση
Αγροτικής
Τράπεζας παρ’ ότι
σ’ αυτή τη φάση δεν
μεταβιβάζονται τα
δάνεια των αγροτών

επισήµως ειδική µέριµνα. Αντίθετα,
αν ληφθεί υπόψη το τεράστιο µέγεθος του χαρτοφυλακίου που πρόκειται να πωληθεί δεν αποκλείεται τελικά, κι αυτά τα δάνεια να περιληφθούν στο νέο καθεστώς.
Όπως µάλιστα έγραφε στις αρχές
του καλοκαιριού η Agrenda, τους
τελευταίους µήνες έχουν αυξηθεί
οι οχλήσεις από δικηγορικά γραφεία και εταιρείες διαχείρισης χρεών προς αγρότες για χρέη από δάνεια που είχαν πάρει από την παλιά, υπό εκκαθάριση σήµερα, Αγροτική Τράπεζα και τα οποία είχαν κοκκινίσει από τα µέσα της δεκαετίας του 2000.
Εκτιµήσεις νοµικών, κάνουν λόγο για ποσοστό πάνω από το 50%
των αγροτών, οι οποίοι έχουν παθητικό στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕ.

Ο νόµος 3259/2004
για τα πανωτόκια
παραµένει ο µόνος
δρόµος για διευθετήσεις

Σε πολλές περιπτώσεις µάλιστα το
παθητικό αυτό µετακυλίεται στους
κληρονόµους που καλούνται σ’ αυτή τη φάση να βγάλουν το φίδι από
την τρύπα. Ένας δρόµος µάλιστα για
την επίλυση πάντως αυτών των διαφορών, είναι, σύµφωνα µε τους νοµικούς και ο νόµος 3259/2004 για
τα «πανωτόκια».
Ακόµα ένας κρίκος προστέθηκε
στην αλυσίδα της νοµολογίας που
ερµηνεύει σωστά το νόµο για τα πανωτόκια του 2004, έπειτα από σχετική απόφαση του Τριµελούς Εφετείου Λάρισας.
Αυτός ο δρόµος ακολουθήθηκε
και σε µια από τις τελευταίες πράξεις επί του θέµατος, σε υπόθεση
που εκδικάσθηκε στα µέσα του χρόνου από το Τριµελές Εφετείο Λάρισας. Εκτιµάται ότι η σχετική από-

Είναι προφανές ότι οι εκάστοτε κυβερνώντες δεν
θέλουν να χρεωθούν την ευθύνη, δείχνοντας την
οδό των δικαστηρίων. Ενδεικτική είναι και η
αποφυγή να δοθούν σχετικές απαντήσεις στη
Βουλή, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου,
όπου µε µεγάλη συχνότητα το ζήτηµα επανέρχεται.
Η «στάνταρ» απάντηση του εκάστοτε υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης είναι ότι «το θιγόµενο ζήτηµα
δεν αποτελεί αρµοδιότητα του υπουργείου».
Τα εν λόγω ζητήµατα ωστόσο συνεχίζουν να

φαση έστρωσε το δρόµο για τη διευκόλυνση της δικαστικής επίλυσης παρόµοιων περιπτώσεων, καθώς το αρχικό ποσό δανείου οφειλέτη ανερχόταν στα 200.000 ευρώ,
ο ίδιος είχε καταβάλει περισσότερα
από 250.000 για την αποπληρωµή
του και παρά το γεγονός ότι είχε κάνει ρύθµιση χρεών, η ΑΤΕ ζητούσε
συνολικές προσαυξήσεις 350.000,
οι οποίες και ακυρώθηκαν από το
εν λόγω Τριµελές Εφετείο.
Πολιτική λύση στο ζήτηµα που
ταλανίζει επί δεκαετίες τον αγροτικό κόσµο της χώρας, φαίνεται ότι δεν υπάρχει βούληση να δοθεί,
όπως συζητείται σε νοµικούς κύκλους, όπου αρκετοί εκτιµούν πως
αυτός είναι και ο µόνος τρόπος για
να επιλυθούν γρήγορα και άµεσα
τέτοιες υποθέσεις.

προβληµατίζουν κυρίως αγροτικές επιχειρήσεις
καθότι ελλείψει µιας ενιαίας, σαφούς και
«καθαρής» πολιτικής, οι λύσεις µέχρι σήµερα
δίνονται δικαστικά. Όπως λέει ο δικηγόρος Γιώργος
Ψαράκης, έχει παρατηρηθεί ότι η ΑΤΕ, λίγα µόλις
χρόνια πριν την ένταξή της σε καθεστώς ειδικής
εκκαθάρισης και τη διατήρηση µόνο των µη
εξυπηρετούµενων δανείων στο χαρτοφυλάκιό της,
εφάρµοσε κατά κόρον καταχρηστικούς όρους στην
αναπροσαρµογή επιτοκίων.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Μπήκαν τα χρήµατα της προκαταβολής του
τσεκ µια µέρα νωρίτερα, λόγω έκτακτης αργίας
κι αυτή είναι η καλή είδηση. Τα ζητήµατα, κατά
τα γνωστά, άρχισαν όταν οι παραγωγοί είδαν
στους λογαριασµούς τους αυτά που
πληρώθηκαν. Όσοι πρόλαβαν δηλαδή να τα
δουν, γιατί κάτι ο ΕΛΓΑ, κάτι η εφορία και οι
τράπεζες ήταν πάρα πολλοί αυτοί που τους
µπήκαν και τους βγήκαν µε τη µία…..
Το θέµα είναι ότι όλο αυτό το µπάχαλο, που
ακόµα σέρνεται µε τα βοσκοτόπια και το
Απόθεµα φαίνεται πως έδωσε στίγµα και στην
προκαταβολή της ενιαίας, αν και το µεγάλο
«πάρτυ» αναµένεται στην εξόφληση… Οι
αντιδράσεις των παραγωγών αρκετές, οι
απαντήσεις των υπεύθυνων από ∆οµοκού και
πλατεία Βάθη…. ανύπαρκτες!
Μόνο η γνώριµη ανακοίνωση του
Οργανισµού Πληρωµών για το πως πήγε η
προκαταβολή, πόσους αφορά και ποιοι δεν
πληρώθηκαν. Οι περισσότεροι, σύµφωνα µε τον
ΟΠΕΚΕΠΕ, 63.216 γεωργοί είχαν θέµα, σου
λέει, µε µη τεκµηρίωση ιδιοκτησίας σε σχέση
µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε, κατόπιν διεύρυνσης
µηχανογραφικών ελέγχων όπως είχε
προαναγγελθεί. ∆ηλαδή, το πρόβληµα, σου
λέει, δεν είναι ότι δεν πρόλαβαν να κάνουν
τους ελέγχους και έγινε η πληρωµή στη βάση
των περσινών, αλλά ότι διευρύνθηκαν οι
έλεγχοι, όπως το είχαν πει…..
Η ασυµφωνία εν τω µεταξύ, σου λέει, στην
έκταση που διαπιστώθηκε σε 113.379
αγροτεµάχια θα προσδιοριστεί µηχανογραφικά
στην εκκαθάριση. Εκεί να δεις δηλαδή τι
πρόκειται να γίνει, που θα έχουν και το χρόνο
να ολοκληρώσουν τους ελέγχους…..
Στους «χαµένους» και 4.120 παραγωγοί, για
τους οποίους έµεινε στη µέση ο διοικητικός
έλεγχος των αιτήσεων µεταβίβασης.
Χρειάζονταν, σου λέει, να προσκοµίσουν
συµπληρωµατικά δικαιολογητικά, ήταν σου λέει,
σύνθετες περιπτώσεις κληρονοµιάς. ∆εν είπαν
όµως ότι το σύστηµα το κρατούσε πεισµατικά
κλειστό ο µηχανογράφος και δεν πρόλαβαν οι
παραγωγοί να προχωρήσουν στις απαραίτητες
διοικητικές πράξεις…… Πάνε κι αυτοί δηλαδή
για τον ∆εκέµβριο…. Την ευθύνη όµως δεν την
αναλαµβάνει κανείς….
Κι ένα καλύτερο νέο, να το πούµε!
∆ηµοσιεύτηκαν στην ∆ιαύγεια οι εγκρίσεις
πιστώσεων περί τα 90 εκατ. ευρώ για την
προκαταβολή Βιολογικής Γεωργίας και
Κτηνοτροφίας του έτους 2021. Αρκετά
νωρίτερα από άλλες χρονιές! Λέτε να γίνει και
η πίστωση πριν τη λήξη της κοινοτικής
προθεσµίας που είναι στις 30 Νοεµβρίου; Που
κάθε χρόνο τη γράφουν ότι έγινε και τα
χρήµατα µπαίνουν το…. ∆εκέµβρη; Εν
αναµονή….. Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ

«Αυτό που µας έλεγε [σ.σ
τελευταία λόγια Φώφης
Γεννηµατά] ήταν προσέξτε
την ενότητα της
παράταξης, κρατηθείτε
εκτός της κοµµατικής
αντιπαράθεσης για την
ηγεσία, διαχειριστείτε την
καθηµερινότητα και
κυρίως να προσέχετε να
µην διασπαστεί η ενότητα».

;

ΑΡΗΣ ΣΕΡΒΕΤΑΛΗΣ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«Στο Γυµνάσιο υπήρχε µια
αποστροφή. Είπα «ok»
µπορεί να υπάρχει Θεός
αλλά αυτή τη στιγµή δεν
τον θέλω. Θέλω να ζήσω,
να βιώσω το χάος.
Αναζητούσα την ηδονή
σε οποιαδήποτε µορφή της
αλλά επειδή είναι εφήµερη
µε οδηγούσε σε ένα
αβυσσαλέο κενό».

ΖΕΤΑ ∆ΟΥΚΑ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ

«Από τη µία νιώθω µεγάλη
χαρά γιατί ξεκίνησε κάτι
[σ.σ για το κίνηµα #metoo]
που εξυγίανε έναν χώρο ή
τουλάχιστον προσπαθεί να
εξυγιάνει τον καλλιτεχνικό
χώρο, από την άλλη θέλω
τα πράγµατα να
προχωρήσουν και πέραν
αυτού, σε άλλους χώρους,
όπου χρειάζεται».

ΑΝΤΙ ΜΑΡΕΪ
ΤΕΝΙΣΤΑΣ

«Υπάρχουν παίκτες που
µπορούν να κυριαρχήσουν
τα επόµενα χρόνια. Θα
δούµε σε 5 ή 10 χρόνια
ποιοι θα κυριαρχήσουν,
αλλά δεν νοµίζω πως
κανείς από αυτούς θα
φτάσει τα 20 Grand Slams,
όπως έκαναν οι Big 3, τα
τρία... τέρατα [σ.σ. Ναδάλ,
Τζόκοβιτς, Φέντερερ]».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΙΧΕ ΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ, ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΤΗ ΧΑΝΕΙ

Υβρίδια
Χρονιά ορόσηµο
προοιωνίζεται η φετινή για
τους παραγωγούς ακτινιδίου.
Πηγή της στήλης µε πολλά …
χιλιόµετρα στην καλλιέργεια
έλεγε πως αν όλα αυτά που
ακούγονται για τις τιµές,
επιβεβαιωθούν, παρόµοια
χρονιά υπήρξε στις αρχές του
αιώνα, το 2000-2001, όταν
ακόµη ήταν οι δραχµές…
∆εν είναι πάντως λίγοι
εκείνοι που αισθάνονται και
προβληµατισµό. Οι σταθερά
καλές τιµές στο ακτινίδιο τα
τελευταία χρόνια, αύξησαν τις
φυτεύσεις και η Ελλάδα έχει
«στρογγυλοκαθίσει» στη 2η
θέση µετά τη Νέα Ζηλανδία.
∆εν υπάρχει, όµως,
ανάλογη αύξηση υποδοµών
αποθήκευσης και συντήρησης
του προϊόντος και σύντοµα η
πίεση άµεσης πώλησης θα
γειώσει νοµοτελειακά την τιµή.

Ίσως θα
µπορούσε να
κάνει κάτι και
το λιµενικό,
γιατί τελευταία
ψαρεύουµε
πολλούς
απλήρωτους
αγρότες!

Μαζί µε τα ξερά κάηκαν και τα χλωρά βοσκοτόπια
Στο δρόµο για την παύση της «τεχνικής λύσης» από το 2022 για
τα βοσκοτόπια, λέει ότι βρίσκεται το υπουργείο της πλατείας. Με
non paper επιχειρεί να δικαιολογήσει τη νέα ΚΥΑ και τις αντιδράσεις που έχει φέρει στον κτηνοτροφικό κόσµο λόγω των οριζόντιων περικοπών (σ.σ.µαζί µε τα ξερά καίγονται και τα χλωρά) στις εκτάσεις και στα δικαιώµατα που πηγάζουν εξ αυτών λόγω και των
παλινωδιών µε το Εθνικό Απόθεµα. Από ότι µαθαίνουµε, ψάχνονται ουτιοτρόπως, µε τα αλγοριθµικά συστήµατα µπας και βρεθεί
κάποια άκρη, που δεν θα βγάζει µάτι… καθώς λέει «επικαιροποιούνται και εξορθολογίζονται οι συντελεστές κατανοµής».

Ηλεκτροφόρα

Ούτε σεντ

Υπερχρεωµένοι

Ενόσω περιµένουν οι αρµόδιοι
να αποσυµφορηθούν τα
ενεργειακά κόστη και οι
πληθωριστικές πιέσεις, οι
αυξήσεις στου λογαριασµούς
έχουν χτυπήσει «κόκκινο» και
χτυπούν και τον πρωτογενή.
Ασφυκτικά και στους ΤΟΕΒ, που
αδυνατούν να απορροφήσουν
εξ ολοκλήρου αυτή την αύξηση.
Ανησυχία για µετακύλιση του
κόστους στο αρδευτικό νερό.

Ορισµένα από τα µέτρα που
εξαγγέλθηκαν για πληγέντες από
τις φωτιές του Αυγούστου όχι
µόνο δεν τους καλύπτουν όλους
αλλά και δεν προβλέπεται η
άµεση εκταµίευση τους, λέει ο
Βαγγέλης (πρώην υπουργός της
πλατείας). «Χάθηκαν 3.200
αιγοπρόβατα δεν έχει πληρωθεί
κανένας. Χάθηκαν εκατοντάδες
µελισσοσµήνη, τίποτα. Κάηκαν
250.000 ελαιόδεντρα κ.ο.κ.»..

«Στο τέλος δεν θα µείνει τίποτα
όρθιο στην ελληνική ύπαιθρο.
Όσοι µείνουν στον πρωτογενή
τοµέα θα βρεθούν χρεωµένοι
ως το λαιµό. Νέοι αγρότες και
προγράµµατα για το θεαθήναι.
Φέτος πήγε να δει µετά από
πολλά χρόνια ένα φράγκο ο
γεωργοκτηνοτρόφος και όλα
εκτοξεύτηκαν, καύσιµα, ρεύµα,
λιπάσµατα, σπόροι» ένα από τα
σχόλια για τα αγροτικά κόστη.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Μια πολύ
ενδιαφέρουσα
έρευνα για τη θετική
επίδραση της βρώσης
της ελιάς και του
ελαιολάδου, έναντι του
καρκίνου, ολοκλήρωσε
το πανεπιστήµιο
Ιωαννίνων. Είδηση
ελπιδοφόρα ιατρικώς
και καλλιεργητικώς.
Μέχρι να ‘ρθει η
αυστηροποίηση
του πλαισίου για τα
ΠΟΠ από εγχώριους
καταπατητές,
θα συνεχίζονται
οι ανακοινώσεις
περί εντοπισµού και
παραποµπής στην
αρµόδια Επιτροπή
για κυρώσεις και
τα… ρέστα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σάββατο 30 & Κυριακή 31 Oκτωβρίου 2021

Agrenda

49

Στροφή με …
χειρόφρενο

Τρίμματα

Ό

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

∆

εν θα ήθελα να στεναχωρήσω για
µια ακόµη φορά τον αγαπητό υπουργό και τον συµπαθή πρόεδρο
του ΟΠΕΚΕΠΕ, οφείλω να επισηµάνω ωστόσο, ότι το παιχνίδι στην υπόθεση των
βοσκοτόπων δεν παίζεται ανάµεσα σε κτηνοτρόφους που στοχεύουν στην κοινοτική ενίσχυση και σε εκείνους που νοιάζονται για την
παραγωγή. Το θέµα των βοσκοτόπων, τουλάχιστον όπως το είδαµε να ξετυλίγεται την τελευταία 3ετία – 4ετία, παίζεται κυριολεκτικά
ανάµεσα στους κτηνοτρόφους και στους µη
κτηνοτρόφους. ∆υσκόλεψε µάλιστα τελευταία,
γιατί δόθηκε πολύς αέρας στους µπαταξήδες!

Εξαιρούνται οι αφελείς
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ λοιπόν οι διευκρινίσεις
που αισθάνθηκαν την ανάγκη να δώσουν οι
αρµόδιοι επί του θέµατος, µετά την οργή που
προκάλεσε στις τάξεις των κτηνοτρόφων η επίµαχη ΚΥΑ για την κατανοµή των βοσκοτόπων. Ωστόσο, δεν µοιάζουν

Η δυναστεία του ΟΣ∆Ε
Ακόµα και επί Τουρκοκρατίας η σχέση
των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων
(τσελιγκάτα) µε τις δηµόσιες βοσκήσιµες
γαίες ήταν πολύ πιο δίκαιη και αποδοτική

ιδιαίτερα πειστικές, όχι µόνο ως
προς το αποτέλεσµα αλλά και ως προς τις
προθέσεις. Εξαιρούνται προσώρας, οι µη έχοντες βαθύτερη γνώση του θέµατος, καθώς
µένουν µε την εντύπωση ότι εκπληρώνουν
έτσι της αποστολή τους. Οι απαντήσεις από
τον αγροτικό κόσµο βλέπω να έρχονται τον
∆εκέµβριο, όταν µε το καλό θα φτάσει και η
ώρα της τελικής εκκαθάρισης των ενισχύσεων.

Ούτε ο Αλή Πασάς
ΤΟΛΜΩ ΝΑ ΠΩ ότι ακόµα και την εποχή της
Τουρκοκρατίας ή τουλάχιστον στην τελευταία φάση αυτής, η σχέση των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων (τσελιγκάτα) µε τις δηµόσιες βοσκήσιµες γαίες ήταν πολύ πιο δίκαιη και αποδοτική. «Η νοµαδική και ηµινοµαδική κτηνοτροφία του ελληνικού χώρου», αναφέρεται στο τελευταίο πόνηµα για

τα «200 χρόνια ιστορίας» της Τράπεζας Πειραιώς, «µε το χαρακτήρα της εντοπισµένης
µετακίνησης στο χώρο (χειµώνας – πεδιάδα,
καλοκαίρι – βουνό) διακρίνεται για τη σχετικά ολιγοδάπανη εκτροφή των κοπαδιών στο
φυσικό περιβάλλον…». Σε άλλο σηµείο επισηµαίνεται ότι «…ο χώρος της κτηνοτροφίας, αρκετά συµπαγής από τη φύση του, παρουσιάζει εντούτοις µια ελαστικότερη οικονοµική και θεσµική διάρθρωση και οργάνωση που του παρέχει κάποια σοβαρά περιθώρια ανάπτυξης και αυτονοµίας».

Η χαρά του διαπλεκόμενου
ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ, οι αρµόδιες αρχές και εν προκειµένω ο ΟΠΕΚΕΠΕ, αντί
να βρει τρόπους άσκησης των απαραίτητων
διασταυρωτικών ελέγχων, έτσι ώστε οι κοινοτικές ενισχύσεις να πηγαίνουν σ’ αυτούς
που πράγµατι τις δικαιούνται, προβαίνει συνεχώς σε οριζόντιες ρυθµίσεις οι οποίες
βάζουν εκ των προτέρων κόφτη
στην παραγωγική δραστηριότητα. Και την ίδια στιγµή,
αφήνουν ορθάνοιχτες τις
πόρτες σε εκείνους οι οποίοι, έχοντας τη κατάλληλη διασύνδεση, µπορούν και εκµεταλλεύονται τα «παράθυρα» των
κοινοτικών κανονισµών
και εισπράττουν µεγάλα
ποσά από το Εθνικό Απόθεµα, ακόµα και χωρίς
καµιά απολύτως παραγωγική δραστηριότητα.

Αγριελιές - πικραγγουριές
«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΜΕ την υπέρµετρη και σε
ορισµένες περιπτώσεις αδικαιολόγητη αύξηση του αριθµού των δηλωθέντων αµνοεριφίων» τονίζεται χαρακτηριστικά στο τελευταίο
non paper του υπουργείου επί του θέµατος,
µε αφορµή το 0,05% κατανοµή βοσκότοπου
για τα µικρά ζώα, κάτω του ενός έτους. «Αυτό οδηγούσε σε αντίστοιχη υπέρµετρη απαίτηση δηµοσίων εκτάσεων και άρα ανάλογη
απαίτηση σε ποσά από το εθνικό απόθεµα. Επιπλέον, είχε ως αποτέλεσµα την έλλειψη διαθέσιµων δηµόσιων εκτάσεων για κατανοµή
και παρακράτηση µεγαλύτερων ποσών από το
σύνολο των αγροτών της χώρας», υποστηρίζουν οι αρµόδιες αρχές. Κι όλα αυτά την ίδια
ώρα που οι αγριελιές ζουν και βασιλεύουν.

ταν ο πληθωρισµός άρχισε να
αυξάνεται νωρίτερα µέσα στο έτος, πολλοί κεντρικοί τραπεζίτες
έσπευσαν να τον χαρακτηρίσουν
«παροδικό», υποστηρίζοντας ότι θα εξανεµιστεί
σύντοµα. Κατά τη διάρκεια του 2021, ωστόσο,
ούτε οι ποσοτικές προβλέψεις ούτε τα επιχειρήµατα τα οποία αναφέρθηκαν προς υποστήριξη
αυτής της υπόθεσης δεν αποδείχθηκαν σωστά
στην πορεία του χρόνου. Σε πλήρη αντίθεση,
ωστόσο, µε τη νοοτροπία των εταιρικών ηγετών, η ιδέα περί «παροδικότητας» κατάφερε να
διατηρήσει µια σχεδόν µυστικιστική ισχύ στη
σκέψη πολλών φορέων χάραξης πολιτικής.
Όσο περισσότερο συνεχίζεται κάτι τέτοιο, τόσο µεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος ενός ιστορικού λάθους νοµισµατικής πολιτικής, του οποίου οι αρνητικές επιπτώσεις θα µπορούσαν να
διαρκέσουν για χρόνια. […]. Ενώ οι επιδράσεις
στα στατιστικά στοιχεία λόγω της «ανώµαλης»
βάσης υπολογισµού που δηµιούργησε η πανδηµία πέρασαν και η παγκόσµια παραγωγή ανέκαµψε έντονα το β’ τρίµηνο του 2021, οι δείκτες του πληθωρισµού συνέχισαν να επιδεινώνονται, καθώς η ζήτηση παρέµεινε ισχυρή
και, το πιο σηµαντικό, διαρθρωτικοί πληθωριστικοί παράγοντες έρχονταν ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο. […]
Υποψιάζοµαι ότι η επερχόµενη εξέλιξη στην αφήγηση της Fed για
τον πληθωρισµό
θα έρθει µε ένταΤOY ΜΟΧΑΜΕΝΤ
ση της ρητορικής
ΕΛ ΕΡΙΑΝ *
η οποία επιδιώκει
να διαχωρίσει ουσιαστικά, σε χρόνο και σε
κλίµακα, τη µείωση των αγορών περιουσιακών στοιχείων µεγάλης κλίµακας από τις αυξήσεις επιτοκίων. Όσο µακρύτερα σε χρόνο
και σκληρότερα επιβάλλει η Fed αυτή τη διάκριση, τόσο πιο πιθανό είναι να αντιµετωπίσει αντίσταση στην αγορά, καθώς οι επενδυτές σταθερού εισοδήµατος θα συνειδητοποιούν ότι, αντί να προσφέρει έγκαιρη και τακτική αναπροσαρµογή της νοµισµατικής πολιτικής, η Fed θα αντιµετωπίζει µια αυξανόµενη
πιθανότητα να χρειαστεί να πραγµατοποιήσει
απότοµη στροφή νοµισµατικής πολιτικής στα
µισά του δρόµου. Θα πρόκειται για µια «στροφή µε χειρόφρενο», για να δανειστώ µια φράση από τον Andrew Haldane, πρώην επικεφαλής οικονοµολόγο της BoE.
Ένα τέτοιο σενάριο - µιας καθυστερηµένης
και µερικής απάντησης αρχικά, ακολουθούµενης από µια βίαιη-απότοµη κάλυψη της απόστασης στη συνέχεια - θα αποτελούσε το µεγαλύτερο λάθος νοµισµατικής πολιτικής εδώ
και περισσότερα από 40 χρόνια…
*OΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑLLIANZ
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Όσα σταφύλια
δεν δέχτηκαν
οι οινοποιητικές
µπορούν να πάνε
προς απόσταξη λέει
η εγκύκλιος.

Διάτρητη εγκύκλιος

εδραιώνει νοθεία
στο τσίπουρο

Εξέλιξη που έρχεται να νοθεύσει τον ανταγωνισμό
οι άδειες απόσταξης και σε μη επιλέξιμα οινοστάφυλα
με τη νέα εγκύκλιο ΑΑΔΕ για τους διήμερους
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Υπονόµευση των προσπαθειών αναβάθµισης της αµπελουργίας και νόθευση του ανταγωνισµού συνιστά η διάτρητη εγκύκλιος της ΑΑ∆Ε για τις άδειες απόσταξης διήµερων, που ορίζει µεταξύ άλλων πως µπορούν
να οδηγήσουν προς απόσταξη όλα τα αδιάθετα οινοστάφυλα. Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, της Agrenda 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 υπονοµεύει τις προσπάθειες 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.
Σύµφωνα µε έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που
επικαλείται η ΑΑ∆Ε, «οι αµπελοκαλλιεργητές
– κάτοχοι µη επιλέξιµων προς οινοποίηση σταφυλιών, λόγω της µειωµένης, εξ αιτίας των

έντονων καιρικών φαινοµένων (βροχοπτώσεις, πληµµύρες, καύσωνας) σε αρκετές περιοχές της χώρας (πολλές εκ των οποίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας), ποιότητας οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, δύνανται, κατά
την τρέχουσα αµπελοοινική περίοδο, να οδηγήσουν τη συγκεκριµένη ποσότητα σταφυλιών σε λοιπούς προορισµούς».
Αναλυτικά η εγκύκλιος αναφέρει:
ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση
αδειών απόσταξης µικρών
αποσταγµατοποιών για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο (2021-2022).
ΣΧΕΤ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. 1060/20-10-2021
έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Εγκύκλιος που αφορά στην κοινοποίηση
του υπ. αρ. πρωτ. 1060/20-10-2021 εγγράφου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων µε θέµα «Σταφυλική παραγωγή οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου»

Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Παρέχονται οδηγίες για τη χορήγηση αδειών απόσταξης µικρών αποσταγµατοποιών (διήµερων) για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο (2021-2022)
Γ. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Η εν λόγω εγκύκλιος αφορά τους αµπελοκαλιεργητές που λειτουργούν στο πλαίσιο του καθεστώτος των µικρών αποσταγµατοποιών (διήµερων), όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις
του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α’ 281) καθώς και τις τελωνειακές και χηµικές υπηρεσίες της ΑΑ∆Ε.
Κατόπιν του ανωτέρω σχετικού εγγράφου
της Γενικής Γραµµατείας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφωνα µε το οποίο οι
αµπελοκαλλιεργητές – κάτοχοι µη επιλέξιµων
προς οινοποίηση σταφυλιών, λόγω της µειωµένης, εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινοµένων (βροχοπτώσεις, πληµµύρες, καύσωνας) σε αρκετές περιοχές της χώρας (πολλές εκ
των οποίων κηρύχθηκαν σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας), ποιότητας οινοποιήσιµων ποικιλιών αµπέλου, δύνανται, κατά την τρέχουσα αµπελοοινική περίοδο, να οδηγήσουν τη συγκεκριµένη ποσότητα
σταφυλιών σε λοιπούς προορισµούς, σύµφωνα µε τη σχετική ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα:
Προκειµένου για την οµαλή λειτουργία των
µικρών αποσταγµατοποιών (διήµερων) εξαιρετικά και για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο (2021-2022) δύναται, να χορηγηθεί άδεια
απόσταξης στεµφύλων στους αµπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιµων αλλά µη επιλέξιµων προς
οινοποίηση σταφυλιών, τα οποία, σύµφωνα µε
τις σχετικές βεβαιώσεις των οικείων ∆ιευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής
(∆ΑΟΚ) και την υποβαλλόµενη από αυτούς δήλωση συγκοµιδής οδηγήθηκαν από τους εν λόγω σε λοιπούς κατά νόµο προορισµούς.
Ευνόητο είναι, ότι κατά τα λοιπά θα πρέπει να
τηρηθούν οι σχετικές διατάξεις του ν.2969/01
καθώς και οι εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί για
την εφαρµογή του νόµου αυτού.

Παραγωγή
Η απόσταξη µη οινοποιήσιµων
στέµφυλων δίνεται λόγω
της µειωµένης ποιότητας
οινοποιήσιµων ποικιλιών
αµπέλου, λέει η εγκύκλιος.

Αιτήματα
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

Νόθευση
Εξέλιξη που έρχεται να νοθεύσει
τον ανταγωνισµό και τις όσες
προσπάθειες αναβάθµισης
του ευρύτερου κλάδου που
καταβάλλονται τα τελευταία
χρόνια, συνιστά η νέα εγκύκλιος
για τις αποστάσεις διήµερων.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Το Thessaloniki
Summit στις 4-5
Νοεµβρίου

ΙΣΠΑΝΙΑ

Ο διαγωνισµός World
Cheese Awards
Ο διαγωνισµός World Cheese Awards, που θα
λάβει χώρα στο Οβιέδο της Ισπανίας την Τετάρτη
3 Νοεµβρίου, θα είναι µεγαλύτερος και πιο διεθνής
από ποτέ, καθώς έχουν επιβεβαιωθεί συµµετοχές
από 45 διαφορετικές χώρες. Θα αποτελέσει µέρος
του φεστιβάλ Asturias Paraíso Natural
International Cheese Festival 2021.Τυριά από την
Ινδία, τη Γουατεµάλα, την Ιαπωνία, την Κολοµβία,
το Ισραήλ και την Ουκρανία θα παρουσιαστούν
µαζί µε κεφάλια και φέτες τυριών από τις χώρες
µε τους πιο φηµισµένους τυροκόµους του κόσµου,
καθώς πάνω από 4.000 προϊόντα θα υποβληθούν
σε τυφλή δοκιµή σε µία ηµέρα, στο Palacio de
Exposiciones y Congresos. Για πληροφορίες
στο www.internationalcheesefestival.com.

H 6η Σύνοδος της
Θεσσαλονίκης (Thessaloniki
Summit 2021)
πραγµατοποιείται την
Πέµπτη 4 και την
Παρασκευή 5 Νοεµβρίου
στη Θεσσαλονίκη, στο
ξενοδοχείο Porto Palace και
στις νέες εγκαταστάσεις του
Συνδέσµου Βιοµηχανιών
Ελλάδος (ΣΒΕ). Η Σύνοδος
της Θεσσαλονίκης, η οποία
τελεί υπό την Αιγίδα της
Α.Ε. της Προέδρου της
∆ηµοκρατίας Κατερίνας
Σακελλαροπούλου,
διοργανώνεται, σε ετήσια
βάση, από τον Σύνδεσµο
Βιοµηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ)
σε συνεργασία µε το
Οικονοµικό Φόρουµ των
∆ελφών. Την 6η Σύνοδο της
Θεσσαλονίκης αναµένεται να
τιµήσουν και φέτος µε την
παρουσία τους ανώτατοι
πολιτειακοί και πολιτικοί
φορείς από την Ελλάδα και
το εξωτερικό, υψηλόβαθµα
στελέχη επιχειρήσεων. Για
πληροφορίες στο www.
thessalonikisummit.gr/.

ΣΕΦ

ΣΠΑΤΑ

Αρχές ∆εκεµβρίου
12ο φεστιβάλ µελιού

Η 2η Foodtech δίνει
ραντεβού στις
12-15 Νοεµβρίου

Το φετινό 12ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού και
Προϊόντων Μέλισσας, η µεγαλύτερη εκδήλωση
του κλάδου που γίνεται στην Ελλάδα, θα διεξαχθεί

στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Πειραιά στις 3,
4 και 5 ∆εκεµβρίου. Αποτελεί τον τόπο
συνάντησης των ανθρώπων της µελισσοκοµίας και
έναν άριστο τρόπος για την προβολή του
ελληνικού µελιού τόσο στους χώρους εστίασης και
εµπορίας όσο και στο καταναλωτικό κοινό, που
κατακλύζουν κάθε χρόνο τους χώρους της
έκθεσης. Στόχος και του 12ου Φεστιβάλ είναι η
προβολή και προώθηση του επώνυµου ελληνικού
µελιού, κυρίως των µικρών παραγωγών, και των
προϊόντων κυψέλης στο καταναλωτικό κοινό και
στους χώρους µαζικής εστίασης. Ηµεροµηνίες και
ωράριο λειτουργίας Παρασκευή 4µµ– 9µµ και
Σαββατοκύριακο 10πµ – 9µµ. Πληροφορίες στο
http://greekhoneyfestival.gr/site/index.php/.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ ΤΗΣ AGRENDA
∆ιαδικτυακή εκδήλωση
Virtual Greek Gastronomy
Workshop µε Benelux στις 1820 Νοεµβρίου από την
Περιφέρεια Αττικής για την
προώθηση των ελληνικών
τροφίµων και ποτών στις
χώρες Benelux (ΟλλανδίαΛουξεµβούργο-Βέλγιο).
Ηµερίδα µε θέµα την
Ασφάλεια και Προστασία
Φυσικών Προϊόντων στις 22
Οκτωβρίου διοργανώνει το
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό
Ινστιτούτο. Συµµετοχές στον
σύνδεσµο: https://zoom.us/j/92
144189611?pwd=RTlRSDJaTH
FGMlhPY3VhMFR0RU5tZz09

Σε τροχιά υλοποίησης από
τις 27-30 Ιανουαρίου 2022
στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο
Θεσσαλονίκης εισέρχεται η
29η διεθνής έκθεση
γεωργικών µηχανηµάτων,
εξοπλισµού και εφοδίων,
Agrotica, µε την παγκόσµια
τεχνολογία από όλο το φάσµα
της αγροτικής
επιχειρηµατικότητας.
Μεταφέρεται για 9-11
Φεβρουαρίου 2022 η διεθνής
έκθεση προώθησης φρούτων
και λαχανικών Fruit Logistica
του Βερολίνου. Πληροφορίες
και συµµετοχές στο τηλ.: 2106419037.

Επιστρέφει 27-29 Μαρτίου
2022 η διεθνής έκθεση κρασιού
Prowein, έπειτα από δύο χρόνια
αναβολής λόγω κορωνοϊού, στο
Ντίσελντορφ Γερµανίας.
Η έκθεση θεσµός για τους
κλάδους της συσκευασίας, των
πλαστικών, της χηµείας και του
περιβάλλοντος Syskevasia θα
διεξαχθεί 30 Σεπτέµβριος 2022
µε 3 Οκτωβρίου 2022, στο
Metropolitan Expo.
Στις 21 µε 30 Ιανουαρίου
2022 θα πραγµατοποιηθεί η
∆ιεθνής Πράσινη Εβδοµάδα του
Βερολίνου. Για πληροφορίες
www.gruenewoche.de.

Μετά την πρώτη της, επιτυχηµένη
επισκεπτικά και εµπορικά
διοργάνωση, η µεγάλη έκθεση
Τεχνολογίας και Εξοπλισµού για τον
κλάδο τροφίµων και ποτών,
επιστρέφει δυναµικά, σε συνθήκες
Covid Free. Από τις 12 έως τις 15
Νοεµβρίου 2021, η Foodtech θα
αποτελέσει για ακόµα µία φορά την
έκθεση – σταθµό για τις
τεχνολογίες παραγωγής,
επεξεργασίας, συσκευασίας,
αποθήκευσης και διακίνησης
τροφίµων και ποτών, θα αποτελέσει
το κοµβικό σηµείο συνάντησης για
όλους τους decision makers της
βιοµηχανίας τροφίµων και ποτών µε
τους προµηθευτές της και τέλος, θα
συµβάλλει στην ανάκαµψη της
επιχειρηµατικής δραστηριότητας
του κλάδου. Πληροφορίες στο
https://foodtech.gr/.

Η Agroexpo, ανάµεσα στις
τέσσερις µεγαλύτερες διεθνείς
εκθέσεις για τη γεωργία στην
Ευρώπη θα λάβει χώρα στις 2
µε 6 Φεβρουαρίου στο Ιζµίρ
της Τουρκίας. Περισσότερες
Πληροφορίες στο en.agroexpo.
com.tr.
Το 10 διεθνές Συµπόσιο
Ροδάκινου διοργανώνεται
φέτος στις 30 Μαΐου µε 3
Ιουνίου στη Νάουσα υπό την
αιγίδα του Τεχνολογικού
Πανεπιστηµίου Κύπρου και
του Αριστοτέλειου
Πανεπιστηµίου. Για
πληροφορίες www.
fruitsciences.eu/peach2021.

Παρατείνεται µέχρι την 1η
Νοεµβρίου η προθεσµία υποβολής
των αιτηµάτων πληρωµής για τους
δικαιούχους του Μέτρου 9 «Σύσταση
Οµάδων και Οργανώσεων
Παραγωγών στους τοµείς της
Γεωργίας και της ∆ασοκοµίας».
Απογραφή ζωικού κεφαλαίου
αιγοπροβάτων από 1η Νοεµβρίου και
έως 15 ∆εκεµβρίου.
Μέχρι τις 4 Νοεµβρίου αιτήσεις
αγροτών για µειωµένες χρεώσεις
ΕΤΜΕΑΡ (Ειδικό Τέλος Μείωσης
Εκποµπών Αερίων Ρύπων) για τις
καταναλώσεις του έτους 2021.
Έως τις 5 Νοεµβρίου η υποβολή των
αιτήσεων υπαγωγής στα µέτρα
στήριξης στους πληγέντες από τον
σεισµό στην Κρήτη.
Απογραφή ζωικού κεφαλαίου
χοίρων το διάστηµα από 1η
∆εκεµβρίου έως και 31 ∆εκεµβρίου.
Παράταση µέχρι τις 13 ∆εκεµβρίου
οι αιτήσεις ένταξης στο Μέτρο 4.1.2
για την επιδότηση αρδευτικών και
φωτοβολταϊκών συστηµάτων.
Μέχρι τέλος του έτους η
τοποθέτηση εγκεκριµένου τύπου
∆ιατάξεων Προστασίας Έναντι
Ανατροπής (∆ΠΕΑ) στους παλιούς
γεωργικούς ελκυστήρες.
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται κριάρι Λακόν ,περιοχή νοµού Μεσσηνίας.Τηλ.6970/683840.
Πωλείται αγελάδα γαλακτοπαραγωγής από
Ολλανδία ασπρόµαυρη µαζί µε ατοµικό αρµεκτήριο. Τηλ.6937/215115.
Πωλούνται 25 κατσίκες σε εξαιρετική κατάσταση νεαρής ηλικίας στη περιοχή Σούρπη Μαγνησίας. Τηλ.6984/958125.
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 πρόβατα Asaf, περιοχή Γιαννιτσών. κος Θεόδωρος. Τηλ. 6986/901829.
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 80 πρόβατα διασταυρωµένα, γεννάνε τέλη Οκτωβρίου, 130 ευρώ το
καθένα, τιµή συζητήσιµη. Περιοχή Αίγιο.
Τηλ.6987/505910.
Πωλούνται
50
πρόβατα
γερµανοχιώτικα ετοιµόγεννα, τιµή 100 ευρώ.
Τηλ.6906/032444.
Πωλούνται 15 µοσχίδες θηλυκά και αρσενικά περιοχή Αµφιλοχίας.Τηλ.6937/215115.

ΖΗΤΗΣΗ
Zητούνται θηλυκά πρόβατα γαλακτοπαραγωγής Λακόν µε πιστοποίηση pedigree. Τηλ.
6985/556637.
Zητούνται αγελάδες, πρόβατα, γίδια, χοιρινά
για σφαγή ζώων βάρους.Τηλ.6947/457656.
Ζητούνται προς αγορά 400 πρόβατα και 400 γίδια. Τηλ. 6932/716445.,
6992/135070.

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

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 σιτάρι-σπόρος πρωτοετές Ρ2 καθαρισµένος, απολυµασµένος, ποικιλίας ΣΙΜΕΤΟ, διασταυρωµένος, πολύ παραγωγικός, κόκκινου χρώµατος µε πολλή πρωτεΐνη από παραγωγό.Τηλ.6972/285256,
6974/313224.

Πωλούνται πρόβατα λακόν και 60 ζυγούρια λακόν, γίδια µούρθια, ζαάνεν, αλπίν, αγελάδες λιµουζίν για κρεατοπαραγωγή και γαλακτοφόρα. Πωλούνται και δικαιώµατα. Τηλ.
6906/869090

Πωλείται µπιζέλι
Τηλ.6932/372270.

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

Πωλείται καλαµπόκι για ποπκορν άριστης ποιότητας 0,70 λεπτά το κιλό.
Τηλ.6937/436309, 6976/186755.

Πωλούνται 200 γίδια βόσκηση σε πουρνάρι µε δικαιώµατα, 50 ευρώ το ένα. Περιοχή
Γρεβενά. Τηλ. 6947/004517
Πωλούνται 150 πρόβατα καραγκούνικα
100 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ.
6947/004517.
Πωλούνται 100 πρόβατα βελτιωµένα και 50
αρνάδες βελτιωµένες. Περιοχή Αχαΐα. Τηλ.
6972/847648
Πωλούνται 130 πρόβατα στο νοµό Κεφαλλονιάς.Τηλ.6932/716445.
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

ποικιλίας

Ολύµπου.

Πωλείται στάρι σκληρό ποικιλίας Καναβάρο Ρ2.Τιµή 0,65 λεπτά το κιλό.
Τηλ.6937/436309, 6976/186755.

καθαρισµένος.

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

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

Πωλούνται αχλάδια µεγαλόκαρπα ποικιλίας
σίσσυ και sanda maria προς ένα ευρώ το κιλό. Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885
Πωλείται
βρώσιµη
6944/985675.

βρώµη.

Τηλ.

Πωλούνται 70 τόνοι ελιάς καλαµών, αρίστης ποιότητας. Περιοχή Μαγνησίας.
Τηλ.6944/272804.
Πωλείται βίκος, φακή και µπιζέλι για σπόρο.
Περιοχή Λάρισα. 6932/372270.
Πωλούνται καθαρισµένα για σπορά κριθάρι «nure» και βρώµη «αρτζεντίνα»
τηλ.6972802670
Πωλείται τριφυλλόσπορος πολυετής, τριορισµένος, περιοχή Σερρών.Τηλ.6942/620576.

Πωλούνται αρνάδες από µάνες υψηλών
αποδόσεων ράτσας Φριζάρτας και Αβάσι,
περιοχή Λαµίας.Τηλ.6932/634495.

Πωλούνται ρεβύθια βραστερά ποικιλίας Αµοργού φετεινής παραγωγής.
Τηλ.6978/566420.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών 400 ευρώ.Τηλ.2310/711133.
Πωλείται
φρέζα
Αngria
γερµανική 60 πόντους φάρδος, 1000 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.
Πωλείται ρίπερ µε δίσκους Ζορµπά.Τιµή 1.500 ευρώ. Τηλ.6937/436309,
6976/186755.

Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι και τριφύλλι
µε πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ.Περιοχή Ναυπάκτου.Τηλ. 6976/288400

Πωλείται σκαλιστήρι ΒΙΟΓΕΜ 5σειρο µε λιπασµατοδιανοµέα 1.700 ευρώ.
Τηλ.6937/436309, 6976/186755.

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

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ

∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώληση
580 τ.µ µε 2 αποθήκες, ρεύµα, νερό και 5
στρέµµατα οικόπεδο. Τηλ.6983/717473.

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.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πωλείται σκαλιστήρι ΒΙΟΓΕΜ 5σειρο µε λιπασµατοδιανοµέα 1.700 ευρώ.
Τηλ.6937/436309, 6976/186755.

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

Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χίου,έγκυα, πιστοποιηµένα και βελτιωµένα. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6995/033571.

Πωλείται αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων ξηρικό.Περιοχή νοµός Φθιώτιδας Μελιταία ∆οµοκού,Θέση Καράπλα. Είναι κατάλληλο για φωτοβολταικό πάρκο(έχει κοντά ρεύµα) και για
οποιαδήποτε καλλιέργεια. Τιµή 30.000 ευρώ. Τηλ.6995/309580.

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

Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυλές
από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα βίκοςµπιζέλι- βρώµη. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Tιµή ευκαιρίας. Τηλ.6944/568240.

Πωλείται βιολογικό τριφύλλι σε µικρές µπάλες µε πιστοποιητικά. Τηλ.6985/556637.

Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για
πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγµένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ.6942/228503.

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

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.

Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για
παραγωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και
χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,
αµπέλι, δενδρώδη.Τηλ.6948/423151.

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

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Πωλούνται σκόρδα Μαδαγασκάρης κατάλληλα για πρώιµη συγκοµιδή.Τηλ.6972295733

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

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πωλείται
βίκος
Τηλ.6974/782270.

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ στη Vitro Hellas.
Η Vitro Hellas εταιρία παραγωγής και διακίνησης πολλαπλασιαστικού υλικού , µε έδρα
το Νησέλι Αλεξάνδρειας (Ηµαθία) ζητεί
ΓΕΩΠΟΝΟ για τη στελέχωση του τµήµατος
πωλήσεων µε περιοχής ευθύνης την Βόρεια Ελλάδα και Θεσσαλία. Αποστολή βιογραφικών στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
cv@vitrohellas.gr µε αναγραφή στο θέµα
του email “Γεωπόνος”.

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου, στις εκβολές του Αχελώου. Τιµή 1.100.000 ευρώ.
Τηλ.6942/228503.
Αναλαµβάνουµε την πώληση ή την αγορά αγροτεµαχίων. Τηλ.6985/858698,
2632/091500.
Πωλείται αγρόκτηµα 5 στρεµµάτων, ξερικό στο δήµο Τανάγρας.Τηλ.6942/547096.
Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο χώρο 2 στρεµµάτων στο δήµο Τανάγρας.
Τηλ.6942/547096.
Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.850
µέτρων. περιοχή Γελινιάτικα, Ξυλόκαστρο.
Τηλ.6987/876761.

Πωλείται λιπασµατοδιανοµέας µε διπλή φτερωτή και υδραυλική κίνηση χωρητικότητας ενός τόνου.Τιµή 850 ευρώ.
Τηλ.6937/436309, 6976/186755.
Πωλείται παρελκόµενο κλάρκ-αναβατόρι για
τρακτέρ. Περιοχή Ξάνθη. Τηλ.6983/717473.
Πωλείται άροτρο τρίυνο 12άρι, ψηλοστάβαρο. Τιµή 300 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
Πωλούνται 2.500 κεραµίδια σε άριστη κατάσταση. Νοµός Πρέβεζας.Τηλ.6987/072325.
Πωλείται καλλιεργητής 20 δοντιών. Τιµή
200 ευρώ. Τηλ. 2310/711133.
Πωλείται φρέζα γερµανικιά Agria, 12 ίππους πετρελαίου. Τιµή 500 ευρώ. Τηλ.
2310/711133.
Πωλείται δισκοσβαρνα 28 δίσκων, Ζορµπά
επισκευασµένη και βαµµένη. Τιµή 1900 ευρώ.Τηλ.2310/711133.
Πωλείται καταστροφέας. Τιµή 400 ευρώ.
Τηλ.2310/711133.
Πωλείται σβωλοκόπτης ιταλικός 2 µέτρων και ένας καταστροφέας 1,8 m.
Tηλ.6980/001606.
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.

Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη(10αρακι),2
σβάρνες, µία σκαλιστική µηχανή (3αρα),
µία αντλία νερού CAPRARI µονοβάθµια.
Τηλ.6949/093007.
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.
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.
Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.
Πωλούνται 2 αερολέβητες θερµοκηπίου και
ένας καταστροφέας βαρέως τύπου 1,8 µέτρα.
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 5 τόνων µε ανατροπή
και διπλές ρόδες.Τηλ.6983/717473.
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 πρέσα Welger 530 µε σκοινί και
ένα χορτοκοπτικό µάρκας Krone 2,8 αναρτώµενο.Τηλ.6982/551234.
Πωλείται
δισκοσβάρνα
Τηλ.6982/551234.

32αρα.

Πωλείται άροτρο τετράυνο,12αρι µάρκας
Τσάνιο. Τηλ.6982/551234.
Πωλείται τρακτέρ Μassey Ferguson ’80 επισκευασµένο µε κουβούκλιο αντιπροσωπείας.
Τηλ.2310711320.
Πωλούνται κλούβες ,κλουβάκια και µπιντζς
.Τηλ.6986/701716.
Πωλείται σπαστήρας δηµητριακών µε 50
ίππους µοτέρ και λίγες ώρες εργασίας.
Τηλ.6993/919022.
Πωλούνται πλατφόρµα, ρίπερ περιοχή Σίνδος. Τηλ.: 6972/366043.
Πωλείται χορτοσυλλέκτης µε 9 µπράτσα.
Περιοχή Χαλκιδική. Τηλ. 6982/776003.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
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

Πωλείται τρακτέρ Lamborghini 955, 95 ίππων
σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.Τηλ.6972/366043.
Πωλείται ένα φρεζοσκαλιστήρι 5σειρο, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης.
Τηλ.6972/366043.
Πωλείται ένα αναστρεφόµενο άροτρο
3υνο,πολλούς καλλιεργητές και άλλα εργαλεία, σε τιµή ευκαιρίας. Περιοχή Σίνδος Θεσσαλονίκης. Τηλ.6972/366043.
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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Εκπαιδευτικά σεμινάρια αμπελουργίας, οινοποίησης και
μικροβιολογίας οίνου τρέχει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

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

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

Agrenda

Γνώση από το αμπέλι
στην τέχνη του οίνου

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

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
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ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στα «µυστικά» µονοπάτια της σύνθετης αµπελοοινικής τέχνης σχεδιάζει
να «µυήσει», προσεχώς, ενδιαφερόµενους αµπελουργούς, οινολόγους,
οινοποιούς κι εργαζόµενους σε οινοποιεία εν γένει, οι οποίοι θέλουν να ανοίξουν τους ορίζοντες των γνώσεων
τους σε σχέση µε το αντικείµενο, το
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο της Αθήνας.
Μέσα από το Κέντρο Επιµόρφωσης
και ∆ια Βίου Μάθησης που διατηρεί
και µε πρωτοβουλία του εργαστηρίου Οινολογίας, το ΓΠΑ ετοίµασε, για
πρώτη φορά στην Ελλάδα, σειρά µαθηµάτων σεµιναριακού τύπου εξ αποστάσεως, µέσω ειδικά διαµορφωµένης πλατφόρµας κι εστιάζουν στους
τοµείς της αµπελουργίας, της οινοποίησης και της µικροβιολογία οίνου.
«Αµπελουργία για οινολόγους»
(55 διδακτικές): για την ανατοµία της
αµπέλου, τις βασικές αρχές φυσιολογίας αµπέλου και εγκατάστασης
αµπελώνα, το εδαφοκλιµατικό περιβάλλον, τα συστήµατα διαµόρφωσης κλπ. Επιστηµονικός Υπεύθυνος
ο καθηγητής Οινολογίας ΓΠΑ Γεώργιος Κοτσερίδης, αµπελουργία διδάσκει ο αναπληρωτής καθηγητής ΑΠΘ
Στέφανος Κουνδουράς, για το φυσικό περιβάλλον της αµπέλου ο καθη-

Πρόκειται για µία σειρά µαθηµάτων σεµιναριακού τύπου που θα γίνουν εξ αποστάσεως, µέσω ειδικά
διαµορφωµένης πλατφόρµας στους τοµείς αµπελουργίας, οινοποίησης και µικροβιολογία οίνου.
γητής ∆. Καλύβας, αµπελογραφία
οι Κ. Μπακασιέτας και Α. Μπινιάρη.
«Μικροβιολογία Οίνου-Τεχνολογία Ζυµώσεων» (44 διδακτικές): για
την εξέλιξη της µικροβιακής µικροχλωρίδας στην παραγωγική διαδικασία, τις ζύµες και την αλκοολική ζύµωση, τα µεταβολικά µονοπάτια παραγωγής δευτερογενών µεταβολιτών,
τις αλλοιώσεις στο κρασί από µικροοργανισµούς. Επιστηµονικός υπεύθυνος ο καθηγητής Οινολογίας ΓΠΑ Γεώργιος Κοτσερίδης, Μαρία ∆ηµοπού-

Πρώτη φορά
Με πρωτοβουλία του εργαστηρίου οινολογίας το ΓΠΑ
ετιοίµασε τα σεµινάρια πρώτη
φορά στην Ελλάδα

λου δρ Οινολογίας από το πανεπιστήµιο του Μπορντώ και Σπύρος Παραµυθιώτης, ∆ιδάκτορας από το ΓΠΑ.
«Τεχνολογία οίνου – Making good
wines» (55 διδακτικές): για τις παραµέτρους που επηρεάζουν την ωρίµανση των σταφυλιών, τον αλκοολικό τίτλο και την οξύτητα, τη σηµασία του αφοµοιώσιµου αζώτου κατά την αλκοολική ζύµωση, τη λευκή και ερυθρή
οινοποίηση. Επιστηµονικός υπεύθυνος ο Γεώργιος Κοτσερίδης Καθηγητής Οινολογίας ΓΠΑ.

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
Πωλούνται πλαστικά βαρέλια Βιοκων από τυροκόµο. Περιοχή Τρίπολης – Αρκαδίας. Τηλ.
2710544704
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

Ξανά πρόεδρος στη Φυλή
Χολστάιν Ηλ. Κοτόπουλος

Αίτηµα αποζηµιώσεων
για τα φασόλια Πρέσπας

Συνεργάτες-παραγωγούς Έως 1η Νοεµβρίου
ρυζιού ψάχνει η Agrifarm για τα αγροτικά ΙΕΚ

Στις εκλογές της 22ας Οκτωβρίου
πρόεδρος στην Ένωση Φυλής
Χολστάιν Ελλάδας επανεξελέγη
ο Ηλίας Κοτόπουλος. Στο νέο
∆ιοικητικό Συµβούλιο για την
επόµενη τριετία, αντιπρόεδρος
Χρήστος Ρόκος, γενικός
γραµµατέας Κων. Κουκουτζέλης,
ταµίας Κων. Κεφαλάς, µέλη: Χρ.
Βουλγαρίδης, Αντ. Κούτρας, Κων.
Παπαγεωργίου, Χρ. Τζελέπης,
Κων. Χατζατόγλου και Αθ.
Παπαπαναγιώτου.

Πληθαίνουν τα αιτήµατα των
παραγωγών φασολιών Πρέσπας
και Καταστοριάς για άµεση
καταγραφή και αποζηµίωση στο
100% της ζηµιάς που υπέστησαν
από την πρόσφατη κακοκαιρία. Το
θέµα φέρνουν στη Βουλή οι
βουλευτές ΚΚΕ Γιάννης ∆ελής και
Λεωνίδας Στολτίδης, τονίζοντας τα
προβλήµατα στην καρποφορία των
φασολιών, λόγω του καύσωνα του
Ιουνίου και Ιουλίου και το ζήτηµα
της ολικής καταστροφής.

Συνεργάτες - προµηθευτές
προϊόντων οσπρίων και ρυζιού
αναζητά η Agrifarm, µέσω της
πρωτοβουλίας Refarming Greece.
Στόχος να δηµιουργηθούν οι
προϋποθέσεις ώστε να στηριχθούν
οι νέοι αγρότες και να µπορούν να
καλλιεργούν και να ζουν στον τόπο
καταγωγής τους, µε δέσµευση της
εταιρείας για άµεση απορρόφηση
της παραγωγής τους. Πληροφορίες
στο www.agrifarm.gr στην
ενότητα Refarming Greece.

Έως και την 1η Νοεµβρίου 2021 θα
διαρκέσουν οι εγγραφές για το
διδακτικό έτος 2021- 2022, στα
∆ηµόσια Ινστιτούτα Επαγγελµατικής
Εκπαίδευσης (∆ΙΕΚ) του ΕΛΓΟ∆ΗΜΗΤΡΑ. Το έτος κατάρτισης
2021-2022 θα λειτουργήσουν µε
πρωινό ωράριο, έξι (6) ∆ηµόσια ΙΕΚ
στις Περιφερειακές Ενότητες:
Ιωαννίνων, Ηρακλείου, Κορίνθου,
Λάρισας, Αττικής και Τρικάλων. Η
φοίτηση είναι δωρεάν και διαρκεί
πέντε (5) εξάµηνα.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Σάββατο 30 Οκτωβρίου
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

5’

Λέστερ - Άρσεναλ

14.30

COSMOTE SPORT 1 HD

Νιούκαστλ – Τσέλσι

17.00

COSMOTE SPORT 5 HD

Σόλσκιερ µέχρι νεοτέρας

Τότεναµ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

19.30

COSMOTE SPORT 1 HD

Παναιτωλικός – Ολυµπιακός

19.30

COSMOTE SPORT 2 HD

ΠΑΟΚ – Απόλλων Σµύρνης

19.30

Novasports Prime

00.00

COSMOTE SPORT 4 HD

03.00

COSMOTE SPORT 7 HD

Ο Σόλσκιερ θα παίξει το... κεφάλι
του στο επερχόµενο µατς µε την
Τότεναµ. Αν η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ δεν καταφέρει να
κερδίσει και να παρουσιάσει
καλύτερη εικόνα τότε θα
αντικατασταθεί µε τον Κόντε να
είναι το µεγάλα φαβορί να
αναλάβει. Ο Νορβηγός βρίσκεται
µε την πλάτη στον τοίχο ύστερα
από το ταπεινωτικό 0-5 ενάντια
στην Λίβερπουλ.

Λαµία – Ατρόµητος

15.00

COSMOTE SPORT 3 HD

Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

17.17

COSMOTE SPORT 2 HD

AEK – Άρης

19.30

COSMOTE SPORT 1 HD

21.45

COSMOTE SPORT 2 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Κυριακή 31 Οκτωβρίου
Μπάσκετ (NBA)
Ουίζαρντς – Σέλτικς
Μπουλς – Τζαζ
Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Κατακτήριες δοκιµές

14.50

ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΑΕΛ – ΟΦΗ

17.15

Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)

Ποδόσφαιρο (Σούπερ 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

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Αγώνας

Ποδόσφαιρο (Σέριε Α)
Ρόµα – Μίλαν

Οι τέσσερις
για το απόλυτο
Ματς Τσάμπιονς Λιγκ που δίνουν πρόκριση
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Η μάχη για τον
κορυφαίο τενίστα
Λίγες ηµέρες απέµειναν για να ολοκληρωθεί το ATP
Tour 2021 και η «µάχη» για τον κορυφαίο σε
κατακτήσεις τίτλων καλά κρατεί. Στην 1η θέση είναι ο
Νορβηγός Κάσπερ Ρουντ, ο οποίος έχει 5 κούπες.
Τον ακολουθεί ο Νόβακ Τζόκοβιτς που έχει 4 αλλά οι
3 είναι Major. Για να ολοκληρωθεί η χρονιά
αποµένουν ακόµα 6 τουρνουά.

Ο δεύτερος γύρος των µατς των
οµίλων στο Τσαµπιονς Λιγκ ξεκινάνε την ερχόµενη εβδοµάδα
µε τέσσερις οµάδες να µετράνε
το απόλυτο σε νίκες και να είναι
σε θέση να κλειδώσουν την υπόθεση πρόκρισης ακόµα και µαθηµατικά. Συγκεκριµένα, η Γιουβέντους µε νίκη επί της Ζενίτ την
ερχόµενη Τρίτη, φτάνει τους 12
βαθµούς, ενώ στον ίδιο όµιλο η
Τσέλσι αναµένεται να έχει εύκολο έργο απέναντι στην τελευταία
Μάλµε. Την ίδια ηµέρα η Μπάγερν
θέλει τους τρεις βαθµούς απέναντι στην Μπενφίκα, η οποία ελπί-

ζει η Μπαρτσελόνα (παίζει στο Κίεβο) να συνεχίσει τον ποδοσφαιρικό της κατήφορο ώστε να κρατήσει ζωντανές τις πιθανότητες κατάληψης της 2ης θέσης.
Την Τετάρτη είναι η σειρά του
Άγιαξ να προσπαθήσει για το 4
στα 4, κάτι που µόνο εύκολο δεν
είναι καθώς φιλοξενείται από την
Ντόρτµουντ, την οποία κυνηγά από κοντά η Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Το σπουδαιότερο ντέρµπι της 4ης
αγωνιστικής των οµίλων θα διεξαχθεί στην Ισπανία, όπου η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται την πρωτοπόρο µε 9 πόντους Λίβερπουλ.
Όσον αφορά το Γιουρόπα Λιγκ,
ο Ολυµπιακός θα φιλοξενήσει την
πρωτοπόρο στον όµιλό του Άιντραχτ.

Στόχος ο τελικός
Το ευρωπαϊκό ταξίδι της «Dream
Team» του Ολυµπιακού στο πόλο
ξεκίνησε την περασµένη εβδοµάδα
και έχει ως στόχο το νταµπλ στην
Ελλάδα και να φθάσει µέχρι το
τέλος του δρόµου στο Champions
League το επόµενο καλοκαίρι. Την
επόµενη αγωνιστική
(προγραµµατισµένη για τις
2 Νοεµβρίου) ο Ολυµπιακός παίζει
ενάντια στην Νόβι Μπέογκραντ.

.

Με ΠΑΟΚ Β’ η πρεµιέρα

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Τις ψήφους
των απλήρωτων
τρέχει να μαζέψει
τώρα ο Λιβανός

Πρωτοβουλία
για τα βοσκοτόπια
αναλαμβάνει
και ο Κεδίκογλου

Η καλή τιµή
φέρνει ελλείψεις
στον σπόρο σποράς
για σκληρό σιτάρι

Η ώρα της αλήθειας έφτασε για
την ΑΕΛ µετά από πολύµηνη
προετοιµασία και έχοντας δώσει
δεκαπέντε φιλικά παιχνίδια.
Την ερχόµενη Κυριακή είναι ο
πρώτος αγώνας πρωταθλήµατος
της Super League 2 για την ΑΕΛ
µε αντίπαλο τον ΠΑΟΚ Β. Η
λαρισινή οµάδα δεν φαίνεται προς
το παρόν να έχει κανένα
πρόβληµα, καθώς όλοι οι παίκτες
είναι στη διάθεση του τεχνικού
Ηλία Φυντάνη.

Εντυπώσεις οδήγησης:

Lemken Solitair
και Zirkon:
Στο profi Νοεμβρίου δοκιμάζουμε σε πραγματικές συνθήκες
τον νέο 6άμετρο συνδυασμό δισκοσβάρνας με μπροστινή
χοάνη που φέρνει στην αγορά η Lemken.

KΥΚΛΟΦΟΡΕΊ

6 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Αποκλειστικά με την AGRENDA

Ποιος πληρώνει
για τους απλήρωτους;

AgroNews.gr
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Ματς που δίνουν πρόκριση στην 4η αγωνιστική του Τσάµπιονς Λιγκ σελ. 54 • Πρεµιέρα για ΑΕΛ στη Super League 2 σελ. 54

Το χρυσό
ζευγάρι
Ένα ζευγάρι
παπουτσιών του Μάικλ Τζόρνταν
έπιασε σε δηµοπρασία τα 1,47
εκατοµµύρια δολάρια
Τα φόρεσε σε ένα άσηµο µατς:
Σικάγο Μπουλς εναντίον
Ντένβερ Νάγκετς. Ο Μάικλ
Τζόρνταν στην 5η εµφάνισή του
στον κόσµο του ΝΒΑ σηµείωσε
στη στατιστική του 17 πόντους,
5 ριµπάουντ και 5 ασίστ.
Τα κατέγραψε φορώντας ένα
ζευγάρι µποτάκια Nike, λευκά και
κόκκινα, λίγες εβδοµάδες προτού
λάβει τα πρώτα Air Jordan. Ο
οίκος Sotheby’s τα έβγαλε σε
δηµοπρασία. Αν αναρωτιέστε για
την προηγούµενη υψηλότερη
πώληση, αυτή αφορά ένα
ζευγάρια του Air από ένα φιλικό
µατς στην Ιταλία, όπου ο
Τζόρνταν έσπασε την µπασκέτα
σε ένα κάρφωµα µε τα
κοµµατάκια του ταµπλό να
µένουν πάνω στο παπούτσι.
Εκείνα παραχωρήθηκαν έναντι
615.000 δολαρίων.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
Σεντόνια ολόκληρα, σελίδες επί σελίδων, έχει αφιερώσει η
Agrenda, για το…γλέντι επιτήδειων
µε το Εθνικό Απόθεµα, σε βάρος γνήσιων παραγωγικών συντελεστών. Μετά από καιρό, αναγνώρισε την ανοικτή… πληγή και το υπουργείο της πλατείας «Από µια πρώτη επεξεργασία των στοιχείων απελευθερώνονται περίπου
πάνω από 15.000 Ηa βοσκοτόπων. Λέει το non
paper του υπουργείου της πλατείας µε τις διευκρινήσεις επί της ΚΥΑ για το νέο πλαίσιο κατανοµής βοσκοτόπων, που εξορθολογίζει τις
απαιτήσεις δικαιωµάτων από το Εθνικό Από«Ενώ την προηγούµενη χροθεµα.
νιά, οι αρχικές απαιτήσεις για κατανοµή δικαιωµάτων Αποθέµατος, πριν την πραγµατοποίηση των ελέγχων, ήταν περίπου 79 εκατ. ευρώ, φέτος στην ίδια χρονική στιγµή
οι απαιτήσεις είναι περίπου 58 εκατ., δηλαδή 21 εκατ. ευρώ λιγότερα, κι αυτό παρά την
αναµενόµενη αύξηση λόγω του ότι διανύουµε την προτελευταία χρονιά της τρέχουσας ΚΑΠ και της επικείµενης ένταξης στο
πρόγραµµα των νέων αγροτών», αναφέρει
το ενηµερωτικό έγγραφο. Τι λες τώρα;
Όµως στα κάγκελα δεν είναι µόνο ο κτηνοτροφικός κόσµος, αλλά και οι παραγωγοί για
το νοµοσχέδιο για τις Λαϊκές Αγορές, που όπως λένε βάζει στις θέσεις τους µίνι παραρτή-

µατα εταιριών λιανικής. Με τη Βουλή να απέχει από το νοµοθετικό της έργο για το υπόλοιπο της εβδοµάδας λόγω εθνικού πένθους για
την απώλεια της Φώφης Γεννηµατά, η Ολοµέλεια του σώµατος αναµένεται να συνεχίσει τη
συζήτηση και την ψήφιση του νοµοσχεδίου την
ερχόµενη εβδοµάδα. Πλέον οι παραγωγοί αναµένουν να δουν το βαθµό στον οποίο τα αιτήµατά τους θα εισακουστούν έπειτα από τη δυναµική παρέµβαση που κατέληξε έξω από το
υπουργείο Ανάπτυξης. Ο Άδωνις πάντως, δεσµεύτηκε για αλλαγές, µε τους παραγωγούς
Παγκόσµια
να µην εφησυχάζουν…
ηµέρα αγρότισσας πριν περίπου δύο εβδοµάδες και, µεταξύ άλλων, τιµές-µε σχετικό
χαιρετισµό- απέδωσε στην Ελληνίδα αγρότισσα και ο υπουργός Σπήλιος και καλά έκανε. Πέρα όµως από τις τυπικούρες µήπως
να έβλεπε και την ουσία; ∆ιότι µεταξύ των
πολλών δικαιούχων της τελευταίας προκήρυξης του προγράµµατος νέων αγροτών,
που ∆ΕΝ έχουν πάρει τα χρήµατα της αναλογούσας επιδότησης, και πολλές νέες αγρότισσες, που τα περιµένουν πώς και πώς, για
να δώσουν µια µικρή ώθηση στη δραστηριότητα που επέλεξαν. Για να µην παρεξηγηθούµε τα ίδια ισχύουν και για τους άνδρες
νέους αγρότες, απλώς η στήλη εστίασε στις
γυναίκες, λόγω του εορτασµού. Ο ΓΥΛΟΣ

Σήμα εξέλιξης
Όταν η New Holland πρόσθεσε αρκετές
νέες τεχνολογίας στο T8 Genesis, ξέραµε
ότι ήταν θέµα χρόνου να περάσαν αυτά
τα χαρακτηριστικά στα άλλα µοντέλα.
Και πράγµατι, η νέα γενιά του T7HD που
δοκιµάζουµε στο profi Νοεµβρίου µοιάζει
πιο εξελιγµένη από ποτέ.

Ξεπούλησε
το Clasico
Τo «Clasico» της Κυριακής
(25/10), όπου η Ρεάλ Μαδρίτης
επικράτησε µε 2-1 της
Μπαρτσελόνα, ήταν η
αναµέτρηση που συγκέντρωσε
περισσότερο κόσµο (86.422
οπαδοί) από κάθε άλλο παιχνίδι
στην εποχή µετά τον κορωνοϊό.
Στη σχετική λίστα, η Μάντσεστερ
Γιουνάιτεντ και συγκεκριµένα
οι οπαδοί της κλέβουν την
παράσταση, καθώς από τη
δεύτερη µέχρι την ένατη
θέση βρίσκονται παιχνίδια του
«Ολντ Τράφορντ».

ΣΥΓΚΟΜΙ∆Η ΕΛΙΑΣ ΤΟΥ FRANCESCO DOMENICO GUERRAZZI 19402012

Ο Francesco Domenico Guerrazzi (1940-2012) ήταν Ιταλός ζωγράφος και συγγραφέας. Η τέχνη του, αφηγηµατική και ζωγραφική, συνδέεται
µε την πραγµατικότητα που συναντά ο ίδιος στα ταξίδια του. Ένα από αυτά είναι και η συγκοµιδή ελιάς στην επαρχία Καλάµπρια της Ιταλίας.
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ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

Με νέα άνοδο
στα 510 ευρώ
εξαγωγή σκληρού

Η

ανοδική πορεία των τιµών στο
σκληρό σιτάρι στην ελληνική
αγορά επιµένει και θα µπορούσαµε να πούµε ότι είναι εισαγόµενη. Η άνοδος των τιµών εξαγωγής σε
επίπεδα λίγο πάνω από τα 510 ευρώ ο τόνος FOB, προκαλεί την άνοδο των τιµών στο
εσωτερικό, µε τους µύλους αναγκαστικά να
ακολουθούν µε µια χρονική υστέρηση. Τα
αποθέµατα µας φαίνεται να µην είναι πολλά, αλλά και αυτό µπορεί να αναθεωρηθεί
αν ξαφνικά δούµε τις τιµές να διορθώνουν.
Στην ελληνική αγορά βάµβακος υπήρχε τις 3-4 µέρες µια παύση στη ζήτηση καθώς όλοι περίµεναν να δουν πως θα βγουν
τα µεταβροχικά. Υπάρχει σοβαρή υποβάθµιση ευτυχώς µόνο στο χρώµα και αναφορικά µε τις τιµές φαίνεται να µπορούν να δουλευτούν σε πριµ σχεδόν 6 σεντς ανά λίµπρα
πάνω από τις αντίστοιχες τιµές ∆εκεµβρίου
’21, δηλαδή στα 115 σεντς ανά λίµπρα. Την
επόµενη εβδοµάδα θα έχουµε πιο σαφή εικόνα για τις τιµές στα µεταβροχικά.
Με τιµή 1,80 ευρώ το κιλό τα 110 κοµµάτια, 1,20 ευρώ το κιλό το 200άρι και τα
280 κοµµάτια προς 80 λεπτά το κιλό παραλαµβάνει µαύρη ελιά Πηλίου ο τοπικός Αγροτικός Συνεταιρισµός Πηλίου-Βόρειων
Σποράδων. Πέρυσι, οι αντίστοιχες τιµές του
συνεταιρισµού ήταν για τα 110 κοµµάτια
της πράσινης ελιάς Πηλίου 1,20 ευρώ το
κιλό και τα 280 κοµµάτια µόλις 40 λεπτά
το κιλό, ενώ το 2019 η τιµή η µαύρη Πηλίου των 110 κοµµατιών πληρώνονταν στον
παραγωγό 1,70 ευρώ το κιλό.

3,0

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

23/09

30/09

07/10

490

500

520

91,90

ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

103,70

14/10

21/10

27/10

540

550

555

111,61

107,30

109,10

110,41

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

288

295

310

320

330

330

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

258

275

285

293

292

292

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

209,5

250

250

250

250

250

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

3,28

3,19

3,20

3,24

3,20

3,29

513,90

511,50

510,60

512,40

502,10

515,70

1284,20

1251,60

1246,60

1205,20

1234,20

1252,20

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

17,32

18,19

18,75

19,29

19,88

18,75

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

76,55

85,30

82,12

77,35

73,50

71,95

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

128,57

125,20

130,05

130,35

129,47

131,67

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

106,03

105,98

105,18

104,70

103,88

102,40

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

Έως 40 λεπτά οι µεγάλες Ναβαλίνες
Τα µεγάλα µεγέθη πορτοκαλιών θα κρατήσουν υψηλή τιµή και τον επόµενο µήνα
Μειωµένες ποσότητες κυρίως στα χοντρά φρούτα λόγω του παγετού της άνοιξης
Ξεκινούν οι κοπές µε καλές τιµές για τις χοντρές και πρώιµες Ναβαλίνες στα 35-40 λεπτά καθαρά για τον παραγωγό στην Αργολίδα, µε τα µεγάλα µεγέθη να αναµένεται
να κρατήσουν υψηλές τιµές και το επόµενο χρονικό διάστηµα παρά την αύξηση των
διαθέσιµων ποσοτήτων µετά τον Νοέµβριο.
Στην Αιτωλοακαρνανία, οι τιµές διαφέρουν
κατά 5 περίπου λεπτά προς τα κάτω, από
30 έως 35 λεπτά, µε την τιµή να αναµένεται να σταθεροποιηθεί περί τα 25 λεπτά όταν αρχίσουν να αυξάνονται τα σάκχαρα.

Χοντρά

Τα χοντρά πορτοκάλια θα κρατηθούν σε υψηλές τιµές, λόγω
έλλειψης ποσοτήτων

Τιμή παραγωγού
για Ναβαλίνες
(λεπτά το κιλό)
Αργολίδα
Αιτωλοακαρνανία

35-40
30-35
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Μικροκλίμα
Οι διαφορές στο µικροκλίµα
ανά περιβόλι χαρίζουν ή
αφαιρούν 5 λεπτά
στο προϊόν

Για την εξαγωγή, η τιµή αγγίζει οριακά
τα 30 λεπτά και εξαρτάται κυρίως από το µέγεθος του καρπού, µία χρονιά µε µειωµένες ποσότητες κυρίως στα µεγάλα φρούτα.
Παραγωγοί από το Μεσολόγγι λένε στην
Agrenda πως η φετινή σοδειά είναι εµφανώς µειωµένη, µε τα µεγάλα σε ηλικία δέντρα να χάνουν έως και 70% των καρπών
τους. Την παρτίδα σώζουν οι φυτεύσεις της
τελευταίας πενταετίας, που αναπληρώνουν
µέρος της χαµένης παραγωγικότητας λόγω του παγετού της περασµένης άνοιξης.

Μικρά

Στα πολύ ψιλά πορτοκάλια
η τιµή πέφτει κάτω από
τα 23 λεπτά το κιλό

A2 | 20

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

110,41

σέντς/λίµπρα

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
300

MAI
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IOYΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

27
MAI

ΟΚΤ

Σε ένα στενό εύρος µεταξύ των 106
και 109 σεντς η λίµπρα κινήθηκε η
διεθνής τιµή βάµβακος µε τα ναύλα
να επιβαρύνουν τις εξαγωγές.

555
¤/τόνος

27
IOYN

27
IOYΛ

27
ΑΥΓ

27
ΣΕΠ

27
ΟΚΤ

Ενίσχυση των 5 ευρώ ο τόνος
καταγράφει η λίστα της Φότζια µε
τον Καναδά να απέχει από εξαγωγές
στην Ευρώπη.

150

292
¤/τόνος

27
IOYN

27
IOYΛ

27
ΑΥΓ

27
ΣΕΠ

27
ΟΚΤ

Σηµάδια σταθεροποίησης στην
τιµή παραγωγού εµφανίζει η
λίστα τιµών στην Μπολόνια για
το κτηνοτροφικό καλαµπόκι.

200

1.000

190

500

0

27
IOYN

27
IOYΛ

27
ΑΥΓ

27
ΣΕΠ

27
IOYN

27
ΟΚΤ

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

250

¤/τόνος

Με 72 λεπτά στην πόρτα του εκκοκκιστηρίου η επανέναρξη µε πιο εντατικούς ρυθµούς των παραδόσεων σύσπορου στα παραγωγικά κέντρα της
χώρας, έπειτα από την υποχρεωτική
παύση που επέβαλαν οι βροχές. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η τιµή είναι ενιαία τόσο για τα στεγνά όσο και για τα
µεταβροχικά βαµβάκια, παρά τα προβλήµατα που ήδη αποτυπώνονται στο
χρώµα της ίνας. Η εξέλιξη αυτή, έρχεται να επιβεβαιώσει την έντονη ζήτηση
για πρώτη ύλη, αλλά και τη µειωµένη
προσφορά φέτος, µε τις βροχές να έχουν κόψει µέχρι και 100 κιλά το στρέµµα στα πολλά ασυγκόµιστα χωράφια.
Ενδεικτικό άλλωστε της τάσης στις αγορές είναι και το γεγονός ότι ενώ ιστορικά η διεθνής τιµή σπάνια µπορεί να
κρατηθεί πάνω σε επίπεδα κοντά στο
1 δολάριο ανά λίµπρα, έχει ήδη συµπληρωθεί ένας µήνας µε τον δείκτη
να δοκιµάζει τα υψηλά των 110 σεντς.

Σύµφωνα µε το ρεπορτάζ, αρκετοί
εκκοκκιστές φαίνεται ότι προετοιµάζονται για το ενδεχόµενο νέας ανόδου των διεθνών τιµών, µε αρκετές από τις ποσότητες να αποθηκεύονται,
αντίθετα µε τη δραστήρια εικόνα των
προηγούµενων εβδοµάδων που ήθελε τις µπάλες µε το που έβγαιναν από
την πρέσα να φορτώνονται σε φορτηγά. Πράγµατι και τα µηνύµατα από τη διεθνή αγορά προϊδεάζουν για
το ενδεχόµενο ανόδου, µε δεδοµένη
µια µείωση της παραγωγής στην Ινδία
αλλά και στην Κίνα, όπου η τελευταία
έκθεση του USDA δεν είχε αποτυπώσει. Σε κάθε περίπτωση οι διεθνείς τιµές βρίσκονται σε µια φάση συσσώρευσης µε τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου
2021 να κινούνται σε ένα στενό εύρος µεταξύ των 106 και 109 σεντς ανά λίµπρα. Καταλύτης θα είναι η έκθεση Νοεµβρίου που αναµένεται για
τις επόµενες εβδοµάδες. Ενδιαφέρον
πάντως έχει το γεγονός ότι οι τιµές για
τα συµβόλαια της παραγωγής της επόµενης χρονιάς (∆εκέµβριος 2022) βρί-

27
ΣΕΠ

27
ΟΚΤ

Στα 3,29 ευρώ το κιλό υποχώρηαε
η µέση τιµή του έξτρα παρθένου
ελαιολάδου στην Ισπανία, ενόψει
ανησυχιών για τη ζήτηση.

Στην απρόβλεπτη παράµετρο
των funds εστιάζουν όλο και
περισσότεροι αναλυτές της
αγοράς βάµβακος, που
βλέπουν από την άλλη ότι η
εικόνα από τα θεµελιώδη θα
µπορούσε ακόµα και σε ένα
ενδεχόµενο διόρθωσης να
συγκρατήσει την τιµή στα 90
µε 95 σεντς. Μάλιστα, κάτι
τέτοιο θα ενεργοποιούσε
τη φυσική αγορά που θα
παρέσυρε τις κερδοσκοπικές
δυνάµεις να τοποθετηθούν
εκ νέου υπέρ της ανόδου.
Άλλωστε, η παγκόσµια
κατανάλωση αναµένεται
να αυξηθεί σχεδόν 3% αυτή
τη σεζόν, καθώς συνεχίζει
να ανακάµπτει η οικονοµία
και η ζήτηση για προϊόντα
βαµβακιού. «Με τη ζήτηση
για βαµβάκι να ενισχύεται και
τα αποθέµατα να µειώνονται,
σχεδόν για τρία έτη, η τιµή
του βαµβακιού, αναµένεται
να κινηθεί σε υψηλότερα
επίπεδα» αναφέρει το
τελευταίο ∆ελτίο Τιµών
της Τράπεζας Πειραιώς.

ΚΑΙ ΤΟ 2022
Προπωλήσεις της νέας
χρονιάς στις ΗΠΑ δείχνουν
ότι το ανοδικό µοµέντουµ
µεταφέρεται και το 2022

Αρκετές ποσότητες αποθηκεύονται
αυτή τη φάση από τους εκκοκκιστές.

27
ΑΥΓ

ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 3%
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΖΗΤΗΣΗ
AΠΟ ΤΑ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ

Μέχρι 100 κιλά το στρέµµα έκοψαν οι πρόσφατες βροχές, µε τη συγκοµιδή να ξεκινά εκ νέου
Ενιαία τιµή για προβροχικά και µεταβροχικά βαµβάκια, παρά τα προβλήµατα στο χρώµα της ίνας
gogos@agronews.gr

27
IOYΛ

3,29
¤/κιλό

Με 72 λεπτά στο εκκοκκιστήριο το σύσπορο
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

180

27
MAI

Παρθένο

σκονται στα 90 σεντς ανά λίµπρα, ήτοι 20 σεντς πάνω από το σηµείο στο
οποίο βρίσκονταν οι τιµές ∆εκεµβρίου 2021 πέρυσι τέτοια εποχή.
Στην ώριµη αγορά της Αµερικής ήδη γίνονται ορισµένες προπωλήσεις
για την παραγωγή της επόµενης χρονιάς, εξέλιξη που τυγχάνει διπλής ερµηνείας. Οι πιο αισιόδοξοι αναλυτές εκτιµούν ότι µια τέτοια κίνηση µεταφέρει και στη σοδειά του 2022 το ανοδικό
µοµέντουµ. Άλλοι θεωρούν ότι αυτά τα
επίπεδα θα οδηγήσουν σε αύξηση των
καλλιεργούµενων εκτάσεων και µια θεµελιώδη πίεση των τιµών. Ωστόσο, οι
περισσότεροι συµφωνούν πως µόνο
ένας απρόβλεπτος «µαύρος κύκνος»
θα µπορούσε να αντιστρέψει το κλίµα.

Συντηρεί τις δυνάµεις του και αντιδρά στην πτώση το βαµβάκι

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚ 21
111

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι Κινέζοι συνεχίζουν µεν να αγοράζουν, όµως ο
ρυθµός των αγορών τους έχει κάπως µειωθεί.
Παράλληλα οι εξαγωγές των Αµερικανών είναι πολύ
ικανοποιητικές και δεν υπάρχουν για την ώρα
ακυρώσεις από πλευράς αγοραστών. Τα περισσότερα
εµπορεύµατα συνέχισαν την ανοδική τους πορεία
όπως και το βαµβάκι, το οποίο αντέδρασε ανοδικά από
τις δοκιµές που έκανε προς τα πρόσφατα χαµηλά. Η
υψηλή µεταβλητότητα καλά κρατεί και οι αναλυτές
φοβούνται να κάνουν εκτιµήσεις. Βασικός παράγοντας
της αγοράς παραµένει η γενικευµένη ανοδική πορεία
των εµπορευµάτων υπό το σενάριο του πληθωρισµού.

Τα µεταβροχικά βαµβάκια είναι σαφώς υποδεέστερα
από τα πρώτα πριν τις βροχοπτώσεις. Το χρώµα έχει
υποβαθµιστεί σηµαντικά, αλλά ευτυχώς δεν φαίνεται
να υπάρχει πρόβληµα µε τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά.
Τετάρτη
Αναφορικά µε νέες πωλήσεις έχει αρχίσει ξανά να 01/09
ζεσταίνεται το κλίµα µε προσφορές των εκκοκκιστών
για µεταβροχικές ποιότητες. Βέβαια για την ώρα
οι
∆ευτέρα
αγοραστές επιθυµούν να αγοράσουν µε την τιµή
28/07που
προσφέρουν οι πωλητές τα προβροχικά. Παράλληλα
προχωρούν και οι φορτώσεις παλαιότερων
συµβολαίων, µε τις ανάλογες δυσκολίες εύρεσης
των σωστών ποιοτήτων.

110
109
108
107
106
105
104

Πέµπτη

21/10

Παρασκευή

22/10

∆ευτέρα

25/10

Τρίτη

26/10

Τετάρτη

27/10

Συνεδρίαση 27/10/2021
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21

109,42

+0,70

Μάρτιος ‘22

107,81

+0,94
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Τα 5,40 ευρώ της Σικελίας δίνουν αέρα
στην εγχώρια αγορά ελαιολάδου
gogos@agronews.gr

Ανανεώνεται η δυναµική ανόδου
στην αγορά ελαιολάδου, µε νέα
πράξη να συγκρατεί την τιµή για
τα φετινά αγουρέλαια στα 4,20
ευρώ το κιλό και την Ισπανία να
διαθέτει µε 3,60 ευρώ τα πρώτα συµβατικά έξτρα παρθένα της
χρονιάς. Η τελευταία πράξη στον
Συνεταιρισµό των Αγίων Αποστόλων στη Λακωνία αν και αφορά
µικρή ποσότητα που δεν ξεπερνά
τα 5 βυτία, έρχεται σαν µια εξέλιξη που επικυρώνει τα 4,20 ευρώ
το κιλό στην εγχώρια αγορά, σε
µια χρονιά που οι ποσότητες είναι περιορισµένες, µε την ποιότητα της παραγωγής να βελτιώνεται έπειτα από τις ευεργετικές
για τα δέντρα βροχές.
Την επόµενη εβδοµάδα αναµένεται να ξεκινήσει µαζικά η
συγκοµιδή ελιάς στη χώρα και
όλα δείχνουν ότι η φετινή χρονιά θα κρατηθεί στα υψηλά του
εύρους τιµών. Ζητούµενο φέτος,
όπως µεταφέρουν άνθρωποι της
αγοράς στην Agrenda, είναι να
κλειστούν όσο το δυνατόν περισσότερες ποσότητες γίνεται µε τιµές άνω των 4 ευρώ το κιλό για
το ελληνικό «extrissimo» ελαιόλαδο. Με αυτόν το στόχο, δεν
αποκλείεται οι ισορροπίες στη
συνέχεια να στηρίξουν έναν νέο
κύκλο ανόδου όσο οι ποσότητες
θα περιορίζονται.
Να σηµειωθεί ότι η εκτίµηση
πως η φετινή χρονιά δεν προσφέρει προϋποθέσεις πίεσης των τιµών είναι κοινή σε ολόκληρη τη

ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

4,20
ΕΛΛΑ∆Α

5,40

ΕXTRISSIMO
Ζητούµενο φέτος να
κλειστούν όσο το δυνατόν
περισσότερες ποσότητες µε
τιµές άνω των 4 ευρώ το κιλό
για το ελληνικό «extrissimo»
ελαιόλαδο

ΙΤΑΛΙΑ

3,60
ΙΣΠΑΝΙΑ

ΙΣΠΑΝΙΑ
Στην Ισπανία προβλέπονται
τιµές 3,50 µε 4 ευρώ το κιλό
λόγω µειωµένης περί το 15%
παραγωγής στη χώρα

ζώνη καλλιέργειας ελιάς στη Μεσόγειο, µε τους συνεταιρισµούς της
Ισπανίας να προσβλέπουν σε ένα
εύρος τιµών από 3,50 ευρώ το κιλό έως και 4 ευρώ το κιλό για το ισπανικό ελαιόλαδο, επικαλούµενες µια µείωση της παραγωγής
κοντά στο 15% για το σύνολο της
χώρας, µε περιοχές όπως η Καστίγια λα Μάντσα να γράφουν µείωση παραγωγής 50%.
Όπως αναφέρει το συνδικαλιστικό όργανο Ένωση των Ενώσεων (Union de Uniones-UdU) δεν
υπάρχει κανένας καταλύτης στην
αγορά που να επέτρεπε κάποια υ-

ποχώρηση των τιµών παραγωγού
έξτρα παρθένου ελαιόλαδου κάτω από το χαµηλό όριο των 3,50
ευρώ το κιλό για τη φρέσκια παραγωγή.
Σε ό,τι αφορά τα ελαιόλαδα που
βρίσκονται στις δεξαµενές ελαιοτριβείων από την περασµένη χρονιά, η µέση τιµή παραγωγού έσπασε τα τελευταία 24ωρα το στενό εύρος µεταξύ των 3,20 και 3,25 ευρώ το κιλό, στο οποίο κινούταν εδώ και αρκετές εβδοµάδες, οδεύοντας προς τα 3,30 ευρώ.
Στην αγορά της Ιταλίας, οι προσδοκίες κάνουν λόγο για µια ενισχυµένη παραγωγή κατά περίπου 15% στα βασικά παραγωγικά κέντρα της Σικελίας και της
Απουλίας. Αυτή την περίοδο η
συγκοµιδή προχωρά σχετικά εντατικά στο νότο της γειτονικής
χώρας, µε την Σικελία να διαµορφώνει ένα εύρος τιµών από
5,10 έως 5,40 ευρώ το κιλό, ενώ

τα γεωγραφικής ένδειξης ελαιόλαδα της Ragusa βρίσκονται στα
8,75 ευρώ το κιλό.
Βορειότερα, στην Τοσκάνη, η
εκτιµώµενη παραγωγή αναµένεται µειωµένη έως και 50% εξαιτίας της επίµονης ξηρασίας και
των υψηλών θερµοκρασιών κατά τους καλοκαιρινούς µήνες. Ήδη η Coldiretti, το συνδικαλιστικό όργανο των Ιταλών αγροτών,
κάνει λόγο για αυξηµένες εισαγωγές ιδίως από χώρες εκτός ΕΕ.
Εν τω µεταξύ, ενδιαφέρον παρουσιάζει µια νέα εξέλιξη που θέλει
την Ισπανία να αντιγράφει το µοντέλο των άλλοτε κραταιών ιταλικών βιοµηχανιών του κλάδου, µε
τη χώρα µάλιστα να επεκτείνεται
και προς την Τουρκία για εφοδιασµό ελαιολάδου σε χαµηλές τιµές.
Σύµφωνα µε στοιχεία που ήρθαν
πρόσφατα στο φως της δηµοσιότητας, η Ισπανία αγόρασε τον περασµένο Σεπτέµβριο σηµαντικές
ποσότητες από την Τουρκία, µε το
εµπορικό ισοζύγιο ελαιολάδου
του 2021 να ανέρχεται σε 40 εκατ. δολάρια, αυξηµένο κατά 57%.

Εδραιώνεται στα 290 ευρώ ο τόνος
η εγχώρια αγορά για το καλαµπόκι
Ενισχύεται κατά 10 ευρώ η τιµή παραγωγού στο καλαµπόκι µέσα σε µια εβδοµάδα µε τη
συγκοµιδή να βρίσκεται πλέον στα τελειώµατα. Έπειτα από την άνοδο της προηγούµενης εβδοµάδας, η εγχώρια αγορά προσεγγίζει πλέον τα επίπεδα τιµών µε τις οποίες διαπραγµατεύεται το σπυρί στις
πιάτσες της Ιταλίας, όπου η

Μπολόνια διαµορφώνεται στα
291 ευρώ ο τόνος. Άνθρωποι
της αγοράς εκτιµούν ότι η αγορά διαµορφώνει περιθώρια
περαιτέρω ανόδου, ειδικά όσο
οι περισσότερες ποσότητες συγκεντρώνονται σε αποθήκες εµπόρων και µεσιτών.
Στα τριφύλλια η αγορά σταθεροποιήθηκε στα 35 λεπτά το
κιλό τιµή αποθήκης ωστόσο δι-
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∆ΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

Νέα πράξη στα 4,20 ευρώ από το συνεταιρισµό των Αγίων Αποστόλων
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Agrenda

αµορφώνεται έντονη ζήτηση.
Σε αυτά τα επίπεδα τιµών ιδιαίτερο πρόβληµα αντιµετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στα νησιά της χώρας, αφού ενδεικτικά το κόστος µεταφοράς ενός
φορτηγού από την ηπειρωτική
Ελλάδα στην Κρήτη, προσεγγίζει τα 2.400 ευρώ, από 1.600
που ήταν την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΤΡΑΒΟΥΝ ΤΗΝ
ΤΙΜΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ

Σ

την αγορά µας η εξαγωγή
σκληρού σίτου έχει ξεπεράσει τα 500 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας κοιτάζοντας επίπεδα άνω των 510 ευρώ ο τόνος. Τα στοκ µειώνονται,
η ζήτηση εξακολουθεί να είναι ισχυρή οπότε το ανοδικό σενάριο
δείχνει για την ώρα το πιθανότερο. Η εσωτερική αγορά ακολουθεί
µεν την άνοδο, αλλά µε µια σχετική καθυστέρηση και είναι φυσιολογικό αυτό δεδοµένου ότι η άνοδος των τιµών έρχεται κυρίως από το εξωτερικό, λόγω κυρίως της
σοβαρής µείωσης στην παραγωγή
του Καναδά.
Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη
Φότζια ενισχύθηκαν για άλλη µία
εβδοµάδα κατά 5 ευρώ ο
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ τόνος για κάpapadogiannis@
θε ποιότητα.
agronews.gr
Είχαµε δηλαδή πάλι άνοδο αλλά όχι τόσο µεγάλη όσο τις
προηγούµενες εβδοµάδες. Συγκεκριµένα για τα ποιοτικά σιτάρια µε
ειδικό βάρος 79 kg/hl, υαλώδη
80% και πρωτεΐνη 12% η τιµή αποθήκης εµπόρου διαπραγµατεύεται
στα 550-550 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 540-545
ευρώ ο τόνος.
Στη Γαλλία οι τιµές έχουν κρατήσει τα 470 ευρώ ο τόνος και ακούγονται απόψεις πως η τρελή κούρσα στις τιµές του σκληρού σίτου έχει ενταθεί φέτος από την περιορισµένη προσφορά. Ακόµα και σε
περιπτώσεις όπου υπάρχει διαθεσιµότητα, οι πωλητές βλέποντας
την αγορά διαρκώς ανοδική δεν
προσφέρουν γεγονός που αυτοτροφοδοτεί την άνοδο.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η
απογοητευτική εκτίµηση ποιοτήτων
για τα µαλακά σιτάρια στις ΗΠΑ έδωσε µια έξτρα βοήθεια στις τιµές,
οι οποίες ήδη ενισχύονταν λόγω
της γενικευµένης ανόδου στα εµπορεύµατα. Παράλληλα, στη Γαλλία η στενότητα στη διαθεσιµότητα από τους µεγαλύτερους εξαγωγείς σε συνδυασµό µε την αυξηµένη ζήτηση έφτασαν τις τιµές ακόµα
υψηλότερα στα 284 ευρώ ο τόνος.
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Με εµπορικές πράξεις που φτάνουν µέχρι και τα 1,15 ευρώ το κιλό, για επιλεγµένα κτήµατα της ανώτατης ποιοτικής κατηγορίας, εκκινεί,
δειλά δειλά, η φετινή συγκοµιστική περίοδος στο ακτινίδιο, η οποία από την ερχόµενη εβδοµάδα αναµένεται να µπει σε φουλ ρυθµούς.

Έως και 1 ευρώ πιάνουν τα ακτινίδια µε καλό όνοµα
1

ΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΑ τα επίπεδα πρόκειται για φωτεινές εξαιρέσεις, καθώς
οι συναλλαγές ανοίγουν από 0,80
ευρώ το κιλό, εντούτοις δίνουν τον
τόνο και θέτουν γερές βάσεις, ώστε
η σεζόν, σε επίπεδο τιµών παραγωγού, να εξελιχθεί σε µια από τις πιο
αποδοτικές των πολλών ετών. Το
«χορό» των υψηλών τιµών, φαίνε-

ται να τον σέρνει η περιοχή µεταξύ
του ∆ήµου Αγιάς και ∆ήµου Τεµπών
στη Θεσσαλία, η οποία έχει πετύχει
να «χτίσει» ένα όνοµα άµεσα συνυφασµένο µε την ποιότητα, µένοντας
προσηλωµένη και µε πειθαρχία στη
χωρίς εκπτώσεις καλλιέργεια, αλλά
και συγκοµιδή του προϊόντος µόνον όταν πληροί τις προϋποθέσεις.

3

ΣΤΗΝ ΠΙΕΡΙΑ και συγκεκριµένα στην
περιοχή του πρώην ∆ήµου ∆ίον Ολύµπου, όπως µας είπε ο Γιάννης
Μιχαλήτσιος πρόεδρος του ΠΕΣΚΟ
Κονταριώτισσας-Αγίου Σπυρίδωνα
οι βροχές καθυστέρησαν λίγο τη
συγκοµιδή. «Ενδιαφέρον εκδηλώνεται κι από Έλληνες και από αλλο-

δαπούς εµπόρους και οι τιµές που
ακούγονται είναι στα 0,85-0,95 ευρώ το κιλό, ενώ οι στρεµµατικές αποδόσεις παίζουν στους 3,5-4 τόνους το στρέµµα», τόνισε. Ο παραγωγός ∆ηµήτρης Τσιµήτρης σηµείωσε πως «τα πολύ καλά κτήµατα ίσως πιάσουν το 1 ευρώ το κιλό».

5

«ΑΜΥΝΑ» ΚΡΑΤΑΝΕ οι παραγωγοί στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης όπου πλέον οι εκτάσεις µε ακτινίδιο έχουν φτάσει
στα 7.500 στρέµµατα εκ των οποίων παραγωγικά είναι 4.500
στρέµµατα. «Ακούγονται τιµές α-

πό 0,90 ευρώ έως και 1,05 ευρώ
το κιλό, αλλά ακόµη οι έµποροι
δεν έχουν ανακοινώσει επίσηµα κάτι και οι παραγωγοί περιµένουν», µας ανέφερε ο παραγωγός Χρήστος Κούτρας, από το
Κουτσό Ξάνθης.

2

ΣΤΟ ∆ΕΛΤΑ ΠΗΝΕΙΟΥ, όπου καλλιεργούνται 3.000 στρέµµατα ακτινιδίων, όπως πληροφορείται η Agrenda
το «παζάρι» µε τους διακινητές έχει
πλέον ολοκληρωθεί και αυτές τις
ηµέρες, µε το που θα πιαστούν τα
standard σε σάκχαρα και ξηρά ουσία, οι παραγωγοί θα µπουν να µαζέψουν. «Οι τιµές ξεκινούν από 0,80

ευρώ το κιλό και ορισµένα κτήµατα έχουν κλείσει και µε 1,15 ευρώ
το κιλό, ανάλογα µε την ποιότητα
προϊόντος που έχει το καθένα. Τα
περισσότερα, ωστόσο, έχουν προσυµφωνηθεί στα περίπου 0,95 ευρώ το κιλό», ανέφερε στην Agrenda
παραγωγός της περιοχής που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυµία του.

4

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ κατά 20% σε σχέση µε πέρυσι, που µεταφράζεται σε
0,85 – 0,90 ευρώ το κιλό διεκδικούν
οι παραγωγοί και στην περιοχή της
Άρτας, αν και εκεί οι έµποροι, σύµφωνα µε τον εκπρόσωπο του τοπικού συνεταιρισµού, Άγγελο Ξυλογιάννη, «προσπάθησαν να επιβά-

λουν τις περσινές τιµές, αλλά αντιδράσαµε. Γίνεται ένα τέτοιο παιχνίδι». Παρόµοια εικόνα και στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξάνδρειας
Ηµαθίας όπου, σύµφωνα µε τον παραγωγό Γιώργο Καραγκιοζόπουλο, το εµπόριο φέρεται να πληρώνει από 0,85 έως 0,95 ευρώ το κιλό.

6

ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ από πέρυσι, όταν µεσοσταθµικά κινήθηκαν στα
0,65 µε 0,75 ευρώ το κιλό, χωρίς
να είναι ακόµα ξεκάθαρο το ποσοστό της αύξησης, αναµένουν οι καλλιεργητές και στην Καβάλα. Ο Σάββας Αργυράκης, πρόεδρος του Αγρο-

τικού Συλλόγου Νέστου όπου καλλιεργούνται περί τα 20.000 στρέµµατα µε ακτινίδια, ανέφερε πως οι
συνεταιρισµοί και οι ιδιώτες έχουν
αρχίσει και παραλαµβάνουν προϊόν
στα ψυγεία τους, ενώ οι αποδόσεις
κινούνται έως και στους 4,5 τόνους.

ΑΚΤΙΝΙ∆ΙΟ ΤΙΜΕΣ-ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2021-2022

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

1,15

0,80
ΕΥΡΩ/ ΚΙΛΟ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ

ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΩΣ

ΕΥΡΩ/ ΚΙΛΟ

3,5 4
ΤΟΝΟΙ

ΓΕΡΕΣ ΒΑΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις για μία από
τις πιο αποδοτικές σεζόν
Ψυχραιµία ζητά από την πλευρά του ο πρόεδρος της
Ζευς Ακτινίδια, ∆ηµήτρης Μανώσης, ο οποίος σηµειώνει «µετά τον παραλογισµό που είδαµε στις πρώτες
ηµέρες εκ µέρους των παραγωγών, που ζητούσαν 1 έως 1,05 ευρώ το κιλό, η κατάσταση έχει αρχίσει και καταλαγιάζει και θα πάµε σε σχεδόν φυσιολογικά επίπεδα, που εκτιµώ πως θα είναι στα 0,75 ευρώ το κιλό, µεσοσταθµικά και είναι κατά τι υψηλότερα από πέρσι».
Ο ίδιος σηµειώνει ακόµη ότι «πιθανώς θα έχουν πρόβληµα όσοι έµποροι και διακινητές αγοράσουν ψηλά,
δεδοµένου ότι το κόστος του ηλεκτρικού ρεύµατος έ-

χει τριπλασιαστεί, στα υλικά συσκευασίας επίσης υπάρχουν αυξήσεις, ενώ τα µεταφορικά, για τις αγορές
πέραν του Ατλαντικού από τα 3.000 δολάρια το κοντέινερ, έχουν εκτιναχθεί σε πάνω από 12.000 δολάρια.
Όλα αυτά θα επιβαρύνουν το τελικό προϊόν και ο καταναλωτής δεν θα µπορεί να το αγοράσει. Ήδη από την
Αµερική µας είπαν να µην αυξήσουµε τιµές, ενώ στην
Ευρώπη προσπαθούµε να κλείσουµε συµφωνίες µε ένα +10% από πέρυσι».
Τέλος, την ανάγκη να µη φεύγουν τα ελληνικά ακτινίδια ατυποποίητα από το χωράφι, τόνισε ο ∆ηµήτρης Μανώσης, σηµειώνοντας πως εκτός από τη φήµη
τους, που κινδυνεύει να τρωθεί στο εξωτερικό, µεγάλη ζηµιά γίνεται και στην εσωτερική αγορά, διότι χάνονται έσοδα από το κύκλωµα της βιοµηχανίας συσκευασίας, των µεταφορών κλπ.
ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΛΙΑΜΗΣ
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27/10

Σε τροχιά ανοδικής πορείας
το Χρηματιστήριο Αθηνών
Για ράλι τελευταίου διμήνου προετοιμάζονται
αναλυτές και επενδυτές στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, με τον Γενικό Δείκτη να τοποθετείται
κοντά στα υψηλά Οκτωβρίου και τον τραπεζικό
δείκτη να αφήνει υποσχέσεις ανόδου έως και
35% ως το τέλος του έτους. Επίσης, ο
τεχνολογικός δείκτης (ΔΤΧ) του ΧΑ, συνεχίζει
την εντυπωσιακή του πορεία, παραμένοντας σε
υψηλό 13 ετών. Αρνητικός καταλύτης, η
ανησυχία για την πορεία της πανδημίας που
έχει επανέλθει στους επενδυτικούς κύκλους.

Top Movers

Ευρώ Μεταβολή %

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.

0,3460 +11,61%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

0,3300 +8,55%

ΛΑΝΑΚΑΜ Α.Ε.

1,2700 +7,63%

ΑΝΕK A.E.

0,0750 +4,90%

ΡΕΒΟΪΛ Α.Ε.Ε.Π.

1,3000 +2,36%

ΔΟΥΡΟΣ Α.Ε.

0,2000 -16,67%

ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ Α.Ε.

0,5000 -13,79%

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ

2,2500 -1,32%

Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε.

1,0500 -3,67%

ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜ/ΝΙΑ Α.Β.Ε.Ε.

8,1400 -1,69%

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
35.756,88
0,00
15.235,72 +0,059
4.215,14 -0,21%
7.266,07 -0,16%
15.699,99 -0,36%
6.750,11 -0,24%
12.121,60 -0,21%
29.098,24 -0,027%

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

O σπαγκο...
...ραμμένος
TΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Η
Τράπεζα Πειραιώς προχωρά
στην έκδοση ομολόγου για την
άντληση κεφαλαίων έως 500
εκατ. ευρώ προς χρηματοδότηση
επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας και το πρόγραμμα
«Εξοικονομώ». Την έκδοση έχουν
αναλάβει έξι επενδυτικές τράπεζες
Goldman Sachs, Bank of AmericaMerrill Lynch, BNP Paribas, Morgan
Stanley, Nomura και UBS.

HEINEKEN: Η Heineken ανακοίνωσε
πως το εννεάμηνο εμφάνισε καθαρά
κέρδη 3,08 δις ευρώ, υψηλότερα από
τα 396 εκατ.ευρώ σε σχέση με το
προηγούμενο έτος και σε σχέση με τα
1,67 δις την αντίστοιχη περίοδο 2019.
ΚΤΗΜΑ ΚΩΣΤΑ ΛΑΖΑΡΙΔΗ: Η
εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ΑΕ
ανακοίνωσε ότι στις 26-10-2021
σύναψε με την Εθνική Τράπεζα της
Ελλάδος σύμβαση κάλυψης κοινού
ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου 2,9
εκατ. ευρώ, διάρκειας 10 ετών, για
την κάλυψη των δαπανών επένδυσης
με την αγορά μηχανολογικού
εξοπλισμού και των κατασκευή
νέων κτιριακών υποδομών.

ΒASF: Ο γερμανικός όμιλος χημικών
BASF επέστρεψε στα κέρδη στο
τρίμηνο και εμφάνισε 1,25 δις ευρώ,
έναντι των ζημιών 2,12 δις ευρώ πριν
από ένα χρόνο. Ανακοίνωσε επίσης
έσοδα στα 19,6 δις ευρώ αυξημένα
κατά 42% και υψηλότερα των
εκτιμήσεων για 17,83 δις ευρώ.
ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ: Στο 84,47%
αυξήθηκε το ποσοστό του Εμμανουήλ
Καραμολέγκου. Ο πρόεδρος CEO
κατέχει πλέον άμεσα το 64,3%
και έμμεσα το 20,17%.

Ετερογένεια στις τιμές
της αγοράς ακινήτων
Yπερεκτίμηση ακινήτων βλέπει η Alpha
Διχογνωμία στην ΕΕ για τα ενεργειακά σοκ
«Οι ταχύτερες αυξήσεις των τιμών σε σχέση με τα εισοδήματα που παρατηρούνται
σε αρκετές χώρες διεθνώς, εξέλιξη που
προς το παρόν δεν έχει λάβει χώρα στην
Ελλάδα, ενδέχεται να επιτείνουν τυχόν ανισότητες που ήδη υπάρχουν και να καταστήσουν τη στέγαση απρόσιτη για ένα
μέρος του τοπικού πληθυσμού». Αυτό αναφέρει ανάλυση της Αlpha Bank που εφιστά προσοχή καθώς υπάρχει σημαντική ετερογένεια αναφορικά με τον βαθμό
υποεκτίμησης ή υπερεκτίμησης της αξίας
της αγοράς. Οι τιμές των κατοικιών κατέγραψαν ραγδαία πτώση και συγκεκριμένα
κατά 42% το διάστημα 2008-2017.
Από το 2018 και μετά, ωστόσο, η αγορά
ακινήτων ανέκαμψε, καθώς ο ρυθμός μεταβολής των τιμών έλαβε θετικό πρόσημο
από το α’ τρίμηνο του έτους, ενώ το 2019
σημείωσε ισχυρή επιτάχυνση. Παρά το ξέ-

σπασμα της πανδημίας αρχές του 2020, η
πορεία ανάκαμψης δεν ανεκόπη, ενώ το
α’ εξάμηνο του 2021 αυξήθηκε κατά 4%.
Στο ενεργειακό μέτωπο, αναστάτωση επικρατεί στις εθνικές κυβερνήσεις της ΕΕ
για την αντιμετώπιση της κρίσης που χτυπά νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Η ενεργειακή κρίση δεν θα έχει τελειώσει μέχρι το
2022 εκτιμά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όπως, σημειώνει το Bloomberg, πολιτικοί και νομικοί περιορισμοί αφήνουν
μικρό περιθώριο για άμεση δράση μεσοπρόθεσμα για να αποτραπούν μελλοντικά σοκ. «Δεν νομίζω ότι πρέπει να έχουμε
τόσο μεγάλες προσδοκίες από μέτρα σε επίπεδο ΕΕ, γιατί δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις παγκόσμιες τιμές άνθρακα, φυσικού αερίου και πετρελαίου», δήλωσε ο
Γερμανός αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Andreas Feicht».

Μπαμπούνης Barilla
Το Αρσενικό Νάξου ΠΟΠ
Μπαμπούνης 4μηνης ωρίμανσης
βραβεύτηκε με 1 αστέρι από την Great
Taste, τους μεγαλύτερους θεσμούς
βραβείων τροφίμων και ποτών
παγκοσμίως. Από τα 5.383 προΐοντα
που συμμετείχαν, το Αρσενικό Νάξου
ΠΟΠ Μπαμπούνης θα εμφανίζει πλέον
το χαρακτηριστικό μαύρο-χρυσό
λογότυπο στη συσκευασία του.

Η Barilla Hellas, ξεχώρισε στα φετινά HR
Awards, αποσπώντας 4 κορυφαίες
διακρίσεις: Πλατινένιο βραβείο στην
ενότητα «Resourcing & Diversity» και
Χρυσό στην κατηγορία «Workplace
Diversity Strategy». Επίσης, χρυσό
βραβείο έλαβε στην κατηγορία «Effective
Use of Coaching – Mentoring» και Silver
στην κατηγορία «Best Employee
Engagement Strategy».
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MAKΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Επιβολή προστίμων σε αγρότες που
δεν εντάχθηκαν στα βιβλία εσόδων-εξόδων

Σ

ύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν.2859/2000: «1.
Οι αγρότες, οι οποίοι το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη
των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 5. Οι εν λόγω αγρότες
∆ύο δηλώσεις
δεν επιβαρύνουν µε φόρο προστιθέΑγρότης που δεν µπήκε
µενης αξίας τις παραδόσεις των αγαστα βιβλία, θα υποβάλλει
θών τους και τις παροχές των υπηρεδύο περιοδικές δηλώσεις σιών τους και δικαιούνται επιστροφής
ΦΠΑ για το 2021
του φόρου του παρόντος νόµου που
επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποίησαν για την άσκηση της αγροτικής εκµετάλλευσής τους, σύµφωνα
Περιοδική δήλωση µε τις παραγράφους 2 και 3. Ειδικά,
Από 1η Νοεµβρίου,
για το φορολογικό έτος 2017, στον
εκπρόθεσµη περιοδική
προσδιορισµό του ορίου των 5.000
δήλωση ΦΠΑ για το
ευρώ από επιδοτήσεις που έλαβαν οι
γ’ τρίµηνο 2021
αγρότες το προηγούµενο φορολογικό έτος, λαµβάνονται υπόψη τα ποσά
των επιδοτήσεων που αφορούν µόνο
το έτος 2016».
Η ΠΟΛ. 1201/16 που εκδόθηκε µε διευκρινίσεις επί
του θέµατος από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, επισηµαίνει ότι«…·Ως προς τον προσδιορισµό των ορίων που αποτελούν τα κριτήρια για την παραµονή στο ειδικό καθεστώς ή τη µετάταξη στο κανονικό καθεστώς, µε σαφήνεια ορίζεται ότι στις 15.000 ευρώ περιλαµβάνεται
η αξία όλων των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο, που πραγµατοποιήθηκαν
στο προηγούµενο φορολογικό έτος, και στις 5.000 ευρώ περιλαµβάνεται κάθε είδους επιδότηση που
έλαβαν οι αγρότες…».

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

Ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής
φερεγγυότητας
Το ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής
φερεγγυότητας, όταν υποβλήθηκε από τους
αιτούντες αποζηµίωση ήταν σε ισχύ. Τώρα που
ολοκληρώνονται οι έλεγχοι έχει λήξει και οι
Περιφέρειες ζητάνε την έκδοση νέου. Αιτήσεις
υποβάλλονται στα κατά τόπους Πρωτοδικεία.
Όποιος αρνηθεί, να του ζητήσετε να σας πει
από που προκύπτει κάτι τέτοιο.

ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ προσκλήσεις σε αγρότες, που δεν εντάχθηκαν ως όφειλαν στο
κανονικό καθεστώς. Υπάρχουν πολλοί αγρότες που
επέλεξαν συνειδητά να µην ενταχθούν στο κανονικό
καθεστώς (να «βγάλουν» βιβλία δηλαδή), ευελπιστώντας ότι αυτό δεν θα τους δηµιουργούσε πρόβληµα.
Στις περισσότερες των περιπτώσεων, αυτή η άρνηση
έγκειται στο ότι η υποχρέωση δηµιουργήθηκε µε βάση
το άθροισµα των εισπραχθεισών επιδοτήσεων. Π.χ., έστω ότι εισέπραξε κάποιος το 2020 επιδοτήσεις (βασική και πρασίνισµα) 3.000 ευρώ. Το ίδιο έτος (2020) εισέπραξε συνδεδεµένη που αφορά το έτος 2019 ύψους
4.000 ευρώ. Το σύνολο των εισπραχθέντων επιδοτήσεων εντός του 2020, που ήταν 7.000 ευρώ, ξεπερνά
το κατώτατο όριο των 5.000 ευρώ. Ο αγρότης του παραδείγµατος έπρεπε την 01.01.21 να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, όµως δεν το έκανε.
Φέτος λοιπόν, (σσ. η ενηµέρωση από την ΑΑ∆Ε έχει
ηµεροµηνία 16.08.21), έλαβε ενηµέρωση από την ΑΑ∆Ε

που τον πληροφορεί ότι δεν έχει ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς, όπως είχε υποχρέωση να κάνει. Στην ίδια
επιστολή καλείται να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες
που απαιτούνται προκειµένου να «έρθει στα ίσα του».
Πως µεταφράζεται αυτό στο παράδειγµα µας; Πρέπει:
α) Να κάνει ένταξη στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµηνία 01.01.21, (πρόστιµο 102,40 ευρώ).
β) Να υποβάλλει δύο περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για
το 2021, για το Α’ και Β‘ τρίµηνο, (πρόστιµο 102,40 ευρώ x 2 = 204,80 ευρώ).
γ) Αν δεν προλάβει έως τέλος Οκτωβρίου, θα κληθεί
να υποβάλλει εκπρόθεσµα και την περιοδική δήλωση
ΦΠΑ για το Γ’ τρίµηνο 2021, (πρόστιµο 102,40 ευρώ).
γ) Σε περίπτωση που έχει πουλήσει προϊόντα παραγωγής του, επειδή η αγορά έγινε µε παραστατικό εκδοθέν από την πλευρά του αγοραστή (τιµολόγιο αγοράς) και σε συνεννόηση µαζί του, να εκδώσει είτε τιµολόγιο πώλησης σε αντικατάσταση, είτε συµπληρωµατικό τιµολόγιο και να χρεώσει στον προµηθευτή του τον ΦΠΑ.
Οι παραπάνω ενέργειες θα του κοστίσουν 409,60
ευρώ σε πρόστιµα, συν κάτι «ψιλά» σε προσαυξήσεις
(η κάθε υποβολή έχει αυτοτελές πρόστιµο 102,40 ευρώ), ενώ αν κάποιο ή κάποια από τα ΦΠΑ είναι χρεωστικά, τότε το αυτοτελές πρόστιµο εκτοξεύεται στα 250
ευρώ πλέον προσαυξήσεων και χαρτοσήµου.
Ακόµη κι αν ο αγρότης του παραδείγµατος είχε µεταβιβάσει τα δικαιώµατα του το Μάρτιο του 2021 κι έλαβε σήµερα την επιστολή από την ΑΑ∆Ε, θα πρέπει
να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς µε ηµεροµηνία
01.01.21, να προχωρήσει στις όποιες αντικαταστάσεις
τιµολογίων πώλησης (εφόσον είχε διενεργήσει πωλήσεις) και να κάνει διακοπή εργασιών µε την ηµεροµηνία της µεταβίβασης των δικαιωµάτων του.
Είναι συνεπώς εξαιρετικά επικίνδυνο και κοστοβόρο, να επιλέξει συνειδητά ο οποιοσδήποτε να µην ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.
Συµπέρασµα: Ελέγξτε το σύνολο επιδοτήσεων που
λάβατε εντός του 2020 και επικοινωνήστε µε το λογιστή σας, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

Έλεγχος κινήσεων για τον προσδιορισµό
του καθαρού κέρδους
Κάντε ελέγχους στα τιµολόγια και στα έξοδα,
µήπως λείπουν παραστατικά ή ξεχάσατε κάτι
και προσδιορίστε περίπου που βρίσκεστε σε
επίπεδο καθαρών κερδών, για να µην βρεθείτε
προ εκπλήξεων στην φορολογική δήλωση.
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Στον Νίκο Βαρδινογιάννη
το 35% της ΕΑΣ Πάρου
Επίσημη η συμφωνία
με τον επιχειρηματία

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ

Θα τρέξει το επενδυτικό που κινδύνευε
να χαθεί λόγω αδυναµίας υλοποίησης
O Συνεταιρισµός αναζητούσε το τελευταίο
χρονικό διάστηµα διέξοδο για την επόµενη
µέρα σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του, µε την
είσοδο επενδυτή, καθώς ήταν ιδιαίτερα πιθανό να χάσει την προθεσµία υλοποίησης ενός
εγκεκριµένου επενδυτικού προγράµµατος µέσω της δράσης 4.2.1. του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που αφορά στον συνολικό
εκσυγχρονισµό της τυροκοµικής και της ελαιουργικής του µονάδας καθώς και του οινοποιείου που έχει στην ιδιοκτησία του.

Αύξηση τζίρου στο
9µηνο για Αθηναϊκή
Ζυθοποιία
Σε µία χρονική περίοδο κατά
την οποία ο τουρισµός
άλλαξε τις ισορροπίες στην
αγορά της µπύρας, που
κινείται ήδη ανοδικά φέτος, η
Αθηναϊκή Ζυθοποιία
κατάφερε να αντιστρέψει
πλήρως το νόµισµα των
πωλήσεών της τους εννέα
πρώτους µήνες του έτους. Κι
αυτό γιατί η Αθηναϊκή από τα
152,5 εκατ. ευρώ που ήταν ο
τζίρος της στις 30/9/2020,
στον Σεπτέµβριο του 2021
έφτασε τα 190,1 εκατ. ευρώ
σε πωλήσεις, ενώ διπλασίασε
την καθαρή της κερδοφορία.

Άμεση εισροή κεφαλαίων
για νέες επενδύσεις

Και µε τη βούλα στην ΕΑΣ Πάρου εισήλθε µετοχικά ο Νίκος Βαρδινογιάννης γιος του Θεόδωρου Βαρδινογιάννη, καθώς πριν από λίγα εικοσιτετράωρα πραγµατοποιήθηκε γενική συνέλευση στον Συνεταιρισµό, η οποία άνοιξε και ουσιαστικά τον δρόµο για την είσοδο του επιχειρηµατία µε ποσοστό 35%, σύµφωνα µε πληροφορίες που έχουµε στην διάθεσή
µας, αποκτώντας ποσοστό συµµετοχής που αποτελεί το ανώτερο επιτρεπόµενο όριο συµµετοχής ιδιώτη σε αγροτικό συνεταιρισµό. Η συγκεκριµένη κίνηση υλοποιείται µέσω της Περιβόλι Properties Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Επισηµαίνεται ότι το συγκεκριµένο γεγονός επί της
ουσίας αποτελεί και την πρώτη επίσηµη είσοδο ιδιώτη µετά και την ψήφιση του σχετικού
νόµου του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη.
Επιπλέον πραγµατοποιΕπενδύσεις
ήθηκαν και οι αρχαιρεσίες
Η συγκεκριµένη
για την ανάδειξη του νέου
κίνηση του Ν.
διοικητικού συµβουλίου, το
Βαρδινογιάννη δεν
οποίο απαρτίζεται από τον
αποτελεί την πρώτη Νίκο Τσιγώνια (πρόεδρος),
στο νησί, δεδοµένου Κωνσταντίνο Σαλµατάνη (αντιπρόεδρος), Βασίλη Τριότι ο ίδιος έχει
βιζά (γραµµατέας), Αρσένη
επενδύσει ήδη και
Λουκή (ταµίας), Χρήστο Καστον τουρισµό και
θάριο (µέλος). Την ίδια στιγτην εστίαση
µή καθήκοντα γενικού διευθυντή για λογαριασµό του
νέου επενδυτή αναλαµβάνει ο Γιώργος Νικηφορίδης, ενώ βάσει της σχετικής συµφωνίας
το µάνατζµεντ της ΕΑΣ Πάρου για τα επόµενα
10 χρόνια θα έχει πλέον η νεοεισερχόµενη εταιρεία, Περιβόλι Properties.

ΝΕΑ

Είσοδος Eurimac σε
καταστήµατα µεσαίας
ιταλικής αλυσίδας
Είσοδο στο κανάλι της
µεσαίας λιανικής στην
ιταλική αγορά µε το brand
Mediterranea σχεδιάζει
µέσα στο επόµενο διάστηµα
η Eurimac. Μια συµφωνία, η
οποία ουσιαστικά «έκλεισε»
στο πλαίσιο της φετινής
TuttoFood.

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΑΣ ΠΑΡΟΥ
ΜΕΤΡΟ 4.2
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣMΟΣ
ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ
ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑΣ
ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑΣ

4,5

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

75%

Ι∆ΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΑ

25%

Με βάση το πλάνο που έχει καταρτίσει η ΕΑΣ Πάρου προβλέπεται η κάλυψη της επένδυσης µε συνολικό προϋπολογισµό 4,5 εκατ.
ευρώ, µε ποσοστό 75% µέσω του προγράµµατος ενίσχυσης και το υπόλοιπο 25% από θα
προέλθει από ίδια συµµετοχή και κεφάλαια
που θα εισφέρει ο νέος επενδυτής, ο οποίος
διέθεσε κεφάλαιο 1,1 εκατ. ευρώ για την απόκτηση των συνεταιριστικών µεριδίων που
έχει πλέον στην κατοχή του. Να σηµειωθεί
ότι αυτή τη στιγµή βρίσκονται ήδη στην τελική ευθεία οι εργασίες που αφορούν στην
αναβάθµιση του ελαιοτριβείου, µέσω του οποίου η ΕΑΣ Πάρου παρέχει υπηρεσίες στους
παραγωγούς, ελαιουργώντας τις ελιές τους.
Σκοπός είναι να ξεκινήσει να λειτουργεί µέσα στις επόµενες ηµέρες µε σκοπό να µπορεί να εξυπηρετήσει τους παραγωγούς ελαιολάδου που θα προσέλθουν για ελαιοποίηση. Στον σχεδιασµό ανάπτυξης του φορέα
περιλαµβάνεται και η αναβάθµιση του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεών του
αλλά και η κατασκευή επισκέψιµων χώρων.
Στο επίκεντρο της παραγωγικής διαδικασίας
θα βρεθούν προσεχώς οι τοµείς της οινοποιίας και της τυροκοµίας µε τα προϊόντα του Συνεταιρισµού, καθώς πρόκειται για δύο τοµείς
στους οποίους διατηρεί παρουσία η ΕΑΣ Πάρου.

Συγχωνεύονται
Παγκρήτια Τράπεζα
και Συνεταιριστική
Τράπεζα Χανίων
Η Παγκρήτια Τράπεζα και η
Συνεταιριστική Τράπεζα
Χανίων προχώρησαν στην
υπογραφή Memorandum of
Understanding (ΜΟU) µετά
από απόφαση των ∆Σ των
δύο Τραπεζών για τη
συγχώνευση των δύο
πιστωτικών ιδρυµάτων.
Η συγχώνευση θα γίνει µε
βάση την Καθαρή Θέση της
κάθε Τράπεζας αφού πρώτα
υλοποιηθεί ο απαιτούµενος
οικονοµικός και νοµικός
έλεγχος και εγκριθούν οι
διαδικασίες από τις Γενικές
Συνελεύσεις των δύο
Τραπεζών και τις Εποπτικές
Αρχές. Πριν την τυπική
ολοκλήρωση της
συγχώνευσης θα λάβει
χώρα αύξηση κεφαλαίου.

AgroNews.gr
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ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ
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EΙΔΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΣΆΒΒΑΤΟ 30 & ΚΥΡΙΑΚΉ 31 OKTΩΒΡΙΟΥ 2021

ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

40.000
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

ΚΡΗΤΗ

50%

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Εισροές για τη νέα παραγωγική κατεύθυνση
Νέα υβρίδια, ολοκληρωμένες λύσεις φυτοπροστασίας και θρέψης και μια αγορά που
αναπτύσσει τάσεις εδραίωσης των άλλοτε εξειδικευμένων προτάσεων κηπευτικών,
δίνουν νέα κατεύθυνση στην ελληνική θερμοκηπιακή παραγωγή. Με πλέον των 40.000
στρεμμάτων θερμοκηπιακής καλλιέργειας, ντομάτες, πιπεριές και τα υπόλοιπα προϊόντα της
κατηγορίας βρίσκουν διέξοδο στα Βαλκάνια και συναντούν ξανά το διευρυμένο κανάλι της
εστίασης που ήταν κλειστό κατά τις προηγούμενες δύο χειμερινές περιόδους.
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ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΑΠΌ ΤΗ BEEF ΣΤΟ ΒΕΛΑΝΊΔΙ

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

ΚΑΙ ΑΠΌ ΤΟ ΚΈΡΑΤΟ ΣΤΗ ΦΛΩΡΊΝΗΣ
> Ίδιες οι εκτάσεις σε ντομάτα και πιπεριά, αλλά οι παραγωγοί ακολουθούν
το ρεύμα στην αγορά που ζητά εξειδικευμένες ποικιλίες

ΝΤΟΜΑΤΑ
ΒΕΛΑΝΙ∆Ι

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

Τ

2.500

ΛΟΙΠΕΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΝΤΟΜΑΤΑΣ

12.000

ΠΙΠΕΡΙΑ
ΦΛΩΡΙΝΗΣ

ΚΕΡΑΤΟ

1.500
800

άση ισχυρή προς το βελανίδι καταγράφεται
στην αγορά θερμοκηπιακής ντομάτας, που φέτος
επιταχύνει με στρεμματική αύξηση έως και 15% για
τη χειμερινή περίοδο Νοεμβρίου 2021– Απριλίου
2022, όσο διατηρείται εμπορικά ένα δυνατό ρεύμα
εξαγωγής προς τη Βουλγαρία και τα Βαλκάνια.
Προς την εξειδίκευση οδεύει η παραγωγή
θερμοκηπιακών κηπευτικών στην Ελλάδα, με
τους συσχετισμούς ανάμεσα στις καλλιέργειες
να παραμένουν αμετάβλητοι. Με άλλα λόγια,
οι διαφοροποιήσεις συντελούνται εντός των
υφιστάμενων κατηγοριών κηπευτικών, με τους
παραγωγούς να κόβουν για παράδειγμα εκτάσεις
από την κλασσική μεγαλόκαρπη beef και να
κινούνται προς το τσαμπί, τη ροζ ντομάτα και ιδίως
το βελανίδι. Άλλωστε με υψηλά στα 3 ή ακόμα και
3,5 ευρώ το κιλό, τα βελανίδια αφήνουν περιθώριο
κέρδους στον παραγωγό έως και 2 ευρώ. Ωστόσο
η αγορά διαμορφώνει μια μεσοσταθμική τιμή περί

των 2 ευρώ το κιλό, ενώ οτιδήποτε κάτω από τα
1,10 ευρώ, φέρνει σε οριακή θέση την καλλιέργεια.
Αντίστοιχα και στις πιπεριές, η τάση που
εκδηλώθηκε πέρυσι με τις Φλωρίνεις, αναμένεται
πως θα συνεχιστεί φέτος, με την αγορά να
πληρώνει υψηλές τιμές λόγω έντονης ζήτησης από
την κατανάλωση.
Προ ολίγων εβδομάδων η νέα σεζόν εγκαινιάστηκε
για την θερμοκηπιακή ντομάτα της Πελοποννήσου
στα 1,40 ευρώ το κιλό, λόγω έντονης
έλλειψης στην εγχώρια αγορά, αφήνοντας μια
παρακαταθήκη για το υπόλοιπο.
Για το επόμενο διάστημα, το ενδιαφέρον
του εμπορίου εστιάζει κυρίως στην Κρήτη,
όπου βρίσκονται περίπου οι μισές εκτάσεις
θερμοκηπιακής καλλιέργειας στη χώρα (20.000
σε ένα σύνολο 40.000 στρεμμάτων). Το μομέντουμ
υπαγορεύει πως η ζήτηση βρίσκει ξανά ρυθμό με
την αγορά να μην αφήνει περιθώρια συμφόρησης
όπως συνέβη τις προηγούμενες δύο χρονιές, κατά
τις οποίες οι εκμεταλλεύσεις έγραψαν ζημιές.

▲

ΜΕΤΆ ΤΙΣ ΒΡΟΧΈΣ ΠΕΡΟΝΌΣΠΟΡΟΣ ΣΤΗ ΝΤΟΜΆΤΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ
Την εμφάνιση του περονόσπορου σε
καλλιέργειες με ντομάτα θερμοκηπίου
περιμένουν παραγωγοί και γεωπόνοι
στις περιοχές των νομών Μαγνησίας,
Καρδίτσας, Λάρισας, Φθιώτιδας και στα
Σερβωτά Τρικάλων, μετά τις πρόσφατες
έντονες βροχοπτώσεις. Ο παθογόνος
μύκητας, όπως αναφέρουν οι γεωπόνοι
του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου, αρχίζει τον σχηματισμό εξανθήσεων όταν επικρατούν χαμηλές θερμοκρασίες 6-26o C και υψηλή
σχετική υγρασία 80-95%..
Οι ειδικοί συστήνουν σε όσους παραγωγούς διαπιστώσουν συμπτώματα προσβολών να προστατεύσουν την
καλλιέργεια τους με ψεκασμούς κάλυψης και καλό λούσιμο των φυτών, με

κατάλληλα επιτρεπόμενα και εκλεκτικά
για τον περονόσπορο φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Επανάληψη του ψεκασμού συστήνεται μετά από 8 ημέρες.
Όσον αφορά την Tuta Absoluta, διαπιστώνεται ότι οι συλλήψεις των ακμαίων του εντόμου στο δίκτυο φερομονικών παγίδων συνεχίζονται και εμφανίζονται υψηλοί πληθυσμοί στις καλλιέργειες ντομάτας θερμοκηπίου. Οι γεωπόνοι συστήνουν στους καλλιεργητές
να προχωρήσουν άμεσα σε επεμβάσεις
με κατάλληλα εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσβολές από το ωίδιο στις καλλιέργειες με
κολοκυθιές στους νομούς Μαγνησίας,
Καρδίτσας Λάρισας, Τρικάλων και στο,

Παλαμά Φθιώτιδας. Σύμφωνα με τους
καλλιεργητές, τα συμπτώματα είναι μικρές, λευκές κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων, στους μίσχους και
στους βλαστούς, με χαρακτηριστικές αλευρώδεις εξανθήσεις. Ο μύκητας είναι υποχρεωτικό παράσιτο, διαχειμάζει πάνω σε ζωντανά φυτά (καλλιεργούμενα ή ζιζάνια), από τα οποία προέρχονται οι αρχικές μολύνσεις. Τα κονίδια μεταφέρονται με τον άνεμο, γι’ αυτό
οι γεωπόνοι συνιστούν απομάκρυνση
των προσβεβλημένων φύλλων από τα
φυτά και ψεκασμό των φυτών με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα αμέσως μόλις εμφανισθούν τα
πρώτα συμπτώματα και επανάληψη
αυτού μετά από 8 ημέρες.
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ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ

ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ BASF

ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΟΡΟ ΕΩΣ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

H

συνεργασίες και λύσεις με κέντρο τον
πελάτη για ολόκληρη την τροφική αλυσίδα
των λαχανικών από τον παραγωγό μέχρι
και τον τελικό καταναλωτή, σε συνδυασμό
με τις ανάγκες και τις τάσεις της εποχής.

Όλοι εσείς που ασχολείστε με την
ελληνική γεωργία και βρίσκεστε στην
πρώτη γραμμή των εξελίξεων, καλείστε
συχνά να αντιμετωπίσετε αντίξοες
συνθήκες, ανατροπές και προκλήσεις.

Η ελληνική γεωργία απαιτεί
συνδυασμούς λύσεων και καινοτομία
σε όλα τα επίπεδα. Κι εμείς είμαστε εδώ
για να συνεισφέρουμε σε αυτήν την
προσπάθεια.
Το μέλλον της γεωργίας ξεκινάει εδώ!

γεωργία ήταν και παραμένει μια
από τις πιο δύσκολες και σημαντικές
δουλειές στον κόσμο.

Στη BASF βασικός μας στόχος
ήταν και παραμένει, η στήριξη σας
με ολοκληρωμένες προτάσεις που
βοηθούν στην αύξηση της παραγωγής,
στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των
καλλιεργειών σε ακραίες συνθήκες
και στη μείωση του οικολογικού

αποτυπώματος των γεωργικών
δραστηριοτήτων.
Η πρότασή μας περιλαμβάνει καινοτόμες
και συνδυαστικές λύσεις από το σπόρο
έως στη συγκομιδή, που διευκολύνουν
την καθημερινότητά σας και ενισχύουν το
έργο σας. Συνδυάζουμε τα καταξιωμένα
προγράμματα φυτοπροστασίας, τις νέες

προτάσεις μας στη αγορά του σπόρου και
το ψηφιακό μετασχηματισμό της γεωργίας
με μοναδικό σκοπό να καλύψουμε τις
ανάγκες σας και να σας οδηγήσουμε στην
επιτυχία.
Κάτω από την ομπρέλα των Nunhems,
στη BASF προσφέρουμε κάτι παραπάνω
από σπόρους λαχανικών. Προσφέρουμε

Nunhems Vegetable Seeds team
Nunhems now #partofBASF

▲

LIMOCIDE ΑΠΟ THN ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ

H

• Κατασταλτικά αφυδατώνοντας/

Ελάνκο Ελλάς με χαρά
παρουσιάζει στην Ελληνική αγορά το
νέο της προϊόν με το όνομα Limocide.

Το Limocide είναι προϊόν της Γαλλικής
εταιρείας Vivagro. Μια εταιρεία με διεθνή
παρουσία και με πολύχρονη εμπειρία
στο χώρο της γεωργίας με επώνυμα,
σύγχρονα και αξιόπιστα προϊόντα
Το Limocide είναι ένα καινοτόμο προιόν
με δραστική ουσία το εκχύλισμα του
Aurantii dulcis.
Η πρωτοποριακή του σύνθεση του
δίνει την δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί
σαν εντομοκτόνο – μυκητοκτόνο –
ακαρεοκτόνο, καθιστώντας το ένα
πολύτιμο εργαλείο στα χέρια του
σύγχρονου παραγωγού.

αποξηραίνοντας τα σπόρια

Το Limocide μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
αμπελώνες, δενδροκομία, σε καλλιέργειες
λαχανικών και σε μια σειρά άλλων
καλλιεργειών.

Το Limocide δρα με επαφή διασπώντας
και αφυδατώνοντας:
τον έξω-σκελετό των μαλακών
εντόμων και ακάρεων,
το προστατευτικό στρώμα
φωσφολιπιδίων των μυκήτων,

•

Του ωιδίου, περονόσπορου και της
λευκής σκωρίασης.

Το Limocide έχει δράση σε όλα τα
στάδια του ωιδίου
Προληπτικά με δράση στα κονίδια,
πριν όσο και μετά την βλάστησή τους
Το Limocide μπορεί να χρησιμοποιηθεί
Θεραπευτικά με δράση στο μυκήλιο
σαν εντομοκτόνο για τον έλεγχο:
Του αλευρώδη, ψευδόκοκκου, θρίπα,
τζιτζικάκι, ισέρια, τίγρη και ακάρεων

•

•

•

Το Limocide μπορεί να
χρησιμοποιηθεί επίσης σαν
μυκητοκτόνο για τον έλεγχο:

Πολύ σημαντικό είναι ότι η χρήση του
Limocide με άλλα φυτοπροστατευτικά
σκευάσματα επιτρέπει στον παραγωγό
την αντιμετώπιση εχθρών και παθογόνων
μέσω διαφορετικών τρόπων δράσης.
Η Ελάνκο Ελλάς στην νέα εποχή της
σύγχρονης γεωργίας δηλώνει παρόν
και έτοιμη να πρωταγωνιστήσει με
νέα, πρωτοποριακά προϊόντα που
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις
για το περιβάλλον και τον παραγωγό.

ΥΒΡΙ∆ΙΑ ΑΓΓΟΥΡΙΟΥ RIJK ZWAAN
ΑΝΕΚΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΜΥΚΗΤΑ FUSARIUM
> Τα For Defense υβρίδια αγγουριού µας, έχουν µέτρια ανεκτικότητα (IR) στο
Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum

Τ

ο Fusarium είναι ένας µύκητας του εδάφους και
του υποστρώµατος που µολύνει το ριζικό σύστηµα.
Αυτός ο µύκητας µπορεί να παραµείνει για πολύ
καιρό στο έδαφος. Μετά τη µόλυνση των φυτών, το
Fusarium µαραίνει ελαφρώς µόνο λίγα φύλλα και
τα φυτά µπορούν να επανέλθουν υπό συνθήκες
έλλειψης φωτός. Λίγες µέρες µετά την αρχική
µόλυνση παρ’ όλα αυτά, το φυτό δεν είναι πια ικανό
να επανέλθει και µαραίνεται τελείως. Αυτά τα φυτά
είναι συνεπώς η πηγή µόλυνσης άλλων φυτών στο
θερµοκήπιο.
Υποκείµενο ανεκτικό στο Fusarium
Η απολύµανση του εδάφους και των εµβολιασµένων
φυτών είναι η µοναδική λύση µέχρι τώρα. Για
τα εµβολιασµένα, έχουµε το υποκείµενο Affyne
RZ (C. sativus) αρκετά χρόνια τώρα. Το Affyne
RZ είναι εύκολο στον εµβολιασµό και µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για καλλιέργεια και στο υπόστρωµα
και στο έδαφος.
Υβρίδια ανεκτικά στο Fusarium
Με τα υβρίδιά µας που είναι ανεκτικά στο Fusarium
προσφέρουµε µία νέα λύση για να αποτρέψουµε τη

Forada RZ

µόλυνση από το Fusarium. Όλα τα νέα µας υβρίδια
µε ανεκτικότητα µπορούν να αναγνωριστούν από
το For Defense λογότυπο. Μπορούν επίσης να
αναγνωριστούν από το όνοµά τους. Όλα τα υβρίδια
ανεκτικά στο Fusarium ξεκινάνε µε “For”, όπως ένα
από τα πρώτα µας υβρίδια, το Forami RZ F1 και το
Forada RZ F1 για την ελληνική αγορά.
Οι συνθήκες εργασίας και υγιεινής
είναι σηµαντικές
Τα υβρίδια που είναι ανεκτικά στο Fusarium δείχνουν
πολύ καλά αποτελέσµατα σε όλα τα τεστ. Τα For
Defense υβρίδιά µας δε µολύνονται, ενώ βλέπουµε
τον πλήρη µαρασµό των ευπαθών φυτών. Παρ’ όλα
αυτά, τα υβρίδιά µας είναι µέτριας ανεκτικότητας,
που σηµαίνει ότι δεν είναι τελείως απρόσβλητα από

▲
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ΝΕΟΣ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΣ
ΤΗΣ RIJK ZWAAN
HELLAS

Τον Σεπτέµβριο του 2021 ξεκινήσαµε την καλλιέργεια
των πειραµατικών µας σ΄ έναν καινούριο Πειραµατικό
σταθµό, στο 2ο χλµ Ιεράπετρας - Φράγµατος
Μπραµιανών.
Περισσότερες ποικιλίες, µεγαλύτερη δυνατότητα
επιλογής νέων υβριδίων
Μετά από 6 χρόνια λειτουργίας σαν Rijk Zwaan
Hellas, µεταφέρουµε τα πειραµατικά µας σε καινούριο
θερµοκήπιο έκτασης 15 στρεµµάτων. Λόγω της
µεγαλύτερης επιφάνειας του Trial Station, έχουµε τη
δυνατότητα και µεγαλύτερου αποδεικτικού (demo)
καθώς και νέων προτάσεων. Στο νέο θερµοκήπιο
καλλιεργούµε καινούρια υβρίδια σε µακρύ και
κοντό αγγούρι, πιπεριά, µελιτζάνα, τοµάτα και
υποκείµενα Cucurbitaceae & Solanaceae. Μπορούµε

το Fusarium. Συνεπώς οι συνθήκες εργασίας και
υγιεινής είναι σηµαντικές.
Αυτές περιλαµβάνουν:
 Απολύµανση του εδάφους
 Καθάρισµα του θερµοκηπίου µετά από κάθε
καλλιέργεια
 Τοποθέτηση των µολυσµένων φυτών σε πλαστικές
σακούλες
Τα πειραµατικά δείχνουν µεγάλες διαφορές
Βάζοντας τα ανεκτικά υβρίδια της Rijk Zwaan σε ένα
θερµοκήπιο µε µολυσµένο έδαφος, αυτά δείχνουν
πολύ καλά αποτελέσµατα. Σε όλο το θερµοκήπιο
φυτεύονται τα ανεκτικά υβρίδια µαζί µε ευπαθή
υβρίδια.
Η παραπάνω φωτογραφία δείχνει το αποτέλεσµα:
Όλα τα ευπαθή φυτά µολύνθηκαν ενώ η ανεκτική
καλλιέργεια παρέµεινε πράσινη και υγιής.
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> Mε ανεκτικότητα (IR) στο ωίδιο (Leveillula taurica / Lt)
Tα πλεονεκτήµατα του Lt Defence
1. Λιγότερα χηµικά, χαµηλότερα επίπεδα
υπολειµµάτων
Λιγότερος ψεκασµός ισοδυναµεί µε µειωµένο
κόστος παραγωγής και καλύτερες συνθήκες
εργασίας. Η χρήση λιγότερων χηµικών σηµαίνει
επίσης χαµηλότερο επίπεδο υπολειµµάτων ώστε
να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις των
καταναλωτών. Ο βιολογικός σας έλεγχος θα είναι
πιο επιτυχής και θα µειώσετε τους σχετικούς
ψεκασµούς υποστηρίζοντας τον βιολογικό έλεγχο
των παρασίτων.

Avante RZ

ανεκτικότητας καθυστερούν πιθανές µολύνσεις, και
έτσι έχετε περισσότερο χρόνο για να αντιδράσετε
ελαττώνοντας τους κινδύνους της µειωµένης
απόδοσης, γεγονός που δίνει µεγαλύτερη ασφάλεια.

Idolisa RZ

3. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο πλαστικό
κάλυψης θερµοκηπίου, εξοικονόµηση
κόστους
Επειδή το θείο επηρεάζει την ποιότητα του πλαστικού
κάλυψης του θερµοκηπίου, χρησιµοποιώντας
λιγότερο θείο για να ελέγξετε το ωίδιο, σηµαίνει
επίσης ότι θα αλλάζετε το πλαστικό σας λιγότερο
συχνά. Αυτό εξοικονοµεί κόστος και συνεισφέρει σε
ένα καλύτερο περιβάλλον µειώνοντας τα απόβλητα
και το αποτύπωµα άνθρακα.

▲

2. Λιγότερο άγχος για εσάς και τα φυτά,
καλύτερη απόδοση
Η καλλιέργειά σας παραµένει πιο υγιής και
πιθανότατα να έχετε καλύτερη απόδοση. Τα επίπεδα

να προγραµµατίζουµε διαφορετικές ηµεροµηνίες
φύτευσης και έτσι οι αξιολογήσεις µας θα στηρίζονται
σε περισσότερα δεδοµένα ανά εποχή, πάντα σε
σύγκριση µε όλα τα υπάρχοντα υβρίδια της αγοράς.
Τα αξιόπιστα αποτελέσµατα τριών και πολλές φορές
τεσσάρων καλλιεργητικών περιόδων αποτελούν το
βασικό κριτήριο για την απόφαση της αλλαγής φάσης
ενός υβριδίου σε εµπορικό επίπεδο. Τα specialties για
όλες τις παραπάνω καλλιέργειες της εταιρείας µας θα
καλλιεργούνται σε ειδικό τµήµα στον πειραµατικό µας
σταθµό.
Ενηµέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών στον
χώρο του πειραµατικού
Στον ίδιο χώρο υπάρχει µεγάλη αίθουσα
παρουσιάσεων στην οποία θα γίνονται σεµινάρια

τεχνικής υποστήριξης καθώς και προβολής των
αποτελεσµάτων της παραγωγής των πειραµατικών
ανά καλλιέργεια. Επίσης υπάρχει και Show Room
µε προϊόντα για άµεση γευσιγνωσία στον χώρο
παραγωγής. Υπάρχει δυνατότητα επισκέψεων από
παραγωγούς & οµάδες παραγωγών, γεωπόνους,
εταιρείες εµπορίας κηπευτικών, εταιρείες εξαγωγών,
οι οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να δουν από κοντά
τα υβρίδια σε πραγµατικές συνθήκες καλλιέργειας
καθώς και τις τάσεις της αγοράς σε νέα προϊόντα.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΡΕΨΗΣ

H RIJK ZWAAN ΠΡΟΤΕΊΝΕΙ
> Σπόρους υψηλής ποιότητας ανεπτυγμένους σύμφωνα με τις εξελίξεις της αγοράς

Η

εταιρεία Rijk Zwaan Hellas
θυγατρική του Rijk Zwaan Ολλανδίας
(ενός από τους κορυφαίους
σποροπαραγωγικούς οίκους
παγκόσμια) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο
του 2016, στην Ιεράπετρα Κρήτης. Η
ανάπτυξη και η επιτυχία της Rijk Zwaan
Hellas έχει βασιστεί στις μακρόχρονες
σχέσεις που έχει αναπτύξει με τους
ανερχόμενους πελάτες και τους
προμηθευτές της με τους οποίους
συνεργάζεται ήδη από τον καιρό της
Agrosystem Α.Ε.
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της
Rijk Zwaan Hellas είναι η μοναδική
εταιρική κουλτούρα της, που τοποθετεί
τους εργαζομένους της στην καρδιά
της επιχείρησης και επομένως στην
επιτυχία. Με σκοπό να διατηρήσει
και να συνεχίσει αυτό το κλίμα, η
σύμπνοια και ο κοινός τρόπος σκέψης
των εργαζομένων της, είναι υψίστης
σημασίας.
Σπόροι υψηλής ποιότητας
Οι σπόροι μας αποτελούν τη βάση
για υγιεινά και ελκυστικά λαχανικά.
Ο παγκόσμιος πληθυσμός συνεχίζει
να μεγαλώνει και οι απαιτήσεις
για τρόφιμα αυξάνονται. Γι’ αυτό οι
ειδικοί μας στις καλλιέργειες και στο
marketing είναι σε στενή επαφή με
ολόκληρη την αλυσίδα εμπορίας των
κηπευτικών. Μελετάμε τις εξελίξεις της
αγοράς, τις τάσεις των καταναλωτών
και τις δημογραφικές μεταβολές,
ώστε να αναγνωρίσουμε τις σωστές
προτεραιότητες και να σχεδιάσουμε
τα κατάλληλα προγράμματα γενετικής
βελτίωσης.
Εξελίξεις στην καλλιέργεια και την
αγορά της τομάτας στην ελληνική
αγορά
Τα τελευταία χρόνια στην ελληνική
αγορά παρατηρείται μία αύξηση
στην προτίμηση των καταναλωτών
προς τα μικρά μεγέθη τομάτας και
συγκεκριμένα στα υβρίδια τύπου
βελανίδι. Ιδιαίτερα την περίοδο του
χειμώνα τα επίπεδα Brix παραμένουν

σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πιο
υψηλά σε σχέση με τις Beef ενώ και η
ευκολία στην κατανάλωση συμβάλει
σημαντικά σε αυτή την προτίμηση.
Στο κομμάτι της εξαγωγής κινείται
ανοδικά ο τύπος της ροζ τομάτας με
κύρια χαρακτηριστικά την πολύ καλή
γεύση και το χρώμα να είναι ροζ στη
πλήρη ωρίμανση.
Σχετικά με την επιλογή της καλλιέργειας,
συνεχίζει η αύξηση των εμβολιασμένων
φυτών και ειδικά διστέλεχων φυτών στο
μεγαλύτερο ποσοστό. Το υποκείμενο
Emperador RZ της εταιρείας μας, πρώτο
σε πωλήσεις, αποτελεί την ιδανική λύση
για τις εμβολιασμένες τομάτες
Η Rijk Zwaan προτείνει τα υβρίδια
τομάτας:
Despina RZ
HR To MV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR Ma/Mi/Mj

•
•
•
•

Υβρίδιο τομάτας beef με μεγάλο
μέγεθος, 300 gr
Πολύ καλή γεύση καρπού
Πολύχωρη εσωτερικά και σχήμα
μηλοειδές
Ιδανική και για υπαίθρια καλλιέργεια
σε περιοχές με υψόμετρο

•

Ομοιομορφία στο τσαμπί με έντονο
κόκκινο χρώμα καρπών

•

Υποκείμενο από την Rijk Zwaan:

•

Emperador RZ
HR ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
IR Ma/Mi/Mj

Φυτό ζωηρό με πολύ ανθεκτικό
ριζικό σύστημα και μεσαίου μήκους
μεσογονάτια
Πολύ καλή καρπόδεση σε υψηλές
θερμοκρασίες
Ομοιομορφία στο μέγεθος των
καρπών 250-300 gr με έντονο κόκκινο
χρώμα και γρήγορη ωρίμανση των
καρπών

•
•

74-BF2706 RZ
HR ToMV:0-2/Fol:0,1/Sbl/Va:0/Vd:0
IR TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

•

Φυτό ζωηρό για καλλιέργεια την
περίοδο του φθινοπώρου και του
χειμώνα
Ομοιομορφία στο μέγεθος και στο
σχήμα των καρπών, με έντονο κόκκινο
χρώμα και γρήγορη ωρίμανση των
καρπών
Υψηλή διατηρησιμότητα των καρπών,
ιδανικό και για εξαγωγή
Πλεονέκτημα η ανθεκτικότητα και
στις δυο ιώσεις

•
•

•Φυτό ζωηρό με πολύ σκούρο πράσινο

χρώμα φύλλων
και μεσαίου μήκους μεσογονάτια
Πολύ καλή καρπόδεση σε υψηλές
θερμοκρασίες αλλά
και σε πολύ δύσκολες συνθήκες τον
χειμώνα

•

με δυνατότητα συγκομιδής και ως
τσαμπί
Ανεκτικό στη ίωση TYLCV

Annenfeld RZ
HR To MV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
IR Ma/Mi/Mj

•

Realsol RZ
HR ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
HR TYLCV/Ma/Mi/Mj

•Για φυτεύσεις όλο τον χρόνο και

Νέο υβρίδιο τομάτας τύπου βελανίδι
από την Rijk Zwaan:
Leoncino RZ
HR ToMV:0-2/Fol:0
IR TYLCV/Ma/Mi/Mj

•Πολύ παραγωγικό υβρίδιο
•Χωρίς πράσινη ράχη
•Πολύ καλή γεύση και χρώμα

•Υποκείμενο ιδανικό για εμβολιασμό
τομάτας
•Υψηλή παραγωγή και καλή ισορροπία
•Δίνει μεγαλύτερη δύναμη στους

καρπούς με αποτέλεσμα το καλύτερο
μέγεθος και την καλύτερη ποιότητα
Πολύ καλή συμπεριφορά σε
διαφορετικές συνθήκες και με ιδιαίτερη
αντοχή στο κρύο
Η υψηλότερη ανεκτικότητα σε
νηματώδεις

•
•

Όλα τα υβρίδια τομάτας
και τα υποκείμενα της
εταιρείας Rijk Zwaan είναι
πιστοποιημένα με GSPP και
διαθέτουν φυτοϋγειονομικό
διαβατήριο.
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ΜΕ ΒΙΟ∆ΙΕΓΕΡΤΕΣ & ΩΦΕΛΙΜΟΥΣ ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

H

εταιρεία Biosolids S.A. δραστηριοποιείται στο
χώρο των εδαφοβελτιωτικών και των λιπασµάτων
εδώ και αρκετά χρόνια. Βασική πηγή έµπνευσης
για τη δηµιουργία της εταιρείας είναι η ορθολογική
διαχείριση οργανικών αποβλήτων, υπολειµµάτων και
βιοµάζας, ώστε να παραχθεί ένα βιώσιµο µοντέλο για τη
διατήρηση της βιοποικιλότητας και την αειφόρο ανάπτυξη,
δηµιουργώντας έτσι ένα υγιές οικοσύστηµα. Η Biosolids
S.A. αντιµετωπίζει τα πάντα σαν µια ευκαιρία για τη
δηµιουργία αξίας, επιλέγοντας µε προσοχή τις πρώτες
ύλες, για έναν πλανήτη υγιή, µε εύρωστες καλλιέργειες.
Οι νέες και σύγχρονες πρακτικές στην αγροτική
παραγωγή απαιτούν καινοτόµες λύσεις για την αύξηση,
τόσο της παραγωγής, αλλά και της άµυνας των
καλλιεργειών στις βιοτικές και αβιοτικές καταπονήσεις.
Με την χρήση εξειδικευµένων βιοδιεγερτών και
ωφέλιµων µικροοργανισµών θρέψης και άµυνας των
φυτών µπορεί να επιτευχθεί η διατήρηση της ευρωστίας
των καλλιεργειών έναντι των αντίξοων συνθηκών, που
καλούνται καθηµερινά να «αντιµετωπίσουν» τα φυτά.

στοιχείων, αλλά και ενίσχυση του φυτού ενάντια στο
αβιοτικό στρες.

Η Biosolids S.A., µετά την
συνεργασία της µε την εταιρεία Hello
Nature (Italpollina), που εξειδικεύεται
στην οργανική θρέψη, διαθέτει ένα
φυτών, βοηθώντας ταυτοχρόνως στην αντιµετώπιση
εξαιρετικά ενισχυµένο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο µε το
στρεσογόνων καταστάσεων που ενδεχοµένως να
οποίο µπορεί να παρέχει λύσεις σε όλα τα προβλήµατα
υπάρχουν κατά τη βλάστηση, φύτευση και µεταφύτευση.
θρέψης που απαντώνται σε όλες τις καλλιέργειες.
Κάποια ακόµη πλεονεκτήµατα του GLYSS που αξίζει να
GLYSS | Καινοτόµος βιοδιεγέρτης µε ωφέλιµα
σηµειωθούν είναι:
Βελτιστοποίηση της θρέψης και της φωτοσύνθεσης.
βακτήρια και φυτικά πεπτίδια
Μεγαλύτερη ανοχή του φυτού στις αβιοτικές
Το προϊόν GLYSS αποτελεί έναν καινοτόµο βιοδιεγέρτη
καταπονήσεις.
100% φυτικής προέλευσης κατάλληλο για υδρολίπανση
Καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών στοιχείων.
και εφαρµογές στο έδαφος, είτε στο θερµοκήπιο πριν
Θωράκιση του ριζικού συστήµατος.
και µετά τη βλάστηση των φυτών. Η σύνθεσή του µε
Αποτελεί το ιδανικό συµπλήρωµα για την παραδοσιακή
ωφέλιµα βακτήρια καθώς και φυτικά πεπτίδια ενισχύει
λίπανση ώστε να υπάρχει υψηλή απόδοση και ποιότητα.
την ανάπτυξη του ριζικού συστήµατος, θωρακίζοντας
τις ρίζες και παρέχοντας έτσι καλύτερη ανάπτυξη των
TEAM MIX | Ωφέλιµοι Μικροοργανισµοί µε
µυκόρριζες και τριχόδερµα
Το TEAM MIX είναι ένα ειδικό σκεύασµα ωφέλιµων
µικροοργανισµών σε µορφή υδατοδιαλυτής σκόνης,
ιδανικό για υδρολίπανση σε θερµοκηπιακές και υπαίθριες
καλλιέργειες. Η αποτελεσµατικότητά του οφείλεται
στη σύνθεσή του, καθώς περιέχει δυο είδη µυκήτων
µυκόρριζας (Glomus intraradices και Glomus mosseae)
και ένα είδος τριχόδερµα (Trichoderma atroviride).

•
•
•
•
•

Το TEAM MIX δρα κατά την εφαρµογή του στο επίπεδο
της ριζόσφαιρας προάγοντας έτσι την ανάπτυξη των ριζών
και εδραιώνοντας την εγκατάσταση των νέων φυτών
χάρη:
Στην παρουσία µυκορριζών µε θετική επίδραση στη
διαλυτοποίηση του φωσφόρου στο χώµα.
Στη βιο-διεγερτική και ανταγωνιστική µε παθογόνα
δράση του Trichoderma spp.
Στην υψηλή διαλυτότητα του σκευάσµατος.

•
•
•

AQUAMIN | Βιοδιεγέρτης µε 62% φυτικά πεπτίδια
Το προϊόν AQUAMIN αποτελεί βιοδιεγέρτη σε µορφή
υδατοδιάλυτης σκόνης, ο οποίος µπορεί να εφαρµοστεί
µε υδρολίπανση, καθώς επίσης και µε ανάµειξη µε
άλλα συµβατά σκευάσµατα. Η σύνθεσή του AQUAMIN
µε 62% φυτικά πεπτίδια παρέχει τη δυνατότητα
βελτίωσης της παραγωγικότητας του µεταβολισµού των
φυτών, καθιστώντας το φυτό υγιές και µε µεγαλύτερη
ανθεκτικότητα στις αντίξοες συνθήκες.

Κάποια ακόµη πλεονεκτήµατα του AQUAMIN που
αξίζει να σηµειωθούν είναι:
Καλύτερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων
και κατά συνέπεια αύξησης της παραγωγής και της
ευρωστίας του φυτού.
Ενίσχυση των καλλιεργειών έναντι του στρες.
Εµπλουτισµός των καλλιεργειών µε τα πιο επιθυµητά
χαρακτηριστικά, όπως χρώµα, περιεκτικότητα σε
Εφαρµόστε το TEAM MIX αµέσως µετά τη µεταφύτευση, σάκχαρα, η ποιότητα των φρούτων και η οµοιοµορφία.
Προσφέρει άµεση ενέργεια στα φυτά σε κρίσιµα στάδια
έτσι ώστε να επιτύχετε γρήγορη και άµεση εγκατάσταση
των φυτών, καλύτερη απορρόφηση νερού και θρεπτικών ανάπτυξης.

•
•
•
•
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PHYSIO ACTIVATOR TECHNOLOGY

ΛΥΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ UPL HELLAS
> Ενεργοποιητές Φυτορμονών με τεχνολογία αιχμής για την σωστή ανάπτυξη των φυτών

Λ

συστατικών για τους συνδυασμούς με τα
A. Nodosum.

όγω της αυξανόμενης ζήτησης για
μεγαλύτερη απόδοση των καλλιεργειών
και καλύτερη ποιότητα τροφίμων, η
αναζήτηση βιώσιμων και φιλικών προς
το περιβάλλον λύσεων βιολογικής
προέλευσης έχει γίνει κύριος στόχος στη
γεωργία.
Οι Βιοδιεγέρτες, που είναι προϊόντα
ικανά να δράσουν στις μεταβολικές και
ενζυματικές διαδικασίες των φυτών
βελτιώνοντας την παραγωγικότητα
και την ποιότητα των καλλιεργειών,
ανταποκρίνονται άριστα στις παραπάνω
προκλήσεις.
Η UPL, παγκόσμιος ηγέτης στα αειφόρα
γεωργικά προϊόντα και λύσεις, στοχεύει
στην ανάπτυξη και ενίσχυση των
βιολύσεων που προσφέρει, καθώς και
στην ισχυροποίηση της αειφορίας.
Λύσεις και Καινοτομίες από τη UPL
H UPL με την τεχνογνωσία της Goemar,
τον ηγέτη στο χώρο των εκχυλισμάτων
φυκιών, έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια
καινοτόμα προϊόντα στηριζόμενα στην
τεχνολογία Physio Activator Technology™,
η οποία έχει ως βάση το εκχύλισμα
θαλάσσιων φυκών Goemar GA142 (από
φύκη Ascophyllum Nodosum).
Συνδυάζοντας τη συγκεκριμένη τεχνολογία
με αμινοξέα και ιχνοστοιχεία, παρέχουμε
λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες
των καλλιεργειών στα πιο απαιτητικά
στάδια τους, με σκοπό τη ριζοδιέγερση,
την ανάπτυξη ανθοφορίας, την αύξηση
καρπόδεσης και καρποφορίας αλλά και
την καλύτερη αντιμετώπιση συνθηκών
στρές από υψηλή θερμοκρασία, υψηλή
ακτινοβολία, παγετούς και άλλους
παράγοντες.
Τρόπος δράσης
H τεχνολογία Physio Activator στηρίζεται
στη διαχείριση και την ενεργοποίηση των
φυτικών ορμονών του φυτού. Οι φυτικές
ορμόνες (ΡΗ) διαδραματίζουν ουσιαστικό
ρόλο στον έλεγχο του τρόπου με τον οποίο
αντιδρούν και αναπτύσσονται τα φυτά.
Ρυθμίζουν την ταχύτητα ανάπτυξης των
μεμονωμένων τμημάτων και το πως αυτά

GOTEO
Physio Activator Technology™ με
Φώσφορο (P2O5 13%), Κάλιο (Κ2Ο 5%)
και εκχύλισμα Ascophyllum Nodosum
25%.

•

συνδέονται για να παράγουν την τελική
μορφή του φυτού.
Οι δράσεις της Physio Activator
Technology™ αναλυτικά είναι:
Φυσιοενεργοποιητής ανθοφορίας και
ρυθμιστής καρποφορίας
Βελτιώνει την καρπόδεση και έχει
άμεση επίδραση στην απόδοση της
καλλιέργειας.
Ενεργοποιεί τη σύνθεση ενδογενών
πολυαμινών στο φυτό.
Βελτιώνει τη γονιμοποίηση οδηγώντας
σε καλύτερη καρπόδεση.
Ο αριθμός των απορρίψεων φρούτων
μειώνεται (χάρη στην καλύτερη διατροφή
και τον μικρότερο ανταγωνισμό μεταξύ
των διαφόρων τμημάτων του φυτού).
Διεγείρει την κυτταρική διαίρεση και
ευνοεί την ταχύτερη ανάπτυξη των
καρπών.

•
•
•
•
•

Φυσιοενεργοποιητής θρέψης
καλλιεργειών
Βελτιώνει το αποτέλεσμα της λίπανσης
του εδάφους, χάρη στην καλύτερη
απορρόφηση των απαραίτητων ζωτικών
θρεπτικών συστατικών.

•

Ενεργοποιεί τις οδούς διατροφής
των φυτών (αποδεδειγμένη
αποτελεσματικότητα στη βασική ενζυμική
δραστηριότητα για τη διατροφή).
Τρόπος δράσης που δοκιμάστηκε
σε ανεξάρτητα πειράματα και
δημοσιεύθηκαν επιστημονικά
αποτελέσματα.

•

Πλεονεκτήματα
Η νέα σειρά προτάσεων της UPL, που θα
εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα προϊόντα,
και με τη μοναδική τεχνολογία Physio
Activator, έχει σχεδιαστεί ώστε να παρέχει
λύσεις σε κάθε στάδιο της καλλιέργειας
και στηρίζεται σε συγκεκριμένα
πλεονεκτήματα προσφέροντας μέγιστη
αποτελεσματικότητα.
Με αειφόρο μέθοδος συλλογή φυκών
από προστατευμένη θαλλάσια ζώνη για
καθαρή πρώτη ύλη .
Άμεση μεταφορά και γρήγορη έναρξη
διαδικασίας εκχύλισης, με Ψυχρή
Σύνθλιψη, για διατήρηση των δραστικών
ουσιών σε ενεργή μορφή χωρίς
καταστροφή.
Έλεγχος σε κάθε παρτίδα προϊόντος,
προκειμένου να αποδειχθεί το θετικό
φυσιολογικό αποτέλεσμα σε πραγματικά
φυτά.
Τυποποίηση και έλεγχος στο τελικό
στάδιο ώστε η κάθε παρτίδα να περιέχει
το ίδιο ποσοστό A. Nodosum.
Εξαιρετική πηγή συμπληρωματικών

•
•
•
•
•

Ενεργοποιητής της ανάπτυξης και
των δραστηριοτήτων του ριζικού
συστήματος με στόχο:
Βελτίωση της πρόσληψης θρεπτικών
στοιχείων από το έδαφος.
Γρήγορη εγκατάσταση του νεαρού
φυτού και ανάπτυξη ρίζας.
Καλύτερη φωτοσυνθετική
δραστηριότητα νεαρού φυτού.

•
•
•

MULTOLEO
Physio Activator Technology™ με Άζωτο
(Ν 3,4%), Βόριο (Β 7,5%), %, Μολυβδαίνιο
0,5% και εκχύλισμα Ascophyllum
Nodosum 15%.
Ενεργοποιητής της ανθοφορίας και
γονιμοποίησης του φυτού με στόχο:
Ενεργοποίηση σύνθεσης ορμονών
ανθοφορίας.
Προετοιμασία για αυξημένη καρπόδεση
Αύξηση του μεγέθους καρπού και της
ελαιοπεριεκτικότητας σε καρπούς.

•
•
•

BM 86
Physio Activator Technology™ με Βόριο
2,6%, Μολυβδαίνιο 0,03%, Μαγνήσιο, Θείο
και εκχύλισμα Ascophyllum Nodosum
25%.
Ενεργοποιητής της καρπόδεσης και
της θρέψης του φυτού με στόχο:
Βελτίωση της καρπόδεσης και του
αριθμού των καρπών ανά φυτό.
Ενεργοποίηση σύνθεσης ορμονών
ανθοφορίας.
Αύξηση ποσοστού εμπορεύσιμων
καρπών.

•
•
•
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