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ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ

27/10

4/11

Σιτάρι σκληρό
555
Καλαµπόκι
292
Βαµβάκι
110,41
Ελαιόλαδο
3,29

555
288
112,41
3,20
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ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΣΤΑ ΣΚΛΗΡΑ

Διατηρείται
η άνοδος
285
177
των τιμών
διεθνώς, προς
65,55
2,11
1,20 το βαμβάκι σελ. 36

Πράξεις με 55 λεπτά το
κιλό στα σκληρά σιτάρια
και έλλειψη σπόρου σελ. 35

229
302
179
195
80,74 77,20
3,01
2,56

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

306
196
74,22
2,58

302
195
77,30
2,55

Η Intercomm
επενδύει στο
ελαιουργείο
της ΕΑΣ

Η µηχανή του «κουλοχέρη»
Πώς δούλεψε το κύκλωμα κλοπής
ενισχύσεων από το Εθνικό Απόθεμα

σελ. 15

Το τρίγωνο της καταστροφής
Οι τρεις πόλοι της οργανωμένης
απάτης σε βάρος των κτηνοτρόφων

σελ. 17

Αγροτικό
πετρέλαιο
για την πληγή
του ΟΣΔΕ

σελ. 42-43

Από το 2022 μετράει το φθηνό αγροτικό
πετρέλαιο, μόνο για νέους αγρότες και
ομάδες παραγωγών. Απάτες με το ΟΣΔΕ
και κακοπληρωσιά φέρνoυν αντιδράσεις. σελ. 10

Mπύρα craft
ολοταχώς
στο δρόμο
του κουτιού
σελ. 40-41

Στα 29 λεπτά συντηρείται
η αγορά του καλαµποκιού,
µακρύς όµως ο χειµώνας.

Με αγροτικό
ενδιαφέρον
οι επενδύσεις
αναπτυξιακού

Εµπορεύµατα, σελ. 21-36

σελ. 50

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣABBATO: Παύλου Κπόλεως, Λεονάρδου

Μήνας 11ος, Εβδ. 44η

Μέχρι και
τρεις φορές
πάνω οι τιμές
λιπασμάτων
σελ. 21
ΗΛΙΟΣ: Ανατολή 06:56 - ∆ύση 17:21

ΣΕΛΗΝΗ: 2 ηµερών

ΚΑΙΡΟΣ: Αίθριος
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EDITORIAL

ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ

Η ραχοκοκαλιά
και τα ασπόνδυλα
Θα µας συγχωρήσουν οι φίλοι µας αναγνώστες µια επιµονή στο θέµα της κατανοµής
βοσκοτόπων. Κι αυτό γιατί, δεν γίνεται
άλλοι να χύνουν όλη τη µέρα τον ιδρώτα
τους στο στάβλο και στο χωράφι και άλλοι να καρπώνονται λαθραία τις ενισχύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα όσα αποκαλυπτικά φέρνει στο φως της δηµοσιότητας η Agrenda, µε αφορµή καταγγελίες που έχουν διαβιβασθεί αρµοδίως
από µελετητές – γνώστες της κατάστασης
στην πολιτική ηγεσία και τις εισαγγελικές
αρχές, φαίνεται να έχουν ανησυχήσει σοβαρά, αυτή τη φορά, ανώτερα κυβερνητικά κλιµάκια και φυσικά το Μαξίµου. Αν
και οι µέχρι στιγµής διαβουλεύσεις αποβλέπουν µάλλον να υποβαθµισθεί το θέµα και να εκτονωθούν οι αντιδράσεις, παρά να χτυπηθεί η ρίζα του κακού.
Να πούµε µόνο ότι εδώ και µια 5ετία (Κανονισµός Omnibus – 2393/2017) η χώρα είχε
τη δυνατότητα να βάλει στο σύστηµα των
ενισχύσεων, δηλαδή να καταστήσει επιλέξιµα σχεδόν 10 εκατ. στρέµµατα χαµηλής
βλάστησης σε βουνοπλαγιές. Αντί λοιπόν
να τα µοιράσει δίκαια σε κτηνοτρόφους
και αγρότες ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, τα χαρίζει σε «κυκλώµατα» που
ευδοκιµούν περί το ΟΣ∆Ε.
Το ότι δεν αναδεικνύει αυτό το θέµα η αντιπολίτευση, είναι που έχει κι αυτή λερωµένη
τη φωλιά της. Το ότι δεν το λύνει η κυβέρνηση δείχνει το βάθος της διαπλοκής, τον
εκµαυλισµό που φέρνουν τα… τζάµπα λεφτά και την ταύτιση των αιρετών µε το σήµερα. Όσο πιο αδύναµοι είναι πολιτικά
οι διαχειριστές τέτοιων καταστάσεων, τόσο µεγαλύτερος είναι ο ενδοτισµός τους.
Από την άλλη υπάρχει µια προσπάθεια της κυβέρνησης και του ίδιου του πρωθυπουργού να διευκολυνθεί η προσέλκυση νέων ανθρώπων στο αγροτικό επάγγελµα
και να επαναπροσδιορισθεί η σχέση των
αγροτών µε τις παραγωγικές οργανώσεις
(οµάδες παραγωγών, συνεταιρισµοί κ.α.).
Η πρωθυπουργική εξαγγελία για το αγροτικό
πετρέλαιο π.χ. συνδέεται µε τη συµµετοχή των αγροτών σε συνεταιριστικές οργανώσεις. Θα είχε µεγάλο επίσης ενδιαφέρον αν µε τη νέα ΚΑΠ, ισχύσει τελικά αυτό που είχε πει µε συνέντευξή του στην
Agrenda, ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και σήµερα κυβερνητικός
εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόµου, ότι δηλαδή και οι συνδεδεµένες ενισχύσεις θα
δίνονται στο εξής µόνο σε αγρότες συµµετέχοντες σε συλλογικά σχήµατα. Agrenda
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∆ΟΛΑΡΙΟ ΗΠΑ
1.15437

∆ΟΛΑΡΙΟ ΚΑΝΑ∆Α
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ
908

905.16
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TΖΙΡΟΣ
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898.06

896
Παρασκευή

29/10

∆ευτέρα

01/11

Τρίτη

02/11

Τετάρτη

03/11

Πέµπτη

04/11

ΠΙΝΑΚΕΣ
ΜΕΤΟΧΩΝ
ΣΕΛ. 23

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

Ο∆ΗΓΙΕΣ

ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Σάββατο 06-11-2021
Αραιές νεφώσεις κατά τόπους
πιο πυκνές στα βόρεια µε τοπικές
βροχές. Ορατότητα τις πρωινές
ώρες στα ανατολικά και τα
βόρεια κατά τόπους περιορισµένη
µε τοπικές οµίχλες. Άνεµοι στα
δυτικά ασθενείς νοτιοανατολικοί
και πρόσκαιρα µέτριας έντασης
κυρίως τις πρωινές ώρες στο
Ιόνιο. Θερµοκρασία χωρίς
αξιόλογη µεταβολή.

21°C
ΦΛΩΡΙΝΑ

20°C

21°C

KABΑΛΑ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

3Β
2NA

25°C
ΛΑΡΙΣΑ

4NA

25°C

25°C

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

5Β

Κυριακή 07-11-2021
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους
αυξηµένες στα ανατολικά
ηπειρωτικά, την Εύβοια και τις
Σποράδες. Άνεµοι µέτριας
έντασης στα δυτικά από
ανατολικές διευθύνσεις,
στα ανατολικά βόρειοι
βορειοανατολικοί ίδιας έντασης
και ισχυροί τοπικά στο Αιγαίο
µε βαθµιαία εξασθένηση από τις
βραδινές ώρες. Θερµοκρασία
σε µικρή πτώση.

∆ευτέρα 08-11-2021
και Τρίτη 09-11-2021
Λίγες νεφώσεις µε περιορισµένη
ορατότητα τις πρωινές και
βραδινές ώρες και οµίχλη κυρίως
στα βόρεια. Πιθανότητα τοπικών
βροχών κυρίως στα

ΦΡΑΓΚΟ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
1,05474

EMΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

904.47

904

ΓΙΕΝ ΙΑΠΩΝΙΑΣ
131,217

Σε συνεχή άνοδο η αγορά των ποιοτικών ελαιολάδων και η τιµή
παραγωγού σε συγκράτηση σε Ελλάδα και Ιταλία. Εδραιώνεται
σε υψηλά επίπεδα το σκληρό σιτάρι, µε την εξαγωγή στα 520
ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας. Στο εκκοκκιστήριο µε 75 λεπτά
παραδοτέο το σύσπορο, µετά το ανοδικό ξέσπασµα στη διεθνή
αγορά. Ζωηρή ζήτηση για την ελλειµµατική παραγωγή λωτού,
µε το εµπόριο να δίνει µόνο 5 λεπτά πάνω από πέρυσι.

908.12

910

898

ΛΙΡΑ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ
0,85448

26°C
HΡΑΚΛΕΙΟ

βορειοανατολικά. Άνεµοι
ασθενείς βόρειοι
βορειοανατολικοί, τοπικά µέτριας
έντασης και στο Αιγαίο πιο
ισχυροί. Θερµοκρασία σε αισθητή
πτώση κυρίως στα βόρεια.

Τετάρτη 10-11-2021 ως
Παρασκευή 12-11-2021
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους
αυξηµένες στα ανατολικά και
βαθµιαία στα νότια, µε τοπικές
βροχές και στο Αιγαίο πρόσκαιρα
µεµονωµένες καταιγίδες. Άνεµοι
µέτριας έντασης βόρειοι
βορειοανατολικοί. Θερµοκρασία
σε περαιτέρω πτώση.

3-7Bf

Άνεµοι στα δυτικά
από ανατολικές
διευθύνσεις 4 µε
5 µποφόρ, στα
ανατολικά βόρειοι
βορειοανατολικοί 4
µε 6 και τοπικά στο
βόρειο Αιγαίο
7 µποφόρ.

Βακτηριακό κάψιµο
στα µηλοειδή
Το βακτηριακό κάψιµο είναι µία από τις
σοβαρότερες και µε µεγάλη οικονοµική
σηµασία ασθένειες για τα µηλοειδή,
µε τις ζηµιές που προκαλεί να µην
αφορούν µόνο τη µείωση ή εκµηδένιση
της παραγωγής αλλά κυρίως την
καταστροφή των δέντρων σε πολύ
σύντοµο χρονικό διάστηµα. Αίτιο της
ασθένειας είναι το βακτήριο Erwinia
amylovora που προσβάλλει όλα τα
µέρη του φυτού, µε χαρακτηριστικό
σύµπτωµα το µαύρισµα των ταξιανθιών,
των φύλλων και των βλαστών, που
µοιάζουν σαν καψαλισµένα από φωτιά
και έτσι δικαιολογούν την κοινή
ονοµασία της ασθένειας «κάψιµο».

Μέτρα αντιµετώπισης
Οι γεωπόνοι του Περιφερειακού
Κέντρου Προστασίας Φυτών Βόλου
συνιστούν ψεκασµό των οπωρώνων
στην αρχή και στο τέλος της
φυλλόπτωσης µε κατάλληλο χαλκούχο
σκεύασµα. Προτείνουν εκρίζωση και
καύση όλων των αυτοφυών δέντρων
και θάµνων που εµφανίζουν
συµπτώµατα προσβολής από το
βακτήριο, αφαίρεση και άµεση καύση
όλων των προσβεβληµένων κλαδίσκων,
κλάδων και βραχιόνων µαζί µε υγιές
τµήµα µήκους τουλάχιστον 30-60 εκ.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

• Εκρηκτικό µείγµα στις τάξεις των αγροτών,
µε τη δυσαρέσκεια να κλιµακώνεται σελ. 46
• Εντός του έτους οι αποζηµιώσεις παγετού
για το αµύγδαλο στη Λάρισα σελ. 13

• Τα αυτόνοµα γεωργικά µηχανήµατα στη
γραµµή µελέτης για την Amazone σελ. 20
• Εξειδικευµένο εργαλείο της Πειραιώς για
εγκατάσταση αρδευτικών και φ/β σελ. 18

• Σε συγκράτηση η τιµή παραγωγού
ελαιολάδου σε Ελλάδα και Ιταλία σελ. 22
• Στο µισό η φετινή παραγωγή λωτού, αλλά
µε αυξηµένη ζήτηση από Ιορδανία σελ. 21

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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Με πρώτο ΟΣΔΕ το 2019

η επιδότηση των νεοεισερχόμενων
5 έτη

Η συµπληρωµατική
εισοδηµατική στήριξη για
νέους αγρότες χορηγείται
για µέγιστη διάρκεια πέντε
ετών, αρχής γενοµένης
από το πρώτο έτος
υποβολής της αίτησης
πληρωµής για νέους
αγρότες. ∆ηλαδή,
δικαιούχοι θα οριστούν
το 2023 επίσης όσοι νέους
αγρότες έκαναν πρώτη
φορά ΟΣ∆Ε το έτος 2019
και µετά. Για το 2024 όσοι
έκαναν πρώτη φορά ΟΣ∆Ε
το 2020 κ.ο.κ.

Το καθεστώς των
άμεσων πληρωμών
«Συμπληρωματική
Εισοδηματική
Ενίσχυση των
Νέων Γεωργών»
ενεργοποιείται το
2023 με αλλαγές
ως προς τους
όρους ένταξης των
δικαιούχων και
με πληρωμή ανά
επιλέξιμο στρέμμα

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αλλαγές σε επίπεδο δικαιούχων αλλά και στον τρόπο υπολογισµού της
πληρωµής θα επέλθουν στο καθεστώς «Συµπληρωµατική Εισοδηµατική Ενίσχυση των Νέων Γεωργών»
παρακλάδι των άµεσων επιδοτήσεων το 2023.
Η αλλαγή στον τρόπο υπολογισµού της πληρωµής αφορά όσους
έκαναν για πρώτη φορά δήλωση ΟΣ∆Ε το 2019 και µετά (κατά το πρώτο ΟΣ∆Ε πρέπει να είναι κάτω των
40 ετών), οι οποίοι σήµερα συµµετέχουν στο αντίστοιχο καθεστώς της
τρέχουσας περιόδου «Ενίσχυση για
Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας» (καµία
σχέση µε το Μέτρο 6.1 Νέοι Αγρότες του ΠΑΑ).
Μέχρι και το 2022 οι δικαιούχοι
αυτοί θα πληρώνονται για το καθεστώς γεωργών νεαρής ηλικίας
µε βάση την αξία των δικαιωµάτων
τους και τον αριθµό τους (µέχρι 25
δικαιώµατα). Από το 2023 και έως
ότου τελειώσει η πενταετία από την
πρώτη τους εγκατάσταση θα πληρώνονται µε βάση την επιλέξιµη γη ανεξαρτήτως από τον αριθµό δικαιωµάτων τους. Αυτό, φυσικά θα ισχύσει και για τους νέους δικαιούχους
που θα προκύψουν και θα εγκατα-

σταθούν στη γεωργία από την ερχόµενη προγραµµατική περίοδο. Σηµειώνεται εδώ πως η πληρωµή θα
αφορά έναν συγκεκριµένο αριθµό στρεµµάτων ανά νεαρό αγρότη.
Η δεύτερη αλλαγή αφορά το είδος των δικαιούχων. Η νέα ΚΑΠ αναφέρει ότι για πρώτη φορά τα κράτη-µέλη είναι υποχρεωµένα να θέτουν ως όρο, οι δικαιούχοι να διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα ή/
και δεξιότητες για να είναι δικαιούχοι αυτής της συµπληρωµατικής ενίσχυσης. Με βάση τα σηµερινά δεδοµένα τα παραπάνω σηµαίνουν
πως ο δικαιούχος είτε θα πρέπει να:
α. Κατέχει τίτλο σπουδών / πτυχίο γεωτεχνικής κατεύθυνσης, τουλάχιστον επιπέδου 3 του εθνικού
πλαισίου προσόντων σε συνάφεια
µε τον προσανατολισµό της γεωργικής εκµετάλλευσης. Το επίπεδο
3 για παράδειγµα αφορά πτυχίο επαγγελµατικής ειδικότητας, εκπαίδευσης και κατάρτισης που χορηγεί-

Μέθοδοι πληρωµής
∆ύο επιλογές πληρωµών
έχουν τα κράτη-µέλη για το
πριµ νεαρών. Η πρώτη είναι
ανά στρέµµα και η δεύτερη
εφάπαξ ανά δικαιούχο

ται στους απόφοιτους των σχολών
επαγγελµατικής κατάρτισης Σ.Ε.Κ.
και ΕΠΑ.Σ. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Τα µεγαλύτερη επίπεδα είναι µεταπτυχιακά, πτυχία ΤΕΙ, ΑΕΙ είτε απολυτήρια
επαγγελµατικού λυκείου (ΕΠΑ.Λ.).
β. Είτε να κατέχει βεβαίωση – πιστοποιητικό παρακολούθησης πιστοποιηµένου προγράµµατος, διάρκειας τουλάχιστον 150 ωρών, από τον ΕΛΓΟ «∆ΗΜΗΤΡΑ».
Η υποχρέωση κατάρτισης ισχύει για όλους τους δικαιούχους της
«Συµπληρωµατικής Εισοδηµατική
Ενίσχυση των Νέων Γεωργών» που
θα εγκατασταθούν στη γεωργία από το 2023 και µετά σε ηλικία κάτω των 40 ετών.
Θολό είναι το τοπίο για όσους έρθουν ως «ουρά» στη νέα ΚΑΠ για να
επωφεληθούν από το συγκεκριµένο καθεστώς και έχουν πρώτο ΟΣ∆Ε την περίοδο 2019-2022. Ο ευρωπαϊκός κανονισµός δεν ξεκαθαρίζει αν θα πρέπει και αυτοί να αποδεικνύουν ότι έχουν τα κατάλληλα προσόντα ή/και δεξιότητες για
τη λήψη της ενίσχυσης.
Αν τελικά ισχύσει και για τους
«παλιούς» η υποχρέωση κατάρτισης, δεν αποκλείεται τελικά να κοπεί πρόωρα (πριν τη λήξη της πενταετίας) το σχετικό πριµ.

Δικαιούχοι

∆ικαιούχοι της
«Συµπληρωµατικής
Εισοδηµατικής Ενίσχυσης
των Νέων Γεωργών» είναι
ενεργοί αγρότες κάτω των
40 ετών που έχουν
εγκατασταθεί στη γεωργία
την πενταετία πριν την
αίτηση της ενίσχυσης.

Προσόντα

Η νέα ΚΑΠ αναφέρει ότι
για πρώτη φορά τα κράτηµέλη είναι υποχρεωµένα
να θέτουν ως όρο, οι
δικαιούχοι να διαθέτουν τα
κατάλληλα προσόντα ή/και
δεξιότητες για να είναι
δικαιούχοι αυτής της
συµπληρωµατικής
ενίσχυσης.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
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Αντιδράσεις για εξαίρεση από τις συνδεδεµένες και
από παραγωγούς µήλων, σταφίδας, πορτοκαλιού

Αναδιανεµητική, σταθερή ανά στρέµµα, χωρίς
σκάλα, προτείνουν οι σύµβουλοι για τη νεά ΚΑΠ

Μετά την πρώτη αντίδραση από τους καλλιεργητικές βιοµηχανικής
ντοµάτας σχετικά µε το ενδεχόµενο εξαίρεσης του προϊόντος που
παράγουν από τις συνδεδεµένες της νέας ΚΑΠ, τώρα οι Αγροτικοί
Σύλλογοι Αγιάς διεκδικούν την παραµονή του µήλου και από την Ηλεία
ακούγονται παρόµοια αιτήµατα για το πορτοκάλι χυµοποίησης. Το
ρεπορτάζ της Agrenda πάντως αναφέρει πως ήδη η µάχη µοιάζει χαµένη
για τα καθεστώτα σηροτροφίας, καρπών µε κέλυφος και ζαχαρότευτλων,
ενώ µεγάλες αλλαγές αναµένονται στους όρους ενίσχυσης για τα βοοειδή.

Η πρόταση που έχει στα χέρια του το ΥΠΑΑΤ από την οµάδα συµβούλων
για τη νέα ΚΑΠ αναφέρει πως η αναδιανεµητική ενίσχυση θα δοθεί για
αγρότες µε: Για την ΠΕ1: Βοσκοτόπια: 30-120 στρέµµατα, για την ΠΕ2:
Αροτραίες καλλιέργειες: 20-90 στρέµµατα, για την ΠΕ3: ∆ενδρώδεις
καλλιέργειες και αµπελώνες: 10-30 στρέµµατα. Οι τελευταίες
πληροφορίες αναφέρουν πως οι συζητήσεις για τα παραπάνω καταλήγουν
να µην υπάρχει σκάλα για την επιδότηση (λιγότερα στρέµµατα,
περισσότερη ενίσχυση κ.ο.κ), αλλά να µένει σταθερή ανά στρέµµα.

Ακριβές εισροές
και με φθηνά
δικαιώματα

kontonis@agronews.gr

Μήπως τελικά είναι καλύτερο να
πουλήσουν από τώρα τα δικαιώµατα βασικής ενίσχυσης και σε µία ικανοποιητική τιµή, παρά να περιµένουν να χάσουν δραµατικά την
αξία τους όσο παράλληλα η ενεργοποίησή τους θα επιφέρει νέες γραφειοκρατικές υποχρεώσεις.
Αυτό είναι ένα ερώτηµα που απασχολεί ήδη µερίδα κυρίως των
µεγαλύτερων επαγγελµατικών αγροτικών εκµεταλλεύσεων της Ευρώπης ενόψει της νέας ΚΑΠ. Όσο προχωρά ο σχεδιασµός για τα
στρατηγικά σχέδια γίνεται κατανοητό ότι η αξία των δικαιωµάτων θα
µειωθεί σε τέτοιο βαθµό που τελικώς να µην αξίζει ο κόπος ενεργοποίησής τους, µετά την αυστηροποίηση των κανόνων λήψης της
βασικής πληρωµής. Φυσικά αυτό
δεν σηµαίνει πλήρης εγκατάλειψη των άµεσων ενισχύσεων. Συνδεδεµένες, νέα καθεστώτα πρασινίσµατος και συµπληρωτική πληρωµή νεαρών αγροτών ενεργοποιούνται ακόµα και χωρίς δικαιώµατα, παρά µόνο µε την επιλέξιµη γη
στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ.
Σε αυτό το µήκος κύµατος κινείται
άρθρο της ιρλανδικής Independent
που αναφέρει ότι πλέον τις επαγ-

γελµατικές εκµεταλλεύσεις τις ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο οι
αυξήσεις στα κόστη, παρά οι επικείµενες µειώσεις στα δικαιώµατα
που τελικά «αποτελούν απλά έναν
πολιτικό µοχλό πίεσης».
«Η πραγµατική απειλή για τη γεωργία είναι το κόστος της επιχειρηµατικής δραστηριότητας – από το
εργατικό δυναµικό, το κόστος των
λιπασµάτων, το κόστος ενέργειας,
αυτά τα πάγια κόστη χωρίς τα οποία
δεν µπορούµε να λειτουργήσουµε»,
αναφέρει ο πρόεδρος της πρωτοβάθµιας συνεταιριστικής οργάνωσης της χώρας IFA, Eddie Downey.
Η αξία των άµεσων ενισχύσεων έχει «µειωθεί δραµατικά» ενώ το πάγιο κόστος λειτουργίας µιας αγροτικής επιχείρησης «έχει ξεπεράσει
κάθε όριο», συµπληρώνει το άρθρο,
λέγοντας πως κάποιοι βλέπουν ως
λύση το «ξεφόρτωµα» των δικαιωµάτων, ίσως λόγω αναγκών ρευστότητας, πριν το ξεκίνηµα της νέας ΚΑΠ όπου οι εκπλήξεις ειδικά

Ιστορικά δικαιώµατα
Προς το παρόν οι περισσότεροι
έχοντες ιστορικά δικαιώµατα
και µία δουλεµένη εκµετάλλευση, δεν µοιάζουν διατεθειµένοι να µεταβιβάσουν
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ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Αυξημένες
κατά 40%

Όσο η αξία των ενισχύσεων μειώνεται
δραματικά ενώ το κόστος λειτουργίας μιας
εκμετάλλευσης ξεπερνά κάθε όριο, ο κόπος για
την ενεργοποίηση δικαιωμάτων μοιάζει μάταιος

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Agrenda

το 2023 ενδέχεται να είναι πολλές
σε σχέση µε τις άµεσες ενισχύσεις.

Απεµπλοκή 500 εκατ. ευρώ από
τα δικαιώµατα ενίσχυσης
Στην Ελλάδα προς το παρόν το
θέµα των άµεσων ενισχύσεων της
νέας περιόδου δεν έχει ξεκαθαριστεί επισήµως, οπότε κανείς δεν
µπορεί να γνωρίζει µε σιγουριά το
πώς θα πρέπει να κινηθεί σε σχέση µε τα δικαιώµατα. Οι µέχρι τώρα εκτιµήσεις µιλάνε για ενισχύσεις αξίας 500 εκατ. ευρώ που θα
απεµπλακούν από τα δικαιώµατα.
Όπως και να έχει πάντως, για τις
µικροµεσαίες εκµεταλλεύσεις που
θα λάβουν και την αναδιανεµητική

ενίσχυση ίσως τα πράγµατα να είναι καλύτερα σε όρους στρεµµατικής επιδοτήσης. Προς το παρόν στη
χώρα µας οι περισσότεροι έχοντες
ιστορικά δικαιώµατα και µία δουλεµένη εκµετάλλευση, ακόµα και
µε το άκουσµα της ισχυρής µείωσης της µοναδιαίας αξίας έως το
2026, δεν µοιάζουν διατεθειµένοι
να µεταβιβάσουν.
Άλλωστε η µείωση θα γίνει σε
τέσσερα ισόποσα βήµατα ξεκινώντας από το 2023 οπότε κατά µία
έννοια, χρόνος ακόµα υπάρχει. Μένει να φανεί αν θα παραµείνει έτσι
το πράγµα και µετά τις επίσηµες ανακοινώσεις για το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο.

Αύξηση κατά 40% σε σχέση
µε το 2020 είδαν φέτος οι
µεταβιβάσεις δικαιωµάτων,
καθώς διαµορφώθηκαν το 2021
στις 41.747 έναντι 30.131
την περσινή χρονιά. Μάλιστα,
εκτιµάται πως το νούµερο των
µεταβιβάσεων για το 2022
θα είναι ακόµα πιο µεγάλο και
ενδέχεται να ξεπεράσει τις
65.000 καθώς είναι η τελευταία
χρονιά της τρέχουσας περιόδου,
ενώ θα αναζητήσουν δικαιώµατα
και οι Νέοι Αγρότες του 2021
που δεν κατάφεραν να
καλυφθούν από το φετινό
Εθνικό Απόθεµα. Στην τρέχουσα
περίοδο σχετικό σηµείο
«καµπής» αποτέλεσε το 2017
µε 64.000 µεταβιβάσεις
(υπερδιπλάσιες σε σχέση µε
σήµερα), ωστόσο για τη νέα
περίοδο που δεν θα υπάρξει
χορήγηση νέων δικαιωµάτων,
το κύµα µεταβιβάσεων που έχει
ξεκινήσει από το 2021,
αναµένεται να επεκταθεί ακόµα
πιο δυναµικά και το 2022.
Υπενθυµίζεται ότι ο αριθµός
µεταβιβάσεων για το 2019
έφτασε τις 34.484, το 2018
οι µεταβιβάσεις ανήλθαν στις
42.155, το 2017, έγιναν
συνολικά 64.370 και για το
2016 ο συνολικός αριθµός
των αιτήσεων µεταβίβασης
δικαιωµάτων ανήλθε στις
40.476. Να σηµειωθεί εδώ
πως το 2017, αυξήθηκε η
παρακράτηση στην αξία των
δικαιωµάτων από το 20%
στο 25%, ποσοστό που ισχύει
έως σήµερα.
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Όψιμα κεράσια στις αποζημιώσεις 13,37 εκατ.
Κυρίως τα όψιµα κεράσια της Πέλλας, για τα οποία δεν είχε
δοθεί προκαταβολή καθώς αναµένονταν τα πορίσµατα, αφορά
η πληρωµή του νέου πακέτου αποζηµιώσεων ΕΛΓΑ για τον
παγετό της άνοιξης. Στην πληρωµή συνολικού ποσού
13.372.350,81 ευρώ σε 8.516 δικαιούχους αγρότες για φυτικό
και ζωικό κεφάλαιο, που πιστώθηκαν την Πέµπτη 4 Νοεµβρίου,
οι αποζηµιώσεις για τα κεράσια ανέρχονται στο 40% επί του
πορίσµατος, εντός κανονισµού ΕΛΓΑ. Με αφορµή την εν λόγω

πληρωµή, ο βουλευτής Πέλλας της Ν∆ Λάκης Βασιλειάδης,
σε σχετική ανακοίνωση του αναφέρει ότι «η πληρωµή γίνεται
βάσει του ΟΣ∆Ε 2021, καθώς ολοκληρώθηκε ο συσχετισµός
στοιχείων ΕΛΓΑ και ΟΠΕΚΕΠΕ». Επιπλέον, σύµφωνα µε τον
βουλευτή, «θα γίνει πληρωµή και σε βερίκοκα και δαµάσκηνα,
µόνον όσα έχουν πάρει οριζόντια προκαταβολή βάσει
αποκλειστικά της αναγγελίας στα τέλη Μαρτίου. Πρόκειται
για εκκαθάριση σε προσέγγιση του 40% επί του πορίσµατος».

Μετά το τσεκ

θα γράψουν μείον
και τα Προγράμματα
Απώλειες ενισχύσεων και στη Βιολογική Κτηνοτροφία,
λόγω βοσκοτόπων, φοβούνται οι παραγωγοί
ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ∆ΟΥΣΚΑ
douska@agronews.gr

Μετά τη χειρότερη -όπως αποδείχτηκε- όλων των
εποχών πληρωµή προκαταβολής του τσεκ και
την ανάγκη αφενός να γίνουν άµεσα και σωστά οι διορθώσεις, ώστε αφετέρου να ακολουθήσει το συντοµότερο µια συµπληρωµατική πίστωση, η αγωνία των παραγωγών µετατίθεται
τώρα στα Προγράµµατα. Υπό κανονικές συνθήκες και βάσει του κοινοτικού κανονισµού, µέχρι το τέλος του µήνα, θα πρέπει τουλάχιστον
να «γραφτεί» η πληρωµή της προκαταβολής
Βιολογικών και Νιτρικών, ωστόσο το ζητούµενο είναι αν και κατά πόσο όλα αυτά τα θέµατα
µε την κατανοµή των βοσκοτόπων και τη νέα
ΚΥΑ περάσουν και σ’ αυτή την πίστωση και φανούν στα ποσά που θα βρουν στους λογαριασµούς τους, κατά βάση οι κτηνοτρόφοι. Άλλωστε είναι δεδοµένο ότι στο πρόγραµµα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας οι δικαιούχοι πληρώνονται µε βάση τον βοσκότοπο που δηλώνουν.
Προς το παρόν, πάντως, και µέχρι και τη ∆ευτέρα 15 Νοεµβρίου οι κτηνοτρόφοι πρέπει να
ολοκληρώσουν τη διαδικασία απογραφής του
ζωικού τους κεφαλαίου ώστε να γίνουν οι δια-

σταυρωτικοί έλεγχοι και να συµπεριληφθούν
στην πληρωµή της προκαταβολής, χωρίς «παρατράγουδα» και µειώσεις ενισχύσεων.
Εν τω µεταξύ, τέθηκε µε πάνω από ένα µήνα καθυστέρηση και η εφαρµογή για τις διορθώσεις προφανών σφαλµάτων µέσω διοικητικών πράξεων έτους αιτήσεων 2021. Στην ανακοίνωση του Οργανισµού Πληρωµών ξεκαθαρίζεται ότι όσον αφορά τις µεταβολές των αιτήσεων και την υποβολή αιτηµάτων διοικητικής πράξης αναφορικά µε τα µέτρα αγροτικής
ανάπτυξης, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί µέχρι την Πέµπτη 11 Νοεµβρίου. Πρόκειται ωστόσο για εξαιρετικά περιορισµένα χρονικά περιθώρια, γεγονός που σηµαίνει ότι δεν αποκλείεται κάποιοι από τους δικαιούχους να µην προλάβουν την προθεσµία, µε αποτέλεσµα να λάβουν µειωµένα ποσά ενισχύσεων.

Παράταση
Παρατείνεται κατά τρεις µήνες η
προθεσµία κατάθεσης των αιτηµάτων
πληρωµής της ∆ράσης 10.2.1 Γενετικοί
Πόροι στην κτηνοτροφία

Εγκρίσεις πιστώσεων για τα Προγράµµατα
Ολοκληρώθηκαν, κατά το πως ορίζει η σχετική διαδικασία, οι εγκρίσεις διάθεσης των πιστώσεων των ποσών που αφορούν τα Προγράµµατα για δεσµεύσεις του έτους 2021. Μετά τα
Βιολογικά (Γεωργία και Κτηνοτροφία) µε ποσό
90,09 εκατ. ευρώ, σειρά πήραν η Νιτρορύπανση µε 37,34 εκατ. ευρώ, το Κοµφούζιο -και για
τις 3 προσκλήσεις- µε 8,13 εκατ. ευρώ, η ζιζανιοκτονία ορυζώνων µε 1,66 εκατ. ευρώ, ο Αµπελώνας Θήρας µε 467.000 ευρώ και ο Ελαιώνας Άµφισσας µε 910.000 ευρώ.

∆ιορθώσεις επί της ενιαίας, διασταυρώσεις
µε την ΑΑ∆Ε και µεταβιβάσεις
Μετά και την έναρξη της λειτουργίας του συστήµατος των διοικητικών πράξεων, στα πρώτα και εύκολα που µπορούν να γίνουν και θα
έπρεπε να είχαν γίνει αν ο µηχανογράφος δεν
κρατούσε πεισµατικά κλειστή τη σχετική εφαρµογή, θα είναι οι διορθώσεις µετά από τις διασταυρώσεις µε τα στοιχεία της ΑΑ∆Ε για την
τεκµηρίωση ιδιοκτησίας που αφορά 63.216
παραγωγούς και 113.379 αγροτεµάχια, αλλά
και ο έλεγχος των 4.114 παραγωγών οι οποίοι βρέθηκαν µε µεγάλη απόκλιση µεταξύ δηλωθέντων και προσδιορισθέντων στοιχείων.
Μάλιστα, το πρόβληµα δεν είναι µικρό, γιατί πέρα από τις εκτάσεις που δεν λήφθηκαν υπόψη στην πληρωµή, φαίνεται πως δηµιουργήθηκαν αδικαιολόγητα σηµαντικές ποινές
αλλά και πολυετείς κυρώσεις. Οι γνώστες του
θέµατος αναφέρουν ότι αυτό έχει να κάνει µε
τη λειτουργία του µηχανογραφικού ελέγχου.
Στις εκκρεµότητες και οι 4.120 αγρότες και
κτηνοτρόφοι για τους οποίους εκκρεµεί η ολοκλήρωση του διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων µεταβίβασης δικαιωµάτων (προσκόµιση συµπληρωµατικών δικαιολογητικών, σύνθετες περιπτώσεις κληρονοµιάς κλπ.). Σύµφωνα µε τα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο συνολικός
αριθµός των αιτήσεων µεταβίβασης δικαιωµάτων ανήλθε στις 41.747.

ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 2021

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

90,09
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΝΙΤΡΟΡΥΠΑΝΣΗ

37,34
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ
ΘΗΡΑΣ

ΕΛΑΙΩΝΕΣ
ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΙΑ
ΟΡΥΖΩΝΩΝ

8,13

467.000

910.000

1,66

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Απογραφή
αιγοπροβάτων
ως 15 Νοέμβρη
Μέχρι και τη ∆ευτέρα 15 Νοεµβρίου
καλούνται να ολοκληρώσουν τις
διαδικασίες απογραφής του ζωικού
τους κεφαλαίου οι δικαιούχοι των
Βιολογικών και Αυτόχθονων
Φυλών, προκειµένου να τρέξουν
οι διασταυρωτικοί έλεγχοι και να
συµπεριληφθούν στην πληρωµή της
προκαταβολής που -σύµφωνα µε
τον κοινοτικό κανονισµό - πρέπει να
ολοκληρωθεί έως τις 30 Νοεµβρίου.
Ειδικότερα, η σχετική ανακοίνωση
του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει τα εξής:
«Στο πλαίσιο των απαιτούµενων
διοικητικών / διασταυρωτικών
ελέγχων για τον υπολογισµό
πληρωµής προκαταβολής µέχρι
30.11.2021 των Μέτρων 10 και 11
θα χρησιµοποιηθούν για την
πληρωµή προκαταβολής τα
δεδοµένα της ψηφιακής υπηρεσίας
κοινοποίησης της ετήσιας
απογραφής του ζωικού κεφαλαίου
εκµεταλλεύσεων αιγοπροβάτων
του ΥπΑΑτ. Επισηµαίνεται ότι:
Για τους δικαιούχους δράσεων
που έχουν στην κατοχή τους
περισσότερους του ενός κωδικούς
EL θα πρέπει να κάνουν απογραφή
για όλους τους EL την ίδια
ηµεροµηνία στην ΚΒ∆ δεδοµένου
ότι για την κάθε ηµεροµηνία
αθροίζονται τα ζώα όλων των EL
και το αποτέλεσµα του ελέγχου
προκύπτει από την ηµεροµηνία µε
το µικρότερο αριθµό ζώων.
Για τους δικαιούχους της ∆ράσης
10.1.09 που έχουν δύο (2) ή
περισσότερες φυλές αιγοπροβάτων,
ή/και έχουν χοιροτροφικές
εκµεταλλεύσεις, επιπλέον της
ετήσιας απογραφής µέσω της
ψηφιακής υπηρεσίας για τα
αιγοπρόβατα και για όλες τις
εκµεταλλεύσεις χοιρινών, θα πρέπει
να προσκοµίσουν και το χειρόγραφο
µητρώο στις Περιφερειακές
∆ιευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ µέχρι
και την Τετάρτη 17 Νοεµβρίου.
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Τα πυρά φαίνεται να
συγκεντρώνουν άλλη µια
φορά ο υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός
και ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ
∆ηµήτρης Μελάς, οι χειρισµοί
των οποίων έφεραν τη
χειρότερη πληρωµή από
καταβολής ΟΠΕΚΕΠΕ
και ΟΣ∆Ε.

ΛΕΙΨΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Παραίτηση
του υπουργού
ζητούν αγρότες

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Καταιγιστικές διαστάσεις παίρνει το
θέµα της διαχείρισης των κοινοτικών ενισχύσεων, σε συνδυασµό µε
τις µεγάλες απάτες που έχουν γίνει
στη διαχείριση των βοσκοτόπων, όπως αυτά αποτυπώθηκαν στην τελευταία πληρωµή της 26ης Οκτωβρίου µε περισσότερους από 50.000
αγρότες να έχουν µείνει απλήρωτοι για µεγάλο µέρος των δικαιωµάτων τους, τους κτηνοτρόφους
να έχουν υποχρεωθεί (θεσµικά µάλιστα) σε πρωτοφανείς περικοπές
και το σύνολο των δικαιούχων να
έχει υποστεί οριζόντιο «κούρεµα»
της τάξεως του 2,4%.
Σηµειωτέον ότι το θέµα της προκαταβολής του τσεκ απασχόλησε
για ώρες συνάντηση µελών της Κοινοβουλευτικής Οµάδας της Ν∆, η
οποία προκλήθηκε µε πρωτοβουλία Κρητικών Βουλευτών και στην
οποία παραβρέθηκαν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες και εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων από την Κρήτη.
Τα πυρά φαίνεται να συγκεντρώνει άλλη µια φορά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιος Λιβανός και φυσικά ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ηµήτρης Μελάς, οι χειρισµοί των οποίων έφεραν τη χειρότερη πληρωµή από καταβολής ΟΠΕΚΕΠΕ και ΟΣ∆Ε.
Αυτό που δείχνει να προκρίνεται είναι µια συµπληρωµατική
πληρωµή το ταχύτερο δυνατό, η
υλοποίηση της οποίας θα εκτονώσει την κατάσταση σε ότι αφορά «τεχνικού χαρακτήρα» (ΑΤΑΚ,
Ε9, περιοχές Natura κ.α.) αποκλεισµούς δικαιούχων από ενισχύσεις, προκειµένου στη συνέχεια
να δοθεί χρόνος ώστε να αντιµετωπισθούν ενδελεχώς κρίσιµα ζητήµατα που έχουν να κάνουν µε
κατανοµές βοσκοτόπων -κυρίως
προς το οργανωµένο σύστηµα υπεξαίρεσης ενισχύσεων- και επίλυσης των όποιων θεσµικού χαρακτήρα ζητηµάτων δυσκολεύουν

Σε Λιβανό και Μελά η πολιτική ευθύνη

Διορθωτική πληρωμή
κοιτά ο ΟΠΕΚΕΠΕ
Στόχος η εκτόνωση της κατάστασης για αποκλεισμούς παραγωγών
µια δίκαιη και αντικειµενική εκκαθάριση µέχρι τα Χριστούγεννα.
Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι τα προβλήµατα µε τη διασταύρωση των ΑΤΑΚ της αίτησης µε
την ΑΑ∆Ε εντοπίζονται και στην
ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την
πληρωµή και αφορούν 113.379
αγροτεµάχια, που δεν δείχνει να
οφείλεται σε λάθος δήλωση των
γεωργών, αλλά στον ατελή τρόπο µε τον οποίο έγινε η σύγκριση των στοιχείων.
Εν τω µεταξύ, η αιφνίδια απόφαση Λιβανού, µε την οποία τίθεται κάπως απότοµα θέµα ανάκλησης δικαιωµάτων, ο τρόπος
µε τον οποίο αυτή πρωτοκολλήθηκε και το γεγονός ότι δεν θέ-

λησε να την υπερασπισθεί ιδιαίτερα στη Βουλή, υποστηρίζοντας
αντίθετα ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ όλα
βαίνουν καλώς, έχει «ανοίξει χαραµάδες» στη µέχρι σήµερα τακτική του και δεν αποκλείεται να
λειτουργήσει ως θρυαλλίδα σοβαρών πολιτικών εξελίξεων µε
επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την
πλατεία Βάθη.
Αυτό που προέχει σήµερα, φωνάζουν οι αγρότες και πολιτικά στελέχη απ’ όλες τις κατευθύνσεις, είναι µια συµπληρωµατική πληρωµή,
η οποία θα δώσει τέλος στις µεγάλες αδικίες σε βάρος των πραγµατικών δικαιούχων ενισχύσεων και
φυσικά θα εκτονώσει την ένταση
που κυριαρχεί σήµερα µεταξύ των

αγροτών σε όλη τη χώρα.
Παράλληλα και µέχρι να «τρέξει» η εκκαθάριση, θα πρέπει να
ανοίξει η συζήτηση για την µεταφορά των δεδοµένων του ΟΣ∆Ε
στην ψηφιακή πλατφόρµα του υπουργείου Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης (opengov.gr) και ταυτόχρονα
να γίνει πραγµατική ανάληψη της
ευθύνης για τις κοινοτικές ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενδεχοµένως να χρειασθεί προηγουµένως ένα γενναίο ξεκαθάρισµα ή
ακόµα και επανίδρυση του ΟΠΕΚΕΠΕ µε νέο δυναµικό και πρόσωπο, έτσι ώστε να µπορεί να ανταποκριθεί στο ρόλο του χωρίς
τα «µπαστουνάκια» των τενχικών
συµβούλων.

Πληθαίνουν οι φωνές
διαµαρτυρίας των κοµµένων
από την προκαταβολή της
άµεσης ενίσχυσης που έγινε την
περασµένη εβδοµάδα, µε τους
δυσαρεστηµένους αγρότες και
κτηνοτρόφους σε ολόκληρη τη
χώρα να προχωρούν σε
ζυµώσεις αντίδρασης απέναντι
σε αυτήν την πρωτοφανή
αναστάτωση που προκάλεσε
η ελλειµµατική πληρωµή.
Τον απόηχο της πληρωµής
που είδε πετσοκοµµένες τις
κοινοτικές ενισχύσεις των
αγροτών και των κτηνοτρόφων,
ακολουθεί ένα έντονο κύµα
αγανάκτησης, ενώ πλέον
αρκετοί συνεταιρισµοί και
Ενώσεις αγροτών δεν διστάζουν
να ζητήσουν ακόµα και την
παραίτηση του υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου
Λιβανού. Η µέχρι σήµερα
αξιολόγηση της κατάστασης
έρχεται να επιβεβαιώσει τις
αδικαιολόγητες αδυναµίες του
συστήµατος να προχωρήσει
στην ταυτοποίηση της
ταυτότητας ακινήτου (ΑΤΑΚ)
και στις επιλεξιµότητες.
Λάδι στη φωτιά έριξε και η
ανακοίνωση του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης, η οποία
όχι µόνο δεν έδωσε απαντήσεις
στα δεκάδες ερωτήµατα για την
κατανοµή της πληρωµής, αλλά
προκάλεσε και τη µήνη των
κτηνοτρόφων µε την άστοχη
κατάληξη «Τα σκυλιά αλυχτάνε
αλλά το καραβάνι προχωρά».
Οι πληροφορίες θέλουν τους
κτηνοτρόφους, οι οποίοι
άλλωστε είναι και η δυνατότερη
φωνή αντίδρασης στο πλιάτσικο
που συντελείται τα τελευταία
χρόνια µε τα δικαιώµατα των
βοσκοτόπων αλλά και στην
οριζόντια άδικη «λύση»
της νέας ΚΥΑ, να έχουν πάρει
προσωπικά την επίµαχη
διατύπωση, αξιολογώντας πως
και επίσηµα πλέον η ηγεσία της
Βάθη, τους βάζει απέναντί της
και ζητούν ανοιχτά την
αντικατάσταση του υπουργού
Λιβανού.

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

Agrenda

9

Πλήρης ανάκληση δικαιωμάτων
Αφού μάλλιασε η γλώσσα μας, ήρθε η πρώτη απόφαση που αντιστρατεύεται τα σκάρτα δικαιώματα από το Εθνικό Απόθεμα
Την πλήρη ανάκληση δικαιωµάτων που
προήλθαν από το Εθνικό Απόθεµα έπειτα από «ψευδή γεγονότα» προβλέπει νέα υπουργική Απόφαση, η οποία
ξεχωρίζει περιπτώσεις κατά τις οποίες
τυχόν επιδοτήσεις θα επιστρέφονται
από όσους τις έλαβαν, εφόσον διαπιστωθεί η µη άσκηση γεωργικής δραστηριότητας και η καταχρηστική εκµίσθωση ή µεταβίβασή τους σε τρίτους.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός
ότι ενώ η εν λόγω υπουργική απόφαση, φαίνεται ικανή να ρυθµίσει και να
µπλοκάρει σε µεγάλο βαθµό τα φαινόµενα απάτης που αποµύζησαν όλο
τα τελευταία χρόνια τους πόρους από
το Εθνικό Απόθεµα, το υπουργείο απέφυγε να προωθήσει επικοινωνιακά το νέο πλαίσιο. Συγκεκριµένα η ΥΑ
προβλέπει ότι όσοι έλαβαν δικαιώµατα από το Εθνικό Απόθεµα θα πρέπει
να τα ενεργοποιήσουν οι ίδιοι έως το
επόµενο έτος αιτήσεων, αλλιώς αυτά
θα επιστρέφουν πίσω στο Απόθεµα.

Η τροποποίηση της µε αριθµ.
1930/81861/22-07-2015 ΥΑ
Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής :
1. Η περίπτωση δ του σηµείου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Γεωργούς που ως αποτέλεσµα ελέγχου στις υποβληθείσες ενιαίες αιτήσεις ενίσχυσης εντός της υφιστάµενης
προγραµµατικής περιόδου έχει διαπιστωθεί η δήλωση και υποβολή ψευδών
ή τεχνητών στοιχείων προκειµένου να
λάβουν την αντίστοιχη χρηµατοδότηση».
2. Η περίπτωση θ του σηµείου 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«θ) Γεωργούς οι οποίοι δεν είναι πολίτες κράτους µέλους της ΕΕ και δεν διαθέτουν άδεια διαµονής επί µακρόν δι-

αµενόντων ή άδεια διαµονής µε πλήρη πρόσβαση στην αγορά εργασίας ή
στην επιχειρηµατική δραστηριότητα».
3. Μετά το σηµείο 6 προστίθεται το
σηµείο 7 ως εξής :
«7. Το εθνικό απόθεµα χρησιµοποιείται κατά προτεραιότητα, για να στηρίξει τη συµµετοχή γεωργών νεαρής
ηλικίας και γεωργών που αρχίζουν τη
γεωργική δραστηριότητά τους στο καθεστώς βασικής ενίσχυσης. Προς αποφυγή δηµιουργίας τεχνητών συνθηκών για την απόκτηση δικαιωµάτων
βασικής ενίσχυσης, καθώς και καταχρηστικής εκµετάλλευσης των δικαιωµάτων αυτών από τους δικαιούχους,
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 60 του κανονισµού (ΕΕ) 1306/2013 και της πάγιας νοµολογίας του ∆.Ε.Ε. περί απαγόρευσης της καταχρηστικής εκµετάλλευσης των πλεονεκτηµάτων που προβλέ-

πει το δίκαιο της Ένωσης, ορίζεται ότι:
Η χορήγηση δικαιωµάτων βασικής
ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα ανακαλείται και τα δικαιώµατα οδηγούνται
προς αναπλήρωση του ποσού του αποθέµατος, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες
οι αιτούντες δηµιούργησαν τεχνητά τις
προϋποθέσεις για την απόκτηση των δικαιωµάτων αυτών, µε σκοπό να µην ασκήσουν γεωργική δραστηριότητα αλλά να προβούν σε καταχρηστική εκµίσθωση ή µεταβίβασή τους σε τρίτους. Η
εκµίσθωση ή µεταβίβαση αυτή είναι άκυρη και τα τυχόν καταβληθέντα στους
τρίτους ποσά ενίσχυσης ανακτώνται ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Ως τεχνητή δηµιουργία προϋποθέσεων νοείται ιδίως η παράσταση και υποβολή ψευδών γεγονότων ως αληθών
ή η αθέµιτη απόκρυψη ή παρασιώπηση αληθινών γεγονότων, η οποία συ-

νίσταται σε οποιαδήποτε ανακοίνωση,
δήλωση ή ισχυρισµό, στον οποίο υπάρχει ανακριβής απόδοση της πραγµατικότητας, είτε αυτή είναι ρητή, είτε συνίσταται σε συµπεριφορά των δικαιούχων και αποσκοπεί στη χορήγηση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το
εθνικό απόθεµα, χωρίς την πρόθεση
άσκησης γεωργικής δραστηριότητας.
Ως ψευδή γεγονότα θεωρούνται:
Η δήλωση εκτάσεων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών που να αποδεικνύουν τη νόµιµη κατοχή και χρήση της
Η δήλωση ζωϊκού κεφαλαίου χωρίς
την ύπαρξη παραστατικών που αποδεικνύουν τη νόµιµη κατοχή του
Η αίτηση χορήγησης δικαιωµάτων από το εθνικό απόθεµα για τη δηµιουργία γεωργικής εκµετάλλευσης,
χωρίς την πραγµατική βούληση του δικαιούχου να προβεί στην εν λόγω δρα-

στηριότητα, η οποία προκύπτει από την
µη υποβολή αίτησης ή την µη ενεργοποίηση των ληφθέντων δικαιωµάτων
το επόµενο έτος αιτήσεων, εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας (θάνατος δικαιούχου, ασθένεια αποδεικνυόµενη
από ιατρικά στοιχεία που, µετά το χρόνο χορήγησης, απαγορεύει την άσκηση γεωργικής δραστηριότητας κ.λ.π.).
Καταχρηστική είναι η εκµίσθωση ή
η µεταβίβαση δικαιωµάτων βασικής ενίσχυσης από το εθνικό απόθεµα, ιδίως όταν οι δικαιούχοι τα εκµισθώνουν
ή τα µεταβιβάζουν νοµότυπα, προκειµένου να αποκοµίσουν οικονοµικό όφελος, κατά καταστρατήγηση του σκοπού της δηµιουργίας εθνικού αποθέµατος και της χορήγησης των δικαιωµάτων από αυτό, ο οποίος συνίσταται
ακριβώς στην ενίσχυση της άσκησης
γεωργικής δραστηριότητας.

Άνοιξε η πλατφόρμα για διοικητικές πράξεις
Εκπρόθεσµα κατά ενάµιση µήνα από το σύνηθες κι έπειτα από την τεράστια κατακραυγή που προκάλεσε η κακοπληρωµή της προκαταβολής του τσεκ την περασµένη εβδοµάδα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανοίγει την εφαρµογή ∆ιοικητικών Πράξεων ΕΑΕ 2021, για ηλεκτρονικές καταχωρήσεις παραγωγών που επιθυµούν
να µεταβάλουν στοιχεία των αιτήσεών τους.
Στόχος, να γίνουν οι διοικητικές πράξεις
ώστε να σβηστούν έστω και µε καθυστέρηση κάποια από τα λάθη που στέρησαν ενι-

Οι µεταβολές αιτήσεων ενίσχυσης
και η υποβολή αιτηµάτων διοικητικής
πράξης επιτρέπονται έως 31/1/2022.

σχύσεις από τους δικαιούχους στην πληρωµή της προκαταβολής. Τα αιτήµατα διοικητικών πράξεων για το έτος 2021 καταχωρούνται µόνο ηλεκτρονικά. Οι γεωργοί που επιθυµούν να µεταβάλουν στοιχεία των αιτήσεών τους, στο πλαίσιο διόρθωσης προφανών
σφαλµάτων, υποβάλουν τις αλλαγές συγκεκριµένων πεδίων της οριστικής ΕΑΕ 2021 είτε
µέσω των ΚΥ∆ που είχαν αρχικά απευθυνθεί
για την ΕΑΕ 2021 είτε στο ΟΠΣΕΑΕ.
Για το 2021 δεν επιτρέπεται η αλλαγή ΚΥ∆
από τον παραγωγό. Οι τροποποιήσεις των αιτήσεων καταχωρούνται ηλεκτρονικά από το
ΚΥ∆ στο οποίο υπεβλήθη η ΕΑΕ για λογαριασµό του παραγωγού ή από τον ίδιο τον παραγωγό online απευθείας στο ΟΠΣΕΑΕ.
Ο παραγωγός έχει το δικαίωµα να τροπο-

ποιήσει όσα από τα επιτρεπτά πεδία της αίτησης επιθυµεί, τα οποία ορίζονται ως προφανή σφάλµατα, µε την εξής κατηγοριοποίηση:
Α) Για µεταβολές που δεν εµπίπτουν σε
κανόνα ελέγχου, καταχωρίζονται απευθείας
στην ΕΑΕ από τον χρηστή και οριστικοποιείται η ΕΑΕ χωρίς αίτηµα διοικητικής πράξης.
Β) Για µεταβολές που απαιτείται έλεγχος,
όπως περιγράφεται στη σχετική εγκύκλιο,
υποβάλλεται αίτηµα διοικητικής πράξης.
Οι µεταβολές καταχωρίζονται απευθείας
στην ΕΑΕ από τον χρηστή αλλά απαιτείται
η ηλεκτρονική υποβολή αιτήµατος διοικητικής πράξης προκειµένου να αξιολογηθεί
από ελεγκτή του ΟΠΕΚΕΠΕ και εν συνεχεία
να οριστικοποιηθεί η ΕΑΕ σύµφωνα µε το
αποτέλεσµα της αξιολόγησης.
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Λιπάσματα
με τριπλή τιμή

Τ

ιµές έως τρεις φορές επάνω σε σχέση µε ένα χρόνο πριν παρουσιάζουν
το τελευταίο διάστηµα τα λιπάσµατα.
Ενδεικτικά, «η ουρία είναι στα 900
δολάρια ο τόνος από τα 300, πολύ ψηλά και η
νιτρική αµµωνία και τα ασβεστούχα, ενώ και
στα υπόλοιπα η τιµή είναι τουλάχιστον διπλάσια» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ Γιάννης
Βεβελάκης. Όπως φαίνεται, ο χειµώνας και οι
φθινοπωρινές καλλιέργειες θα βγουν µε αυτές τις τιµές, ενώ όποια ελπίδα για διόρθωση
µεταφέρεται για τις εαρινές σπορές. Ήδη πολλοί οργανωµένοι παραγωγοί έχουν στοκάρει
προϊόν, προκειµένου να ανταπεξέλθουν στς ανάγκες της νέας καλλιεργητικής περιόδου και
να γλιτώσουν κάτι από το αυξηµένο κόστος.
Η βάση (πριµ) επί του χρηµατιστηρίου στην
ελληνική αγορά βάµβακος έχει αρχίσει να πιέζεται και µάλιστα σηµαντικά για τα µεταβροχικά βαµβάκια. Όσο καλύπτονται οι άµεσες ανάγκες των κλωστηρίων γίνεται δυσκολότερο για
τους εκκοκκιστές να πάρουν καλές τιµές για τα
µεταβροχικά. Η βάση που ζητάγαµε ήταν από
τις υψηλότερες στην παγκόσµια φυσική αγορά, λόγω της Τουρκίας και Αιγύπτου. Ωστόσο
το χρηµατιστήριο πλησίασε τα υψηλά της τελευταίας δεκαετία και το πριµ επί του χρηµατιστηρίου είναι τα 4 σεντς, δηλαδή στα 119 σεντς.
Στην αγορά µας η εξαγωγή σκληρού σίτου διαπραγµατεύεται περί τα 520 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, αλλά µε δυσκολία ακολουθούν οι αγοραστές. Κι άλλες φορές έχουµε δει αρχικά διστακτικότητα και µετά να κλείνονται δουλειές. Η τοπική αγορά ακολουθεί τις
εξελίξεις και προσπαθεί να δεσµεύσει κάποιες
ποσότητες µε µελλοντικές φορτώσεις, δεδοµένου ότι τα σιτάρια φαίνονται να λιγοστεύουν.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE 427,51

430,15

30/09

07/10

500

520

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

103,70

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

295

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

275

14/10

111,61

310

21/10

04/11

550

555

555

107,30

109,10

110,41

112,40

330

320

285

27/10

540

293

292

330

330

288

292

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

250

250

250

250

250

250

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

3,19

3,20

3,24

3,20

3,29

3,20

511,50

510,60

512,40

502,10

515,70

506,30

1251,60

1246,60

1205,20

1234,20

1252,20

1224,00

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

18,19

18,75

19,29

19,88

17,86

18,75

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

85,30

82,12

77,35

73,50

71,95

77,75

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

125,20

130,05

130,35

129,47

131,67

130,67

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

105,98

105,18

104,70

103,88

102,40

100,98

Ως 55 λεπτά οι λωτοί Rojo Brillante
Αυξηµένη ζήτηση από Ιορδανία, φειδωλοί οι έµποροι σε αύξηση τιµής
Μειωµένη στο µισό η φετινή παραγωγή λόγω του παγετού της άνοιξης
Ζωηρή ζήτηση που τροφοδοτείται και από
την ελλειµµατική παραγωγή, καταγράφεται
φέτος για τον ελληνικό λωτό, µε το εµπόριο,
ωστόσο, να εµφανίζεται φειδωλό να «βάλει
βαθύτερα το χέρι στην τσέπη», περιοριζόµενο σε αυξήσεις περίπου 5 λεπτών.
Σύµφωνα µε τον παραγωγό Νίκο Μηνάαπό το Μυλότοπο Πέλλας, υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον για το προϊόν και καλή ροή
απορρόφησης από τους εξαγωγείς, καθώς
µεγάλο µέρος κατευθύνεται στην Ιορδανία.
«Η ποικιλία Jiro πιάνει 30 λεπτά το κιλό, ε-

Τιμή παραγωγού
(λεπτά το κιλό)
Ποικιλία Jiro

30

Ποικιλία Rojo Brillante

50-55
ΠΗΓΗ: AGRENDA

νώ τα Rojo Brillante έως 50-55 λεπτά», είπε.
Καλή παραγωγή και φορτωµένα δέντρα,
όπου δεν χτύπησε παγετός ή χαλάζι, στην
Ηµαθία, µε τις τιµές στα 0,35-0,40 ευρώ το
κιλό, ανάλογα µε την ποιότητα του καρπού.
Στο Βελβεντό, τελειώνει η συγκοµιδή και
είναι ζήτηµα να έχει σωθεί το 20%-25% της
προσδοκώµενης παραγωγής. Στο συνεταιρισµό Βελβεντού «∆ήµητρα» το συσκευασµένο προϊόν είναι 0,60 έως 0,80 ευρώ από 1
ευρώ πέρυσι και η κλούβα στο χωράφι 0,25
ευρώ, επειδή έχει και χτυπηµένα. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

Επιστροφή μόνο
για λίγους, νέους
και οργανωμένους
Για τις δαπάνες που θα γίνουν από το 2022 θα ισχύσει
ο μειωμένος φόρος που εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός

Έως 20 λεπτά
υψηλότερες
οι τιμές στο
κάστανο
418.90

414,32
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409,83

Αποδόσεις

07/10

14/10

21/10

27/10

04/11

Η συγκοµιδή στη Μακεδονία
ξεκίνησε τέλη Οκτωβρίου, µε τις
αποδόσεις µειωµένες 50%, µέχρι
20-30 κιλά ανά δέντρο

Φυτεύσεις

Σε Πέλλα και Σκύδρα
συγκεντρώνονται περί τα 5
εκατ. κιλά λωτού, µε αύξηση
φυτεύσεων τα τελευταία έτη

Κόστος

Είναι µια καλλιέργεια χαµηλού
κόστους, των περίπου 150 – 200
ευρώ το στρέµµα, όταν στο ροδάκινο είναι σχεδόν διπλάσια

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Την επιστροφή µέρους του ειδικού
φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στο αγροτικό πετρέλαιο ανακοίνωσε την Τετάρτη το βράδυ 3 Νοεµβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος
Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθµό MEGA. Με βάση τη δέσµευση του
πρωθυπουργού το µέτρο θα ισχύσει
για το 2022 και θα αφορά στους νέους αγρότες και τους αγρότες-µέλη
συνεργατικών σχηµάτων.

Τιμές παραγωγού
κάστανου (ευρώ / κιλό)
Extra A

3,20

«Α»

2,70-2,80

«Β»

1,80 – 2,00

«C»

0,80 έως 1,00
ΠΗΓΗ: AGRENDA

Προοπτική για 55
λεπτά στο σκληρό τις
προσεχείς εβδομάδες
Η άνοδος διεθνώς
έφερε στα 75 λεπτά
την τιμή του σύσπορου

Με λειψή σοδειά, αλλά
δεν πιάνει τιµή ο λωτός
Με παραγωγή µειωµένη κατά 50%
και παρά την αυξηµένη ζήτηση για λωτό,
το εµπόριο δεν δείχνει διατεθειµένο
να «βάλει βαθύτερα το χέρι στην τσέπη»,
περιοριζόµενο σε αυξήσεις της τάξης των
περίπου 5 λεπτών το κιλό από πέρυσι.

Το µέτρο
θα ισχύσει
για όποιες
δαπάνες
γίνουν για
αγροτικό
πετρέλαιο
από το
2022
και µετά.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός ανέφερε επ’ αυτού στην συνέντευξή του:
«Επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει
ένα πραγµατικό πρόβληµα στον πρωτογενή τοµέα το οποίο µε απασχολεί ιδιαίτερα, διότι αφορά εκατοντάδες χιλιάδες αγρότες και αφορά ουσιαστικά έναν κλάδο ο οποίος είναι συγκριτικό πλεονέκτηµα για τη χώρα, έδωσα ήδη εντολή στο υπουργείο Οικονοµικών και στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να επεξεργαστούν ένα σχέδιο επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο για όλο το 2022, για τους αγρότες οι οποίοι συµµετέχουν σε συνεργατικά σχήµατα καθώς και για τους
νέους αγρότες. Ένας σηµαντικός αριθµός αγροτών θα ωφεληθεί από
αυτή την παρέµβαση. Θα ανακοινωθούν λεπτοµέρειες τις επόµενες ηµέ-

ρες. Και, ναι, είναι και ένα κίνητρο
παραπάνω το οποίο δίνουµε στους
αγρότες -δεν είναι το µόνο που έχουµε δώσει µέχρι στιγµής- να συµµετέχουν σε συνεργατικά σχήµατα. Γιατί
δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουµε
µεγάλη παραγωγικότητα στον πρωτογενή τοµέα αν ο κάθε αγρότης πηγαίνει µόνος του».
Οι πρώτες διευκρινήσεις που έλαβε αρµοδίως η Agrenda, καθιστούν
σαφές ότι το µέτρο θα ισχύσει για όποιες δαπάνες γίνουν για αγροτικό
πετρέλαιο από το 2022 και µετά. Αυτό σηµαίνει ότι η πρώτη επιστροφή
φόρου στους αγρότες θα γίνει στην καλύτερη περίπτωση
αρχές του 2023, δηλαδή λίγο πριν από την τυπική λήξη της θητείας της
παρούσας κυβέρνησης. Πέραν αυτού,
έχει πάντως ενδιαφέρον η προτεραιότητα που δίνεται
στους νέους αγρότες
(εδώ µένει να διευκρινισθεί αν το µέτρο θα ισχύει και για τους νεοεισερχόµενους ανεξαρτήτως προγράµµατος), όπως και για τους συµµετέχοντες σε συλλογικά σχήµατα. Αναµφίβολα η προωθούµενη ρύθµιση θα
αποτελέσει κίνητρο για την ένταξη
των αγροτών σε συνεταιρισµούς και
οµάδες παραγωγών, κάτι το οποίο
δεν πρόκειται να γίνει όµως από τη
µια µέρα στην άλλη.
Εποµένως, µε βάση τους χρονικούς περιορισµούς (µετά το 2022)
και τους αποκλεισµούς που θεσπίζονται, «γεύση» του µέτρου ανακούφισης για τη µεγάλη επιβάρυνση από το ακριβό πετρέλαιο θα έχουν λίγοι αγρότες. Αντίστοιχα, το
κόστος για τον κρατικό προϋπολογισµό θα είναι πολύ µικρότερο απ’
αυτό που «έφερνε» παλιότερα το αγροτικό πετρέλαιο.

Η πρώτη επιστροφή
φόρου στους αγρότες
θα γίνει στην καλύτερη
περίπτωση αρχές του
2023, δηλαδή λίγο πριν
από την τυπική λήξη της
θητείας της κυβέρνησης.

∆ιπλή η αύξηση,
µισή η επιστροφή
Φόρα για τα 85 δολάρια το βαρέλι
παίρνει η διεθνής τιµή στο πετρέλαιο,
έχοντας καταγράψει άνοδο πάνω από
100% συγκριτικά µε την µέση τιµή του
2020 (41,96 δολάρια) καθώς και
άνοδο άνω του 25% συγκριτικά µε τη
µέση τιµή του 2019. Σηµειώνεται ότι η
τάση παραµένει ανοδική, µε δεδοµένη
τη διστακτικότητα του OPEC+ να
αντλήσει περισσότερο πετρέλαιο.
Σε αυτό το διεθνές περιβάλλον, ατονεί
η παρέµβαση περί επιστροφής µέρους
του ειδικού φόρου κατανάλωσης, µε
τους παραγωγούς να έχουν πληρώσει
ήδη δύο φορές πάνω το ποσό που
ενδέχεται να τους επιστραφεί, ειδικά
δε στην περίπτωση που η διευκόλυνση
αυτή αφορά τη µειονότητα των
δραστήριων αγροτικών
εκµεταλλεύσεων της χώρας,
σχηµατικά δηλαδή ένα 20 µε 30%
των παραγωγών.
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Πιέσεις για νέο κύκλο αιτήσεων
για αγροτικό ρεύμα, ΕΤΜΕΑΡ
Αιτήµατα για νέο κύκλο αιτήσεων για το αγροτικό τιµολόγιο της
∆ΕΗ αλλά και για την εξασφάλιση των µειωµένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ στην Ενεργοβόρο Βιοµηχανία διατυπώνονται τα τελευταία 24ωρα από σχήµατα αγροτών και παράγοντες του κλάδου,
που επικαλούνται την ανάγκη να
υπάρξει µια ευελιξία δεδοµένου
του αβέβαιου οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται.
Το παράθυρο αιτήσεων έκλεισε
την προηγούµενη εβδοµάδα για
το τιµολόγιο της ∆ΕΗ, ενώ στις 5
Νοεµβρίου εξέπνευσε και η προθεσία για αιτήσεις αγροτών στις
µειωµένες χρεώσεις ΕΤΜΕΑΡ.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι το ενδιαφέρον παραγωγών να ενταχθούν στις µειωµένες χρεώσεις
ΕΤΜΕΑΡ είναι µεγάλο, όσο παράλληλα αρκετοί είναι αυτοί που
δεν κατάφεραν να ρυθµίσουν τις
εκκρεµότητες, που σχετίζονται µε
την διατήρηση του αγροτικού τιµολογίου της ∆ΕΗ. Στην περίπτωση
των χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, οι αγρότες είχαν στη διάθεσή τους µόλις
έναν µήνα, δηλαδή χρόνος αποδείχθηκε ανεπαρκής για την υποβολή αιτήσεων από το σύνολο του

Στενά περιθώρια
Μέχρι και σήµερα,
υπάρχει σηµαντική
µερίδα αγροτών που
ακόµα δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για τη διατήρηση
του αγροτικού τιµολογίου στην κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας

αγροτικού κόσµου κι αυτό θα έχει
ως αποτέλεσµα µεγάλο ποσοστό
αγροτών να µην κάνουν χρήση
αυτής της ευεργετικής έκπτωσης.
Στην περίπτωση της ∆ΕΗ, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ αλλά και από αναφορές βουλευτών στη Βουλή, από την έναρξη της διαδικασίας έως και σήµερα, υπάρχει σηµαντική µερίδα αγροτών που ακόµα
δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για τη διατήρηση του αγροτικού
τιµολογίου στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι λόγοι εντοπίζονται κυρίως στη χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης άδειας π.χ.
χρήσης νερού αλλά και νοµικού
κενού που εξακολουθεί να υφίσταται από την Υ.Α. 2243/333582ΦΕΚ
5432/Β/9-12-2020.
Ταυτόχρονα, σε επιστολή του
ο Ενιαίος Αγροτικός Σύλλογος Ιεράπετρας ζητά από τα αρµόδια υπουργεία να δοθεί επιπλέον παράταση στην προθεσµία υποβολής
των δικαιολογητικών για τη διατήρηση του αγροτικού τιµολογίου
καθώς είναι κρίσιµο στην παρούσα χρονική στιγµή να µην επιβαρυνθεί ο παραγωγός µε επιπλέον
κόστος στο ήδη αυξηµένο υπέρµετρα, κοστολόγιο παραγωγής.

Συγκροτήθηκε σε σώµα η νέα διοίκηση της ΚΕΟΣΟΕ, έπειτα από τις αρχαιρεσίες που ολοκληρώθηκαν στις 27
Οκτωβρίου, µε τον Χρίστο Μάρκου από τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Σπάτων, να ανανεώνει για ένατη συνεχόµενη θητεία στη θέση του προέδρου.
Η πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου του ∆ήµου Αµυνταίου ∆ιαµάντω
Κρητικού συγκέντρωσε τις περισσότερες ψήφους µετά τον πρόεδρο της ΚΕΟΣΟΕ και ανέλαβε χρέη γραµµατέα.
Εκτός αυτών στη νέα ∆ιοίκηση, αντιπρόεδρος Ιερονυµάκης Πρίαµος (ΑΕΣ Ηρακλείου), ταµίας Σταµάτης Γεωργάκης (Πρόεδρος ΑΣ Κορωπίου),
µέλη Καφούρος Μάρκος (πρόεδρος
ΕΑΣ Θηραϊκών Προϊόντων), Τσιτσιρίγκος Χρήστος (Πρόεδρος ΑΟΣ Τυρνάβου), Λερίου Ιωάννης (Αντιπρόσωπος ΕΟΣ Σάµου). Στο Εποπτικό Συµβούλιο Τσιγώνιας Νικόλαος (πρόεδρος ΑΣ Πάρου), Παρασκευόπουλος
∆ηµήτρης (πρόεδρος ΕΑΑΣ Πάτρας)
και Μανολόπουλος Παναγιώτης (αντιπρόσωπος ΑΣ Μεγάρων).

© ΦΩΤΟΓΡΑΦIA: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΑΛΗ

Για 9η θητεία
στο τιμόνι
της ΚΕΟΣΟΕ
ο Χρ. Μάρκου

Στις εργασίες της 60ής γενικής
συνέλευσης της ΚΕΟΣΟΕ µε
µοναδικό θέµα την εκλογή
νέου ∆ιοικητικού και Εποπτικού
Συµβουλίου της οργάνωσης
συµµετείχαν αµπελουργικοί
συνεταιρισµοί απ’ όλη τη χώρα.

Γιώργος ∆ρόσος,
µέλος της
απερχόµενης
∆ιοίκησης και
Εποπτικού του
Αγροτικού
Συνεταιρισµού
ΘΕΣΤΟ.

Παρατράγουδα ενόψει των εκλογικών
αρχαιρεσιών για τη νέα διοίκηση στο ΘΕΣΤΟ
Απορρίφτηκε από τη γενική συνέλευση του ΘΕΣΤΟ η πρόταση για δύο
εκλογικά Κέντρα λόγω πανδηµίας, ενόψει των αρχαιρεσιών το Σάββατο 6
Νοεµβρίου(8 πµ.-8 µ.µ) µε µέλη της απερχόµενης διοίκησης της οργάνωσης
να προειδοποιούν για µη αντιπροσωπευτικό αποτέλεσµα ελέω αποχής σε
περίπτωση δια ζώσης εκλογών στη Λάρισα. «Η εκλογική διαδικασία δεν θα
είναι γιορτή και σίγουρα θα υπάρχει δικαιολογηµένη αποχή από πλευράς
Φαρσάλων και το όποιο αποτέλεσµα παρότι θα είναι σεβαστό δεν θα είναι
αντιπροσωπευτικό», αναφέρουν σε ανοικτή τους επιστολή µέλη της
απερχόµενης διοίκησης (∆ρόσος, Πατσιούρας, Κυρίτσης, Αγγελακόπουλος),
εκφράζοντας απογοήτευση από τη στάση αρκετών συνεταιριστών, η οποία
«προκαλεί ερωτήµατα και κυρίως πικρία για τον τρόπο που σκέπτονται».
Μάλιστα, επικρίνουν και τον σηµερινό πρόεδρο αναφέροντας πως «είναι
λυπηρό και από την πλευρά του προέδρου µας να υπάρχει αρνητική στάση
στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου, όταν όλοι γνωρίζουµε ότι τα κρούσµατα
στη Λάρισα, και όχι µόνο, έχουν ξεφύγει». Καταλήγοντας προτείνουν η
ψηφοφορία να γίνει µέσω διαδικτύου µέσω του προγράµµατος «ΖΕΥΣ».
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Οι πληροφορίες θέλουν
το πλαίσιο που θα διέπει
την κατανοµή να αποκλείει
τους ελαιώνες που είναι
δηλωµένοι ως διπλής
κατεύθυνσης.

Ως 3,20 ευρώ
το λίγο Extra
A κάστανο

Eνίσχυση 40 ευρώ το στρέμμα για
βρώσιμες ελιές, έπεται η λεβάντα
Ο φάκελος για την έκτακτη ενίσχυση αναμένεται να αποσταλεί για έγκριση στις Βρυξέλλες

gogos@agronews.gr

Κονσερβολιά
Η ενίσχυση που θα
δοθεί αφορά στην
Κονσερβολιά καθώς
και την βρώσιµη
επιτραπέζια ελιά
Χαλκιδικής

Μαύρος χοίρος
Ανοικτή έως τις 22
Νοεµβρίου η πλατφόρµα για αιτήσεις
άµεσης επιχορήγησης
για χοίρους, εκτροφή
αυτόχθονων µαύρων
χοίρων και παραγωγής µελιού

Οικονοµική ενίσχυση των ποικιλιών επιτραπέζιας ελιάς πλην της Καλαµών, που δεν είχαν µέχρι σήµερα
ενισχυθεί µέσω των εγκριθέντων µέτρων έκτακτης στήριξης λόγω πανδηµίας, δροµολογεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έπειτα από µεταφορά πίστωσης 11,125 εκατ. ευρώ από
το υπουργείο Οικονοµικών.
Το ποσό της στήριξης ανέρχεται σε
40 ευρώ ανά στρέµµα µε την στήριξη
να καλύπτει 278.139 επιλέξιµα στρέµµατα που αντιστοιχούν σε 14.273 παραγωγούς. H δε ενίσχυση που θα δοθεί θα αφορά την Κονσερβολιά (Αµφίσσης, Αγρινίου, Καβάλας κ.λπ.), καθώς επίσης και την βρώσιµη (επιτραπέζια) ελιά Χαλκιδικής, που σηµειώνεται ότι έως σήµερα δεν έχει πάρει
ενισχύσεις covid. Το µέτρο θα υλοποιηθεί µε βάση το καθεστώς που έχει θεσπίσει η Ε. Ε. «Ανακοίνωση της
Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)
1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο)», όπως ισχύει.

Εν αναµονή έγκρισης από ΕΕ
Με τον φάκελο για την έκτακτη κρατική ενίσχυση στις επιτραπέζιες ελιές
Αµφίσσης και Χαλκιδικής να έχει συνταχθεί και να αναµένεται το προσεχές διάστηµα η αποστολή του προς έγκριση στις Βρυξέλλες, οι πληροφορίες θέλουν ότι το πλαίσιο που θα διέπει την κατανοµή αποκλείει τους ελαιώνες που είναι δηλωµένοι ως δι-

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ

ΠΟΣΟ

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

40

14.273

ΕΥΡΩ / ΣΤΡΕΜΜΑ

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

{

ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

11,2

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

πλής κατεύθυνσης. Να σηµειωθεί ότι παραµένει ακόµα άγνωστο το πότε θα καταβληθεί η στήριξη, αφού σε
περίπτωση που η διαδικασία γίνει βάσει του τρόπου µε τον οποίο καταβλήθηκαν οι έκτακτες ενισχύσεις πανδηµίας στα υπόλοιπα προϊόντα, τότε απαιτείται η έγκριση του φακέλου από
την Ευρώπη, η επανέγκρισή του από
το υπουργείο Οικονοµικών, το άνοιγµα της πλατφόρµας υποβολής δηλώσεων, η εξέταση των αιτηµάτων και
στη συνέχεια η πληρωµή. Μια διαδικασία δηλαδή που µπορεί να πάρει
από δύο µήνες µέχρι και µισό χρόνο,
όπως έγινε στην περίπτωση της φθινοπωρινής πατάτας.
Εν τω µεταξύ αναµένονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα υπόλοιπα προϊόντα που αξιώνουν ενίσχυση, όσο ήδη έχουν γίνει δεσµεύσεις από υψηλόβαθµα στελέχη της κυ-

278.139
βέρνησης για έκτακτη κρατική στήριξη στη λεβάντα, τα σταφύλια Crimson
Λάρισας και Πιερίας, τη βιοµηχανική
πατάτα και τις επίσπορες πατάτες, το
επιτραπέζιο σταφύλι Καβάλας, αλλά
και τους κτηνοτρόφους. Συγκεκριµένα, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Οικονοµικών Χρήστος Σταϊκούρας, προ
ολίγων ηµερών, η λίστα των εν λόγω προϊόντων προκύπτει βάσει επίσηµων αιτηµάτων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, ωστόσο απ’ ό,τι
φαίνεται η διαδικασία δροµολόγησης
των ενισχύσεων εδώ, βρίσκεται ακόµα σε πολύ αρχικό στάδιο.
Σε λειτουργία βρίσκεται το σύστηµα υποβολής Αίτησης Άµεσης Επιχορήγησης για χοίρους, εκτροφή αυτόχθονων µαύρων χοίρων και παραγωγής µελιού, η οποία θα παραµείνει ανοιχτή έως και τη ∆ευτέρα 22 Νοεµβρίου 2021.

Ελαφρώς καλύτερες τιµές
από πέρυσι, αλλά µε
µικρότερη παραγωγή και
προβλήµατα από τη φαιά
σήψη και τη σφίγγα,
«συνθέτουν» την εικόνα της
φετινής χρονιάς για το
ελληνικό κάστανο. Όπως
αναφέρει στην Agrenda
ο παραγωγός Γιώργος
Μπακάλης, από το χωριό
Γρίβα και µέλος του
Συνεταιρισµού
Καστανοπαραγωγών
Πάικου, στην περιοχή όπου
καλλιεργούνται περί τα
7.500 στρέµµατα, η
συγκοµιδή ολοκληρώθηκε
στα τέλη Οκτωβρίου, καθώς
η χρονιά ήταν όψιµη φέτος
και έδειξε πως η παραγωγή
ήταν µειωµένη άνω του
40%. «Όσοι είχαν ποτιστικά
κτήµατα πήγαν καλά, στα
ξερικά όµως οι αποδόσεις
ήταν χαµηλές, διότι το
καλοκαίρι τρεις µήνες δεν
είχαµε καθόλου βροχές»,
σηµείωσε ο κ. Μπακάλης.
Για τις τιµές επεσήµανε πως
για το «Extra A» κάστανο οι
ιδιώτες έµποροι πλήρωσαν
3,20 ευρώ το κιλό, για το
«Α» 2,70-2,80 ευρώ, το «Β»
1,80 µε 2 ευρώ και το «C»
0,80 έως 1 ευρώ το κιλό.
«Σε σχέση µε πέρυσι είναι
10 µε 20 λεπτά υψηλότερες
οι τιµές», µας είπε.
Στην Πιερία «εξαιτίας της
προσβολής από φαιά σήψη
απείχαν οι σοβαροί
έµποροι», λέει ο παραγωγός
Γιώργος Πολυχρός από τη
Σκοτίνα. Όσο για τις τιµές,
τα καθαρά κάστανα έπιασαν
έως 1,80 ευρώ το κιλό, ενώ
τα µικρότερου µεγέθους
πουλήθηκαν µε 1,20 ευρώ
το κιλό, το ανώτερο.
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Εντός του έτους οι αποζημιώσεις
παγετού στο αμύγδαλο Λάρισας
Εκκρεμότητες πληρωμών και αναδιάρθρωση σε σύσκεψη στο Συκούριο
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Οφειλή 2019
Πρέπει να καταβληθεί
η οφειλή από τη
µείωση της παραγωγής
κατά 80% για το 2019,
τόνισαν οι παραγωγοί
στην σύσκεψη στο
Συκούριο Λάρισας

Σύσκεψη µε αντικείµενο την πορεία
της αµυγδαλοκαλλιέργειας στο νοµό
Λάρισας έλαβε χώρα προ ολίγων ηµερών στο Συκούριο, όπου οι παραγωγοί
ενηµερώθηκαν ότι επίκειται η καταβολή των αποζηµιώσεων του 2021, ενώ
παράλληλα διαµορφώθηκε ένα πλάνο για την ευρύτερη περιοχή που περιλαµβάνει την εγκατάσταση ανεµοµεικτών και την αναδιάρθρωση των καλλιεργειών µε αυτογόνιµες και οψιµανθείς ποικιλίες αµυγδαλιάς.
Η καλλιέργεια αµυγδάλου στην περιοχή Συκουρίου αλλά και στην ευρύτερη περιοχή Λάρισας είναι µια δυναµική
καλλιέργεια που αντιπροσωπεύει ένα
ποσοστό περίπου 30% για την χώρα.
Ύστερα από την ολοκληρωτική καταστροφή αµυγδάλου για το 2021 εξαιτίας του παγετού, οι αµυγδαλοπα-

ραγωγοί έχουν περιέλθει σε απόγνωση, γεγονός που τους έχει γονατίσει
οικονοµικά καθώς βλέπουν τους κόπους τους να πάνε στράφι. Σηµειωτέον ότι την τελευταία 5ετία οι καιρικές
συνθήκες έχουν επηρεάσει αρνητικά την παραγωγή αµύγδαλου καθώς
τα τέσσερα από τα πέντε χρόνια ήταν
ζηµιογόνα.
Η σύσκεψη έγινε µε πρωτοβουλία
του πρώην υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή Λάρισας του
ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. κ. Βασίλη Κόκκαλη. Όπως ειπώθηκε, είναι επιβεβληµένη η
αναδιάρθρωση της αµυγδαλοκαλλιέργειας η οποία µπορεί και πρέπει να επιδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
Επιπρόσθετα, πρέπει να καταβληθεί η
οφειλή από τη µείωση της παραγωγής
κατά 80% για το 2019.
Παρέµβαση έκανε ο πρώην δήµαρχος Τεµπών κ. Κολλάτος Κωνσταντίνος, σηµειώνοντας ότι πρέπει να προ-

Όπως ειπώθηκε στην σύσκεψη θεωρείται επιβεβληµένη η αναδιάρθρωση της
αµυγδαλοκαλλιέργειας που µπορεί να επιδοτηθεί από το Ταµείο Ανάκαµψης.
χωρήσουν τα αρδευτικά έργα, καθώς
και η δυνατότητα εγκατάστασης ενός
δικτύου ανεµοµεικτών από τον ΕΛΓΑ
για µια περιοχή, που συνεργαζόµενοι
µεταξύ τους θα καλύπτουν την συγκεκριµένη έκταση, ανεβάζοντας τη θερµοκρασία 2 µε 3 βαθµούς Κελσίου.
Άµεση αντιµετώπιση των ζηµιών
στους αµυγδαλοπαραγωγούς από παγετούς για το έτος 2021 ζήτησε ο πρόεδρος του συλλόγου αµυγδαλοπαραγωγών Όσσας «H Mέριµνα» κ. Ζέλφος Αντώνης.
Ο Αντιδήµαρχος Τεµπών κ. Καραναστάσης Αθανάσιος, ενηµέρωσε τους πα-

ραγωγούς ότι οι αποζηµιώσεις για το
διπλό χτύπηµα των παγετών του 2021
θα καταβληθούν µέχρι τέλους του έτους. Ο πρώην πρόεδρος του Συκουρίου κ. Καλότυχος Γεώργιος αναφέρθηκε στο πρόβληµα του νερού που ολοένα και πιο πολύ µας χτυπάει την
πόρτα και στην αναδιάρθρωση µε ποικιλίες «οψιµανθείς» (πολύ όψιµης άνθισης), που ταυτόχρονα είναι και «αυτογόνιµες», δηλαδή δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη της µέλισσας, ή άλλων
ποικιλιών για να «δέσουν» καρπό και
γι’ αυτό καρπίζουν κάθε χρόνο από
µόνες τους.
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∆ΕΛΤΙΟ
ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΟΥΠΑΣ

Πυρηνοτρήτης στην ελιά
Το λεπιδόπτερο (Prays oleae) είναι
έντοµο που έχει τρεις γενιές τον χρόνο
και αποτελεί έναν από τους πιο
σηµαντικούς εντοµολογικούς εχθρούς
της ελαιοκαλλιέργειας. Η πρώτη γενεά
του πυρηνοτρήτη εξελίσσεται στα άνθη
και λέγεται ανθόβια γενεά, η δεύτερη
στον καρπό και ονοµάζεται καρπόβια
γενεά και η τρίτη στα φύλλα οπότε
ονοµάζεται φυλλόβια γενεά. Το έντοµο
διαχειµάζει ως προνύµφη της τρίτης
γενεάς σε στοά στα φύλλα, σε
οποιοδήποτε στάδιο, ενώ τα αυγά της
διαχειµάζουσας γενεάς εκκολάπτονται
τον Σεπτέµβριο-Νοέµβριο πάνω στα
φύλλα, όπου είναι εµφανείς οι στοές
διατροφής που ορύσσει η προνύµφη,
συνήθως στην πάνω επιφάνεια. Η
καταπολέµηση του πυρηνοτρήτη,
σύµφωνα µε τους γεωπόνους, γίνεται
µε ψεκασµούς στο κατάλληλο στάδιο
της κάθε γενεάς, µε εγκεκριµένα
φυτοπροστατευτικά σκευάσµατα.

ΑΓΡΟΤΙΚΑΕΦΟ∆ΙΑ

Ψεκασµοί µε χαλκούχα σε φυλλοβόλα οπωροφόρα
Στις πεδινές περιοχές, από τις αρχές Νοεµβρίου µπορούν οι καλλιεργητές
φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων να ξεκινήσουν το κλάδεµα καρποφορίας
κυρίως στις πρώιµες ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς. Μετά τη συγκοµιδή
ΦΡΟΝΤΙ∆ΕΣ των φρούτων και µόλις πέσει το 50% των φύλλων οι γεωπόνοι των κατά
τόπους ∆ΑΟΚ συστήνουν στους καλλιεργητές φθινοπωρινούς ψεκασµούς
µε χαλκούχα σκευάσµατα σε συνδυασµό µε κατάλληλο εντοµοκτόνο για
καταπολέµηση εχθρών και ασθενειών που πιθανόν να παρουσιαστούν την ερχόµενη
άνοιξη. Στις περιπτώσεις όπου υπήρξαν σοβαρά προβλήµατα κατά την προηγούµενη
καλλιεργητική περίοδο επαναλαµβάνεται ο ψεκασµός προς το τέλος της πτώσης των
φύλλων. Όσον αφορά την καρπόκαψα, οι καρποί που παραµένουν στον οπωρώνα µετά
τη συγκοµιδή και βρίσκονται πάνω στα δέντρα, κάτω στο έδαφος ή σε σωρούς, θα πρέπει
να συλλέγονται και να αποµακρύνονται ή/και να καταστρέφονται. Για τα ξυλοφάγα
έντοµα, όπως σέζια και ζευζέρα, οι γεωπόνοι συστήνουν αυτή την περίοδο να γίνει
ασβέστωµα των κορµών, που παρεµποδίζει τις προνύµφες να δηµιουργήσουν οπές
και να εισέλθουν εντός του κορµού στη διάρκεια της νέας καλλιεργητικής περιόδου.

ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Lamdex 2.5 WG,
Ikarus II 2,5 EC
BAYER Hellas: Decis expert 100EC,
Decis 25EC
FMC Hellas: Simin 2.5 EC
K&N ΕΥΘΥΜΙΑ∆ΗΣ: Carnadine 20SL,
Kaiso Sorbie 5EG
SYNGENTA: Karate 10 CS with Zeon
technology, Hexagon 50 WP
UPL-LTD: Deltagri 2,5 EC , Phosmetar
50 WP.

Φώµοψη στην αµυγδαλιά
Η ασθένεια της φώµοψης οφείλεται
στον µύκητα Fusicoccum amygdal και
προσβάλλει τόσο την αµυγδαλιά όσο
και τη ροδακινιά, προκαλώντας ξηράνσεις
κλαδίσκων. Η ασθένεια προκαλεί
ξήρανση των κλαδίσκων του έτους,
νέκρωση των οφθαλµών και καστανές
ακανόνιστες έως κυκλικές κηλίδες
στα φύλλα. Οι µολύνσεις που
πραγµατοποιούνται αργά το φθινόπωρο
εκδηλώνονται κατά την επόµενη βλαστική
περίοδο οπότε και οι προσβεβληµένοι
κλαδίσκοι αργά την άνοιξη ή νωρίς το
καλοκαίρι µαραίνονται και ξηραίνονται.
Σύµφωνα µε γεωπόνους του
Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας
Φυτών Βόλου, η καταπολέµηση του
µύκητα γίνεται µε καταστροφή µε
φωτιά όλων των προσβεβληµένων
βλαστών (ανεξαρτήτου εποχής) και
ψεκασµό µε εκλεκτικά και εγκεκριµένα
για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά
σκευάσµατα.

Σκευάσµατα
ADAMA Hellas: Merpan 80 WG
UPL-LTD: Orthocide 80 WG.

Ανταγωνιστική
ήρα στα σιτηρά
Για μέγιστη αποτελεσματικότητα,
μικρότερη χρήση ζιζανιοκτόνων
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΡΟΥΠΑ
roupas@agronews.gr

Ένα από τα πιο ανταγωνιστικά ζιζάνια σε πολλές περιοχές χειµερινών σιτηρών είναι
η ήρα (Lolium rigidum), η οποία βλαστάνει συνήθως αρχές Νοεµβρίου µε αρχές ∆εκεµβρίου, αλλά και πολλές
φορές πριν τη σπορά των σιτηρών. Όντας ζιζάνιο, η ήρα
προκαλεί ανταγωνισµό στο
χωράφι για νερό και θρεπτικά
στοιχεία, ενώ η απειλή είναι
ακόµα µεγαλύτερη στις καλλιέργειες χειµερινών σιτηρών,
µιας και τα συγκεκριµένα είδη, λόγω της µικρής φυλλικής τους επιφάνειας, αποτελούν πιο αδύναµους ανταγωνιστές σε σύγκριση µε τα εκάστοτε ζιζάνια που καλούνται
να αντιµετωπίσουν στον αγρό.
Οι καλλιεργητές τα τελευ-

ταία 2-3 χρόνια έχουν στραφεί στην εφαρµογή προφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων, µε
διαφορετικό µηχανισµό δράσης από τα κλασσικά ζιζανιοκτόνα σιτηρών. Σύµφωνα µε
τον κύριο ερευνητή του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα ∆ρ. Θωµά Γιτσόπουλο, αυτή η πρακτική έχει
βοηθήσει την ανάπτυξη ανθεκτικότητας της ήρας στα ζιζανιοκτόνα, η οποία έχει παρατηρηθεί στο εξωτερικό και
µπορεί σύντοµα να παρατηρηθεί και στην χώρας µας.

Μέτρα αντιµετώπισης

Σύµφωνα µε τον κ. Γιτσόπουλο, έχοντας υπόψιν τα
διεθνή δεδοµένα, επιβάλλεται ελάττωση της χρήσης
των ζιζανιοκτόνων ώστε να
συνεχίσουν να είναι αποτελεσµατικά και παράλληλη
εφαρµογή µη-χηµικών µέτρων για τον έλεγχο της ήρας. Τα µη-χηµικά µέτρα θα
πρέπει να στοχεύουν στη µείωση της τράπεζας σπόρων,
δηλαδή στη µείωση του αριθµού των βιώσιµων σπόρων
στο έδαφος που θα οδηγήσει στην ελάττωση του πληθυσµού της ήρας. Παραδείγµατα µη-χηµικών µέτρων αντιµετώπισης της ήρας είναι
Συστάσεις
η αµειψισπορά µε χορτοδοτιΣυστήνεται αµειψισπορά κές καλλιέργειες όπως µηδιµε µηδική και τριφύλλια κή και τριφύλλια, η αγρανάή σπορά φυτών εδαφο- παυση, διαχείριση και σποκάλυψης όπως ψυχανθή ρά ανοιξιάτικων καλλιεργει-

ών όπως βαµβάκι ή ηλίανθος, ή σπορά φυτών εδαφοκάλυψης όπως ψυχανθή και
πιο απλές τακτικές όπως καθυστέρηση της σποράς των
χειµερινών σιτηρών µε καταστροφή της φυτρωµένης
ήρας και καθυστέρηση της
εδαφικής κατεργασίας.
Στην περίπτωση χηµικής
καταπολέµησης µε ζιζανιοκτόνα, συνίσταται εναλλαγή
τους και σε µικρότερες ποσότητες από τις προηγούµενες χρονιές, παράλληλα µε
εφαρµογή τους στις συνιστώµενες δόσεις, στο κατάλληλο στάδιο εφαρµογής και
υπό κατάλληλες συνθήκες.
Υπενθυµίζεται πως κάθε
αγρός απαιτεί ειδικό πλάνο διαχείρισης της ήρας ανάλογα µε το επίπεδο ανθεκτικότητας και τα διαθέσιµα
µέτρα αντιµετώπισης.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

Agrenda

15

Η μηχανή του «κουλοχέρη»
με επιδοτήσεις και παραχαράκτες
Έγγραφα σε γνώση
των αρμοδίων
ξεδιπλώνουν την
απάτη του αιώνα
με τα βοσκοτόπια
και υποχρεώνουν
την κυβέρνηση να
παρέμβει θεσμικά

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ
panagos@agronews.gr

Οργή στον αγροτικό κόσµο και συναγερµό στο
κυβερνητικό στρατόπεδο φέρνουν τα αποκαλυπτικά στοιχεία µελετητών - συµβούλων µε γνώση της κατάστασης που έχουν φθάσει τις τελευταίες ηµέρες σε χέρια υπουργών, αγροτικούς
συλλόγους και δηµοσιογραφικά γραφεία και
τα οποία πιστοποιούν το µέγεθος της απάτης
που έχει στηθεί µε τους επιλέξιµους βοσκοτόπους και τις ενισχύσεις από το Εθνικό Απόθεµα.
Η Agrenda δίνει σήµερα στους αναγνώστες
της µια πρώτη καλή γεύση δύο πολυσέλιδων
«εκθέσεων» των οποίων φαίνεται πως έχουν
λάβει γνώση και οι δικαστικές αρχές. Σ’ αυτές
γίνεται διεξοδική αναφορά, στον τρόπο µε τον
οποίο έχει στηθεί η απάτη, στους πόλους που
την απαρτίζουν, στα πρόσωπα τα οποία εµπλέκονται και τα ποσά που έχουν δαπανηθεί. Για
ευνόητους λόγους, η εφηµερίδα αποφεύγει σ’
αυτή τη φάση να αναφερθεί σε πρόσωπα και αριθµούς µητρώου, τα οποία σηµειωτέον υπάρχουν στα εν λόγω έγγραφα και τα οποία έχουν
την υποχρέωση να διερευνήσουν και να διασταυρώσουν χωρίς καθυστερήσεις οι αρµόδιες
αρχές. Είναι η πρώτη φορά που δίνεται στους ιθύνοντες τόσο «µασηµένη τροφή», πράγµα που
σηµαίνει ότι δεν θα έχουν καµιά δικαιολογία

αν δεν φροντίσουν να την αξιοποιήσουν δεόντως και να απαλλάξουν τον αγροτικό χώρο από µια «πληγή» που αιµορραγεί εδώ και καιρό.
Σηµειωτέον ότι τα επίµαχα έγγραφα, όπως
και πολλά από τα στοιχεία που αφορούν στην
εν λόγω απάτη, έχουν περιέλθει σε γνώση και
κάποιων αγροτικών οργανώσεων, οι οποίες δεν
πρόκειται να µείνουν µε σταυρωµένα τα χέρια
και των οποίων εκπρόσωποι ήδη έχουν κάνει
τις αναγκαίες παραστάσεις και έχουν στείλει τα
µηνύµατά τους στις αρχές (ρεπορτάζ σελ. 47).
Ένα πρώτο µικρό βήµα προς την κατεύθυνση
της αποκατάστασης της αδικίας, είναι η απόφαση Λιβανού µε ηµεροµηνία 22/10/2021 (σελ. 9).
Ενδεικτική του κλίµατος που διαµορφώνεται
τα τελευταία 24ωρα είναι και η επιστολή προς το
Σύλλογο Εργαζοµένων του Οργανισµού, υπαλλήλου του ΟΠΕΚΕΠΕ µε γνώση της κατάστασης
στην οποία αναφέρεται χαρακτηριστικά µεταξύ
άλλων: «Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή µου γιατί ένα χρόνο µετά την κατάθεση των
προτάσεων µου τόσο προς τη διοίκηση του Οργανισµού όσο και προς τη διεύθυνση Άµεσων Ενισχύσεων και Αγοράς, Τεχνικού Ελέγχου και Εσωτερικού Ελέγχου, υιοθετούνται η µια µετά την
άλλη υπό το βάρος βέβαια, της κατακραυγής των
αγροτών και των κτηνοτρόφων, των ανθρώπων
που ο ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΥΠΑΑΤ πρέπει να είναι
στην υπηρεσία τους, όπως κάνουµε η πλειοψηφία από εµάς και όχι κάποιοι που τους ταλαιπωρούν και τους λοιδορούν».
Και συνεχίζει: «Η χθεσινή ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ σύµφωνα µε την οποία κατ’ εφαρµογή
του κανονισµού (ΕΕ) 1306/2013 ανακαλούνται
τα δικαιώµατα του Εθνικού Αποθέµατος (ρεπορτάζ Agrenda σελ. 9) ...αποτελεί δικαίωση για όλους εκείνους τους εργαζόµενους που παρά την
επίµονη παρότρυνση να περιορίσουν τον έλεγχό τους στα «νοµότυπα» παραστατικά, έκαναν τη
δουλειά τους µε εντιµότητα και κουράγιο, ενώ ήρθαν αντιµέτωποι µε πραγµατικά πολύ δύσκολες
συνθήκες». Και κλείνει ως εξής: «Οι διοικούντες
τον Οργανισµό και το ΥΠΑΑΤ δεν είχαν καµιά διάθεση να πάρουν τα δικαιώµατα από το κύκλωµα, είχαν µάλιστα τη στήριξη των νοµικών µας
που έλεγαν ότι δεν µπορούµε τώρα να το κάνουµε αφού πρώτα δεν ενηµερώσαµε τους δικαιούχους. Τώρα ποιος ενηµερώθηκε; Το ερώτηµα είναι τι πραγµατικά ισχύει και ποιος δεν το έβλεπε!».
Ακολουθούν στοιχεία των καταγγελτικών εγγράφων που αφορούν στην εν λόγω υπόθεση:

Πληγή

Εκθέσεις

Αγρότες

Τα έγγραφα δείχνουν στους
ιθύνοντες πώς πρέπει να
φροντίσουν για να απαλλαγεί
ο αγροτικός χώρος από
µία ανοικτή πληγή.

Η Agrenda δίνει µια καλή
γεύση δύο πολυσέλιδων
«εκθέσεων» των οποίων
φαίνεται έχουν λάβει
γνώση οι δικαστικές αρχές.

Τα επίµαχα έγγραφα
έχουν περιέλθει σε γνώση
αγροτικών οργανώσεων
που δεν θα καθήσουν λένε
µε σταυρωµένα χέρια.
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Παράνομες πληρωμές με πειραγμένο ΟΣΔΕ
Η μηχανή του
«κουλοχέρη» λειτουργεί
με ανθρώπους στον
ΟΠΕΚΕΠΕ, βοήθειες
από «συντονιστές»
και υποστήριξη από
κτηματολογικά γραφεία
για δασικούς χάρτες

Σας καταγγέλλουµε στοιχεία που συγκεντρώσαµε για ΑΦΜ από το Ρέθυµνο, Ηράκλειο και Χανιά,
µε καταπατηµένες εκτάσεις στο Βόρειο και Νότιο
Αιγαίο, που έδωσαν και κτηνοτρόφοι, βλέποντας
την αδικία ο διπλανός τους να λαµβάνει πολλές
ενισχύσεις, χωρίς κόπο και χωρίς να έχει ζώα.
28.500 στρέµµατα καταπατηµένα βοσκοτόπια στα νησιά: Ικαρία, Σάµο, Κω, Άνδρο, Ίο, Κάλυµνο, Λέρο, Χίο, Πάρο, Νάξο, Σέριφο, Κύθνο,
Τήνο, µε πλασµατικές εγγραφές ανύπαρκτων ιδιοκτησιών στο Ε9 των αιτούντων ή του εκµισθωτή από 42 αιτούντες µε έδρα διαµονής το Ηράκλειο και το Ρέθυµνο.
Για τα 28.000 στρέµµατα που έχουν πλασµατικά στοιχεία χρήσης, εισέπραξαν το 2020 για
κάθε στρέµµα 20,24 ευρώ βασική ενίσχυση, 9,1
ευρώ πρασίνισµα και από 2.500 ευρώ ο καθένας
εξισωτική. Συνολικά, για το 2020, µε την ανοχή
του ΟΠΕΚΕΠΕ, εισέπραξαν παράνοµα 928.000 ευρώ και σε λίγες ηµέρες θα εισπράξουν πάλι παράνοµα 928.000 ευρώ για το 2021, µε πλασµα-

Καταγγέλλουµε πληρωµή παράνοµων επιδοτήσεων πάνω από 10 εκατ. ευρώ σε αιτούντες Εθνικό Απόθεµα από το Ρέθυµνο, το Ηράκλειο,
τα Χανιά, µε καταπάτηση ιδιωτικών και δηµόσιων εκτάσεων στα νησιά του Βορείου και Νοτίου
Αιγαίου και Καστοριά µε τη συνεργασία υπευθύνων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σταµατήστε τώρα την απάτη: Εισαγγελία ∆ιαφθοράς, Αρχή ∆ιαφάνειας, ∆ίωξη Οικονοµικού Εγκλήµατος, υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κεδίκογλου Σίµο, πρόεδρο ∆Σ ΟΠΕΚΕΠΕ ∆ηµήτρη Μελά και µέλη του
∆Σ του ΟΠΕΚΕΠΕ και Μέσα Ενηµέρωσης Κρήτης.
Είµαστε ιδιοκτήτες και απασχολούµενοι σε κέντρα υποβολής δηλώσεων (ΚΥ∆), από διάφορες
περιοχές της Κρήτης, όπου υποβάλλονται στον
ΟΠΕΚΕΠΕ, κάθε χρόνο, µε τη βοήθειά µας οι αιτήσεις ΟΣ∆Ε, για να παίρνουν οι γεωργοί τις επιδοτήσεις. Πήραµε την πρωτοβουλία καταγγελίας πνιγµένοι από αγανάκτηση για την αδικία παράνοµων ενεργειών για πέµπτη συνεχή χρονιά, που αν δεν γίνει κάτι άµεσα να σταµατήσουν, σε λίγο θα κλείσουµε και θα εξαφα-

νιστούµε επαγγελµατικά. Στη θέση µας θα µείνουν µόνο τα ΚΥ∆ που ασχολούνται µε τις παράνοµες πληρωµές επιδοτήσεων στους αγρότες και τα οποία παίρνουν από τους αγρότες ένα µεγάλο τµήµα των επιδοτήσεων.
Με τα µαύρα χρήµατα ως έσοδα, µας ανταγωνίζονται αθέµιτα, δεν µπορούµε να δουλέψουµε για να επιβιώσουµε και θα µείνουµε άνεργοι και χρεωµένοι. Το πρόβληµα έχει καταγγελθεί πολλές φορές, αλλά οι υπεύθυνοι του
ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και του υπουργείου Γεωργίας, κάνουν στραβά µάτια, αφού φαίνεται ότι υπάρχει οµερτά εν είδη συµµορίας, µέσα και έξω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ρυθµίζει τα θέµατα
στο παρασκήνιο και µε το µαύρο χρήµα κλείνει
στόµατα. Η µηχανή του «κουλοχέρη» που έχει
στήσει η συµµορία µε τα ΚΥ∆, λειτουργεί έχοντας εσωτερική πρόσβαση, σε υπαλλήλους του
ΟΠΕΚΕΠΕ, εµπλεκόµενους µε το ΟΣ∆Ε και κτηµατολογικά γραφεία, απασχολούµενα µε τους
δασικούς χάρτες και εργασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εντοπίζει πρώτα αδήλωτες ιδιωτικές ή δηµόσιες

εκτάσεις στα νησιά, µερικών χιλιάδων στρεµµάτων βοσκοτόπων και τα κόβει σε φέτες των 500800 στρεµµάτων. Στη συνέχεια καλεί κάποιον
που εµπιστεύεται για να κάνει πλασµατικές εγγραφές στο Ε9 του, πράγµα εύκολο, που δεν απαιτεί κανένα παραστατικό. Αφού εξασφαλίσει
την πλασµατική εγγραφή των καταπατηµένων
εκτάσεων στο Ε9 του έµπιστου προσώπου, αρχίζει το ψάρεµα µικρών οµάδων, συνήθως συγγενών ή φίλων τους, κατασκευάζει νοµότυπα ενοικιαστήρια και τους προτείνει να κάνουν αίτηση για το εθνικό απόθεµα για πάνω από 5.000
ευρώ. Τα ενοίκια είναι ανύπαρκτα και το πραγµατικό κόστος είναι τι ποσοστό από τις επιδοτήσεις θα παίρνουν οι οργανωτές της απάτης. Εγγυητής στις συζητήσεις για τις συναλλαγές του
µαύρου χρήµατος αναλαµβάνει ένας από την οµάδα των 4-5 συγγενών ή γνωστών, που θα γίνονται στο όνοµά τους οι παράνοµες αιτήσεις
και αποτελεί τον «ταµία» της.
Για να αποσπάσουν τα ΚΥ∆ και οι κάθε λογής
ενδιάµεσοι παράγοντες υψηλότερη προµήθεια

Καταπατημένες εκτάσεις σε όλο
τικό κόστος ενοικίου 0,1 έως 1 ευρώ το στρέµµα, που δεν καταβάλλουν ποτέ οι περισσότεροι.
27.500 στρέµµατα καταπατηµένα ιδιωτικά
αγροκτήµατα και βοσκοτόπια στα νησιά Άνδρο,
Ίο, Σέριφο, Κύθνο, Τήνο, Κω, µε πλασµατικές
εγγραφές ανύπαρκτων ιδιοκτησιών στο Ε9 των
αιτούντων ή του συµµέτοχου γνωστού τους εκµισθωτή, από 45 αιτούντες µε έδρα διαµονής το
Ηράκλειο, το Ρέθυµνο, Χανιά.
Για τα 27.500 στρέµµατα που έχουν πλασµατικά στοιχεία χρήσης εισέπραξαν το 2020 για κάθε στρέµµα 20,24 ευρώ βασική ενίσχυση, 9,1 ευρώ πρασίνισµα και από 2.500 ευρώ ο καθένας
εξισωτική. Συνολικά για το 2020, µε την ανοχή
του ΟΠΕΚΕΠΕ, εισέπραξαν παράνοµα 921.000
ευρώ και σε λίγες µέρες θα εισπράξουν πάλι πα-

Οµερτά
Φαίνεται ότι υπάρχει οµερτά εν είδη
συµµορίας, µέσα και έξω από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ και ρυθµίζει τα θέµατα στο
παρασκήνιο και µε το µαύρο χρήµα
κλείνει στόµατα

ράνοµα 921.000 ευρώ για το 2021, µε πλασµατικό κόστος ενοικίου 0,1 έως 1 ευρώ το στρέµµα, που δεν καταβάλλουν ποτέ οι περισσότεροι.
27.000 στρέµµατα καταπατηµένα ιδιωτικά
αγροκτήµατα και βοσκοτόπια στα νησιά Ρόδο,

Ανάφη, Σίκινο, Φολέγανδρο, Σίφνο, Κέα, Μήλο,
µε πλασµατικές εγγραφές ανύπαρκτων ιδιοκτησιών στο Ε9 των αιτούντων ή του συµµέτοχου
γνωστού τους εκµισθωτή, από 81 αιτούντες µε
έδρα διαµονής το Ηράκλειο, το Ρέθυµνο, Χανιά.
Για τα 27.000 στρέµµατα που έχουν πλασµατικά στοιχεία χρήσης, εισέπραξαν το 2020 για
κάθε στρέµµα 20,24 ευρώ βασική ενίσχυση, 9,1
ευρώ πρασίνισµα και από 1.800 ευρώ ο καθένας
εξισωτική. Συνολικά για το 2020, µε την ανοχή
του ΟΠΕΚΕΠΕ, εισέπραξαν παράνοµα 940.000
ευρώ και σε λίγες ηµέρες θα εισπράξουν πάλι
παράνοµα 940.00 ευρώ για το 2021, µε πλασµατικό κόστος ενοικίου 0,1 έως 1 ευρώ το στρέµµα, που δεν καταβάλλουν ποτέ οι περισσότεροι.
38.500 στρέµµατα καταπατηµένα ιδιωτικά

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
για τη «δουλειά», λένε µε περισσό θράσος
συµµορίας, η δουλειά είναι δύσκολη, έχουµε
πρόσβαση στους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ
και αν σου γίνει έλεγχος, µπορούµε να σου
περάσουµε ένσταση, µη σε νοιάζει. Αν ψάξετε τις ενστάσεις από το 2018, θα δείτε ότι αυτό γίνεται στους επιλεγµένους της συµµορίας, τους άλλους τους τρώει το µαύρο σκοτάδι.
Κανένας σωστός και τίµιος επαγγελµατίας,
όπως εµείς, δεν µπορεί να µπλέξει µε µαύρο
χρήµα, αφού για µέχρι 5.000 ευρώ δικαίωµα
από το εθνικό απόθεµα και χωρίς ζώα, το κύκλωµα της συµµορίας απαιτεί την 1η χρονιά
το 60% της πληρωµής, για 5.000 – 15.000 ευρώ, το 70% της πληρωµής και από 15.000 ευρώ και άνω το 80% της πληρωµής του αιτούντα. Για την απόκτηση εθνικού αποθέµατος µε
ψεύτικη δήλωση ανύπαρκτων ζώων, ο κτηνίατρος ζητάει επιπλέον 5 ευρώ το κεφάλι για
κάθε χρονιά δήλωσης και καταχώρησης των
ζώων στην κτηνιατρική βάση. Έτσι έκαναν πελάτες όχι µεµονωµένους παραγωγούς, αλλά
ολόκληρες οµάδες, κυρίως συγγενών ή γνωστών των ιδιοκτητών των ΚΥ∆, χρησιµοποιώντας ακόµα και αλλοδαπούς εργάτες, που έχουν ΑΦΜ στην Ελλάδα, στους οποίους τελι-

το Αιγαίο
αγροκτήµατα και βοσκοτόπια στα νησιά Κάρπαθο, Κάσο, Χίο, Νάξο, Πάρο, Κω, Θήρα, µε πλασµατικές εγγραφές ανύπαρκτων ιδιοκτησιών
στο Ε9 των αιτούντων ή του συµµέτοχου γνωστού τους εκµισθωτή από 105 αιτούντες µε έδρα διαµονής το Ηράκλειο, το Ρέθυµνο, Χανιά.
Για τα 38.500 στρέµµατα που έχουν πλασµατικά στοιχεία χρήσης, εισέπραξαν για το 2020 για
κάθε στρέµµα 20,24 ευρώ βασική ενίσχυση, 9,1
ευρώ πρασίνισµα και από 1.700 ευρώ ο καθένας
εξισωτική. Συνολικά για το 2020, µε την ανοχή
του ΟΠΕΚΕΠΕ, εισέπραξαν παράνοµα 1.303.000
ευρώ και σε λίγες ηµέρες θα εισπράξουν πάλι παράνοµα 1.303.000 ευρώ για το 2021, µε πλασµατικό κόστος ενοικίου 0,1 έως 1 ευρώ το στρέµµα, που δεν καταβάλλουν ποτέ οι περισσότεροι.
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κά αφήνουν ένα ξεροκόµµατο από τις επιδοτήσεις που τους καταβάλλει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.
Μια άλλη µηχανή «κουλοχέρη» λειτουργεί µε ψεύτικα ζώα, που δηλώνουν οι µυηµένοι που έχουν κολεγιά µε τον κτηνίατρο, δεν
χρειάζονται νοµότυπα ενοικιαστήρια, γιατί
«κάποιοι» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αναλαµβάνουν
στη ζούλα να τους δώσουν εκτάσεις στα µουλωχτά µέσα από την τεχνική λύση κατανοµής βοσκοτόπων από τα νησιά του Αιγαίου,
που η ΚΥΑ 873/55003/20.5.2015 απαγορεύει. Για να εµποδιστεί να ελεγχθούν οι καταγγελίες για την τεχνική λύση στα νησιά, σε εγκύκλιο τον Απρίλιο του 2021, περιέλαβε ότι καταγγελίες για την τεχνική λύση δεν εξετάζονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλη µια συνειδητή προσπάθεια της συµµορίας να µην έλθει τίποτα στο φως.
Τα εµπλεκόµενα ΚΥ∆, είναι: …………… Κάποια από τα οποία αναλαµβάνουν τα τελευταία τρία χρόνια να κάνουν τις αιτήσεις online,
χρησιµοποιώντας τους κωδικούς TAXIS των
αιτούντων, αλλάζοντας κατάλληλα και το Ε9
ή σίγουρα για την ανοχή του ΟΠΕΚΕΠΕ σκανάρουν λευκές σελίδες αντί ανύπαρκτων ενοικιαστηρίων.

Έχει γίνει µεγάλος
θόρυβος στην Κρήτη
από περιστατικά που ο
«ταµίας» της οµάδας
αναγκάζει τα άλλα µέλη
να κάνουν ανάληψη
µπροστά του στο ΑΤΜ
και να τους παίρνει όλα
σχεδόν τα χρήµατα.
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Η υποχρέωση για βόσκηση
με ζώα «αγνοείται» συνειδητά
Προκλητικές περιπτώσεις που µας µετέφεραν
κτηνοτρόφοι και αναπτύχθηκαν µε την κάλυψη
ή και την καθοδήγηση υπαλλήλων ΟΠΕΚΕΠΕ:
Ο κτηνοτρόφος Γ.Μ. από το Ηράκλειο, εκµισθώνει µετά από πλασµατικές εγγραφές στο
Ε9 του 5.115 στρέµµατα βοσκοτόπια, όλα εκτός Κρήτης, στα νησιά Ικαρία, Κάλυµνο, Τήνο, Νάξο, Θήρα, Μήλο, Κάρπαθο, σε 19 αιτούντες, γνωστούς του από το Ηράκλειο και οι οποίοι έλαβαν 180.000 ευρώ το 2020 και θα λάβουν τα ίδια 180.000 ευρώ σε λίγο και το 2021.
Πόσο από αυτό το µαύρο χρήµα κατέληξε στον
Γ.Μ. δεν µπορούµε να πούµε µε ακρίβεια, γιατί
επιδοτήσεις κράτησαν και οι αιτούντες για την
υπογραφή της αίτησης ΟΣ∆Ε, καθώς και οι υπόλοιποι της συµµορίας.
Οι συγγενείς οικογένειας κτηνοτρόφων,
Β. Γ., Β. Ι., Β. Μ. από το Ρέθυµνο, εκµισθώνουν
µετά από πλασµατικές εγγραφές στο Ε9 τους,
13.700 στρέµµατα βοσκοτόπια, όλα εκτός Κρήτης, στα νησιά Ρόδο, Χίο, Κάρπαθο, Νάξο, Θήρα, καθώς και στην Καστοριά, σε 26 γνωστούς
τους αιτούντες από Ρέθυµνο και Ηράκλειο. Ο Β.
Γ. του Θ., συγγενής τους θεωρεί τα γνήσια της
υπογραφής στα ενοικιαστήρια που κατασκευάζονται µε τις πλασµατικές εγγραφές στο Ε9 για
τη δηµιουργία τεχνητών συνθηκών απόσπασης
εθνικού αποθέµατος, ώστε όλα να είναι υπό τον
πλήρη έλεγχο της οµάδας. Κατά παρόµοιο τρόπο λειτουργούν και οι συµµετέχοντες του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφού εκδίδουν καµουφλαρισµένες οδηγίες διευκόλυνσης σε εγκυκλίους, ώστε τα νοµότυπα παραστατικά µε πλασµατικά στοιχεία
να µην αµφισβητούνται. Σχεδιάζουν δε τον έλεγχο έτσι ώστε οι ελεγκτές να εµποδίζονται να
βρουν την αλήθεια.
Ο ιδιοκτήτης ΚΥ∆ στα Χανιά, µε πλασµατικές ιδιοκτησίες εκµισθώνει 2.475 στρέµµατα το
2020, στις: α) ∆. Κ. κάτοικο Χανίων, βοσκότοπο
στην Κάλυµνο 818 στρεµµάτων για ΕΑ (αίτηση
online), β) Κ. Α. κάτοικο Χανίων, στη Χίο βοσκότοπο 828 στρεµµάτων για ΕΑ (αίτηση ΚΥ∆), γ)
µε συγγενική σχέση Κ. Γ.-Μ. κάτοικο Χανίων,
βοσκότοπο στην Κάλυµνο 674 στρεµµάτων και
στην Κω 156 στρεµµάτων, συνολικά 830 στρέµµατα (αίτηση online) και οι οποίοι εισέπραξαν
81.700 ευρώ το 2020 και θα εισπράξουν σε λίγο 81.700 ευρώ, τα οποία όλα θα καταλήξουν
ως µαύρο χρήµα στην τσέπη του ιδιοκτήτη ΚΥ∆,
που εντόπιζε σε νησιά, µε τη βοήθεια των υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ και εµπλεκόµενους µε το
ΟΣ∆Ε, µεγάλες εκτάσεις των 820 στρεµµάτων,
για να υποβάλλει λίγες αιτήσεις µε έµπιστους
και να πάρουν µεγάλο εθνικό απόθεµα και να
του το επιστρέψουν.
Με την ίδια λογική ξεπλύµατος µαύρου χρήµατος και ο ιδιοκτήτης από τα Χανιά Π. Κ. εκµισθώνει το 2020 σε συγγενείς του µε το ίδιο επίθετο στη Νάξο 1.040 στρέµµατα βοσκότοπων.
Τον Αύγουστο του 2020, µε τη βοήθειά µας
και κτηνοτρόφων, υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ
βρήκε στοιχεία για πάνω από 40 ΑΦΜ µε ψεύτικα ενοικιαστήρια βοσκοτόπων, που τα κατήγγειλε για να πετύχει ενεργοποίηση της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η καταγγελία όντως έφτασε

στη διοίκηση και δόθηκε σε έλεγχο σε υπαλλήλους. ∆εν έχει βγει ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, αντίθετα ο υπάλληλος τελεί υπό διωγµό.
Το µαύρο χρήµα µε τις επιδοτήσεις δηµιουργείται γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2017 επιτρέπει,
για να πάρει κάποιος εθνικό απόθεµα, κατά παράβαση του κοινοτικού δικαίου, όπως ορίζεται
στο άρθρο 9 παρ. 1 του Καν. 1307/2013, δηλώνοντας βοσκοτόπια σε καλή γεωργική κατάσταση, χωρίς δηλαδή να τα αξιοποιεί µε ζώα (βόσκηση) όπως απαιτείται. Η εθνική διάταξη του
2015, σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει ζώα,
δίνει εξαίρεση υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει γεωργική δραστηριότητα, που συνίσταται στην κοπή της βλάστησης και την αποµάκρυνσή της, ώστε να µην υπερβαίνει τους 70
πόντους. Αυτό σε όλα τα βοσκοτόπια που καταγγέλλουµε δεν έγινε ποτέ. Οι υπεύθυνοι του
ΟΠΕΚΕΠΕ συνειδητά δεν ελέγχουν εδώ και 4
χρόνια αυτήν υποχρέωση όσων δηλώνουν βοσκοτόπια σε καλή γεωργική κατάσταση και αγρανάπαυση. Επίσης οι ίδιοι υπεύθυνοι εµποδίζουν και την όποια διερεύνηση έχει ξεκινήσει
από δικαστικές αρχές, καθυστερώντας υπερβολικά τα στοιχεία και παραπληροφορώντας ακόµα και τις επίσηµες αρχές.
∆ύο άλλα τεµάχια βοσκοτόπων στην Άνδρο,
εκτάσεων 400 στρεµµάτων, τα οποία ο Ν. Ν. από το Ρέθυµνο εκµισθώνει και δηλώνονται ως
καλλιέργεια βοσκότοποι σε καλή γεωργική κατάσταση, µε πρόσβαση µόνο από τη θάλασσα.
Είναι εµφανές ότι καµία κοπή βλάστησης, είτε
ξυλώδους, είτε χόρτων, δεν µπορεί να γίνεται
µε µηχανικά µέσα. Οι αιτούντες που τα δηλώνουν για λήψη εθνικού αποθέµατος, ούτε ποτέ
τα έχουν επισκεφθεί, ούτε και γνωρίζουν πού
βρίσκονται. Ποτέ δεν τα επισκέφθηκαν για εργασία κοπής και αποµάκρυνσης βλάστησης,
γιατί γνωρίζουν από το µυηµένο ΚΥ∆ ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα το ελέγξει για να δηµιουργηθεί
πρόβληµα µε τις επιδοτήσεις.
∆ύο άλλα τεµάχια βοσκοτόπων στη Ρόδο και
την Κάσο, εκτάσεως 1.020 στρεµµάτων, τα οποία
ο Β. Γ. από το Ρέθυµνο εκµισθώνει και δηλώνονται ως καλλιέργεια βοσκότοποι σε καλή γεωργική κατάσταση χωρίς πρόσβαση. Η µόνη γεωργική συµβατή δραστηριότητα αξιοποίησής τους,
σύµφωνη µε τον Κανονισµό, είναι η βόσκηση
από ζώα. Τα όρια των αγροτεµαχίων που δηλώνονται βοσκότοποι δεν υπάρχουν, είναι αυθαίρετα και έχουν τεχνητά οριοθετηθεί επί του χάρτη, για να βγαίνουν οι εκτάσεις των 500 στρεµµάτων που θέλει ο Β. Γ. για λόγους ευκολίας διαχείρισης του µαύρου χρήµατος, να επιµερίσει
στους γνωστούς του και τους συγγενείς του.
Ας κάνουµε το καθήκον µας όλοι, µην τα παραβλέψετε!
Θα αποστείλουµε επιπλέον νέα στοιχεία για
καταπατηµένα δηµόσια βοσκοτόπια από αιτούντες χωρίς ζώα στην Κοζάνη, Φλώρινα, Ροδόπη,
Ιωάννινα, Άρτα, Φωκίδα, όπου µέλος του σηµερινού ∆.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ µε ΚΥ∆ έχει οργανώσει εκτεταµένη επιχείρηση µαύρου χρήµατος µε
επιδοτήσεις µαζί µε γνωστούς παράγοντες από
Ηράκλειο και Ρέθυµνο.
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Μέχρι 30 Ιουνίου οι αιτήσεις

Έκπτωση 30% στο
επιτόκιο δανείων για
επενδύσεις στην άρδευση
Ώθηση στις αιτήσεις του Μέτρου 4.1.2 που επιδοτεί την αγορά
και εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων και φωτοβολταϊκών
έρχεται να δώσει το νέο εξειδικευμένο εργαλείο της Πειραιώς
Μόλις 12 οι αιτήσεις στο σύστημα για ένταξη στο πρόγραμμα
αρδευτικών, έως 30 Νοεμβρίου η οριστικοποίηση αιτημάτων
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Δαπάνες
Το πρόγραµµα επιδοτεί σε
ποσοστό 40-85% την αγορά και
εγκατάσταση αρδευτικών
συστηµάτων α) στάγδην
άρδευσης και β)
µικροκαταιονισµού (κόστους έως
410 ευρώ το στρέµµα),
δεξαµενές νερού, γεωτρήσεις,
φωτοβολταϊκά κ.α..

Δήλωση

Αγροτεµάχια που δηλώνονται σε
ενιαία δήλωση εκµετάλλευσης
έτους 2020 άλλου προσώπου
αλλά θα αξιοποιηθούν
µελλοντικά από τον υποψήφιο
µπορούν να συµµετέχουν στο
πρόγραµµα των αρδευτικών.

Ευφυής

Ο δικαιούχος δεν µπορεί να
λάβει ενίσχυση για επενδύσεις
γεωργίας ακριβείας
µεµονωµένα, αλλά µόνο εάν τη
συνδυάζει µε αγορά νέου
εξοπλισµού αρδευτικών
συστηµάτων, δεξαµενών ή
µηχανολογικού εξοπλισµού.

Μειωµένο επιτόκιο 30% για αγροτικά επενδυτικά δάνεια που αφορούν την αγορά και εγκατάσταση
νέων συστηµάτων άρδευσης, δεξαµενών, γεωτρήσεων και σχετικού µηχανολογικού εξοπλισµού,
ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.
Τη συγκεκριµένη έκπτωση στο επιτόκιο θα λάβουν όσοι κάνουν αίτηµα που θα υποβληθεί έως 30 Ιουνίου 2022.
Πρόκειται για ένα νέο εξειδικευµένο προϊόν το οποίο προφανώς
µπορεί να συνδυαστεί µε τις ενισχύσεις που προσφέρει το Μέτρο
4.1.2 που αφορά επιδοτήσεις αρδευτικών και φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε αγροτικές εκµεταλλεύσεις (έως 30 Νοεµβρίου 2021 η οριστικοποίηση του αιτήµατος ένταξης, έως 13 ∆εκεµβρίου ο φυσικός
φάκελος). Προς το παρόν, έπειτα από πολλές παρατάσεις, το συγκεκριµένο Μέτρο δεν φαίνεται να «προχωρά» καθώς η γραφειοκρατία για
την αίτηση είναι µεγάλη. Ενδεικτικό είναι ότι µόλις 12 αιτήµατα ενίσχυσης είχαν οριστικοποιηθεί µέχρι τις 3 Νοεµβρίου στο σύστηµα.
Το προϊόν της Τράπεζας Πειραιώς,
ίσως λοιπόν δώσει κάποια ώθηση
στις αιτήσεις, καθώς εξασφαλίζει
φθηνότερα ίδια συµµετοχή για την
υλοποίηση της επένδυσης.

ξης είναι ανάλογη µε την κατηγοριοποίηση των δικαιούχων, των Περιφερειών, την κατάσταση του υδατικού συστήµατος που επηρεάζεται από την επένδυση και τη δυνητική εξοικονόµηση κατανάλωσης ύδατος.
Ο ενδιαφερόµενος µπορεί να επιδοτηθεί για ένα πολύ µεγάλο εύρος επενδύσεων.
Ενδεικτικά αναφέρεται η αγορά και
εγκατάσταση αρδευτικών συστηµάτων α) στάγδην άρδευσης και β) µικροκαταιονισµού (έως 410 ευρώ το
στρέµµα), δεξαµενές νερού, µηχανολογικός εξοπλισµός όπως π.χ. αγωγοί µεταφοράς που αποσκοπεί στην
επαναχρησιµοποίηση των υδάτων
για άρδευση, αλλά και ολοκληρωµένες λύσεις άρδευσης οι οποίες αφορούν γεωργία ακριβείας. Επιπλέον
επιλέξιµες είναι γεωτρήσεις και πηγάδια-φρέατα αποκλειστικά αρδευτικής χρήσης συµπεριλαµβανοµένου
του εξοπλισµού τους (π.χ. σωληνώσεις, αντλία, γεννήτρια, ηλεκτρολογικός πίνακας) και φωτοβολταϊκά συστήµατα (αυτόνοµα ή διασυνδεδεµένα) µε ή χωρίς φορητή αυτόνοµη διάταξη επαναφορτιζόµενων µπαταριών
ιόντων λιθίου.
Απόλυτη προτεραιότητα ένταξης έχουν όσοι πετυχαίνουν εξοικονόµηση
ύδατος άνω του 50% µε την επένδυσή
τους, σύµφωνα µε τον σχετικό πίνακα µοριοδότησης του προγράµµατος.

Παρακάτω, υπενθυµίζονται τα
κύρια σηµεία του Μέτρου 4.1.2:
Η οικονοµική στήριξη για τις
εκµεταλλεύσεις φυσικών και νοµικών προσώπων δύναται να ανέλθει
έως τις 150.000 ευρώ, ενώ για τις
συλλογικές επενδύσεις η οικονοµική στήριξη µπορεί να ανέλθει έως
τις 200.000 ευρώ. Η ένταση στήρι-

∆ιορία ένταξης
Έως 30 Νοεµβρίου 2021 η
οριστικοποίηση του αιτήµατος
ένταξης, έως 13 ∆εκεµβρίου ο
φυσικός φάκελος για ένταξη
στο Μέτρο 4.1.2

Γραφειοκρατία
και υψηλό κόστος
µελετών κρατάνε
σε πολύ χαµηλά
επίπεδα τις αιτήσεις
στα αρδευτικά.

Θέμα λίγων ημερών οι Νέοι
Εντός του πρώτου δεκαπενθηµέρου του Νοεµβρίου αναµένεται
να δηµοσιευθεί η πρόσκληση για
το πρόγραµµα νέων αγροτών για
τη µεταβατική περίοδο 2021-23
ύψους 420 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 45 εκατ. θα διατεθούν στη
περιφέρεια της Θεσσαλίας, σύµφωνα µε την τελευταία ενηµέρωση στο βουλευτή Λαρίσης Μάξιµο
Χαρακόπουλο, από τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιώργο Στύλιο.
Ο αρχικός προγραµµατισµός των
δυνητικών δικαιούχων σε επίπεδο Θεσσαλίας είναι 1.200 νέοι αγρότες, ενώ όπως επισηµαίνει σε
ανακοίνωσή του ο κ. Χαρακόπουλος και στη νέα ΚΑΠ 2023-29 θα
διατεθούν σηµαντικοί πόροι για
την ανανέωση του αγροτικού πληθυσµού µε αντίστοιχα προγράµµατα νέων αγροτών.
Η ενηµέρωση του υφυπουργού
Στύλιου στον κ. Χαρακόπουλο, έρχεται να επιβεβαιώσει πρόσφατο ρεπορτάζ της Agrenda και του
Agronews που ανέφερε ότι η έναρ-

ξη της υποβολής αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο µέτρο των νέων
γεωργών (υποµέτρο 6.1) θα εκκινήσει στο διάστηµα 10 - 15 Νοεµβρίου 2021. Η διάρκεια της πρόσκλησης θα είναι ένας µήνας ενώ δεν προβλέπεται να δοθεί παράταση, σύµφωνα µε ενηµέρωση
των διαχειριστικών αρχών.
Σηµειώνεται πως ακόµα υπάρχουν προβλήµατα στην ενεργοποίηση του πληροφοριακού συστήµατος που θα υποδέχεται τις
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ΜΕΤΡΟ 2.1
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

80

ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

ΤΕΛΙΚΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΠΑΡΟΧΟΙ
ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

120.000
ΑΓΡΟΤΕΣ

Προδημοσίευση
για το Μέτρο
Αγροσυμβουλών

Αγρότες
αιτήσεις και γι’ αυτό το λόγο δεν
έχει δηµοσιευθεί ακόµα η προκήρυξη παρά το γεγονός ότι όλα τα
υπόλοιπα είναι έτοιµα.
Μετά την πρώτη αξιολόγηση των
Νέων Αγροτών θα ακολουθήσει το
2022 πρόσκληση για Σχέδια Βελτίωσης ύψους 180 εκατ. ευρώ (πιθανότερο να εκδοθεί την Άνοιξη).
Στη νέα αυτή πρόσκληση δεν θα
µπορούν να ενταχθούν οι οµάδες και οι οργανώσεις παραγωγών παρά µόνο φυσικά πρόσωπα.

Τρίµηνη παράταση για α’
πληρωµή Μεταποίησης
Παρατείνεται µέχρι τις 31
Ιανουαρίου 2022 η αίτηση πρώτης
πληρωµής για τους ενταγµένους στο
µέτρο της µεταποίησης, οι οποίοι
έχουν ήδη εγκεκριµένη εξάµηνη
παράταση, σύµφωνα µε
τροποποιητική απόφαση.
Συγκεκριµένα µε την απόφαση, το
πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 1γ του άρθρου 14
αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι δικαιούχοι, το αργότερο εντός
ενός έτους από την ηµεροµηνία της
απόφασης ένταξης πράξης του
επενδυτικού σχεδίου υποβάλουν στο
ΠΣΚΕ την αίτηση πρώτης πληρωµής.
Για τις αιτήσεις στήριξης που
εντάχθηκαν στις δράσεις του
υποµέτρου 4.2 του ΠΑΑ 20142020 το έτος 2019 που έχουν ήδη
εγκεκριµένη 6µηνη παράταση
(σύµφωνα µε την αρ.
606/133751/25.05.2020 (ΦΕΚ
2096/Β’2020) 7η τροποποίηση της
ΥΑ) και το έτος 2020, η 6
προθεσµία υποβολής της αίτησης
πρώτης πληρωµής των δικαιούχων
µέσω του ΠΣΚΕ, παρατείνεται από
τις 31/10/2021 στις 31/01/2022.».

∆ηµοσιεύτηκε η προδηµοσίευση
της προκήρυξης του υπο-Μέτρου2.1
«Χρήση συµβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τοµέα», ένα πρόγραµµα µε συνολικό προϋπολογισµό στα 80 εκατ. ευρώ. Η προκήρυξη που θα βγει µέχρι τέλος του
έτους όπως ενηµερώνει το ΥΠΑΑΤ
θα εκδοθεί «για την επιλογή πιστοποιηµένων Φορέων Παροχής Γεωργικών Συµβουλών (ΦΠΓΣ) που θα
λαµβάνουν στήριξη για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργούς». Οπότε µε λίγα
λόγια: αιτήσεις για επιδότηση στο
Μέτρο θα κάνουν οι Φορείς και όχι
οι αγρότες. Οι αγρότες απλά αυτό
που έχουν να κάνουν είναι να επιλέξουν Φορέα (µετά την ένταξη
των Φορέων στο Μέτρο 2.1) ώστε
να λάβουν τη συµβουλή που θα
είναι δωρεάν. Εκτιµάται ότι µέσω
του µέτρου θα δοθούν 120.000 δωρεάν συµβουλές στους γεωργούς
(µε µέγιστο αριθµό τις 3 ανά γεωργό). Η επιδοτούµενη συµβουλευτική, µε κόστος έως 1.500 ευρώ ανά
συµβουλή, θα παρέχεται µέσω πιστοποιηµένων φορέων.

Αριθµός συµβουλών
Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, θα
καθορίζονται το ανώτατο
ύψος ενίσχυσης και ο ανώτατος αριθµός συµβουλών
ανά δικαιούχο (πάροχο)

Τα είδη των συµβουλών που θα
παρέχονται είναι τα εξής:
1) Συµβουλές που παρέχονται
για τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης ή/και πρότυπα για ορθές γεωργικές και περιβαλλοντικές συνθήκες καθώς και γεωργικές πρακτικές επωφελείς για το
κλίµα και το περιβάλλον (κεφ. 3
τίτλος ΙΙΙ καν. (ΕΕ) 1307/2013), καθώς και την διατήρηση της βιοποικιλότητας.
2) Συµβουλές που παρέχονται
για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, όπως έχουν καθοριστεί από τα
κράτη µέλη, για την εφαρµογή του
άρθρου 11§3 της οδηγίας πλαίσιο
για τα νερά.
3) Συµβουλές που παρέχονται
για την εκπλήρωση των απαιτήσεων, ιδίως όσον αφορά στη συµµόρφωση µε τις γενικές αρχές της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας.
4) Συµβουλές στο γεωργικό τοµέα
σχετικά µε δράσεις που µετριάζουν
το φαινόµενο της κλιµατικής αλλαγής και προωθούν την προσαρµογή της γεωργίας.
5) Συµβουλές για την ορθή εφαρµογή των Μέτρων 10 «Ενισχύσεις για τη γεωργία, το περιβάλλον και το κλίµα» και 11 «Βιολογική Γεωργία».
6) Συµβουλές που αποσκοπούν
στη βελτίωση της βιωσιµότητας και
της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και την αύξηση της προστιθέµενης αξίας του
γεωργικού προϊόντος.

ΞΥΠΝΗΤΗΡΙ
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.

Μέτρο 6.1
Νέοι Αγρότες
Παρατείνεται το χρονικό
διάστηµα υποβολής του
αιτήµατος τελικής
πληρωµής των δικαιούχων
του υποµέτρου 6.1 Νέοι
Αγρότες ακόµα ένα µήνα,
δηλαδή το αίτηµα µπορεί να
γίνει σε έως τέσσερα
χρόνια και τέσσερις µήνες
από την απόφαση ένταξης.
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Ανανεωµένα
τα Same Frutteto

Κινητήρες FARMotion
35 (3 κύλινδροι) ή 45 (4
κύλινδροι) µε ιδιαίτερα
συµπαγείς διαστάσεις,
χωρίς να επηρεάζεται το
µέγεθος ή ορατότητα και
το ίδιο κοντό µεταξόνιο
και µέγεθος καπό
διαθέτουν τα ανανεωµένα
Same Frutteto
Stage V. Ενδιαφέρον
χαρακτηριστικό και το
σύστηµα ActiveDrive.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ.ΕΙΣΡΟΕΣ

στον αραβόσιτο µια ώθηση
λίπανσης στην αρχή της
σεζόν. Το νέο µοντέλο διατίθεται µε αυτόµατο σύστηµα διεύθυνσης. Κατάλληλο για χρήση έως ότου
τα φυτά φτάσουν σε ύψος
περίπου 50 εκ., το SB16,
µπορεί επίσης να εξοπλιστεί µε ένα προαιρετικό
πνευµατικό εφαρµοστή για
τη σπορά µιας καλλιέργειας κάλυψης.

Νέα τεχνολογία
στη ζιζανιοκτονία

H ιαπωνική Kubota
εξαγόρασε τη Fede
Η Kubota συνεχίζει τις
εξαγορές της επεκτείνοντας τον τοµέα του εξοπλισµού για κάθε πεδίο. Τώρα «παντρεύει» τα στενά
τρακτέρ της µε τα έξυπνα
ψεκαστικά της ισπανικής
Fede. Η Pulverizadores
Fede που δραστηριοποιείται κυρίως στην Ισπανία
και την Πορτογαλία, είναι
µια εξειδικευµένη εταιρεία
παραγωγής ψεκαστικών.

Τα αυτοκινούµενα
ψεκαστικά Condor και
Endurance της Agrifac
είναι πλέον διαθέσιµα µε
την τεχνολογία WeedIt spot spraying από
την ολλανδική εταιρεία
Rometron, ειδικό στην
ζιζανιοκτονία ακριβείας
χωρίς χηµικά. Το WeedIt της Rometron µειώνει
το κόστος χηµικών έως και
90%, λέει η εταιρεία.

Ιδιοκτησία της John
Deere η Mazzotti

Ζιζανιοκτονία και
θρέψη µε τη µία
Το SB16 (16 σειρών) αναπτύχθηκε από τον Ολλανδό κατασκευαστή Evers
όχι µόνο για να εξαλείφει
τα ζιζάνια µεταξύ των σειρών, αλλά για να παρέχει

Θυγατρική της John
Deere που λειτουργεί από
τη βάση της στη Ραβέννα
της Ιταλίας, η Mazzotti
εστιάζει στην κατασκευή
αυτοκινούµενων ψεκαστικών που προσφέρουν
υψηλή αξία για τους πελάτες. Με την υποστήριξη
του δικτύου αντιπροσώπων της John Deere, η
Mazzotti αυξάνει σταθερά
τις πωλήσεις της στην Ευρώπη, καθώς εισέρχεται
και σε βασικές αγορές
όπως οι ΗΠΑ, η Αυστραλία και η Κίνα.

Σφραγίδα Amazone
για τα μηχανήματα
του μέλλοντος
Οι Γερμανοί προσπαθούν να πρωτοστατήσουν
στο όραμα αυτονομίας της αγροτικής παραγωγής
ΤOY ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
kontonis@agronews.gr

Το θέµα των αυτόνοµων γεωργικών µηχανηµάτων ήταν στην πρώτη γραµµή µελέτης για
την Amazone, η οποία έχει καταφέρει από
το 2008 να συνεργαστεί και να παρέχει την
τεχνογνωσία της επάνω στα ροµποτικά αυτόνοµα συστήµατα και στην γεωργία ακριβείας εν γένει. Από το BoniRob, ένα ορόσηµο στην αγροτική ροµποτική, µέχρι το GPSScenarioControl έναν νέο τρόπο λίπανσης
που θα εισάγει η Amazone το 2022, η εται-

ρεία επιδιώκει την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών από τα µηχανήµατά της εδώ και
πολλά χρόνια. «∆εν είναι ακόµη σαφές ποια
µηχανήµατα θα είναι τα πρώτα που θα κάνουν το βήµα από την αυτοµατοποίηση στην
αυτονοµία», αναφέρει η εταιρεία. Εκτός από τις τεχνικές και νοµικές προκλήσεις, το
πρωταρχικό ερώτηµα αφορά το τµήµα πελατών στο οποίο θα γίνει εµφανές ένα οικονοµικό πλεονέκτηµα, συµπληρώνει εύστοχα.
Στην προσπάθεια λοιπόν να ποσοτικοποιήσει τα οικονοµικά αποτελέσµα της νέας τεχνολογίας, η Amazone έβγαλε στη
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Δοκιμασμένες
λύσεις ελαστικών
προηγμένης
τεχνολογίας από
την Theodoridis
H εταιρεία Theodoridis Ελαστικά, διαθέτει δοκιµασµένες λύσεις και προϊόντα διεθνών προδιαγραφών για όλες τις καλλιεργητικές εργασίες, κάθε συνθήκη και έδαφος, φέρνοντας
στην ελληνική αγορά τα ελαστικά των εταιρειών Continental,
Galaxy και OZKA. Ενδεικτικά, αναφέρονται παρακάτω, επιλογές που ξεχωρίζουν από τις τρεις αυτές εταιρείες:

OZKA Agro10
Τα radial αγροτικά ελαστικά OZKA Agro10 προσφέρουν άνετη οδήγηση και χειρισµό χάρη στην εύκαµπτη κατασκευή
του πλευρικού τοιχώµατος. Το ειδικό χαρακτηριστικό απώθησης λάσπης εξαιτίας του ειδικά σχεδιασµένου πέλµατος
προσφέρει µεγάλη ικανότητα αυτό-καθαρισµού. Τα ελαστικά OZKA Agro10 προσφέρουν µέγιστη απόδοση και µεγάλη διάρκεια ζωής χάρη στο βαθύ πέλµα και το φαρδύ αποτύπωµα του πέλµατος. Τα ΟΖΚΑ Agro10 προσφέρουν πολλά σηµαντικά πλεονεκτήµατα όπως µέγιστη έλξη, δυνατότητα αυτό-καθαρισµού, µεγάλη διάρκεια ζωής, άνεση στην
οδήγηση και µειωµένη συµπύκνωση του εδάφους. Τα OZKA
Agro10 προσφέρονται µε εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών.

Galaxy Earth-Pro700

δηµοσιότητα τα πρώτα αποτελέσµατα από
τις δοκιµές Controlled Row Farming (CRF),
δηλαδή «Ελεγχόµενης κυκλοφορίας στον
αγρό» που ξεκίνησε το 2020. H δοκιµή αφορούσε καλλιέργεια µε σιτηρά µε σταθερό πλάτος σειράς 50 εκατοστών.
Σε µια ενδεικτική οικονοµική ανάλυση
του συστήµατος CRF για ένα αγρόκτηµα µε
300 εκτάρια, γίνεται σαφές ότι το µειωµένο κόστος για τις εισροές αντισταθµίζεται
από το αυξηµένο κόστος για την εργασία.
Εκτός από την καθαρά οικονοµική εκτίµηση, ο πρόσθετος χρόνος εργασίας που απαιτείται στην κύρια περίοδο είναι ένα κρίσιµο σηµείο: απαιτούνται 476 ώρες/εκτάριο
για λίπανση και φυτοπροστασία στη συµβατική αροτραία καλλιέργεια σε σύγκριση
µε 706 ώρες/εκτάριο (+ 48 %) στο σύστηµα

Τελείως αυτόνοµα
Ο αυτοµατισµός και η παρακολούθηση
πρέπει να τελειοποιηθούν, ώστε να
µπορούν να χρησιµοποιηθούν εργαλεία χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη

CRF. Σε περιόδους έλλειψης ειδικευµένου
εργατικού δυναµικού, αυτός ο παράγοντας
είναι κρίσιµος βραχυπρόθεσµα. Τα αυτόνοµα γεωργικά µηχανήµατα στο σύστηµα
CRF θα µπορούσαν να αναλάβουν µεσοπρόθεσµα έως µακροπρόθεσµα καθήκοντα έντονης εργασίας για τον αγρότη. Η σαφής
δοµή στο σύστηµα καθοδήγησης και καλλιέργειας ταιριάζει λοιπόν στα ροµποτικά
συστήµατα σε κάθε περίπτωση. Τα αποτελέσµατα βρίσκονται επίσης στη διεύθυνση
www.controlled-row-farming.de.
Σήµερα, το σύστηµα CRF λειτουργεί µε
συµβατικά τρακτέρ µε καθοδήγηση RTK, έξυπνα συνδεδεµένα εργαλεία και έναν προσεκτικό οδηγό. Είναι εύκολο να φανταστεί
κανείς τη χρήση αυτόνοµων ροµπότ πεδίου, λοιπόν, στο µέλλον. Κάθε βήµα της διαδικασίας θα παρακολουθείται στενά. Χαµηλότερες ταχύτητες µε µικρότερα πλάτη εργασίας και ολοκλήρωση των εργασιών µε
ακόµη µεγαλύτερη ακρίβεια είναι θα χαρακτηριζουν το µέλλον και, τελικά, ο διευθυντής του αγροκτήµατος θα πρέπει να αφιερώσει λιγότερο χρόνο στην παρακολούθηση των τυποποιηµένων διαδικασιών εργασίας και να µπορεί να επικεντρωθεί σε άλλα καθήκοντα.

Η σειρά radial ελαστικών Galaxy Earth-Pro 700 έχει
προηγµένο σχεδιασµό πέλµατος µε απότοµη γωνία στο
κέντρο για να προσφέρει άνεση στην οδήγηση, µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και δυνατότητα αυτό-καθαρισµού. Επίσης, έχει µικρότερη γωνία στους ώµους του ελαστικού
για να προσφέρει καλύτερη ελκτική ικανότητα. Το ελαστικό αυτό προσφέρει ιδιαίτερη σταθερότητα στην πλαγιά.
Το radial ελαστικό Galaxy Earth-Pro 700 έχει ευέλικτο και
µοντέρνο σχεδιασµό και παρέχει µεγάλη διάρκεια ζωής
καθώς και άνεση στην οδήγηση ενώ προσφέρει τη µέγιστη ελκτική ικανότητα στο χωράφι. Τα τακάκια ανάµεσα
στα τακούνια διαλύουν τη λάσπη. Τα ενισχυµένα τακούνια καθώς και η ενισχυµένη «πατούρα» µαζί µε το εξελιγµένο µείγµα που χρησιµοποιείται στο πέλµα προσφέρουν
εξαιρετική απόδοση και διάρκεια ζωής. Τα radial ελαστικά Galaxy, θυγατρική εταιρεία της Yokohama προσφέρονται µε 7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.

TractorMaster
Η σειρά TractorMaster της Continental είναι µίλια µπροστά από τα standard ελαστικά, ενσωµατώνοντας την τεχνολογία N.flex, τον καινοτόµο σχεδιασµό των πλαϊνών
τοιχωµάτων και της «πατούρας», και την προηγµένη τεχνολογία πέλµατος d.fine. Τα ελαστικά µεγάλης αντοχής προωθούν τους αφοσιωµένους αγρότες. Να σηµειωθεί ότι τα ελαστικά Continental προσφέρονται µε 10
χρόνια εργοστασιακή εγγύηση.
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ΑΓΡΟΝΕΑ
Όπως το δεις
∆ιαχρονικό: Αν γυρίσεις
ανάποδα την αποτυχία, θα βρεις
την επιτυχία.
Φωτοβολταϊκά: Τη βούληση
της Περιφέρειας Θεσσαλίας να µην
επιτρέψει τη δηµιουργία πάρκων
φ/β σε κτηνοτροφικές περιοχές,
επανέλαβε ο περιφερειάρχης
Κώστας Αγοραστός, ενόψει και των
∆ιαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης,
τα οποία απαιτούν διαθέσιµα
βοσκοτόπια. «Από τη στιγµή που οι
τοπικές κοινωνίες είναι αρνητικές,
θα επιµείνουµε στην ίδια γραµµή
Όταν έρθει η έγκριση της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για
το έργο και µετά από λεπτοµερή
εξέταση από τις υπηρεσίες µας, θα
αποφασίσουµε σχετικά». Περιφ.
Συµβούλιο. eleftheria.gr, 24/10/21
Εβόρα:
Παναγίτσα
Πέλλας µε 300
µονίµους
κατοίκους, όπου
οι 250 είναι
ΤΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΗ
µέτοχοι στην ίδια
ΜΙΧΑΗΛΙ∆Η*
πολυµετοχική
επιχείρηση
λαϊκής βάσης, µε την επωνυµία
«Εβόρα» (σκιά), που δηµιουργήθηκε
το 1997 αρχικά µε τρεις τεχνητές
λίµνες για την υδροδότηση των
καλλιεργειών. Σήµερα κινείται σε
τρεις πυλώνες: Ύδρευση µαζί µε
παραγωγή ενέργειας, µεταποίηση µε
πολλά τοπικά προϊόντα και τουρισµό.
in.gr, 21/102021.
Λιανεµπόριο: Προτεραιότητα η
ενίσχυση της βιώσιµης παραγωγής
και της ποιότητας των τροφίµων
ώστε να επωφεληθούν οι παραγωγοί
(καλύτερες τιµές), οι καταναλωτές
(µε καλύτερη ποιότητα), η οικονοµία
και το περιβάλλον. Οι επιχειρήσεις
αγροδιατροφής πρέπει να µπορούν:
(1) να σφυρηλατήσουν αλυσίδες
αξίας µε τοπικούς παραγωγούς,
υποστηρίζοντας την τοπική
παραγωγή και ενθαρρύνοντας
την εφοδιαστική αλυσίδα προς
την κυκλική οικονοµία και (2) να
ωθήσουν τους καταναλωτές να
κάνουν πιο υγιεινές διατροφικές
επιλογές. Μελέτη Ελληνικής
Οµοσπονδίας Εµπορίου &
Επιχειρηµατικότητας Η ΕΛΛΑ∆Α
το 2040: Για τον µετασχηµατισµό
του λιανικού εµπορίου, 19/10/2021.
*ΑΓΡΟΤΟΛΟΓΟΥ

Στα πρότυπα της πατρίδας
του Barolo και της Τοσκάνης
μέσω του Terra Vino
η Μακεδονία

Η Γουμένισσα θα μπορούσε να είναι ένα
αρκετά καλό παράδειγμα αγροτουριστικής
και οινογαστρονομικής εμπειρίας

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Ιταλία
Η Ιταλία είναι
τουλάχιστον
20 χρόνια
µπροστά από
την Ελλάδα
στην οινογαστρονοµία

Σύµπραξη
Ζητούµενο η
συνεργασία
µεταξύ επιχειρηµατιών,
παραγωγών
και των
φορέων

Στα «χνάρια» του Πιεµόντε και της Τοσκάνης φιλοδοξεί να πορευτεί η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας, στην
προσπάθεια που επιχειρεί να αποκτήσει µια αναγνωρίσιµη θέση στο χάρτη
µε τους ελκυστικούς οινο-γαστρονοµικούς προορισµούς διεθνώς.
Το εγχείρηµα υλοποιείται µέσω του
διασυνοριακού έργου «Terra Vino», στο
πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράµµατος Interreg, µε συµµετοχή φορέων από την Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία και επικεφαλής το ελληνοϊταλικό
εµπορικό επιµελητήριο Θεσσαλονίκης,
που µεσολάβησε για τη µεταφορά ιταλικής τεχνογνωσίας, την αποτελεσµατικότερη προώθηση του τουρισµού τοπικά, µε αξιοποίηση της γαστρονοµίας
και της ανάπτυξης των τοπικών οίνων.
Αν και ο πήχης µπαίνει εξ αρχής ψηλά, το υπόβαθρο της Μακεδονίας στο
κοµµάτι της οινο-γαστρονοµίας χαρακτηρίζεται εφάµιλλο των δύο γνωστών
ιταλικών προορισµών και δικαιολογεί
αν µη τι άλλο την απόπειρα υιοθέτησης
τοπικά του µοντέλου ανάπτυξης τους.
«Πριν εκδηλωθεί η πανδηµία του

Covid σε ένα ταξίδι στην περιφέρεια
του Πιεµόντε, την πατρίδα του Barolo,
είδαµε ότι οι επιχειρήσεις της περιοχής
προωθούσαν το κάστανο, τα αλλαντικά, τα τυριά, τα κρασιά τους και άλλα
ΠΟΠ και ΠΓΕ προϊόντα. ∆ιαπιστώσαµε
πως όλα αυτά δεν λείπουν από τη Μακεδονία. Το πρόβληµα, ωστόσο, είναι
ότι τα προϊόντα αυτά δεν τα έχουµε εντάξει σε ένα ενιαίο «πακέτο», ώστε να
προωθηθεί η περιοχή ως γαστρονοµικός προορισµός, όπως το κάνει η Ιταλία», είπε στην Agrenda ο γενικός διευθυντής του Ελληνοϊταλικού Επιµελητηρίου Μάρκο Ντελαπούπα, προσθέτοντας πως «η Ιταλία είναι τουλάχιστον 20 χρόνια µπροστά από την Ελλάδα σε αυτό τον τοµέα». Στο πλαίσιο

αυτό, όπως ανέφερε ο συνοµιλητής
µας, «η Γουµένισσα θα µπορούσε να
είναι ένα καλό παράδειγµα αγροτουριστικής εµπειρίας, το οποίο θα προσελκύσει κόσµο από το εξωτερικό. Υπάρχει βουνό, δάσος για παράλληλες δραστηριότητες όπως ιππασία και πεζοπορία, ωραία οινοποιεία και πολλά εστιατόρια, που προωθούν την τοπική γαστρονοµία. Αυτό που χρειάζεται είναι
να υπάρξει συνεργασία µεταξύ των επιχειρηµατιών, των παραγωγών και των
φορέων και να δηµιουργηθεί µια κοινοπραξία, όπως συµβαίνει στην Ιταλία,
η οποία µε δράσεις προβολής και προώθησης προϊόντων, θα ανοίγει το δρόµο για τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα ακολουθούν», εξηγεί ο ίδιος.

Η οινογαστρονοµία δηµιουργεί θέσεις εργασίας,
βοηθώντας την οικονοµική ανάπτυξη µιας περιοχής

Interreg
Το εγχείρηµα
υλοποιείται
µέσω του
διασυνοριακού
έργου «Terra
Vino»
Εφάµιλλο των Ιταλών το επίπεδο
οινο-γαστρονοµίας της Μακεδονίας.

Στο πλαίσιο του «Terra Vino» που ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους,
έχουν υλοποιηθεί ήδη δράσεις όπως συµβουλευτική και σεµινάρια γύρω
από την προώθηση της περιοχής ως οινογαστρονοµικό προορισµό, ενώ
1η Νοεµβρίου διεξήχθη κι ένας διεθνής διαγωνισµός κρασιού. Πρόθεση
του σχήµατος, που υλοποιεί το έργο, είναι να καταθέσει παρόµοιο φάκελο,
διεκδικώντας πρόσθετη χρηµατοδότηση για να το συνεχίσει. «Τα οφέλη
µπορούν να είναι µεγάλα και να βοηθήσουν την οικονοµία της περιοχής.
Στο Πιεµόντε, µία στις τρεις θέσεις εργασίας που υπάρχει, οφείλεται στην
αλυσίδα καταλυµάτων, εστιατορίων, παραγωγών και αγροτουριστικών
µονάδων που δρουν γύρω από την οινογαστρονοµία. Φανταστείτε τί γίνεται
στην Τοσκάνη που είναι ένας παγκοσµίως γνωστός προορισµός», επεσήµανε
ο γενικός διευθυντής του Ελληνοϊταλικού Επιµελητηρίου Μάρκο Ντελαπούπα.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ.ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Το Σκουτάρι
δεν σταµατά
να αντλεί
βραβεία και
επαίνους
∆ιανύοντας φέτος
το δεύτερο χρόνο
κυκλοφορίας στην
αγορά, το Σκουτάρι
από τους ελαιώνες της
Μαρίας Σγουρού που
εκτείνονται σε 60
µέτρα από την Κριτσά
µέχρι το χωριό
Καβούσι στο Λασίθι,
βραβεύτηκε µε έπαινο
στον 6ο διαγωνισµό
Κότινος. Παράλληλα
έχει αποσπάσει χρυσές
διακρίσεις στη Νέα
Υόρκη και το Ντουµπάι.
Φυλαγµένο σε φιάλη
που ξεχωρίζει στο µάτι,
το Σκουτάρι είναι ένα
βιολογικό έξτρα
παρθένο ελαιόλαδο µε
ισχυρισµό υγείας που
δανείζεται το όνοµά
του από την ασπίδα
του προστατεύει
τον Ερωτόκριτο.

Τη νέα σοδειά των προϊόντων της
ελιάς µε µια ειδική εκδήλωση στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ιστορικού Συλλόγου Παρνασσός στην
πλατεία Καρύτση, υποδέχτηκε την
περασµένη Τρίτη 2 Νοεµβρίου η
Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου & Ελιάς
«Φίλαιος». Έλληνες παραγωγοί ελαιολάδου οι ετικέτες των οποίων
ξεχώρισαν στον διαγωνισµό Κότινος 2021, παρέλαβαν από κοντά τα βραβεία τους, ενώ στην
εκδήλωση παρουσιάστηκε και η
πρόοδος των ιδεών που διακρίθηκαν στο ∆ιαγωνισµό Καινοτοµίας
και Επιχειρηµατικότητας OLIVE
CHALLENGE 2020.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα αποτελέσµατα του φετινού διαγωνισµού ελαιολάδου Iooc Kotinos
2021 αποτυπώνουν τη δυναµική
που αποκτούν λιγότερο γνωστές
ελληνικές ποικιλίες λαδοελιάς, µε
την ποικιλία της Μάκρης Αλεξανδρούπολης µαζί µε αυτήν της Μαρωνίτικης να διακρίνονται και να
στέκονται ισάξια δίπλα στην αδιαµφισβήτητη Κορωνέικη.
Η επικεφαλής της επιτροπής αξιολόγησης, στην οποία συµµετέχουν διακεκριµένοι γευσιγνώστες
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Καλοσωρίσματα νέας σοδειάς ελιάς
και βραβεία από τη λέσχη «Φίλαιος»

Κότινος
Έλληνες παραγωγοί
ελαιολάδου οι ετικέτες
των οποίων ξεχώρισαν στον διαγωνισµό
Κότινος 2021 παρέλαβαν τα βραβεία τους

και panel leaders διαπιστευµένων
οργανοληπτικών εργαστηρίων της
χώρας µας, η Έφη Χριστοπούλου,
χηµικός εµπειρογνώµων της Ε.Ε. και
του IOC, µίλησε για την αξία που έχει µια διάκριση στον εν λόγω διαγωνισµό και παρουσίασε τον τρόπο αξιολόγησης των ελαιολάδων.
Όπως εξήγησε, ο διαγωνισµός
αξιολόγησης εξαιρετικών παρθένων ελαιολάδων IOOC Kotinos
πραγµατοποιείται µε τα αυστηρά
κριτήρια του διεθνώς καταξιωµένου διαγωνισµού Mario Solinas
του ∆ιεθνούς Ελαιοκοµικού Συµβουλίου (IOC). Αναφέρεται ότι οι
σηµαίες της Ελλάδας, της Ισπανίας
και της Πορτογαλίας κυµατίζουν
στις κορυφαίες θέσεις των ελαιολάδων που κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις σε αυτόν τον 6ο κατά
σειρά ετών διαγωνισµό.
Πριν την απονοµή των βραβείων στους διακριθέντες του διαγωνισµού ποιότητας βραβεύθηκε και
ο πρώτος Πρόεδρος της Λέσχης
κος Νικόλαος Εµµ. Σκουλάς για
την πολυετή και ουσιαστική υποστήριξή του στον ελαιοκοµικό που
υπηρέτησε το πόστο αυτό από το
1998 έως το 2001.
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Σε τροχιά ΠΟΠ τα κρυστάλια
Τυρνάβου, στο δρόμο για ΠΓΕ
το ακτινίδιο του Πυργετού
Ξεκίνησαν οι προετοιµασίες για την κατάρτιση φακέλου που θα εξασφαλίσει πιστοποίηση γεωγραφικής ένδειξης στο αχλάδι Τυρνάβου και στο ακτινίδιο Πυργετού. Προ ολίγων ηµερών, οι πρόεδροι
των αγροτικών σχηµάτων ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου και Αγροτικού Συνεταιρισµού
Πυργετού παρουσίασαν το πλάνο που
φιλοδοξεί να εξασφαλίσει περίοπτη θέση στις διεθνείς αγορές για τα δύο αυτά εµβληµατικά προϊόντα της περιοχής.
Οι εν λόγω φάκελοι αφορούν στην
κατοχύρωση Πιστοποίησης Ονοµασίας
Προέλευσης (ΠΟΠ) για το αχλάδι «κρυστάλι» του Τυρνάβου και Πιστοποίησης
Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) για το ακτινίδιο Πυργετού. Ο πρόεδρος του συνεταιρισµού ΑΣΕΠΟΠ Τυρνάβου κ. Σωτήρης Ταµπόσης δήλωσε, µεταξύ άλλων, πως «το αχλάδι κρυστάλι είναι ένα
προϊόν για το οποίο ο συνεταιρισµός έχει µία πολύ µεγάλη δραστηριότητα και
παράγει αρκετές ποσότητες. Ένα προϊόν µε µεγάλη ισχύ στην τοπική οικονοµία. Στόχος µας είναι η εξαγωγιµότητα
του προϊόντος µε µία ισχυρή ταυτότητα».
Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισµού Πυργετού Θανάσης Ευθυµίου
δήλωσε, µεταξύ άλλων, πως «µπαίνουµε δυνατά στο παιχνίδι της εξαγωγής
στο ακτινίδιο. Το 90% της παραγωγής
στη χώρα µας πηγαίνει για εξαγωγή. Η
προσπάθεια που έχουµε ξεκινήσει µε
τον κ. Κόκκαλη για να δώσουµε ταυτότητα στα προϊόντα της περιοχής µας, θα
έχει όφελος για όλους γιατί οι ταυτότητες πλέον είναι αυτές που δίνουν την
προστιθέµενη αξία που πρέπει να πάρει το κάθε προϊόν. Πρέπει να γίνονται
τέτοιες προσπάθειες και να βρίσκουµε
ανθρώπους όπως ο κ. Κόκκαλης, γιατί χωρίς τη βοήθειά τους δυστυχώς τα
πράγµατα δεν γίνονται από µόνα τους.
Ευελπιστούµε να πάµε όλα καλά µε τη
βοήθεια των κυβερνώντων».
Εκ µέρους της εταιρείας που ανέλαβε

Το 90% της ελληνικής παραγωγής
ακτινιδίου πηγαίνει για εξαγωγή.

την κατάρτιση των φακέλων, ο γεωπόνος-τεχνικός διευθυντής της Agronomia
κ. Γιάννης Καραστέργιος σηµείωσε ότι «ανταποκριθήκαµε σε µία συνεργασία µεταξύ των συνεταιρισµών, έτσι ώστε να µπορέσουν πλέον κάποια προϊόντα του νοµού Λάρισας, να αναδειχθούν, να αποκτήσουν ταυτότητα, πιστοποίηση γεωγραφικής προέλευσης,
για να αποκτήσουν πρόσβαση σε αγορές που µέχρι σήµερα δεν είχαν τη δυνατότητα αυτήν. Όλοι στην Ελλάδα θεωρούν ότι το δικό µας προϊόν είναι το
καλύτερο. Σε µία αγορά όµως που κάποιος δεν γνωρίζει το προϊόν, την ποιότητα, την προέλευση και τα δεδοµένα
που το υποστηρίζουν, αυτό δεν είναι δυνατό. Είναι µία επίπονη διαδικασία η κατάθεση του φακέλου, αλλά ευελπιστούµε ότι όλα θα πάνε καλά».
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Το δραστήριο µικροζυθοποιείο από το «νησί της µαστίχας» αποφάσισε
να υιοθετήσει τη διεθνή τάση για µεταλλικά κουτάκια µπύρας και
προχώρησε στην αγορά του σχετικού µηχανολογικού εξοπλισµού.
Ιάκωβος Αµύγδαλος
& Μάνος Ναζλίδης

Μικροζυθοποιία Χίου

Η διεθνής τάση
θέλει την craft
μπύρα σε κουτάκι
Η Chios Beer επένδυσε σε νέο εξοπλισμό για την προσθήκη
του μεταλλικού κυτίου στην γκάμα των προϊόντων της

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Μπύρα µε
Μαστίχα
«Με βελούδινη υφή,
νότες ψωµιού και
ευχάριστο άγγιγµα
µαστίχας που σε
ταξιδεύει στο όµορφο
νησί µας». Έτσι
περιγράφεται η Μπύρα
µε Μαστίχα της
µικροζυθοποιίας

Στο δρόµο που έχουν χαράξει τα µικροζυθοποιεία
στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ,
όπου το κυρίαρχο trend, τα
τελευταία χρόνια, είναι η Craft
µπύρα να εµφιαλώνεται και να
κυκλοφορεί κυρίως σε µεταλλικά
κουτάκια έχει αρχίσει να… περπατά η
«Μπύρα Χίου».
Το δραστήριο µικροζυθοποιείο από το «νησί
της µαστίχας» αποφάσισε να υιοθετήσει τη διεθνή τάση και στις δικές της ετικέτες µπύρας κι
από τα τέλη του 2020 προχώρησε στην αγορά
του σχετικού µηχανολογικού εξοπλισµού και εδώ και λίγες εβδοµάδες λάνσαρε στην ελληνική αγορά και σε µεταλλικό κουτάκι τη ξανθιά
«IPA Chios Beer».
«Το πλάνο µας είναι σταδιακά έως τα Χριστούγεννα να κυκλοφορήσουν σε κουτάκι και οι υπόλοιπες ετικέτες µας. Η φρέσκια µπύρα Χίου,

που είναι η ναυαρχίδα του µικροζυθοποιείου µας, η µαύρη Smoked
Robusta Porter, η Chios Beer BBQ
και η σταρένια Chios Beer Wheat,
η οποία έχει συνδυαστεί µε αυθεντική µαστίχα Χίου», εξηγεί o Ιάκωβος Αµύγδαλος, συνιδρυτής,
µαζί µε τον Μάνο Ναζλίδη, του µικροζυθοποιείου Χίου.
Για την προσθήκη και του µεταλλικού κυτίου παράλληλα µε τις γυάλινες φιάλες στη γκάµα των προϊόντων της «Μπύρας Χίου», εκτός από την ανάγκη συµπόρευσης µε τις
διεθνείς τάσεις, κοµβικό ρόλο στην επιλογή έπαιξαν και καθαρά επιχειρησιακοί λόγοι.
«Μια µπίρα από µικροζυθοποιείο για να γίνει
γνωστή στο κοινό δεν έχει πολλούς τρόπους. Ο
µοναδικός ίσως, για να την επιλέξει ο καταναλωτής από το ψυγείο, είναι η ετικέτα της. Στο
µεταλλικό κουτάκι η επιφάνεια είναι µεγαλύτερη και άρα µπορείς να παίξεις µε περισσότερα
πράγµατα και πιο δηµιουργικά σε αυτό το κοµµάτι», αναφέρει ο κ. Αµύγδαλος.

Η φρέσκια µπύρα Χίου,
είναι η ναυαρχίδα του
µικροζυθοποιείου. Στα
σχέδια της εταιρείας είναι να
κυκλοφορήσει και σε κουτάκι
από τα Χριστούγεννα.
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Πρόσωπα
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΚΑΓΕΜ
Νέος πρόεδρος
Παν. Φωτιάδης

Παραγωγή από one off μπύρες ανάλογα
με την εποχή για συνεργασία με εστίαση
Την περίοδο που διανύουµε, κάτω
από την οµπρέλα της «Brewtiful»
κυκλοφορεί -σε λιγότερα από 6.000
κουτάκια- η «Hoppy Ghost» µια
ξανθιά Hazy IPA µε ετικέτα που
φωσφορίζει στο σκοτάδι και υπό
αυτή την έννοια έχει και συλλεκτικό χαρακτήρα, ενώ µέσα στο
καλοκαίρι είχε προηγηθεί η «Dari
Dari», µια ξανθιά Hoppy ALE.
«Η Hoppy Ghost είναι η 8η µπύρα της σειράς, η οποία ξεκίνησε
πέρσι το ∆εκέµβριο µε τη χριστουγεννιάτικη Ho Ho, µια µπύρα µε λακτόζη και µε νότες βανίλιας. Είµαστε όµως ακόµη στην
αρχή. Επιδίωξή µας είναι να βγάζουµε από 4 έως 6 διαφορετικές
one off µπύρες brewtiful το χρόνο και να συνεργαστούµε µε καταστήµατα εστίασης τα οποία ανάλογα µε την εποχή του έτους,
θα έχουν µια ξεχωριστή µπύρα,
σε περιορισµένη παραγωγή», αποκαλύπτει ο κ. Αµύγδαλος.
Προσφάτως, εξάλλου, η Μπύρα
Χίου προχώρησε σε µια ενδιαφέρουσα συνεργασία µε τον γνωστό chef Πάνο Ιωαννίδη, για την

Κουτάκι
Στην Ελλάδα το µεταλλικό
κουτάκι για τις µπύρες
µικροζυθοποιείων δεν
είναι ακόµη trend

παραγωγή της «Άλως», µιας θολής ξανθιάς τύπου ALE µπύρας,
µε στόχο να προωθηθεί πιο αποτελεσµατικά η εκπαίδευση του
κοινού στις craft µπύρες.
Επίσης, για το 2022, µε αφορµή τη συµπλήρωση 10 ετών από
την πρώτη εµφιάλωση της «Μπύρας Χίου», το µικροζυθοποιείο,
που έχει την έδρα του στην περιοχή Βαβύλοι Χίου, επεξεργάζεται
µια σειρά από ιδέες για την παραγωγή µιας επετειακής ετικέτας µπύρας, χωρίς, ωστόσο, να
έχει καταλήξει ακόµη στην τελική επιλογή.
Η δυναµικότητα του ζυθοποιείου κυµαίνεται στους 30-40 τόνους το µήνα, οι µπύρες του διατίθενται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά, ενώ η φετινή
χρονιά εµφανίζει ρυθµούς ανάπτυξης διπλάσιους από το 2020
και τουλάχιστον 15% υψηλότερους από το 2019, καθώς, όπως
τονίζει ο κ. Αµύγδαλος «τα προϊόντα µας εδραιώνονται στην αγορά, αλλά ταυτόχρονα µεγαλώνει και η πίτα των craft µπυρών».

ΜΙΚΡΟΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΧΙΟΥ

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

agrenda@agronews.gr

Η δυναµικότητα του ζυθοποιείου κυµαίνεται στους
30-40 τόνους το µήνα, οι µπύρες του διατίθενται
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα νησιά.
Περιοχή: Βαβύλοι, Χίος - 82100
Τηλ: 2271033107
Email: info@chiosbeer.gr

Ο Παναγιώτης Φωτιάδης
αναλαµβάνει νέος πρόεδρος στο
∆Σ της Ένωσης Κατασκευαστών
Γεωργικών Μηχανηµάτων
Ελλαδος. Α’ αντιπρόεδρος
ο Β. Ζαϊντούδης, Β’ Αντιπρόεδρος
ο Γ. Τοπτσής, Γουηλίδου και Αν.
Κουτσοκώστας.

Μ. Παπαδοπούλου
Αποχωρεί
από τη Metro
Μετά από 13 χρόνια συνεργασίας,
η Μαριάννα Παπαδοπούλου
αποχωρεί από τη Metro ΑΕΒΕ,
όπου ασκούσε καθήκοντα Γενικής
∆ιευθύντριας Marketing. Η
Μαριάννα Παπαδοπούλου διαθέτει
µακρά διαδροµή σε ευρύ φάσµα
ελληνικών και πολυεθνικών
οργανισµών, τόσο στα CPGs όσο
και στη λιανική και χονδρική
τροφίµων και συνεργασίες µε
Elbisco, Κατσέλης και η Hasbro.

ΠΙΝΔΟΣ
Ξανά στο τιμόνι
Ανδρέας Δημητρίου
Ξανά πρόεδρος του ∆Σ του
Πτηνοτροφικού Συνεταιρισµού
Πίνδος επανεξελέγη ο Ανδρέας
∆ηµητρίου στις 24 Οκτωβρίου.
Στη νέα διοίκηση: αντιπρόεδροι Ι.
∆ήµος, Χ. Μπλέτσας, ∆. Τζίµας,
επόπτης εσωτερικού ελέγχου Κων.
Τσάντας και µέλη: Ν. Τσακανίκας,
∆. Αναγνωστόπουλος, Στ. Σταµάτης,
Στ. Βράνος, Αν. Γιωτίστας, Ευαγ.
Πρέντζας, Ηρ. Μπαλαντάκης, Αν.
Τασιούλας, Αρ. Κάσσης, Β. Λιούρης.
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Στέργιος Τσαγκούλης

Πρόεδρος και διευθύνων της Intercomm Foods
Υπέρµαχος της επιχειρηµατικής ηθικής και της ειλικρίνειας χωρίς περιστροφές στο επιχειρείν είναι ο πρόεδρος και διευθύνων
σύµβουλος της Intercomm Foods Στέργιος Τσαγκούλης. Όπως
λέει στην Agrenda οι ξεκάθαρες τοποθετήσεις πάνω στη δουλειά από όλους τους εµπλεκόµενους, είναι αυτές που χτίζουν
στο τέλος της ηµέρας την εµπιστοσύνη που είναι απαραίτητη
για να πορευθεί στο χρόνο οποιαδήποτε επιχείρηση. Αυτό που
λείπει σε αρκετές των περιπτώσεων από τις επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην κοµπόστα και στην ελιά, δύο παραγωγικούς κλάδους στους οποίους κινείται η Intercomm, είναι η
συνεννόηση. Εξαίρεση η φετινή σεζόν, όπου -όπως λέει- οι επιχειρήσεις της κοµπόστας κατάφεραν να συνεννοηθούν και να
λάβουν πολύ υψηλές τιµές σε µία χρονιά µε µειωµένη παραγωγή και ποιότητα κατώτερη των προσδοκιών. Ο ίδιος κάνει ταυτόχρονα λόγο για µία δύσκολη χρονιά στη βρώσιµη ελιά.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟΝ:
ΓΙΩΡΓΟ ΛΑΜΠΙΡΗ

Περιγράψτε µου την εικόνα
που αποτυπώθηκε φέτος στο
βερίκοκο και στο ροδάκινο, σε
µία χρονιά που η σοδειά επλήγη
από τις καιρικές συνθήκες και
τον παγετό της άνοιξης και πού
βαδίζει η ισχυρή παραγωγικά
ελληνική παραγωγή της
κοµπόστας σε διεθνές επίπεδο;
Σε ό,τι αφορά το βερίκοκο, κληθήκαµε να αντιµετωπίσουµε µία

Σε μονάδα ελιάς
της ΕΑΣ Λάρισας
επενδύει η Ιntercomm
Περισσότερα από 10 εκατ. ευρώ μετά την εξαγορά 2 εκατ. ευρώ

κακή χρονιά από πλευράς ποιότητας, αλλά και ποσοτήτων παραγωγής. Ωστόσο, επειδή υπήρχε ζήτηση σε παγκόσµιο επίπεδο, καταφέραµε να πουλήσουµε όλοι οι συνάδελφοι σε πολύ
καλές τιµές.
Αντίστοιχα, και στο ροδάκινο
ήταν ελλειµµατική η χρονιά σε επίπεδα άνω του 40%. Ωστόσο, όπως φάνηκε τελικά, δεν ήµαστε
τόσο ελλειµµατικοί όσο υπολογίζαµε. Η αρχική µας εκτίµηση έκανε λόγο για 150.000 τόνους,
ωστόσο τελικά όλες οι εταιρείες
µαζί πήραµε περισσότερους από
200.000 τόνους. Έχοντας λοιπόν
την αρχική εκτίµηση στο µυαλό
µας ότι θα παίρναµε σηµαντικά
µειωµένες ποσότητες, πουλήσαµε αρκετά ψηλά. Εάν γνωρίζαµε
από την αρχή ότι οι ποσότητες θα
ήταν αυτές που παραλάβαµε τελικά, οι τιµές δεν θα ήταν τόσο
καλές. Είναι χαρακτηριστικό ότι
πουλήσαµε σε σχεδόν διπλάσιες τιµές σε σύγκριση µε το 2020.
Φέτος µας ευνόησε και η συγκυρία ότι οι Ισπανοί δεν είχαν
ποσότητες να διαθέσουν. Οι Κινέζοι διέθεταν επίσης µειωµένες
ποσότητες, ενώ η τιµή των ναύ-

λων προς Αµερική εκτοξεύτηκαν
στα 12.000 δολάρια ανά κοντέινερ. Αυτό είχε ως αποτέλεσµα να
µην µπορούν να είναι ανταγωνιστικοί οι Κινέζοι στην Αµερική.
Στη µείωση της δραστηριότητας
των Κινέζων στην Αµερική συνέβαλε και ο δασµός του 25% που επέβαλαν οι ΗΠΑ στα προϊόντα της
Κίνας. Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσµα τον περιορισµό της δραστηριότητας των Κινέζων στην Αµερική, γεγονός που ευνόησε τα
ελληνικά φρούτα. Ταυτόχρονα υπήρξε επιτέλους και µία συνεννόηση µεταξύ µας και καταφέραµε
να πουλήσουµε εξαιρετικά καλά.
Για παράδειγµα, πέρυσι πουλήσαµε στην Aldi σε «Χ» τιµή, φέτος δώσαµε µε τιµή «2Χ», όταν η
πρώτη ύλη ήταν στα 0,27 ευρώ,
αγοράσαµε 0,43 ευρώ και τα τελευταία ροδάκινα που αγοράσαµε ήταν στα 0,46 ευρώ. Έτσι,
παρά το γεγονός ότι ήταν σχεδόν διπλάσια η τιµή της πρώτης
ύλης και η ποιότητα κάκιστη, απορροφήσαµε το κόστος καθώς
οι τιµές που πουλήσαµε ήταν εξαιρετικά υψηλές.

Με ποιον τρόπο θα καταφέρει
η Ελλάδα να διατηρήσει τη
δυναµική της στην κοµπόστα,
δεδοµένου ότι κατέχει περίπου
το 40% της παγκόσµιας
παραγωγής στο ροδάκινο;
Το πρόβληµα της Ελλάδας στην
κοµπόστα είναι εσωτερικό. Θα
µπορούσαµε κάλλιστα να καθορίζουµε τις τιµές. Και δυστυχώς δεν
µπορούµε να συνεννοηθούµε τις
περισσότερες φορές. Θα µπορούσαµε να είµαστε όλοι ευτυχισµένοι. Φέτος που καταφέραµε να συνεργαστούµε, είµαστε. ∆εν ξέρω
για του χρόνου. Η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί τίποτα στο φρούτο, εκτός από τους Κινέζους. Οι Αµερικανοί πέφτουν σιγά σιγά, οι
Ισπανοί στα φρούτα δεν είναι τόσο δυνατοί, η Ν. Αφρική έχει πολύ καλό ροδάκινο αλλά παραµένει στάσιµη. Πρόκειται για χρηµατιστηριακό προϊόν, ωστόσο εάν κάποιος ασχοληθεί σοβαρά και
έχει καλή οµάδα, θα έχει καλές
δουλειές. Το ίδιο και µε τη βρώσιµη ελιά, η οποία απαιτεί να ασχολείται κανείς καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Πώς σας επηρεάζουν
οι παγκόσµιες ανατιµήσεις
στις πρώτες ύλες;
Έως αυτή τη στιγµή που µιλάµε
η τιµή για τον λευκοσίδηρο που

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
χρησιµοποιούµε στην κονσέρβα
είναι αυξηµένη κατά 39%. Και κανείς δεν γνωρίζει που θα φτάσει.

Η εικόνα που έχετε για την
πορεία της ελιάς φέτος ποια
είναι, δεδοµένου ότι επλήγη
σηµαντικά από τις ακραίες
καιρικές συνθήκες;
Πρόκειται για µία κακή χρονιά
στην ελιά. Στην ελιά Χαλκιδικής
πέρυσι η παραγωγή ήταν στους
140.000 τόνους και φέτος θα είναι περίπου 50% λιγότερη. Στην
ελιά Αµφίσσης τα πράγµατα είναι ακόµα χειρότερα. Στη ∆υτική
Ελλάδα η παραγωγή είναι µειωµένη κατά 80%.
Σε ό,τι αφορά τις τιµές στην
Χαλκιδικής µαµούθ (100-110) η
τιµή κινείται στο 1,60 ευρώ φέτος σε σύγκριση µε το 1 ευρώ που
ήταν πέρυσι. Ταυτόχρονα στην
κονσερβολιά στα 180 µε 200 τεµάχια το κιλό, η τιµή κινείται στο
1,05-1,10 από 0,55 - 0,60 ευρώ
που ήταν πέρυσι. Είναι πολύ δύσκολο να πουλήσουµε. Ταυτόχρονα οι Ισπανοί έχουν µειωµένες ποσότητες από πέρυσι, αλλά όχι στον ίδιο βαθµό µε εµάς.

Η ελιά ωστόσο παρουσιάζει
σηµαντική αύξηση εξαγωγών
τα τελευταία χρόνια παρά το
γεγονός ότι πρόκειται για έναν
έντονα κατακερµατισµένο
κλάδο µε πολλούς παίκτες.
Στην ελιά τα πράγµατα είναι
δυσκολότερα σε επίπεδο συνεννόησης, γιατί είναι πολλοί εκείνοι που δραστηριοποιούνται στο
αντικείµενο, εν αντιθέσει µε το
ροδάκινο που είµαστε 15 εργοστάσια και καταφέραµε να συνεννοηθούµε αποτελεσµατικά
φέτος, πουλώντας σε καλές τιµές. Όταν ξεκινήσαµε στην ελιά
πριν από 20 χρόνια ο τζίρος των
εξαγωγών ήταν 100 εκατ. ευρώ
και σήµερα έχει φτάσει τα 530
εκατ. ευρώ.

Έχετε προγραµµατισµένες
επενδύσεις ως Intercomm αυτή
τη στιγµή, δεδοµένου ότι έχετε
αποκτήσει και το ελαιουργείο
από την ΕΑΣ Λάρισας, το οποίο
απαιτεί σηµαντικές κινήσεις
εκσυγχρονισµού;
Σας θυµίζω ότι εκτός από τις
εγκαταστάσεις της ΕΑΣ Λάρισας
που αποκτήσαµε µέσω πλειστηριασµού έναντι 2 εκατ. ευρώ, διατηρούµε επίσης εργοστάσια στο
Κοµπότι Άρτας καθώς και το εργοστάσιο φρούτου και ελιάς στο

BIOΓΡΑΦΙΚΟ
Ο Στέργιος Τσαγκούλης
σπούδασε µηχανολόγος
ηλεκτρολόγος στο Πολυτεχνείο
στη Θεσσαλονίκη. Είναι
διευθύνων σύµβουλος και
µέτοχος της intercomm Foods.
Ξεκίνησε την επαγγελµατική του
σταδιοδροµία ως µηχανολόγος
σε ιδιωτικά έργα πριν εισέλθει
στη βιοµηχανία. Έως το 19951996 είχε ενασχόληση µε τη
µαρµελάδα στην Intercomm
Foods και το 1999 ξεκίνησε την
παραγωγή ροδάκινου σε
ασηπτική συσκευασία, ενώ το
2001 µπήκε και στην παραγωγή
ελιάς µε παράλληλη ανάπτυξη
και των δύο κλάδων. Είναι
παντρεµένος µε τη Φραντζέσκα
Σαΐτη και πατέρας τριών παιδιών
της Ευαγγελίας, του Λευτέρη και
του Βασίλη – Οδυσσέα.

Οµορφοχώρι της Λάρισας. Σε ό,τι
αφορά το εργοστάσιο του συνεταιρισµού απαιτούνται αυτή τη
στιγµή συνολικές επενδύσεις περίπου 10 εκατ. ευρώ καθώς είναι
αναγκαίες σηµαντικές δαπάνες
για τον εκσυγχρονισµό του. Πρόκειται για ένα εργοστάσιο αρκετά παλιό που χρειάζεται αρκετές
παρεµβάσεις για να είναι πλήρως
λειτουργικό και αποδοτικό. Στόχος µας είναι να ενταχθούν οι επενδύσεις αυτές σε πρόγραµµα
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να υλοποιηθούν σταδιακά σε βάθος τετραετίας.

Ποια είναι η πορεία που
αναµένεται να καταγράψει η
Intercomm Foods το 2021,
δεδοµένου ότι το 2020 ο
κύκλος εργασιών σας
αυξήθηκε από τα 86 εκατ. του
2019 στα 95 εκατ. ευρώ;
Φέτος θα ξεπεράσουµε για πρώτη φορά τα 100 εκατ. ευρώ. Από
το συνολικό µας τζίρο τα 75 εκατ.
ευρώ προέρχονται από τις πωλήσεις της ελιάς. Αυτή τη στιγµή υλοποιούµε πρόγραµµα ύψους 3 εκατ. ευρώ στο εργοστάσιο της Intercomm στη Λάρισα,
στον τοµέα της ελιάς. Ταυτόχρονα και στα φρούτα χρειαζόµαστε
επιπλέον παραγωγική δυναµικότητα και πρέπει να προσθέσουµε
τουλάχιστον τρεις νέες γραµµές
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παραγωγής. Πρόκειται για κινήσεις που πρέπει να γίνουν άµεσα.

Στοχεύετε να µπείτε σε άλλες
αγορές του εξωτερικού στο
επόµενο διάστηµα;
Υπάρχουν πολλές αγορές στις
οποίες µπορούµε να επεκτείνουµε την παρουσία µας. Ωστόσο
µην περιµένετε να δούµε µεγάλες επιδόσεις στην Κίνα. Οι Κινέζοι δεν έχουν στην κουλτούρα τους την κατανάλωση της ελιάς. Οι σηµαντικότερες αγορές
που κατευθυνόµαστε είναι αυτές
της ∆υτικής Ευρώπης και της Αµερικής, ενώ η Αυστραλία καταναλώνει µεγάλες ποσότητες βρώσιµης ελιάς. Η Αυστραλία µάλιστα είναι η µοναδική χώρα που
παραλαµβάνει περισσότερη βρώσιµη ελιά από την Ελλάδα παρά
από την Ισπανία.

Agrenda

Μειωμένη σοδειά
Φέτος είναι µία κακή χρονιά στην ελιά. Στη Χαλκιδικής
πέρυσι η παραγωγή ήταν στους 140.000 τόνους
και φέτος θα είναι η µισή. Στην ελιά Αµφίσσης τα
πράγµατα είναι ακόµα χειρότερα, καθώς στη ∆υτική
Ελλάδα η παραγωγή είναι µειωµένη κατά 80%.

Στην ελληνική αγορά πώς
κινείστε και µε ποιους
συνεργάζεστε;
Για εµένα η αγορά είναι κυρίως εξαγωγές, γι’ αυτό και πουλάµε πάνω από το 95% της παραγωγής µας εκτός Ελλάδας. Στην
Ελλάδα συνεργαζόµαστε µε αλυσίδες όπως ο Σκλαβενίτης, ο
Μασούτης, η ΑΒ Βασιλόπουλος.
Ωστόσο δεν είµαι ικανοποιηµένος από τις ποσότητες που διαθέτουµε. Στο εξωτερικό όµως κάνουµε τις συναντήσεις µας, συνάπτουµε συνεργασίες µε ξεκάθαρους όρους και γρήγορες κινήσεις χωρίς προβλήµατα. Εποµένως για εµάς ο πιο σηµαντικός
τοµέας είναι και θα παραµείνει
αυτός των εξαγωγών.

Έλλειμμα
Στο ροδάκινο ήταν ελλειµµατική η χρονιά σε επίπεδα
άνω του 40%. Η αρχική εκτίµηση έκανε λόγο για
150.000 τόνους, ωστόσο τελικά όλες οι εταιρείες
µαζί πήραν περισσότερους από 200.000 τόνους.

Πόσο ρόλο παίζει η
εµπιστοσύνη στη δουλειά σας;
Το εµπόριο έχει ηθική. Και για
εµένα η εµπιστοσύνη χτίζεται.
Πρέπει να λέµε την αλήθεια στη
δουλειά µας, να ενηµερώνουµε
µε σαφήνεια για τις τιµές. ∆εν
χρειάζεται να το παίζει κανείς έξυπνος. Αυτή είναι η αγορά, αυτές οι τιµές, αυτά τα κόστη. Και
σιγά σιγά αναπτύσσεται η εµπιστοσύνη. Βασικές προϋποθέσεις
αποτελούν βέβαια η καλή ποιότητα και οι ανταγωνιστικές τιµές.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η
επιχειρηµατικότητα βγαίνει από µέσα µας. Εγώ είµαι απόφοιτος του Πολυτεχνείου µε σπουδές µηχανολόγου, ωστόσο κατάφερα να αναπτύξω επιχειρηµατική δραστηριότητα, η οποία αποτελεί κάτι έµφυτο.

Εκσυγχρονισμός
Στο εργοστάσιο του συνεταιρισµού Λάρισας απαιτούνται
αυτή τη στιγµή συνολικές επενδύσεις περίπου 10 εκατ.
ευρώ για τον εκσυγχρονισµό του, καθώς είναι αρκετά
παλιό και χρειάζεται αρκετές παρεµβάσεις για να είναι
πλήρως λειτουργικό και αποδοτικό.
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Ο αέναος κύκλος των παραβατών του ΠΟΠ Φέτα
Παγιώνεται µε τη µορφή εβδοµαδιαίας δηµοσιοποίησης εκ µέρους του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης άλλης µιας υπόθεσης καταστρατήγησης του ΠΟΠ Φέτα, µε τους παραβάτες να παραπέµπονται στην αρµόδια Επιτροπή για τα περαιτέρω και κάπου εκεί να τελειώνει το θέµα. Αυτή
την φορά, η σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης αναφέρει ότι:
«Κατά τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων κλι-

ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΚΤΑΣΕΙΣ

10%
ΜΕΙΩΣΗ

ΡΟ∆ΟΠΗ

µακίων του ΕΛΓΟ ∆ήµητρα σε πιστοποιηµένες
επιχειρήσεις παραγωγής και εµπορίας προϊόντος ΤΥΡΙ «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.», διαπιστώθηκε η διακίνηση 15.525kg προϊόντος µε το χαρακτηρισµό «ΤΥΡΙ ΠΡΟΒΕΙΟ ΛΕΥΚΟ», ως ΤΥΡΙ «ΦΕΤΑ
Π.Ο.Π.», από την επιχείρηση «ΚΑΛΗΓΕΡΟΣ Β. &
ΣΙΑ ΟΕ-PROVIDER FOODS».
Με την αναγραφή της ανωτέρω ένδειξης, γίνεται κατάχρηση της καταχωρισµένης ονοµασί-

ας ΤΥΡΙ «ΦΕΤΑ Π.Ο.Π.», για αντίστοιχο συγκρίσιµο προϊόν, προκαλώντας παραπλάνηση των καταναλωτών και συνιστώντας αθέµιτο ανταγωνισµό. Ο ΕΛΓΟ ∆ήµητρα αποφάσισε την παραποµπή της επιχείρησης «ΚΑΛΗΓΕΡΟΣ Β. & ΣΙΑ ΟΕPROVIDER FOODS» στην Πρωτοβάθµια Επιτροπή Εξέτασης Παρατυπιών & Παραβάσεων προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ του ΥπΑΑΤ για επιβολή κυρώσεων, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία».

Σε δύσκολους
καιρούς για
την εγχώρια
καπνοκαλλιέργεια
που βαίνει μειούμενη
το νέο προεδρείο της
Καπνικής καλείται
να σταματήσει με
όρους βιωσιμότητας
το κύμα φυγής

ΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

2020
2021

43.000
35.000

ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΠΡΙΝ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ

~7.000
ΤΩΡΑ

~ 4.5005.000

∆ΙΑΡΡΟΗ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΠΝΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 3ΕΤΙΑ

ΕΤΗΣΙΩΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΝ
ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ 5060 ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

ΤOY ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Στα «βαθιά» µε το… καληµέρα καλείται
να κολυµπήσει η νέα 11µελής διοίκηση της «Καπνικής», καθώς τα προβλήµατα, που έχουν συσσωρευτεί γύρω από την καπνό και η απουσία στήριξης
του προϊόντος έχουν ανοίξει, µε επιταχυνόµενους ρυθµούς τα τελευταία χρόνια, την πόρτα της µαζικής εξόδου από
την καλλιέργεια.
Είναι ενδεικτικό πως σε όλες ανεξαιρέτως της τοπικές οργανώσεις κάθε χρόνο, εδώ και 3-4 χρόνια, φεύγουν από το
επάγγελµα από 50-60 παραγωγοί, χωρίς να αναπληρώνονται από νέο «αίµα».
Ειδικά στη Ροδόπη, που είναι και η πολυπληθέστερη Ένωση, από τα περίπου
7.000 νοικοκυριά, πριν λίγα χρόνια, πλέον µε την καπνοκαλλιέργεια ασχολούνται γύρω στις 4.500 – 5.000 οικογένειες, µε τάση περαιτέρω συρρίκνωσης. Έτσι στις πρώτες προτεραιότητες της νέας διοίκησης θα επιδιωχθεί να αναζητηθούν τρόποι προκειµένου να σταµατήσει το κύµα φυγής και να υποστηριχθεί µε όρους βιωσιµότητας η καπνοκαλλιέργεια.
Από την περασµένη Κυριακής 31 Οκτωβρίου, όταν και διεξήχθησαν οι αρχαιρεσίες, το «τιµόνι» της κλαδικής οργάνωσης καπνού πέρασε στον Εσάτ Χουσεΐν, πρόεδρο της Ένωσης Καπνοπαραγωγών Ροδόπης, σε µια διαδικασία, πάντως, που έδειξε πως το µέτωπο των κα-

Πάντως, όπως
µεταφέρεται στην
Agrenda, το µέτωπο των καπνοπαραγωγών δεν
είναι αραγές.

Στα δύσκολα το ΔΣ Καπνικής

Απουσία στήριξης
καπνοκαλλιέργειας
στα στρατηγικά ΚΑΠ
πνοπαραγωγών δεν είναι αρραγές, αφού
ορισµένες οργανώσεις, εξαιτίας εσωτερικών ερίδων, δεν πήγαν καν να ψηφίσουν. Στην κατηγορία αυτή, σύµφωνα
µε όσα µεταφέρθηκαν στην Agrenda,
συγκαταλέγονται, µεταξύ άλλων, συνεταιριστικά σχήµατα από το Βόιο, την Ελασσόνα και τη ∆ράµα.

Αναψηλάφηση της υπόθεσης
«κορωνοενίσχυση»
Ως πρώτος στόχος, εξήγησε στην Agrenda
o Εσάτ Χουσεΐν αναδεικνύεται η αναψηλάφηση της υπόθεσης µε την κορωνοε-

νίσχυση για τον καπνό της περιόδου του
2020, που ανεξήγητα έχει «παγώσει» και
κανείς δεν ξέρει τί θα γίνει. Πρόκειται για
ένα ποσό της τάξης των 10,8 εκατ. ευρώ
ή γύρω στα 90 ευρώ το στρέµµα που είχε υποσχεθεί ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, αλλά
δεν πρόλαβε να το εκταµιεύσει, λόγω
του ανασχηµατισµού και το οποίο πέρασε στην αρµοδιότητα του Σπήλιου Λιβανού, ο οποίος επίσης δεσµεύτηκε να
βοηθήσει, αλλά εξέλιξη δεν υπήρξε. «Έκτοτε την ΚΥΑ δεν την υπέγραψε ποτέ ο
αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών,
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Δεν θα λειτουργήσει το νομοσχέδιο λένε οι παραγωγοί λαϊκών
Με βελτιώσεις όπως για 5ετη διάρκεια ισχύος
των αδειών καθώς και την κατάργηση της πρόβλεψης προκήρυξης που θα έδινε πάγκο στους
παραγωγούς λαϊκών αγορών, αλλά και της υποχρέωσης για πώληση τουλάχιστον του 50% της
παραγωγής µέσω επεξεργασίας στοιχείων του
ΟΣ∆Ε, ψηφίστηκε το επίµαχο νοµοσχέδιο του
υπουργείου Ανάπτυξης.
Το νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε µόνο από

τους βουλευτές της Ν∆ και την ηµέρα της ψηφοφορίας του ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων
από τους παραγωγούς και την αντιπολίτευση
η οποία άσκησε δριµεία κριτική και το καταψήφισε, εστιάζοντας στις αδυναµίες συµµόρφωσης των µικρών και των ηλικιωµένων παραγωγών στο νέο πλαίσιο και στην εκτόπιση
τους από «µεγάλους εµπόρους».
Για «νοµοσχέδιου αίσχους» µιλά η Γενική Συ-

νοµοσπονδία Παραγωγών Επαγγελµατιών και
Βιοµηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας,
τονίζοντας πως µένει να φανεί αν ο υπουργός Ανάπτυξης που δηλώνει περήφανος που κατάφερε το 6ο σχέδιο νόµου του να ψηφιστεί στη Βουλή, διαλύοντας έναν θεσµό 93 ετών «εάν και αύριο θα είναι το ίδιο περήφανος όταν στην πράξη αποδειχθεί ότι καµία από τις αποκαλούµενες
ρυθµίσεις του δεν θα µπορέσει να λειτουργήσει».

Η πορεία τιμών ψηλά στις προτεραιότητες
της νέας 11μελούς διοίκησης της Καπνικής

που έχει την ευθύνη, καθώς µεσολάβησαν οι πληµµύρες και οι πυρκαγιές, µε
συνέπεια τα χρήµατα να πάρουν άλλη
κατεύθυνση», επισήµανε στην Agrenda
ο νέος Α’ Αντιπρόεδρος της «Καπνικής»,
Βαγγέλης Γιαννώτας, ο οποίος προανάγγειλε επαφές µε βουλευτές και τις περιφέρειες, ώστε από κοινού να κλειστεί ένα ραντεβού στο υπουργείο, για να ανακινηθεί εκ νέου το θέµα της καταβολής
της κορωνοενίσχυσης.

Πρόνοια για ενεργούς παραγωγούς
Το δεύτερο σηµείο παρέµβασης που ετοιµάζει η καινούρια διοίκηση της κλαδικής οργάνωσης, αφορά στη διαπίστωση πως στη νέα ΚΑΠ, ο σχετικός φάκελος που ετοιµάζει το ΥΠΑΑΤ, µέχρι στιγµής τουλάχιστον, δεν κάνει καµία αναφορά στην καπνοκαλλιέργεια. Υπό το
πρίσµα αυτό θα κατατεθούν προτάσεις
από την Καπνική και θα επιδιωχθεί να
υπάρξει πρόνοια, ώστε τουλάχιστον για
τους ενεργούς καπνοπαραγωγούς που
εµφανίζουν τιµολόγια και κιλά να προβλεφθούν επιδοτήσεις για να ανακοπεί
το κύµα φυγής.

Υπόθεση 2016
της Καπνική
Μιχαηλίδη
Στο προσκήνιο ξανά,
η υπόθεση των καπνών
του 2016, που είχαν
δοθεί στην Καπνική
Μιχαηλίδη, πριν αυτή
καταρρεύσει. Το
δικαστήριο έχει
δικαιώσει πρωτόδικα τις
1.113 οικογένειες, τα
καπνά πουλήθηκαν, αλλά
το ποσό των περίπου
5,5 εκατ. ευρώ που
προέκυψε παραµένει
στο Παρακαταθηκών
και ∆ανείων.
Πρόθεση της νέας
διοίκησης είναι να
εστιάσει και στο θέµα
αυτό, καθώς είναι
χρήµατα που θα δώσουν
«ανάσα» ρευστότητας.

Καθηλωµένες
Τα τελευταία
χρόνια οι τιµές
παραγωγού
παραµένουν
καθηλωµένες στη
ζώνη των 4,50
ευρώ το κιλό

Στις πρώτες προτεραιότητες της νέας 11µελούς διοίκησης της Καπνικής, που θα έχει τετραετή θητεία, είναι να βρεθούν τρόποι να υποστηριχθεί η καλλιέργεια για σταµατήσει
η αυξανόµενη «αιµορραγία» ανθρώπινου δυναµικού που θέτει εν αµφιβόλω τη βιωσιµότητά της.
Η πορεία των τιµών του καπνού
πρόκειται, παράλληλα να απασχολήσει τη νέα ηγεσία της Καπνικής,
καθώς τα τελευταία χρόνια παραµένουν καθηλωµένες στη ζώνη των 4,50
ευρώ το κιλό, επίπεδα που θεωρούνται µη συµφέροντα από τους παραγωγούς, όπως µας ανέφερε ο ταµίας
της Καπνικής, Μιχάλης Τσερβίστας.
Παράλληλα, θα εξεταστούν και
οι διαθέσιµες επιλογές της επόµενης ηµέρας για τους παραγωγούς,
όπως η πρωτοβουλία της Παπαστράτος µε τη Stevia Hellas, για την υποκατάσταση µέρους της καπνοκαλλιέργειας στη χώρα µε τη Στέβιας, η οποία έχει παρόµοια χαρακτηριστικά
κι αξιοποιεί ανάλογο µηχανολογικό
εξοπλισµό, αλλά από µόνη της δύσκολα θα κάνει τη διαφορά, ιδιαίτερα αν δεν γίνουν επενδύσεις σε
εργοστάσια.
Η νέα διοίκηση της ΚΑΠΝΙΚΗΣ όπως προέκυψε µετά από τις εκλογές
που πραγµατοποιήθηκαν στα γραφεία της, την 31 Οκτωβρίου 2021.

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Εσάτ Χουσείν του Αλή: Πρόεδρος
2. Γιαννιώτας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου: Α’ Αντιπρόεδρος
3. Βοζίκης Χρήστος του Πέτρου: Β’ Αντιπρόεδρος.
4. ∆άγκας Νικόλαος του Γεωργίου:
Γραµµατέας
5. Τσερβίστας Μιχαήλ του Ευάγγελου:
Ταµίας
6. Ζκάγιας Κωνσταντίνος του ∆ηµητρίου: Μέλος
7. Ιορδανίδης Θεόδωρος του Χαράλαµπου: Mέλος
8. Καρκαετίδης Κωνσταντίνος του Ιώαννη: Μέλος
9. Παπαδόπουλος Χαράλαµπος του
∆ηµητρίου: Μέλος
10. Πασχαλίδης Μιχαήλ του Παναγιώτη: Μέλος
11. Πολυχρονίδης Γεώργιος του Πολυχρόνη: Μέλος

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
1. Αϊβατζίδης Παντελής του Βασιλείου: Πρόεδρος
2. ∆εµίρ Τζεµίλ του Ραµαδάν: Μέλος
3. Τσαντόπουλος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου: Μελος
Ο πρόεδρος της Καπνικής Εσάτ Χουσεϊν, κοινοποιήσε την νέα σύνθεση του
∆ιοικητικού και Εποπτικού Συµβουλίου σε: Πα. ∆.Ο.Α.Κ, Μισσιριάν ΑΕ, ΣΕΚΕ, Γλεούδης και Socotab. Λ. ΛΙΑΜΗΣ
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Στην εξέδρα
πετάει
τη μπάλα
η Βάθη για
το σταφιδικό
Τη µπάλα στην εξέδρα φαίνεται ότι
πετάει το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης για το σταφιδικό ζήτηµα,
ανακοινώνοντας ότι «επαναφέρει
αίτηµα στις αρµόδιες υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ώστε
να επιτραπεί η ένταξή του σε
πρόγραµµα απόσυρσης αποθεµάτων
εσοδείας 2020».
Παρά το γεγονός ότι µε κάθε
ευκαιρία τους τελευταίους µήνες,
ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός
απέρριπτε το ενδεχόµενο απόσυρσης
των αποθεµάτων, το βράδυ της
Πέµπτης 4 Νοεµβρίου και λίγες
ώρες πριν την κινητοποίηση
σταφιδοπαραγωγών στην Αθήνα,
επανέρχεται στο θέµα αναφέροντας
ότι θα «ασκήσει νέες πιέσεις στις
αρµόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής».
Παράλληλα µε την ίδια «βιαστική»
ανακοίνωση η Βάθη επαναφέρει
την προοπτική απορρόφησης της
σταφίδας από οργανισµούς,
υπηρεσίες και φορείς του ∆ηµοσίου,
κάνοντας παράλληλα λόγο για ένταξη
της καλλιέργειας στο πρόγραµµα
αναδιάρθρωσης που θα
χρηµατοδοτηθεί µε πόρους του
Ταµείου Ανάκαµψης.
Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά
και σε συνεργασία µε την Τράπεζα
Πειραιώς, µέσα από την οποία
επιχειρείται να υλοποιηθούν όλες
οι υπάρχουσες µελέτες που
τεχνοκρατικά έχουν εκπονηθεί και
εγγυώνται βιώσιµα αναπτυξιακά
σχήµατα και προοπτικές.
Στις υπόλοιπες δράσεις, τις οποίες
προβάλει το υπουργείο ως λύση στο
ζήτηµα, είναι η δηµιουργία οµάδας
εργασίας για την κορινθιακή σταφίδα
και την κρητική σουλτανίνα,
προκειµένου «να διευρύνουµε τους
ορίζοντες οικονοµικής ανάπτυξης του
προϊόντος σε µεγάλες αγορές,
διασφαλίζοντας την ευηµερία των
παραγωγών και των εργαζοµένων
στην αλυσίδα παραγωγής και
διακίνησής του».

Χειρισμοί Λιβανού και κομμένο
τσεκ φέρνουν κινητοποιήσεις
Ζητήματα αιχμής για τους αγρότες και οι ανατιμήσεις και οι αποζημιώσεις
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Εκρηκτικό είναι το µείγµα που έχει διαµορφωθεί το τελευταίο διάστηµα στις τάξεις του αγροτικού κόσµου, µε τη δυσαρέσκεια να κλιµακώνεται σε κινητοποιήσεις τα τελευταία 24ωρα
στην Αθήνα µε ζητήµατα αιχµής τις περικοπές
επιδοτήσεων, το υψηλό κόστος παραγωγής, τα
αποθέµατα σταφίδας και τις αποζηµιώσεις λόγω φυσικών καταστροφών.
Τις τελευταίες ηµέρες µηνύµατα διαµαρτυρίας από αγρότες σε όλη την Ελλάδα καταφθάνουν µαζικά στα γραφεία της Agrenda, κάτι
που µαρτυρά τη δεινή θέση στην οποία έχουν
περιέλθει χιλιάδες αγροτικές εκµεταλλεύσεις
στην χώρα. Μπορεί η κακοπληρωµή της περασµένης εβδοµάδας να ήταν η αφορµή για την
κινητοποίηση αυτή, ωστόσο φαίνεται ότι τα ανοιχτά ζητήµατα για τα οποία αδιαφορεί µέχρι
στιγµής η πολιτική ηγεσία του Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι βαθύτερα.
Η κακοδιαχείριση στο σύστηµα πληρωµών,
όπου αλλαγές της τελευταίας στιγµής και επιπλοκές µε διασταυρωτικούς ελέγχους της ΑΑ∆Ε, ή της ΚΥΑ για τα βοσκοτόπια σε µια κατ’επίφαση θωράκιση της διαδικασίας µε οριζόντιες λύσεις, λειτούργησε σε βάρος των αγροτών.
Εν τω µεταξύ το κλειστό µέχρι µια εβδοµάδα
σχεδόν µετά την πληρωµή της 26ης Οκτωβρίου σύστηµα για τις διορθωτικές πράξεις αγροτών, επηρέασε και αυτό σηµαντικά την έκβα-

ση της κατανοµής του τσεκ, κάτι όµως που κρατά πίσω τον προγραµµατισµό των εκµεταλλεύσεων σε µια περίοδο κρίσιµων ανατιµήσεων.
Οι περισσότεροι παραγωγοί βρίσκονται σε
µια διαδικασία προετοιµασίας για τις φθινοπωρινές σπορές και εφοδιασµού των κτηνοτροφικών µονάδων για τον επερχόµενο χειµώνα,
µε τις αιφνιδιαστικές περικοπές στην πληρωµή του τσεκ να µεταφράζονται σε στένεµα του
προϋπολογισµού εκµεταλλεύσεων που έρχονται αντιµέτωπες µε υψηλά κόστη εισροών, ακριβές ζωοτροφές και διπλασιασµό του λογαριασµού της ∆ΕΗ. Όσο όλοι αναµένουν µια διορθωτική πληρωµή που θα αποκαταστήσει τις
αδικίες της περασµένης εβδοµάδας, οι υποχρεώσεις τρέχουν και τα χρέη µεγεθύνονται, κάτι
που ωθεί τους αγρότες σε µια πιο ενεργητική
αντίδραση στην κυβερνητική απάθεια. Συγκεκριµένα, στο άκουσµα των καλεσµάτων σε κι-

Από.... βδοµάδα
Στο άκουσµα των κινητοποιήσεων
ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός
επικαλέστηκε την υποχρέωση να
συµµετέχει σε εκδηλώσεις και
φόρουµ, καλώντας τους παραγωγούς σε συνάντηση… από βδοµάδα

νητοποιήσεις, ο υπουργός Λιβανός, επικαλέστηκε την υποχρέωση να συµµετέχει σε εκδηλώσεις και φόρουµ, καλώντας τους παραγωγούς σε συνάντηση… από βδοµάδα.
Έτσι, µε προορισµό την πλατεία Βάθη ξεκίνησαν το βράδυ της Πέµπτης 4 Νοεµβρίου από
το λιµάνι του Ηρακλείου στα Χανιά Κρητικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, προκειµένου να διαµαρτυρηθούν τόσο για τις κοµµένες ενισχύσεις
όσο και για το αυξηµένο κόστος παραγωγής,
αλλά και το µπλέξιµο που υφίστανται εξαιτίας
των δασικών χαρτών.
Μαζί µε τους Κρητικούς, στις 5 Νοεµβρίου διαδήλωσαν έξω από τη Βουλή και οι παραγωγοί
σταφίδας από την Πελοπόννησο, ζητώντας άµεσα µέτρα στήριξης, όσο η φετινή τους παραγωγή παραµένει αδιάθετη και οι τιµές βρίσκονται
σε ιστορικά χαµηλά, καταγγέλλοντας κερδοσκοπικά παιχνίδια σε βάρος τους από το εµπόριο.
Τη σκυτάλη παίρνουν το Σάββατο 6 Νοεµβρίου και οι αγρότες που συσπειρώνονται γύρω από την Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Μπλόκων, µε αιτήµατα που έχουν να
κάνουν µε τις αποζηµιώσεις από φυσικές καταστροφές που έπληξαν έντονα φέτος την αγροτική παραγωγή της χώρας. Η συγκέντρωση ήταν προγραµµατισµένη να γίνει στην πλατεία Συντάγµατος µε σηµαία το αίτηµα να δοθούν άµεσα οι αποζηµιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο
100% στους αγρότες και κτηνοτρόφους που έχει πληγεί η παραγωγή τους από φυσικές καταστροφές ή νόσους.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

Agrenda

47

Στον εισαγγελέα για
αγριελιές και χαμένες
ενισχύσεις 4ετίας
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ
gogos@agronews.gr

Κατανομή

Στο Αµύνταιο διεκδικούν,
µεταξύ άλλων, κατανοµή του
Εθνικού Αποθέµατος 2021
µετά από ελέγχους, µαζί µε
κατάργηση της κατανοµής
βοσκοτόπων σε όσους δεν
διαθέτουν ζώα.

Στοιχεία
Με εισαγγελική προσφυγή,
ο Αγροτικός Σύλλογος
Αµυνταίου ζητά τα στοιχεία
και τους χάρτες των
ελαιώνων µε αγριελιές
που δηλώθηκαν στη ∆υτική
Μακεδονία και έλαβαν
Απόθεµα, όταν στην περιοχή
δεν είναι δυνατή η
καλλιέργεια αγριελιάς.

Επιπλέον
Στις 7.10.2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ
προχώρησε σε νέα
συµπληρωµατική κατανοµή
αποθέµατος σε 73 αιτούντες
µε Μ.Ο κατανοµής 10.780
ευρώ, δηλαδή έξι φορές
µεγαλύτερη από το Μ.Ο.
στη ∆υτική Μακεδονία.

Κλιµακώνονται το τελευταίο διάστηµα οι αντιστάσεις οργανωµένων
αγροτών και κτηνοτρόφων έναντι
της κακοδιαχείρισης του τρόπου
κατανοµής του Εθνικού Αποθέµατος, µε την τελευταία κακοπληρωµή
του τσεκ να επιταχύνει τις ζυµώσεις
στις τάξεις των παραγωγών που διεκδικούν πλέον άδικα κοµµένες ενισχύσεις σε βάθος τετραετίας, όσο
εντείνονται οι πιέσεις προς την δικαστική εξουσία ώστε να αποκαλυφθεί το µέγεθος της λαθροχειρίας.
Στον Εισαγγελέα Φλωρίνης µε
αίτηµα να παραδώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ
στους εκπροσώπους κτηνοτρόφων
βασικά έγγραφα και στοιχεία µαζί
µε τα µισθωτήρια βοσκοτόπων που
χρησιµοποιήθηκαν για την κατανοµή του Εθνικού Αποθέµατος 2020,
προχωρά ο Αγροτικός Σύλλογος ∆ήµου Αµυνταίου, σε µια τελευταία εξέλιξη του ζητήµατος µε τις…αγριελιές στη ∆υτική Μακεδονία που εξέθεσαν ανεπανόρθωτα την ηγεσία
της Βάθη και της ∆οµοκού.
Στην εισαγγελική προσφυγή, οι
εκπρόσωποι του Αγροτικού Συλλόγου στο Αµύνταιο, ζητούν ακόµα τα στοιχεία και τους χάρτες των
διαβόητων ελαιώνων µε αγριελιές
που δηλώθηκαν στη ∆υτική Μακεδονία και έλαβαν µερίδιο από το Εθνικό Απόθεµα, όταν στην περιοχή είναι αποδεδειγµένα µη δυνατή η καλλιέργεια αγριελιάς.
Συγκεκριµένα ζητούν πρόσβαση:
σε όλα τα έγγραφα που χρησιµοποιήθηκαν για την κατανοµή του
Εθνικού Αποθέµατος 2020 συµπεριλαµβανοµένης και της γνωµοδότησης της γνωµοδοτικής επιτροπής
σχετικά µε τους ελέγχους µεγάλων
εκτάσεων βοσκοτόπων σε αποµακρυ-

Εντείνονται οι
αντιδράσεις αγροτών
που διεκδικούν
επιστροφή όλων
των χαμένων άδικα
ενισχύσεων και την
κινητοποίηση των
εισαγγελέων για
τις πολυθρύλητες
αγριελιές Φλώρινας

σµένες περιοχές από την έδρα του
αιτούντα. Καλούν δε να µάθουν και
τον τρόπο απόδειξης και αποδοχής
από τον ΟΠΕΚΕΠΕ της νοµότυπης
κατοχής αυτών των εκτάσεων που,
κατά την γνώµη τους, έχει οδηγήσει, εν τοις πράγµασι, στο µη έλεγχό δηλωθέντων, µε αποτέλεσµα τη
δηµιουργία κινήτρου για υποβολή
εξωπραγµατικών δηλώσεων.
όλα τα έγγραφα και τους πίνακες που συνοδεύουν έγγραφα
που έχουν καταθέσει στον Εισαγγελέα και τους σχετικούς ελέγχους
που πραγµατοποίησε εκ των υστέρων ο ΟΠΕΚΕΠΕ βάσει αυτών των
εγγράφων.
τα µισθωτήρια που έχουν κατατεθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις δηµόσιες εκτάσεις, για τις οποίες έχει παραδεχθεί και ο ΟΠΕΚΕΠΕ ότι

Γραµµικές παρακρατήσεις
από το 2018
σε καταπατηµένα
βοσκοτόπια

δεν ανήκουν όλες στη νόµιµη κατοχή των αιτούντων ώστε µε βάση
τις γεωγραφικές συντεταγµένες να
απευθυνθούν στα αρµόδια δασαρχεία και το κτηµατολόγιο προκειµένου να εξετάσουν ή να επιβεβαιώσουνε, ότι πρόκειται για δηµόσιες εκτάσεις.
«Επειδή στις 7.10.2021 ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε και σε νέα συµπληρωµατική κατανοµή εθνικού αποθέµατος σε 73 αιτούντες µε Μ.Ο
κατανοµής 10.780 ευρώ (έξι φορές µεγαλύτερη από το Μ.Ο. των
1.535 ευρώ κατανοµής ανά αιτούντα στη ∆υτική Μακεδονία) σας καλούµε να µας δώσετε άµεσα αυτή
την εντολή για να προβούµε έγκαιρα στις νόµιµες διαδικασίες ακύρωσή τους που ο ΟΠΕΚΕΠΕ µας εµποδίζει συστηµατικά να κάνουµε»

«Προσπάθησαν να συµµαζέψουν τα ασυµµάζευτα
για την καταπάτηση των δηµόσιων βοσκοτόπων
και την κατανοµή του αποθέµατος» αναφέρουν
σε ανακοίνωσή τους οι εκπρόσωποι του
Αγροτικού Συλλόγου ∆ήµου Αµυνταίου, που
ξεκαθαρίζουν ότι και «τη νοµοθεσία γνωρίζουµε
και αγωνιστικότητα για να προασπίσουµε τα
δικαιώµατα µας έχουµε. Χάσαµε εισοδήµατα και
δεν θα εγκαταλείψουµε µέχρι να δικαιωθούµε
από τη ∆ικαιοσύνη, η οποία πιστεύουµε ότι θα

καταλήγουν οι διεκδικήσεις τους.
Παράλληλα σε συνέχεια της εξέλιξης των ηµερών, που αφορά την
κακοπληρωµή της προκαταβολής
του τσεκ, στο Αµύνταιο διεκδικούν
τις κοµµένες επιδοτήσεις της τελευταίας τετραετίας, τροποποίηση της
επίµαχης ΚΥΑ για τα βοσκοτόπια
που ζηµιώνει τους νέους κτηνοτρόφους και κατανοµή του Εθνικού Αποθέµατος 2021 έπειτα από
τη διενέργεια ελέγχων, µαζί µε κατάργηση της κατανοµής βοσκοτόπων σε όσους δεν διαθέτουν ζώα.
Όπως εξηγούν οι αγρότες και
κτηνοτρόφοι του δραστήριου Αγροτικού Συλλόγου ∆ήµου Αµυνταίου, οι τελευταίες αποφάσεις
που εκδόθηκαν δεν ικανοποιούν
τα αιτήµατά τους και θα επιµείνουν
στις διεκδικήσεις τους.

αποδώσει και τις ευθύνες στους υπευθύνους που
κάλυψαν την παρανοµία» αναφέρουν ζητώντας
µεταξύ άλλων να επιστραφούν οι επιδοτήσεις που
παρακρατήθηκαν µε γραµµική µείωση, από το
2018 και µετά και δόθηκαν παράνοµα σε
καταπατηµένα βοσκοτόπια ή ψευδή στοιχεία,
καθώς και η κατανοµή του εθνικού αποθέµατος
2021 να γίνει µετά από ελέγχους και να
επιστραφεί το 2,5% της γραµµικής µείωσης που
παρακρατήθηκε στην προκαταβολή παράνοµα.
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ΕΙΠΑΝ ΕΙΠΑΝ

...ΤΗΣ ΠΙΑΤΣΑΣ
Μετά την «επιτυχία» της προκαταβολής του
τσεκ, άλλη µια «επιτυχία» στο µέτωπο των
πληρωµών, αυτή τη φορά σχετικά µε τις
αποζηµιώσεις παγετού…. Αν και αυτό είχε φανεί
από την αρχή! Ετοιµάζουν, σου λέει, νοµοθετική
ρύθµιση για παράταση ενός µήνα στις
προθεσµίες που είχαν εξαγγείλει για
προκαταβολές έως τέλος Οκτωβρίου – πάει
αυτός τελείωσε και οι µισοί δεν έχουν λάβει
τίποτα ακόµα – και για τις εκκαθαρίσεις ως
τέλος έτους (θα φτάσει Πάσχα, στην καλύτερη)..
Το κουβάρι δεν έχει ακόµα ξετυλιχθεί, αλλά
σαν κάτι να πάει να γίνει µε τα δικαιώµατα από
το Απόθεµα…. Η νέα ΚΥΑ είναι σαφής: µιλάει
για πλήρη ανάκληση δικαιωµάτων και επιστροφή
επιδοτήσεων που προήλθαν από το Εθνικό
Απόθεµα έπειτα από «ψευδή γεγονότα»,
αν διαπιστωθεί η µη άσκηση γεωργικής
δραστηριότητας και η καταχρηστική εκµίσθωση
ή µεταβίβασή τους σε τρίτους. Άσε που όσοι
έλαβαν δικαιώµατα από το Απόθεµα και δεν τα
ενεργοποιήσουν οι ίδιοι έως το επόµενο έτος
αιτήσεων, θα τα επιστρέφουν… Για να δούµε…..
Ο υπουργός της πλατείας πάντως παίρνει
αφ’ εαυτού του τα εύσηµα για την ΚΥΑ µε τις
αλλαγές στα βοσκοτόπια, γιατί σου λέει, έτσι
κερδίσαµε 67 εκατ. ευρώ για τους πραγµατικούς
κτηνοτρόφους. Και µάλιστα δίνει και εξηγήσεις:
Καταρχήν λύνεται -όπως πιστεύει- το ζήτηµα
ψευδούς δήλωσης νεαρών ζώων, οριοθετώντας
την επιδότηση του νεαρού ζώου, τεχνοκρατικά
στο 1/3 του ενήλικου. Πάει αυτό…
Μετά, επικαιροποιήθηκαν οι συντελεστές
κατανοµής ανά περιφέρεια µε τα δεδοµένα
του 2021 και όχι τα παρωχηµένα του 2015,
ώστε όλοι οι κτηνοτρόφοι να λαµβάνουν
πλέον τον ίδιο ενιαίο συντελεστή επιδότησης,
όταν εξέρχονται της περιφέρειας τους.
Καταργούν, δηλαδή, την αδικία να χωρίζεται η
Ελλάδα σε ευνοηµένες και αδικηµένες
περιφέρειες. Άλλο να επιλύσουµε;
Η νέα ΚΥΑ, λέει ο υπουργός της πλατείας,
απαγορεύει σε όσους έχουν αιτηθεί και λάβει
Εθνικό Απόθεµα, δηλώνοντας ιδιωτικές
εκτάσεις, να αιτούνται τον επόµενο χρόνο
δηµόσια έκταση για βοσκότοπο. Παύουν έτσι
τα διπλά δικαιώµατα! Σαφές κι αυτό!
Τι πέτυχαν εκεί στη Βάθη µε όλα αυτά; Αν
αποσύρανε την ΚΥΑ, σου λέει, στην πίστωση
της προκαταβολής του τσεκ θα έπρεπε να γίνει
επιπλέον περικοπή 30 εκατ. ευρώ (3% των
δικαιωµάτων) από όλους τους γεωργούς και
τους κτηνοτρόφους, προκειµένου να βρεθούν
πόροι για τις απαιτήσεις από το απόθεµα. Μαζί
να προστεθούν και τα 32 εκατ. ευρώ που
κόπηκαν λόγω των ελέγχων από επιτήδειους…
Τουτέστιν να τα 62 εκατ. ευρώ που
καβαντζώσαµε! Για να δούµε τι θα γίνουν
Ο ΜΠΛΟΚΑΤΖΗΣ
αυτά τα λεφτά…..

ΑΝΤΟΝΙΟ ΓΚΟΥΝΤΕΡΕΣ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΗΕ

«Είναι ώρα να πούµε
«Αρκετά». Αρκετά µε
την κακοποίηση της
βιοποικιλότητας. Αρκετά
µε το σκοτώνουµε τον ίδιο
µας τον εαυτό µας µε τον
άνθρακα. Αρκετά µε το
διαχειριζόµαστε τη φύση
ως αποχωρητήριο. […].
Σκάβουµε τους ίδιους
τους τάφους µας».

;

YU ZENGGANG
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΟΛΠ

«Το λιµάνι του Πειραιά
µπαίνει σε µια νέα εποχή
ευηµερίας µε κοινά οφέλη
για την ελληνική κοινωνία
και τους µετόχους.
Θέλουµε διακίνηση
εµπορευµατοκιβωτίων 10
εκατ. TEU ώστε να είµαστε
ο µεγαλύτερος κόµβος
εφοδιασµού στην Κεντρική
και Ανατολική Ευρώπη».

ΚΑΝΤΡΙ ΣΙΜΣΟΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

«Υπάρχουν πολλά θέµατα
που πρέπει να εξετασθούν,
ποιος θα πληρώσει το
κόστος της προµήθειας και
της αποθήκευσης του
φυσικού αερίου, πώς θα
µεταφέρεται σε κάθε
περιοχή. […] Η από κοινού
προµήθεια φυσικού αερίου
είναι στο φάσµα επιλογών
που εξετάζει η Ένωση».

ΤΣΙΤΣΑΝ ΣΤΑΝΚΟΒΙΤΣ
ΤΕΡΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ

«Μου αρέσει να κερδίζω.
Ήρθα εδώ για να κερδίσω
παιχνίδια. Το να κερδίζεις
τα µατς είναι πολύ
σηµαντικό. Το
πρωτάθληµα είναι πολύ
σκληρό. Όλοι θέλουν να
µας κερδίσουν, όµως
αυτή τη στιγµή έχουµε
εµπιστοσύνη και
κοιτάζουµε το µέλλον».

ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

Η ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΚΟ ΤΗΣ Ν∆ ΓΙΑ ΤΑ ΒΟΣΚΟΤΟΠΙΑ ΗΤΑΝ ΜΕ ΤΟΝ ΤΣΟΠΑΝΗ Ή ΜΕ ΤΟΝ ΛΥΚΟ

Υβρίδια
Χαρούµενος έφυγε τις
προάλλες από τον Άδωνι, ο
Λευτέρης της Ε∆ΟΚ, αφού
όπως τον ενηµέρωσε ο νέος
Αναπτυξιακός θα είναι
κλαδικός στη φιλοσοφία του,
τουτέστιν τα επενδυτικά
θέµατα του κτηνοτροφικού
κλάδου και εν γένει του
κρέατος θα αντιµετωπίζονται.
Στόχος του υπουργείου,
λέει, είναι η έγκριση των
επενδυτικών σχεδίων που
υποβάλλονται προς ενίσχυση
στον Aναπτυξιακό Nόµο, να
µην ξεπερνά τις 60 ηµέρες,
έναντι των 600 και πλέον
ηµερών που ήταν ο µέσος
χρόνος τα προηγούµενα έτη.
Σηµειωτέον ότι ο νέος
Αναπτυξιακός που είναι
σε διαβούλευση και φέρει
σηµαντικές αλλαγές, θα τεθεί
σε εφαρµογή από την
1/1/2022.

Ανέλαβα εγώ
τις λαϊκές αγορές
και ο Βολουδάκης
τα βοσκοτόπια.

Καραβάνι τα προβλήµατα της κτηνοτροφίας
Έξαλλος είναι ο κτηνοτροφικός κόσµος µε τον υπουργό της πλατείας, που παρότι αρθρογραφεί για την αγροτική διπλωµατία, στις
δηµόσιες λοιπές αναφορές του δείχνει να σνοµπάρει τους γνήσιους εκφραστές του πρωτογενούς, όταν κριτικάρουν και αναδεικνύουν τα λάθη και τις παραλείψεις. Θρυαλλίδα, η αδιαφανής κατανοµή των δικαιωµάτων από το Εθνικό Απόθεµα και οι δηλώσεις
του για «τα σκυλιά αλυχτάνε αλλά το καραβάνι προχωρά». Όπως
και να ‘χει, οι κτηνοτρόφοι λένε, πως η υπόθεση έχε πάρει τη δικαστική οδό, καθώς υπολογίζουν πως «πάνω από 120.000.000 ευρώ έχουν κλαπεί από αγροτικές επιδοτήσεις την τελευταία διετία».

Παρασκευή µπορείς;

Επί της ουσίας

Σε τέλµα

«Το Σάββατο µπορείς; όχι, όχι
Την Κυριακή µπορείς; όχι, όχι,
Παρασκευή µπορείς; µπορώ,
µπορώ αλλά δεν µπορώ εγώ»,
λέει το γνωστό άσµα. Κάπως
έτσι κι ο υπουργός της
πλατείας που παρότι επιζητεί
το διάλογο µε τους αγρότες,
δεν συµπίπτουν οι χρόνοι τους
για να βρεθούν κατά το
διήµερο των συλλαλητηρίων
στην Αθήνα.

Με το νέο Αναπτυξιακό η
πυρόπληκτη Βόρεια Εύβοια θα
ενταχθεί στο ανώτατο καθεστώς
επιδότησης, λέει ο Σίµος, που
εξήρε το έργο ανασυγκρότησης
της οµάδας Σταύρου Μπένου. Οι
αδήλωτοι µελισσοκόµοι δεν θα
µείνουν χωρίς στήριξη, για τους
κτηνοτρόφους θα καθοριστούν
ζώνες όπου θα καλλιεργούνται
ζωοτροφές, µέχρι να
αναγεννηθεί το δάσος.

Καλά που υπάρχει κι ο Μάξιµος
(σ.σ έδωσα τη µάχη στο γάλα)
για να ακούσει τους τελευταίους
εναποµείναντες καλλιεργητές,
που ακόµη ευελπιστούν σε
σχέδιο αναστήλωσης της ΕΒΖ
και της καλλιέργειας. Η πάλαι
ποτέ κραταιά βιοµηχανία και
ακµάζουσα καλλιέργεια έχουν
πέσει σε λήθη και ουδείς
µνηστήρας… ιππότης δεν
εµφανίζεται πια να τη σώσει.

ΜΕΡΑ
ΝΥΧΤΑ

Στήριγµα για τους
ρητινοκαλλιεργητές
και δη της Εύβοιας
οι ανακοινώσεις
Κεδίκογλου ότι εντός
του µήνα θα δοθούν
6 εκατ. ευρώ σε
όλους τους ∆ασικούς
Συνεταιρισµούς ως
αποζηµίωση για τη
φετινή παραγωγή.
Στο άκουσµα ότι το
ψαλίδι στην εξισωτική
αποζηµίωση θα είναι
ακόµη πιο αισθητό και
από αυτό που έγινε
στην προκαταβολή
του τσεκ, λόγω των
παλινωδιών µε το
Απόθεµα, κτηνοτρόφος
σχολιάζει «Ελάτε να
σας δώσουµε και τα
ζώα».

ΠΟΛΙΤΙΚΗΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ
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Ο Πάπας και
ο τιμάριθμος

Τρίμματα

Ω

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Η

µηχανή του «κουλοχέρη» που έχει στηθεί έχοντας πρόσβαση σε στελέχη του οργανισµού πληρωµών σε συντονιστές των ΚΥ∆ και σε κτηµατολογικά γραφεία που ασχολούνται µε δασικούς
χάρτες, εντοπίζει αδήλωτες ιδιωτικές και δηµόσιες εκτάσεις
χιλιάδων στρεµµάτων και τα κόβει σε φέτες των 500-800
στρεµµάτων. Στη συνέχεια καλεί κάποιον που εµπιστεύεται για να κάνει πλασµατικές εγγραφές στο Ε9 του, πράγµα εύκολο. Ακολουθεί το «ψάρεµα» µικρών οµάδων, συνήθως συγγενών ή φίλων τους, κατασκευάζει νοµότυπα ενοικιαστήρια και τους προτείνει να κάνουν αίτηση για ενίσχυση από το Εθνικό Απόθεµα για πάνω από 5.000 ευρώ.

Μαύρη γίδα άσπρο γάλα;
ΑΝ ΨΑΞΕΤΕ τις ενστάσεις από το 2018, θα δείτε ότι αυτό
γίνεται στους επιλεγµένους της συµµορίας, τους άλλους
τους τρώει το µαύρο σκοτάδι. Κανένας σωστός και τίµιος
επαγγελµατίας δεν µπορεί να µπλέξει µε µαύρο χρήµα, αφού για µέχρι 5.000 ευρώ δικαίωµα από το Εθνικό Απόθεµα και χωρίς ζώα, το εν λόγω δίκτυο απαιτεί την 1η χρονιά,
τουλάχιστον το 60% της πληρωµής ή 5 ευρώ το κεφάλι για
κάθε χρονιά δήλωσης και καταχώρησης των
ζώων στην κτηνιατρική βάση.

Σίμωσε στη σπηλιά
ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΟΥ ΕΦΘΑΣΑΝ λίγο πριν την πληρωµή στο Σίµο που τρόµαξε και τον Σπήλιο που το έκρυψε από ΚΥ∆ γράφεται γιατί η ΠΕΠΑ που ελέγχει πώς δίνεται το εθνικό απόθεµα και η ΣΤΕΑ που ελέγχει πώς δίνεται η εξισωτική για 5 χρόνια (κουµπάρες), αναλαµβάνουν στη ζούλα να τους δώσουν εκτάσεις στα µουλωχτά
µέσα από την τεχνική λύση κατανοµής των βοσκοτόπων.

Σκυλιά που αλυχτάνε
ΣΠΗΛΙΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ: «Τα σκυλιά αλυχτάνε αλλά το καραβάνι προχωρά», «Αντιµετωπίζουµε και µια τρίτη κατηγορία κολπατζήδων», «O αγώνας µας για να αλλάξουµε
τις παθογένειες του παρελθόντος, ενοχλεί. Ενοχλεί, όµως, τους λίγους πονηρούς και φασαριόζους...», «Προς
όσους οµνύουν στην αποδιοργάνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και
του υπουργείου και στην διακοπή της µεγάλης µεταρρύθµισης που έχει ξεκινήσει, ας µην ελπίζουν».
Κολπατζήδες, πονηροί, φασαριόζοι, µην αλυχτάτε …
έρχεται ο Σπήλιος µε οργασµό µεταρρύθµισης. Μα ποιος
είναι ο κύριος δεν τον γνωρίζουµε!

Στη μπανιέρα δυο-δυο
Η µπαγκέτα του παράγοντα
Μέλος του ∆Σ του ΟΠΕΚΕΠΕ,
λέει η καταγγελία, διεύθυνε την
ορχήστρα για το Εθνικό Απόθεµα

Ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης
ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ µια µικρή µόνο γεύση από
την πολυσέλιδη καταγγελία η οποία έχει γίνει στις αρµόδιες αρχές από µελετητές - κατόχους πυλών υποδοχής δηλώσεων και αποτυπώνει µε γλαφυρό τρόπο το τεράστιο ζήτηµα της κατανοµής άγονων γαιών σε µη έχοντες ουσιαστική σχέση µε την αγροτική παραγωγή µε µοναδικό σκοπό τον προσπορισµό ενισχύσεων από το Εθνικό Απόθεµα.

Κάτι γλέντια με μπαλωθιές
ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ότι όταν έγινε για τα καλά αντιληπτό το
σκάνδαλο µε το Εθνικό Απόθεµα, πρώην υπουργός της
πλατείας Βάθη καθησύχασε τους ανήσυχους φίλους του
µε µια κουµπαριά. Βρέστε που έγινε το γλέντι –πριν τον
κορωνοϊό-και ποιοι πήγαν απρόσκλητοι στα βαφτίσια
να τον συγχαρούν. Μοιράστηκαν µαρτυρικά και µποµπονιέρες µε Εθνικό Απόθεµα και όλοι αναφώνησαν
άξιος-άξιος -votre salaire en vaut la peine.

ΜΟΛΙΣ ΕΦΘΑΣΑΝ οι σοβαρές καταγγελίες στην Αχαρνών 2 µε αποδείξεις, επικράτησε πανικός. Οι υπεύθυνοι για την
κοµπίνα µε οριζόντιο τρόπο προσπάθησαν να απαλλαγούν για ό,τι είχαν κάνει. Την πάτησε ο Σπήλιος και µπήκε
στη µπανιέρα µε τον Βουλουδάκη για
να ξεπλύνουν τα πράγµατα. Μπήκε σαπούνι στα µάτια τους και δεν βλέπουν...

Χάθηκε η μπουγάδα
ΣΤΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑ µε τις σαπουνάδες έβαλαν τους κτηνοτρόφους που έχουν ζώα, µε τα όποια θέµατα, που τους θεωρούν
αναξιόπιστους συνολικά κι αυτούς που καταπατούν βοσκοτόπια χωρίς καθόλου ζώα και τους θεωρούν αξιόπιστους στο
100%. Ο Σπήλιος µέσα στη σαπουνάδα δεν µπόρεσε να καταλάβει τίποτα από τη µπουγάδα. Όταν όµως άπλωσε τη µπουγάδα των πληρωµών της προκαταβολής κατάλαβε τι είχε συµβεί. Οι υπεύθυνοι είχαν ξεπλυθεί κι αυτός θα τρέχει για καιρό.

Τα φάλτσα σφυρίγματα
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ∆Σ, λέει η καταγγελία, που εκπροσωπεί την Αχαρνών 2 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, διεύθυνε την ορχήστρα για το Εθνικό Απόθεµα και µε τη µπαγκέτα του παράγοντα, διόρθωνε τα
φάλτσα που έπιανε ο έλεγχος. Την καταγγελία έλαβαν και
µέλη του ∆Σ που δεν µίλησαν καθόλου, τουλάχιστον να προστατεύσουν τους συναδέλφους που τους άφησαν εν αγνοία,
πολλά φάλτσα αλληλεγγύης στην κλίκα των λίγων.

ς ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας, ο Πάπας Φραγκίσκος είναι ένας σεβάσµιος ηγέτης της πίστης και µια παγκόσµια θρησκευτική προσωπικότητα κύρους. Το γεγονός όµως
ότι είναι ειδικός σε ένα πεδίο δεν συνεπάγεται αυτόµατα πως είναι ειδικός και σε άλλα και ο τρόπος µε τον οποίο ο Πάπας κατανοεί
τα οικονοµικά φαινόµενα έχει πολλά περιθώρια βελτίωσης, αν κρίνουµε από τα τελευταία
του σχόλια. Πρόσφατα, ο Πάπας Φραγκίσκος
έκανε µια δήλωση µε αφορµή την Παγκόσµια
Ηµέρα Τροφίµων µε την οποία ουσιαστικά κατηγορούσε τις αγορές και τον καπιταλισµό για
την επίµονη παρουσία της πείνας στον πλανήτη. «Η µάχη εναντίον της πείνας απαιτεί να υπερβούµε την ψυχρή λογική της αγοράς, που
εστιάζει άπληστα στο καθαρό οικονοµικό κέρδος, καθώς και την αποµείωση των τροφίµων
σε ένα εµπόρευµα, και να ενισχύσουµε τη λογική της αλληλεγγύης […] Καθώς σκέφτοµαι
αυτές τις συνθήκες, θέλω στο όνοµα του Θεού
να ζητήσω [...] από τις µεγάλες εταιρείες τροφίµων να σταµατήσουν να επιβάλλουν δοµές
µονοπωλιακής παραγωγής και διανοµής που
διογκώνουν τις τιµές και καταλήγουν να στερούν το ψωµί από τους πεινασµένους».
Κατά τον Πάπα
Φραγκίσκο, η «ψυχρή λογική της αγοράς» είναι το κύριο εµπόδιο στην εξάλειψη της πείνας
από τον πλανήτη.
Αυτό το επιχείρηµα
ΤOY ΜΠΡΑΝΤ
όµως αποκαλύπτει
ΠΟΛΟΥΜΠΟ*
µια θλιβερή παρανόηση του τρόπου µε τον οποίο λειτουργούν οι
αγορές και του πώς κατακτήθηκαν τα προηγούµενα επιτεύγµατα ως προς τη µείωση της παγκόσµιας φτώχειας. Σύµφωνα µε την υπεύθυνη έκδοσης του HumanProgress, Τσέλσι Φόλλετ. «Καµία χώρα δεν πλούτισε µόνο µέσα από
προσπάθειες φιλανθρωπίας». […]
Ο Πάπας Φραγκίσκος δεν κάνει λάθος που
επισηµαίνει ότι οι τιµές των τροφίµων έχουν
αυξηθεί παγκοσµίως το τελευταίο έτος. Όµως
αποδίδει λανθασµένα την αιτία όταν κατηγορεί τις «µεγάλες εταιρείες τροφίµων και την απληστία τους». Η εταιρική απληστία δεν ευθύνεται «καθόλου» για τη σηµερινή αύξηση των
τιµών των τροφίµων, εξηγεί ο οικονοµολόγος
Άλεξ Σάλτερ. «Οι τιµές των τροφίµων αυξάνονται λόγω αύξησης της ζήτησης και µειωµένης
προσφοράς. Ο µόνος τρόπος να διασφαλίσουµε ότι υπάρχουν διαθέσιµα τόσα τρόφιµα όσα
θέλουν οι άνθρωποι να αγοράσουν είναι να αυξηθούν οι τιµές». […]. Με απλά λόγια, ο Πάπας
σφάλλει εντελώς ως προς τις ρίζες της παγκόσµιας πείνας και του τιµαρίθµου στα τρόφιµα…
* ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΗ
ΣΤΟ FOUNDATION FOR ECONOMIC EDUCATION
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Με εγκρίσεις σε 60 ημέρες
επιδοτούμενα τρακτέρ και ΑΠΕ
Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος τέθηκε σε διαβούλευση με ειδικό καθεστώς για επενδύσεις
στον πρωτογενή τομέα και αυξημένα ποσοστά επιχορήγησης προς την αγροδιατροφή
χορήγησης, στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του Χάρτη Περιφερειακών
Ενισχύσεων ή στο εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον είναι επιχείρηση
του αγροδιατροφικού τοµέα. Σηµειώνεται εδώ πως ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 ακόµα δεν έχει δηµοσιευτεί.

Επιλέξιµες δαπάνες

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Αγροτουρισµός
Στον τοµέα του
τουρισµού, υπάγονται
στα καθεστώτα
ενισχύσεων
επενδυτικά σχέδια
εγκαταστάσεων
αγροτουρισµού ή
οινοτουρισµού

Έως 10 εκατ.
ευρώ
Το συνολικό ποσό
ενίσχυσης ανά
υποβαλλόµενο
επενδυτικό σχέδιο
δεν µπορεί να
υπερβεί το ποσό των
10 εκατ. ευρώ

Σε δηµόσια διαβούλευση τέθηκε
ο νέος Αναπτυξιακός Νόµος ο οποίος εισάγει ένα ειδικό καθεστώς
µε τίτλο «Αγροδιατροφή-Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση
Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία»,
στο οποίο θα υπάγονται όλα τα επενδυτικά σχέδια των αγροτικών
επιχειρήσεων.
Ο Νόµος που βρίσκεται σε δηµόσια διαβούλευση έως τις 17 Νοεµβρίου θα εφαρµοστεί από 1/1/2022,
µε την έκδοση των αντίστοιχων
προκηρύξεων, ενώ προβλέπεται
οι εγκρίσεις των φακέλων να γίνονται σε διάστηµα µόλις 60 ηµερών όπως αναφέρει η ηγεσία του
υπουργείου Επενδύσεων.
∆ικαιούχοι της ενίσχυσης είναι
όλες οι αγροτικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτου µεγέθους, οι Αγροτική Συνεταιρισµοί, οι Οµάδες Παραγωγών κ.λπ. Το ελάχιστο ύψος
του επενδυτικού σχεδίου που επιδοτείται θα είναι:
α. 1.000.000 ευρώ για µεγάλες
επιχειρήσεις,
β. 500.000 ευρώ για µεσαίες επιχειρήσεις,
γ. 250.000 ευρώ για µικρές επιχειρήσεις,

δ. 150.000 ευρώ για πολύ µικρές επιχειρήσεις,
ε. 50.000 ευρώ για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
(Κοιν.Σ.Επ.), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισµούς (ΑΣ), τους Αστικούς Συνεταιρισµούς, τις Οµάδες
Παραγωγών (ΟΠ) και τις Αγροτικές
Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ).

Είδη ενίσχυσης
Τα επενδυτικά σχέδια του παρόντος καθεστώτος ενισχύονται µε τα
κίνητρα της επιχορήγησης, της φορολογικής απαλλαγής, της επιδότησης χρηµατοδοτικής µίσθωσης και
της επιδότησης του κόστους της δηµιουργούµενης απασχόλησης. Τα ποσοστά ενισχύσεων για τις επιλέξιµες
δαπάνες των αρχικών επενδύσεων
χορηγούνται µε βάση τις εντάσεις:
α. Για τις πολύ µικρές και µικρές
επιχειρήσεις, χορηγείται το ογδόντα
τοις εκατό (80%) του κινήτρου της επιχορήγησης του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων ή το εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον είναι επιχείρηση του αγροδιατροφικού τοµέα.
Τα λοιπά είδη κινήτρων χορηγούνται στο ανώτατο ποσοστό του
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
β. Για τις µεσαίες και µεγάλες επιχειρήσεις, η ενίσχυση περιλαµβάνει όλα τα κίνητρα πλην της επι-

α) κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισµό κτιριακών εγκαταστάσεων, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτιρίων (για παράδειγµα αγροτικές αποθήκες, αµελκτήρια, στάβλοι, θερµοκήπια κ.λπ).
β) αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, συµπεριλαµβανοµένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και των µεταφορικών µέσων που κινούνται εντός
του χώρου της εντασσόµενης µονάδας (για παράδειγµα τρακτέρ,
παρελκόµενα)
γ) Τα µισθώµατα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing) καινούργιων σύγχρονων µηχανηµάτων και
λοιπού εξοπλισµού.
δ)Το µισθολογικό κόστος των
νέων θέσεων εργασίας, που δηµιουργούνται ως αποτέλεσµα της
πραγµατοποίησης του επενδυτικού
σχεδίου υπολογίζεται για δύο (2) έτη από τη δηµιουργία κάθε θέσης.
Ειδικά για τις επιχειρήσεις που
το επενδυτικό τους σχέδιο υπάγεται στο καθεστώς «ΑγροδιατροφήΠρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία» ενισχύονται επίσης οι εξής
δαπάνες:
α. ∆απάνες για συµβουλευτικές
υπηρεσίες προς Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜµΕ).
β. ∆απάνες για µέτρα ενεργειακής απόδοσης.
γ. ∆απάνες για τη συµπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης
από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
δ. ∆απάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές.
ε. ∆απάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστηµάτων τηλεθέρµανσης και τηλεψύξης.
στ. ∆απάνες για αποκατάσταση
µολυσµένων χώρων.

Ενίσχυση
τουρισμού
οίνου
Στο καθεστώς «Εναλλακτικές
µορφές τουρισµού» εντάσσονται
οι εγκαταστάσεις αγροτουρισµού
ή οινοτουρισµού ή γεωτουρισµού,
σύµφωνα µε τον υπό διαβούλευση
Αναπτυξιακό Νόµο. Συγκεκριµένα,
τα υπαγόµενα επενδυτικά σχέδια
σε αυτό το καθεστώς µπορούν
να αφορούν:
α. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής
υποδοµής, όπως συνεδριακά κέντρα,
γήπεδα γκολφ, τουριστικούς λιµένες,
χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά
πάρκα, εγκαταστάσεις ιαµατικού
τουρισµού, κέντρα προπονητικού
αθλητικού τουρισµού, ορειβατικά
καταφύγια, αυτοκινητοδρόµια.
β. εγκαταστάσεις αγροτουρισµού
ή οινοτουρισµού ή γεωτουρισµού.
Γενικότερα µε τον νέο νόµο
θεσπίζονται 13 καθεστώτα
χορήγησης κρατικών ενισχύσεων
σε επενδυτικά σχέδια, τα οποία
δύνανται να υπάγονται στις εξής
κατηγορίες:
1. Ψηφιακός και τεχνολογικός
µετασχηµατισµός επιχειρήσεων
2. Πράσινη µετάβαση –
Περιβαλλοντική αναβάθµιση
επιχειρήσεων.
3. Νέο Επιχειρείν.
4. Καθεστώς ∆ίκαιης Αναπτυξιακής
Μετάβασης.
5. Έρευνα και εφαρµοσµένη
καινοτοµία.
6. Αγροδιατροφή - πρωτογενής
παραγωγή και µεταποίηση
γεωργικών προϊόντων - αλιεία.
7. Μεταποίηση - Εφοδιαστική
αλυσίδα.
8. Επιχειρηµατική εξωστρέφεια.
9. Ενίσχυση τουριστικών
επενδύσεων.
10. Εναλλακτικές µορφές τουρισµού.
11. Μεγάλες επενδύσεις.
12. Ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.
13. Επιχειρηµατικότητα 360 µοίρες.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΕΛΕΝΗ ∆ΟΥΣΚΑ

ΤΡΙΚΑΛΑ
Εφ’ όλης της ύλης το
φετινό AgriBusiness
Thessaly Summit

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΑ

Σεµινάριο για πατάτα
στις 8-18 Νοεµβρίου
Σεµινάριο για παραγωγούς και εµπόρους πατάτας,
αλλά και όσους δραστηριοποιούνται στον κλάδο
της εστίασης διοργανώνει στις 8-18 Νοεµβρίου το
Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηµατικότητας
Μεσσηνίας, µε τη συµµετοχή της ΕΑΣ Νάξου, η
οποία είναι υπεύθυνη για την παραγωγή και
τυποποίηση της ονοµαστής και πιστοποιηµένης
Πατάτας Νάξου ΠΓΕ. Το σεµινάριο, διάρκειας 12
ωρών, θα γίνει διαδικτυακά, µε σκοπό την
απόκτηση σφαιρικής γνώσης για το σύνολο των
διαδικασιών που απαιτούνται για την καλλιέργεια
της πατάτας και την εµπορική αξιοποίησή της.
Κόστος εγγραφής στα 40 ευρώ. Πληροφορίες στο
τηλ: 27210-25700 και www.kaem.gr/seminars/.

Στα Τρίκαλα Θεσσαλίας στις
19-20 Νοεµβρίου µει θέµα
«Το µέλλον του Θεσσαλικού
κάµπου στην ψηφιακή
εποχή» το AgriBusiness
Thessaly Summit 2021, που
περιλαµβάνει τις θεµατικές:
α) ΚΑΠ 2021-2027,
Πράσινη Συµφωνία, Ταµείο
Ανάκαµψης, β) Εργαλεία
χρηµατοδότησης, γ) Εκτατικές
καλλιέργειες, Γεωργία
ακριβείας, Στρεµµατική
απόδοση, δ) Ενεργειακοί
και Υδάτινοι Πόροι, ε)
Γαλακτοπαραγωγή, Ζωικό
κεφάλαιο, Ιχθυοκαλλιέργειες,
ζ) Αναδιάρθρωση, Κλιµατική
αλλαγή, η) Συνέργειες
παραγωγής και έρευνας.
Πληροφορίες στο https://
agribusinessforum.org.

ΤΟ ΚΑΛΕΝΤΑΡΙ
ΤΗΣ AGRENDA
Το 12ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού
και Προϊόντων Μέλισσας θα διεξαχθεί
στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον
Πειραιά στις 3, 4 και 5 ∆εκεµβρίου, µε
στόχο την προβολή και ανάδειξη του
µελιού και των προϊόντων µε βάση αυτό.
Στις 21 µε 30 Ιανουαρίου 2022 θα
πραγµατοποιηθεί η ∆ιεθνής Πράσινη
Εβδοµάδα του Βερολίνου. Για
πληροφορίες www.gruenewoche.de.
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.
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. Πληροφορίες στο en.
agroexpo.com.tr.

Η ∆ιεθνής Έκθεση για Φρέσκα
Φρούτα και Λαχανικά, Fruit Logistica θα
πραγµατοποιηθεί στις 9-11 Φεβρουαρίου
2022 στον Εκθεσιακό Οργανισµό του
Βερολίνου, το οποίο αντιπροσωπεύεται
στην Ελλάδα από το Ελληνογερµανικό
Εµπορικό και Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.
Η Food Expo, η µεγαλύτερη έκθεση
Τροφίµων και Ποτών στην Ν.Α. Ευρώπη
και µία από τις σηµαντικότερες του
είδους της διεθνώς, επιστρέφει στις 1214 Μαρτίου 2022, σε συνθήκες Covid
Free στο Metropolitan Expo.
Επιστρέφει 27-29 Μαρτίου 2022 η
διεθνής έκθεση κρασιού Prowein, έπειτα
από δύο χρόνια αναβολής λόγω
κορωνοϊού, στο Ντίσελντορφ Γερµανίας.
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.

ΕΛΛΑ∆Α

Επισκέψιµα οινοποιεία
στις 14 Νοεµβρίου
στην Παγκόσµια
Ηµέρα Οινοτουρισµού
Την Κυριακή 14 Νοεµβρίου τα οινοποιεία των
∆ρόµων του Κρασιού της Ελλάδας, συµµετέχουν,
στην Παγκόσµια Ηµέρα Οινοτουρισµού. Οι
επισκέπτες των οινοποιείων, από τις 11 το πρωί έως

τις 5 το απόγευµα, θα µπορούν να περιηγηθούν στις
αµπελοοινικές περιοχές, να γνωρίσουν τους
παραγωγούς,, να ξεναγηθούν στους χώρους
παραγωγής, ωρίµανσης και παλαίωσης οίνων και
να δοκιµάσουν νέες και παλαιωµένες σοδειές. Στον
εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Οινοτουρισµού
συµµετέχουν η Ένωση Οινοπαραγωγών Οινοποιοί
Βορείου Ελλάδο», η Ένωση Οινοπαραγωγών
Κεντρικής Ελλάδας, Αµπελώνα Αττικής, Αµπελώνα
Πελοποννήσου, η Ένωση Οινοποιών Αµπελουργών
Νήσων Αιγαίου και το ∆ίκτυο Οινοποιών Κρήτης.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
Ελληνικά τρόφιµα
στις χώρες Benelux
Η διαδικτυακή εκδήλωση Virtual
Greek Gastronomy Workshop µε
Benelux, που στοχεύει στην
προώθηση των ελληνικών τροφίµων
και ποτών στις χώρες της Benelux
(Ολλανδία- Λουξεµβούργο-Βέλγιο)
διοργανώνεται 18-20 Νοεµβρίου.
Στην εκδήλωση, που τελεί υπό την
αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και του ∆ιαπολιτισµικού
Οµίλου της UNESCO, θα είναι
προσκεκληµένοι από τις χώρες της
Benelux 15-20 δηµοσιογράφοι,
bloggers και µεγάλα ειδησεογραφικά
µέσα. Οι επιχειρήσεις θα µπορούν
να κάνουν προκαθορισµένες
διαδικτυακές συναντήσεις (Β2Β)
µέσω ψηφιακής πλατφόρµας,
µε επαγγελµατίες, εισαγωγείς,
χονδρεµπόρους, διανοµείς, ώστε να
παρουσιάσουν τα προϊόντα τους και
τις γαστρονοµικές τους προτάσεις.
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ΖΩΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Πωλούνται 50 πρόβατα γερµανοχιώτικα ετοιµόγεννα, τιµή 100 ευρώ. Τηλ.6906/032444.
Πωλούνται 100 πρόβατα βελτιωµένα και 50
αρνάδες βελτιωµένες. Περιοχή Αχαΐα. Τηλ.
6972/847648

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 140 πρόβατα
Τηλ.6972/847648.

ετοιµόγεννα.

Πωλούνται αρνιά Λακον 60 ηµερών αρσενικά και θηλυκά από µάνες υψηλής γαλακτοπαραγωγής περιοχή Λάρισας.Τηλ.6973/722978.
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.

Πωλούνται 130 πρόβατα στο νοµό Κεφαλλονιάς.Τηλ.6932/716445.
Ενοικιάζεται
κτηνοτροφική
εγκατάσταση αδειοδοτούµενη 20χ38=760 τ.µ. σε ιδιόκτητο χώρο µε ρεύµα και νερό. Θεσσαλονίκη
6948102420, 6942226598
Πωλούνται 100 γίδες γαλακτοπαραγωγής από 2 έως 4 ετών. Περιοχή Πέλλας. Τηλ.
6978/256862.
Πωλούνται 10 γίδες. Περιοχή Θεσπρωτία. Τηλ.
6944/712611.
Πωλούνται αγελάδες ελευθέρας βοσκής
µαζί µε µοσχάρια. Περιοχή Φωκίδας. Τηλ.
6972/076780
Πωλούνται πρόβατα και ζυγούρια φυλής Χίου,έγκυα, πιστοποιηµένα και βελτιωµένα. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6995/033571.

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

Πωλούνται 80 πρόβατα διασταυρωµένα, γεννάνε τέλη Οκτωβρίου, 130 ευρώ το καθένα, τιµή
συζητήσιµη. Περιοχή Αίγιο.Τηλ.6987/505910.

Πωλούνται εξαιρετικής ποιότητας αρσενικά
µοσχαράκια ηλικίας 5 έως 6 µηνών ελληνικής εκτροφής. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.Τηλ.6947/728582.

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

Πωλούνται αρσενικά µοσχαράκια εξαιρετικής
ποιότητας ηλικίας 5 έως 6 µηνών από ελληνική εκτροφή. Περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας.
Τηλ.6947/728582.
Πωλείται κτηνοτροφική επιχείρηση σε λειτουργία, πλήρως αδειοδοτηµένη σε αγροτεµάχιο 53 στρεµµάτων, κτιριακές εγκαταστάσεις µε
πλήρη, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και υποδοµές,
κατσίκες επιλογής µε εξαιρετικό γεννητικό υλικό. Σε κόµβο της Εγνατίας οδού, οι χρήσεις γης
είναι συµβατές για οιανδήποτε δραστηριότητα
(κτηνοτροφία , καθετοποίηση ,αγροτουρισµό ,
φωτοβολταικά κλπ) email : Info@kosynthos.gr
Πωλούνται πρόβατα Assaf από το εξωτερικό και Γίδια Μουρθια. Περιοχή Λάρισας,
Τηλ.6947/457656.
Πωλούνται πρόβατα Λακον κατευθείαν από
Γαλλία, περιοχή Λάρισα.Τηλ. 6947/457656.
Πωλούνται αρσενικά µοσχάρια ελληνικής
εκτροφής µε ελληνικά διαβατήρια. Περιοχή
Νοµού Ηµαθίας. Τηλ. 6974/930677.
Πωλούνται µοσχίδες Λιµουζιν υψηλής κρεοπαραγωγής περίπου 12 µηνών. Περιοχή Σερρών τηλ.6906/779402.
Πωλούνται µοσχίδες 14-16 µηνών υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Περιοχή ∆ράµας.
Τηλ.6974/4648148.
Πωλούνται αγελάδες κρεατοπαραγωγής φυλής Σβιτς και κόκκινες , 50 ζώα , τα 35 γεννηµένα. Περιοχή Βοιωτίας. Τηλ 6944/340117.
Πωλούνται 20 µοσχάρια 6-7 µηνών ράτσας Σβιτς και κόκκινα. Περιοχή Βοιωτίας.
Τηλ.6944/340117.
Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. Τιµή
6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.
Πωλούνται 6 µοσχίδες Σβιτς και 4 Σίµενταλ
για ζωή. Τηλ. 6940/840982.
Πωλούνται 140 πρόβατα και 25 γίδια. Τιµή
6000 ευρώ.Τηλ. 6942/226598.
Πωλούνται πρόβατα λακόν και 60 ζυγούρια λακόν, γίδια µούρθια, ζαάνεν, αλπίν, αγελάδες λιµουζίν για κρεατοπαραγωγή και γαλακτοφόρα.Πωλούνται και δικαιώµατα. Τηλ.
6906/869090
Πωλούνται 150 πρόβατα κεφαλλονίτικα στην
Κεφαλλονιά. Τηλ. 6932/716445Πωλούνται
200 γίδια µε βόσκηση σε πουρνάρι 50 ευρώ
το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 6947/004517
Πωλούνται 200 γίδια βόσκηση σε πουρνάρι
µε δικαιώµατα, 50 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ. 6947/004517
Πωλούνται 150 πρόβατα καραγκούνικα 100 ευρώ το ένα. Περιοχή Γρεβενά. Τηλ.
6947/004517.

Πωλούνται 15 µοσχίδες θηλυκά και αρσενικά
περιοχή Αµφιλοχίας.Τηλ.6937/215115.
Πωλείται κριάρι Λακόν ,νοµού Μεσσηνίας.
Τηλ.6970/683840.

ΖΗΤΗΣΗ
Zητούνται δικαιώµατα για βοσκότοπο( ζώα,
πρόβατα,αγελάδες).Τηλ.6978/023728.
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.

ΦΥΤΙΚΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
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
Πωλούνται δικαιώµατα από 200 στρέµµατα µε καλλιέργεια ρυζιού.Tιµή ευκαιρίας. Τηλ.
6972/366043.
Πωλούνται βιολογικές µπάλες στρογγυλές
από ενσίρωµα τριφυλλιού, ενσίρωµα βίκος-µπιζέλι- βρώµη. Περιοχή Θεσσαλονίκης. ∆υνατότητα µεταφοράς στο χώρο σας. Tιµή ευκαιρίας. Τηλ.6944/568240.
Πωλούνται άχυρα σε µεγάλες τετράγωνες µπάλες από το χωράφι κατευθείαν σε
κτηνοτρόφους και φορτηγατζήδες. Τηλ.
6947/509187.
Πωλείται βιολογικό τριφύλλι σε µικρές µπάλες
µε πιστοποιητικά. Τηλ.6985/556637.
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.

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 ρεβύθια βραστερά ποικιλίας Αµοργού φετεινής παραγωγής.Τηλ.6978/566420.
Πωλούνται σκόρδα Μαδαγασκάρης κατάλληλα για πρώιµη συγκοµιδή.Τηλ.6972295733
Πωλείται βίκος µπιζέλι καθαρισµένος για παραγωγή κτηνοτροφικού σανό για ζώα και χλωρή λίπανση, βελτίωση εδάφους, ελιές,αµπέλι,
δενδρώδη.Τηλ.6948/423151.
Πωλείται γλυκάνισος παραδοσιακός και αρωµατικός κατάλληλος για τσίπουρο, αιθεριο
έλαιο και θεραπεία από το βήχα, περιοχή Επανοµή Θεσσαλονίκης.Τηλ.6978/566420.
Πωλείται από παραγωγό πρωτεϊνούχος φασολιά σε µπάλες των 25 κιλών, κατάλληλη τροφή
για γιδοπρόβατα και βοοειδή. Περιοχή Καλαµάτα. Τηλ.6985/699540, 2722/023246
Πωλούνται δεντρικά δικαιώµατα από 20
στρέµµατα. Τηλ.6972/216536.
Πωλείται τριφυλλόσπορος νέας εσοδείας, διανοµή σε όλη την Ελλάδα. Περιοχή Σέρρες. Τηλ.
6937/253885
Πωλούνται αχλάδια µεγαλόκαρπα ποικιλίας
σίσσυ και sanda maria προς ένα ευρώ το κιλό.
Περιοχή Σέρρες. Τηλ. 6937/253885
Πωλείται βρώσιµη βρώµη. Τηλ. 6944/985675.
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.
Πωλείται βίκος ποικιλίας Ζέφυρος καθαρισµένος,σακιασµένος.Τηλ.6932/372280.
Πωλείται βιολογικό καλαµπόκι και τριφύλλι µε
πιστοποίηση ΒΙΟΕΛΛΑΣ.Περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ. 6976/288400
Πωλούνται 60 µπάλες άχυρα στρογγυλά 15
ευρώ το τεµάχιο. Θεσσαλονίκη 6948102420,
6942226598
Πωλείται µαλακό σιτάρι περιοχή Ναυπάκτου.
Τηλ.6976/288400.
Πωλείται σιτάρι σπόρος πρωτοετές R2, καθαρισµένος,απολυµασµένος, ποικιλίας ΣΙΜΕΤΟ,διασταυρωµένος,πολύ παραγωγικός κόκκινου χρώµατος µε πολλή πρωτείνη από παραγωγό. Τηλ.6972/285256. 6974/313224.
Πωλείται µπιζέλι
Τηλ.6932/372270.

ποικιλίας

Ολύµπου.

ΖΗΤΗΣΗ
Zητούνται δικαιώµατα για χωράφια (καλαµπόκι, βαµβάκι, σιτάρι κλπ).Τηλ.6978/023728.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται 2 στρέµµατα (4 οικόπεδα ) άρτια
και οικοδοµήσιµα, εντός σχεδίου, µε πανοραµική θέα στο Φάρο Κερίου, επί του εθνικού δρόµου Κερίου- Ζακύνθου, 200 µέτρα από το χωριό Κερί Ζακύνθου.Τηλ.6937/314086.
∆ιατίθεται µαντρί για ενοικίαση ή πώληση 580
τ.µ µε 2 αποθήκες, ρεύµα, νερό και 5 στρέµµατα οικόπεδο. Τηλ.6983/717473.

Αναλαµβάνουµε την πώληση ή την αγορά
αγροτεµαχίων.
Τηλ.6985/858698,
2632/091500.

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

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

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

Πωλούνται 700 στρέµµατα καλλιεργήσιµα, στη περιοχή του Μεσολογγίου, στις εκβολές του Αχελώου. Τιµή 1.100.000 ευρώ.
Τηλ.6942/228503.
Ενοικιάζεται στάβλος µε προαύλιο χώρο 2 στρεµµάτων στο δήµο Τανάγρας.
Τηλ.6942/547096.
Eνοικιάζεται ελαιώνας µε 3.500 δέντρα µε
ελιές καλαµών σε έκταση 100 στρεµµάτων, καλοδιατηρηµένος µε αυτόµατο πότισµα στην περιοχή Μεσολογγίου. Τηλ.6942/228503.
Προσφέρεται έκταση 150 στρεµµάτων για
πώληση ή ενοικίαση µε καρυδιές, περιφραγµένο σε άριστη κατάσταση. Περιοχή Αιτωλοακαρνανίας. Τηλ.6942/228503.
Πωλείται αγροτεµάχιο εκτάσεως 4.850 µέτρων. περιοχή Γελινιάτικα, Ξυλόκαστρο.
Τηλ.6987/876761.
Ενοικιάζεται αγροτεµάχιο 15 στρεµµάτων για
φωτοβολταικό πάρκο. Περιοχή 2 ΒΟΥΝΑ Φθιώτιδας. Τηλ. 6944/603429.
Πωλείται οικόπεδο 2,5 στρέµµατα εντός σχεδίου, κτίζει 600 τ.µ. Τηλ.6992/135070.
Πωλείται οικόπεδο 2 στρεµµάτων στα Ραζάτα Κεφαλλονιάς, εντός ζώνης, επί τόπου ρεύµα, νερό, άσφαλτο, κτίζει 200 τ.µ.
Τηλ.6992/135070.
Πωλείται οικόπεδο 650 τ.µ µε θέα το κορινθιακό κόλπο, υψόµετρο 650 µέτρα. Περιοχή Κορινθίας. Τιµή ικανοποιητική, συζητήσιµη. Τηλ.
6937/030859
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.

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
Πωλούνται καφάσια σιδερένια για αιγοπρόβατα γαλβανιζέ µε κοπάνα θήκη 13 τεµάχια αξίας 1.200 ευρώ. Θεσσαλονίκη 6948102420,
6942226598
Πωλούνται κοπάνες γαβανιζέ για αιγοπρόβατα 15 τεµάχια 1.500 ευρώ. Θεσσαλονίκη
6948102420, 6942226598
Πωλείται βυτίο νερού για πότισµα αιγοπροβάτων 3,5 τόνων. Θεσσαλονίκη 6948102420,
6942226598
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.
Πωλούνται 2 θερµοκήπια βαρέου τύπου (15
µ.πλάτος Χ 68 µ. µήκος το καθένα). Με υδρορροή, υδρονέφωση, σταγόνες, τρεις πόρτες και
δύο παράθυρα. Τηλ. 6980/001606.

Πωλείται 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.
Πωλούνται αλέτρι Γκλαβάνη(10αρακι),2
σβάρνες, µία σκαλιστική µηχανή (3αρα),
µία αντλία νερού CAPRARI µονοβάθµια.
Τηλ.6949/093007.
Πωλείται ψεκαστικό θερµοκηπίου και θειαφιστήρας Tηλ. 6980/001606.
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 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.
Πωλείται αρµεκτήριο Μilk Plan γρήγορης
εξόδου, 24 θέσεων, µε αυτόµατο τάισµα. Τιµή
7000 ευρώ.Τηλ.6942/226598.
Πωλείται τρακτέρ stayer 8110 me 6000 ώρες
χρήσης. Σε άριστη κατάσταση µαζί µε τα παρελκόµενα, σπαρτική, άροτρο, 2 καλλιεργητές (ελαφρύς, βαρύς) , µε λιπασµατοδιανοµέα.
Τηλ.6943/457861.

ΥΠΑΙΘΡΟΣΠΟΛΙΣ
Πωλείται στάβλος 500 τµ. µεταλλικής κατασκευής, θερµοκηπιακού τύπου, καινούριος και
ενισχυµένος στη περιοχή της Σπάρτης. Τηλ.
6945/877367.
Πωλείται πρέσα χαρτοδεσίας Bamford για µικρές µπάλες τιµή 2.300 ευρώ. Περιοχή Σέρρες.
Τηλ. 6937/253885

Πωλείται τρακτέρ Fiat 1300 DT µε 3000 ώρες
χρήσης. Τιµή 8.300 ευρώ. Περιοχή Φάρσαλα.
Τηλ. 6944/985675.
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.
Πωλούνται σωλήνες ποτίσµατος 2,5αρες
και 3αρες σε πολύ καλή κατάσταση.
Τηλ.6973/052394.

53

Από 27 Νοεμβρίου οι ελατοπαραγωγοί του Ταξιάρχη είναι έτοιμοι
να τροφοδοτήσουν την αγορά με φρεσκοκομμένα δένδρα γιορτής

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

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

Agrenda

Κυριακή το πρώτο
Χριστουγεννιάτικο

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

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

Σάββατο 6 & Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΓΙΟΥΡΟΥΚΕΛΗ
giouroukeli@agronews.gr

Έτοιµοι να τροφοδοτήσουν από της
27 Νοεµβρίου την αγορά µε χριστουγεννιάτικα δέντρα είναι οι ελατοπαραγωγοί του ορεινού χωριού Ταξιάρχη
Χαλκιδικής, όπου καλλιεργείται περίπου το 80% των ελάτων της χώρας.
Μάλιστα, την Κυριακή 7 Νοεµβρίου,
παραµονή της γιορτής των Ταξιαρχών Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, πολιούχων του ορεινού χωριού,
θα ανάψει το πρώτο Χριστουγεννιάτικο έλατο στην κεντρική πλατεία.
Οι παραγωγοί έχουν ήδη «σηκώσει τα µανίκια», αφήνοντας, πίσω
την περσινή χρονιά, που λόγω της
«καραντίνας» δυσκόλεψε τις µετακινήσεις (σ.σ άδειες µετακίνησης)
και µέχρι την τελευταία στιγµή απειλούσε την όλη διαδικασία κοπής
και πώλησης των δέντρων.
«Είµαστε ετοιµοπόλεµοι, προκειµένου και φέτος να κυλήσουν όλα
οµαλά και να ανταποκριθούµε στον
ρόλο που έχουµε αναλάβει», επεσήµανε µε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ,
ο πρόεδρος της κοινότητας του Ταξιάρχη, Γιάννης Ξάκης, ελατοπαραγωγός, προσθέτοντας: «µέχρι και την
παραµονή των Χριστουγέννων θα
είµαστε στο πόστο µας, µε την ελπίδα να κερδίσουµε το στοίχηµα που

Την Κυριακή 7 Νοεµβρίου, παραµονή της γιορτής των Ταξιαρχών Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, πολιούχων
του ορεινού χωριού, θα ανάψει το πρώτο Χριστουγεννιάτικο έλατο στην κεντρική πλατεία του χωριού.
βάλαµε µε τους εαυτούς µας. Να ξεπεράσουν οι φετινές µας πωλήσεις
τις 28.000 έλατα, έναντι των 25.000
πέρυσι, χρονιά που πετύχαµε ρεκόρ
10ετίας και τα 22.000 πρόπερσι».
Κατά τον ίδιο, οι τιµές των ελάτων
θα µείνουν και φέτος σταθερές και
θα κυµανθούν στα επίπεδα της τελευταίας 10ετίας. Στο πλαίσιο αυτό,
διευκρίνισε ότι στη Θεσσαλονίκη η
τιµή ενός ελάτου θα κυµαίνεται στα
30-100 ευρώ και στα 40-150 ευρώ
στην Αθήνα, αφού -όπως σηµείωσε

Πωλήσεις
Να ξεπεράσουν οι φετινές
πωλήσεις τα 28.000 έλατα,
έναντι των 25.000 πέρυσι,
ευελπιστούν οι ελατοπαραγωγοί του Ταξιάρχη

στην πρωτεύουσα, πολλά νοικοκυριά επιλέγουν τα πολύ ψηλά δέντρα.
Μεταξύ άλλων, ο ίδιος επισήµανε
ότι για έκτη χρονιά φέτος παραγωγοί του Ταξιάρχη θα εξάγουν έλατά τους στην Κύπρο, όπου αναµένεται να αποσταλούν, περισσότερα από 1.500 δέντρα, ενώ κάλεσε τους
Έλληνες καταναλωτές να προτιµήσουν τα ποιοτικά έλατα του Ταξιάρχη
και να µην ενδώσουν στα εισαγόµενα από ∆ανία ή Βουλγαρία ή από όπου και εάν έρχονται στη χώρα µας.

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.
Πωλείται τρακτέρ δενδροκοµικό Deutz Agrolux
F80, 88 ίππων, 4x4 µε 480 ώρες χρήσης και όλα
τα παρελκόµενα, βυτίο,φρέζα,τουρµπίνα,σπαστήρας. Φυλάσσεται σε γκαράζ.Τηλ.6937/668219.

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

Οι τελευταίοι…
των τευτλοπαραγωγών

Τα υπεραιωνόβια δέντρα
της Επανάστασης µιλούν

Κολυµβητικές δράσεις
δίπλα σε ιχθυοκαλλιέργειες

Στήριξη στο σχολείο
Γουβών από τη Syngenta

Θολό το τοπίο για το µέλλον της
τευτλοκαλλιέργειας στη χώρα µε
βάση όσα µετέφεραν στον
βουλευτή Λαρίσης Ν∆ Μάξιµο
Χαρακόπουλο οι εκπρόσωποι του
Συλλόγου Τευτλοπαραγωγών
Θεσσαλίας κ.κ. Γιάννης Χατζήνας,
Αστέριος Τζιώλας και Βασίλης
Καµπίσιος. Οι τευτλοπαραγωγοί
ζήτησαν διευκρινήσεις για το ύψος
της συνδεδεµένης και να έλθει σε
γνώση τους το υφιστάµενο σχέδιο
εξυγίανσης της ΕΒΖ.

Μιλούν τα υπεραιωνόβια δέντρα
της Επανάστασης; Το πρόγραµµα
ΜΟΡΙΑΣ ’21 – µια πρωτοβουλία
του Ιδρύµατος Καπετάν Βασίλη
και Κάρµεν Κωνσταντακόπουλου
και της Costa Navarino- προσκαλεί
τους µαθητές της χώρας να
ακούσουν τις ιστορίες τους και να
δηµιουργήσουν τις δικές τους,
µε τον πανελλήνιο µαθητικό
διαγωνισµό «Τα ∆έντρα Μιλούν»,
που θα υλοποιηθεί το σχολικό έτος
2021 – 2022.

Η Ελληνική Οργάνωση
Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας
προσκάλεσε την κοινωνική, µη
ανταγωνιστική οµάδα κολύµβησης
WeSwim να κολυµπήσει δίπλα
στους κλωβούς των εταιρειώνµελών της και να ανακαλύψει το
φυσικό περιβάλλον στο οποίο
µεγαλώνουν τα ψάρια ελληνικής
ιχθυοκαλλιέργειας. Κεντρικό
µήνυµα των Gastro-Swim events:
«Κολυµπάµε και γνωρίζουµε το
ελληνικό ψάρι ιχθυοκαλλιέργειας».

Η Syngenta Hellas, πάντα
ανταποκρινόµενη στις δύσκολες
συνθήκες που περνάει η χώρα και
θέλοντας να εκφράσει τη
συµπαράστασή της, στην
πυρόπληκτη Βόρεια Εύβοια µετά
τις καταστροφικές πυρκαγιές του
καλοκαιριού, προέβη στην
ενίσχυση σε υλικοτεχνική υποδοµή
του νηπιαγωγείου και δηµοτικού
σχολείου Γουβών. Mε την κίνηση
της αυτή καλύπτεται ένα µεγάλο
µέρος των αναγκών των παιδιών.
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ΤA ΣΠΟΡ ΣΤΗΝ ΤV
ΑΘΛΗΜΑ

ΩΡΑ

ΣΤΟ
ΠΑΡΑ

Σάββατο 6 Νοεµβρίου
Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Μάν. Γιουνάιτεντ – Μάν. Σίτι

14.30

COSMOTE SPORT 1 HD

15.00

COSMOTE SPORT 6 HD

ΟΦΗ – Ατρόµητος

17.15

COSMOTE SPORT 3 HD

ΠΑΣ Γιάννινα – Παναιτωλικός

17.15

Novasports 2 HD

Απόλλων Σµύρνης – ΑΕΚ

19.30

COSMOTE SPORT 2 HD

21.50

COSMOTE SPORT 5 HD

15.00

Novasports Prime

16.00

COSMOTE SPORT 6 HD

Βόλος – Άρης

17.15

COSMOTE SPORT 2 HD

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

19.30

COSMOTE SPORT 1 HD

Ολυµπιακός – Ιωνικός

19.30

Novasports Prime

Τένις (Masters 1000, Παρίσι)
Αγώνες

Σειρά τώρα για Τορίνο
Άδοξο τέλος για τον Στέφανο
Τσιτσιπά στο Paris Masters.
O κορυφαίος Έλληνας τενίστας
εγκατάλειψε λόγω ενοχλήσεων
στον αγκώνα τον αγώνα µε τον
Αλεξέι Ποπίριν για τον 2ο γύρο
του Paris Masters. Φυσικά στο
µυαλό του έχει το ATP Finals
που θα διεξαχθεί στο Τορίνο
από τις 14 έως τις 21/11 και δεν
ήθελε να ρισκάρει µε σοβαρό
τραυµατισµό στο Παρίσι.

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Formula 1 (Μεξικό)
Κατατακτήριες δοκιµές

Κυριακή 7 Νοεµβρίου
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Αστέρας Τρίπολης – Λαµία

Formula 1 (Άµπου Ντάµπι)
Κατακτήριες δοκιµές

14.50

ΕΡΤ 1

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
ΑΕΛ – ΟΦΗ

17.15

Novasports 1HD

Ποδόσφαιρο (Πρέµιερ Λιγκ)
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 19.30

COSMOTE SPORT 1 HD

Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)
Παναθηναϊκός – ΠΑΣ Γιάννινα

19.30

Novasports 2HD

Ποδόσφαιρο (Λα Λίγκα)
Ρεάλ Μαδρίτης – Ατλέτικο Μαδρίτης

22.00

COSMOTE SPORT 1 HD

5’

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

Τένις (Masters 1000, Παρίσι)
Αγώνες
Ποδόσφαιρο (Σούπερ Λιγκ)

Στο Μεξικό
σασί με σασί
Αγωνία μέχρι τέλους στη Formula 1
ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ
kontonis@agronews.gr

Φινάλε για το παζλ
του Μουντιάλ 2022
Τίτλοι τέλους πέφτουν στα ευρωπαϊκά προκριµατικά
για το Μουντιάλ του Κατάρ 2022. Από την Πέµπτη
11 Νοεµβρίου έως την Κυριακή 14 του µήνα, οι
οµάδες παίζουν το τελευταίο χαρτί τους για πρόκριση.
Η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει το 2x2 στο φινάλε
απέναντι σε Ισπανία και Κόσοβο, προκειµένου
να εξαντλήσει τις πιθανότητες πρόκρισής της.

Έπειτα από απουσία ενός έτους, η
Formula 1 επιστρέφει στο Μεξικό
και την πίστα Autodromo Hermanos
Rodriguez αυτό το Σαββατοκύριακο. Η µάχη για το Πρωτάθληµα Οδηγών κορυφώνεται, µε τον Μαξ
Φερστάπεν να προηγείται 12 βαθµούς έναντι του Λιούις Χάµιλτον.
Παραδοσιακά, ο αγώνας στο Μεξικό ταιριάζει άρτια στα χαρακτηριστικά της Red Bull, όµως στον τελευταίο αγώνα νικητής είχε αναδειχθεί ο οδηγός της Mercedes.
Όσον αφορά τη βαθµολογία
των οδηγών, ο Φερστάπεν βρίσκεται πρώτος µε 287,5 πόντους

και ο Χάµιλτον δεύτερος µε 275,5.
Ο πρώην οδηγός και Πρωταθλητής
της Formula 1, Νίκο Ρόσµπεργκ επέλεξε πάντως τον οδηγό που πιστεύει πως θα κατακτήσει το φετινό Τίτλο. Ο Γερµανός δίνει την
ψήφο του στον Χάµιλτον.
Στο ποδόσφαιρο τώρα, το ενδιαφέρον βρίσκεται για ακόµη µία
φορά στα γήπεδα της Αγγλίας και
την πρώτη µεγάλη φετινή µάχη
του Μάντσεστερ. Συγκεκριµένα,
το Σάββατο, η Γιουνάιτεντ θα υποδεχτεί τη Σίτι, µε ξεκάθαρο βέβαια φαβορί τη δεύτερη. Άλλωστε,
ένας Κριστιάνο Ρονάλντο δεν µπορεί να γυρίζει όλο το κλίµα ενάντια στον Σόλσκιερ που συνεχίζει
πάντως πεισµατικά στον πάγκο.

Πιέζει ο Τσάβι για Μπάρτσα
Παρότι η Αλ Σαντ δεν φαίνεται
διατεθειµένη να αφήσει τον Τσάβι
να αποχωρήσει, από την πλευρά
του ο Καταλανός τεχνικός µετά
το µατς µε την Αλ Ντουχάιλ
εξέφρασε έντονα την επιθυµία του
να αναλάβει την Μπαρτσελόνα,
την οποία και χαρακτήρισε σπίτι
του. Ο Ισπανός αναµένεται να
αντικαταστήσει τον Κούµαν που
απολύθηκε από την Μπάρτσα.

Ρεπό για την ΑΕΛ

Διαβάστε στο επόμενο φύλλο
Με το δελτίο
και το αγροτικό
πετρέλαιο παρά τις
τυμπανοκρουσίες

∆ιορθωτική
πληρωμή πριν
να είναι αργά για
δάκρυα Στέλλα

Μέχρι να γίνουν
οι συνεταιρισμοί
θα έχουν έρθει
καυστήρες υδρογόνου

H Superleague 2 αναγκάστηκε
να αναβάλει τη σέντρα της µετά
τη δικαίωση της Ζακύνθου για τη
συµµετοχή της στο πρωτάθληµα
και έτσι υπήρξε νέα κλήρωση για
τους δύο νέους οµίλους της
διοργάνωσης. Οι 17 οµάδες κάθε
οµίλου έµαθαν λοιπόν το νέο
αναλυτικό πρόγραµµά τους για
τη σεζόν 2021-22, η οποία θα
περιλαµβάνει 34 αγωνιστικές, µε
ένα ρεπό σε κάθε αγωνιστική κάθε
οµίλου. Η ΑΕΛ έχει ρεπό στην
πρεµιέρα του α’ Οµίλου.

INSIDER

Κυκλοφορεί
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Ποιος κυβερνά
τον κουλοχέρη
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Με φόρα η F1 για το γκραν πρι στο Μεξικό αυτή την Κυριακή σελ. 54 • Τίτλοι τέλους για τα προκριµατικά Μουντιάλ σελ. 54

Από τη Σίτι
στη Μόσχα
Λίγες εβδοµάδες µετά
τη συµφωνία PIF – Νιούκαστλ,
µια νέα συµφωνία θα µπορούσε
να εµφανιστεί στην ευρωπαϊκή
ποδοσφαιρική οικονοµία. Όπως
αναφέρει το Sports.ru, η City
Football Group, η εταιρεία
χαρτοφυλακίου που κατέχει τη
Μάντσεστερ Σίτι και άλλους
συλλόγους σε όλο τον κόσµο,
βρίσκεται σε προχωρηµένες
διαπραγµατεύσεις για την
εξαγορά του 20% της Σπαρτάκ
Μόσχας. Εάν η συµφωνία
ολοκληρωθεί, η Σπαρτάκ θα
µπορούσε εποµένως να γίνει
µέρος της χρονοµεριστικής
µίσθωσης που ανήκει στον
αγγλικό σύλλογο, που βρίσκεται
υπό τη διοίκηση των Ηνωµένων
Αραβικών Εµιράτων. Από τις
διάφορες συναντήσεις που έχουν
ήδη γίνει µε τους Μοσχοβίτες
διοικητικούς παράγοντες
προέκυψε ότι τελικά το όνοµα της
οµάδας δεν θα άλλαζε.

Η ΤΡΥΠΙΑ ΒΑΡΚΑ
Κάποιον υπεύθυνο από
την κυβέρνηση ζητά ο Αγροτικός
Σύλλογος Καστοριάς Μακεδνός για
να δοθούν εξηγήσεις για τον τρόπο κατανοµής των δικαιωµάτων ενίσχυσης του Εθνικό
Αποθέµατος, βάσει της εκδοθείσας ΚΥΑ, και
της µεταγενέστερης Υπουργικής Απόφασης,
γιατί οι αναφορές του Σπήλιου δεν πείθουν.
Τουναντίον, εξαγριώνουν.
Πιο πριν,
λένε θα τον πάρουν για να τον ξεναγήσουν
«στις καλλιέργειες ελαιώνων µε αγριελιάς
στην Καστοριά τις οποίες επιδοτήσατε υπερήφανα […]αφού µας τις υποδείξετε σε
20.580 στρέµµατα και αποδειχθεί ο ισχυρισµός σας για τους δήθεν σωστούς ελέγχους, θα βάλουµε τα σκυλιά να σιωπήσουν
όταν θα γυρίζουµε ως «καραβάνι» στην πόλη της ακριτικής Καστοριάς για την συνάΟ χαρακτηριντηση», σηµειώνουν.
σµός «σκυλιά» πάντως πλήγωσε ιδιαίτερα τον
κτηνοτροφικό κόσµο που ζητά την παραίτηση
του υπουργού και την δηµόσια συγνώµη του.
«∆εν νοείται υπουργός κυβέρνησης να χαρακτηρίζει τους πολίτες της χώρας σκυλιά και τις
υποθέσεις τους καραβάνι. Εάν κάτι µας συνδέει µε τα σκυλιά είναι η αγάπη µας για τα κοπάδια µε τα οποία ζούµε νύχτα µέρα και συντηρούµε τις οικογένειες µας.», υπογραµµίζουν
Ο υπουργός
σε ανακοίνωση τους.

της πλατείας πάντως, υποστηρίζει πως µε
τις αλλαγές που έγιναν στην ΚΥΑ στις πληρωµές του ΟΠΕΚΕΠΕ διασφαλίζονται 67 εκατ. ευρώ για τους πραγµατικούς κτηνοτρόφους και πως αποφεύχθηκε η περικοπή 30 εκατ. ευρώ. Άντε, βρες άκρη… Λες και
το πρόβληµα προέκυψε, από την µια µέρα
στην άλλη, (σ.σ σεντόνια τα δηµοσιεύµατα
της Agrenda τα τελευταία χρόνια). Ενδεικτική και η παραδοχή ότι «αντιµετωπίζουµε το
τεράστιο ζήτηµα της αναληθούς δήλωσης
νεαρών ζώων, µε µοναδικό και απροκάλυπτο στόχο την εγκόλπωση επιδοτήσεων από
κάποιους λίγους, που δεν τις δικαιούνται,
εις βάρος κάποιων άλλων, πολλών, που αδίκως τις χάνουν». Φανταστείτε, για τι βάΑυτό εν
σεις δεδοµένων, µιλάµε…
γένει το κλίµα, βούτυρο στο ψωµί για τον ΣΥΡΙΖΑ, που 53 βουλευτές του µιλούν για την χειρότερη ever πληρωµή προκαταβολή τσεκ. «Μια
µέρα πριν, αλλά και ανήµερα της πληρωµής
της προκαταβολής της Βασικής , το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης έσπευσε µε δήθεν αναλυτικές ανακοινώσεις, να «κουκουλώσει» τις
τεράστιες µειώσεις που είδαν στους λογαριασµούς τους οι δικαιούχοι. Η πρωτοφανής αδιαφάνεια αυτής της πληρωµής όµως, δεν κρύβεται µε αναφορές για οριζόντιες και γραµµικές περικοπές», λένε. Ο ΓΥΛΟΣ

Μπήκε στο club
Η Lemken µπαίνει τώρα στην πολυπληθή
λίστα των κατασκευαστών µε
συνδυασµούς δισκοσβάρνας-σπαρτικής. Το
«πακέτο» Zirkon 12/600K και το Solitair
23+, 6 µέτρων, ανταποκρίνεται στο
κάλεσµα των απαιτητικών επαγγελµατιών.
Στο profi Νοεµβρίου που κυκλοφορεί.

Εμπνευσμένη
από τα κόμικ
Όπως το συνηθίζει τα τελευταία
χρόνια έτσι και την φετινή
χρονιά, η Premier League
αλλάζει µπάλα την χειµερινή
περίοδο.
Η αγγλική οµοσπονδία
προχώρησε στα αποκαλυπτήρια
της µπάλας, µε το αποτέλεσµα
να είναι άκρως εντυπωσιακό.
Συγκεκριµένα κρατάει το κίτρινο
στοιχείο της ενώ βάζει και
τόνους κόµικ δηµιουργώντας το
ακόλουθο πανέµορφο
αποτέλεσµα. Η νέα µπάλα
αναµένεται να ντεµπουτάρει την
ερχόµενη αγωνιστική.

ΧΩΡΑΦΙ ΜΕ ΣΑΝΟ ΤΟΥ MILFORD ZORNES

Ακουαρέλα ενός χωραφιού µε σανό και ενός τρακτέρ στον αυτοκινητόδροµο 89 στο όρος Carmel. Αυτός ο πίνακας έγινε κατά τη διάρκεια
του event Milford Zornes Retreat το 2017, που διοργάνωσε ο οµώνυµος ζωγράφος και πραγµατοποιήθηκε στο όρος Carmel Utah των ΗΠΑ.
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3,0

ΜΕ ΜΙΑ
ΜΑΤΙΑ

∆ΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΤΙΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Λιπάσματα
με τριπλή τιμή

Τ

ιµές έως τρεις φορές επάνω σε σχέση µε ένα χρόνο πριν παρουσιάζουν
το τελευταίο διάστηµα τα λιπάσµατα.
Ενδεικτικά, «η ουρία είναι στα 900
δολάρια ο τόνος από τα 300, πολύ ψηλά και η
νιτρική αµµωνία και τα ασβεστούχα, ενώ και
στα υπόλοιπα η τιµή είναι τουλάχιστον διπλάσια» αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΠΕΛ Γιάννης
Βεβελάκης. Όπως φαίνεται, ο χειµώνας και οι
φθινοπωρινές καλλιέργειες θα βγουν µε αυτές τις τιµές, ενώ όποια ελπίδα για διόρθωση
µεταφέρεται για τις εαρινές σπορές. Ήδη πολλοί οργανωµένοι παραγωγοί έχουν στοκάρει
προϊόν, προκειµένου να ανταπεξέλθουν στς ανάγκες της νέας καλλιεργητικής περιόδου και
να γλιτώσουν κάτι από το αυξηµένο κόστος.
Η βάση (πριµ) επί του χρηµατιστηρίου στην
ελληνική αγορά βάµβακος έχει αρχίσει να πιέζεται και µάλιστα σηµαντικά για τα µεταβροχικά βαµβάκια. Όσο καλύπτονται οι άµεσες ανάγκες των κλωστηρίων γίνεται δυσκολότερο για
τους εκκοκκιστές να πάρουν καλές τιµές για τα
µεταβροχικά. Η βάση που ζητάγαµε ήταν από
τις υψηλότερες στην παγκόσµια φυσική αγορά, λόγω της Τουρκίας και Αιγύπτου. Ωστόσο
το χρηµατιστήριο πλησίασε τα υψηλά της τελευταίας δεκαετία και το πριµ επί του χρηµατιστηρίου είναι τα 4 σεντς, δηλαδή στα 119 σεντς.
Στην αγορά µας η εξαγωγή σκληρού σίτου διαπραγµατεύεται περί τα 520 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, αλλά µε δυσκολία ακολουθούν οι αγοραστές. Κι άλλες φορές έχουµε δει αρχικά διστακτικότητα και µετά να κλείνονται δουλειές. Η τοπική αγορά ακολουθεί τις
εξελίξεις και προσπαθεί να δεσµεύσει κάποιες
ποσότητες µε µελλοντικές φορτώσεις, δεδοµένου ότι τα σιτάρια φαίνονται να λιγοστεύουν.

∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE 427,51

430,15

418.90
414,32

30/09

07/10

500

520

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος
ΒΑΜΒΑΚΙ
σεντς/λίµπρα

103,70

14/10

21/10

27/10

04/11

540

550

555

555

111,61

107,30

109,10

110,41

112,40

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

295

310

320

330

330

330

ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

275

285

293

292

292

288

ΚΡΙΘΑΡΙ (ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ)

250

250

250

250

250

250

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο (ΕΥΡΩ/ΚΙΛΟ)

3,19

3,20

3,24

3,20

3,29

3,20

511,50

510,60

512,40

502,10

515,70

506,30

1251,60

1246,60

1205,20

1234,20

1252,20

1224,00

ΓΑΛΑ ΑΓΕΛΑ∆ΙΝΟ(ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

18,19

18,75

19,29

19,88

18,75

17,86

ΧΟΙΡΙΝΟ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

85,30

82,12

77,35

73,50

71,95

77,75

ΒΟΟΕΙ∆Η (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

125,20

130,05

130,35

129,47

131,67

130,67

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ (ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ)

105,98

105,18

104,70

103,88

102,40

100,98

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

Ως 55 λεπτά οι λωτοί Rojo Brillante
Αυξηµένη ζήτηση από Ιορδανία, φειδωλοί οι έµποροι σε αύξηση τιµής
Μειωµένη στο µισό η φετινή παραγωγή λόγω του παγετού της άνοιξης
Ζωηρή ζήτηση που τροφοδοτείται και από
την ελλειµµατική παραγωγή, καταγράφεται
φέτος για τον ελληνικό λωτό, µε το εµπόριο,
ωστόσο, να εµφανίζεται φειδωλό να «βάλει
βαθύτερα το χέρι στην τσέπη», περιοριζόµενο σε αυξήσεις περίπου 5 λεπτών.
Σύµφωνα µε τον παραγωγό Νίκο Μηνάαπό το Μυλότοπο Πέλλας, υπάρχει αυξηµένο ενδιαφέρον για το προϊόν και καλή ροή
απορρόφησης από τους εξαγωγείς, καθώς
µεγάλο µέρος κατευθύνεται στην Ιορδανία.
«Η ποικιλία Jiro πιάνει 30 λεπτά το κιλό, ε-

Τιμή παραγωγού
(λεπτά το κιλό)
Ποικιλία Jiro
Ποικιλία Rojo Brillante

30
50-55
ΠΗΓΗ: AGRENDA

νώ τα Rojo Brillante έως 50-55 λεπτά», είπε.
Καλή παραγωγή και φορτωµένα δέντρα,
όπου δεν χτύπησε παγετός ή χαλάζι, στην
Ηµαθία, µε τις τιµές στα 0,35-0,40 ευρώ το
κιλό, ανάλογα µε την ποιότητα του καρπού.
Στο Βελβεντό, τελειώνει η συγκοµιδή και
είναι ζήτηµα να έχει σωθεί το 20%-25% της
προσδοκώµενης παραγωγής. Στο συνεταιρισµό Βελβεντού «∆ήµητρα» το συσκευασµένο προϊόν είναι 0,60 έως 0,80 ευρώ από 1
ευρώ πέρυσι και η κλούβα στο χωράφι 0,25
ευρώ, επειδή έχει και χτυπηµένα. Λ. ΛΙΑΜΗΣ

409,83

Αποδόσεις

07/10

14/10

21/10

27/10

04/11

Η συγκοµιδή στη Μακεδονία
ξεκίνησε τέλη Οκτωβρίου, µε τις
αποδόσεις µειωµένες 50%, µέχρι
20-30 κιλά ανά δέντρο

Φυτεύσεις

Σε Πέλλα και Σκύδρα
συγκεντρώνονται περί τα 5
εκατ. κιλά λωτού, µε αύξηση
φυτεύσεων τα τελευταία έτη

Κόστος

Είναι µια καλλιέργεια χαµηλού
κόστους, των περίπου 150 – 200
ευρώ το στρέµµα, όταν στο ροδάκινο είναι σχεδόν διπλάσια
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ΒΑΜΒΑΚΙ

ΚΡΙΘΑΡΙ

KΑΛΑΜΠΟΚΙ

ΣΚΛΗΡΟ ΣΙΤΑΡΙ
300

210

290

200

220

66.00

280

190

210

65.00

270

180

260

170

250

160

68.00

52.00
50.00
48.00

240

112,41

σέντς/λίµπρα

Εξτρα
παρθένο

2.000

69.00

IOYN

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο

230

IOYΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

Νέα υψηλά διαµόρφωσε η διεθνής
τιµή βάµβακος, διορθώνοντας στη
συνέχεια πάνω στο ρολάρισµα από τα
συµβόλαια ∆εκεµβρίου στου Μαρτίου.

04
IOYN

555
¤/τόνος

04
IOYΛ

04
ΑΥΓ

04
ΣΕΠ

04
ΟΚΤ

04
ΝΟΕ

Αµετάβλητη έπειτα από δύο
απανωτές ανόδους η λίστα της
Φότζια µε τον Καναδά να απέχει από
εξαγωγές στην Ευρώπη.

150

288
¤/τόνος

04
IOYΛ

04
ΑΥΓ

04
ΣΕΠ

04
ΟΚΤ

04
ΝΟΕ

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

200

1.000

190

500

0

04
IOYΛ

250

¤/τόνος

04
ΑΥΓ

04
ΣΕΠ

04
ΟΚΤ

27
IOYN

04
ΝΟΕ

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

∆ύο αντίθετα µεταξύ τους ρεύµατα αναπτύσσονται όλο και πιο δυναµικά στην
ευρωπαϊκή αγορά ελαιολάδου, όπου τα
αποθέµατα και οι παραγωγές δείχνουν
περιορισµένες χωρίς να ασκούν ιδιαίτερες πιέσεις στην αλυσίδα, όσο από
την άλλη τα κόστη παραγωγής, µεταποίησης και ιδίως µεταφοράς επιβραδύνουν την κινητικότητα στο εµπόριο.
Μέσα σε αυτό το κλίµα και οι εκτιµήσεις ανθρώπων της αγοράς είναι ανάµεικτες, µε ορισµένους να εκτιµούν
πως η τάση παραµένει ανοδική και άλλους να βλέπουν τα πρώτα σηµάδια κόπωσης και υποχώρησης. Σε κάθε περίπτωση, κανένας δεν, όσο συνεχίζονται
οι πράξεις στα 4,20 ευρώ το κιλό για το
αγουρέλαιο των Αγίων Αποστόλων, µε
τους συνεταιριστές της Θερµασίας ∆ήµητρας στην Ερµιόνη να πληρώνονται
µια τιµή ασφαλείας στα 4 ευρώ το κιλό,
αναµένοντας ένα συµπλήρωµα στην
εκκαθάριση τους επόµενους µήνες.

Στην ευρωπαϊκή αγορά, οι τιµές της
Ιταλίας σταθεροποιήθηκαν, µε τη Σικελία να διατηρεί τα 5,40 ευρώ το κιλό, όσο η Ισπανία υποχώρησε ελαφρώς στα
3,40 ευρώ από τα 3,50 µε 3,60 ευρώ που
είχε διαµορφώσει η αγορά της Ιβηρικής το προηγούµενο επταήµερο. Την
ίδια στιγµή, αυξήσεις στις τιµές λιανικής ανακοινώνει ο ισπανικός συνεταιρισµός DCOOP, αφού όπως αναφέρει,
ειδικά το κόστος των µεταφορών έχει
γίνει απαγορευτικό, µε τα κοντέινερ
να καθιστούν ασύµφορη την εξαγωγή.
Την ίδια στιγµή κάποιοι βλέπουν ότι
το άνοιγµα της εστίασης δε λειτούργησε τόσο θετικά για τις τιµές παραγωγού
ελαιολάδου, αφού η εκλεκτική επιλογή
έξτρα παρθένων στη λιανική µεταφέρεται σε ζήτηση για αµφιβόλου ποιότητας
λάδια που απορροφούν οι κουζίνες.
Εδώ λοιπόν έγκειται µια διάκριση,
λένε οι Ιταλοί αναλυτές της αγοράς, οι
οποίοι εκτιµούν πως πράγµατι το µοντέλο της µαζικής διάθεσης ελαιολάδου έχει κορεστεί σηµαντικά, ενώ είναι περισσότερο από ποτέ εκτεθειµέ-

27
ΣΕΠ

27
ΟΚΤ

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

Ανακάµπτει πάνω από τα 30
λεπτά η αγορά πατάτας στην
Ελλάδα, ενόψει συγκοµιδής
των φθινοπωρινών σπορών,
µε τους παραγωγούς να
αναµένουν µια εκκίνηση της
αγοράς κοντά στα 40 λεπτά.
Σύµφωνα µε παραγωγούς,
τιµή κάτω από τα 40 λεπτά για
τη νέα παραγωγή είναι
ασύµφορο, όσο οι γεωτρήσεις
δουλεύουν µε υπερδιπλάσιο
κόστος για τις εκµεταλλεύσεις
και οι περισσότερες εισροές
που έχουν αξιοποιηθεί έχουν
τιµολογηθεί στα νέα υψηλά
από το κύµα ανατιµήσεων.
Φαίνεται ότι αυτή τη φορά η
εισαγόµενη τάση από την
Ευρώπη επιβάλει ένα κύµα
ανόδου στις τιµές παραγωγού
στην Ελλάδα που εδώ και
σχεδόν δύο χρόνια βρίσκονται
είτε σε µη βιώσιµα χαµηλά,
είτε σε οριακά επίπεδα τιµών.
Στην Ευρώπη εντοπίζεται
υψηλή ζήτηση, που απορροφά
µεγάλες ποσότητες ∆υτικής
και Κεντρικής Ευρώπης, µε τις
τιµές στα υψηλά του εύρους.

ΣΤΡΟΦΗ
Ιταλοί αναλυτές προτείνουν
στροφή των ποιοτικών παραγωγών σε εναλλακτικές της
µεγάλης κλίµακας διανοµής

Περιορισµένα τα αποθέµατα,
µικρή κινητικότητα στο εµπόριο.

27
ΑΥΓ

ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ 40 ΛΕΠΤΑ
∆ΙΑΜΟΡΦΩΝΕΙ Η ΑΓΟΡΑ
ΣΤΗ ΦΡΕΣΚΙΑ ΠΑΤΑΤΑ

Συγκράτηση των τιµών παραγωγού σε Ελλάδα και Ιταλία, υποχωρεί η Ισπανία
Νέα κατεύθυνση σε εναλλακτικά κανάλια κατανάλωσης για επώνυµα προϊόντα ελιάς
gogos@agronews.gr

27
IOYΛ

3,20
¤/κιλό

Σε διαρκή άνοδο η αγορά ποιοτικών ελαιολάδων
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Βιοµ/νικοί
άσοι

1.500

180

04
IOYN

Παρθένο

νο στις διακυµάνσεις των διεθνών αγορών. Φυσικά, όπως σηµειώνουν, όλα έχουν να κάνουν µε τη ρευστότητα που διαθέτει η κάθε επιχείρηση ή
σχήµα παραγωγών, αφού η τυποποίηση και αυτόνοµη διάθεση συνεπάγεται περιορισµένες ταµειακές ροές τους
χειµερινούς µήνες, όταν η συγκοµιδή
και ελαιοποίηση είναι σε εξέλιξη. Σε
κάθε περίπτωση, η γραµµή που δίνουν
οι Ιταλοί αναλυτές είναι η στροφή των
ποιοτικών παραγωγών σε εναλλακτικές της µεγάλης κλίµακας διανοµής,
ώστε να διαµορφωθεί ζήτηση για έξτρα παρθένο ελαιόλαδο σε ανερχόµενα κανάλια διάθεσης που βρίσκονται
είτε σε διαδικτυακά καταστήµατα είτε
σε ντελικατέσσεν της γειτονιάς.

Προς πίεση το χρηµατιστηριακό πριµ βάµβακος

ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ∆ΕΚ 21
124
122

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΤΟΥ Γ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ

ΝEA ΥOΡKH

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Οι κινεζικές αγορές και κάποιες ανησυχίες για την
ινδική σοδειά, πυροδότησαν το χρηµατιστήριο το
οποίο και πλησίασε υψηλά της τελευταίας δεκαετίας.
Φυσικά σ’ αυτό βοήθησε και η γενικευµένη άνοδος
των εµπορευµάτων. Παράλληλα, παρά την άνοδο
των τιµών ζήτηση εξακολουθει να υπάρχει σε όλες
τις κλωστουφαντουργικές χώρες, καθώς ο κλάδος
ένδυσης αναµένει σηµαντική αύξηση ζήτησης µετά
την πανδηµία. Στις τελευταίες συνεδριάσεις είχαµε
διορθωτικές τάσεις, οι οποίες αφορούν ρευστοποίηση
κερδών από κερδοσκόπους ή και µεταφορά θέσεων
από τον ∆εκέµβριο ‘21 στον Μάρτιο ‘22.

Τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου ‘21 λήγουν
σε λίγες µέρες κι όλο το ενδιαφέρον και οι
διαπραγµατεύσεις στρέφονται προς τις τιµές
Μαρτίου ‘22. Οι εκκοκκιστές δείχνουν τελευταία Τετάρτη
01/09
µεγαλύτερη διάθεση για πωλήσεις, αλλά
αποκλειστικά για τα µεταβροχικά βαµβάκια, τα
οποία και είναι σηµαντικά υποδεέστερα όσον
∆ευτέρα
28/07τη
αφορά το χρώµα της ίνας. Οι αγοραστές από
µεριά τους δεν είναι ακόµα έτοιµοι να δουλέψουν
αυτές τις ποιότητες και έχει αρχίσει να φαίνεται
µια πίεση στη βάση (πριµ) επί των
χρηµατιστηριακών τιµών.

120
118
116
114
112
110

Πέµπτη

28/10

Παρασκευή

29/10

∆ευτέρα

01/11

Τρίτη

02/11

Τετάρτη

03/11

Συνεδρίαση 03/11/2021
Μήνας

Κλείσιµο

Μεταβολή

Δεκέμβριος ‘21

118,82

+1,57

Μάρτιος ‘22

115,44

+1,61
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Στον ορίζοντα 55 λεπτά για το σκληρό
Πάνω από 500 ευρώ ο τόνος η αγορά
gogos@agronews.gr

Προοπτική να φύγουν µε τιµές
γύρω από τα 55 λεπτά το κιλό
διαµορφώνεται για τις προσεχείς εβδοµάδες στην εγχώρια
αγορά σκληρού σίτου, µε τους
µύλους να καταγράφουν από
τώρα ελλείψεις, όσο διατηρούνται οι επιπλοκές µε την εισαγωγή ποσοτήτων στην ευρωπαϊκή αγορά από την απέναντι όχθη του Ατλαντικού.
Εδώ και µερικές εβδοµάδες
η τιµή παραγωγού έχει σταθεροποιηθεί στα 500 ευρώ ο τόνος, µε ορισµένες ποσότητες
να φεύγουν από τις αποθήκες
παραγωγών µε 51 λεπτά, όσο
η τιµή εξαγωγής που δίνει το
εγχώριο εµπόριο διαµορφώνεται πλέον στα 520 ευρώ ο
τόνος. Σε αυτή τη συνθήκη, οι
Ιταλοί κατά βάση εισαγωγείς
φαίνεται ότι δυσανασχετούν
µε τις ελληνικές τιµές, ωστόσο
όσο περνούν οι εβδοµάδες οι
επιλογές τους περιορίζονται.
Άλλωστε στη Φότζια οι τιµές έχουν ανέβει πλέον στα ιστορικά υψηλά των 555 ευρώ ο τόνος για την πρώτη ποιότητα µε
ειδικό βάρος 79 kg/hl, υαλώδη 80% και πρωτεΐνη 12%. 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, µε
την αγορά να µένει αµετάβλητη την εβδοµάδα που πέρασε.
Στη Γαλλία η τιµή που πληρώ-

ΑΓΟΡΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ ΕΥΡΩ/ΤΟΝΟΣ
ΕΛΛΑ∆Α

510
ΕΞΑΓΩΓΗ

520

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΕ ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕ∆Α
ΣΤΟ ΣΚΛΗΡΟ

ΚΑΝΑ∆ΑΣ
Ήδη στην Ιταλία δεν υπάρχει
πλέον κατηγορία σκληρού
σίτου από τρίτες χώρες,
γεγονός που αποτυπώνει
τη δραµατική µείωση της
παραγωγής του Καναδά

ΦΟΤΖΙΑ

555

ΠΡΟΣ ΤΗ ΝΕΑ ΣΟ∆ΕΙΑ
Τα αποθέµατα θα έχουν
εξαντληθεί και αρκετές επιχειρήσεις µεταποίησης θα έχουν
ακάλυπτες ανάγκες

νεται στη φυσική αγορά για τα
σκληρά σιτάρια διαµορφώνεται στα 440 ευρώ ο τόνος, που
µε τα µεταφορικά εκτοξεύεται,
όπως εξηγεί άνθρωπος της αγοράς στην Agrenda, ο οποίος
µάλιστα στέκεται και στο γεγονός ότι παράλληλα ανεβαίνει
η τιµή για τα µαλακά σιτάρια.
«Κάτω από 310 ευρώ στο µύλο δεν βρίσκει κανείς σήµερα
µαλακό σιτάρι» αναφέρει χαρακτηριστικά.
Ενδεικτικό είναι και το ότι ο
δείκτης Euronext διαµορφώνεται στα 290 ευρώ ο τόνος για

τα µαλακά σιτάρια την περίοδο αυτή, όταν πριν από µερικούς µήνες ήταν στα 207 ευρώ.

Τελειώνουν τα αποθέµατα
Συνοµιλητές της Agrenda εκτιµούν ότι τα τελευταία παραγωγικά σιτάρια µπορούν εύκολα να πιάσουν τιµές κοντά στα
550 ευρώ ο τόνος τους επόµενους µήνες και αρκετοί είναι οι
παραγωγοί που έχουν κρατήσει κάποιες ποσότητες µε σκοπό να τις διαθέσουν από το νέο
έτος στην αγορά. Φαίνεται δε
ότι πλησιάζοντας προς τη νέα
παραγωγή, εκτός του ότι τα αποθέµατα θα έχουν εξαντληθεί στην ελληνική αγορά, αρκετές επιχειρήσεις µεταποίησης
θα έχουν ακάλυπτες ανάγκες,
κάτι που σηµαίνει πως η προσµονή µέχρι τα αλώνια γι’ αυτή τη χρονιά δεν είναι επιλογή.
«Κανένας δεν θα ρισκάρει

να χάσει πωλήσεις επειδή δεν
θα έχει ποσότητες διαθέσιµες
για 30 ή 40 ευρώ ο τόνος, εδώ που έχει φτάσει σήµερα
η αγορά» περιγράφει καλός
γνώστης των αγορών σιτηρών
στην Agrenda.
Οι καναδικές εξαγωγές σκληρού σίτου επιβράδυναν έτι περαιτέρω την εβδοµάδα που πέρασε, κατά την οποία µόλις
4.100 τόνοι σκληρού έφυγαν
από τη χώρα, διαµορφώνοντας
τις συνολικές εξαγωγές στους
739.000 τόνους. Πρόκειται για
ένα νούµερο που υπολείπεται
κατά 19% των αντίστοιχων περσινών επιδόσεων.
Ήδη στα εµπορικά κέντρα
της Ιταλίας δεν υπάρχει πλέον κατηγορία σκληρού σίτου
από τρίτες χώρες, σε µια εξέλιξη που αποτυπώνει τη δραµατική µείωση της παραγωγής του Καναδά αλλά και την
περιορισµένη εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας που λειτουργεί ως παγκόσµιος σιτοβολώνας.

Υποχωρεί στα 30 λεπτά το τριφύλλι,
σταθεροποίηση στα 29 λεπτά για καλαµπόκι
Σε µια αποκλιµάκωση της εγχώριας αγοράς τριφυλλιού που υποχώρησε από τα 35 λεπτά στα 30 λεπτά το κιλό συνέβαλε η βελτίωση
των καιρικών συνθηκών που είχε
ως αποτέλεσµα να συνεχιστούν οι
κοπές στα χωράφια, κόβοντας το
µονοπώλιο των αποθηκών. Σ’ αυτή την εξέλιξη της αγοράς, αρκετές
κτηνοτροφικές µονάδες, ιδίως από
την Κρήτη έχουν αυξήσει τις αγο-

ρές, αφού όλα δείχνουν πως η τάση ανόδου δεν έχει υποχωρήσει.
Από την άλλη, φαίνεται ότι σταθεροποιείται στα 290 ευρώ ο τόνος η αγορά καλαµποκιού, ωστόσο σακιασµένο το καλαµπόκι προσεγγίζει τα 37 λεπτά το κιλό στον
κτηνοτρόφο. Την εβδοµάδα που
πέρασε σηµειώθηκαν και κάποιες
µικρές διορθώσεις στους ευρωπαϊκούς δείκτες, µε τη Μπολόνια να
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Αρκετοί παραγωγοί έχουν κρατήσει ποσότητες για διάθεση αργότερα
ΤOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Agrenda

υποχωρεί στα 288 ευρώ ο τόνος (4%). Στη γαλλική αγορά, τα συµβόλαια Ιανουαρίου διαµορφώνονται
στα 244 ευρώ ο τόνος. Και στις ΗΠΑ, οι τιµές καλαµποκιού εµφανίζουν µια µικρή υποχώρηση, αφού αρκετοί αναλυτές ενόψει της
επερχόµενης έκθεσης προσφοράς και ζήτησης του USDA, αναµένουν µια ανοδική αναθεώρηση της παγκόσµιας παραγωγής.

Ο

ι προσφορές σκληρού σίτου προς εξαγωγή στην
ελληνική αγορά κυµαίνονται γύρω από τα 520 ευρώ ο τόνος FOB λιµάνι µας, εντούτοις
δύσκολα πληρώνονται από τους Ιταλούς αγοραστές. Οι προσφορές εξακολουθούν να είναι διστακτικές, δεδοµένου ότι τα αποθέµατα λιγοστεύουν. Από την άλλη µεριά ωστόσο οι αγοραστές αδυνατούν συνεχώς να ανεβάζουν τις τιµές αγοράς. Στην αγορά
µας αρχίζουν να φαίνονται σηµάδια
σταθεροποίησης στα υψηλά επίπεδα.
Στα σκληρά σιτάρια, οι τιµές στη Φότζια δεν µεταβλήθηκαν στην τελευταία
λίστα, κρατώντας τα υψηλά επίπεδα
των προηγούµενων εβδοµάδων. Συγκεκριµένα στα ποιοτικά σιτάρια µε ειδικό βάρος 79
kg/hl, υαλώδη
ΤOY ΓΙΑΝΝΗ
ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗ 80% και πρωpapadogiannis@
τεΐνη 12% η τιagronews.gr
µή αποθήκης
εµπόρου διαπραγµατεύεται στα 550-555 ευρώ ο
τόνος. Επίσης για τη δεύτερη ποιότητα µε ειδικό βάρος 78 kg/hl, υαλώδη
65% και πρωτεΐνη 11,5% η τιµή αποθήκης εµπόρου κινείται στα 540-545
ευρώ ο τόνος. Στη Γαλλία οι τιµές έκαναν σπασµωδικές κινήσεις µεταξύ των 440 και 470 ευρώ ο τόνος και
προς το παρόν βρήκαν ισορροπία στα
440 ευρώ. Υπάρχει αρκετή ζήτηση στη
Νότια Ευρώπη, η οποία δεν µπορεί να
καλυφθεί φέτος, όπως στο παρελθόν,
από την ποσοτικά προβληµατική σοδειά του Καναδά. Ως αποτέλεσµα, οι
τιµές συντηρούνται σε υψηλά επίπεδα, όµως υπάρχει παράλληλα και µια
φυσιολογική νευρικότητα, καθώς βρισκόµαστε άλλωστε σε επίπεδα ρεκόρ.
Στο χρηµατιστήριο του Σικάγο, η
πλειονότητα των εµπορευµάτων δοκίµασε νέα υψηλά στην αρχή της εβδοµάδας για να καταγράψει κάποιες απώλειες αργότερα λόγω κερδοσκοπικών ρευστοποιήσεων. Ζήτηση στη φυσική αγορά υπάρχει, αλλά το τιµόνι του χρηµατιστηρίου το
κρατάνε τα γνωστά µας επενδυτικά
κεφάλαια (funds). Στη Γαλλία, τέλος, οι τιµές κάνουν µια µικρή διόρθωση αφού νωρίτερα είχαν φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα πάνω από τα 290 ευρώ ο τόνος. Είναι
λογικό όταν η αγορά φτάνει σε τέτοιες τιµές, να σηµειώνονται ρευστοποιήσεις προς αποκόµιση κερδών.
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Με 75 λεπτά συν
πριμ το σύσπορο
ΣΤΟ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΟ
Με 75 λεπτά παραδοτέο στο εκκοκκιστήριο διαπραγµατεύεται η τιµή
σύσπορου βάµβακος την τελευταία
εβδοµάδα σε περισσότερα παραγωγικά κέντρα της χώρας, έπειτα από
το ανοδικό ξέσπασµα που σηµείωσε η διεθνής αγορά τις προηγούµενες ηµέρες. Για τα δεύτερα χέρια
και µεταβροχικά, τα εκκοκκιστήρια
πληρώνουν 71 µε 72 λεπτά το κιλό
χωρίς τα πριµ ποιότητας και τα µεσιτικά. Γενικά αυτήν την περίοδο οι
παραγωγοί που δεν έχουν φιξάρει
τιµές, µπορούν σύµφωνα µε το ρεπορτάζ να διεκδικήσουν τιµές άνω
των 80 λεπτών το κιλό για ποιοτικά
βαµβάκια αν συµπληρώσει κανείς
στην τιµή βάσης τα πριµ ποιότητας.
Να σηµειωθεί ότι αρκετοί είναι οι
παραγωγοί που δεν έχουν κλείσει
κάποια τιµή, οι οποίοι έχοντας µόνο το ζυγολόγιο στο χέρι, εκτιµούν
πως η διεθνής τιµή θα µπορούσε
να προσεγγίσει ακόµα υψηλότερα
επίπεδα τις επόµενες εβδοµάδες, µε

BLOOMBERG

Ώριμη βλέπουν
οι αναλυτές την
αγορά για υψηλά
σε βάθος διετίας

ΒΑΜΒΑΚΙ

Καθώς η αγορά βάµβακος θα µπαίνει
σε µια περίοδο κατά την οποία δεν διαπραγµατεύεται πλέον η φυσική πρώτη
ύλη, αλλά η ανάγκη των κλωστηρίων
να διορθώσουν τις τιµές µε τις οποίες αγόρασαν προϊόν τους χειµερινούς
µήνες, το ανοδικό µοµέντουµ της αγοράς περνά στις µελλοντικές σοδειές.
Ήδη τα µελλοντικά συµβόλαια του
∆εκεµβρίου 2022 έχουν ξεπεράσει τα
92 σεντς ανά λίµπρα, µε αρκετούς Αµερικανούς παραγωγούς να τιµολογούν από τώρα, χωρίς δηλαδή να έχουν συγκοµίσει τη φετινή παραγωγή, ποσότητες που θα έχουν στα χέρια τους του χρόνου.
∆εν είναι λίγοι οι αναλυτές που βλέπουν πλέον ότι η αγορά µπορεί να κινηθεί µε καλά περιθώρια κερδοφορίας σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας, αρκεί η τελική κατανάλωση να διατηρηθεί στα σηµερινά υψηλά επίπεδα. Αυτό συνεπάγεται µια αύξηση των στρεµµάτων βάµβακος την άνοιξη, κατά τουλάχιστον 12%, κάτι που ωστόσο δεν ανησυχεί τους αναλυτές που επιµένουν
σε ένα εύρος τιµών από 80 έως 100
σεντς µέχρι και το 2023.

το σήµα πώλησης να διαµορφώνεται στα 125 µε 130 σεντς η λίµπρα στον δείκτη της Νέας Υόρκης.
Το «στοίχηµα» αυτό δεν φαντάζει
πλέον και τόσο τολµηρό, όπως προκύπτει από συζητήσεις µε έµπειρους
παράγοντες της εγχώριας αγοράς.
Έπειτα από πέντε απανωτά ανοδικά κλεισίµατα την προηγούµενη εβδοµάδα, η διεθνής τιµή βάµβακος
διαµόρφωσε την Τρίτη 2 Νοεµβρίου για τα συµβόλαια ∆εκεµβρίου
2021 νέο υψηλό στα 121,67 σεντς
ανά λίµπρα, τιµή 12,64% πάνω από αυτήν που είχε ένα µήνα πριν
και 5 σεντς περίπου πάνω από τα
υψηλά του Οκτωβρίου.
Με άλλα λόγια, έχουν ήδη σπάσει οι αντιστάσεις που διαµόρφωσε το προηγούµενο ράλι της αγοράς, που έφτασε στις αρχές του περασµένου µήνα στα 116 σεντς η λίµπρα. Με το ενδιαφέρον πλέον να
µεταφέρεται στα συµβόλαια Μαρτίου 2022, η διεθνής τιµή έχει υποχωρήσει λίγο κάτω από τα 115
σεντς, αλλά η τάση είναι ανοδική.

Με τη ζήτηση να είναι υψηλή σε όλα τα στάδια της αλυσίδας αξίας του βάµβακος, η
αγορά διαµορφώνει στηρίγµατα νέας ανόδου τόσο στα τεχνικά όσο και στα θεµελιώδη

Πάνω από 130 σεντς ο στόχος του διμήνου
ΑΓΟΡΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ

ΣΥΣΠΟΡΟ
ΕΛΛΑ∆Α

75 + 3 µε 6 πριµ
ΛΕΠΤΑ / ΚΙΛΟ

117,34

114,38
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΘΕΣΕΙΣ

∆ΙΕΘΝΗΣ
ΤΙΜΗ

ΠΤΩΣΗ

ΣΕΝΤΣ/ΛΙΜΠΡΑ

1,977
∆ΕΚ. 2021

ΜΑΡΤ. 2022

ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΑΝΟ∆ΟΣ

+1,169

Μέσα στο επόµενο δίµηνο η διεθνής τιµή βάµβακος
δεν αποκλείεται να ξεπεράσει τα 1,30 δολάρια ανά
λίµπρα, µε την αγορά να διαµορφώνει στηρίγµατα
νέας ανόδου τόσο στα τεχνικά όσο και στα θεµελιώδη.
Ξεκινώντας από το εκκοκκισµένο βαµβάκι, τα κινεζικά
κλωστήρια δεν διστάζουν να αγοράσουν την άνοδο
στη διεθνή τιµή, όσο οι καθυστερήσεις στην συγκοµιδή
των ΗΠΑ βρίσκουν την Ασία σε µια περίοδο ιστορικής
υψηλής ζήτησης. Υψηλή και η ζήτηση για προϊόντα
βάµβακος στους τελικούς καταναλωτές, µε τις ΗΠΑ
να καταθέτουν όλο και περισσότερες παραγγελίες
στις βιοτεχνίες της Ασίας, όσο τα καταστήµατα
φαίνεται, σύµφωνα µε το Bloomberg, να έχουν
ξεµείνει από στοκ. Η ισορροπία αυτή διαµορφώνει µια
στήριξη στην τιµή βάµβακος, που κινείται µε άνεση
στο υψηλό εύρος άνω των 110 σεντς ανά λίµπρα.
Ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει και η τεχνική
εικόνα της αγοράς. Αρκετοί επενδυτές πόνταραν τις
προηγούµενες εβδοµάδες στην πτώση, σορτάροντας
τις τιµές και τώρα µε την αγορά να ανακάµπτει
κλείνουν σε κάθε πτώση τις θέσεις τους, δίνοντας
άθελά τους ένα σκαλοπάτι ανόδου κάθε που οι
τρέχουσες τιµές πέφτουν κάτω από τα 115 σεντς.
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ΓΕΝΙΚΟΣ ∆ΕΙΚΤΗΣ XA
Πέµπτη 04/11

908,62

910
908
906
904
902
900
898
896

Παρασκευή

29/10

∆ευτέρα

01/11

Τρίτη

02/11

Τετάρτη

03/11

Πέµπτη

04/11

Άντληση κεφαλαίων από την
αγορά δυσκολεύει την άνοδο
Η αγορά την περασμένη εβδομάδα έδειξε ότι
θα χρειαστεί ισχυρούς καταλύτες για να
μπορέσει να διαπεράσει το δύσκολο επίπεδο
των 910 μονάδων. Όχι βέβαια ότι αυτοί
λείπουν, ωστόσο τόσο οι διεθνείς εξελίξεις, όσο
και τα κεφάλαια που αντλούνται από την
ελληνική κεφαλαιαγορά τους τελευταίους
μήνες, δεν έχουν αφήσει το Χρηματιστήριο να
συνεχίσει την ανοδική του τροχιά. Αρνητική
παράμετρος το ότι τα ελληνικά νοικοκυριά
αντιμετωπίζουν σημαντικές ανατιμήσεις.

Top Movers

Ευρώ

Μεταβολή%

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε.

0,2180

+18,48%

ΑΦΟΙ Ι.&Β. ΛΑΔΕΝΗΣ

0,5900

+12,38%

ΒΙΟΤΕΡ Α.Ε.

0,3480

+8,75%

ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε.

0,6400

+7,56%

CAIRO MEZZ PLC

0,1610

+5,78%

ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ Α.Ε.Β.Ε.

0,6400

-5,19%

MERMEREN KOMBINAT

46,8000

-4,49%

ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.

0,7200

-4,26%

ΙΝΤΕΡΓΟΥΝΤ Α.Τ.Ε.Ν.Ε.

0,2700

-3,57%

LAVIPHARM Α.Ε.

0,3600

-2,70%

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

Moνάδες Μεταβολή
36,081.36 -0.21%
15,913.25 +0.65%
4,328.82 +0.44%
7,288.22 +0.53%
16,029.29 +0.44%
6,974.75 +0.35%
12,414.42 +0.24%
29,794.37 +0.93%

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
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σημαντική
ενίσχυση των αποτελεσμάτων
της ανακοίνωσε για το 9μηνο η
Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ με τις
πωλήσεις του Ομίλου κατά την περίοδο
1η Ιανουαρίου – 30 Σεπτεμβρίου να
σημειώνουν αύξηση κατά 42,6% στα
110,7εκατ. ευρώ από 77,6εκατ. στις
30.9.2020. Το EBIDTA αυξήθηκε κατά
98% στα 8,8 εκατ. από 4,5εκατ. στις
30.9.2020. Τα κέρδη προ φόρων
ανήλθαν σε 7,1 εκατ. (+153%).

DEL MONTE: Η Fresh Del Monte
Produce ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 1,3
εκατ. δολαρίων στο γ΄ τρίμηνο,
χαμηλότερα από τα 17,4 εκατ. πριν από
έναν χρόνο. Οι πωλήσεις αυξήθηκαν
στα 1,005 δισ. δολάρια από τα 989,7
εκατ. πέρυσι. Ο διευθύνων σύμβουλος
Mohammad Abu-Ghazaleh τόνισε πως
η εταιρεία επιχειρεί σε ένα από τα πιο
δύσκολα μακροοικονομικά
περιβάλλοντα στην πρόσφατη ιστορία,
έχοντας πληγεί από το υψηλό κόστος
στην εφοδιαστική αλυσίδα.
DUPONT: Στην εξαγορά της Rogers
Corp έναντι 5,2 δισ. δολαρίων σε
μετρητά προχώρησε η DuPont de
Nemours Inc. Η συμφωνία αναμένεται
να ολοκληρωθεί στο β’ τρίμηνο του
2022 και η DuPont αναμένει
συνέργειες κόστους 115 εκατ.
δολαρίων μέχρι το τέλος του 2023.

COCA COLA HBC: Ισχυρή αύξηση
κατά 17,1% των καθαρών εσόδων σε
ουδέτερη συναλλαγματική βάση στο γ’
τριμήνο ανακοίνωσε η Coca-Cola HBC.
Στις βασικές επιδόσεις για το γ’ τρίμηνο
η εταιρεία ανακοίνωσε πως επιτεύχθηκε
επιτάχυνση της ανάπτυξης σε διετή
βάση, κατά +16,8% σε σύγκριση με το
τρίτο τρίμηνο του 2019 και +8,9% σε
σύγκριση με το εννιάμηνο του 2019.

Οι eco τεχνολογίες
αρχή της ιστορίας
Η καινοτομία σφράγισε την COP26 για το κλίμα
Κλειστές οι στρόφιγγες ΟΠΕΚ, ακριβό το brent
Πριν από την προηγούμενη σύνοδο
COP για το κλίμα, στο Παρίσι το 2015,
η καινοτομία μόλις που υπήρχε στην
ατζέντα για το κλίμα, ενώ φέτος στην
Γλασκώβη είχε κεντρικό ρόλο, υπό τη
φιλοδοξία για μηδενικούς ρύπους…
έως το 2050.
«Αν η υφήλιος ενδιαφέρεται πραγματικά για την περιβαλλοντική καινοτομία, τότε οι τεχνολογικές αυτές ανακαλύψεις πρέπει να είναι μόνο η αρχή της ιστορίας, όχι το τέλος της. Στη
COP26 πρέπει να σκεφτούμε πως θα
μετατρέψουμε ιδέες που έχουν δοκιμαστεί στο εργαστήριο σε διαδεδομένα προϊόντα τα οποία θέλουν και μπορούν να αγοράσουν οι άνθρωποι. Αυτό θα απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια
για τη χρηματοδότηση εκατοντάδων
έργων επίδειξης νέων περιβαλλοντι-

Κασκαβάλ

Το δρόμο για την καταχώριση του
στον κατάλογο των ΠΟΠ/ΠΓΕ της
Ευρωπαϊκής Ένωσης παίρνει η
ονομασία «ΚΑΣΚΑΒΑΛΙ ΠΙΝΔΟΥ/
ΚΑΣΚΑΒΑΛ ΠΙΝΔΟΥ», μετά από την
έγκριση του σχετικού αιτήματος της
Οργάνωσης Παραγωγών Κασκαβάλ
Πίνδου από την αρμόδια διεύθυνση
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.
Μένει η έγκριση της Κομισιόν.

κών τεχνολογιών σε εμπορική κλίμακα.», λέει χαρακτηριστικά ο μεγιστάνας Μπιλ Γκέιτς σε άρθρο του.
Στα υψηλότερα επίπεδα έχουν φτάσει οι τιμές του πετρελαίου από το 2014
και οι χώρες εισαγωγής αργού πετρελαίου αισθάνονται τις συνέπειες. Αλλά
παρά τις διεθνείς πιέσεις, ο ΟΠΕΚ δεν
ανοίγει τις στρόφιγγες. Σύμφωνα με το
CNBC, αυτό πιθανότατα να σημαίνει ότι οι υψηλές τιμές στην ενέργεια θα συνεχιστούν πιθανότατα και το 2022, λένε οι αναλυτές. «Προς το παρόν, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι τα μέλη του ΟΠΕΚ+ παραμένουν υπέρ της
διατήρησης μια σφιχτής αγοράς πετρελαίου, εκμεταλλευόμενα τις υψηλές τιμές» δήλωσε ο Edward Bell ανώτερος
διευθυντής οικονομικών στην τράπεζα Emirates ΝΒD με έδρα το Ντουμπάι.

EΑΣ Νάξου

Σε ανανέωση των υπάρχοντων
συμφωνητικών που έχει με τους
γαλακτοπαραγωγούς και σε σύναψη
νέων αλλά και σε βελτίωση τιμών
προχωρά η Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών Νάξου.Τη νέα χρονιά
θα επεξεργαστεί όλο το γάλα που
θα παραλάβει στο εκσυγχρονισμένο
Τυροκομείο της στο Γλινάδο και
στο νέο Τυροκομείο στην ορεινή Νάξο.
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ΦΟΡΟΤΕΧΝΗΣ
& ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ

Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
αγροτών και κίνητρα αντικατάστασης

Ο

αρχαίος Έλληνας ποιητής Θεόκριτος είπε
ότι «…χωρίς ελπίδα είναι µόνο οι νεκροί».
Κι αφού νεκροί δεν είµαστε, έχουµε υποχρέωση να κοιτάµε πάντοτε µπροστά, να είµαστε αισιόδοξοι, διώχνοντας µακριά µας τους τοξικούς
ανθρώπους, ακόµη και αν πρόκειται για συγγενείς.
«Κλέβοντας» από παλαιότερο
άρθρο της Αgrenda, διαβάζουµε:
«…Με δεδοµένο το γεγονός ότι ο νέος προϋπολογισµός αξιολογείται από
το οικονοµικό επιτελείο της κυβέρνησης ως µια ευκαιρία επιδίωξης οικονοΕξοπλισµός
µικής ανάκαµψης µετά την πανδηµία,
Αποσβέσεις παγίου
που ενισχύεται από κοινοτικά κονδύεξοπλισµού γίνονται
λια αλλά και ευελιξία ως προς την δηαπό οποιονδήποτε ασκεί µοσιονοµική πολιτική, πάγια αιτήµααγροτική δραστηριότητα τα του αγροτικού χώρου -που αποδεδειγµένα στέκεται στο ύψος των περιστάσεων όταν η συνθήκη καλεί σε
ενίσχυση της παραγωγικότητας- έρχονται ξανά στο προσκήνιο και χρήΑποθεµατικό
ζουν ευνοϊκής ρύθµισης. Ένα εξ αυΣυζητείται η δηµιουργία τών των αιτηµάτων, είναι και η ανάαφορολόγητου αποθεγκη δηµιουργίας ειδικού αφορολόµατικού για τα ποσά από γητου αποθεµατικού από την πώληση
πώληση παλιών τρακτέρ παλαιού αγροτικού εξοπλισµού το οποίο θα συµψηφίζεται ισόποσα µε την
αξία αγοράς του καινούργιου µηχανήµατος, καθώς και η αύξηση του ποσοστού απόσβεσης των γεωργικών µηχανηµάτων….»
Σχεδόν τρία χρόνια µετά, και δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτε στον τρόπο αντιµετώπισης του παγίου εξοπλισµού από το Οικονοµικό Επιτελείο.
ΑΠΟ ΤΟ 2017 έχω επισηµάνει ότι πρέπει να πάψει
η υφιστάµενη κατάσταση στην αντικατάσταση του
µηχανολογικού εξοπλισµού. Κι ενώ αυτό είναι εµφανές, µέχρι στιγµής δεν είχε γίνει καµία ενέργεια
της τροποποίησης του τρόπου λειτουργίας στην αγορά. Επισηµαίνω
ότι οι αποσβέσεις παγίου εξοπλισµού γίνονται από οποιονδήποτε

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

Υποχρέωση του οικονοµικού
επιτελείου η ενηµέρωση των
επιχειρήσεων
Κάποιοι έξυπνοι στα καφενεία λένε «…και τι θα
κάνετε τώρα εσείς οι λογιστές; θα µείνετε χωρίς
δουλειά λόγω της εφαρµογής των ηλεκτρονικών
βιβλίων…». Εγώ ενηµερώνω ότι η εφαρµογή των
ηλεκτρονικών βιβλίων δεν µπορεί να γίνει χωρίς
το λογιστή. Το Οικονοµικό Επιτελείο πότε θα
ενηµερώσει τις επιχειρήσεις (και τους αγρότες)
γι’ αυτό που θέλει να κάνει εν αγνοία τους;

ασκεί αγροτική δραστηριότητα, είτε αγρότη του ειδικού είτε του κανονικού καθεστώτος. Οι δε επιχειρηµατίες, που έχουν και αγροτικά εισοδήµατα (ακόµη
και ελάχιστα), αντιµετωπίζονται ως αγρότες του κανονικού, αφού από την 01.01.17 υποχρεούνται πλέον να δηλώνουν ως δευτερεύουσες δραστηριότητες
όλα τις αγροτικές καλλιέργειες ανεξαρτήτως τζίρου.
Έστω αγρότης, ο οποίος έχει αυξήσει τις καλλιέργειες του και αποφασίζει να αντικαταστήσει το παλιό του τρακτέρ, µε καινούργιο, µαζί µε τα παρελκόµενα αλέτρι και καλλιεργητή. Η συνολική αξία, του
προς αγορά εξοπλισµού, είναι 150.000 ευρώ, θα το
αποπληρώσει καταβάλλοντας µέρος του ποσού µετρητοίς και το υπόλοιπο µε δάνειο από την τράπεζα.
Το παλιό του τρακτέρ, η πωλήτρια εταιρεία το κρατά
για 50.000 ευρώ, αφού είναι σε εξαιρετική κατάσταση και µε λίγες ώρες εργασίας (για την ηλικία του_,
ενώ φορολογικά είναι πλήρως αποσβεσµένο.
ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ,
για να ολοκληρωθεί η συναλλαγή, θα πρέπει να εκδοθούν 2 παραστατικά:
α) Τιµολόγιο πώλησης, το οποίο θα εκδώσει ο αγρό-

της προς την εταιρεία που θα του πάρει το παλιό του
τρακτέρ, αξίας 50.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 12.000 ευρώ.
β) Τιµολόγιο πώλησης της προµηθεύτριας εταιρείας
προς τον αγρότη, αξίας 150.000 ευρώ [χωρίς ΦΠΑ, διότι θα πάρει απαλλαγή ΦΠΑ από τη ∆.Ο.Υ.].
Έστω τέλος, ότι η συναλλαγή ολοκληρώθηκε µε ηµεροµηνία 02.01.18. Πως θα αποτυπωθούν στα βιβλία
του αγρότη οι παραπάνω συναλλαγές;
Α) Η ΑΓΟΡΑ: Θα καταχωρηθεί στο µητρώο παγίων η
αγορά του τρακτέρ και των παρελκόµενων και για κάθε χρόνο, θα υπολογίζονται αποσβέσεις 10% [150.000
ευρώ x 10% = 15.000 ευρώ], οι οποίες θα προσαυξάνουν το κόστος παραγωγής και θα µειώνουν τα κέρδη.
Β) Η ΠΩΛΗΣΗ: Θα καταχωρηθεί ως έσοδο από επιχειρηµατική δραστηριότητα, το ποσό των 50.000 ευρώ από την πώληση του τρακτέρ.
Προτεινόµενη λύση: Το παραστατικό πώλησης να
καταγράφει το πραγµατικά οφειλόµενο ποσό (στο παράδειγµά µας 100.000 ευρώ) και επί του ποσού αυτού
να διενεργούνται αποσβέσεις.
Με τον τρόπο αυτό, οι αγρότες δεν θα επιβαρύνονται
µε φορολογία άσχετη µε το αγροτικό τους εισόδηµα,
δεν θα κινδυνεύουν να χάσουν την ιδιότητα τους ως επαγγελµατίες αγρότες και θα αποκτήσουν κίνητρο για
αντικατάσταση µηχανολογικού εξοπλισµού.
Τι συζητείται στα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης
και Οικονοµικών; Η δηµιουργία αφορολόγητου αποθεµατικού για τα ποσά που προκύπτουν από την πώληση
των παλιών τρακτέρ, αλλά και η αύξηση των συντελεστών απόσβεσης. Ελπίζω να γίνουν πράξη µε οποιονδήποτε τρόπο κριθεί σκόπιµο οι πληροφορίες αυτές.
Η αγορά χρειάζεται τόνωση κι αυτό γίνεται µε απλούς
τρόπους: µείωση φορολογίας, κίνητρα αντικατάστασης
εξοπλισµού, καθιστάς ασύµφορη τη φοροδιαφυγή, τέλος. Όλα τα υπόλοιπα περί απειλών, προστίµων κλπ.,
είναι για να έχουν λόγο ύπαρξης όσοι τα προτείνουν.

Ηλεκτρονικά βιβλία: ενηµερώστε τον κόσµο
Tο οικονοµικό επιτελείο έχει αποφασίσει
ότι πρέπει σώνει και καλά να εφαρµόσει
τα ηλεκτρονικά βιβλία στην Ελλάδα, όταν
δεν εφαρµόζονται πουθενά στον κόσµο.
Προσωπικά δεν έχω αντίρρηση.
Το µεγάλο λάθος, κατά την άποψη µου, είναι ότι
δεν κάνουν αυτό που έχουν υποχρέωση: να
ενηµερώσουν τον κόσµο.
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Η Ε.Ζ.Α. πειραματίζεται με τη βύνη,
διατηρεί τα συμβόλαια στο κριθάρι
Συμβόλαια με παραγωγούς
από περιοχές όπως ο Δομοκός

Αναζήτηση
για νερό
εµφιαλωµένο
ανθρακούχο

Κοντά στις επιδόσεις του 2019
με τζίρο 34 εκατ. το 2021
ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΛΑΜΠΙΡΗ
Σε φάση πειραµατισµών βρίσκεται η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης που εξετάζει την είσοδό της στην διαδικασία της
βυνοποίησης, κάτι που ωστόσο θα αποφασιστεί κατά το προσεχές χρονικό διάστηµα. Παράλληλα διατηρεί τις συνεργασίες της σε περιοχές όπως είναι ο ∆οµοκός, µέσω συµβολαίων που έχει συνάψει µαζί τους.
Επί του παρόντος η Ε.Ζ.Α. προµηθεύεται τη βύνη κατά κύριο λόγο από τη Βόρεια Ευρώπη, τη Σερβία και τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, από την οποία αγοράζει το 20% της βύνης που παράγει η
τελευταία στο ιδιόκτητο βυνοποιείο της.
Ταυτόχρονα περίπου το 10% της βύνης
που αξιοποιεί η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης το βυνοποιεί στις εγκαταστάσεις της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης, µε πρώτη ύλη το
κριθάρι που της διοχεΑνάκτηση 40% τεύουν οι συνεργαζόαπωλειών
µενοι παραγωγοί.

«Πιστεύουµε ότι η
εταιρεία ανέκτησε
φέτος γύρω στο
40% των απωλειών
που είχε σε σύγκριση
µε το 2019», αναφέρει ο πρόεδρος της
Ε.Ζ.Α. Αθανάσιος
Συριανός

ρώ. Σε αυτές περιλαµβάνεται η επένδυση ύψους 10 εκατ. ευρώ στη νέα γραµµή γυάλινου µπουκαλιού, η οποία τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούλιο του 2020 και
στη γραµµή κουτιού αλουµινίου, η οποία
παραδόθηκε το 2015 µε ύψος επένδυσης
5 εκατ. ευρώ.

Ικανοποιητικά
αποτελέσµατα
από την παραγωγή
του λυκίσκου

Σε ό,τι αφορά την παραγωγή λυκίσκου η ζυθοποιία της Αταλάντης
έχει δηµιουργήσει πειραµατική καλλιέργεια
σε έκταση 4 στρεµµάτων, σε µέρος της οποίας έχει φυτέψει
περίπου 200 φυτά, µε προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης µελλοντικά, καθότι τα
αποτελέσµατα είναι καταρχάς ικανοποιητικά. Στις σκέψεις των ανθρώπων της
Ε.Ζ.Α. είναι, εφόσον το πλάνο του λυκίσκου προχωρήσει, να συνεργαστεί µε τρίτους στον τοµέα αυτόν, όπως θα µπορούσαν να είναι πιθανώς παραγωγοί στέβιας
ή και υπάρχουσες επιχειρήσεις παραγωγής λυκίσκου µε δραστηριότητα στην ελληνική αγορά.
Όπως ανέφερε µεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Ε.Ζ.Α. Αθανάσιος Συριανός, τα
τελευταία χρόνια η εταιρεία έχει υλοποιήσει συνολικές επενδύσεις 30 εκατ. ευ-
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ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ
ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΛΥΚΙΣΚΟΥ

ΓΙΑ ΝΕΑ
ΓΡΑΜΜΗ
ΓΥΑΛΙΝΟΥ
ΜΠΟΥΚΑΛΙΟΥ

30
200 ΦΥΤΑ
ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ 4 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΤΖΙΡΟΣ
2021

34 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

ΤΖΙΡΟΣ
EBITDA

5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ

Κερδίζει µέρος από το χαµένο έδαφος
για να επιστρέψει στο 2019
Ο επικεφαλής της εταιρείας εκτίµησε
ότι το 2021 θα κλείσει αρκετά κοντά στις
επιδόσεις του 2019, µε το τζίρο να ανέρχεται στα 34 εκατ. ευρώ και το EBITDA
σε περίπου 5 εκατ. ευρώ. Σηµειώνεται
ότι φέτος η Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης πραγµατοποίησε επενδύσεις συνολικού ύψους 2 εκατ. ευρώ στο ζυθοβραστήριο, σε νέο λέβητα και στην ποιοτική
αναβάθµιση της παραγωγής της.
«Πιστεύουµε ότι η εταιρεία ανέκτησε
φέτος γύρω στο 40% των απωλειών που
είχε σε σύγκριση µε το 2019». Για του
χρόνου ο κύριος Συριανός ανέφερε ότι
«αναµένεται µε αισιοδοξία το 2022 και
η εξέλιξη της εθνικής οικονοµίας µε την
Ε.Ζ.Α. να διεκδικεί το ρόλο του εθνικού
πρωταθλητή της µπύρας».

Ζωηρό παραµένει τέλος το
ενδιαφέρον της εταιρείας για την
εµφιάλωση ανθρακούχου φυσικού
µεταλλικού νερού, κατεύθυνση
προς την οποία έχει ήδη κινηθεί
µε την εκπόνηση σχετικών
µελετών σε πηγή που έχει
εντοπίσει η εταιρεία.
Να σηµειωθεί πως σε ό,τι αφορά
των πρώτων υλών, ήδη το κόστος
στο κουτί αλουµινίου για την
ελληνική αγορά µπύρας
εµφανίζεται αυξηµένο λόγω της
διεθνούς κατάστασης ανατιµήσεων
στα αγαθά κατά 18%. Το κουτί
αυτή τη στιγµή αντικατοπτρίζει
περίπου το 70% του συνολικού
κόστους της παραγόµενης µπύρας
στην Ελλάδα. Ταυτόχρονα ορατό
είναι το ενδεχόµενο να υπάρξουν
σοβαρές ελλείψεις σε αλουµίνιο
το 2022, ενώ ήδη η ∆υτική και η
Ανατολική Ευρώπη παρουσιάζουν
έλλειµµα κατά 10% σε διαθέσιµες
ποσότητες πρώτης ύλης αφενός
λόγω της µειωµένης
διαθεσιµότητας βωξίτη µετά
το πραξικόπηµα στη µεγάλη
παραγωγό του είδους, Νέα
Γουινέα, αφετέρου λόγω της
µείωσης παραγωγής στην Κίνα,
η οποία αποτελεί τον µεγαλύτερο
παραγωγό µετάλλου στο κόσµο.
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EΙ∆ΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6 & ΚΥΡΙΑΚΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΣΙΤΟΥ
(ΕΛΛΑ∆Α)
ΣΤΡΕΜΜΑΤA

710%
ΑΥΞΗΣΗ

3,5

ΕΚΑΤ. ΣΤΡΕΜ.

2021

Εξασφαλίζοντας τις αποδόσεις από νωρίς
Να θέσουν τις βάσεις ποιότητας και απόδοσης από νωρίς καλούνται οι καλλιεργητές
σιτηρών που προσεγγίζουν πλέον τη θρέψη µε ανανεωµένο ενδιαφέρον µε στόχο την
εξασφάλιση του καλύτερου δυνατού αποτελέσµατος. Μάλιστα, οι εκτάσεις σκληρού
σίτου αναµένεται να σηµειώσουν µια αύξηση της τάξης του 10% κόβοντας από κριθάρι
και ηλίανθο. Η εµπειρία λέει πως όσοι κατάφεραν να πουλήσουν στα υψηλά µπορούν µε
άνεση να επανεπενδύσουν τώρα σε εισροές νέας τεχνολογίας και εξειδικευµένης θρέψης.
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Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΉ ΛΙΠΑΝΣΗ
ΣΤΑ ΣΙΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΠΕΛ
> Στη βασική λίπανση προστίθεται όλη η ποσότητα φωσφόρου και καλίου και το 20-30% του αζώτου
> Η επιφανειακή λίπανση μπορεί να χορηγηθεί σε μία δόση την περίοδο του αδελφώματος ή σε δύο

Η

ορθολογική λίπανση των
χειμερινών σιτηρών είναι ένας από τους
κυριότερους παράγοντες που συντελούν
στην αύξηση των στρεμματικών
αποδόσεων και των ποιοτικών
χαρακτηριστικών της παραγωγής, ενώ,
παράλληλα, διατηρεί τη γονιμότητα και
την παραγωγικότητα των εδαφών.
Στα χειμερινά σιτηρά, η συνήθης
πρακτική που ακολουθείται περιλαμβάνει
τη βασική λίπανση πριν ή κατά τη
διάρκεια της σποράς και την επιφανειακή
λίπανση σε μία ή δύο δόσεις την άνοιξη.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι ανάγκες
θρέψης των σιτηρών στα 3
μακροστοιχεία: άζωτο (Ν) για το σκληρό
σιτάρι 14-16 κιλά/στρέμμα, για το μαλακό
σιτάρι 16-18 κιλά/στρέμμα και για το
κριθάρι 8-16 κιλά/στρέμμα, φώσφορος
(Ρ2Ο5) το σκληρό σιτάρι 5-6 κιλά/
στρέμμα, για το μαλακό σιτάρι 6-8 κιλά/
στρέμμα και για το κριθάρι 4-8 κιλά/
στρέμμα και κάλιο (Κ2Ο) το σκληρό σιτάρι
5-6 κιλά/στρέμμα, για το μαλακό σιτάρι
6-8 κιλά/στρέμμα και για το κριθάρι 4-6
κιλά/στρέμμα.
Η βασική λίπανση των σιτηρών με
άζωτο, φώσφορο και κάλιο αποτελεί
προϋπόθεση για την καλή εγκατάσταση
της καλλιέργειας, την ανάπτυξη των
βλαστικών οργάνων και των καταβολών
των ανθέων. Η επάρκεια των στοιχείων

αυτών, στα αρχικά στάδια ανάπτυξης,
επηρεάζει καθοριστικά την εξέλιξη και
την επιτυχία της καλλιέργειας.
Στη βασική λίπανση προστίθεται όλη
η ποσότητα του φωσφόρου και του
καλίου και το 20-30% της ποσότητας
του αζώτου. Στη συνέχεια, ακολουθούν
οι επιφανειακές λιπάνσεις για την
αποτελεσματική διαχείριση του αζώτου
και τη συμπλήρωση των αναγκών των
φυτών σε θρεπτικά στοιχεία.
Η επιφανειακή λίπανση μπορεί να
χορηγηθεί σε μία δόση την περίοδο του
αδελφώματος ή σε δύο, ανάλογα με
τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Στις περιοχές, όπου οι περιβαλλοντικές
συνθήκες επιτρέπουν μία μόνο
επιφανειακή εφαρμογή, λόγω των
περιορισμένων βροχοπτώσεων, αυτή θα
πρέπει να καλύπτει όλη την ποσότητα του
επιφανειακού αζώτου, που αντιστοιχεί
στο 70 - 80% των συνολικών του
αναγκών.
Για άριστα αποτελέσματα προτείνεται η

εφαρμογή της επιφανειακής λίπανσης
σε δύο δόσεις. Σε αυτή την περίπτωση,
η πρώτη δόση θα πρέπει να γίνεται
από το τέλος του αδελφώματος έως
την έναρξη του καλαμώματος και
αντιστοιχεί στο 50% των συνολικών
αναγκών των σιτηρών σε άζωτο. Η
δεύτερη δόση, το υπόλοιπο 25% των
συνολικών αναγκών, εφαρμόζεται από το
2ο γόνατο του καλαμώματος και εφόσον
υπάρχει επάρκεια νερού έως και λίγο
πριν το ξεστάχυασμα. Η 2η επιφανειακή
εφαρμογή είναι πολύ σημαντική, καθώς
τη συγκεκριμένη περίοδο οι ανάγκες
της απορρόφησης σε άζωτο εντείνονται,
ενώ συμβάλλει και στην αύξηση της
πρωτεΐνης σε ποσοστό πάνω από 13%,
για την παραγωγή σκληρού σιταριού
εξαιρετικής ποιότητας.
Διαφοροποιήσεις υφίστανται στις
περιπτώσεις που το κριθάρι προορίζεται
για βυνοποίηση, ώστε να διασφαλισθεί
η βέλτιστη περιεκτικότητα των κόκκων
σε πρωτεΐνη. Ειδικότερα, η επιφανειακή
λίπανση με προσθήκη 6 μονάδων
αζώτου θα πρέπει να εφαρμόζεται μέχρι
τις αρχές του αδελφώματος για κριθάρι
βυνοποίησης και μέχρι το τέλος του
αδελφώματος το κριθάρι που προορίζεται
για κτηνοτροφή.

στηρίζεται στην ισορροπημένη παροχή
θρεπτικών στοιχείων προς το φυτό, στη
γνώση των εδαφολογικών ιδιοτήτων
και των κλιματικών δεδομένων της
περιοχής, στις ανάγκες της καλλιέργειας
ανάλογα με το είδος και την ποικιλία του
φυτού, την παραγωγική κατεύθυνση της
καλλιέργειας, την αναμενόμενη απόδοση
και το στάδιο ανάπτυξης των φυτών.
Η ορθή εφαρμογή των λιπασμάτων
αποσκοπεί στην μεγιστοποίηση του
οικονομικού και περιβαλλοντικού
οφέλους και ακολουθεί τις βασικές αρχές
των 4Rs, ως προς το είδος, την ποσότητα,
τη μέθοδο και το χρόνο εφαρμογής των
λιπασμάτων.
Οι εταιρείες μέλη του ΣΠΕΛ παρέχουν
στον παραγωγό κατάλληλα προϊόντα
προσαρμοσμένα στις ανάγκες θρέψης
των καλλιεργειών. Τα προϊόντα λίπανσης
και θρέψης των εταιρειών- μελών του
ΣΠΕΛ εστιάζουν στις ανάγκες και στη
φυσιολογία του φυτού, ενσωματώνουν
καινοτόμες τεχνολογίες και προσφέρουν
συγκεκριμένες λύσεις, με στόχο την
αύξηση της αποδοτικότητας της λίπανσης
(NUE).

ΔΡ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΎΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΉ,
ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΥΘΎΝΤΡΙΑ ΣΠΕΛ

Ορθολογική λίπανση
Ένα πρόγραμμα ορθολογικής λίπανσης

ΚΑΤΣΟΥΛΙΈΡΗ ΑΓΆΠΗ,ΓΕΩΠΌΝΟΣ MSC,
ΥΠΕΎΘΥΝΗ MARKETING ΣΠΕΛ
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Η ΑΠΟΔΟΤΙΚΉ ΘΡΈΨΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΏΝ
ΞΕΚΙΝΆΕΙ ΑΠΌ ΝΩΡΊΣ
> Η σειρά λιπασμάτων YaraMila προωθεί την γρηγορότερη ανάπτυξη της καλλιέργειας στα πρώτα στάδια

Η

Yara είναι η μεγαλύτερη εταιρεία λιπασμάτων στον κόσμο στηρίζοντας εκατομμύρια παραγωγούς για πάνω από
ΝΊΚΟΣ
ΜΥΤΙΛΈΚΑΣ*
100 χρόνια. Τα σιτηρά
είναι από τις σημαντικότερες καλλιέργειες του πλανήτη και αποτελούν για τη Yara τομέα εξειδίκευσης και
καινοτομίας.
Η Yara Ελλάς, μαζί με τους τοπικούς της
συνεργάτες διαμορφώνει ολοκληρωμένες
προτάσεις θρέψης που καλύπτουν όλες τις
θρεπτικές απαιτήσεις των σιτηρών. Πρωταρχικό της μέλημα είναι να εκμεταλλεύονται οι παραγωγοί στο μέγιστο την αποδοτικότητα των λιπασμάτων της, μεγιστοποιώντας τις αποδόσεις τους και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.
Οι απαιτήσεις των σιτηρών σε
θρεπτικά στοιχεία
Όλα τα θρεπτικά στοιχεία είναι απαραίτητα για τα σιτηρά, συμβάλλοντας σημαντικά
στη σωστή ανάπτυξη και λειτουργία τους.
Ωστόσο, τα κυριότερα μακροθρεπτικά στοιχεία είναι το άζωτο, ο φώσφορος, το κάλιο
και το θείο που θα πρέπει να χορηγούνται
με συνέπεια ώστε να διασφαλιστεί το μέγιστο δυναμικό της παραγωγής.
Στις ελληνικές συνθήκες και ανάλογα με το
είδος των σιτηρών, το άζωτο θα πρέπει να
χορηγείται συνολικά από 12-18 μονάδες
(κιλά ανά στρέμμα), ο φώσφορος από 36 μονάδες, το κάλιο από 5-8 και το θείο από 2-4. Όπως είναι φυσικό το κάθε χωράφι θα πρέπει να εξετάζεται ξεχωριστά με
βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής,
τον τύπο και τη γονιμότητα του εδάφους,
το ιστορικό των καλλιεργειών και τις αναμενόμενες αποδόσεις. Η συμβολή των γεωπόνων της Yara είναι καθοριστική σε αυτή τη διαδικασία.

φη χαμηλής γονιμότητας με χαμηλή περιεκτικότητα οργανικής ουσίας. Το άζωτο που
χορηγείται κατά τη βασική λίπανση μπορεί να στηρίξει τις ανάγκες των φυτών έως
και το στάδιο του αδελφώματος. Για το λόγο αυτό οι ποσότητες του αζώτου που χορηγούνται στη βασική λίπανση δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τις 4 μονάδες (κιλά αζώτου ανά στρέμμα), με τις υπόλοιπες να συμπληρώνονται στις ανοιξιάτικες εφαρμογές.
Στη βασική λίπανση ωστόσο, χορηγείται ολόκληρη η ποσότητα του φωσφόρου, στοιχείο που χρειάζεται στα φυτά σε όλο τον
κύκλο της ζωής τους, στηρίζοντας με πολλαπλό τρόπο τις λειτουργίες τους. Για αυτό,
η τεχνολογία των λιπασμάτων θα πρέπει να
διασφαλίζει την παρατεταμένη τροφοδοσία
των σιτηρών με φώσφορο μέχρι και την
περίοδο της άνοιξης.

YaraMila: Η δύναμη της πέρλας!
Τα YaraMila είναι κάτι περισσότερο από μια
ειδική σειρά λιπασμάτων. Βασίζονται στην
εξειδικευμένη γνώση των καλλιεργειών
και την εμπειρία ειδικών επιστημόνων της
Yara, που αναπτύσσουν προϊόντα με γνώμονα την ποιοτική και ποσοτική μεγιστοποίηση των αποδόσεων.
Η τεχνολογία της πέρλας
(prills): Σε αντίθεση με τα
κοινά κοκκώδη λιπάσματα,
η μοναδική τεχνολογία
της «πέρλας» προωθεί
το γρήγορο λιώσιμο των
Τι πρέπει να προσέξουμε στη βασική
λιπασμάτων YaraMila και
λίπανση των σιτηρών;
την καλύτερη μετακίνηση
Τα σιτηρά καλλιεργούνται συνήθως σε εδά- των θρεπτικών στοιχείων

προς τις ρίζες των φυτών, ακόμα και σε
χαμηλές συνθήκες υγρασίας του εδάφους.
Το γεγονός αυτό αποτελεί πλεονέκτημα
για τις ξηροθερμικές συνθήκες της χώρας
μας που δυστυχώς εντείνονται συνεχώς τα
τελευταία χρόνια.
■ Πληρότητα: Λόγω του ευρέως
φάσματος αναλογιών Ν:P:K, των
δευτερευόντων στοιχείων και
ιχνοστοιχείων, είναι τα πλέον κατάλληλα
λιπάσματα για να ικανοποιήσουν τις
απαιτήσεις των καλλιεργειών, μέσω μιας
ισορροπημένης και αποδοτικής θρέψης.
■ Σταθερή παροχή αζώτου: Το άζωτο
στα λιπάσματα YaraMila είναι σε μια ιδανική
αναλογία αμμωνιακής και νιτρικής μορφής
για να καλύψει πλήρως τα πρώτα στάδια
ανάπτυξης των φυτών. Η αναλογία αυτή
αποτελεί προϋπόθεση για μια γρήγορη
αλλά και σταθερή τροφοδοσία των φυτών
με άζωτο.
Ενισχυμένη απορρόφηση φωσφόρου:
Ο φώσφορος στα YaraMila αποτελείται
από ένα μοναδικό συνδυασμό
ορθοφωσφορικών και πολυφωσφορικών
μορφών (P-Extend) που βελτιώνουν τη
μεταφορά του στο έδαφος και
την παροχή του στις ρίζες των
φυτών για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Η τεχνολογία PExtend διασφαλίζει ότι τα
φυτά θα απορροφήσουν
από το λίπασμα μεγαλύτερες
ποσότητες φωσφόρου
περιορίζοντας σημαντικά τη
δέσμευσή του στο έδαφος.
■ Ευνοεί την απορρόφηση
των ιχνοστοιχείων του

εδάφους: Οι πολυφωσφορίτες που
περιέχονται στις πέρλες των λιπασμάτων
YaraMila αποδεσμεύουν από το έδαφος
ιόντα χαλκού, ψευδαργύρου και μαγγανίου,
με αποτέλεσμα αυτά να απορροφούνται
από τις ρίζες των φυτών σε βαθμό
μεγαλύτερο κατά 20-50% συγκριτικά με τα
κοινά κοκκώδη λιπάσματα.
■ Καλύτερη διασπορά στο χωράφι:
Τα λιπάσματα YaraMila είναι ειδικά
σχεδιασμένα ώστε να επιτρέπουν την
καλύτερη κατανομή τους στην επιφάνεια
του χωραφιού. Η καλή κατανομή αποτελεί
το πρώτο βήμα για την επιτυχία μιας
σωστής θρέψης.
Οι προτάσεις της Yara για τη βασική
λίπανση των σιτηρών:
Τα YaraMila STAR PLUS 21-17-0+Zn και το
νέο YaraMila 22-15-0+17SO3:
■ Προωθούν την γρηγορότερη ανάπτυξη της καλλιέργειας στα πρώτα στάδια. Τα
φυτά έχουν δυναμικό ξεκίνημα στα πρώτα
στάδια της ανάπτυξής τους.
■ Προσφέρουν διαρκή και σταθερή παροχή του αζώτου μέχρι και το στάδιο του αδελφώματος των φυτών, ακόμα και σε άγονα εδάφη.
■ Προσφέρουν σταθερή και παρατεταμένη τροφοδοσία φωσφόρου μέχρι και το ξεστάχυασμα της καλλιέργειας χάρη στην τεχνολογία φωσφόρου P-EXTEND.
■ Προωθούν ένα δυναμικότερο αδέλφωμα, χάρη στην σωστή τροφοδοσία τους με
φώσφορο (τεχνολογία P-EXTEND).
■ Ισχυροποιούν τα σιτηρά κάνοντάς τα πιο
ανθεκτικά στις δύσκολες συνθήκες του χειμώνα, ευνοώντας μια καλύτερη ανοιξιάτικη
επανεκκίνηση.
Στα πλαίσια των εξειδικευμένων λύσεων
για τα σιτηρά, η Yara διαθέτει και άλλους τύπους σύνθετων λιπασμάτων κατάλληλους
για τη βασική λίπανση των σιτηρών όπως
το Power 20-10-0+14SO3+ΙΧΝ, και τα κοινά
18-20-0+4CaO+14SO3, 20-10-0+14SO3 καλύπτοντας κάθε θρεπτική τους απαίτηση. .
*MARKETING & AGRONOMY MANAGER
YARA ΕΛΛΆΣ
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ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΑΔΙΑ
> Οι ειδικοί στη θρέψη της Medilco προτείνουν επεμβάσεις στα σιτηρά με τη σειρά λιπασμάτων Νοva Chava και Ν- Force 36

O

λοκληρωμένη θρέψη
σιτηρών με την εγγύηση της
Medilco Hellas, για όλα τα στάδια
ανάπτυξης της καλλιέργειας.
Η σειρά λιπασμάτων Nova Chava
με όλα τα θρεπτικά στοιχεία στον
κόκκο, που μεταφράζεται σε «πηγή
ζωής», διασφαλίζει υγιείς και
ποιοτικές καλλιέργειες σιτηρών για
εφαρμογή τόσο στην βασική όσο
και στην επιφανειακή τους λίπανση.
Νοva Chava 20-20-0: Σταθερή
ποιότητα και 90% διαλυτότητα
Φωσφόρου για τη βασική λίπανση
των σιτηρών:
Η ποιότητα των λιπασμάτων
για τη βασική λίπανση σιτηρών
διακρίνεται από την ομοιομορφία
το κόκκου και την διαλυτότητα
των θρεπτικών στοιχείων. Σε μια
περίοδο συνεχών ανατιμήσεων
είναι σημαντικό να παίρνεις αυτό
που πληρώνεις. Με σταθερή
ποιότητα και διαλυτότητα
φωσφόρου 90% κάθε χρόνο
όλοι και περισσότεροι έμπειροι
καλλιεργητές εμπιστεύονται
το Nova Chava 20-20-0 με τα
αποτελέσματα που βλέπουν στο
χωράφι.
■ Yψηλότερες αποδόσεις.
■ Ομοιόμορφη διασπορά στο
χωράφι.
■ Καλύτερη ανάπτυξη ισχυρού
ριζικού συστήματος.
■ Καλύτερη απορρόφηση των
θρεπτικών στοιχείων.

Νοva Chava 40-0-0+NBPT:
Eπιφανειακή λίπανση με καθαρές
πρώτες ύλες και παρεμποδιστή
ουρεάσης για μειωμένες απώλειες
αζώτου
Ο τρόπος χορήγησης των
θρεπτικών στοιχείων και ιδιαίτερα
του αζώτου, επιδρά σημαντικά
στα ποσοτικά και ποιοτικά
χαρακτηριστικά του σιταριού,
καθώς η επάρκειά του κατά το
αδέλφωμα και το ξεστάχυασμα
αυξάνει το μέγεθος και τον αριθμό

των κόκκων και βελτιώνει την
περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.
Η εφαρμογή του Nova Chava 400-0+14,5SO3 με παρεμποδιστή
ουρεάσης, εξασφαλίζει διαρκή
επάρκεια αζώτου στα φυτά,
συντελώντας σε πιο ομοιόμορφη
θρέψη στα κρίσιμα στάδια
του αδελφώματος και του
ξεσταχυάσματος. Παράλληλα
εφοδιάζει τη καλλιέργεια και
με θείο, το οποίο προωθεί την
σύνθεση πρωτεϊνών.
Ν- Force 36 : Άμεση και πλήρης
κάλυψη αναγκών αζώτου κατά το
αδέλφωμα
Το στάδιο του αδελφώματος
αποτελεί καθοριστικό σημείο για
την εξέλιξη της καλλιέργειας,
καθώς επηρεάζει καθοριστικά
την απόδοση και την ποιότητα της
παραγωγής.
Είναι σημαντική η εξασφάλιση των
καταλληλότερων προϋποθέσεων
για την ανάπτυξη ικανοποιητικού
αριθμού παραγωγικών αδελφιών,
που θα δώσουν περισσότερους και

μεγαλύτερου σπόρους ανά στάχυ.
Η διαφυλλική εφαρμογή με το
υψηλής περιεκτικότητας σε
άζωτο, υγρό λίπασμα N-Force
36, αποτελεί την ιδανική λύση
για εκτατικές καλλιέργειες όπως
το σιτάρι, το καλαμπόκι και το
βαμβάκι. Η πλούσια σύνθεση
του σε μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία
το καθιστά κατάλληλο και για
εντατικές καλλιέργειες όπως
λαχανικά και φρούτα. Ενισχύει
τη φωτοσύνθεση και επιταχύνει
τον μεταβολισμό ώστε να
αναπτυχθεί η φυλλική επιφάνεια
και να ενισχυθεί η αντοχή των
φυτών. Ιδιαίτερα σε δύσκολες
συνθήκες, όπως οι χαμηλές
θερμοκρασίες του χειμώνα έχει
αποδειχθεί ότι με την εφαρμογή
του N-Force 36 επιτεύχθηκε πιο
γρήγορη απορρόφηση και άμεση
αφομοίωση των θρεπτικών
στοιχείων καλύπτοντας πλήρως της
ανάγκες της καλλιέργειας.
Οι ειδικοί στη θρέψη της Medilco
συστήνουν την τήρηση των αρχών
της ορθολογικής λίπανσης με
προϊόντα θρέψης που πραγματικά
ενισχύουν την προστιθέμενη αξία
του τελικού προϊόντος.
ΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΜΑΝΙΑΤΗ
ΓΕΩΠΟΝΟΥ MSci
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ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ NUTRIMORE ΑΠΟ ΤΗΝ GAVRIEL
ΓΙΑ ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΣΟΔΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

Σ

ήμερα οι παραγωγοί σιτηρών που
θέλουν να έχουν μέλλον, επιβάλλεται να
μάθουν να υπολογίζουν κόστος ανά μονάδα
θρέψης. Η τιμή του σακιού δεν λέει κάτι
και κατά κανόνα το φθηνό κοστίζει πάντα
ακριβά. Για αυξημένη σοδειά και μειωμένα
κοστολόγια η Gavriel προτείνει Nutrimore
και να γιατί:
Άζωτο που δεν φτάνει στα φυτά σημαίνει
χαμένα λεφτά: Τα περισσότερα χημικά
λιπάσματα όπως το 20-10-0, 16-20-0,
20-20-0 κ.α. περιέχουν υψηλό ποσοστό
νιτρικού αζώτου. Το νιτρικό άζωτο,
ξεπλένεται πολύ γρήγορα. Από την σπορά
μέχρι το φύτρωμα μεσολαβούν τουλάχιστον
15-20 ημέρες συνεπώς το νιτρικό άζωτο δεν
φτάνει στο σιτάρι ποτέ. Επίσης λιπάσματα
που περιέχουν κοινή ουρία όπως τα κοινά
blending, χάνουν 30-50% του αζώτου που
περιέχουν στον αέρα τις πρώτες κιόλας
ημέρες μετά την εφαρμογή τους. Για κάθε
τρεις μονάδες αζώτου που δεν φτάνουν
στο φυτό η παραγωγή μειώνεται 100 κιλά/
στρέμμα.
Τα Nutrimore δεν περιέχουν καθόλου
νιτρικό άζωτο. Αντίθετα περιέχουν ένα
μέρος αμμωνιακό-σταθερό άζωτο και
κυρίως ουρεϊκό άζωτο το οποίο όμως είναι
ενισχυμένο 100% με Agrotain. Γι’ αυτό με τα
Nutrimore όσες μονάδες αζώτου πληρώνει

ο αγρότης φτάνει στα φυτά και η σοδειά
αυξάνεται τουλάχιστον 10%.
Φώσφορος που δεν φτάνει στα
φυτά είναι σπατάλη: Η δεύτερη
παγίδα αφορά στο φώσφορο μιας και
πολλά λιπάσματα περιέχουν φώσφορο
χαμηλής υδατοδιαλυτότητας . Τα φυτά
μπορούν να απορροφήσουν μόνο τον
υδατοδιαλυτό φώσφορο. Τα Nutrimore
περιέχουν φώσφορο 95% υδατοδιαλυτό,
έτσι πετυχαίνουμε άριστη ανάπτυξη της
ρίζας και ανάπτυξη εύρωστων φυτών με
ανθεκτικότητα στις ασθένειες.
Επιπλέον τα Nutrimore περιέχουν
υψηλό ποσοστό θείου, στοιχείο που
ενισχύει την αξιοποίηση του αζώτου και την
παραγωγή πρωτεΐνης, άρα την κερδοφορία.
Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως τα φυτά
καταλαβαίνουν μονάδες θρέψης και όχι
κιλά λιπάσματος.
Τα Nutrimore παρέχουν πυκνούς τύπους

λιπάσματος. Έτσι, σε ένα χωράφι π.χ. 500
στρέμματα. που θα πέσουν 20 κιλά/ στρέμμα
20-10-0 θα χρειαστούν 10 τόνοι λίπασμα
ενώ εάν χρησιμοποιηθεί λίπασμα Nutrimore
30-15-0 θα πρέπει να εφαρμοστούν 13,5
κιλά/στρέμμα άρα 6,75 τόνους λιπάσματος
συνολικά. Το κόστος λίπανσης με Nutrimore
είναι τουλάχιστον 15-20% χαμηλότερο σε
σχέση με τα κοινά λιπάσματα που ξεγελούν
με φθηνή τιμή στο σακί. Επιλέγοντας
πυκνούς τύπους Nutrimore, όλες οι
μονάδες θρέψης φτάνουν στα φυτά. Έτσι με
λιγότερα κιλά, το κόστος λίπανσης μειώνετα
, τα σιτηρά τελικά τρέφονται καλύτερα και
στο τέλος η σοδειά αυξάνεται τουλάχιστον
10%. Στα ίδια συμπεράσματα κατέληξε και το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με σχετικό διετές
πειραματικό.
ΚΑΛΚΟΥΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ. ΓΕΩΠΟΝΟΣ
MSC. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
MARKETING GAVRIEL

ΒΑΣΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΣΙΤΗΡΩΝ
KOINO 20-10-0

20-30 kgr/στρ.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ:

ΚΟΙΝΟ 16-20-0

20-30 kgr/στρ.

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ:

NUTRIMORE 30-15-0 15-20 kgr/στρ.

NUTRIMORE 20-24-0 15-20 kgr/στρ.

NUTRIMORE 25-15-5 15-20 kgr/στρ.

NUTRIMORE 20-40-0 10-15 kgr/στρ.

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ 10-20% + ΑΥΞΗΣΗ ΣΟΔΕΙΑΣ 10-15%
= MAXIMUM ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ

▲

ΜΕ ΤΗΝ ΤΙΜΉ ΣΚΛΗΡΟΎ ΣΤΑ ΎΨΗ Η ΕΠΈΝΔΥΣΗ ΣΤΗ ΘΡΈΨΗ ΠΛΗΡΏΝΕΙ ΔΙΠΛΆ
Προς αύξηση εκτάσεων με ενδιαφέρον για μια
προσεκτική προσέγγιση με στόχο την εξασφάλιση του
καλύτερου δυνατού αποτελέσματος κατευθύνονται οι
παραγωγοί στα κέντρα καλλιέργειας σκληρού σίτου
της χώρας. Αναμφίβολα η καλλιέργεια φέτος είχε την
τιμητική της κατά την φετινή εμπορική περίοδο, με τις
τιμές παραγωγού να σημειώνουν μέσα σε μερικούς
μήνες, ένα άλμα της τάξης του 100% όσο στον ορίζοντα
διακρίνονται περιθώρια για νέα υψηλά προς τα 55 λεπτά
το κιλό.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι εκτάσεις σκληρού
σίτου αναμένεται να σημειώσουν μια αύξηση της
τάξης του 10% κόβοντας από κριθάρι και ηλίανθο, με
έμπειρο παραγωγό να αναφέρει ότι όσοι κατάφεραν
να πουλήσουν στα υψηλά μπορούν με άνεση να

επανεπενδύσουν τώρα στις απαιτούμενες εισροές,
ευελπιστώντας πως και τα γυρίσματα του καιρού θα
επιτρέψουν υψηλής ποιότητας σκληρό σίτο και μεγάλες
αποδόσεις, κάτι που έλειψε φέτος από την αγορά.
Αξίζει να αναφερθεί πως οι πρώτες ποιότητες σκληρού
σίτου έχουν λίγο έως πολύ εξαντληθεί από τώρα, ενώ
ασύμφορες καθίστανται και οι εισαγωγές από τον
Καναδά, όσο τα ναύλα διατηρούνται σε δυσθεώρητα
ύψη. Ήδη οι περισσότεροι συντελεστές της αγοράς
εκτιμούν πως το υψηλό εύρος των τιμών δεν μπορεί
παρά να διατηρηθεί καθ’ όλη τη διάρκεια του πρώτου
εξαμήνου του 2022, αφού οι μύλοι εμφανίζουν από
τώρα ελλείψεις, κάτι που δεν αφήνει περιθώρια
ανησυχητικής διόρθωσης των τιμών ακόμα και αφ’
ότου πατήσουν με σιγουριά οι μηχανές στα χωράφια.

