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    EDITORIAL
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ΤΕΥΧΟΣ 3/2013

Είναι πολλά που παίζονται αυτό τον καιρό και καλό είναι οι συντελε-
στές του αγροτικού χώρου να έχουν τα μάτια τους δεκατέσσερα.
Πρώτον, οι αλλαγές στο καθεστώς της ΚΑΠ από την 1η Ιανουαρίου του 
2015 (το 2014 «τρέχει» παράταση των ιστορικών δικαιωμάτων με μια 
περικοπή της τάξεως του 12% περίπου από τα παρόντα επίπεδα) πέραν 
όλων των άλλων αφήνουν σημαντικά περιθώρια να μπουν στο παιχνίδι 
και νέοι παίκτες, ειδικότερα δε κεφαλαιούχοι με διάθεση να επενδύ-
σουν σε παραγωγικές γαίες αλλά και στην αγροτική δραστηριότητα με 
τη μορφή οργανωμένων επιχειρήσεων.
Δεύτερον,  τα παραδοσιακά συνεταιριστικά σχήματα των συντελεστών 
της αγροτικής παραγωγής δείχνουν να δίνουν τη θέση τους σε νέου 
τύπου οργανώσεις (μικρές και ευέλικτες ομάδες παραγωγών, διεπαγ-
γελματικούς φορείς, clusters, μεικτές επιχειρήσεις κ.α.), ο ρόλος των 
οποίων μπορεί να έχει μεγάλο ενδιαφέρον, δεν εξασφαλίζει όμως με 
την ίδια σιγουριά τη θέση των συμμετεχόντων σ’ αυτά.
Τρίτον, αλλάζει θεαματικά και ο τρόπος χρηματοδότησης των αγροτών 
από τις τράπεζες. Η «μητέρα» Αγροτική Τράπεζα που για δεκαετίες 

εξασφάλιζε την απρόσκοπτη χρηματοδότηση μικρών και μεγάλων 
αγροτών, οργανωμένων και μη εκμεταλλεύσεων, δυνάμενων και μη 
να δανειοδοτηθούν συλλογικών φορέων, δεν υφίσταται πλέον. Άλλω-
στε οι συνθήκες χρηματοπιστωτικής ασφυξίας που επικρατούν εδώ και 
καιρό στην ελληνική οικονομία δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για 
εύκολες δανειοδοτήσεις.
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα, οι επαγγελματίες του χώρου και οι άνθρωποι 
που έχουν ως κεφαλαιώδη δραστηριότητά τους την αγροτική παραγω-
γή, οφείλουν να ανασυγκροτηθούν. Κατ’ αρχήν, για να απορροφήσουν 
τους κραδασμούς που φέρνει το νέο καθεστώς κοινοτικών ενισχύσεων. 
Έπειτα, για να ξεπεράσουν τα μεγάλα προβλήματα που δημιουργεί σε 
πολλούς η χρηματοπιστωτική ασφυξία. Τέλος, για να «βρεθούν» με 
τους συναδέλφους τους παραγωγούς και να δημιουργήσουν τα κατάλ-
ληλα συλλογικά σχήματα που θα τους επιτρέψουν και να βελτιώσουν 
τη διαπραγματευτική τους θέση στην αγορά αλλά και να εξασφαλίσουν 
την ομότιμη παρουσία τους σ’ αυτά, χωρίς να ζουν καθημερινά με το 
άγχος μιας «ανατροπής» που θα τους θέσει ξαφνικά εκτός τροχιάς!  

...Όμως οι αναλυτές, πραγ-
ματοποιώντας λεπτομερείς 
υπολογισμούς, καταλή-
γουν στο συμπέρασμα ότι 
θα βγουν κερδισμένοι όσοι 
παραμείνουν στο βαμβάκι. 

Ο χαμένος της φετινής 
σποράς τόσο στην Ελλά-

δα, όσο και διεθνώς,  
θα είναι, σύμφωνα  

με τις μέχρι στιγμής ενδεί-
ξεις, το βαμβάκι...

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγω-
γή, ολική, μερική ή περιληπτική, η κατά παράφρα-
ση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του περιο-
δικού με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονι-
κό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλον, χωρίς προη-
γούμενη άδεια του εκδότη. Νόμος 2121/1993 και κα-
νόνες Διεθνούς Δικαίου που ισχύουν στην Ελλάδα.

Εαρινές σπορές
Μηνιαία έκδοση για την αγροτική  
επιχειρηματικότητα και τα τρόφιμα

Aγρ    κτηµα
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Το συνεταιριστικό πνεύμα, οι μεγάλοι κλήροι και η συνεργασία μεταξύ των κυβερνήσεων, 
του ιδιωτικού τομέα, των πανεπιστημίων και του αγροτικού κόσμου δημιούργησαν το θαύμα 
της Ολλανδίας, σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου της χώρας, Σάιμον Σμιτς. 
Τα κυριότερα σημεία της εισήγησής του στο πρόσφατο Συνέδριο του Economist σελ. 18-20

Μέρα με τη μέρα συνειδητο-
ποιούν οι Έλληνες συντελε-
στές της γεωργικής παραγω-
γής τις σοβαρές συνέπειες 
που θα έχει η μεταρρύθμιση 
της Κοινής Αγροτικής Πολιτι-
κής σελ. 22-27

Με δεδομένες τις βελτιώ-
σεις που έχουν επέλθει τόσο 
στις ποικιλίες, όσο και στους 
τρόπους αντιμετώπισης των 
φυσικών εχθρών της, η σόγια 
επιστρέφει δυναμικά στην 
Ελλάδα  σελ. 48-50

Με εχέγγυο την υψηλή τιμή 
του στις διεθνείς χρηματιστη-
ριακές αγορές το καλαμπόκι 
διεκδικεί φέτος την ψήφο 
ακόμη περισσότερων 
παραγωγών αψηφώντας το 
Diabrotica  σελ. 40-43

Αγώνα με τη βροχή 
έδωσαν τον τελευταίο μήνα 
οι τευτλοκαλλιεργητές, 
προσπαθώντας να μπουν στο 
χωράφι για να σπείρουν. 
Πολλοί τελικά δεν τα κατά-
φεραν σελ. 54-55

Τη «δίψα» των ελληνικών 
επιχειρήσεων του κλάδου 
των τροφίμων και ποτών 
για να ενισχύσουν τη θέση 
τους στην εγχώρια αλλά και 
τη διεθνή αγορά κατέδειξε η 
φετινή Detrop  σελ. 59-65

Αίλλάζει χρόνο με το χρόνο το τοπίο στις εαρινές καλλιέργειες, όπως και το προφίλ της ελληνικής γεωργίας.

Ομόλογο σταθερού εισοδήματος
ΜΕ όΠλΑ ΤηΝ ΕΓΓυηΜΕΝη ΤΙΜη ΤωΝ ΣυΜΒόλΑΙωΝ ΓΙΑ 
ΒΙόΝΤΙΖΕλ ΚΑΙ ΤΙΣ χΑΜηλΕΣ ΑΠΑΙΤηΣΕΙΣ ΤηΣ ΚΑλλΙ-
ΕΡΓΕΙΑΣ ό ηλΙΑΝθόΣ ΑΝΤΑΠόΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠόλυΤΑ ΣΤηΝ 
ΑΝΑΖηΤηΣη ΤωΝ ΠΑΡΑΓωΓωΝ ΓΙΑ «ΕξυΠΝΕΣ» ΕΠΙλόΓΕΣ 
ΣΠόΡΑΣ. φΕΤόΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑλΑΒΕΙ ΜΕΓΑλό 
ΜΕΡΙΔΙό ΣΤΙΣ ΕΑΡΙΝΕΣ ΚΑλλΙΕΡΓΕΙΕΣ σελ. 44-45

    EDITORIAL
       ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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Με τις δικές τους αγωνίες πολιτικής επιβίωσης (εν όψει ανασχηματισμού) πορεύονται 

αυτό τον καιρό τα μέλη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων, την ώρα που στον αγροτικό χώρο λαμβάνουν χώρα γιγαντιαίες ανακατατάξεις, 

που αναμένεται να αλλάξουν ριζικά το τοπίο στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία και 

να επηρεάσουν τους αντίστοιχους τομείς δραστηριότητας για πολλά χρόνια.  

Του Γιάννη Πανάγου

Παρ' ότι τα περισσότερα δεν γίνονται βάσει σχεδίου 

Η ΓεωρΓια αλλαζει (χερια;)

Πολιτική
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Π
αρ' ότι δεν είναι και πολύ βέβαιο τι απ' όλα αυτά που 
συμβαίνουν αυτό τον καιρό συνιστά πολιτική κατεύ-
θυνση και τι είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρί-
σης και των μεγάλων αλλαγών σε παγκόσμιο επίπε-
δο, αυτό που βλέπει ένας ψύχραιμος παρατηρητής 

των εξελίξεων είναι νέες προσεγγίσεις σε όλα τα επίπεδα.  
Έτσι, αρχίζοντας από το επίπεδο των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, οι 
ίδιοι οι αγρότες έχουν ξεκινήσει μια προσπάθεια εκλογίκευσης των δα-
πανών και εξορθολογισμού της όλης διαχείρισης των επιχειρήσεών τους. 
 Ακόμα και σε συλλογικό επίπεδο, παρά τη μεγάλη κατάρρευση που έχουν 
υποστεί τα παραδοσιακά συλλογικά σχήματα των Ενώσεων Αγροτικών 
Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), παρατηρούνται το τελευταίο δι-
άστημα αξιόλογες κινήσεις με τη δημιουργία μικρών 
και ευέλικτων Ομάδων Παραγωγών ή πρωτοβάθμιων 
συνεταιρισμών, που καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια 
επαναπροσδιορισμού της δραστηριότητας των μελών 
τους και συστηματικότερης ανάπτυξης πρωτοβουλιών, 
που έχουν σχέση με τη δημιουργία υπεραξίας στην πα-
ραγωγή και την αναζήτηση νέων λύσεων στη διάθεση 
των παραγόμενων προϊόντων.
Τέλος, στο επίπεδο της Κεντρικής Διοίκησης και παρά 
την εικόνα διάλυσης που παρουσιάζουν οι διάφορες υπη-
ρεσίες, διαπιστώνει κανείς μια αγωνιώδη προσπάθεια της 
πολιτικής ηγεσίας, με την όποια ομάδα συμβούλων δια-
θέτει και με τα λίγα υπηρεσιακά στελέχη που συνεχίζουν 
να «φυλάνε Θερμοπύλες», να διαμορφώσει ένα καλύτε-
ρο περιβάλλον για την άσκηση της αγροτικής δραστηρι-
ότητας. Έτσι, οι τελευταίες εξαγγελίες για τη δημιουργία 
ζωνών ανάπτυξης της αγροτικής δραστηριότητας με ορι-
οθετημένες περιοχές για θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις 
(κυρίως σε γεωθερμικά πεδία), με επιλεγμένες εκτάσεις 
όπου θα εγκαθίστανται σύγχρονες κτηνοτροφικές μονάδες αλλά και με νέο 
σχέδιο για τις υδατοκαλλιέργειες, αποτελούν αναμφίβολα μια νέα θεώρηση 
που δημιουργεί ελπίδες για μια πιο υπεύθυνη στάση από την πλευρά της 
Πολιτείας στα θέματα της αγροτικής ανάπτυξης. Μεγάλο ενδιαφέρον έχει 
και η νέα πολιτική προσέγγιση που επιχειρεί αυτές τις μέρες ο υπουργός 
Θανάσης Τσαυτάρης με τις προτάσεις για έναν άλλο σχεδιασμό των αναπτυ-
ξιακών παρεμβάσεων της νέας προγραμματικής περιόδου, με διαφοροποιη-
μένες λύσεις για τη νησιωτική, την ορεινή και την πεδινή Ελλάδα.  Η θέση 

αυτή, που δείχνει να υποστηρίζεται και από τους τεχνοκράτες της Task 
Force του Χορστ Ράιχενμπαχ, συνιστά μια νέα οπτική στη μέχρι σήμερα 
πεπατημένη των αναπτυξιακών προγραμμάτων, που επιχειρεί να «δέσει» το 
επιδιωκόμενο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με τις καινούργιες λογι-
κές διαφοροποίησης της παραγωγής που υιοθετούνται τον τελευταίο καιρό 
και από τις Βρυξέλλες. Είναι σαφές ότι στο επίκεντρο των προωθούμενων 
αλλαγών βρίσκεται ο τομέας της αγροτικής παραγωγής, ο οποίος επιχειρεί-
ται να «κουμπώσει» με τους άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας 
όπως είναι ο τουρισμός, η μεταποιητική βιομηχανία, το λιανεμπόριο κ.ά. 
Σημειωτέον ότι το υπό συζήτηση σχέδιο εισηγείται μεταξύ άλλων την 
ενοποίηση των κονδυλίων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Αλέξανδρος Μπαλτατζής) με το γνωστό ΕΣΠΑ 
(Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) για την νέα 
προγραμματική περίοδο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι 
η συγκεκριμένη διαδικασία θα αποτελέσει αφορμή 
για να αδικηθεί ο αγροτικός τομέας. Αντίθετα, το ζη-
τούμενο είναι η δυνατότητα σχεδιασμού και προώθη-
σης ολοκληρωμένων αναπτυξιακών δράσεων που θα 
είναι προσαρμοσμένες στις δυνατότητες και ανάγκες 
των αντίστοιχων ζωνών (νησιά, βουνά, πεδιάδες) 
στην επεξεργασία των οποίων θα συμβάλουν με συ-
στηματικό τρόπο και οι αντίστοιχες περιφέρειες.
Μεγάλο ενδιαφέρον έχει τέλος και η θέσπιση ειδικών 
ρυθμίσεων για την ενίσχυση της συμβολαιακής παρα-
γωγής για προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης, 
προσπάθεια την οποία έρχονται να υποστηρίξουν από 
τη μια το υπουργείο με ειδικό πρόγραμμα που θα δίνει 
κίνητρα σε συλλογικές δράσεις αυτής της μορφής κι από 
την άλλη ο τραπεζικός όμιλος Πειραιώς - ΑΤΕbank με 
τη διαμόρφωση ειδικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων 
που θα ενισχύουν αυτές τις δράσεις. Άλλωστε, τα δάνεια 

νέας γενιάς που κινούνται σ' αυτή την κατεύθυνση είναι ήδη εδώ, με χρηματο-
δοτήσεις που αφορούν κλάδους παραγωγής όπως το ροδάκινο, το κριθάρι, τα 
όσπρια κ.α., προτέποντας τους συντελεστές των αντίστοιχων κλάδους (παραγω-
γούς, μεταποιητές, εμπόρους, λιανοπωλητές) να δημιουργήσουν τα λεγόμενα 
clusters. Μέσα σ' αυτό το κλίμα, ακόμα και οι παραδοσιακοί αγροτοπατέρες, 
που μέχρι χθες επέμεναν πεισματικά στην μη εφαρμογή του νόμου 4015/2011 
για τους συνεταιρισμούς, δείχνουν σιγά - σιγά να αλλάζουν στάση και να 
προσαρμόζονται στις επιταγές των καιρών, έστω και με προσωπικές απώλειες. 

Νέες προσεγγίσεις
σε όλα τα επίπεδα,
με βασικό στόχο 
του σχεδιασμού
το κούμπωμα του 
αγροτικού τομέα 
με τον τουρισμό,
τη μεταποιητική
βιομηχανία, 
το λιανεμπόριο 
και άλλους τομείς

Στο εξωτερικό τα βλέμματα ήταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ΚΑΠ, ενώ στο εσωτερικό σημαντική είναι η παρέμβαση Τσαυτάρη για το μοντέλο ανάπτυξης.
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Εμπορεύματα

>> ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ

Εαρινή συμφωνία
Σε διορθωτικούς 
ρυθμούς κινείται η 
αγορά των πρώτων 
υλών των λιπασμάτων 
στις αρχές της χρονιάς. 
Η ζήτηση έχει επανέλ-
θει, ωστόσο οι παρα-
γωγοί πρώτων υλών 
διστάζουν να προχωρή-
σουν σε ανατιμήσεις, 
οι οποίες πιθανώς να 

οδηγήσουν σε μείωση του αγοραστικού ενδιαφέρο-
ντος. Η τιμή της κοκκώδους ουρίας διαμορφώνεται 
στα 405 δολάρια, ενώ η τιμή της prilled στα επίπεδα 
των 385 δολαρίων, χαμηλότερες κατά 100 δολάρια σε 
ένα έτος. Το φωσφορικό διαμμώνιο στα 480 δολάρια 
έχει απομακρυνθεί από τα 600 δολάρια του 2011/12. 

>> ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ

Σκηνικό ανόδου 
Ήπια ανοδικές τάσεις 
επικρατούν στη χρη-
ματιστηριακή αγορά 
του παγωμένου συμπυ-
κνωμένου χυμού πορ-
τοκαλιού, καθώς σύμ-
φωνα με την Υπηρεσία 
Εσπεριδοειδών της 
Φλόριντα παρατηρείται 
αύξηση στην κατανά-

λωση. Οι περσινές τιμές ρεκόρ είχαν στρέψει τους 
καταναλωτές σε εναλλακτικούς χυμούς. Ωστόσο 
πλέον οι τιμές βρίσκονται σε φυσιολογικά επίπεδα. 

Προϊόν 11/3/12 11/9/12 11/12/12 11/2/13 11/3/13
Κοκκώδης  
ουρία 500 425 400 419 405
Ουρία  
prilled 500 420 383 390 385
UAN 265 314 297 301 320
Αμμωνία 400 705 685 685 640

(δολάρια ανά τόνο) 
Πηγή: www.fertilizerworks.com 

(International Raw Materials Ltd)

Καλή παραγωγή, καλύτερη ζήτηση

 Πιο λίγο και ακριβό από ποτέ

>> ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

>> ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Στο ρυθμό των προσδοκιών 
για ανάκαμψη της παγκόσμιας 
παραγωγής κινείται η διεθνής 
αγορά των δημητριακών, στην 
οποία παρατηρείται μια ήπια 
αποκλιμάκωση από τα υψηλά 
επίπεδα που σημειώθηκαν μέ-
χρι και τον περασμένο Δεκέμ-
βριο. Σύμφωνα με τις πρώτες 
προβλέψεις της Κομισιόν για 
την εμπορική περίοδο 2013-
14, η φετινή παραγωγή θα εί-
ναι αυξημένη κατά 18,8 εκατ. 
τόνους σε σύγκριση με την 
περσινή, φτάνοντας τους 291,1 
εκατ. τόνους. Βέβαια τα τελι-
κά αποθέματα θα αυξηθούν 
μόλις κατά 3,1 εκατ. τόνους, 
στους 34,2 εκατ. τόνους, πα-
ραμένοντας σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα. Η τιμή του σκληρού 
σιταριού στην ιταλική αγορά 

διαμορφώνεται στα 287-290 
ευρώ ο τόνος και του μαλακού 
σιταριού στα 251-254 ευρώ 

ο τόνος. Το καλαμπόκι στην 
αγορά της Μπολόνια πωλείται 
στα 226-230 ευρώ ο τόνος. 

Την κατοχύρωση των 3 
ευρώ το κιλό έχει πετύχει τον 
τελευταίο έναν μήνα η τιμή 
του εξαιρετικά παρθένου ελαι-
ολάδου στην ισπανική αγορά. 
Σύμφωνα με τον Ισπανικό 
Οργανισμό Ελαιολάδου, η πα-
ραγωγή διαμορφώθηκε στους 
543.000 τόνους την περίοδο 
Οκτωβρίου-Ιανουαρίου, όταν 
την ίδια στιγμή πέρυσι είχε 
φτάσει τους 1,4 εκατ. τόνους, 
σημειώνοντας νέο ιστορικό 
ρεκόρ. Η μέση απόδοση του 
ελαιοκάρπου παρουσιάζεται 
επίσης μειωμένη, αφού φέτος 
διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο 
στο 18,04%, χαμηλότερο κατά 
2,7 πόντους σε σύγκριση με 

πέρσι. Η τιμή του εξαιρετικά 
παρθένου διαμορφώνεται στα 

2,92 ευρώ, ενώ το παρθένο 
πωλείται στα 2,73 ευρώ. 

Σιτάρι μαλακό 218-223 267-270 277-280 2771-274 251-254
Σιτάρι σκληρό 273-278 292-295 287-290 287-290 287-290
Καλαμπόκι 204-205 280-281 255-259 243-248 226-230

(ευρώ ανά τόνο)

• Πηγή: Οργανισμός Δημητριακών της Μπολόνια (A.G.E.R.)

Διεθνείς τιµές

Προϊόν 11/3/12 11/9/12 11/12/12 11/2/13 11/3/13

Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1,41 2,41 2,99 2,92
Παρθένο Ελαιόλαδο  1,37 2,34 2,75 2,73

(ευρώ ανά κιλό)
• Πηγή: MFAO, Ισπανία

Προϊόν  11/9/12 11/12/12 11/2/13 11/3/13
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Σημάδια ανάκαμψης παρουσιάζει η διεθνής αγορά 
της ζάχαρης, η οποία παρουσίασε αυξημένη αντίστα-
ση στα επίπεδα των 480 δολαρίων ο τόνος. Σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ζάχαρης, η διεθνής 
παραγωγή θα είναι πλεονασματική για τέταρτη συνε-
χόμενη χρονιά, ωστόσο η αγορά δείχνει να βρίσκεται 
σε ισορροπία, έχοντας προεξοφλήσει τα στοιχεία αυτά 
από τη διόρθωση των προηγούμενων μηνών. 
Μάλιστα τον τελευταίο ένα μήνα η διεθνής χρημα-
τιστηριακή τιμή της ζάχαρης πραγματοποιεί ένα μίνι 
ανοδικό ράλι της τάξης του 5%, ανακάμπτοντας από 
τα χαμηλά διετίας των 480 δολαρίων που σημειώθη-
καν στις αρχές Φεβρουαρίου. Πλέον οι τιμές έχουν 
ξεπεράσει τα 520 δολάρια ο τόνος ακολουθώντας στα-
θερά ανοδική πορεία. Αξίζει να σημειωθεί πως η τιμή 
της ζάχαρης διένυσε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης 
που έφερε τις τιμές πάνω από τα 800 δολάρια ο τόνος 
κατά τη διετία 2010/11, ενώ οι τρέχουσες τιμές της εί-
ναι διπλάσιες από τα επίπεδα τιμών του 2008. 

Πήρε 23% σε ένα εξάμηνο κι ανεβαίνει

Σε ισορροπία η παγκόσμια αγορά 

>> ΒΑΜΒΑΚΙ

>> ΖΑΧΑΡΗ

Στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 10 μη-
νών βρέθηκαν οι τιμές του βαμβακιού στη διεθνή 
αγορά, συνεχίζοντας το ανοδικό σερί που έχει 
ενταθεί τις τελευταίες εβδομάδες. 
Αξίζει να σημειωθεί πως από τις αρχές Οκτωβρίου 
μέχρι σήμερα η διεθνής χρηματιστηριακή τιμή του 
βαμβακιού έχει ενισχυθεί κατά 23%. 
Οι βασικοί λόγοι είναι οι εκτιμήσεις για σημαντική 
μείωση της αμερικανικής παραγωγής, αλλά και η 
διάθεση της Κίνας να συνεχίσει να αγοράζει βαμ-
βάκι, παρά το γεγονός πως κατέχει το 50% των πα-
γκοσμίων αποθεμάτων που καλύπτουν πάνω από 
ένα χρόνο από τις ετήσιες ανάγκες της. 
Αυτό σημαίνει πως αν αφαιρεθούν τα αποθέματα 
της Κίνας, τα παγκόσμια αποθέματα βαμβακιού 
είναι πολύ χαμηλά, ενώ σύμφωνα με το USDA η 
Κίνα μπορεί να εισάγει ακόμα και στα 88 σεντς 
ανά λίμπρα. Στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης 
το συμβόλαιο παράδοσης του Μαΐου διαμορφώνε-
ται στα 87,24 σεντς ανά λίμπρα, ενώ το συμβόλαιο 
παράδοσης του Ιουλίου διαμορφώνεται στα 86,88 
σεντς ανά λίμπρα. 

Βαμβάκι 102,83 76,97 72,71 77,72 72,54

(σεντς ανά λίμπρα)

• Πηγή: National Cotton Council of America

Σε υψηλά επίπεδα διατη-
ρούνται οι τιμές των βοοειδών 
παρά τη διόρθωση που σημειώ-
θηκε αμέσως μετά την επίτευ-
ξη του στόχου των 130 σεντς. 
Τα επίπεδα αυτά προκάλεσαν 
ρευστοποιήσεις των επενδυ-
τών, με αποτέλεσμα οι τιμές να 
κινηθούν ελαφρά πάνω από τα 
128 σεντς. Η κίνηση αυτή θε-
ωρείται φυσιολογική από τους 
αναλυτές και δεν προκαλεί 
ανησυχίες, αφού οι τιμές των 
βοοειδών καταγράφουν μεγά-
λη άνοδο την τελευταία τριετία. 

Διορθωτικές τάσεις παρατη-
ρούνται στην αγορά χοιρινού, 
με αποτέλεσμα οι τιμές στο Σι-
κάγο να υποχωρήσουν στα χα-
μηλότερα 4 μηνών. Η εποχιακή 
κάμψη της ζήτησης έχει ανα-
στατώσει τους χοιροτρόφους, 
για τους οποίους οι ακριβές 
ζωοτροφές αποτελούν μεγάλο 
πρόβλημα. Για το λόγο αυτό 
οι τιμές θα κινηθούν σύντομα 
πάνω από τα 85 σεντς. 

Σε ανοδικούς ρυθμούς κι-
νούνται οι τιμές των κοτόπου-
λων, καθώς η προσφορά αδυ-
νατεί να καλύψει τη ζήτηση σε 
αρκετές περιοχές του κόσμου. 
Στο Τζόρτζια των ΗΠΑ, τα ολό-
κληρα φρέσκα πωλούνται στα 
επίπεδα ρεκόρ των 100,5 σεντς, 
ωστόσο οι πτηνοτρόφοι συνεχί-
ζουν να ανησυχούν για την πο-
ρεία των τιμών των ζωοτροφών. 

Βοοειδή

Χοίροι

Κοτόπουλα

Προϊόν 11/3/12 11/9/12 11/12/12 11/2/13 11/3/13
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Ν 
έα οπτική στη μέχρι σήμερα πεπατημένη των 
αναπτυξιακών προγραμμάτων υιοθετείται από 
τους σχεδιασμούς σε υπουργικό και κυβερ-

νητικό επίπεδο, που επιχειρεί να «δέσει» το επιδι-
ωκόμενο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας με τις 
καινούργιες λογικές διαφοροποίησης της παραγωγής 
που υιοθετούνται από τις Βρυξέλλες. Παράλληλα, προ-
ωθούνται ιδέες για χρηματοδοτικά και επενδυτικά 
προγράμματα ενίσχυσης της συμβολαιακής παραγω-
γής για προϊόντα φυτικής και ζωικής προέλευσης, 
τόσο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο 
και από τον τραπεζικό όμιλο Πειραιώς - ΑΤΕbank. 

Τι «τρέχει» τώρα
Εκτός όμως από τα μελλοντικά επενδυτικά εργαλεία 
που σχεδιάζονται, υπάρχουν και τα προγράμματα 
που «τρέχουν» αυτή τη στιγμή και παρέχουν χρη-
ματοδοτικές διευκολύνσεις σε αγρότες. Τέτοια είναι 
α) τα προγράμματα του υπουργείου, που μέσω του 
Άξονα 3 του «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», δίνουν 

επιδότηση μόνο σε αγρότες για διαφοροποίηση της 
δραστηριότητάς τους ή επέκταση στη μεταποίηση, 
β) η αναδιάρθρωση/μετατροπή αμπελώνων και γ) η 
αντικατάσταση κυψελών. Με επιχορήγηση που κατά 
μέσο όρο φθάνει στα 1.200 ευρώ ανά στρέμμα, ο 
αμπελουργός που διαθέτει αμπέλια για κρασί μπορεί 
να αλλάξει την ποικιλία που παράγει ή το σύστημα 
υποστήλωσης του αμπελώνα. 
Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης ή μετατροπής αμπε-
λώνων κάθε χρόνο «δέχεται» αιτήσεις μεταξύ 1ης 
Μαρτίου και 15ης Μαΐου. Οι ενισχύσεις δεν διαφέ-
ρουν από χρονιά σε χρονιά, ούτε τα δικαιολογητι-
κά, που κατατίθενται στις κατά τόπους διευθύνσεις 
Αγροτικής Οικονομίας των πρώην νομαρχιών.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ξέρουν τι μπορούν 
να κάνουν μέσω αυτού του προγράμματος, ποιες εί-
ναι, δηλαδή, οι επιλέξιμες δαπάνες:

α. Εκρίζωση και προετοιμασία εδάφους (συμπερι-
λαμβάνεται η απώλεια εισοδήματος)

Επενδυτικά 
προγράμματα

Η αγροτική πρόκληση απαιτεί
νέα αναπτυξιακά εργαλεία 
Ανοιχτό το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης αµπελώνων µε ενίσχυση 1.200 ευρώ/στρµ.

Του Πέτρου Αλεξανδρή
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Από τις 18 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν να δέχονται αιτήσεις τα Κέντρα Μελισσοκοµίας 
όλης της χώρας για τις δύο ετήσιες δράσεις των µελισσοκόµων για το έτος 2013.

β. Φύτευση αμπελώνων βάσει ήδη 
αποκτηθέντος δικαιώματος φύτευσης.

γ. Αναφύτευση

δ. Επανεμβολιασμός

ε. Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης

Σύμφωνα με διευκρίνιση του υπουργεί-
ου προς το «Αγρόκτημα», «το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα δεν επιδοτεί την 
φυσική ανανέωση γηρασμένων και μη 
παραγωγικών αμπελώνων. Όμως ο πα-
ραγωγός μπορεί να αλλάξει ποικιλία 
(βελτίωση ποιότητας-εμπορικότητας), 
αγροτεμάχιο (με σκοπό την επιλογή κα-
ταληλότερων τεμαχίων) και να αλλάξει 
σύστημα διαχείρισης (υποστήλωση, κα-
τασκευή αναβαθμίδων).

Στις προϋποθέ-
σεις της ΚΥΑ για 
τη συµµετοχή στο 
πρόγραµµα, δεν 
συµπεριλαµβάνεται η 
συνεργασία του γε-
ωργού µε γεωπόνο.

Οι µελετητές γεωπόνοι ζητούν τη βελτίωση του συστήµα-
τος διασταύρωσης στοιχείων µεταξύ τίτλων και ΟΣ∆Ε.

Ταβέρνες, εργαστήρια ζυμαρι-
κών, ψωμιού, μπισκότων και μαρμελά-
δας, μικρές ποτοποιίες για ρακή ή τσίπουρο, 
παραδοσιακοί ξενώνες: Μερικά από τα παραδείγμα-
τα επενδύσεων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν 
από τον Άξονα 3 του Προγράμματος Αγροτικής Ανά-
πτυξης, μόνο για επαγγελματίες αγρότες και νέους 
γεωργούς. Στις τρεις προκηρύξεις των Μέτρων 311, 
312 και 313 του Άξονα 3, το υπουργείο δίνει προθε-
σμία μέχρι τις 24 Απριλίου. 

Προγράμματα μελισσοκόμων
Από τις 18 Φεβρουαρίου ξεκίνησαν να δέχονται 
αιτήσεις τα Κέντρα Μελισσοκομίας όλης της χώ-
ρας για τις δύο ετήσιες δράσεις των μελισσοκόμων 
για το έτος 2013: «Αντικατάσταση κυψελών» και 
«Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας».

Ενισχύονται δουλειές 
στη Μεταποίηση
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Τα συµβόλαια φέρνουν ενίσχυση
Πρωτοποριακά προγράµµατα συνοδεύουν τη νέα ΚΑΠ

Ειδικό πρόγραμμα που θα ενι-
σχύει τη συμβολαιακή γεωργία και 
κτηνοτροφία, εξετάζει το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο 
των διαθέσιμων αναπτυξιακών 
εργαλείων της νέας προγραμματι-
κής περιόδου 2014-2020.
Χωρίς να είναι ακόμα γνωστές 
πολλές από τις πτυχές του νέου 
προγράμματος, αυτό που φαίνεται 
να κυριαρχεί ως άποψη είναι η 

θέσπιση κινήτρων για την πιo 
στενή συνεργασία των παραγωγών 
αγροτικών προϊόντων με τους υπό-
λοιπους κρίκους της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Η αίσθηση που υπάρχει 
είναι ότι η κυβέρνηση αναζητά 
τρόπους για να ακολουθήσει την 
παγκόσμια τάση στις αναπτυγμένες 
αγορές, που θέλει τις μεγάλες με-

ταποιητικές μονάδες και τα ισχυρά 
δίκτυα λιανικής στο χώρο των 
τροφίμων να αναζητούν τρόπους 
συστηματικότερης συνεργασίας με 
τους παραγωγούς, έτσι ώστε να 
καλύπτουν βάσει συμβάσεων τις 
ανάγκες τους σε αγροτικά προϊόντα 
και να περιορίζουν μ’ αυτό τον 
τρόπο τις μεγάλες διακυμάνσεις 

στις τιμές. Είναι σαφές ότι η 
παραπάνω διαδικασία έχει να κάνει 
με την όλο και μεγαλύτερη ζήτηση 
που παρουσιάζουν τα αγροτικά 
προϊόντα στις διεθνείς αγορές και 
την άνοδο που καταγράφεται τα 
τελευταία χρόνια στα χρηματιστήρια 
των εμπορευμάτων.  
Σε ό,τι αφορά πάντως στη χώρα 
μας, οι παραπάνω σκέψεις 
έρχονται να «συνδεθούν» και 
με τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά 
προγράμματα που συντάσσει αυτό 
τον καιρό ο όμιλος της Πειραιώς-
ΑΤΕbank.

Πολύ μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον επενδυτών-αγροτών στα 
φωτοβολταϊκά για συμμετοχή στον πρώτο Σύνδεσμο που 
ιδρύθηκε στις 11 Μαρτίου. Κι επειδή τα μέλη ξεπέρασαν τα όρια 
της Θεσσαλίας, από «ΘΕΣΑΦΩΣ» μετονομάστηκε σε Πανελλήνιο 
Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Αγροτικών Φωτοβολταϊκών Πάρκων. 
Ανάμεσα στα μέλη της προσωρινής διοίκησης είναι ο Κώστας 
Σπανούλης από τη Λάρισα, 51 ετών, ο Κώστας Γιωτάκος από 
την Καρδίτσα, 42 ετών, και ο Θάνος Παπαδημητρίου από τη 
Λάρισα, 50 ετών.

Πρόγραμμα δανειοδότησης με 
«βορειο-ευρωπαϊκά» χαρακτη-
ριστικά, το οποίο σε πρώτη φάση 
αφορά οκτώ κλάδους της αγροτικής 
παραγωγής, όπως το βιομηχανικό 
ροδάκινο και το κριθάρι, όπου όλοι 
οι συντελεστές «δένονται» μεταξύ 
τους με συμβόλαια, ετοιμάζει το 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε 
συνεργασία με τον Όμιλο Τράπεζας 
Πειραιώς - ATEbank. 
Ο λόγος, φυσικά, που επιλέχθηκαν 
αυτοί οι «συμβολαιοποιημένοι» 
κλάδοι είναι το γεγονός ότι πέρα 
από την ανάγκη για σίγουρη 
χρηματοδότηση, προσφέρουν και 
εξασφαλισμένη αποπληρωμή των 
δανείων τους σε ετήσιο κύκλο. 
Και παρόλο που για την ελληνική 
πραγματικότητα πρόκειται για έναν 
διαφορετικής φιλοσοφίας τύπο 
δανεισμού, πρέπει να σημειωθεί ότι 
στην Ευρώπη τέτοια προγράμματα 
εφαρμόζονται εδώ και χρόνια από 
τράπεζες όπως η Rabobank.
Το επόμενο διάστημα θα οριστι-
κοποιηθούν οι βασικοί άξονες 
του χρηματοδοτικού πλάνου, με 
πιο ελαστικούς όρους αποπλη-
ρωμής προσαρμοσμένους στη 
νέα πραγματικότητα αλλά και στις 
ιδιαίτερες συνθήκες παραγωγής 
κάθε προϊόντος.

Ευέλικτη 
δανειοδότηση

ςυνδεςμός αγρότιΚΩν φΩτόβόλταΪΚΩν 

Τα ισχυρά δίκτυα λιανικής 
αναζητούν συστηματικότερη 
συνεργασία με τους παραγωγούς

    ειδηςεις
       επιΚαιρότητα&
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Φορολογικά κίνητρα για 
νέους αγρότες αντίστοιχα με 
αυτά που έχουν θεσπιστεί 
για νέους επιχειρηματίες και 
ελεύθερους επαγγελματίες, 
εξετάζει η κυβέρνηση. Όπως 
αποκάλυψε ο εισηγητής της 
ΝΔ για το φορολογικό, Απ. 
Βεζυρόπουλος στο πλαίσιο 
ημερίδας που διοργάνωσαν 
η ΕΤΑΓΡΟ, το ΓΕΩΤΕΕ και η 
ΠΕΝΑ για τη φορολόγηση 
και τη βιωσιμότητα των 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 
στο τραπέζι των διαπραγ-
ματεύσεων για το νέο 
φορολογικό (σ.σ. αναμένεται 
να έρθει στη Βουλή το Μάιο) 
έχει πέσει πρόταση για 
χαμηλότερους φορολογι-
κούς συντελεστές για τους 
νέους επαγγελματίες του 
αγροτικού χώρου. Σημει-

ώνεται ότι, σύμφωνα με 
τον τελευταίο φορολογικό 
νόμο, οι νέοι επιτηδευματίες 
φορολογούνται με μειωμένο 
κατά 50% συντελεστή (13%) 
για τα πρώτα 10.000 ευρώ 
των εσόδων τους κατά την 
πρώτη τριετία άσκησης του 
επαγγέλματός τους. Σύμ-
φωνα με το βουλευτή της 
ΝΔ, η πρόταση «έχει ισχυρή 
νομιμοποιητική βάση» και 
έχει σοβαρές πιθανότητες 
να υλοποιηθεί. 

Οι δύο πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο, ο Αμερικανός ιδρυτής της 
Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, και ο Μεξικανός μεγιστάνας των Μ.Μ.Ε., Κάρλος Σλιμ, 
επένδυσαν εκατομμύρια δολάρια για την επέκτασή τους στην ίδρυση ενός 
κέντρου αγροτικής έρευνας στο Μεξικό. Τα νέα εργαστήρια και θερμοκήπια θα 
διπλασιάσουν τις δυνατότητες του Διεθνούς Κέντρου Βελτίωσης Αραβοσίτου 
και Σίτου (CIMMYT), που τη δεκαετία του ‘70 είχε πρωταγωνιστήσει στην Πράσι-
νη Επανάσταση της Λατινικής Αμερικής. «Πιστεύουμε ότι αυτή τη στιγμή ζούμε 
την αρχή μιας νέας αγροτικής επανάστασης που θα εξασφαλίσει την επισιτιστι-
κή ασφάλεια για τις μελλοντικές γενεές», δήλωσε ο Τόμας Λάμπκιν, διευθυντής 
του CIMMYT, στα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων,. Στις νέες εγκαταστάσεις 
περιλαμβάνεται και μία τράπεζα γενετικού υλικού όπου φυλάσσονται 130.000 
ποικιλίες σίτου και 28.000 ποικιλίες αραβοσίτου από όλο τον κόσμο.

Οι κροίσοι επενδύουν στη γεωργία Χαμηλότερόι φόρόι 
για νεόυς αγρότες
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Το BELEM 0.8 MG της SBM Developpement, το οποίο 
διανέμει στην Ελλάδα η ΕΛΑΝΚΟ Ελλάς ΑΕΒΕ, είναι 
πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο εδάφους, σε μορφή μικρό-
κοκκων (MG) για την καταπολέμηση των σιδηροσκού-
ληκων και της Diabrotica virgifera. Δρα διά επαφής και 
στομάχου στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμπο-
δίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες 
των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια 
συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, που οδηγεί 
σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων. 
● Μεγάλο ρόλο στην αποτελεσματικότητά του παίζει η 
καινοτόμος φόρμουλά του. Οι μικρόκοκκοι (ειδικό βάρος: 
1,593g/ cm3) με βάση το ανθρακικό ασβέστιο, 

δεν διαλύονται από το νερό και πα-
ραμένουν για μεγάλο διάστημα 

στο έδαφος, προστατεύοντας τα νέα φυτά. Αυτό περιορίζει 
στο ελάχιστο τον κίνδυνο ρύπανσης των υπόγειων νερών. 
● Μοναδικός τρόπος εφαρμογής, με τη χρήση των 
διασκορπιστών της SBM Dèveloppement για την άριστη 
κατανομή του προϊόντος στη γραμμή σποράς και την μέ-
γιστη προστασία των φυτών. ● Δεν έχει ενοχλητική οσμή, 
ούτε σκόνη. ● Κατάλληλο για όλα τα είδη εδαφών. ● Δεν 
φέρει σήμανση τοξικότητας για τον άνθρωπο.
Φάσμα Δράσης:
Εγκεκριμένες καλλιέργειες:  Αραβόσιτος, Ηλίανθος και 
Σόργο. Στόχος: Σιδηροσκούληκα (Agriotis sp.), Διαμπρό-
τικα (Diabrotica virgifera). Δόση: 1,2 κιλά/στρέμμα.  Μέ-
γιστος Αριθμός εφαρμογών: 1 εφαρμογή ανά καλλιεργη-
τική περίοδο. Χρόνος εφαρμογής: Με τη μηχανή σποράς, 
γραμμικά, κατά τη σπορά.

Πρόλαβε το τρένο 
φέτος το σπαράγγι 
Με σύμμαχο τον καιρό, ο οποίος 
ευνοεί την ωρίμανσή του, το ελληνικό 
σπαράγγι φέτος διανύει μια από τις πιο 
πρώιμες χρονιές του.  Την ίδια στιγμή 
στη Γερμανία ο βαρύς χειμώνας φαί-
νεται ότι θα καθυστερήσει την έξοδο 
του εγχώριου προϊόντος στην αγορά 
δίνοντας ένα σημαντικό πλεονέκτημα 
στην ελληνική παραγωγή, που, ούσα 
εξαγωγική κατά 90%, πλήττεται από 
την προσπάθεια των αγορών-στόχων, 
όπως η Γερμανία, να αυξήσουν την 
αυτάρκειά τους. Ας σημειωθεί και η 
μείωση των εκτάσεων της καλλιέρ-
γειας στην Ελλάδα κατά 50-70% στα 
κυριότερα κέντρα παραγωγής.

Ήρθε για να μείνει 
η άνοδος στο λάδι
Επιβεβαιώνονται οι εκτιμήσεις για 
πολύ μεγάλη μείωση της παραγωγής 
ελαιολάδου στην Ισπανία, με αποτέ-
λεσμα να παρατηρείται μια σταθερο-
ποίηση των τιμών στα 3 ευρώ κατά 
μέσο όρο για το εξαιρετικά παρθένο 
και 2,84 για το παρθένο. Σύμφωνα με 
τα τελευταία στοιχεία του Διεθνούς 
Συμβουλίου Ελαιολάδου, η παγκόσμια 
παραγωγή υπολογίζεται στους 2,5 
εκατ. τόνους, με το μεγαλύτερο μέρος 
της μείωσης να αποδίδεται στην Ισπα-
νία. Ας σημειωθεί πως την περίοδο 
2011/12 η παγκόσμια παραγωγή είχε 
ανέλθει στα επίπεδα ρεκόρ των 3,4 
εκατομμυρίων τόνων. 

Σε ράλι διαρκείας  
η ελαιοκράμβη 
Αλλεπάλληλα ρεκόρ σημειώνει η 
τιμή της ελαιοκράμβης στην αγορά της 
Κίνας, δημιουργώντας τις συνθήκες για 
μια ακόμη χρονιά υψηλών τιμών. Τα 
παγκόσμια αποθέματα ελαιοκράμβης 
βρίσκονται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και 
η αναπλήρωσή τους δεν θα μπορέσει 
να πραγματοποιηθεί την επόμενη 
εμπορική περίοδο, σύμφωνα με τον Oil 
World.  Στην Ευρώπη, το πρώτο εξά-
μηνο του 2013, η ελαιοκράμβη που θα 
οδηγηθεί στις βιομηχανίες υπολογίζεται 
στους 9,68 εκατ. τόνους, από 10,55 
εκατ. τόνους πέρυσι. Εκτιμάται πως η 
ΕΕ θα αυξήσει τις εισαγωγές στους 3 
εκατ. τόνους την περίοδο 2012-13. 

«Γέφυρα» σύνδεσης του 
αγροτικού τομέα με τα ξενοδο-
χεία «ρίχνουν» οι συνεταιριστι-
κές τράπεζες της Κρήτης που 
δημιούργησαν ένα νέο τραπεζικό 
προϊόν για την άμεση πληρωμή 
των αγροτών: Αξιολογούν και 
πιστοποιούν τις ξενοδοχειακές 
μονάδες για να προεξοφλούν 
τις επιταγές τους όταν θα έρθει 
η ώρα να πληρώσουν τους 
παραγωγούς για τα προϊόντα τα 
οποία τους παραδίδουν. 
Έτσι οι αγρότες θα έχουν τη 
δυνατότητα να συνεχίζουν τις 
καλλιέργειές τους για να εξα-
κολουθήσουν να προμηθεύουν 
τα ξενοδοχεία και να καλύπτουν 
άμεσες οικονομικές υποχρεώ-
σεις των οικογενειών τους. 
Ήδη το νέο χρηματοδοτικό 
προϊόν εγκαινιάζουν η Παγκρήτια 
Συνεταιριστική Τράπεζα και η Συ-
νεταιριστική Τράπεζα Χανίων και 
πιθανότατα να μπουν και άλλες. 
Αν πράγματι λειτουργήσει το νέο 
προϊόν, τότε θα λυθεί ένα από τα 
πιο σημαντικά προβλήματα της 
σύνδεσης του αγροτικού τομέα 
με τον τουριστικό: Το «αγκάθι» 
της πληρωμής με μεταχρονολο-
γημένες επιταγές.

Κρητικό γεύμα 
με τραπεζική 
χρηματοδότηση

τό βεlem πυρόβόλει  εξ επαφης
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όι ζΩνες 
της αγρότιΚης 
αναπτυξης 
Ευκολότερη αδειοδότηση και καλύτερες υποδομές, όπως ρεύμα, νερό, πρόσβαση σε δρόμους 
και κοινή διαχείριση αποβλήτων προβλέπει το σχέδιο των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Περιβάλλοντος για χωροθέτηση ξεχωριστών ζωνών εγκατάστασης ιχθυοκαλλιεργητικών μονάδων, 
θερμοκηπίων και σταύλων εντατικής και ημιεντατικής εκτροφής. Ειδικά για τους τελευταίους, όπως 
ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου της 6ης Μαρτίου ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Αθ. Τσαυτάρης, 
η πρώτη πιλοτική ζώνη θα δημιουργηθεί σε μια έκταση 250 στρμ. κοντά στην Τρίπολη από 5 ή 6 
παραγωγούς βιολογικού γίδινου γάλακτος, για το οποίο ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον μία γαλλική 
εταιρεία, ενώ υπάρχει και τυροκομική μονάδα στην περιοχή.
Σε ό,τι αφορά τα θερμοκήπια, η δημιουργία μίας πρώτης ζώνης στο Αγρόκτημα Ερασμίου Θράκης 
μετράει ήδη δύο επενδύσεις για την καλλιέργεια ντομάτας και κηπευτικών και έχουν ήδη υπογραφεί 
οι σχετικές συμβάσεις μίσθωσης ανάμεσα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τις εταιρείες Πλα-
στικά Θράκης και εμπορίας χάλυβα Έλαστρον.  Το γεγονός ότι ο κλάδος των ιχθυοκαλλιεργειών στην 
Ελλάδα από τα μόλις 7.000 στρέμματα που «απασχολεί» παράγει συνολικό τζίρο 400 εκατ. ευρώ το 
χρόνο αποτελεί σύμφωνα με τον κ. Τσαυτάρη αποκαλυπτικό των τεράστιων δυνατοτήτων του κλάδου, 
ο οποίος αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά με τη θεσμοθέτηση ζωνών που θα αυξάνουν τις εκτάσεις.

Το δείπνο ήταν επίσημο, 
τα φαγητά ήταν ληγμένα 
«Ληγμένα» οπωροκηπευτικά προσφέρθηκαν σε υπουρ-
γούς και κρατικούς αξιωματούχους από όλο τον κόσμο που 
παρευρέθησαν στο Ναϊρόμπι της Κένυας, προσκεκλημένοι 
του ΟΗΕ στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Φόρουμ Υπουργών 
Περιβάλλοντος της UNEP.  Με τον πρωτότυπο αυτό τρόπο, 
οι ιθύνοντες του Οργανισμού θέλησαν να καταδείξουν 
την απίστευτη σπατάλη που γίνεται στα τρόφιμα, η οποία 
οφείλεται και στις αυθαίρετες ημερομηνίες λήξης. Το δείπνο 
περιλάμβανε οπωροκηπευτικά της Αφρικής, τα οποία  
θεωρούνταν ληγμένα, σύμφωνα με τα πρότυπα εμπορίας 
των ευρωπαϊκών σουπερμάρκετ. Όπως επισημάνθηκε, 
συχνά οι έμποροι από την Ευρώπη ακυρώνουν παραγγελίες 
τροφίμων αφού αυτά έχουν συγκομιστεί και αφήνονται 
να σαπίσουν ή χρησιμοποιούνται ως ζωοτροφή. «Κανένα 
επιχείρημα δεν δικαιολογεί την έκταση της απώλειας τροφί-
μων», τόνισε ο Άχιμ Στάινερ, επικεφαλής του Περιβαλλοντι-
κού Προγράμματος του ΟΗΕ, που οργάνωσε το δείπνο.

Με στόχο τον εμπλουτισμό της ήδη 
πλούσιας γκάμας της σε προφυτρω-
τικά (όπως το Merlin fl exx L), αλλά 
μεταφυτρωτικά ζιζανιοκτόνα (Equip 
OD, Buctril) για την καλλιέργεια του 
αραβόσιτου, η Bayer CropScience 
ανέπτυξε ένα νέο σκεύασμα με βάση 
τη δραστική ουσία tembotrione: 
To Laudis® OD είναι ένα νέο εκλεκτικό 
ζιζανιοκτόνο για τη μεταφυτρωτική 
καταπολέμηση δύσκολων πλατύφυλ-
λων αλλά και ετήσιων αγρωστωδών 
ζιζανίων στο καλαμπόκι. Η δράση 
του χαρακτηρίζεται από την έντονη 
λεύκανση των ζιζανίων και την άμεση 
ανάσχεση της ανάπτυξής τους.
Το tembotrione, η δραστική ουσία του 
Laudis® OD, θεωρείται δικαιολογημένα 
η πιο σύγχρονη εξέλιξη στην έρευνα 
μεταξύ των δραστικών της ομάδας των 
τρικετονών καθώς πρόκειται για το 
νεότερο μέλος της ομάδας αυτής.

Συστάσεις χρήσης
Το Laudis® OD μπορεί να χρησιμοποι-
ηθεί σε καλαμπόκι που προορίζεται 
για καρπό και ενσίρωση (όχι σε γλυκό 
καλαμπόκι ή σε καλαμπόκι που προ-
ορίζεται για σποροπαραγωγή) και δεν 

υπάρχει περιορισμός ποικιλίας. 
Οι επεμβάσεις μπορούν να γίνουν 
εφόσον το καλαμπόκι έχει πλήρως 
ανεπτυγμένο το 2ο φύλλο και μέχρι το 
8ο φύλλο. Συστήνεται να εφαρμόζεται 
το Laudis® OD εφόσον η πλειοψηφία 
των ζιζανίων έχει φυτρώσει καθώς 
το βασικό τμήμα για την απορρόφησή 
του είναι η φυλλική επιφάνεια των 
ζιζανίων.

Τα βασικά πλεονεκτήματα
● Νέα δραστική ουσία (tembotrione) 
- Νέα δομή.
● Ελέγχει δύσκολα πλατύφυλλα 
ζιζάνια και ετήσια αγρωστώδη.
● Πλήρης καταπολέμηση των ζιζανί-
ων ενώ είναι εκλεκτικό (ασφαλές) για 
το καλαμπόκι.
● Ευρύ φάσμα δράσης.
● Δρα ταχύτατα (αντοχή στη βροχό-
πτωση).
● Μοναδική τεχνολογία Αντιφυτο-
τοξικού Παράγοντα από τη Bayer 
CropScience.
● Είναι Ελαιώδες Εναιώρημα (OD) 
για μεγαλύτερη ευκολία στη χρήση και 
βέλτιστη κάλυψη της επιφάνειας των 
φύλλων των ζιζανίων.

ζιζανιόΚτόνός δυναμη 
ςε αρμόνια με τη φυςη
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Μια σημαντική μάχη, αν όχι τον πόλεμο, ο οποίος είναι πολύ σκληρός, 
κέρδισαν οι καπνοπαραγωγοί μετά την αναδιατύπωση της νέας Οδηγίας 
για τα τσιγάρα και τα υπόλοιπα προϊόντα καπνού, που αποσαφηνίζει ότι 
δεν τίθεται κανένα θέμα απαγόρευσης συγκεκριμένων ποικιλιών καπνού, 
όπως τα Burley και τα ανατολικού Τύπου. Του λόγου το αληθές επιβεβαίωσε 
σε πρόσφατη τηλεοπτική -όσο και «πυροσβεστική»- παρέμβασή του στο 
Εuractiv ο αρμόδιος Επίτροπος Υγείας, Τόνιο Μπορζ. Ωστόσο, αυτά δεν αρ-
κούν για να καθησυχάσουν παραγωγούς, εμπόρους και βιομηχανία καθώς η 
Επιτροπή δεν θα υποχωρήσει σε άλλα σημεία, όπως η απαγόρευση των slim 
και αρωματικών τσιγάρων και οι δραστικές αλλαγές στη συσκευασία. 

Δεν έληξε ο συναγερμός για τα καπνά

Οριστικό το διαζύγιο ΠΑΣΕΓΕΣ-ΟΣΔΕ

Επιβεβαιώνεται και επίσημα το τέλος του μονοπωλίου της 
ΠΑΣΕΓΕΣ και της Neuropublic στη σύνταξη των δηλώσεων ΟΣΔΕ. 
Ο υπουργός  Αγροτικής Ανάπτυξης εξήγησε, κατά τη διάρκεια της 
συνέντευξης Τύπου της 6ης Μαρτίου, ότι η διαδικασία είναι ανοιχτή 
και όποιος θέλει θα μπορεί να κάνει μόνος του τη δήλωσή του μέσω 
Ίντερνετ. Μοναδική προϋπόθεση είναι να ζητήσει κωδικό από τον 
ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι τις 25 Απριλίου είτε είναι αγρότης είτε γεωπόνος 
μελετητής. Επίσης, ξεκαθαρίστηκε ότι είναι η τελευταία χρονιά 
που υπογράφεται ανανέωση της σύμβασης για τη συγκέντρωση 
των δηλώσεων ΟΣΔΕ με την κοινοπραξία ΠΑΣΕΓΕΣ-Neuropublic. 
Το ερώτημα είναι, τώρα, από πού θα αντλούν έσοδα οι Ενώσεις 
Αγροτικών Συνεταιρισμών που «φυτοζωούσαν» από τις δηλώσεις 
και τις εκτυπώσεις αντιγράφων. Μετά από επίμονες ερωτήσεις για 
τις περιπτώσεις υπερβολικών χρεώσεων από τη μεριά των ενώσε-
ων το 2011 και το 2012, τόσο ο υπουργός, Θ. Τσαυτάρης όσο και ο 
νέος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γ. Αποστολάκος, απάντησαν ότι για το 
2013 η υποβολή δηλώσεων θα είναι δωρεάν και οποιαδήποτε άλλη 
παροχή από τις Ενώσεις θα τιμολογείται χωριστά.

 Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον από ελλη-
νικούς ομίλους αλλά και ξένα funds προσελκύει 
ο χώρος των υδροπονικών καλλιεργειών. 
Η προοπτική των υψηλότατων αποδόσεων (σε 
σχέση με τις «συμβατικές» μεθόδους) και η 
αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού που 
παραμένει ανεκμετάλλευτο σε πολλές περιοχές 
της χώρας, λειτουργούν ως «μαγνήτης» ακόμα 
και για επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι σήμερα δεν 
είχαν καμία σχέση με την παραγωγή τροφίμων.
Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγματα της 
Έλαστρον  Χαλυβουργικά Προϊόντα και της 
Πλαστικά Θράκης που δρομολογούν επενδύσεις 
αρχικού ύψους 2 εκατ. ευρώ και 1,9 εκατ. ευρώ 
αντίστοιχα στο νομό Ξάνθης σε εκτάσεις 225 
στρεμμάτων που εξασφάλισαν με μίσθωση 
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.  Σε 
βάθος δεκαετίας τα επενδυτικά σχέδια των δυο 
ομίλων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 15 εκατ. 
ευρώ έκαστο και θα παράγουν ντομάτα για την 
εγχώρια αγορά αλλά και για εξαγωγές. 
Νέα επένδυση, όμως, δρομολογεί στο Κιλκίς 
και ο όμιλος Ευθυμιάδη-Redestos, ο οποίος 
ήδη λειτουργεί μονάδα υδροπονικής παρα-

γωγής ντομάτας (η γνωστή μας «Lucia») στην 
Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Η εταιρεία βρίσκεται 
σε διαπραγματεύσεις με τη Hasadd Food 
Company, τη μεγαλύτερη σε μέγεθος εταιρεία 
του Κατάρ στον αγροτοκτηνοτροφικό τομέα, που 
ενδιαφέρεται να συμμετάσχει ως στρατηγικός 
συνεταίρος.  Τα έργα αυτά έρχονται να προστε-
θούν στα άλλα δύο μεγάλα πρότζεκτ που έχουν 
υλοποιηθεί τα τελευταία επτά χρόνια στη Δράμα, 
τα Θερμοκήπια Δράμας Α.Ε. και τη Wonderplant. 
Στην πρώτη περίπτωση μιλάμε για μια εταιρεία 
του ομίλου ΙΤΑ που ιδρύθηκε το 2006 και 
παράγει ετησίως πάνω από 2.200 τόνους 
χρωματιστών πιπεριών που εξάγονται στη Μ. 
Βρετανία. Η εγκατάσταση εκτείνεται σε 100 
στρμ. και το κόστος της άγγιξε τα 19 εκατ. 
ευρώ.  Η Wonderplant είναι το αποτέλεσμα της 
προσπάθειας μιας ομάδας επιχειρηματιών από 
το χώρο των τροφίμων (Σπ. Θεοδωρόπουλος, 
Σταύρος Νένδος,  Αχιλλέας Φώλιας, Μιχάλης 
Αραμπατζής , Θέμης Μακρής). Το συγκρότημα 
έχει έκταση 120 στρεμμάτων και έχει δυνατότητα 
παραγωγής 7.000 τόνων ντομάτας ετησίως. Το 
κόστος της επένδυσης άγγιξε τα 24 εκατ. ευρώ. 

μπαραζ επενδυτιΚΩν
ςΧεδιΩν ςτην υδρόπόνια
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SIMON SMITS

Το συνεταιριστικό πνεύµα, οι µεγάλοι κλήροι 
και η συνεργασία µεταξύ των κυβερνήσεων, 
του ιδιωτικού τοµέα, των πανεπιστηµίων και 
του αγροτικού κόσµου δηµιούργησαν το θαύµα 
της Ολλανδίας, σύµφωνα µε τον υπουργό Εξω-
τερικού Εµπορίου της χώρας, Σάιµον Σµιτς.
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Εγένετο το θαύµα 
της Ολλανδίας

To «χρυσό τρίγωνο» πάνω στο οποίο έχει θεµελιωθεί το 
επιτυχηµένο µοντέλο ανάπτυξης της αγροτικής οικονοµίας 
στην Ολλανδία ανέλυσε ο υφυπουργός Εξωτερικού 
Εµπορίου της χώρας από το βήµα του Συνεδρίου του 
Economist που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη.

«Θα σας μιλήσω εν τάχει για τη γεωργική πολιτική της Ολλανδίας και για τη δική 
μας εμπειρία στον αγροτικό τομέα. Βλέπετε τον τίτλο του Συνεδρίου, είναι η 
επιτάχυνση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης. Είναι ιδιαίτερα επίκαι-

ρο το θέμα για την Ελλάδα, αλλά όχι μόνο για την Ελλάδα. 

Ας γυρίσουμε πίσω, στη δεκαετία του '50 στην Ολλανδία. Τότε λοιπόν ξεκινήσαμε ένα 
πολύ σημαντικό πρόγραμμα κατανομής της γης και αναδασμού. Ουσιαστικά οι γεωργοί 
αναδιαρθρώσαμε τη γη. Στόχος του ήταν μια καλύτερη δομή στη γεωργία και το αποτέλε-
σμα ήταν μια αύξηση στο μέσο μέγεθος των αγροκτημάτων. Από 6 εκτάρια τη δεκαετία 
του '50 και '60 τα αγροκτήματα μετεξελίχθηκαν στα 60-70 εκτάρια. Το πρόγραμμα βελτί-
ωσε πολλά πράγματα στον τομέα της γεωργικής παραγωγής. Έτσι λοιπόν η Ολλανδία είναι 
η δεύτερη χώρα σε εξαγωγές αγροτικών προϊόντων.

Μετά είχαμε τη δεκαετία του '70, όπου υποφέραμε από την ενεργειακή κρίση. Το μεγά-
λο ερώτημα που τέθηκε τότε ήταν αν θα έπρεπε να συνεχίσουμε με τα κηπευτικά γιατί 
χρειαζόταν πολλή ενέργεια. Και αυτό φυσικά είναι πολύ επίκαιρο θέμα και σήμερα στην 
Ελλάδα, το θέμα της ενέργειας.

Οι κυβερνήσεις λοιπόν και οι καλλιεργητές και οι τράπεζες κάθισαν μαζί και από κοινού 
αποφάσισαν να μην βάλουν τέλος στα κηπευτικά. Συνέταξαν μια στρατηγική και το αποτέ-
λεσμα ήταν ότι ο τομέας των κηπευτικών στην Ολλανδία είναι σήμερα ο μεγαλύτερος ερ-
γοδότης στην Ολλανδία. Έχουμε 20.000 παραγωγούς αλλά έχουμε πάνω από μισό εκατομ-
μύριο ανθρώπων που δουλεύουν σε συναφείς τομείς. Για να κρατήσουμε αυτή τη θέση, 
η κυβέρνηση, τα πανεπιστήμια και ο ιδιωτικός τομέας εισήγαγαν μια πολιτική κορυφαίου 
τομέα, μια πολύ στενή συνεργασία μεταξύ των τριών παικτών, των τριών εμπλεκομένων 
φορέων. Πρόκειται για μια συνεργασία που μπορεί να συγκριθεί με ένα «χρυσό τρίγωνο» 
και που διασφαλίζει τα καλά αποτελέσματα.
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«Επιταχύνοντας την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα ήταν ο τίτλος του Ευρω-
παϊκού Συνεδρίου Αγροτικής Ανάπτυξης του 
Economist που πραγματοποιήθηκε στις 7 Φε-
βρουαρίου στο Hyatt Regency Θεσσαλονίκης.

Πάνω από 60% των 
αγροτικών προϊόντων 
που παράγονται 
σήμερα στην Ολλανδία 
αποτελούν προϊόντα 
συνεταιρισμών.

Το μέγεθος μετρά-
ει στη γεωργική 
παραγωγή, όπως 
έδειξε το παράδειγμα 
της Ολλανδίας με την 
ανακατανομή της γης.

Ο τομέας των κηπευ-
τικών στην Ολλανδία 
είναι σήμερα ο μεγα-
λύτερος εργοδότης 
στη χώρα με 500.000 
εργαζομένους.

Γιατί όλα αυτά είναι επίκαιρα για την Ελλάδα; 

Η Ελλάδα έχει πολλά φυσικά πλεονεκτήματα, έχετε πολύ καλή φήμη όσον αφο-
ρά την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων σας. Οι εξαγωγές σας έχουν αυξηθεί 
τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο υπάρχει πάντα περιθώριο βελτίωσης.

Βάσει της εμπειρίας που έχουμε αποκομίσει στην Ολλανδία, πιστεύουμε ότι ο το-
μέας των κηπευτικών στην Ελλάδα θα καταφέρει πολλά σε πολλούς τομείς. Πολ-
λά από τα προϊόντα είναι υψηλής ποιότητος, μπορείτε ν’ αξιοποιήσετε τα μικρά 
και βιώσιμα βιολογικά προϊόντα που είναι μικρή αγορά, αλλά πολύ σημαντική 
στην Ευρώπη. Επίσης ίσως να γίνει κι ένας συνδυασμός μεταξύ του γεωργικού 
τομέα και του τουρισμού, το οποίο κερδίζει έδαφος και στην Ολλανδία. Μία 
ανοιχτή Ευρώπη και μια κοινή αγορά, απαιτεί ανταγωνιστική παραγωγή. Έτσι 
όλη η αλυσίδα θα πρέπει να βασιστεί σε επιστημονικό υπόβαθρο και πρέπει η 
οργάνωσή της και διαχείρισή της να γίνεται σωστά για να είναι ανταγωνιστική.

Ένα σημαντικό στοιχείο είναι η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. 
Πάνω από 60% των αγροτικών προϊόντων μας στην Ολλανδία είτε πρόκειται για 
λαχανικά, γαλακτοκομικά, αποτελούν προϊόντα συνεταιρισμών.

Μάθαμε ότι μακροπρόθεσμα, οι επιδοτήσεις μόνο δεν αρκούν. Οι πιο επιτυχη-
μένοι τομείς στη γεωργία είναι αυτοί που είναι αυτόνομοι. Και θα συνειδητοποι-
είτε ότι δεν υπάρχουν χρήματα, τόσο στην Ελλάδα όσο και αλλού, οπότε δεν 
υπάρχουν άλλες εναλλακτικές. Η δική μου κυβέρνηση είναι στη διάθεση της 
Ελλάδας, στη διάθεσή σας για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.

Είμαστε εδώ πέρα για να σας βοηθήσουμε, όχι για να σας επιβάλλουμε, όχι για 
να σας υποδείξουμε πώς θα τα κάνετε. Θέλουμε απλά να σας δώσουμε τις ιδέες 
μας, να σας πούμε τι λειτούργησε για μας. Ίσως να μη λειτουργήσει για σας ή 
να λειτουργήσει εν μέρει, αλλά τουλάχιστον θα δείτε τι έχει λειτουργήσει για 
κάποιους άλλους. 

Το βασικό όπως είπα είναι η συνεργασία. Συνεργασία και συμπράξεις χρειάζο-
νται μεταξύ Ελλάδας και Ολλανδίας.»
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Ανάλυση του Λεωνίδα Κουρμαδά

Την πιο κρίσιμη περίοδο διανύουν οι δια-
πραγματεύσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική 
Πολιτική. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν 
αποσαφηνιστεί πλέον οι προθέσεις της Κο-
μισιόν και του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ το 
ελληνικό υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 
έχει σχηματίσει το αρχικό  πλάνο του για τη 
νέα προγραμματική περίοδο.

Οριστική είναι η μετάθεση εφαρμογής της 
νέας ΚΑΠ κατά ένα χρόνο, διάστημα κατά το 
οποίο θα παραμείνουν σε ισχύ τα ιστορικά 
δικαιώματα (έστω και με μια οριζόντια περι-
κοπή της τάξεως του 12-15%), ενώ δεδομένη 
θα πρέπει να θεωρείται πλέον και η πλήρης 
(όχι σταδιακή) εφαρμογή του νέου καθεστώ-
τος από την 1η Ιανουαρίου του 2015.

Δύο κατηγορίες 
Με βάση το μοντέλο της περιφερειοποίησης, 
θα ισχύσουν δύο κατηγορίες δικαιωμάτων, 
τα στρεμματικά για τους γεωργούς στα 38,5 
ευρώ και τα εκτατικά για τους κτηνοτρό-

φους στα 23,7 ευρώ. Στα παραπάνω δικαι-
ώματα ενσωματώνονται η βασική ενίσχυση 
και το λεγόμενο πρασίνισμα, ενώ ένα μικρό 
περιθώριο για αύξηση των αντίστοιχων 
ποσών προκύπτει από τους ειδικούς φακέ-
λους των Νέων Γεωργών (1%), των φυσικών 
περιορισμών (3%), των συνδεδεμένων ενι-
σχύσεων (7%) και του Εθνικού Αποθέματος 
(3%). Υπενθυμίζεται ότι ο βοσκότοπος που 
απαιτείται για την κατοχύρωση ενός δικαιώ-
ματος στην περίπτωση εκτροφής Μεγάλων 
Μονάδων Ζώων (αγελάδες, ίπποι κ.ά.) είναι 
στα 10 στρέμματα, ενώ στην περίπτωση των 
αιγοπροβάτων η σχέση διαμορφώνεται στο 
1/6 (1 ΜΜΖ=6 αιγοπρόβατα).

Το ένα και μοναδικό ποσό-βάση ως αφετη-
ρία αφήνει το πεδίο επιλογών στον αγρότη 
ελεύθερο και σημαίνει ότι για πρώτη φορά 
μετά την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια να 
ανοίξουν οι ορίζοντες στον τομέα της αγρο-
τικής παραγωγής. 
Τα νέα δεδομένα απελευθερώνουν την 
αγροτική επιχειρηματικότητα και δίνουν τη 

δυνατότητα σε κάθε φυσικό πρόσωπο ή φο-
ρέα που θα ήθελε να δραστηριοποιηθεί στο 
συγκεκριμένο τομέα να κινηθεί με άνεση 
και χωρίς τις αγκυλώσεις που δημιουργού-
σαν τα ιστορικά δικαιώματα. 

Έτσι, οι συντελεστές της αγροτικής παρα-
γωγής, με γνώμονα τη ζήτηση των αγορών, 
θα μπορούν να προγραμματίζουν σε βάθος 
χρόνου και χωρίς ιδιαίτερες δεσμεύσεις για 
την επιλογή των καλλιεργειών ή των εκτρο-
φών αντίστοιχα, σχεδιάζοντας παράλληλα 
και τις κατάλληλες επενδύσεις χωρίς το 
φόβο μιας ενδεχόμενης βίαιης μεταβολής 
των κανόνων και του περιβάλλοντος. 
Αυτό βέβαια σημαίνει ότι, εκτός από τους 
νέους ή και μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώ-
πους των χωριών και των πόλεων που θα 
επιλέξουν ως πεδίο δράσης τον τομέα της 
αγροτικής παραγωγής, χώρος για ανάπτυξη 
της συγκεκριμένης δραστηριότητας δημι-
ουργείται και για μεγάλα εταιρικά σχήματα 
ή κεφαλαιούχους που θα θελήσουν να επεν-
δύσουν σε αξιοποίηση της καλλιεργήσιμης 
γης και σε παραγωγή αγροτικών προϊόντων.

Αλλάζει τα πλάνα 
το τσεκ που έρχεται το 2015

κοινη αγροτικη πολιτικη

Μέρα με τη μέρα συνειδητοποιούν οι συντελεστές της γεωργικής 

παραγωγής τις συνέπειες που θα έχει η μεταρρύθμιση της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής από τη στιγμή που επιβάλλει το ίδιο ποσό ενίσχυσης 

ανεξάρτητα από το προϊόν της κάθε εκμετάλλευσης.
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Ένα χρόνο μετά 
Η εφαρμογή της αναθεωρημένης ΚΑΠ κι-
νείται με ένα χρόνο καθυστέρηση και, αντί 
για την περίοδο 2014-2020, καλύπτει την 
περίοδο 2015-2021. Έχοντας αυτό το στοι-
χείο στα χέρια τους, ως το πλέον σίγουρο 

για τη χρονιά που έρχεται, οι αγρότες μπο-
ρούν να οργανωθούν από τώρα για το πώς 
θα συγκεντρώσουν τα κεφάλαια που χρειά-
ζονται, για μια ενδεχόμενη αλλαγή στη δι-
άρθρωση της εκμετάλλευσής τους. Έμπει-
ροι αναλυτές εκτιμούν ότι το νέο θεσμικό 

πλαίσιο για τον υπολογισμό των άμεσων 
ενισχύσεων και ειδικά η απλοποίηση της 
διαδικασίας ενεργοποίησης των δικαιωμά-
των (άμεσα και με μόνο στοιχείο τη δή-
λωση της καλλιέργειας ή της εκτροφής) 
παρέχει τη δυνατότητα σε όποιον μπορεί 
και θέλει να δραστηριοποιηθεί στο χώρο, 
να ασχοληθεί ενεργά με τον τομέα της 
αγροτικής παραγωγής.

Η ισχύς των ιστορικών δικαιωμάτων πα-
ρατείνεται κατά ένα έτος (2014), χρονιά 
κατά την οποία ωστόσο οι υφιστάμενες 
ενισχύσεις θα υποστούν μια οριζόντια 
περικοπή της τάξεως του 10-15% προσαρ-
μοζόμενες στο νέο πολυετές δημοσιονο-
μικό πλαίσιο της Ε.Ε. Πολλοί αναλυτές 
βέβαια υποστηρίζουν ότι ανεξάρτητα από 
την «ανώμαλη προσγείωση» στην οποία 
θα υποχρεωθούν την 1η Ιανουαρίου 2015 
οι κάτοχοι ιστορικών δικαιωμάτων, καθώς 
είναι βέβαιο πως το λεγόμενο «τσεκ» 
τους θα υποστεί σημαντική μείωση, δια-
τηρούν τον πρώτο λόγο να είναι και πάλι 
αυτοί που θα δώσουν τον τόνο της επό-
μενης μέρας.

Παράταση των δικαιωμάτων φύτευσης νέων αμπελώνων ως το 2030 ψήφισε η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα νέα καθεστώτα 
ενισχύσεων

Έξτρα
Νέοι γεωργοί 1%  20.300.000

Φυσικοί περιορισμοί 3% 61.500.000

Συνδεδεμένες 7% 143.500.000

Εθνικό απόθεμα 3% 61.500.000

Τσεκ
Γεωργοί 38,5  ευρώ/δικαίωμα

Κτηνοτρόφοι 23,7 ευρώ/δικαίωμα

Βασική ενίσχυση 56% 1.148.000.000

Πρασίνισμα 30% 615.000.000
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Οι ευκαιρίες
Μια πρώτη εκτίμηση είναι ότι οι σημερινοί 
κάτοχοι αγροτικής γης, όπως και οι νεότε-
ροι διάδοχοί τους σε ό,τι αφορά την κατοχή, 
θα επανεκτιμήσουν το περιβάλλον της νέας 
ΚΑΠ αλλά και τις οικονομικές συνθήκες στη 
χώρα. Έτσι, θα θελήσουν να κινηθούν με 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά την 
ανάπτυξη οικονομικής δραστηριότητας στον 
αγροτικό χώρο. Όποιοι αξιοποίησαν σωστά 
τα ιστορικά δικαιώματα και επένδυσαν στη 
δουλειά τους, ενισχύοντας τις υποδομές και 
διευρύνοντας τη δραστηριότητά τους, έχουν 
βάλει τις βάσεις για αξιοποίηση των ευκαιρι-
ών που δημιουργεί ο «ανοικτός στίβος» της 
νέας ΚΑΠ και ο χρόνος λειτουργεί προς όφε-
λός τους.

Όλα αυτά βέβαια μένει να επιβεβαιωθούν 
στην πράξη και με την προϋπόθεση πάντα 
ότι η πολιτική ηγεσία του αγροτικού χώρου 
δεν θα υποκύψει σε μια «χαλάρωση» της 
«συνταγής», όσον αφορά το καθεστώς των 

άμεσων ενισχύσεων, θυσιάζοντας τον ανα-
πτυξιακό χαρακτήρα της ΚΑΠ.

Η μετάβαση στο νέο καθεστώς ενισχύσεων 
θα είναι ολοκληρωτική και όχι μεταβατική, 
επομένως οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύσουν στο 
σύνολό τους από την 1η Ιανουαρίου του 2015. 
Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν πως αυτή 
η «καθαρή» και ισότιμη επανεκκίνηση θα φέ-
ρει σε δύσκολη θέση τους κατόχους μικρών 
και μεσαίων εκμεταλλεύσεων (για τα ελληνι-
κά πάντοτε δεδομένα). Κι αυτό γιατί κινδυνεύ-
ουν από τη συγκέντρωση της αγροτικής γης 
σε λιγότερα χέρια ισχυρών επαγγελματιών 
του χώρου. Οι «ισχυροί», με τη σειρά τους, 
κινδυνεύουν από την είσοδο στον τομέα της 
αγροτικής δραστηριότητας μεγάλων επενδυτι-
κών funds, τα οποία καλοβλέπουν τις χαμη-
λές αξίες της αγροτικής γης στην Ελλάδα, 
αλλά και τις δυνατότητες που υπάρχουν για 
την ανάπτυξη της αγροτικής δραστηριότητας, 
ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους τομείς όπως τα 
κηπευτικά, το κρασί, η φέτα και το ελαιόλαδο.

Οι σημερινοί κάτοχοι βιώσιμων αγροτικών εκμεταλλεύσεων διατηρούν το προβάδισμα, ωστόσο 
οι «πόρτες» του ανταγωνισμού είναι ανοικτές και σε νέους «επιτηδευματίες», όχι αναγκαστικά 
κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, που θα θελήσουν να αναπτύξουν δραστηριότητα στο χώρο.

πρώτα εκταρια

ΕπιπλΕον Ενισχυση στα «πρώτα» 
στρέμματα των αγροτών καθώς 
και δυνατότητα εξαίρεσης των 
οινάμπελων από το νέο καθεστώς 
παρέχουν οι τελευταίες αλλαγές 
στη νέα ΚΑπ.  Τα παραπάνω 
περιλαμβάνονται στην πρόταση του 
κανονισμού για τις άμεσες ενισχύσεις 
που συζητήθηκε στο συμβούλιο 
υπουργών Γεωργίας στις 25-26 
Φεβρουαρίου υπό την ιρλανδική 
προεδρία.

Τισ προΤΑσΕισ της ιρλανδικής 
προεδρίας, που κατατέθηκαν με τη 
συνδρομή του Επιτρόπου Γεωργίας, 
ντάτσιαν Τσιόλος (φωτό), όσον αφορά 
την ειδική ενίσχυση στα «πρώτα 
στρέμματα» υποστήριξαν πολλά 
κράτη μέλη. Αυτό θα τους επιτρέψει 
να χορηγήσουν συμπληρωματικές 
ενισχύσεις για τα πρώτα στρέμματα 
κάθε αγροκτήματος και με τον τρόπο 
αυτό να ενισχυθεί η παραγωγικότητα 
κυρίως των «μεσαίων» 
εκμεταλλεύσεων.

.gr

www.
agronews
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Τα ποσά της επταετίας 2014-2020 στον αγροτικό τομέα (σε εκατ. ευρώ)
Τομείς 
χρηματοδότησης

Σημερινή χρηματοδότηση 

(2007-2013)

Πρόταση Κομισιόν 
(Ιούλιος 2012)

Πρόταση Ρομπάι  
(22 Νοεμβρίου 2012)

Τελική 
συμφωνία

Διαφορά παρόντος
και τελικού πρ/σμού

Διαφορά Ρομπάι 
και τελικού πρ/σμού

Γεωργία 420.682 389.972 372.229 373.179 -12% <1%
Άμεσες 
πληρωμές 336.685 283.051 277.852 277.851 -17% 0%
Αγροτική 
ανάπτυξη 91.966 83.666 84.936 1%
Απόθεμα  
για αγροτικές 
κρίσεις

3.500 2.800 2.800 0%

Το πλάνο του υπουργείου
Η Περιφερειοποίηση των άμεσων ενισχύ-
σεων μπορεί να γίνει με δύο περιφέρειες, 
οι οποίες προτείνεται να είναι:
Α. Περιφέρεια γεωργικών εκτάσεων 
Β. Περιφέρεια βοσκότοπων

Στο non-paper του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης προτείνεται να γίνει μεταφο-
ρά πόρων από την Β περιφέρεια στην Α, 
ώστε κατά κανόνα οι γεωργικές εκτάσεις 
να έχουν μεγαλύτερο ύψος ενίσχυσης 
από τους βοσκότοπους, λόγω υψηλότερης 
αξίας γης, υψηλότερου κόστους εισροών 
και διαχείρισης, κοστοβόρων δράσεων 
για το πρασίνισμα της ΚΑΠ, υψηλότερης 
τρέχουσας ενίσχυσης ανά εκτάριο, κ.λπ. 
Το ύψος της μεταφοράς των πόρων θα 
πρέπει να εκτιμηθεί μετά από αξιολόγηση 

δεδομένων σεναρίων προσομοίωσης.
Η μετάβαση από το ιστορικό στο περιφε-
ρειακό μοντέλο πρέπει να γίνει ομαλά 
χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα της εσω-
τερικής σύγκλισης, ώστε να μη διαταρα-
χθεί ο κοινωνικός ιστός λόγω μεγάλων 
μειώσεων ενισχύσεων.

Οι μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις πρέ-
πει να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς 
του 1ου Πυλώνα ώστε να μειωθεί το διοι-
κητικό κόστος. Παράλληλα, θα πρέπει να 
υπάρξει ένα πλέγμα κινήτρων από το 2ο 
Πυλώνα, το οποίο να παρέχει δυνατότητες 
ανάπτυξης και μεγέθυνσης των εκμεταλ-
λεύσεων αυτών.

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις από τον 1ο 
Πυλώνα μπορούν να έχουν σημαντικό 

ρόλο στη νέα περίοδο. Προτείνονται συν-
δεδεμένες ενισχύσεις για την παραγωγή 
α) κτηνοτροφικών ψυχανθών και πρωτεϊ-
νούχων φυτών (για ζωοτροφές), β) ζαχα-
ρότευτλων, γ) οσπρίων για ανθρώπινη κα-
τανάλωση, δ) γάλακτος που προορίζεται 
για παραγωγή φέτας, για τις κτηνοτροφι-
κές μονάδες που δεν διαθέτουν βοσκότο-
πους και διέθεταν ειδικά δικαιώματα και 
για τη σηροτροφία.

Συμπληρωματικά,υπάρχουν τομείς και υπη-
ρεσίες που έχουν ανάγκη επένδυσης μέσω 
του 2ου Πυλώνα, παρά στήριξης μέσω του 
1ου. Προτείνεται η επένδυση στους παρα-
κάτω τομείς: Αρωματικά – Φαρμακευτικά 
φυτά, οπωροκηπευτικά, όπου δεν καλύπτο-
νται από την ΚΟΑ, συμβουλές, εκπαίδευση 
– κατάρτιση, συστήματα πιστοποίησης.

Για τη στήριξη των 
νέων γεωργών 
προτείνεται από το 
υπουργείο η θέσπιση 
ειδικών προνομίων για 
όσους επιστρέφουν 
στην ύπαιθρο μετά την 
απώλεια της εργασίας 
τους ή για όσους είναι 
μακροχρόνια άνεργοι.
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Πιο κοντά στις θέσεις της Κομισιόν σε σχέση με τα αιτήματα 
που είχαν υποβάλλει τα κράτη - μέλη κινήθηκε  η Ολομέλεια 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ψήφισε στις 13 Μαρτίου 
στο Στρασβούργο για την αναθεώρηση της ΚΑΠ. Το Ευρωκοινο-
βούλιο ψήφισε για τέσσερις προτάσεις κανονισμών: τις άμεσες 
ενισχύσεις, την αγροτική ανάπτυξη, την ενιαία Κοινή Οργάνω-
ση Αγοράς και τη χρηματοδότηση, διαχείριση και παρακολού-
θηση της ΚΑΠ.

Τις προηγούμενες ημέρες ο χώρος γύρω από το Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο είχε γεμίσει με αγρότες αλλά και οικολόγους, που 
πραγματοποίησαν δυναμικές κινητοποιήσεις, επιδιώκοντας 
να επηρεάσουν την απόφαση των ευρωβουλευτών. Ωστόσο οι 
εντονότερες πιέσεις ασκήθηκαν παρασκηνιακά από τα διάφορα 
λόμπι που ζητούσαν από τους ευρωβουλευτές να πάρουν πίσω 
πολλές από τις τροπολογίες τους, όπως και τελικά έγινε.

Τα βασικά σημεία του τελικού ψηφίσματος, είναι τα εξής:
Α. Οι αγρότες δεν θα πληρώνονται δύο φορές για τα ίδια αγρο-
περιβαλλοντικά. Η σχετική πρόταση που είχε εγκριθεί από την 
Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβούλιου, απορρίφθηκε στην 
Ολομέλεια.
Β. Σύμφωνα με τους ευρωβουλευτές, ως το 2020, ο κάθε αγρό-
της στην Ευρωπαϊκή Ένωση δε θα πρέπει να λαμβάνει λιγότερα 
χρήματα από το 65% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Αυτό σημαί-
νει πολύ γρηγορότερη ανακατανομή των ενισχύσεων από ό,τι 
έχει προτείνει η Κομισιόν.
Γ. Για τον ορισμό του ποιοι είναι «ενεργοί αγρότες», προτείνεται 
ένας κατάλογος ιδιοκτητών γης, όπως αεροδρόμια και αθλητι-
κές εγκαταστάσεις, που θα μπορούν να αποκλειστούν άμεσα 
από την ΚΑΠ, εκτός αν αποδείξουν ότι η γεωργία συνεισφέρει 
σημαντικά στο εισόδημά τους.
Δ. Το Κοινοβούλιο στηρίζει την επιβολή προοδευτικού πλαφόν 
στις ενισχύσεις από τα 150.000 ευρώ και πάνω.

Ε. Όσον αφορά την οικολογική διάσταση, οι ευρωβουλευτές συμ-
φωνούν με την εξάρτηση του 30% των ενισχύσεων από τα τρία 
αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. Ζητούν όμως μεγαλύτερη ευελιξία και 
σταδιακή εφαρμογή. Αγροκτήματα με λιγότερα από 300 στρμ. γης 
θα μπορούν να απαλλαγούν από τις υποχρεώσεις αυτές.
ΣΤ. Οι ευρωβουλευτές ζητούν παράταση των ποσοστώσεων στη ζάχαρη 
ως το 2020 και των δικαιωμάτων φύτευσης αμπελώνων ως το 2030.

ΥπΟΧώρΗΣΗ εΥρώΒΟΥΛεΥτώΝ
ΑΠΕΙΛΟΥΝ, ΟΜΩΣ, ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

τι ΨΗΦιΣε 
Η εΥρώΒΟΥΛΗ

65% το ποσοστό σύγκλισης ως το 2020

150.000. ευρώ το προτεινόμενο πλαφόν

Παράταση των δικαιωµάτων φύτευσης 
νέων αµπελώνων ως το 2030

30% το ποσοστό της πράσινης ενίσχυσης

300 στρμ. και άνω οι υποχρεώσεις 

Παράταση των ποσοστώσεων
στη ζάχαρη ως το 2020
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αγροτουριστικο
Κάθε χρόνο 2.000 παιδιά που πληρώνουν το 
καθένα από 45 ευρώ επισκέπτονται το γαλλικό 
αγρόκτημα Ferme de Ste Yviere για διδακτικούς 
σκοπούς. Η οικογενειακή γαλακτοκομική επιχεί-
ρηση έγινε αγροτουριστική φιλοξενώντας στους 
χώρους της πολλών ειδών παραγωγικά ζώα.

ενταση 
Σκληρή στάση απέναντι στο 
πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο 2014-2020 αλλά 
υποχώρηση στην ΚΑΠ επέδει-
ξαν οι ευρωβουλευτές στην  
-περισσότερο από θυελλώδη 
όπως αποδείχτηκε- συνεδρί-
αση της 13ης Μαρτίου στο 
Στρασβούργο. φυγαμε νικητεσ

... κι ας μην ικανοποιήθηκε κανένα 
από τα αιτήματά μας έλεγαν απο-

χωρώντας από τα φετινά μπλόκα οι 
εξεγερμένοι του Βαγγέλη Μπούτα.

με την 
κουταλα  
Η ιστορία του ξεκινά σε ένα μικρό 
χωριουδάκι στην καρδιά της Νορ-
μανδίας γύρω στα 1790. Σήμερα 
όλα τα στάδια τυροκόμησης του ιδι-
αίτερα δημοφιλούς ΠΟΠ γαλλικού 
Καμαμπέρ γίνονται στο χέρι.

κανουν ουρα
Στέκεται ξανά στα πόδια της η 
εγχώρια βιομηχανία γούνας, 
ως αποτέλεσμα της αύξησης 
στην παγκόσμια ζήτηση. Οι 
ενδιαφερόμενοι επιχειρημα-
τίες στο τρίγωνο Καστοριά, 
Σιάτιστα, Κοζάνη κάνουν... ουρά 
για νέες επενδύσεις.

Φωτορεπορτάζ
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γευση απο 
ελλαδα
Ελληνικές επιχειρήσεις εναντίον πο-
λυεθνικών κολοσσών: Σημειώσατε 
1 ακόμη και στα αναψυκτικά.

αγροτεσ  
με προικα 
Έως τις 30 Ιουνίου η κατάθεση 
των υποψηφιοτήτων για το 
πρότζεκτ που τρέχουν η GAEA 
με την Tράπεζα Πειραιώς 
μέσω του Re-Inspire Greece.

φετοσ προλαβε
Τον καλό του τον καιρό γιορτά-
ζει φέτος το ελληνικό σπαράγγι, 
που πάει νωρίς Γερμανία.

κατα σεΪΧηδΩν 
Το εμπόδιο της Παρί Σεν Ζερμέν 
των σεΐχηδων και του... Μπέκαμ  

καλείται να περάσει τώρα η 
Μπάρτσα στο δρόμο προς τα 

ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ.  

μια στιγμη στον Χρονο
...φτάνει που οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις διακόπτουν κάθε δραστηριότητα 
μην μπορώντας να αντεπεξέλθουν στις συνθήκες απόλυτης έλλειψης 
ρευστότητας  που επικρατούν το τελευταίο διάστημα.
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Η τεχνική της ενσίρωσης 
στη μείωση του κόστους
«Η τεχνική της ενσίρωσης και η καλλι-
έργεια φυτών ενσίρωσης» φιλοδοξεί να 
καλύψει ερωτήµατα για την παραγωγή 
χονδροειδών ζωοτροφών κατάλληλων για 
ενσίρωση.
Η έλλειψη διαθέσιµων φθηνών και ποι-
οτικών ζωοτροφών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους αποτελεί έναν από τους λόγους 
που το ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων 
της Ελλάδας σε γάλα και κρέας είναι 
ελλειµµατικό, καθιστώντας το κόστος των 
χονδροειδών ζωοτροφών υψηλότερο από 
αυτό των συµπυκνωµένων.
Η τεχνική της ενσίρωσης σε συνδυασµό 
µε τη βελτίωση των τεχνικών καλλιέργειας 
των κτηνοτροφικών φυτών µπορεί να 
συντελέσει στη µείωση αυτού του κόστους. 

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ∆. ΜΠΑΞΕΒΑΝΟΣ�Ι. ΤΣΙΑΛΤΑΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙ∆ΕΙΑ

Βιβλιογραφία

Πρόσφορο έδαφος
για την καλλιέργεια 
καρυδιάς στην Ελλάδα
Η «Καρυδιά» είναι ένα σύγχρονο βιβλίο που 
συνδυάζει τη βαθιά γνώση του αντικειµένου µε 
την εµπειρία πολλών χρόνων του συγγραφέα 
στην έρευνα και την καλλιέργεια της καρυδιάς. Η 
δυνατότητα αξιοποίησης σε πολλές ορεινές και 
ηµιορεινές περιοχές της Ελλάδας, οι ευεργετικές 
ιδιότητες των καρπών αλλά και οι µεγάλες δυ-
νατότητες αύξησης της παραγωγικότητας µε την 
εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων καλλιέργειας, 
δίνουν πρόσθετο ενδιαφέρον στην καλλιέργεια.
Η αύξηση των εκτάσεων όµως και η επίτευξη 
υψηλών αποδόσεων απαιτούν αφενός τη διάδο-
ση νέων παραγωγικών ποικιλιών αλλά και την 
εφαρµογή όλων των σύγχρονων επιστηµονικών 
δεδοµένων.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ : ∆ΗΜΟΣ ΡΟΥΣΚΑΣ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: EMBRYOPUBLICATIONS

Τα μυστικά των ΑΠΕ
Το βιβλίο «Ενεργειακή ∆ιαχείριση και ανανε-
ώσιµες πηγές ενέργειας» διαπραγµατεύεται 
θέµατα που αφορούν το περιβάλλον, τις ανα-
νεώσιµες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή 
πολιτική.  Παρουσιάζει σε απλή γλώσσα το 
θέµα της κλιµατικής αλλαγής και περιγράφει µε 
λεπτοµέρεια τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας 
και τις κύριες εφαρµογές τους.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΕΥΑ ΜΑΛΕΒΙΤΗ
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ: ΠΕ∆ΙΟ

Το ταξίδι των φυτών
Το βιβλίο «100 ενδηµικά φυτά της Ελλάδας» προ-
σεγγίζει µε διαφορετικό τρόπο τους ζωντανούς 
φυτικούς οργανισµούς. Περιγράφει το «ταξίδι» 
που πραγµατοποίησαν τα φυτά µέσα στο χρόνο 
έως και τις µέρες µας αλλά και  τη φυλογενετική 
σχέση τους µε τα φυτά που βρίσκονται δίπλα τους.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
ΕΚ∆ΟΤΗΣ:WILD GREECE EDITIONS

ΕΤΟΣ ΕΚ∆ΟΣΗΣ: 2012
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Πέντε 
μέτωπα

Τα υπέρ και και τα κατά του κάθε 
προϊόντος ζυγίζουν οι καλλιεργητές, 

προκειµένου να αποφασίσουν πώς θα 
αξιοποιήσουν φέτος τις γεωργικές τους 

εκτάσεις. Οι παράγοντες που θα αλλάξουν τους 
συσχετισµούς τα επόµενα χρόνια επηρεάζουν και 

τις επιλογές του 2013: Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, 
αυξηµένη ζήτηση για ζωοτροφές, έλλειψη ρευστότητας 

στην αγορά, κόστος εισροών και κυρίως της ενέργειας, διαθέ-
σιµα «όπλα» για την καταπολέµηση των εχθρών στο χωράφι και, 

τελευταίο αλλά όχι ασήµαντο, το κόστος της γης.

ΕΑΡΙΝΕΣ ΣΠΟΡΕΣ

ΑΦ
ΙΕ
ΡΩ

ΜΑ
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Πέντε Πέντε 
μέτωπα

Τα υπέρ και και τα κατά του κάθε 
προϊόντος ζυγίζουν οι καλλιεργητές, 

προκειµένου να αποφασίσουν πώς θα 
αξιοποιήσουν φέτος τις γεωργικές τους 

εκτάσεις. Οι παράγοντες που θα αλλάξουν τους 
συσχετισµούς τα επόµενα χρόνια επηρεάζουν και 

τις επιλογές του 2013: Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, 
αυξηµένη ζήτηση για ζωοτροφές, έλλειψη ρευστότητας 

στην αγορά, κόστος εισροών και κυρίως της ενέργειας, διαθέ-
σιµα «όπλα» για την καταπολέµηση των εχθρών στο χωράφι και, 

τελευταίο αλλά όχι ασήµαντο, το κόστος της γης.

● Βαµβάκι ● Καλαµπόκι ● Ηλίανθος ● Σόγια ● Ζαχαρότευτλα ● Βιοµηχανική Ντοµάτα 
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Ποιες είναι οι έξυπνες επιλογές της εαρινής σποράς και 
πώς διαµορφώνεται ο νέος ελληνικός καλλιεργητικός χάρτης.

Το καλλιεργητικό
καλάθι της άνοιξης
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Βασικά κριτήρια 
για την επιλογή

Του Γιάννη Πανάγου

Αλλάζει χρόνο με το χρόνο το τοπίο στις εαρινές καλλιέργειες, 
όπως μεγάλες ανακατατάξεις παρουσιάζει τον τελευταίο και-
ρό στο σύνολό του το προφίλ της ελληνικής γεωργίας, τόσο 
ως αποτέλεσμα του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Κοινή 

Αγροτική Πολιτική, όσο και των ιδιαίτερων συνθηκών που διαμορφώνουν 
το κλίμα στην ελληνική οικονομία.
Παράλληλα με τις μεγάλες δυσκολίες από πλευράς ρευστότητας που επι-
δρούν καταλυτικά στις επιλογές των καλλιεργητών, βαρύνουσα σημασία 
στις αποφάσεις των επαγγελματιών του χώρου δείχνει να έχει πλέον η 
απομάκρυνση από το κρατικό μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής γεωρ-
γίας και ο όλο και εντονότερος προσανατολισμός των συντελεστών της 
παραγωγής στην οικονομία της αγοράς.
Για παράδειγμα, η βαθιά «αναμόρφωση» που επήλθε την τελευταία τρι-
ετία στους κανονισμούς λειτουργίας του ΕΛΓΑ -κάτι που οδήγησε στη 
δραστική μείωση των αποζημιώσεων που καταβάλλει κάθε χρόνο ο Ορ-
γανισμός- συνιστά ισχυρό λόγο επαναπροσδιορισμού της τακτικής που 
εφάρμοζαν για δεκαετίες οι Έλληνες αγρότες και αιτία αναζήτησης λύσε-
ων οι οποίες είναι πιο κοντά στις ανάγκες της αγοράς. 
Μπορεί αυτό να μην γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη, καθώς η δύναμη 

της συνήθειας αλλά και ο συντηρητισμός των ανθρώπων της υπαίθρου 
δεν αφήνουν περιθώρια για γρήγορες αναπροσαρμογές, ωστόσο αυτό που 
γίνεται ορατό και διά γυμνού οφθαλμού είναι ότι η σύνθεση των περισσό-
τερων εκμεταλλεύσεων έχει ήδη διαφοροποιηθεί. 

Ο νέος καλλιεργητικός χάρτης
Έτσι, παραδοσιακές μεγάλες καλλιέργειες όπως το βαμβάκι και τα ζαχα-
ρότευτλα έχουν αποδεσμεύσει εκτάσεις προς όφελος άλλων λύσεων που 
μπορεί να είναι νέες, όπως π.χ. η σόγια. Ή μπορεί να είναι και πολύ παλιές 
και απλά να είχαν ατονήσει, όπως τα σκόρδα, η φακή, το ρεβίθι, ο βίκος 
και  κάποια ψυχανθή που προορίζονται για ζωοτροφές (βίκος, τριφύλλι, 
λούπινα κ.ά.), τα οποία «κλέβουν» δειλά - δειλά εκτάσεις, ακόμα και στις 
πλέον παραγωγικές ζώνες της χώρας. 
Παράλληλα το σκληρό σιτάρι έχει διευρύνει ήδη την παρουσία του, ενώ το 
καλαμπόκι να διεκδικεί μεγαλύτερο μερίδιο από τις εαρινές σπορές.
Πέρα όμως από την ανασύνθεση που παρατηρείται στα στενά όρια των εαρι-
νών, ο καλλιεργητικός «χάρτης» της χώρας αλλάζει θεαματικά και σε βάθος, 
καθώς είναι καιρός τώρα που δείχνουν να κερδίζουν έδαφος άλλου είδους 
επιλογές, οι οποίες είτε αφορούν δενδρώδεις και πολυετείς καλλιέργειες 
(π.χ. ελιά πυκνής φύτευσης, ιπποφαές, αγριαγκινάρα κ.ά.), είτε απαιτούν 
μεγάλες επενδύσεις και υποδομές, όπως είναι τα θερμοκήπια, η παρουσία 
των οποίων ξεφεύγει πλέον από τα στενά όρια της Ιεράπετρας και της Μεσ-
σηνίας και επεκτείνεται σε όλο το εύρος της ελληνικής επικράτειας.   

“Παράλληλα με τις μεγάλες δυσκολίες από πλευράς 
ρευστότητας βαρύνουσα σημασία έχει η απομάκρυνση από 
το κρατικό μοντέλο ανάπτυξης της ελληνικής γεωργίας

Νέα ΚΑΠ

Νέοι εχθροί των φυτών
Εχθροί όπως το πράσινο 
σκουλήκι ή το Diabrotica 
οδηγούν τους καλλιεργητές 

σε αλλαγή πλεύσης. Ανάλογα 
αποτελέσματα φέρουν και 
οι απαγορεύσεις στη χρήση 
φυτοπροστατευτικών, όπως 
το προσφατο παράδειγμα των 
νεονικοτινοειδών.

Διαρθρωτικές αλλαγές 
Το ενδιαφέρον μετατοπίζε-
ται από τις εισοδηματικές 
ενισχύσεις με κοινωνικό 
κυρίως περιεχόμενο 
στη διάθεση πόρων για 

διαρθρωτικές αλλαγές που 
θα βελτιώσουν την αποδοτι-
κότητα των εκμεταλλεύσεων.

Νέες καλλιέργειες 
Ο επαναπροσδιορισμός των 

αναγκών της αγοράς δίνει 
όραμα στην ανάπτυξη της 
ελληνικής κτηνοτροφίας 
και ώθηση στην επέκταση 

καλλιεργειών (σόγια, κτηνο-
τροφικό ρεβίθι, τριφύλλι κ.ά.) 

που διαμορφώνουν ένα άλλο τοπίο.

Δεν «υπάρχει» κράτος 
Καθίσταται σαφές ότι το 
κράτος δεν είναι σε θέση να 
συντηρήσει με ενισχύσεις τη 
βιωσιμότητα των εκμεταλ-

λεύσεων, με αποτέλεσμα οι 
συντελεστές της αγροτικής πα-

ραγωγής να αναζητούν λύσεις που 
αξιοποιούν τη ζήτηση της αγοράς.

Λίγα εφόδια, άμεση απόδοση 
Η έλλειψη ρευστότητας των 

εκμεταλλεύσεων ενισχύει  
τη δυναμική των καλλιερ-
γειών που απαιτούν λιγότε-

ρα εφόδια, βάζουν ξανά στο 
παιχνίδι λύσεις συμβολαιακής 
ενώ αντίθετα δυσκολεύουν τις 
επιλογές πολυετών φυτών.

Αγορά

Εισροές

Εχθροί

Ζωοτροφές
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ΒΑΜΒΑΚΙ

Ο νόµος του βασιλιά
Για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια 
το βαµβάκι, µια καλλιέργεια υψηλών 
εισροών που πέρσι δεν πλήρωσε καθόλου 
καλά τους παραγωγούς, φαίνεται ότι θα 
εγκαταλείψει το θρόνο του βασιλιά της 
εαρινής σποράς. Είναι άραγε έτσι;
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Ο 
χαμένος της φετινής σποράς τόσο στην Ελ-
λάδα, όσο και διεθνώς, θα είναι, σύμφωνα με 
όλες τις ενδείξεις, το βαμβάκι, καθώς η τιμή 

που εισέπραξαν την περασμένη χρονιά οι παραγωγοί δεν 
συνιστά κίνητρο για την επιλογή του, ενώ την ίδια στιγμή οι 
υψηλές καλλιεργητικές δαπάνες που απαιτεί δεν διευκολύ-
νουν τους σχεδιασμούς των εκμεταλλεύσεων. 

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και ο ισχυρός αποτρεπτι-
κός παράγοντας του πράσινου σκουληκιού, το οποίο, με 
τη «συνδρομή» των καθυστερήσεων έγκρισης των κα-

τάλληλων εντομοκτόνων από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης, τις τελευταίες σεζόν προκάλεσε σοβαρές 
ζημιές στις καλλιέργειες αλλά και πονοκέφαλο στους πα-
ραγωγούς που και δεν αποζημιώνονται για τις απώλειές 
τους και σε περίπτωση ολικής καταστροφής χάνουν και 
τη συνδεδεμένη ενίσχυση. 

Το αρνητικό κλίμα μετριάζεται από τις εκτιμήσεις της Δι-
εθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για το Βαμβάκι (ICAC) 
ότι αναμένεται η μεγαλύτερη μείωση στη σοδειά βαμβακιού 
των τελευταίων δύο δεκαετιών, αλλά και από τις αυξανόμε-
νες εκτιμήσεις των αναλυτών ότι τελικά θα είναι κερδισμέ-
νοι όσοι παραμείνουν στην καλλιέργεια.  

Οι εκτάσεις που αναμένεται να καταλάβει το ελληνικό βαμβάκι τη φετινή χρονιά εκτιμούνται περίπου στα 2,8 εκατ. στρέμματα.

  Μάρτιος 2013  Αγρόκτημα - 35 

Της Κικής Παπαλαζάρου
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Σε αμφισβήτηση τίθεται στο βόρειο ημισφαίριο η ανταποδοτικότητα της 
καλλιέργειας του βαμβακιού από αρκετούς βαμβακοπαραγωγούς, οι οποί-
οι είναι έτοιμοι να στραφούν στις δελεαστικές προτάσεις του καλαμπο-
κιού και της σόγιας που πρωταγωνίστησαν την προηγούμενη περίοδο. 
Η αρχή έγινε ήδη στο νότιο ημισφαίριο και την Αυστραλία με τη μείωση 
των εκτάσεων να φτάνει το 30%, ενώ ανάλογη μείωση αναμένει το Εθνι-
κό Συμβούλιο Βάμβακος για τις ΗΠΑ την άνοιξη. 

Θα δώσουν όμως αυτές οι καλλιέργειες υψηλότερο εισόδημα στους πα-
ραγωγούς που θα αφήσουν τα βαμβάκια για χάρη τους; Σε αυτή την ερώ-
τηση προσπαθούν να απαντήσουν οι αναλυτές, οι οποίοι πραγματοποι-
ώντας λεπτομερείς υπολογισμούς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι 
πιθανό στο τέλος να βγουν κερδισμένοι όσοι παραμείνουν στο βαμβάκι. 

Σύμφωνα με τον Τζόε Νικόσια, αντιπρόεδρο της επενδυτικής Louis Dreyfus 
Commodities, «η πιο αποδοτική καλλιέργεια για τις βαμβακοπεριοχές των 

ΗΠΑ παραμένει με διαφορά το βαμβάκι». Ο λόγος είναι πως σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις, η παραγωγή στο καλαμπόκι και στη σόγια θα ανακάμψει 
και οι τιμές θα επανέλθουν σε φυσιολογικά επίπεδα. Την ίδια στιγμή το 
βαμβάκι εδραιώνεται πάνω από τα επίπεδα των 85 σεντς, ενώ ώθηση στην 
αγορά του δίνει και το γεγονός πως οι συνθετικές ίνες από πολυεστέρα 
κοστίζουν στην Κίνα 82 σεντς, σύμφωνα με την Delta Farm Press. 

Αρκετοί αναλυτές τονίζουν πως η διεθνής αγορά του βαμβακιού διανύει μια 
πρωτόγνωρη περίοδο, κατά την οποία οι εκτιμήσεις έχουν χωριστεί σε δύο 
στρατόπεδα. Από την μια οπτική γωνία υπάρχει υπερπροσφορά βαμβακιού, 
ενώ από την άλλη έλλειμμα. Σύμφωνα με τον καθηγητή Αγροτικής Οικο-
νομίας, Καρλ Άντερσον, «η παγκόσμια αγορά έχει χωριστεί σε δύο μέρη, 
στην αγορά της Κίνας και στην αγορά του υπόλοιπου κόσμου». Αυτή τη 
στιγμή η Κίνα έχει στην κατοχή της περισσότερο από τα μισά αποθέματα 
και καταναλώνει το 1/3 της παραγωγής. Την ίδια στιγμή ο υπόλοιπος κόσμος 
έχει το άλλο μισό των αποθεμάτων και καταναλώνει τα 2/3 της παραγωγής. 

36 - Αγρόκτημα  Μάρτιος 2013

Να αφήσω το βαµβάκι 
για καλαµπόκι και σόγια;

Εξέλιξη των χρηματιστηριακών τιμών του βάμβακος τους τελευταίους έξι μήνες (σεντς ανά λίμπρα)

15/10/12 15/11/12 15/12/12 15/01/13 15/02/13 15/03/13

72,00 73,92 74,70 77,78 80,81 90,86
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Επένδυση σπόρων

EN ANAMONH ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΟΝΙΚΟΤΙΝΟΕΙ∆Η
Καθοριστική για την καλλιέργεια βαμβακιού και 
καλαμποκιού θα είναι, σύμφωνα με την Bayer 
CropScience,  η αναστολή της έγκρισης των νεονι-
κοτινοειδών, την οποία έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή τόσο σε ό,τι αφορά την επένδυση σπόρων, 
όσο και τους ψεκασμούς φυλλώματος.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής του κολοσσού των εφο-
δίων στην Ελλάδα, Hans Joachim Henn, περισσότε-
ρο από το 90% των σπόρων βαμβακιού και το 70% 
των σπόρων καλαμποκιού στην Ελλάδα επενδύονται 
με νεονικοτινοειδή και η αναστολή χρήσης τους θα 
οδηγήσει σε απώλειες παραγωγικότητας του 20-40%, 
ενώ την ίδια στιγμή το κόστος παραγωγής (ενέργεια, 
χρόνος) θα αυξηθεί, καθώς θα γίνουν απαραίτητες 
και πρόσθετες κοκκώδεις εφαρμογές εδάφους και 
ψεκασμού φυλλώματος. Μάλιστα ο κ. Henn προβλέ-
πει ότι η κερδοφορία των δύο καλλιεργειών θα μει-
ωθεί τόσο πολύ, που αναμένεται μεγάλες ζώνες βαμ-
βακοκαλλιέργειας επί ελληνικού εδάφους να πρέπει 
να εγκαταλειφθούν. 
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Πράσινο σκουλήκι

Η αποζηµίωση πέθανε, 
ζήτω η φυτοπροστασία
Με την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων και γνωρίζοντας πολύ καλά ότι 
από τον ΕΛΓΑ και τα ΠΣΕΑ δεν πρόκειται να αποζημιωθούν, οι παραγωγοί 
βαμβακιού, όταν δεν εγκαταλείπουν, θωρακίζουν από τώρα τις καλλιέργειές 
τους ενάντια στο πράσινο σκουλήκι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η έγκαιρη 
καταπολέμηση, πράγμα που θα μειώσει και το κόστος των ψεκασμών. 

�ΚΛΕΙ∆Ι� ΟΙ Α∆ΕΙΕΣ ΤΩΝ 120 ΗΜΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ
Έτοιμοι να εγκαταλείψουν το βαμβάκι δηλώνουν παραγωγοί που έχουν πληγεί τις 
προηγούμενες χρονιές από την εμφάνιση ασυνήθιστα μεγάλων πληθυσμών πράσι-
νου σκουληκιού. Ο λόγος είναι ότι δεν είχαν στη διάθεσή τους τα κατάλληλα όπλα, 
με αποτέλεσμα να χάσουν μεγάλο μέρος της παραγωγής. Το 2012 την τελευταία 
στιγμή, σώθηκαν πολλές εκμεταλλεύσεις, επειδή το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης έδωσε κατ' εξαίρεση άδεια 120 ημερών σε ορισμένα φυτοπροστατευτικά 
προϊόντα που καταπολεμούν το έντομο στις διάφορες φάσεις ανάπτυξής του. 
Την εμπειρία του διηγείται στο «Αγρόκτημα» ο Γιάννης Τραγάκης, παραγωγός από 
τη Γιάννουλη Λάρισας: «Το 2010, το πράσινο σκουλήκι μας έπιασε στον ύπνο. Το 
αποτέλεσμα ήταν να πάρω 200 κιλά το στρέμμα. Το 2011 πήρα κάποια προληπτικά 
μέτρα, αλλά στις 15 Αυγούστου υπήρχε έξαρση σκουληκιών στο χωράφι. Στο τέ-
λος, πήρα 260 κιλά το στρέμμα. Το 2012 έκανα 3 ψεκασμούς και ανάμεσα σε άλλα 
ψέκασα και το Coragen που του δόθηκε  κατ' εξαίρεση άδεια στο βαμβάκι. Σώθηκε 
η παραγωγή, πήρα 510 κιλά/στρμ.».
Το 2012 ήταν πολύ δύσκολη χρονιά για τον Γιώργο Νταούτη από τη Φαλάνη Λά-
ρισας και για το 2013 μας είπε: «Εάν σκοπεύουν να μη δώσουν έγκριση φέτος να 
μας το πούνε από νωρίς, να τα εγκαταλείψουμε τελείως, χωρίς να κάνουμε έξοδα 
σποράς». Πιστεύει, τέλος, ότι τα τελευταία χρόνια τα εγκεκριμμένα φάρμακα πα-
ρουσιάζουν σημαντική ανθεκτικότητα.
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ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
Πολλές απαιτήσεις σε εισροές

Σταθερά υψηλή χρηµατιστηριακή τιµή

Το Diabrotica εγκαθίσταται στη Β. Ελλάδα

∆υσοίωνες προβλέψεις από το USDA
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Αύξηση 5-7% (εκτάσεις στην Ελλάδα)
Έξοδα 140 ευρώ/στρέµµα 
Με τιµή στα 20-22 λεπτά, το µεικτό εισόδηµα είναι 
240-250 ευρώ και το καθαρό 100 ευρώ ανά στρέµµα

1.500.000 (στρέµµατα)
Απόδοση 1.200 κιλά/στρέµµα
Το αµερικανικό υπουργείο Γεωργίας «βλέπει» 
πτώση στο 1/3 της τιµής για το 2013/14

Το βαρύ χαρτί
Παίζει στην ανοιχτή αγορά
Με εχέγγυο την υψηλή τιµή του στις διεθνείς 
χρηµατιστηριακές αγορές το καλαµπόκι διεκδικεί 
φέτος την ψήφο ακόµη περισσότερων παραγωγών 
αψηφώντας την ζώσα απειλή του Diabrotica.

ΜΕ ΤΙΜΗ 20�22 ΛΕΠΤΑ
ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ 100 ΕΥΡΩ

Πρωταγωνιστικός αναμένεται να είναι ο ρόλος του καλα-
μποκιού στην εαρινή σπορά λόγω της σταθερά καλής τιμής 
του. Τόσο στη χώρα μας, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, 
παρατηρείται μια αύξηση των καλλιεργούμενων εκτάσεων 
σε πείσμα ακόμη και του αυξημένου κόστους αλλά και του 
απειλητικού εντόμου Diabrotica virgifera, που φαίνεται να 
έχει εγκατασταθεί σε ακόμη περισσότερες σε σχέση με πέρ-
σι εκμεταλλεύσεις στη Βόρεια Ελλάδα. 

Σύμφωνα όμως με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του αμερι-
κανικού υπουργείου Γεωργίας, η προτίμηση των παραγω-
γών σε συνδυασμό με άλλους παράγοντες, όπως η μείωση 
της ζήτησής του για αιθανόλη στις ΗΠΑ, μπορεί να οδηγή-
σει σε «βουτιά» στην τιμή του της τάξης του 33% για την 
περίοδο 2013/14.

Στη χώρα μας η τάση για αύξηση των εκτάσεων κινείται σε 
μονοψήφιο νούμερο και εκτιμάται ότι θα φτάσει το 5 με 7%, 

φτάνοντας φέτος τα 1.500.000 στρέμματα. Με καλλιεργητι-
κά έξοδα κοντά στα 140 ευρώ, αν η τιμή κυμανθεί στα 20-22 
λεπτά, όπως τα τελευταία χρόνια, και με καθαρή απόδοση 
στα 1.200 κιλά/στρέμμα, το καλαμπόκι δίνει μεικτό εισόδημα 
στα 240-250 ευρώ και καθαρό, συνυπολογίζοντας το υψηλό 
καλλιεργητικό κόστος, πάνω από 100 ευρώ.   

Μυστικό της σποράς του καλαμποκιού είναι η σωστή θερ-
μοκρασία εδάφους και θα πρέπει να γίνεται όταν είναι με-
γαλύτερη από 10oC. Γενικά, όμως, οι πρώιμες σπορές είναι 
προτιμότερες επειδή υπάρχει επαρκής υγρασία, η επικονία-
ση γίνεται πριν αυξηθούν οι θερμοκρασίες και η φυσιολογι-
κή ωρίμανση επιτυγχάνεται νωρίτερα. 

Το καλαμπόκι, αν και προσαρμόζεται σε ποικιλία εδαφών, 
προτιμά εδάφη μέσης συστάσεως, καλώς αποστραγγιζόμενα, 
με υψηλή περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και pΗ 6,8, ενώ 
χρειάζεται από 6 έως 10 ποτίσματα αναλόγως περιοχής.

Της Έλενας Ταγκαλάκη
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Σέρρες-Κιλκίς
Προσβεβληµένη Ζώνη Σερρών: Οι περιοχές  της 
Ηράκλειας, Στρυµονικού, ∆ηµητριτσίου και Φλαµπούρου – 
Αχινού.
Ζώνη Περιστολής Σερρών: Η ζώνη των 10 χλµ. στα 
σύνορα µε την Π.Ε. Καβάλας.
Προσβεβληµένη Ζώνη Κιλκίς: Όλη η Π.Ε. Κιλκίς εκτός 
των αγροτεµαχίων που βρίσκονται έως και 10 χλµ. από τα 
σύνορα µε τη FYROM.
Ζώνη Περιστολής Κιλκίς: Όλα τα αγροτεµάχια που 
βρίσκονται σε απόσταση έως και 10 χλµ. από τα σύνορα µε τη 
FYROM και προς το εσωτερικό του Νοµού.

Καβάλα- ∆ράµα
Προσβεβληµένη Ζώνη 
∆ράµας: Περιοχή Οχυρού 
του ∆. Κάτω Νευροκοπίου, 
(µε συντεταγµένες -WGS 84 : 
41,30618° Β’ / 23,84230° Α’).  
Ζώνη Περιστολής ∆ράµας:
Όλα τα αγροκτήµατα των 
∆. Προσοτσάνης και ∆οξάτου, η 
περιοχή έως και το αγρόκτηµα 
Λιβαδερού και η περιοχή έως 
και το αγρόκτηµα Πτελέας.
Ζώνη Περιστολής 
Καβάλας:  Όλα τα 
αγροκτήµατα της πεδιάδας 
Τεναγών-Φιλίππων και 
τα αγροκτήµατα της 
παρατενάγειας περιοχής.

Θεσ/νικη- Χαλκιδική 
Προσβεβληµένη Ζώνη Θεσ/νικης: 
Όλη η Π.Ε. Θεσσαλονίκης εκτός των  
∆. Θερµαϊκού και Θέρµης.
Ζώνη Περιστολής Θεσ/νικης: Τα 
αγροκτήµατα των  ∆. Θερµαϊκού και Θέρµης, µία 
ζώνη 30 χλµ. εντός της Χαλκιδικής και µια ζώνη 
10 χλµ. εντός της προσβεβληµένης ζώνης, µια 
ζώνη 30 χλµ. εντός της Πέλλας και µια ζώνη 
10 χλµ. εντός της προσβεβληµένης, µια ζώνη 
30 χλµ. εντός της Ηµαθίας και µια ζώνη 10 χλµ. 
εντός της προσβεβληµένης.
Προσβεβληµένη Ζώνη Χαλκιδικής:
Η περιοχή Γαλάτιστας και Βάβδου.
Ζώνη Περιστολής Χαλκιδικής: 
Όλος ο υπόλοιπος νοµός.

Ηµαθία-Πιερία
Προσβεβληµένη Ζώνη Ηµαθίας: Κατά µήκος της οριογραµµής 
µε την µε την Π.Ε. Πέλλας έως την τάφρο 66, εν συνεχεία κατά 
µήκος της τάφρου 66 έως το σηµείο που τέµνεται µε την Εγνατία 
οδό και κατόπιν κατά µήκος της Εγνατίας οδού. 
Ζώνη Περιστολής Ηµαθίας: Όλος ο υπόλοιπος νοµός.
Προσβεβληµένη Ζώνη Πιερίας: Οι  περιοχές, ανατολικά, από 
την ακτογραµµή, δυτικά, από τον ορεινό όγκο του Ολύµπου, βόρεια, 
από το χείµαρρο Βύθισµα και την ΠΕΟ Κατερίνης - Ελασσόνας και 
νότια,  από τον οικισµό της Λεπτοκαρυάς.
Ζώνη Περιστολής Πιερίας: Όλη η έκταση της Π.Ε. Πιερίας. 

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
1. Να πραγµατοποιείται αµειψισπορά και κατά τη 
διάρκεια διαδοχικών ετών ο αραβόσιτος να αναπτύσσεται 
µία φορά (1:2).
2. Να µην υπάρχει µετακίνηση νωπών φυτών ή νωπών 
µερών αυτών από το εσωτερικό της ζώνης εκτός αυτής.
3. Να µη γίνεται µετακίνηση εδάφους αγρών 
σπαρµένων µε αραβόσιτο από το εσωτερικό της ζώνης 
εκτός αυτής.
4. Να γίνεται κατάλληλη µεταχείριση και 
φυτοπροστασία κατά του εντόµου.
5. Η συγκοµιδή αραβοσίτου θα πρέπει να γίνεται µετά 
την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους.
6. Τα γεωργικά µηχανήµατα που χρησιµοποιήθηκαν 
να καθαρίζονται από χώµατα και άλλα υλικά πριν την 
έξοδό τους από τη ζώνη.
7. Τα αυτοφυή φυτά αραβοσίτου να αποµακρύνονται 
από αγρούς που δεν καλλιεργούνται µε αραβόσιτο.
8. Στις ζώνες περιστολής να γίνεται εντατική 
παρακολούθηση του οργανισµού µε παγίδες φεροµόνης.

Θεσσαλία
Ζώνη Περιστολής: 
περιλαµβάνει τοµείς των 
∆ήµων Τεµπών, Αγιάς 
και Ελασσόνας. 

Σταθερές εστίες 
για το Diabrotica
Απαγορευτική, υπό την απειλή κυρώσεων, είναι η 

καλλιέργεια καλαμποκιού για όσους καλλιέργησαν 

πέρυσι στις περιοχές που έχει εμφανιστεί το έντομο.

Φλώρινα-Πέλλα
Προσβεβληµένη Ζώνη Φλώρινας: Οροπέδιο 
Αµυνταίου, τµήµατα των περιοχών Κέλλη και Βεύη και 
περιοχές νότια και νοτιοανατολικά των ορεινών όγκων. 
Προσβεβληµένη Ζώνη Πέλλας: Νότια Αλµωπία 
(συντεταγµένες 350650 – 4550345) και Πιπεριά Αλµωπίας 
(συντεταγµένες 332957-4537704).
Ζώνη Περιστολής Πέλλας: Όλος ο υπόλοιπος νοµός. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ USDA 
ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 2013/14

ΣΚΗΝΙΚΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ
ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ 33% ΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ 20132014

Στο 1/3 της σημερινής, ενδέχεται να πέσει η τιμή του καλαμποκιού 
στις ΗΠΑ την περίοδο 2013/14, δηλαδή μόλις στα 4,80 δολάρια ανά 
μπουσέλ, σύμφωνα με τον οικονομολόγο του υπουργείου Γεωργίας 
της Αμερικής (USDA), Joseph Glauber. 

Οι πρώτες προβλέψεις κάνουν λόγο για τριπλασιασμό των αποθεμά-
των. Η παραγωγή καλαμποκιού εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 364 εκατ. 
τόνους, καθώς το USDA αύξησε την απόδοση σε 1.116 κιλά το στρέμ-
μα -όταν το 2012 η έντονη ξηρασία σε πολλές περιοχές οδήγησε την 
απόδοση σε χαμηλό 16 ετών, στα 780 κιλά το στρέμμα. Παράλληλα 
η ζήτηση θα επιτρέψει στο κλείσιμο της σεζόν 2013/14, δηλαδή τον 
Αύγουστο του 2014, τα αποθέματα να είναι 55,3 εκατ. τόνοι, ποσότητα 
τριπλάσια σε σχέση με αυτή που αναμένεται να τελειώσει η φετινή 
σεζόν. Τα αποθέματα σε αυτό το επίπεδο θα αντιπροσωπεύουν υψηλό 
26 ετών από το τέλος της δεκαετίας του 1980, που είχαν οδηγήσει τις 
τιμές καλαμποκιού κάτω από 1,50 δολάρια ανά μπούσελ.

Σε ό,τι αφορά τη ζήτηση, αναμένεται να είναι συνολικά μειωμένη, 
αφού αύξηση θα παρουσιάσει μόνο στον κλάδο των ζωοτροφών. Στις 
υπόλοιπες χρήσεις η εικόνα είναι διαφορετική, αφού περιορίζεται η 
χρήση καλαμποκιού για παραγωγή αιθανόλης, καθώς η χρήση της 

βενζίνης παρουσιάζει μεγαλύτερη και καλύτερη απόδοση στα οχήμα-
τα. Την ίδια στιγμή η αγορά που βασίζεται στο καλαμπόκι για γλυκα-
ντικές ουσίες δέχεται πιέσεις εξαιτίας των λιγότερων εξαγωγών προς το 
Μεξικό, τη στιγμή που η παραγωγή ζάχαρης εκεί αυξάνει.

Παράλληλα μειωμένες υπολογίζονται και οι εξαγωγές των ΗΠΑ καθώς 
η Βραζιλία έχει αναδειχτεί σε κορυφαία εξαγωγική χώρα κυρίως λόγω 
αύξησης των σπορών της ποικιλιας safrinha, που φυτεύονται μετά τη 
σόγια. Το ίδιο συμβαίνει και με την Ουκρανία, η οποία έχει επίσης 
αναδειχθεί σε «δύναμη» στο καλαμπόκι, καθώς βοήθησε η βελτίωση 
των σπόρων, σε συνδυασμό με μια προσπάθεια από τους αγρότες για 
την αποφυγή των κινδύνων σε μια χώρα με πολύ ψυχρούς χειμώνες.

Το Διεθνές Συμβούλιο Σιτηρών (International Grain Council) τον Φε-
βρουάριο του 2013 αναβάθμισε τις προβλέψεις του σε σχέση με την 
έκθεση του Ιανουαρίου. Εξακολουθεί, ωστόσο, να εκτιμά ότι θα είναι 
μειωμένη σε σχέση με την περίοδο 2012/13. Συγκεκριμένα υπολογί-
ζει ότι θα παραχθούν την επόμενη περίοδο 850,2 εκατομμύρια τό-
νοι, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 844,7 εκατομμύρια τόνους, 
αλλά ύστερα από παραγωγή ύψους 876,9 εκατομμυρίων τόνων την 
τρέχουσα περίοδο 2012/13. 

364 εκατ. τόνοι (παραγωγή)
Η απόδοση θα είναι 1.116 κιλά το στρέµµα 
έναντι 780 κιλών λόγω ξηρασίας το 2012

55,3 εκατ. τόνοι (αποθέµατα)
τον Αύγουστο του 2014
Υψηλά 26 ετών, από το έτος 1980

4,80 δολάρια/µπούσελ 
Τον Αύγουστο 2014, όταν τον Μάρτιο 2013 
στο Σικάγο ήταν 7,10 δολάρια ανά µπούσελ
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Ο ηλίανθος 
αντεπιτίθεται
Με όπλα την εγγυημένη τιμή των συμβολαίων για 

βιοντίζελ και τις χαμηλές απαιτήσεις της καλλιέργειας 

ο ηλίανθος ανταποκρίνεται απόλυτα στην αναζήτηση 

των παραγωγών για «έξυπνες» επιλογές σποράς.
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Της Κικής Παπαλαζάρου

Αισθητή αναμένεται να κάνει την παρουσία του ο ηλί-
ανθος καταλαμβάνοντας μεγάλο μερίδιο στις εαρινές 
καλλιέργειες, αφού για πολλούς παραγωγούς 
αποτελεί «ομόλογο» σταθερού εισοδήματος. 

Οι υψηλές αποδόσεις των υβριδίων καθιστούν την καλλι-
έργεια υψηλά ανταποδοτική, αφού το κόστος παραγωγής υπολογίζεται στο 
ένα τρίτο σε σύγκριση με το καλαμπόκι και το βαμβάκι.  Ωστόσο, ορισμένοι 
παραγωγοί πιστεύουν ότι ο ηλίανθος μπορεί να έχει το 1/3 των εισροών του 
καλαμποκιού αλλά μπορεί να έχει και το 1/3 των κερδών σε σχέση με 
το καλαμπόκι.
Η εγγυημένη τιμή μέσω των συμβολαίων για βιοντίζελ, με 
βάση τα 40 λεπτά για φέτος, το μειωμένο ρίσκο της καλ-
λιέργειας και η τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει οι 
παραγωγοί αποτελούν επιπλέον κίνητρα.
Στην Ελλάδα ο ηλίανθος έχει πάρει άλλη διάσταση 
σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και αντί να καλ-
λιεργείται σε ξερικά χωράφια έγινε σταθερή καλλι-
έργεια σε ποτιστικά. Αυτό έδωσε αποδόσεις ρεκόρ 
μέχρι και πάνω από 400 κιλά/στρέμμα που με μια τιμή 40 λεπτά 
εξασφαλίζει μεικτό εισόδημα 160 ευρώ με έξοδα περίπου τα μισά. 
Οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν στην Ελλάδα με ηλίανθο την 
περίοδο 2012/13 διαμορφώθηκαν στα 700.000 στρμ, ενώ για τη 
φετινή χρονιά εκτιμάται πως μπορεί να φτάσουν τα 900.000 
στρέμματα, παρουσιάζοντας μια αύξηση της τάξης του 15%.

Θετικά είναι τα μηνύματα από το εξωτερικό ενώ σε παγκόσμιο επίπε-
δο παρατηρείται μια τάση αύξησης των καλλιεργούμενων εκτάσεων, η οποία 
τροφοδοτείται από τη σημαντική αύξηση των τιμών την τελευταία διετία.

Εµπόδιο στην επέκταση των ενεργειακών καλλιεργειών θα απο-
τελέσει η κατά 30% μικρότερη κατανομή βιοντίζελ, η οποία για τη φετινή 
χρονιά διαμορφώνεται στα 92.000 χιλιόλιτρα έναντι 132.000 χιλιολίτρων την 
περσινή χρονιά για τις βιομηχανίες και τους εισαγωγείς βιοκαυσίμων.

“Στην Ελλάδα ο ηλίανθος έχει πάρει άλλη διάσταση σε 
σχέση µε την υπόλοιπη Ευρώπη, αφού καλλιεργείται 
σταθερά σε ποτιστικά χωράφια µε αποδόσεις ρεκόρ.
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Μεσοπρώιµες: Flora, Celia, Carmen και Julia της Bayer CropScience 
(µεγάλη προσαρµοστικότητα σε ποικιλία εδαφοκλιµατικών συνθηκών, καλή 
συµπεριφορά σε συνθήκες stress), DP 419 της Andriotis-Seeds (υψηλή 
απόδοση σε σύσπορο, καλή πρώτη ανάπτυξη). Μεσοόψιµες: Lider και Babylon 
του Σπύρου (εξαιρετικές αποδόσεις και αντοχή στο βερτιτσίλιο), Atlanta και 
Fantom. Πρώιµες: ST 474, ST 457, ST 402 και ST 405 της Pioneer (υψηλές 
αποδόσεις, γρήγορη αναπλήρωση των προσβεβληµένων από πράσινο 
σκουλήκι καρυδιών) όπως και η Τζωρτζίνα από την Alfa Seeds. 

Ρioneer: Υβρίδια PR31Y43, PR32G44 και P1758 (πρώιµη σπορά, αντοχή σε 
ελλιπές πότισµα και χαµηλές εισροές), υβρίδιο PR32T83 (όψιµη σπορά). 
Syngenta: Υβρίδιο NK Famoso (µεγάλο δυναµικό παραγωγής, χαµηλές 
υγρασίες, αντοχή στο stress), NK Factor (αποδίδει καλύτερα σε πυκνές σπορές),  
NK Gigantic (ιδανικό υβρίδιο ενσίρωσης). EΛANΚO: Πρώιµη Agrister (για 
εναλλαγή µε κηπευτικά ή µετά τη συγκοµιδή κριθαριού). F.A.S: Molar (ιδανική 
για καρπό και για ενσίρωση). Άλφα Γεωργικά Εφόδια: Το πρώιµο Bucari (105 
ηµερών). Alfa Seeds: Tavascan (µεγάλη ρόκα, καλό γέµισµα).

Syngenta: Sanay (άριστη προσαρµογή στις ξηροθερµικές συνθήκες και 
υψηλό δυναµικό παραγωγής, Neoma (για ποτιστικά). Pioneer: Υβρίδια PR 
64LE25, PR 64LE20 και PR 64LE19 (µεγάλη ανθεκτικότητα στο ζιζανιοκτόνο 
Grandstar και προσαρµοστική ικανότητα σε συνθήκες στρες). Ευρωφάρµ: 
Μεσοπρώιµο Campus (καλή ανάπτυξη σε συνδυασµό µε γρήγορο 
κατέβασµα της υγρασίας),  όπως και το πρώιµο υβρίδιο Alfagro (προσαρµογή 
σε ξηρικά και ποτιστικά χωράφια). F.A.S : Leone (υψηλές αποδόσεις). Άλφα 
Γεωργικά Εφόδια: Dalia (ανθεκτική στον περονόσπορο).

Βαµβάκι

Καλαµπόκι

Ηλίανθος

2013: Οι πρωταγωνιστές
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Οι όποιες προσπάθειες γίνονται σε το-
πικό επίπεδο έχουν άμεση σχέση με 
την επεξεργασία της σόγιας και την 
παραγωγή σογιάλευρου για ζωοτροφή, 
οπότε είναι εξασφαλισμένη η διάθεση 
της παραγωγής. Ταυτόχρονα, υπάρχει 
η διέξοδος του βιοντίζελ, για το οποίο 
υπήρχε συμβολαιακή συνεργασία εδώ 
και τρία χρόνια. 
Οι πρώτες τιμές για τη φετινή χρονιά 
έχουν ήδη αρχίσει να πέφτουν στο τρα-
πέζι με την ΕΑΣ Τρικάλων -σε συνεργα-
σία με την Agroinvest Α.Ε.Β.Ε- να ανα-

κοινώνει ότι η διάθεση της παραγωγής 
είναι εξασφαλισμένη με κατώτερη τιμή 
παραγωγού τα 42 λεπτά το κιλό. 
«Οι περισσότερες εταιρείες ξεκινούν 
με βάση τα 42 λεπτά», αναφέρουν στο 
Αγρόκτημα οι παραγωγοί σόγιας, που 
έχουν συστήσει άτυπη ομάδα από το 
2010 στα Τενάγη Φιλίππων. Πέρυσι εί-
χαν κλείσει συμβόλαιο στα 400 ευρώ 
τον τόνο με τη Φυτοενέργεια και τελικά 
πληρώθηκαν 475 ευρώ τον τόνο. 
Στα 42 λεπτά είναι και η πρόταση για 
συμβόλαια από την GF Energy.

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΑ 42 ΛΕΠΤΑ ΤΟ ΚΙΛΟ
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ΣΟΓΙΑ

Με δεδομένες τις βελτιώσεις που έχουν επέλθει τόσο 
στις ποικιλίες όσο και στους τρόπους αντιμετώπισης 
των φυσικών εχθρών της, η σόγια φιλοδοξεί να κερ-
δίσει χώρο στις εκτάσεις των εαρινών καλλιεργειών 
και στην Ελλάδα. Βέβαια, φέτος τα πρώτα βήματα από 
αγρότες και επιχειρήσεις παραγωγής ζωοτροφών και 
βιοντίζελ είναι δειλά, αλλά, εάν ευοδωθούν αυτές οι 
προσπάθειες, τότε η Ελλάδα θα μπορέσει μέσα στην 
επόμενη τριετία να καλύψει το μεγαλύτερο μέρος των 
αναγκών της σε ζωοτροφές από σόγια.
Έτσι οι παραγωγοί τη νέα σεζόν αναμένεται να κινη-
θούν περισσότερο διερευνητικά όσον αφορά το εισό-
δημα, το κόστος και τις αποδόσεις και σύμφωνα με 
τις πρώτες εκτιμήσεις τα στρέμματα της καλλιέργειας 
υπολογίζονται σε 30.000 με 40.000. Παράλληλα οι 
διαπραγματεύσεις για τα φετινά συμβόλαια έχουν ξεκι-
νήσει με αφετηρία τα 42 λεπτά.
Σημαντικό πλεονέκτημα της σόγιας είναι ότι έχει αγο-
ρά, καθώς, ως η αδιαμφισβήτητα σημαντικότερη πρω-
τεϊνούχος ζωοτροφή, αποτελεί τη βάση για όλα τα φυ-
ράματα που έχει ανάγκη η σταυλισμένη κτηνοτροφία.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ∆ΥΣΚΟΛΟ

Η ΝΕΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΓΡΑΦΕΙ �ΕΤΟΣ 2013�

Με ισχυρές επιχειρηµατικές πλάτες να 
τη στηρίζουν συµβολαιακά επιστρέφει 

η σόγια στα ελληνικά χωράφια.

Του Νίκου Κατσένιου

48-51_Sogia.indd   49 3/15/13   5:22 PM



50 - Αγρόκτηµα  Μάρτιος 2013

ΕΑΡΙΝΕΣ ΣΠΟΡΕΣΕΑΡΙΝΕΣ ΣΠΟΡΕΣ

Στα αρνητικά της σόγιας συγκαταλέγο-
νται οι μεγάλες ανάγκες σε νερό (600 
– 1.200 χιλιοστά), όπως και οι απαιτή-
σεις για λίπανση και φυτοπροστασία, 
εφόσον επιδιώκονται υψηλές αποδό-
σεις από πλευράς παραγωγής. 
Η απόδοσή της μπορεί να φθάσει τα 
400 κιλά το στρέμμα και με την κατώ-
τερη τιμή των 42 λεπτών το κιλό φτάνει 
τα 168 ευρώ το στρέμμα ως ελάχιστη 
μεικτή πρόσοδο, δημιουργώντας προ-
ϋποθέσεις για προσέλκυση αγροτών 

που θα την εντάξουν ως εναλλακτική 
στο «καλάθι» των καλλιεργειών τους.
Το βασικό στοιχείο στο οποίο θα κλη-
θούν να δώσουν προσοχή οι επίδοξοι 
καλλιεργητές είναι η προσαρμοστικότη-
τα της κάθε ποικιλίας στο ελληνικό κλί-
μα, το οποίο είναι διαφορετικό σε σχέση 
με την «παραδοσιακή» ζώνη καλλιέργει-
ας του προϊόντος. Το γεγονός, πάντως, 
ότι στην Καβάλα, καλλιεργείται ήδη με 
επιτυχία σόγια, δείχνει ότι μπορεί να 
προσαρμοστεί σε ελληνικό έδαφος.

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
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ΕΑΡΙΝΕΣ ΣΠΟΡΕΣ

Το «πάθημα» με την ακριβή εισαγόμενη σόγια αναγκάζει τις κυβερ-
νήσεις να εφαρμόσουν το πρόγραμμα προώθησης της καλλιέργειας 
των κτηνοτροφικών ψυχανθών για την παραγωγή ζωοτροφών τόσο 
στην υπόλοιπη Ευρώπη, όσο και στη χώρα μας. 

Στην Ελλάδα ξεκίνησε ήδη από τη μεγαλύτερη κατά 2 ευρώ/στρέμ-
μα επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο για 
όσους παραγωγούς ασχολούνται με την παραγωγή σπόρων σποράς 
στα ψυχανθή. Την επόμενη καλλιεργητική περίοδο, σύμφωνα με τις 
εξαγγελίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα μπορέσουν να 
ενισχυθούν με κάποιο τρόπο και οι καλλιεργητές ψυχανθών.

Τη συνολική, πάντως, μέριμνα για την ενίσχυση της σόγιας και των 
ψυχανθών ανέδειξε με δυναμικό τρόπο η Αυστρία προτείνοντας στο 
Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας του Φεβρουαρίου τη θέσπιση ειδικών 
κινήτρων για τις λεγόμενες πρωτεϊνούχες καλλιέργειες.

Πρόκειται στην ουσία για μία πρωτοβουλία της αυστριακής αντιπρο-
σωπείας, η οποία όμως στηρίζεται στην ευρύτερη ευρωπαϊκή στρατη-
γική που διαμορφώνεται με τη νέα ΚΑΠ, αναγνωρίζει την επείγουσα 
ανάγκη των Ευρωπαίων γεωργών για ασφαλείς, υψηλής ποιότητας 
πρωτεϊνούχες ζωοτροφές σε προσιτό κόστος και έχει συσπειρώσει 
γύρω της έναν μεγάλο αριθμό μελών, όπως και την Ελλάδα.

ΜΗ∆ΙΚΗ 
800.000 � 1.100.000 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

1.200-3.000 κιλά/στρµ. (αρδευόµενη)
Η ικανότητά της να προσλαµβάνει νερό από τα βαθύτερα 
στρώµατα του εδάφους επιτρέπει την ξηρική καλλιέργεια.

60% εκτάσεων (παραγωγής σανού)
και το 80% των σανοδοτικών ψυχανθών

ΤΑ ΨΥΧΑΝΘΗ ΘΑ ΤΑΪΣΟΥΝ ΤΑ ΖΩΑ
Η ΑΥΣΤΡΙΑ ΖΗΤΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ 4ΕΤΙΑ, με μια μόλις σπο-
ρά υπόσχεται η μηδική στους καλλιεργητές. Εκτός όμως από 
τη παραγωγή, η μηδική εμπλουτίζει το έδαφος με άζωτο και η 
πυκνή της βλάστηση καταπνίγει τα ζιζάνια, παραδίδοντας στον 
αγρότη ένα ιδανικό χωράφι για οποιαδήποτε καλλιέργεια.

Η ένταξη της μηδικής σε συστήματα αμειψισποράς αποτελεί συ-
νηθισμένη πρακτική για τους αγρότες, καθώς έχει βρεθεί πως 
βελτιώνει την υφή του εδάφους αυξάνοντας τα συσσωματώματα, 
το πορώδες και την οργανική ουσία, ενώ και ως ψυχανθές δε-
σμεύει ατμοσφαιρικό άζωτο. Υπολογίζεται ότι στη διάρκεια της 
ζωής της αφήνει περίπου 3-4 τόνους υπολείμματα στο στρέμμα.

Περιοριστικός παράγοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή της είναι η ζή-
τηση από την κτηνοτροφία που εφόσον αυξηθεί θα αυξηθούν και 
τα στρέμματα της μηδικής. Η μηδική δεν έχει ανταγωνιστή, γιατί 
δεν μπορεί εύκολα να εισαχθεί από άλλες χώρες λόγω του μεγάλου 
όγκου, αλλά όμως ακόμη και υπό μορφή πέλετ όπου το κόστος με-
ταφοράς είναι χαμηλότερο και πάλι πλεονεκτεί, η ελληνική, λόγω 
της υπεροχής στην ποιότητα. Ταυτόχρονα αποτελεί άριστη χονδρο-
ειδή ζωοτροφή, που πλεονεκτεί από τα άλλα χορτοδοτικά λόγω της 
υψηλής συγκέντρωσης πρωτεΐνης και της καλής πεπτικότητας.

Δικαίως θεωρείται η «βασίλισσα» των χορτοδοτικών φυτών κα-
ταλαμβάνοντας το 60% των εκτάσεων για παραγωγή σανού και 
80% των σανοδοτικών ψυχανθών σύμφωνα με τον Δημήτρη 
Μπαξεβάνο από το Ινστιτούτο Κτηνοτροφικών Φυτών Λάρισας.

Η καλή προσαρμογή στις συνθήκες της χώρας μας οδηγεί σε 
ικανοποιητικές αποδόσεις με την αρδευόμενη για σανό να φτά-
νει τα 1.200-3.000 κιλά το στρέμμα ενώ η ξηρική μόλις τα 400-
1.500 κιλά στρέμμα. Η ικανότητά της να προσλαμβάνει νερό από 
βαθύτερα στρώματα του εδάφους επιτρέπει την καλλιέργειά της 
ως ξηρική. Ωστόσο, η ξηρική μηδική καταλαμβάνει μόνο το 30% 
των εκτάσεων εντοπιζόμενη, κυρίως, σε Θράκη και Ήπειρο. 

Η βασίλισσα 
κάνει παιχνίδι 
και την άνοιξη
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΠΑΤΑΤΑ

+10% (στρέμματα)

+10-15%. (τιμή)

Στα ίδια περίπου στρέµµατα µε το φθινόπωρο, 
λιγότερα όµως από την περσινή άνοιξη

700 ευρώ/στρμ. (κόστος παραγωγής)

3 τόνους/στρμ.. (απόδοση)

Η ελληνική αγορά χρειάζεται για τις ανάγκες 
της 180.000-200.000 τόνους πατάτας

Η ΠΑΤΑΤΑ ΨΑΧΝΕΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ 
ΚΕΡ∆ΙΣΜΕΝΟΙ ΟΣΟΙ ΠΗΓΑΙΝΟΥΝ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΡΕΥΜΑ

Στα ίδια περίπου στρέμματα σε σχέση με πέρσι αλλά σε λιγότερα 
σε σχέση με το φθινοπωρινό προϊόν, πραγματοποιείται η σπορά 
της ανοιξιάτικης πατάτας στη Θήβα και την Ηλεία, όπου οι ρυθμοί 
είναι αρκετά αργοί λόγω των προβλημάτων που δημιουργούν οι 
βροχοπτώσεις. Στην περιοχή της Μεσσηνίας η σπορά έχει  ολοκλη-
ρωθεί. Παρά τις καλές τιμές που πέτυχε η φθινοπωρινή πατάτα, οι 
αγρότες είναι επιφυλακτικοί εξαιτίας του υψηλού κόστους καλλι-
έργειας σε συνδυασμό με την έλλειψη ρευστότητας.

Με τη φθινοπωρινή πατάτα να έχει εξαντληθεί, ενώ την αντίστοι-
χη περυσινή περίοδο υπήρχαν ακόμη ποσότητες, οι τιμές στην 
Θήβα έκλεισαν σε υψηλά επίπεδα φτάνοντας τα 0,55-0,60 λεπτά 
το κιλό, ενώ για τις ανοιξιάτικες εκτιμάται πως θα ξεκινήσουν 
από σχετικά καλά επίπεδα, όμως καθοριστικό ρόλο θα παίξει η 
προσφορά και η ζήτηση σε Ελλάδα αλλά και τη διεθνή αγορά.

Σε όλες τις πατατοπαραγωγικές περιοχές της χώρας έχει επικρατή-
σει η Spunta καθώς είναι μία πολύ παραγωγική ποικιλία για νωπή 
κατανάλωση, με πολύ καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά και με άριστη 
συμπεριφορά στη μακρά αποθήκευση. 

Παράλληλα από τις κυριότερες καλλιεργούμενες ποικιλίες πατάτας 
είναι η πρώιμη Liseta αλλά και η Fabula που παρουσιάζει μεγάλη 
αντοχή στην εσωτερική κηλίδωση, τις μηχανικές βλάβες και καλή 
ανθεκτικότητα στην ξηρασία. Επίσης οι ποικιλίες Agria, Marfona, 

Ambition και Kennebec με υψηλές αποδόσεις παραγωγής και καλή 
προσαρμογή σε ένα ευρύ φάσμα εδαφοκλιματολογικών συνθηκών 
αλλά και η Βanba που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για καλλιέρ-
γεια βιολογικής παραγωγής. 

Όσον αφορά τις πατάτες που προορίζονται για βιομηχανική χρήση 
οι παραγωγοί προτιμούν την ποικιλία Hermes.
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ΕΑΡΙΝΕΣ ΣΠΟΡΕΣ

Μεθοδολογία Α
29,9
ευρώ/στρµ.

Στόχος: 
70.000 
στρµ.

Προϋπολογισµός  
2013-2014
2+2 εκατ. ευρώ

1/4 -15/5  
περίοδος 
υποβολής 
αιτήσεων

Α:
Μείωση 
λιπασµάτων
κατά 30%

Β:
Μείωση 
λιπασµάτων
κατά 30% 
και νερού 
κατά 20%

Μεθοδολογία Β
31,8
ευρώ/στρµ.

Του Γιάννη Τσατσάκη
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∆εύτερη ευκαιρία
για την τευτλοκαλλιέργεια
Αγώνα με τη βροχή έδωσαν τον τελευταίο 

μήνα οι τευτλοκαλλιεργητές, προσπαθώντας 

να μπουν στο χωράφι για να σπείρουν. 

Πολλοί είναι όμως οι τευτλοπαραγωγοί που δεν τα κατάφεραν και, 
προκειμένου να έχουν όψιμη παραγωγή, αποφάσισαν να μεταπηδή-
σουν σε άλλη καλλιέργεια. Πάντως, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης 
και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έκαναν ό,τι μπορούσαν για 
να προσελκύσουν κι άλλους καλλιεργητές, αφού από την 1η Απριλί-
ου θα υποβάλονται αιτήσεις για τη 2η Πρόσκληση της Ολοκληρωμέ-
νης Διαχείρισης. Σύμφωνα με διευκρινίσεις των αρμοδίων της ΕΒΖ, 
οι προσκλήσεις είναι μονοετείς, ωστόσο όποιος τευτλοκαλλιεργητής 
μπει μια χρονιά στο πρόγραμμα, για να συμμετάσχει και την επόμε-
νη, οφείλει να καλλιεργήσει τουλάχιστον τα στρέμματα της προη-
γούμενης χρονιάς. Σε διαφορετική περίπτωση αποκλείεται οριστικά. 

Η παραλαβή των αιτήσεων, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης, θα αρχίσει από την 1η Απριλίου και θα 
διαρκέσει έως την 31η Μαΐου, με τη συνολική διάρκεια του προ-
γράμματος να είναι 5ετής. Ως ημερομηνία έναρξης των δεσμεύσεων 
των δικαιούχων ορίζεται η 15η Μαρτίου 2013, ενώ το ύψος ενίσχυ-
σης ανέρχεται σε 29,9 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για όσους εφαρ-
μόζουν τη Μεθοδολογία Α και 31,8 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως για 
εκείνους της Μεθοδολογίας Β. Απαραίτητη είναι η εφαρμογή του 
προτύπου AGRO 2 και στις δύο περιπτώσεις.

Μεθοδολογία Α: Μείωση της εφαρμοζόμενης ποσότητας αζωτού-
χων λιπασμάτων τουλάχιστον κατά 30% σε σχέση με τις ποσότητες 
που προβλέπονται στα Προγράμματα Δράσης.

Μεθοδολογία Β: Μείωση της ποσότητας αζωτούχων λιπασμάτων 
τουλάχιστον κατά 30% και αρδευτικού νερού τουλάχιστον κατά 20% 
σε σχέση με τις ποσότητες που προβλέπονται.

Η Δράση 2.3 (Β) είναι πενταετούς διάρκειας και αποσκοπεί στην προ-
στασία του περιβάλλοντος μέσω της μείωσης των εισροών (χημικά 
λιπάσματα-φυτοφάρμακα) και του αρδευτικού νερού, στην παροχή 
εγγυήσεων στους καταναλωτές για παραγωγή ασφαλών τροφίμων, κα-
θώς και στην ασφάλεια στην εργασία για τους παραγωγούς. Δικαιούχοι 

των ενισχύσεων κρίνονται αγρότες, φυσικά, νομικά πρόσωπα, που: α) 
Έχουν υπογράψει σύμβαση με την ΕΒΖ, β) είναι εγγεγραμμένοι στο 
Μητρώο Αγροτών, γ) υποβάλλουν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) και 
δ) έχουν υπογράψει ή δεσμεύονται να υπογράψουν μέχρι το χρόνο 
υπογραφής της Σύμβασης της Δράσης, σύμβαση με Φορέα για την 
πιστοποίηση της υπό ένταξη εκμετάλλευσης κατά το πρότυπο AGRO 2.

Δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι όσοι παραγωγοί είναι ενταγμέ-
νοι στο Μέτρο της δάσωσης γαιών ή έχουν συμμετάσχει σε άλλη 
Δράση του Μέτρου 214 του ΠΑΑ, πλην των Δράσεων που αφορούν 
ζώα και των δικαιούχων της Βιολογικής Γεωργίας οι οποίοι μπορούν 
να υποβάλουν αίτηση για διαφορετικά αγροτεμάχια από αυτά που 
ενέταξαν στη Δράση 1.1. Επίσης δεν δύνανται να κριθούν δικαιούχοι 
όσοι έχουν υποβάλλει αίτηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της 1ης Πρό-
σκλησης της Δράσης 2.3 (Β).   

Τα χωράφια που μπορούν να ενταχθούν στη Δράση πρέπει να: α)  εί-
ναι δηλωμένα είτε στην ΑΕΕ έτους 2012 του υποψηφίου είτε άλλου 
παραγωγού, και την καλλιεργητική περίοδο 2012 να μην έχουν καλ-
λιεργηθεί με σακχαρότευτλα, β) μην είναι ενταγμένα σε άλλη γεωρ-
γοπεριβαλλοντική δράση, γ) κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο 
δέσμευσης, δ) μην είναι συνιδιόκτητα. Επισημαίνεται ότι τα προς έντα-
ξη αγροτεμάχια θα πρέπει να δηλωθούν στην ΑΕΕ έτους 2013 του υπο-
ψηφίου ως καλλιεργούμενα με σακχαρότευτλα. Επίσης, τα προς ένταξη 
αγροτεμάχια δεν θα παραμένουν σταθερά ως προς τη θέση τους στο 
χώρο κατά τη διάρκεια της πενταετίας, θα καλύπτουν όμως την έκταση 
ένταξης - ως προς το μέγεθος - για την οποία έχει υπογραφεί σύμβαση. 
Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι και για τα πέντε έτη εφαρμογής πληρώ-
νονται για την έκταση που έχουν υπογράψει σύμβαση.

Πάντως, υπό προϋποθέσεις ο αγρότης θα έχει τη δυνατότητα να απο-
χωρεί από το σύστημα χωρίς κυρώσεις.

Καθοριστικό ρόλο στο να προχωρήσει το υπουργείο και σε νέα 2η 
Πρόσκληση, τέλος, διαδραμάτισε το γεγονός ότι στην προκήρυξη, 
που άτυπα ολοκλήρωσε την περίοδο της παραλαβής αιτήσεων την 
Παρασκευή 8 Μαρτίου, υποβλήθηκαν αιτήσεις για μόνο περίπου 
70.000 στρέμματα και ως εκ τούτου περίσσεψαν χρήματα, καθώς η 
ετήσια πρόβλεψη είναι για σχεδόν 130.000 στρέμματα με επιδότηση 
περίπου 30 ευρώ ανά στρέμμα, που δίνει ένα συνολικό ποσό στήριξης 
σχεδόν 4 εκατ. ευρώ κατ’ έτος.

Του Γιάννη Τσατσάκη
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ΕΑΡΙΝΕΣ ΣΠΟΡΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΤΟΜΑΤΑ
ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΝΕΑΣ ΣΕΖΟΝ 

ΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΦΕΤΟΣ
ΣΙΓΟΥΡΟΙ ΜΟΝΟ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙ ΣΕ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Με το «ζόρι» θα διατηρήσει τα στρέμματά της η βιομηχανική ντομάτα, 
καθώς η δυσκολία των βιομηχανιών να εξοφλήσουν τους παραγωγούς, 
σε συνδυασμό με το υψηλό κόστος της καλλιέργειας, οδηγούν τους πα-
ραγωγούς σε άλλες ανταγωνιστικές καλλιέργειες. Σύμφωνα με τις πρώ-
τες εκτιμήσεις, μόλις και μετά βίας θα διατηρηθούν τα περίπου 55.000 
στρέμματα που σπάρθηκαν πέρσι και ο αναμενόμενος όγκος παραγωγής 
υπολογίζεται στους 470.000 τόνους.

Η μέση τιμή την περασμένη χρονιά κυμάνθηκε στα 70-73 ευρώ ο τόνος στη 
Θεσσαλία και στα 77-80 ευρώ στην Πελοπόννησο. Παράλληλα, το κόστος 
της καλλιέργειας να φτάνει τα 500 με 600 ευρώ το στρέμμα ενώ η μέση 
απόδοση κυμαίνεται στους 9 με 10 τόνους.

Ενόψει μάλιστα της νέας περιόδου οι βιομηχανίες καταβάλλουν προσπά-
θεια για εξόφληση των παραγωγών, ωστόσο αρκετοί παραμένουν ακόμη 
απλήρωτοι ενώ πολλοί έχουν στα χέρια τους μεταχρονολογημένες επιταγές. 
Εξαίρεση αποτελούν οι αγρότες από την Πελοπόννησο που εξοφλήθηκαν.

Υπό αυτές τις συνθήκες καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών 
στρεμμάτων θα παίξουν οι αποφάσεις των Θεσσαλών ντοματοπαραγωγών 
μιας και στην Πελοπόννησο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται αξιοσημεί-
ωτη σταθερότητα. Βέβαια κι εκεί εμφανίζονται προβλήματα φέτος, αφού 
μέχρι στιγμής δεν έχουν διανεμηθεί δημόσια αγροκτήματα σε παραλίμνιες 
περιοχές, όπου καλλιεργείται το 30 με 40% του προϊόντος. 

Στα πλεονεκτήματα της καλλιέργειας συγκαταλέγονται η ολοκληρωμέ-
νη μηχανολογική υποστήριξη στην άρδευση και ο υψηλός αριθμός συλ-
λεκτικών μηχανών. Στα μειονεκτήματά προκρίνεται η ευαισθησία της 
στον καιρό και στις ασθένειες.

470.000 τόνοι (παραγωγή)
Σύµφωνα µε τις προβλέψεις του  
ο ΘΕΣΤΟ θα διακινήσει 130.000 τόνους

500-700 ευρώ/στρµ. (κόστος)
Το κόστος της καλλιέργειας ανά στρέµµα 
σε όλη την Ελλάδα. 

55.000 στρέµµατα 
Πανελλαδικά στα ίδια επίπεδα µε πέρσι
Στη Θεσσαλία υπολογίζονται 15.000 στρµ.

77-80 ευρώ Πελοπόννησος 
70-73 ευρώ Θεσσαλία 
Μέση τιµή παραγωγού για το έτος 2012

Κόστος καλλιέργειας ανά στρέμμα σύμφωνα με τον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΘΕΣΤΟ (ευρώ/στρέμμα)
Λίπασμα 
βυθού

Σπορόφυτα
Σπορά

Ζιζανιοκτόνα-
Εντομοκτόνα 
Κοκκώδες

Λίπασμα
Κάλιο

Ψεκασμοί 
(Σκουλήκι 
κ.λ.π)

Καλλιεργητικές 
φροντίδες
Μεροκάματα 

Πότισμα Ενοίκιο
Διάφορα 
(φθορές)

Δικαίωμα 
Ομάδας

ΕΛΓΑ ΣΥΝΟΛΟ

35 125 20 40 60 40 60 60 10 25 475
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Τη «δίψα» των ελληνικών επι-
χειρήσεων του κλάδου των τροφί-
μων και ποτών για να ενισχύσουν 
τη θέση τους στην εγχώρια αγορά, 
αλλά κυρίως να ανοίξουν δρόμους 
προς τα ράφια των καταστημάτων 
του εξωτερικού, όπου διαπιστώνε-
ται ισχυρή ζήτηση, με τις εξαγωγές 
να ξεπερνούν, το 2012, τα 4 δισ. 
ευρώ, ανέδειξε η διεθνής έκθεση 
Detrop – Oenos, που πραγματοποι-
ήθηκε μεταξύ 7 έως 10 Μαρτίου 
στη Θεσσαλονίκη. 
Την ίδια στιγμή, ωστόσο, επιβεβαί-
ωσε και την αίσθηση πως για ένα 
μεγάλο ποσοστό ελληνικών επιχει-
ρήσεων, ακόμη και ενός ιδιαίτερα 
εξωστρεφούς κλάδου όπως τα τρόφι-
μα και ποτά, απαιτείται να διανυθεί 
πολύς δρόμος πριν να καταφέρουν 
να βγουν στον διεθνή στίβο και 
πολύ περισσότερο να κοιτάξουν στα 
μάτια τους ανταγωνιστές τους από 
την παγκόσμια αγορά.
Περιδιαβαίνοντας κανείς στα περί-
πτερα της έκθεσης μπορούσε να 
διαπιστώσει την υψηλή επισκεψι-
μότητα αλλά και το πλήθος των 
εκθετών, που άγγιξαν τους 400. 
Δεν έλειπαν βέβαια και οι εμπορι-
κοί επισκέπτες από σχεδόν 30 χώ-
ρες του κόσμου, όπως οι ΗΠΑ, το 
Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερ-

μανία, η Ρωσία, τα Βαλκάνια κ.α., 
που είχαν ουσιαστικές συζητήσεις 
και πιθανώς έβαλαν και τις βάσεις 
για αμοιβαία επωφελείς εμπορικές 
συνεργασίες, με συνέπεια η έκθε-
ση να θεωρηθεί από τους άμεσα 
ενδιαφερόμενους ως πετυχημένη.
Παρόλα αυτά, όμως, δεν έλειψαν 
και φαινόμενα που κατέδειξαν τις 
αδυναμίες που έχουν πολλές επιχει-

ρήσεις, οι οποίες υπό την πίεση της 
μείωσης της κατανάλωσης στην εγ-
χώρια αγορά στρέφονται, από ανά-
γκη, στο εξωτερικό χωρίς να είναι 
έτοιμες. Γιατί πώς αλλιώς να εξηγη-
θεί το γεγονός ότι αρκετές δεν είχαν 
προσωπικό που να μιλά τουλάχιστον 
την αγγλική γλώσσα, άλλες το προ-
ωθητικό τους υλικό το είχαν επίσης, 
μόνο στην ελληνική, ενώ υπήρξε 
και περίπτωση που προτάθηκε σε 
εκθέτη να υποδεχθεί και να συζητή-

σει με Αμερικανούς εμπορικούς επι-
σκέπτες και αρνήθηκε. Αντίστοιχα, 
σε μια δεύτερη περίπτωση Αμερικα-
νοί ενδιαφερόμενοι έπειτα από τη 
συζήτηση που είχαν, επισκέφθηκαν 
το εργοστάσιο εκθέτη, αλλά όπως 
έγινε γνωστό στην Agrenda, ο οικο-
δεσπότης δεν είχε καν την πρόνοια 
να τους δώσει ως δώρο ένα δείγμα 
από το προϊόν του. 

Πλεονασματικό ισοζύγιο το 2016
«Πρωταθλητές» του κλάδου, που 
εξελίσσεται σε «leader» των ελληνι-
κών εξαγωγών –καθώς σχεδόν ένα 
στα πέντε ευρώ που έρχονται από 
εξαγωγές, αφορά τρόφιμα και ποτά- 
είναι τα παρασκευασμένα λαχανικά 
και φρούτα, τα ιχθηρά κι οι νωποί 
καρποί και φρούτα, τα οποία σημεί-
ωσαν σημαντική άνοδο επιδόσεων 
πέρυσι και διατηρούν ακόμη μεγα-
λύτερη δυναμική ανάπτυξης.
«Στόχος μας έως το 2016 πρέπει να 
είναι να περάσουμε σε πλεονασματικό 
εμπορικό ισοζύγιο στον κλάδο, επεν-
δύοντας στο στοχευμένο μάρκετινγκ 
και την προβολή των αξιών της μεσο-
γειακής διατροφής», αναφέρει ο ΣΕΒΕ 
και τονίζει ότι «η αυξημένη παγκόσμια 
ζήτηση για παραδοσιακά προϊόντα εί-
ναι μια σπουδαία ευκαιρία για την Ελ-
λάδα που πρέπει να την αδράξουμε».

Οι βάσεις για κλείσιμο
εμπορικών συμφωνιών
μπήκαν στη διεθνή
έκθεση τροφίμων
Detrop & Oenos

οι επιχειρησεισ θελουν αλλα υστερουν σε σχεση με τον διεθνη ανταγωνισμο

Έχουν πολύ δρόμο  
τα ελληνικά τρόφιμα 
Πρωταθλητές των εξαγωγών τα παρασκευασμένα  
λαχανικά και φρούτα, τα ιχθυηρά και οι νωποί καρποί

TOY ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΙΑΜΗ
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Βαρύ πυροβολικό  
με έσοδα 4,1 δισ. ευρώ
Παρα Τα ΠροβλημαΤα ο κλάδος των τρο-
φίμων - ποτών εξελίσσεται σταδιακά σε «βαρύ 
πυροβολικό» για την ελληνική οικονομία, γιατί 
όχι μόνο δείχνει σθεναρές αντιστάσεις στις επι-
πτώσεις της κρίσης, αλλά και διότι το 1 στα 5 
ευρώ που έρχονται στα ταμεία από την εξαγωγι-
κή δραστηριότητα, αφορά σε πώληση τροφίμου 
ή ποτού. Η δυναμική μάλιστα είναι ισχυρή και 
καθιστά εφικτό, υπό όρους, το στόχο για την επί-
τευξη εμπορικού πλεονάσματος από το 2016, κα-
θώς σήμερα, παρόλο το κλείσιμο της «ψαλίδας», 
το ισοζύγιο παραμένει ελλειμματικό. 
Συγκεκριμένα, η εξαγωγική δραστηριότητα των 
ελληνικών τροφίμων και ποτών το 2012, σύμφω-
να με τον ΣΕΒΕ, απέφερε έσοδα 4,1 δισ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,4% ή σε απόλυ-
τα μεγέθη κατά 357 εκατ. ευρώ έναντι του 2011. 
Στο ίδιο διάστημα οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 
5,9%, συρρικνώνοντας δραστικά το έλλειμμα, το 
οποίο, ωστόσο, παραμένει στα κόκκινα.
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ακολοΥθΩνΤασ Το ρηΤο «η ισχύς εν τη 
ενώσει», περισσότεροι από 1.000 παραγωγοί επτά 
συνεταιρισμών της Κρήτης δημιούργησαν και υλο-
ποιούν το πρόγραμμα «Vegiterraneo», με στόχο την 
αποτελεσματικότερη διείσδυση των προϊόντων της 
Μεσογείου στις ξένες αγορές και τη διάδοση της 
πληροφορίας ότι η κατανάλωση προϊόντων της Με-
σογείου επιδρά ευεργετικά στον άνθρωπο.
Το εν λόγω πρόγραμμα, που φέρει τον τίτλο 
«Vegiterraneo: Ενέργειες ενημέρωσης και προώ-
θησης κηπευτικών (ντομάτας, αγγουριού και πι-
περιάς) στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. (Ελλάδα, 
Βουλγαρία και Πολωνία)» ξεκίνησε τον Οκτώβριο 
του 2012, πρόκειται να ολοκληρωθεί εντός της 
επόμενης τριετίας και είναι συνολικού ύψους 3,6 
εκατ. ευρώ (50% κοινοτική χρηματοδότηση, 20% 
κρατική και 30% ιδία συμμετοχή).
Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση παρουσίασής 
του, που πραγματοποιήθηκε στην Detrop, οι επτά 
συνεταιρισμοί καλλιεργούν 5.000 στρέμματα, η 
ετήσια παραγωγή τους ανέρχεται σε 100.000 τό-
νους κηπευτικών -κυρίως ντομάτες, αγγούρια και 
πιπεριές- και οι εξαγωγές τους αντιστοιχούν στο 
30% επί του συνόλου της παραγωγής.

το 54% εχει «κοΨει» και απο τα αλλαντικα  

Η κρίση τρώει κρέαςVegiterraneo
για κηπευτικά μέροσ καί αΠο Την ΠοσοΤηΤα των αλλαντικών που συνήθως 

έφθανε στο τραπέζι των ελληνικών νοικοκυριών έχει κόψει η κρίση, 
αφού το 54% των καταναλωτών, δηλαδή πάνω από ένας στους δύο, δη-
λώνουν ότι αγοράζουν σήμερα μικρότερες ποσότητες από τα προϊόντα 
του κλάδου, απ’ ό,τι συνήθιζαν πριν από τρία χρόνια. Την ίδια ώρα, 
υπάρχει ένα 39% που εμφανίζεται να διατηρεί σταθερή την κατανάλω-
ση αλλαντικών και μόλις ένα 7% που την έχει αυξήσει.
Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από σχετική έρευνα για την αγορά των 
παραδοσιακών αλλαντικών στην Ελλάδα, που εκπόνησε η εταιρεία 
δημοσκοπήσεων Interview και παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, σε 

ειδική εκδήλωση στο πλαίσιο της 22ης διεθνούς 
έκθεσης τροφίμων και ποτών Detrop.
Με δείγμα 605 καταναλωτών η έρευνα κατέληξε 
επίσης στο συμπέρασμα ότι το 61% των ερωτηθέ-
ντων είναι καταναλωτές αλλαντικών και το 39% 
όχι, αν και οι 9 στους 10 από εκείνους που δή-
λωσαν ότι δεν αγοράζουν, παραδέχονται ότι τα 
καταναλώνουν μέσα από έτοιμα προϊόντα δια-
τροφής όπως πίτσες, σάντουιτς κ.λπ.

Επιλέγουν από τον… πάγκο
η συχνότητα κατανάλωσης αλλαντικών για 
αυτούς που τα προτιμούν είναι 2-3 φορές την 
εβδομάδα (το 54% τα καταναλώνει μ’ αυτό το 
ρυθμό), κάθε ημέρα το 20%, 2-3 φορές το 
μήνα το 19% και σπανιότερα το 8%. Η αγο-
ρά αλλαντικών από τον πάγκο, δηλαδή με 
κοπή εκείνη τη στιγμή από υπάλληλο, είναι 
η κυρίαρχη συνήθεια των καταναλωτών σε 
ποσοστό 76% ενώ από το ράφι, δηλαδή σε 
τυποποιημένη μορφή, αγοράζει το 24%. Δι-
απιστώθηκε ακόμη πως το 90% προμηθεύεται 
αλλαντικά από τα σούπερ-μάρκετ, το 8% από παντοπωλείο-μίνι μάρκετ 
και το 2% από εξειδικευμένα καταστήματα delicatessen, ενώ οι επώνυ-
μες βιομηχανίες αλλαντικών υπερτερούν των μικρών παραγωγών, με 
την αναλογία να είναι 90% προς 10% αντίστοιχα. 

στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε υπό την 
αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
και της ΔΕΘ-HELEXPO, ενώ υποστηρίχθηκε από 
τον Σύλλογο για την Προστασία και Ανάπτυξη 
της Ελληνικής Παραγωγής Εμπορίας και Μετα-
ποίησης Κρέατος Βορείου Ελλάδος (ΣΠΑΚΒΕ), 
έγινε επίσης αναφορά στις νέες υγειονομικές 

διατάξεις στην αγορά κρέατος, τον καινούριο 
κώδικα τροφίμων-ποτών, τα επενδυτικά προγράμματα στις βιομηχανίες 
του κλάδου και όλες οι νέες σχετικές τεχνολογίες.

59-65_rafi.indd   62 3/15/13   6:35 PM



στο ραφι

61

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ 
ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
«ΠροΪονΤα μέ ΠροβίοΤίκα όπως τα 
γιαούρτια, για παράδειγμα, απευθύνονται 
συνήθως σε υγιείς ανθρώπους και άρα δεν 
καλούνται να θεραπεύσουν κάποια ασθένεια. 
Ως εκ τούτου είναι πρακτικά αδύνατο να τεκ-
μηριωθεί το όφελός τους για την υγεία αν και 
είναι υπαρκτό», τόνισε ο γενικός διευθυντής 
του Διεθνούς Συνδέσμου Προβιοτικών (ΙΡΑ), 
Ιωάννης Μισόπουλος, κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης για τα προβιοτικά που διοργάνω-
σε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης 
τροφίμων και ποτών Detrop & Oenos. Ο κ. 
Μισόπουλος πρόσθεσε πως τα προϊόντα του 
κλάδου των προβιοτικών εμφανίζουν σημα-
ντικές προοπτικές ανάπτυξης. 

Στοπ στα προβιοτικά 
βάζει η νέα σήμανση
«Φρένο» στη δυναμική που έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, κυρίως στις 
διεθνείς αγορές, τα ελληνικά προϊόντα με προβιοτικά, βάζει πρόσφατος κανονι-
σμός της Ε.Ε., καθώς απαγορεύει τη σήμανση ενός τροφίμου με την ένδειξη «προ-
βιοτικό», εάν δεν μπορεί να αποδειχθεί επιστημονικά η συμβολή του στην υγεία 
του καταναλωτή, όπως το πράττουν οι φαρμακοβιομηχανίες. «Τα προβιοτικά είναι 
το αντίθετο των αντιβιοτικών», εξήγησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Θαν. 
Τσαυτάρης, και πρόσθεσε: «Η Ελλάδα μπορεί να παρακάμψει την απαγόρευση ανα-
φέροντας στις συσκευασίες όχι τη λέξη προβιοτικό, αλλά στοιχεία μετρήσεων για 
τους προβιοτικούς οργανισμούς». 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΥΠΕΡΕΧΕΙ
αίσίοδοΞα έίναί τα μηνύματα που έρχονται 
από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Σκόρδου Νέας 
Βύσσας ο οποίος έδωσε δυναμικό «παρών» 
στη διεθνή έκθεση Detrop στη Θεσσαλονίκη. 
Η αισιοδοξία προέρχεται από τις προσωπικές 
επαφές που είχαν οι άνθρωποι του συνεταιρι-
σμού με επιχειρηματίες από πολλές χώρες, με 
κυρίαρχες την Ολλανδία, τη Φιλανδία, τη Γερ-
μανία και τη Σλοβενία. Το ελληνικό σκόρδο 
υπερέχει μακράν του κινεζικού και αυτό έγινε 
σαφές από όλους τους επισκέπτες που βρέθη-
καν στο περίπτερο των Σκόρδων Νέας Βύσσας 
(υπό την ομπρέλα του ΣΕΛΕΤΡΟΠΕ).
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ανΤίσΤέκέΤαί σθέναρα στην οικονομική κρίση και τις 
επιπτώσεις της ο εγχώριος κλάδος του οίνου, που πέτυχε την 
πενταετία 2007 – 2011 αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 
περίπου 40 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας σε μεγάλο βαθμό τον 
εξωστρεφή του προσανατολισμό και την καλή πορεία των εξα-
γωγών. «Από τα περίπου 260 εκ. ευρώ το 2007, ο κύκλος ερ-
γασιών του κλάδου υπολογίζεται ότι αναρριχήθηκε στα 300 εκ. 
ευρώ το 2011 και αυτό παρά την κρίση», τόνισε ο Κωνσταντίνος 
Σιούμης, σύμβουλος της εταιρείας ICAP, παρουσιάζοντας σχετι-
κή μελέτη του φορέα για το ελληνικό κρασί στη φετινή Detrop.

Αυξάνεται ο τζίρος, 
μειώνεται η κερδοφορία
μιλώντας στο πλαίσιο των εκθέσεων Detrop & Oenos, σε 
ημερίδα με θέμα: «Eνέργειες για την προώθηση πωλήσεων των 
ελληνικών οίνων στη γερμανική αγορά» ο κ. Σιούμης παρα-
τήρησε ότι μολονότι ο τζίρος του κλάδου αυξάνεται, την ίδια 
στιγμή συρρικνώνεται η κερδοφορία του, γεγονός που απέδωσε 
στο αυξημένο χρηματοοικονομικό κόστος και στην αναποτελε-
σματική διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πάντως, οι φορείς του οίνου είναι αισιόδοξοι για την προώ-
θηση της εξωστρέφειας των ελληνικών κρασιών, καθώς σύμ-
φωνα με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικού Οίνου, Αγγ. 
Ρούβαλη, η παγκόσμια ζήτηση για κρασί θα διευρυνθεί μέχρι 
το 2016 κατά περίπου 5%, κάτι που σημαίνει ότι στη διεθνή 
αγορά θα προστεθούν περί τις 2,5 δισ. φιάλες.

αναλύοντας τα πλεονεκτήματα της ελληνικής αγοράς οί-
νου, ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο κλάδος έχει στρατηγικό σχέδιο, 
αλλά και ιδιαίτερα προϊόντα, τα οποία είναι απόρροια των κλι-
ματολογικών συνθηκών στις διάφορες περιοχές της χώρας.

ο πρόεδρος του σέο, Άγγελος Ρούβαλης τόνισε ότι «ο 
άνεμος για τις εξαγωγές και ελληνικού κρασιού είναι πλέον 
εξαιρετικά ούριος». Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «το παγκόσμιο 
εμπόριο κρασιού απογειώνεται».

TOY ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΙΑΜΗ

απογειωνεται το παγκοσμιο εμποριο, συμφωνα με τον σεο

Με ούριο άνεμο 
ταξιδεύει το κρασί
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σύμφωνα, μάλιστα, με μελέτη των διοργανωτών της 
γαλλικής VINEXPO, από κοινού με την εταιρεία ISWR, 
μεταξύ 2012 και 2016 η ζήτηση θα αυξηθεί άνω του 5% 
παγκοσμίως ή κατά 2,5 δισεκατομμύρια μπουκάλια. Για 
την ίδια περίοδο αναμένεται αύξηση των εξαγωγών προς 
την ζώνη της Αμερικής και ειδικά των ΗΠΑ, τον Καναδά, 
με +8% ετησίως και τις χώρες Μεξικό, Βραζιλία, Αργεντι-
νή), τη ζώνη Κίνας-Ινδίας-Νοτιοανατολικής Ασίας και τη 
ζώνη Βόρειας Ευρώπης-Ρωσίας.

στην ίδια εκδήλωση, ο Γερμανός Πρόξενος στη Θεσ-
σαλονίκη, Βόλφγκανγκ Χέλσερ-Όμπερμαϊερ, ευχήθηκε η 
Καγκελάριος, Άνγκελα Μέρκελ, όπως αναφέρθηκε θετικά 
για τον ελληνικό τουρισμό στην έκθεση ITB, να πράξει 
ανάλογα και για τα ελληνικά τρόφιμα-ποτά.

η τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων στα ράφια γερ-
μανικών αλυσίδων, πάντως, δεν είναι και η πιο εύκολη 
υπόθεση στον κόσμο και ειδικά κατά το τελευταίο χρονι-
κό διάστημα έχει γίνει ακόμη δυσκολότερη. Σύμφωνα με 
τον Σάββα Τριανταφυλλίδη, εκπρόσωπο του ελληνικού 
εμπορικού ομίλου Trienon GmbH, αυτό συμβαίνει διότι 
οι γερμανικές λιανεμπορικές επιχειρήσεις θέτουν αυστη-
ρές προϋποθέσεις για την αγορά ελληνικών προϊόντων, 
όπως εγγυήσεις, αλλά και ότι προέρχονται από παραγω-
γούς με συνεπή εξαγωγική δραστηριότητα. Απέδωσε μά-
λιστα αυτή την ανασφάλεια των γερμανικών αλυσίδων 
στο ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στους Έλληνες παρα-
γωγούς, καθώς ενώ υπογράφονται συμφωνίες πώλησης 
προϊόντων για ένα χρόνο, ξαφνικά σε τρεις μήνες οι τιμές 
αλλάζουν και η συμφωνία παύει να υφίσταται.

Διεθνούς εμβέλειας 
ο Διαγωνισμός Οίνου
έλληνικά και διεθνή οινοποιεία βραβεύτηκαν στον 
13ο Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου στο πλαίσιο της Detrop. 

● Ο 13ος Διεθνής Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης απέ-
νειμε 110 χρυσά και 38 ασημένια μετάλλια.

● Στο διαγωνισμό, οι δοκιμαστές επέλεξαν μεταξύ 553 οί-
νων από Ελλάδα, Βουλγαρία, Βραζιλία, Κύπρο και Σλοβακία.

● Μεγάλο Χρυσό βραβείο έλαβαν στον διαγωνισμό οίνου 
το Κτήμα Παλυβού – Ζάβου Αγγελική για τον ερυθρό «Νό-
ημα» 2005, το Κτήμα Δουλουφάκη Νίκου για τον ερυθρό 
«Άσπρο Λαγό» 2011 και το Fiskardos Distilleries Ltd. για τον 
ερυθρό «Cabernet Sauvignon» 2011.

εν αρχη ην ο τρυγοσ 
Ο ελληνικός κλάδος οίνου έχει ιδιαίτερα προϊόντα, τα οποία 
επηρεάζονται από το μικροκλίμα της κάθε περιοχής.  

αυξηση τησ ζητησησ
Η παγκόσμια ζήτηση για κρασί θα διευρυνθεί μέχρι το 2016, 
οπότε στη διεθνή αγορά θα προστεθούν 2,5 δισ. φιάλες.

Πολλεσ βραβευσεισ
Συνολικά 110 χρυσά και 38 ασημένια μετάλλια απένειμε ο 
Διαγωνισμός Οίνου Θεσσαλονίκης, από σύνολο 553 κρασιών.

2

3

1
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Αγροφύλαξ

> Όσο ξεκαθαρίζουν τα 
πράγματα σε σχέση με τη 

νέα ΚΑΠ και τις προτεραιότητες 
που βάζει επί του θέματος η 
ελληνική πλευρά, τόσο γίνεται 
πιο αντιληπτό από όλους ότι 
σε λίγο καιρό τίποτα δεν θα 
είναι όπως παλιά. Εξηγούμαι: 
Ο τρόπος χορήγησης, κυρίως 
όμως το επίπεδο των επιδοτή-
σεων, ήταν τέτοιος που έδινε τη 
δυνατότητα στους δικαιούχους 
να «κάθονται» πάνω σ’ αυτές 
και να «ρίχνουν» τους ρυθμούς 
της παραγωγικής προσπάθειας.

> Έτσι, τόσο οι συνδεδεμένες 
με την παραγωγή ενισχύ-

σεις της πρώιμης περιόδου 
της ΚΑΠ, όσο και οι αποσυν-
δεδεμένες (τσεκ) των τελευ-
ταίων ετών, άφηναν μεγάλα 
περιθώρια στους συντελεστές 
της αγροτικής παραγωγής να 
εισπάττουν σημαντικά ποσά, 
χωρίς να καταβάλουν τη μέγι-
στη δυνατή προσπάθεια.

> Την πρώιμη περίοδο με-
τρούσε η ποσότητα, χωρίς 

να αποδίδεται καμιά ιδιαίτερη 

σημασία στην ποιότητα της 
παραγωγής και τη διαφορο-
ποίηση των παραγόμενων 
προϊόντων, ενώ τα τελευταία 
χρόνια, τα μεγάλα δικαιώματα, 
που βασίζονταν σε ιστορικές 
περιόδους αναφοράς και 
είχαν άμεση συνάρτηση με 
το προηγούμενο καθεστώς, 
εξασφάλιζαν υψηλές άμεσες 
ενισχύσεις που δεν επέβαλαν 
υποχρεωτικά μεγαλύτερη 
προσπάθεια και στον τομέα της 
αύξησης και διαφοροποίησης 
της παραγωγής.

> Αν κάτι αλλάζει τώρα, είναι 
που τα νέα δικαιώματα 

έρχονται εφόσον αναπτύσσεις 
δραστηριότητα στη διάρκεια 
της χρονιάς (ενεργοποιούνται 

κάθε χρόνο εφόσον παράγεις) 
και την ίδια στιγμή αυτό που 
σου εξασφαλίζουν ως ενίσχυση 
(28,5 ευρώ το στρέμμα στη φυ-
τική παραγωγή και 23,7 ευρώ 
το δικαίωμα στη ζωική) είναι 
τόσο λίγο που δεν σου αφήνει 
περιθώρια για κατ’ επίφαση 
δραστηριότητα.

> Τι μένει λοιπόν; Ή κινείσαι 
σοβαρά και συγκροτημένα 

στον τομέα της παραγωγής, δη-
λαδή οργανώνεις την καλλιερ-
γητική φροντίδα και τη διάθεση 
της παραγωγής έτσι που να σου 
αφήνει ενδιαφέρον οικονομικό 
αποτέλεσμα μέσα από τη διαδι-
κασία της αγοράς, ή διαφορε-
τικά αφήνεις τη δουλειά να την 
κάνει κανένας άλλος!

> Όλο αυτό δεν είναι μια 
απλή κουβέντα. Όπως 

πολλά πράγματα στη ζωή, θέτει 
σε πραγματική δοκιμασία την 
επαγγελματική δραστηριότητα 
ανθρώπων που «έφαγαν» τα 
νιάτα τους στο χωράφι και στον 
σταύλο και δίνει τη δυνατότητα 
σε κάποιους άλλους να κινη-
θούν με μεγαλύτερες ταχύτητες 
και να διευρύνουν την εκμετάλ-
λευσή τους. 

> Αν υπάρχει κάτι που 
πραγματικά αποτελεί 

αστάθμητο παράγοντα, είναι 
τι θα κάνουν οι μέχρι σήμερα 
ιδιοκτήτες (μικροί και μεγάλοι) 
γης, που δεν καλλιεργούσαν οι 
ίδιοι τα χωράφια τους αλλά τα 
νοίκιαζαν σε κάποιους άλλους, 
πραγματικούς καλλιεργητές! 
Αυτό που ανέφερα προηγούμε-
να για όλους τους δικαιούχους 
κοινοτικών ενισχύσεων, ισχύει 
περισσότερο από κάθε άλλη 
φορά και για τους ιδιοκτήτες 
αγροτικής γης που απέφευγαν 
να εμπλακούν οι ίδιοι με την 
παραγωγική διαδικασία.

>Τα λεφτά του τσεκ είναι πλέον τόσο λίγα, ειδικά για τις παρα-
γωγικές γαίες, που δεν βάζουν εύκολα τον άλλο στη σκέψη να 

ασχοληθεί ο ίδιος με τη γη του. Την ίδια στιγμή, τα «κόσκινα» που 
βάζει μπροστά ο κοινοτικός μηχανισμός προκειμένου να αποτρέ-
ψει τους «αγρότες του καναπέ» από τον κορβανά των κοινοτικών 
ενισχύσεων, είναι τέτοια που δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για να 
ξανανοίξει η ιστορία με τα «μισακά» ή τα... δήλωσέ τα σε μένα!
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