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Βολιδοσκόπηση
στο σκληρό

ΜΑΛΑΚΟ ΣΙΤΑΡΙ
ευρώ/τόνος

Σ

τα σκληρά σιτάρια, κάποιες περιοχές ακούγεται πως χρειάζονται µια βροχή για να βελτιωθεί η ποιότητα, ενώ προς τη Βόρεια Ελλάδα τα σιτάρια φαίνονται άνω του
µετρίου. Αναφορικά µε προπωλήσεις δεν
ακούστηκε κάτι, παρά µόνο µια θεωρητική διάθεση των αγοραστών στα 260 ευρώ
ο τόνος FOB λιµάνι µας. Η τελευταία δουλειά της Τυνησίας σε αρκετά χαµηλότερη
τιµή αιφνιδίασε λίγο την αγορά και µετρίασε την υπεραισιοδοξία.
Στην ελληνική αγορά βάµβακος ακούστηκαν ξανά κλεισίµατα τιµών σύσπορου
από τους παραγωγούς στα 51-52 λεπτά το
κιλό. Αντίστοιχα στο εκκοκκισµένο βαµβάκι είναι πολύ ήρεµα τα πράγµατα, καθώς
το πριµ επί χρηµατιστηρίου που ζητάµε εξακολουθεί να µην πληρώνεται από τους
αγοραστές. Η τιµή για τη νέα σοδειά στη
διάρκεια της εβδοµάδας πλησίασε τα 89
σεντς ανά λίµπρα.
Οι εξαγωγές ελληνικών νωπών φρούτων και λαχανικών το πρώτο τρίµηνο 2021
συνολικού ύψους 464.622 χιλιάδων τόνων και 370,02 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν
κατά 12,2% σε αξία και κατά 4,6% σε όγκο,
σε σύγκριση µε το ίδιο διάστηµα του προηγούµενου έτους, σύµφωνα µε την τελευταία ενηµέρωση της ΕΛΣΤΑΤ όπως επεξεργάσθηκαν από τον Incofruit-Hellas. Οι αποστολές-εξαγωγές λαχανικών το τρίµηνο
µειώθηκαν κατά -3,1% στους 70.053 τόνους,
ενώ αντίστοιχα οι εξαγωγές φρούτων σηµείωσαν αύξηση κατά 12,8% σε αξία και ανήλθαν σε 305,84 εκατ. ευρώ.
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Μέσω εστίασης ενισχύεται η ντοµάτα

Μικρή διόρθωση αυτές τις µέρες στην επιτραπέζια που πωλείται στα 80 λεπτά
Περίπου 15.000 τόνοι Κρήτης στις χωµατερές, λένε οι παραγωγοί Ιεράπετρας

Ανάκαµψη στην αγορά επιτραπέζιας ντοµάτας αναµένεται όσο σταδιακά ενισχύεται η
ζήτηση από την εστίαση, µε την τιµή αυτές
τις µέρες να έχει σηµειώσει µια µικρή διόρθωση στα 0,80 λεπτά το κιλό, από τα 1,20
ευρώ που ήταν την περίοδο του Πάσχα.
Όπως µεταφέρουν άνθρωποι της αγοράς
στην Agrenda, αυτό το «µάζεµα» της τιµής
για την ώρα τουλάχιστον δεν προβληµατίζει. Ωστόσο στην Κρήτη η διόρθωση ήταν
µεγαλύτερη, µε ποσότητες περί τους 15.000
τόνους να έχουν καταλήξει σε χωµατερές,

Τιμή παραγωγού
επιτραπέζιας
ντομάτας

όπως αναφέρουν οι παραγωγοί του Αγροτικού Συλλόγου Ιεράπετρας, που αιτούνται
έκτακτη ενίσχυση. Αυτή την περίοδο, ωστόσο, η αγορά επιτραπέζιας ντοµάτας έχει αποµακρυνθεί από το νησί και µετατίθεται
στην Τριφυλία και τη ∆υτική Ελλάδα, αφού
η παραγωγή της Κρήτης βρίσκεται στα τελειώµατα. Μάλιστα, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ κάποιοι παραγωγοί καθυστέρησαν τη
συγκοµιδή για να προλάβουν την πασχαλινή ζήτηση, µε αποτέλεσµα η αυξηµένη
προσφορά µετά να φρενάρει την άνοδο.

Αφορολόγητες
μεταβιβάσεις μέχρι
100 στρέμματα

Το μέτρο θα συνδυασθεί με πρόσθετα χρηματοδοτικά
κίνητρα για Νέους Αγρότες και είναι στον υπουργό

Με το άνοιγμα
της εστίασης
ξανά άνοδος
στη ντομάτα
∆ΕΙΚΤΗΣ S&P GSCI
AGRICULTURE
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Μετά την πασχαλινή περίοδο και
όσο οι όγκοι αυξάνονται µε την
επιτάχυνση των ρυθµών συγκόµισης, παραδοσιακά η τιµή διορθώνει

ΡΕΠΟΡΤΑΖ.EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

(ευρώ το κιλό)

Τέλος Απριλίου
Μέσα Μαΐου
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Μερίδια

Όσο κορυφώνεται η συγκοµιστική περίοδος στη ∆υτική
Ελλάδα, υποχωρούν τα
µερίδια της Κρήτης

Εκτάσεις

ΤOY ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΟΥ

Το πρόβληµα µε τις ιώσεις και
κυρίως αυτό της καστανής
ρυτίδωσης, αποθάρρυνε αρκετούς
καλλιεργητές από τη σπορά

panagos@agronews.gr

Χρηµατοδοτικά κίνητρα και αφορολόγητες µεταβιβάσεις αγροτικής γης
µέχρι 100 στρέµµατα σε νέους αγρότες, παραγωγική αξιοποίηση των 9,6
εκατ. στρεµµάτων επιλέξιµων βοσκοτόπων και βαθιές αλλαγές στη διαχείριση των αγροτικών προγραµµάτων προτείνουν στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, καταξιωµένα στελέχη µε µεγάλη
εµπειρία σε οργανώσεις του αγροτικού χώρου. Προς το παρόν πάντως,
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Εν αναμονή για
πάνω από 55 λεπτά οι
προπωλήσεις σύσπορου
Αν ήταν σήμερα
τα αλώνια θα έπιανε
25 λεπτά το σκληρό

Με Bonnet και Καρολίνες
κινείται η αγορά ρυζιού
Με µειωµένη ζήτηση και προβληµατισµό
ειδικότερα στις µεσοπρώιµες ποικιλίες
κινείται η αγορά ρυζιού. Στον
αντίποδα, τα τύπου bonnet που σήµερα
απορροφώνται µε 34 λεπτά και οι λίγες
Καρολίνες που πιάνουν και τα 39 λεπτά.

Βαθιές αλλαγές στα
προγράµµατα συνιστούν στον
υπουργό
Λιβανό,
στελέχη
µε εµπειρία στη
δηµόσια
διοίκηση.

ο υπουργός δείχνει να επιδίδεται σε
κυνήγι µαγισσών και σε µια ρητορική αοριστολογίας που µόνο µε αναζήτηση «εθνικής στρατηγικής» δεν
µοιάζει. Βάσει των προτάσεων που
έχει στα χέρια του ο υπουργός, οι επενδύσεις χρειάζονται δύο σηµαντικές αλλαγές προκειµένου να µπορέσει να γίνει άµεσα πράξη και αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων (ΚΑΠ) και
των πόρων του ταµείου ανάκαµψης.
Ειδικότερα ο τρόπος επιλογής των
επενδύσεων στα πλαίσια του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι γραφειοκρατικός χρονοβόρος και
γεµάτος αγκυλώσεις. ∆εν µπορεί να
περιµένει ένας επενδυτής παραγωγός (Σχέδιο Βελτίωσης ) ή επιχειρηµατίας (Μεταποίηση ή Leader ) τρία
χρόνια για να ολοκληρωθεί η συγκριτική αξιολόγηση για όλους ό-

σους έκαναν αίτηση για να λάβει την
έγκριση. Πρέπει να αλλάξει η διαδικασία και να εφαρµοσθεί αυτό που
εφαρµόστηκε το 2013-2014. ∆ηλαδή πρώτος ήλθες και έκανες αίτηση πρώτος λαµβάνεις έγκριση εφόσον είσαι έτοιµος και έχεις τις προϋποθέσεις. Γιατί σε περίοδο κρίσης
αυτός που είναι έτοιµος πρέπει αµέσως να του δίνεται η έγκριση για να
υλοποιεί την επένδυση που είναι το
ζητούµενο για την άµεση ανάπτυξη
και την απορρόφηση των διαθέσιµων
πόρων µετά την πανδηµία.
Επίσης, ο τρόπος παραλαβής των επενδύσεων και των
σχεδίων βελτίωσης
πρέπει να αλλάξει
και να µην καθυστερούν τόσο πολύ λόγω έλλειψης
δηµοσίων υπαλλήλων και κονδυλίων για τα οδοιπορικά τους. Καλό είναι, πιστοποιηµένοι ιδιώτες επιστήµονες και εµπειρογνώµονες των ανάλογων ειδικοτήτων
να µπορούν να πιστοποιούν τις επιµετρήσεις και να κάνουν την παραλαβή των έργων ώστε οι δικαιούχοι
να υποβάλουν τις αιτήσεις πληρωµής άµεσα και να λαµβάνουν γρήγορα τις ενισχύσεις στοιχείο καθοριστικό στο ξεκίνηµα της επενδυτικής δραστηριότητας του.
Στο ίδιο εισηγητικό προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου τονίζεται επίσης ότι σε ένα δύσκολο περιβάλλον όπως η γεωργία τα µέτρα
για τους νέους αγρότες πρέπει να
είναι στοχευµένα και σταθερά. ∆εν
αρκεί η γνωστή εφάπαξ ενίσχυση .
Πρέπει να υπάρχει συνολικό πλέγµα στήριξης από την χρηµατοδότηση έως την απόκτηση γης. Ένα τέτοιο µέτρο θα ήταν για τους νέους
αγρότες θα ήταν η απόκτηση γης
µέχρι 100 στρέµµατα χωρίς φόρο.

Τα µέτρα για τους
Νέους Αγρότες πρέπει
να είναι στοχευµένα
και σταθερά και µε
φοροκίνητρα για
απόκτηση γης.

Προτεραιότητα
η αξιοποίηση
βοσκοτόπων
Η παραγωγική και µόνο αξιοποίηση
των επιλέξιµων προς ενίσχυση
δηµόσιων βοσκοτόπων, θα πρέπει να
είναι βασική προτεραιότητα της
πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.
Μ’ αυτή την έννοια επιβάλλεται η
ενσωµάτωση στη νέα ΚΑΠ των 9,6
εκατ. στρεµµάτων, µετά τις αποφάσεις
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου για
στηριχθεί η κτηνοτροφία και προστασία
των κοινών δηµόσιων βοσκοτόπων από
τους καταπατητές και τις διεκδικήσεις
πλαστών δικαιωµάτων και µάλιστα από
το Εθνικό Απόθεµα. Σ’ αυτή την
κατεύθυνση καλό είναι να προβλεφθεί
η συµµετοχή από το 2021 των
οργανώσεων των κτηνοτρόφων στην
κατανοµή των βοσκήσιµων εκτάσεων
και η κατάργηση της ισχύουσας σήµερα
τεχνικής λύσης µε προώθηση των
διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης και
αξιοποίηση αυτού του φυσικού πόρου
στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ ώστε να
συµβάλλει θετικά στα περιβαλλοντικό
ισοζύγιο της ελληνικής γεωργίας µε
την δέσµευση του CO2.

