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βομβα στη γεωργια
το μπλοκο στα εφοδια
Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν ΕΕΠΕΣ και ΕΣΥΦ, επισημαίνοντας
πως είναι ανάγκη να αποκατασταθεί άμεσα η ομαλότητα στην αγορά
Δυσβάστακτο αλλά προτιμότερο από με μια επιλογή ρήξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρούν
οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων σπόρων και φυτοπροστασίας ότι θα είναι το κόστος μιας
συμφωνίας με τους δανειστές απευθύνοντας έκκληση στην κυβέρνηση να εξαντλήσει, έστω και
αυτή την ύστατη ώρα, κάθε περιθώριο για μια άμεση λύση στην κατεύθυνση αυτή.
Σε κοινή ανακοίνωσή τους η Ένωση Ελλήνων Παραγωγών & Εμπόρων Σπόρων (ΕΕΠΕΣ) και ο
Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (ΕΣΥΦ) χτυπούν επίσης «καμπανάκι» για τα προβλήματα
που προκαλούν στην προμήθεια των αγροτών σε σπόρους, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά
προϊόντα οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων.
Παραδέχονται ότι τα μέτρα που, εκτός απροόπτου, θα περιλαμβάνει μια συμφωνία πάνω στις
προτάσεις των θεσμών θα έχουν αρνητικό αντίκτυπο για τις επιχειρήσεις και την αγροτική
παραγωγή στο βαθμό που, μεταξύ των άλλων, «αυξάνουν τον ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, τον
φορολογικό συντελεστή των επιχειρήσεων και την προκαταβολή φόρου στο 100%. Όλα τα
παραπάνω θα επιβαρύνουν περισσότερο το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων,
με αποτέλεσμα να μειωθεί η ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές. Οι επιπτώσεις στις
επιχειρήσεις μας και στους εργαζόμενους σε αυτές θα είναι δυσβάσταχτες».
Ωστόσο επισημαίνουν ότι «η αποκοπή της από την Ε.Ε., ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες, θα
ήταν ολέθρια και θα επηρεάσει όχι μόνο εμάς, αλλά και τις επόμενες γενεές» και προσθέτουν ότι
«η μη συμφωνία με τους δανειστές είναι βέβαιο πως θα οδηγήσει την χώρα σε περιθωριοποίηση
και διεθνή απομόνωση». «Τις τελευταίες ημέρες και ώρες είμαστε μάρτυρες δραματικών
εξελίξεων για την χώρα. Σαν Συλλογικοί Φορείς, που εκπροσωπούμε το μεγαλύτερο μέρος των
εισροών της γεωργίας της χώρας και που ποτέ μέχρι σήμερα δεν θελήσαμε να έχουμε άμεση
εμπλοκή στα πολιτικά πράγματα, θεωρούμε σαν ελάχιστη υποχρέωση προς τα μέλη μας και τον
αγροτικό κόσμο γενικότερα να τοποθετηθούμε με σαφήνεια για τις τελευταίες εξελίξεις, που
συμβαίνουν και θα επηρεάσουν όχι μόνο την ύπαρξη των επιχειρήσεών μας αλλά και της χώρας
μας, όπως την γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Περισσότερα στο AgroNews.

ΠΙΕΣΤΗΚΕ ΓΙΑ ΕΝΑ ΔΙΗΜΕΡΟ ΤΟ ΣΥΜΠυΡηΝΟ
ΒΕΡΙΚΟΚΟ ΑΛΛΑ ΞΑΝΑΠΙΑΣΕ ΤΑ 50 ΛΕΠΤΑ
Μεγάλη αναμπουμπούλα στην αγορά βιομηχανικού
βερίκοκου προκάλεσαν οι περιορισμοί κίνησης κεφαλαίων
την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα, για 2 μέρες, οι
βιομηχανίες μείωσαν την τιμή στο 40% από τα επίπεδα της
περασμένης εβδομάδας. Περισσότερα στο AgroNews.
Στην κατάψυξη και πάλι οι πληρωμές
από τις ραγδαίες οικονομικές εξελίξεις
Αλυσιδωτές αντιδράσεις από την οικονοµική ασφυξία στην
αγορά, τις κλειστές τράπεζες και την έλλειψη ρευστότητας,
αντιµετωπίζουν οι αγρότες, ενώ έξοδος από το ευρώ θα
οδηγούσε σε απώλεια κοινοτικών ενισχύσεων ύψους περί
τα 3 δις ευρώ, για το 2015. Περισσότερα στο AgroNews.
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ετοιμα 7,5 εκat.
για ΠΣΕΑ και ζημιές
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πληγμα στα νωπά
οπωροκηπευτικά
«Κύμα» ακυρώσεων οι συμφωνίες των επιχειρήσεων ελέω capital controls
Έµφραγµα στην αγορά αγροτικών προϊόντων µε αλυσιδωτές επιπτώσεις που ξεκινούν
από την προµήθεια αναγκαίων για την καλλιέργεια πρώτων υλών και τις καθυστερήσεις
στη συγκοµιδή και φτάνουν µέχρι την αδυναµία διάθεσης των προϊόντων τόσο στην
εσωτερική όσο και στην εξωτερική αγορά προκαλούν οι περιορισµοί στην κίνηση
κεφαλαίων που βρίσκονται σε ισχύ από την αρχή της περασµένης εβδοµάδας.
Ελλείψεις σε εισροές, ακυρώσεις συµβολαίων και παραγγελιών, διακοπή εµπορικών
συναλλαγών µε αποτέλεσµα προϊόντα να παραµένουν αδιάθετα στις αποθήκες ή τα ψυγεία,
προβλήµατα στις µεταφορές, παύση πληρωµών για όσους παραγωγούς έχουν στα χέρια
τους επιταγές που όµως, µε κλειστά τα γκισέ των τραπεζών, δεν µπορούν να εξαργυρωθούν:
Πρόκειται για µερικά µόνο από τα φαινόµενα µε τα οποία βρίσκονται αντιµέτωποι οι
συντελεστές του κλάδου που υποχρεούνται τα τελευταία εικοσιτετράωρα να λειτουργήσουν
κάτω από πρωτόγνωρες συνθήκες. Περισσότερα στο AgroNews.

Απένταξη στο 30% των
σχεδίων στo Leader
Σε επιλαχόντες τα υπόλοιπα κονδύλια, την ίδια ώρα απευθείας στον εργολάβο η
καταβολή της ενίσχυσης για τον οδηγό των νέων Leader
Την απλοποίηση του περιεχόµενου των φακέλων, τη δυνατότητα πολλαπλών αιτηµάτων
πληρωµής και την καταβολή της ενίσχυσης απευθείας στον εργολάβο εξετάζουν για τον οδηγό
των νέων Leader οι διαχειριστικές αρχές, ως µέτρα αντιµετώπισης των προβληµάτων που
οδήγησαν την απένταξη του 30% των συνολικών επενδύσεων στα «τρέχοντα» προγράµµατα.
Αναλυτικότερα, σύµφωνα µε εισήγηση της αρµόδιας Μονάδα Β6 παρακολούθησης και
υλοποίησης του Άξονα 4 (Leader) του υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, σε
διηµερίδα µε θέµα την τοπική ανάπτυξη το νέο Μέτρο 19, αναµένεται να τρέξει µε τα εξής
χαρακτηριστικά:
• Απλοποίηση φακέλου – πιστοποιητικά στην σύµβαση • Επανεξέταση ιδιωτικής συµµετοχή
• Καταβολή ενίσχυσης στον εργολάβο • Αύξηση ποσοστού δηµοσίων έργων • Πολλαπλά τα
αιτήµατα πληρωµής • Μείωση του χρόνου πληρωµής επενδυτών
Επιπλέον κατά τη διάρκεια της διηµερίδας, ο ∆ιευθυντής της ΕΥ∆ ΠΑ, Νικόλαος Μανέτας
ανέφερε ότι θα πρέπει οι στόχοι του τρέχοντος προγράµµατος να επιτευχθούν έως τις
31 ∆εκεµβρίου 2015 και πως η υπερδέσµευση (22 εκατ. ευρώ) από κάθε Περιφέρεια θα
κατανεµηθεί µόνο σε ώριµα έργα και επιλαχόντες.
Το χρονοδιάγραμμα για τη διαγωνιστική διαδικασία για την προπαρασκευή και επιλογή των
τοπικών προγραμμάτων, ώστε έπειτα να υπάρχουν οι σχετικές προκηρύξεις από τις ΟΤΔ έχουν
ως εξής: Η ολοκλήρωση της πρώτης διαγωνιστικής διαδικασίας έχει καταληκτική ημερομηνία
την 23/05/2016 (2 έτη από την έγκριση του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης / ΕΣΠΑ 2014 – 2020).
Περισσότερα στο AgroNews.

Στις αρμόδιες τράπεζες απέστειλε ο ΕΛΓΑ τις
καταστάσεις των 16.850 δικαιούχων για την
πληρωμή συνολικού ύψους 7.568.346,68
ευρώ, για αποζημιώσεις φυτικής παραγωγής
και ζωικού κεφαλαίου για τα έτη ζημιάς 2013
και 2014 και κρατικές ενισχύσεις ΠΣΕΑ για
τις περιόδους 2011-2012, χωρίς να γίνεται
γνωστό το πότε αυτά τα χρήματα θα είναι
διαθέσιμα στους παραγωγούς. Η ανακοίνωση
του ΕΛΓΑ αναφέρει ότι «ολοκληρώθηκε
η διαδικασία επεξεργασίας των πινάκων
δικαιούχων παραγωγών καταβολής των
αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ και των κρατικών
οικονομικών ενισχύσεων (ΠΣΕΑ) με την
αποστολή στην Τρ. Πειραιώς της εκκαθάρισης
πληρωμών ζημιών φυτικού και ζωικού
κεφαλαίου». Βάσει της ανακοίνωσης, το
συνολικό ποσό αποζημιώσεων που φτάνει τα
5.768.795,74 ευρώ αφορά 14.997 δικαιούχους
από 22 νομούς. Περισσότερα στο AgroNews.
Στα 30μ. από σπίτια και στα 25μ.
από δρόμο τα μελισσοσμήνη
Απαγορεύεται η τοποθέτηση μελισσοσμηνών
σε κατοικημένες περιοχές, εφόσον αυτά δεν
περιφράσσονται με τοίχο, σανίδωμα ή πυκνό φυσικό
ή τεχνητό φράκτη ύψους τουλάχιστον 2 μέτρων
από την επιφάνεια του εδάφους, σύμφωνα με το
άρθρο 7 του Ν. 6238/1934 (ΦΕΚ 265/Α/14-8-34). Σε
ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Δράμας υπενθυμίζει στους
μελισσοκόμους (επαγγελματίες και ερασιτέχνες)
ότι οι ανωτέρω περιορισμοί δεν ισχύουν εφόσον τα
μελίσσια τοποθετούνται σε απόσταση τουλάχιστον 30
μέτρων από κατοικίες και 25 μέτρων από δημόσιους
δρόμους. Περισσότερα στο AgroNews.
Ενίσχυση για παραγωγή τυριού με 42,25
ευρώ ο τόνος για το αγελαδινό
Αυξημένο κατά δύο λεπτά από πέρυσι και στις
δύο κατηγορίες, που ανέρχεται στα 42,25 ευρώ ο
τόνος για το αγελαδινό και το αίγειο γάλα και στα
60,35 ευρώ ο τόνος για το πρόβειο καθορίζεται το
ύψος της ενίσχυσης ανά επιλέξιμο τόνο γάλακτος
παραγόμενου στα μικρά νησιά του Αιγαίου
Πελάγους με προορισμό την παραγωγή
παραδοσιακών τυριών, για το 2014.
Σύμφωνα με την απόφαση, που υπογράφει ο
υφυπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Π.
Σγουρίδης, οι ενισχύσεις αυτές εφαρμόζονται για τις
αιτήσεις ενίσχυσης που υποβλήθηκαν για το έτος
2014. Περισσότερα στο AgroNews.
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αιτημα πληρωμησ ωσ
20/7 σχεδιων βελτιωσησ
Η παράταση αφορά Σχέδια Βελτίωσης που έχουν εγκριθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014
Παρατείνεται για 20 ημέρες, από την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Ιουνίου, η δυνατότητα
υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής Σχεδίων Βελτίωσης, που έχουν εγκριθεί μέχρι
τις 30 Σεπτεμβρίου του 2014. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, ΚΥΑ με την οποία
παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής Σχεδίων
Βελτίωσης, κατά 20 ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 20 Ιουλίου 2015, υπέγραψε στις 29 Ιουνίου, ο
αναπλ. υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Β. Αποστόλου. Περισσότερα στο AgroNews.

πωλησεισ 1.500 τρακτερ
προβλεπονται φετοσ
Εκτιμήσεις στα πλαίσια της τελετής αποφοίτησης της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής
Στη ζώνη των 1.500 τρακτέρ, με βάση το ευνοϊκό σενάριο, θα κινηθούν οι πωλήσεις του
κλάδου για το 2015 και υπό την προϋπόθεση ότι οι αβεβαιότητες, ως προς το μέλλον της
Ελλάδας, θα εκλείψουν κι η αγορά, που πέρσι κατέγραψε πωλήσεις περίπου 1.800 γεωργικών
ελκυστήρων, θα επιστρέψει σε συνθήκες ομαλότητας. Περισσότερα στο AgroNews.

ωιδιο και έυδέμιδα «φέρνουν»
και το Βοτρυτη Στα αμπέλια
Πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη δευτερογενών
προσβολών από βοτρύτη στα αμπέλια αποτελούν οι
καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών, με τη
θερμοκρασία να ανεβαίνει και την υγρασία σε υψηλά
για την εποχή επίπεδα.
Περισσότερα στο AgroNews.
μέ την αΣπιδα FIbERMaX τηΣ baYER
CRoPSCIEnCE το έλληνικο ΒαμΒακι
Την πιλοτική πρωτοβουλία της για την αναβάθμιση
και αναγνωρισιμότητα του ελληνικού βαμβακιού που
προέρχεται από τις ποικιλίες FiberMax παρουσίασε
πρόσφατα σε ειδική εκδήλωση στην Αθήνα η Bayer
CropScience. Περισσότερα στο AgroNews.
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Μείον 2% οι φυτεύσεις
αραβοσιτου των ηπα
Προβλέψεις USDA για λιγότερο προϊόν αβαντάρουν τις τιμές στην αγορά
Σε ώθηση κατά 4,89% στις τιμές των προθεσμιακών συμβολαίων του Ιουλίου για το καλαμπόκι
στην αγορά του Σικάγο οδήγησαν οι προβλέψεις για μειωμένες φέτος κατά 2% φυτεύσεις
του προϊόντος (355,6 εκατ. στρέμματα) από τα περσινά επίπεδα, με βάση τα τελευταία στοιχεία
του αμερικανικού υπουργείου γεωργίας (USDA). Τα περσινά επίπεδα ρεκόρ στην παραγωγή
που οδήγησαν στην κατρακύλα των τιμών ευθύνονται κυρίως για τη μείωση των φυτεύσεων
για το καλαμπόκι. Επιπλέον, οι πρόσφατες καταστροφές στις αποδόσεις λόγω ισχυρών
βροχοπτώσεων αναμένεται να είναι μεγαλύτερες τόσο για το καλαμπόκι όσο και για τη σόγια,
αφήνοντας περιθώριο για ακόμα μεγαλύτερη άνοδο τιμών. Περισσότερα στο AgroNews.

το θερμοκηπιο «τρώει»
την υπαίθρια ντομάτα
Λιγότερα κατά 20% τα στρέμματα της υπαίθριας τη φετινή σεζόν
Εδώ και δύο περίπου εβδομάδες έχει μπει στην ελληνική αγορά η υπαίθρια ντομάτα που
βγήκε σιγά-σιγά σε κάποιες περιοχές (Ναύπλιο, γενικότερα Αργολίδα, Λακωνία, Μαραθώνα
και Μέγαρα) με αρκετά πιεσμένες τιμές παραγωγού καθώς συνέπεσαν με τις θερμοκηπιακές
και σημειώθηκαν και ποιοτικά προβλήματα από αρκετές μυκητολογικές ασθένειες (πχ. tuta
absoluta) λόγω των συνεχιζόμενων βροχοπτώσεων. Περισσότερα στο AgroNews.

Με τα Thompson seedless, την 1η βδομάδα
του Αυγούστου και όλες τις ενδείξεις για τιμή
πάνω από την περσινή έναρξη στα 50 λεπτά
το κιλό, αναμένεται να ξεκινήσουν φέτος οι
εξαγωγές για το ελληνικό επιτραπέζιο σταφύλι.
Για την ώρα, η καλλιέργεια επηρεάζεται από
τις πρόσφατες ανακατατάξεις σε οικονομικοπολιτικό επίπεδο, μόνο σε επίπεδο έλλειψης
ρευστότητας των παραγωγών για αγορά και
εφαρμογή των απαραίτητων καλλιεργητικών
τεχνικών. Περισσότερα στο AgroNews.
Με 1,5 ευρώ/κιλό «τρέχει» το σκόρδο
στην ελληνικη αγορα

Ικανοποιητική αποδοχή από την αγορά για
το νωπό σκόρδο εσοδείας 2015 από τη Νέα
Βύσσα Έβρου, με τις πρώτες συναλλαγές
στα 1,5 ευρώ το κιλό για τον παραγωγό,
μετριάζοντας τις απώλειες εισοδήματος από
τη μείωση παραγωγής, λόγω πλημμυρών που
έπληξαν την περιοχή. Περισσότερα στο AgroNews.
Με καλύτερη παραγωγή και λιγότερες
απώλειες ξεκινούν φέτος τα αχλάδια

Λίγο καλύτερη είναι φέτος η παραγωγή
αχλαδιών σε σχέση με πέρσι που είχαμε
σχεδόν ολική καταστροφή, αλλά και πάλι
είναι μειωμένη από τα κανονικά επίπεδα
σε ποσοστό περίπου 20% στην περιοχή της
Καστοριάς και οι τιμές κατά μ.ο. κινούνται
από 0,50-0,70 ευρώ το κιλό, σημειώνει ο κ.
Μωυσίδης. Περισσότερα στο AgroNews.
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Ολόκληρο εξαγωγικό
πακέτο έχει η Agrexpo
Στο εξωτερικό με αποξηραμένο σύκο και ΠΟΠ ελαιόλαδο Καλαμάτας
Να κερδίσει το στοίχημα των εξαγωγών στο ΠΟΠ εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο
Καλαμάτας, διπλασιάζοντας τις εξαγωγές της σε μία διετία, κατάφερε η οικογενειακή
εταιρεία Agrexpo ΑΕ από τη Μεσσηνία, έχοντας ως όπλο το καλοστημένο δίκτυο
εξαγωγών των άλλων προϊόντων της και κυρίως του ξερού σύκου.
Ισχυρό branding της Agrexpo, η οποία καλύπτει το 85% της αξίας των πωλήσεών της
με τις εξαγωγές, είναι η ίδια της ιστορία, αφού αποτελεί μία οικογενειακή εταιρεία, με τις
ρίζες της στο 1962, η οποία στράφηκε στην σχεδόν αποκλειστική και απευθείας διάθεση
στις αγορές εξωτερικού το 1986. Περισσότερα στο AgroNews.

Γνήσια όσπρια με
γεωγραφικό αποτύπωμα
Έτοιμο το εργαλείο πιστοποίησης από την 3 άλφα για τους παραγωγούς
Περισσότεροι από 200 Έλληνες παραγωγοί φασολιών μπορούν πλέον να πιστοποιούν την
αυθεντικότητα της παραγωγής τους µε κριτήριο τη γεωγραφική προέλευση και τη βοτανική
ταξινόμηση του προϊόντος τους. Δύο χρόνια μετά την έναρξη του προγράμματος, η 3αλφα
έχει έτοιμο το εργαλείο με το οποίο οι καλλιεργητές κοινών φασολιών και φασολιών γίγαντες
προσδιορίζουν τον τόπο καταγωγής της παραγωγής τους. Περισσότερα στο AgroNews.

Απόφαση για άνοιγµα του εργοστασίου
στην Ορεστιάδα πήρε η ΕΒΖ ΑΕ
Με δύο εργοστάσια σε λειτουργία σχεδιάζει να
φέρει εις πέρας την επικείμενη «καμπάνια» της
καλλιεργητικής περιόδου του 2015 η Ελληνική
Βιομηχανία Ζάχαρης AE, αφού εκτός από τη
μονάδα στο Πλατύ, αποφασίστηκε να ξανανάψουν
φέτος τα φουγάρα και στην Ορεστιάδα.
Περισσότερα στο AgroNews.
Υπό έλεγχο οι ξενοδοχειακές μονάδες
για το ελληνικό πρωινό
Στο μικροσκόπιο ελεγκτικού μηχανισμού αναμένεται να
τεθούν οι ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν ενταχθεί
στο πρόγραμμα παροχής «Ελληνικού Πρωινού» στους
πελάτες τους, σε μια προσπάθεια να ξεκαθαρίσει η
«ήρα από το στάρι». Περισσότερα στο AgroNews.
Προϊόν αιχμής «σώζει» τη βιομηχανια
των πουλερικών, λέει η Rabobank
Η δυσμενή θέση που έχει περιέλθει ο κλάδος
πουλερικών της ΕΕ, λόγω του υψηλού κόστους
ζωοτροφών και κανονισμών για καλή μεταχείριση
ζώων θα συνεχίσουν να αποτελούν σοβαρή πρόκληση,
σύμφωνα την Rabobank. Περισσότερα στο AgroNews.
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ανοιγμα στο τυρι για
μ. ανατολη και ασια
Μεγάλη αγορά για το προϊόν δημιουργούν οι ανάγκες της μεσαίας τάξης
Λατινική Αμερική, Μέση Ανατολή και Αφρική γίνονται σταθερά μεγάλοι παίκτες που
απορροφούν τα συσκευασμένα τυριά των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Ταυτόχρονα, υπάρχουν
αυξημένα περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη στο άμεσο μέλλον από τη δραστηριότητα στις
M&A (χώρες Μέσης Ανατολής και Ασίας), σημειώνει σε σχετική μελέτη το Euromonitor International. Για την ώρα, οι ΗΠΑ παραμένουν η μεγαλύτερη αγορά τυριού παγκοσμίως με 22,1
δισ. δολάρια (περίπου 19,91 δισ. ευρώ) και προβλέπεται να σκαρφαλώσει στα 27 δισ. δολάρια
(περίπου 24.33 δισ. ευρώ) έως το 2020. Ακολουθεί η Γαλλία με 9,4 δισ. δολάρια (περίπου 8,47
δισ. ευρώ) που αναμένεται να φτάσει τα 10,6 δισ. δολάρια (περίπου 9,55 δισ. ευρώ) τα επόμενα
πέντε χρόνια, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία του Euromonitor. Περισσότερα στο AgroNews.

με ομαδεσ καλυτερη
τυχη στα αρωματικα
Οι συνεργίες στηρίζουν την αύξηση των καλλιεργούμενων ειδών και της παραγωγής
«Σκαλοπάτι» για νέα υψηλότερα σημεία στήριξης «χτίζει» σταδιακά ο εγχώριος τομέας των
αρωματικών, διαμορφώνοντας υπό προϋποθέσεις συνθήκες για ένα ικανοποιητικό εισόδημα
σε όσους ασχολούνται οργανωμένα και όχι καιροσκοπικά. Η ισχυρή ζήτηση για τα προϊόντα
του κλάδου, από μεταποιητικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές, που σε παγκόσμια
κλίμακα έχει δημιουργήσει μια αγορά αξίας άνω των 20 δισ. δολαρίων, έχει «πυροδοτήσει»
μια στροφή των παραγωγών προς την καλλιέργειά τους και στην Ελλάδα. Ειδικά δε, τα
τελευταία λίγα χρόνια, προσελκύει το ενδιαφέρον και νέων ανθρώπων, οι οποίοι αποφασίζουν
να βιοποριστούν στη γεωργία. Παρά τους ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης του χώρου, η βάση
εκκίνησής του είναι πολύ χαμηλά –γειτονικές χώρες, αλλά όχι μόνο, έχουν μεγάλη παράδοση
στην καλλιέργεια αυτών- με αποτέλεσμα οι επιδόσεις τους να είναι δυσανάλογα μικρές,
συγκριτικά με την πλούσια βιοποικιλότητα της ελληνικής γης. Περισσότερα στο AgroNews.

την ακριΒοΘωρητη C6000 παρουΣιαΣέ
η DEUTZ FaHR Στην κροατια
Όπως κάνει η Audi με τα αυτοκίνητα, έτσι και η
Deutz-Fahr πάει από πάνω προς τα κάτω στις σειρές
των θεριζοαλωνιστικών της, καθώς μετά την C9000
(2013) και την C7000 (2014), ήρθε φέτος η σειρά της
C6000 να βγει από την «κουρτίνα», σε μία δοκιμή
που έγινε στην περιοχή Zupanjia της Κροατίας, την 1η
Ιουλίου, και την οποία παρακολούθησε από κοντά η
Agrenda και πλήθος άλλων ξένων ανταποκριτών.
Περισσότερα στο AgroNews.
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Παγκόσμια πρωτια
στα Τρίκαλα
Την 1η Ιουλίου κυκλοφόρησαν λεωφορεία χωρίς οδηγό
Ξεκίνησαν την Τετάρτη 1η Ιουλίου στα Τρίκαλα τα δοκιμαστικά δρομολόγια λεωφορείων
χωρίς οδηγό, στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος για την τεχνολογία αυτόνομων
οχημάτων. Στην περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, μέχρι τις 12 Ιουλίου, τα οχήματα θα
καταγράφουν ό,τι θα βλέπουν στη διαδρομή για τεχνικούς λόγους.
Περισσότερα στο AgroNews.

στους 100.000 τόνους
το κρητικο ελαιόλαδο
Καλή ελαιοπαραγωγή και για την Ισπανία προβλέπει ο ΣΕΔΗΚ
Στους 100.000 τόνους αναμένεται να φθάσει η παραγωγή ελαιόλαδου στην Κρήτη
κατά την ερχόμενη παραγωγική περίοδο, όπως εκτιμά ο Σύνδεσμος Ελαιοκομικών
Δήμων Κρήτης σχετικά με την καρπόδεση των ελαιόδεντρων. Σύμφωνα με το ΣΕΔΗΚ, η
παραγωγή ελαιόλαδου της ερχομένης χρονιάς έχει πλέον οριστικοποιηθεί από πλευράς
καρποφορίας των δέντρων στην Κρήτη και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε και πάλι μια
αρκετά καλή σοδειά. Περισσότερα στο AgroNews.

σηροτροφια με 160 ευρω
το κουτι συνδεδεμενη
Κάθε κουτί πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 20.000 αυγά μεταξοσκώληκα
Με 5.000 κουτιά για κάθε έτος εφαρμογής και 800.000 ευρώ γα το 2015 μπαίνει
στο πακέτο των συνδεδεμένων ενισχύσεων η σηροτροφία. Σύμφωνα με τη σχετική
απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Βαγγέλη Αποστόλου η ενίσχυση χορηγείται στους
σηροτρόφους για τα κουτιά μεταξόσπορου που χρησιμοποίησαν για εκτροφή, εφόσον
προμηθεύονται πιστοποιημένο μεταξόσπορο, κάθε κουτί περιέχει τουλάχιστον 20.000
αυγά μεταξοσκώληκα κατάλληλα για εκκόλαψη. Περισσότερα στο AgroNews.
IΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Green Box Εκδοτική Α.E.
Νίκης 24, Σύνταγμα, 105 57,
Tηλ: 2103232905, Fax: 2103232967
E-Mail: info@agronews.gr
www.agronews.gr
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:
Γιάννης Πανάγος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ:
Φανή Γιαννακοπούλου
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Γιάννης Τσατσάκης
Ελένη Δούσκα
Μαρία Κρόκου

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΑΤΕΛΙΕ:
Αθηνά Βέη
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ/ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ:
Παναγιώτης Αραβαντινός
Ελισάβετ Μπουζαλάκου

Farming Report 11 I 15

NewsLetter

δευτερα 6 ioyλioy 2015 Νο 155

Farming Report 12 I 15

