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ειδικο προγραμμα για
μοναδεσ επεξεργασιασ
παραπροϊοντων απο
λιοτριβεια, φαρμεσ
Μέχρι και 5 εκατοµµύρια ευρώ προβλέπονται στο υπομέτρο 4.2.2 και αφορά όσους
ήδη δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης γεωργικών προϊόντων
Σε αιτήσεις ενίσχυσης για το άνοιγµα µονάδων αξιοποίησης παραπροϊόντων από επεξεργασµένα
αγροτικά προϊόντα µε σκοπό την παραγωγή ζωοτροφών, βιολογικού λιπάσµατος, ενέργειας
(βιοµάζα) και εξαγωγής ουσιών µε εµπορεύσιµη αξία για άλλες βιοµηχανίες, θα µπορούν να
προχωρήσουν οι ενδιαφερόµενοι στα πλαίσια των νέων Προγραµµάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.
Η δυνατότητα ενίσχυσης δίνεται µέσω του Μέτρου 4.22 «Μεταποίηση, εµπορία και ανάπτυξη
µε τελικό προϊόν εκτός του Παραρτήµατος Ι (µη γεωργικό προϊόν)» και αφορά όσους ήδη
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της µεταποίησης γεωργικών προϊόντων, αλλά θέλουν να
φτιάξουν µία δεύτερη µονάδα που θα αξιοποιούν τα παραπροϊόντα τους ως πρώτη ύλη (δεύτερη
µεταποίηση). Σηµειώνεται ότι ο ενδιαφερόµενος µπορεί να αιτηθεί υποδοµή και για πρώτη
µεταποίηση γεωργικού προϊόντος αν δεν διαθέτει (Μέτρο 4.2.1), στο πλαίσιο του υποβληθέντος
επενδυτικού σχεδίου.
Ενδεικτικά οι µονάδες µπορούν να αφορούν τις εξής ενέργειες:
• Αξιοποίηση παραπροϊόντων από την οινοποίηση σταφυλιών: Περιλαµβάνουν τα στέµφυλα, τις
οινολάσπες, τα γίγαρτα κ.λπ που χρησιµοποιούνται για την ανάκτηση εµπορεύσιµων συστατικών
υψηλής προστιθέµενης αξίας και την περαιτέρω χρήση των εναποµείναντων πολυσακχαριτών
για τη ζύµωσή τους και την παραγωγή βιοαιθανόλης.
• Αξιοποίηση αποβλήτων από τη παραπροϊόντων ροδιού: Τα απόβλητα από τη χυµοποίηση του
ροδιού περιέχουν δραστικές ενώσεις, όπως το ελλαγικό οξύ, µε σηµαντική εµπορική αξία, οι
οποίες χαρακτηρίζονται από αντιοξειδωτικές, αντιµικροβιακές και αντικαρκινικές ιδιότητες.
Μπορούν να χρησιµοποιηθούν ως πρόσθετα τροφίµων ή σε καλλυντικά.
Περισσότερα στο AgroNews.

Μειωμένο επιτόκιο από τον ανταγωνισμό
των τραπεζών για την Κάρτα του Αγρότη
Σε πεδίο έντονου ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών,
Πειραιώς και Εθνικής αρχικά, ενδεχομένως και άλλων
στη συνέχεια, εξελίσσεται η Κάρτα του Αγρότη, με
τη συνάντηση Αποστόλου – Κατσέλη την περασμένη
Δευτέρα να βάζει φωτιά. Περισσότερα στο AgroNews.
Σε 90 μέρες η επιστροφή ΦΠΑ,
αφού γίνουν οι συμψηφισμοί
Ο ΦΠΑ σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος θα
επιστρέφεται εντός 90 ημερών, αφού όμως θα έχει γίνει
συμψηφισμός της επιστροφής ΦΠΑ με τυχόν βεβαιωμένες
οφειλές προς το Δημόσιο, σύμφωνα με τροποποιητική
ΠΟΛ του υπ. Οικονομικών. Περισσότερα στο AgroNews.
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Μεγάλη ζήτηση
για το εύκολο
μανταρίνι
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ΕΔΩΣΕ ΦΤΕΡΑ ΣΤΑ ΜΠΛΟΚΑ
Η ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Συνεχίζεται ο αγροτικός αγώνας, μετά το ογκώδες συλλαλητήριο στο Σύνταγμα
Με ανανεωμένο το ηθικό, συνεχίζεται ο αγώνας των αγροτών για τη βελτίωση της
κυβερνητικής πρότασης στο ασφαλιστικό. Η πετυχημένη εκδήλωση διαμαρτυρίας στην Αθήνα
και η αποφασιστικότητα όλων των μπλόκων να παραμείνουν στις θέσεις τους, υποχρεώνει την
κυβέρνηση να επανεξετάσει ενδεχομένως και από μηδενική βάση τις «ιδέες» Κατρούγκαλου
για το ασφαλιστικό και να πείσει για τη βούλησή της να συζητήσει με τους αγρότες χωρίς
πολιτικάντικα τερτίπια. Οι λεπτομέρειες της στρατηγικής που θα αναπτύξουν το επόμενο
διάστημα οι εξεγερμένοι αγρότες αναμένεται να διαμορφωθούν στην προγραμματισμένη για τη
Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου συνάντηση στο μπλόκο της Νίκαιας, που όπως όλα δείχνουν, μετά
το πετυχημένο τεστ της Αθήνας, έχει και το πάνω χέρι στα πράγματα. Την ίδια στιγμή, Τέμπη
(που από το μεσημέρι της Κυριακής έχουν κλείσει επ’ αόριστον), Μικροθήβες και Προμαχώνας
αναμένουν ένα νεύμα από το Μαξίμου, σε απάντηση του υπομνήματος που έχουν αποστείλει
από την περασμένη εβδομάδα. Περισσότερα στο AgroNews.

Πάει Απρίλιο το
υπόλοιπο του τσεκ
Το Φεβρουάριο μόνο υπόλοιπα από παλιές ενισχύσεις και καρτελάκια οσπρίων
θα πληρωθούν λένε τα κατά τόπους καταστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ
Τα μισά από αυτά που εξήγγειλε ότι θα πληρωθούν από το βήμα της Βουλής, την περασμένη
εβδομάδα ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, πρέπει να περιμένουν οι αγρότες, σύμφωνα
με τις τελευταίες πληροφορίες από τα κατά τόπους καταστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ώρα
που ο αγροτικός κόσμος είναι στους δρόμους, κι ενώ το πρόβλημα της ρευστότητας των
εκμεταλλεύσεών τους έχει χτυπήσει κόκκινο προ πολλού, ανακοινώνεται –δια στόματος του
υπουργού- ότι το υπουργείο προγραμματίζει πληρωμές που ανέρχονται στα 50 περίπου εκατ.
ευρώ και αφορούν ενιαία ενίσχυση, συνδεδεμένες και αποζημιώσεις από το ρωσικό εμπάργκο.
Ωστόσο, το ίδιο το πολιτικό γραφείο του υπουργού, απαντώντας σε ερώτηση της προέδρου
κτηνοτροφικού συλλόγου Χαλκιδικής, αφήνει ξεκρέμαστο τον Αποστόλου, δηλώνοντας
ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν αυτές οι πληρωμές. Για τον Απρίλιο τοποθετείται η
πληρωμή της εξισωτικής του 2015 για τους δικαιούχους από τα νησιά του Αιγαίου καθώς και
οι πιστώσεις για το πρασίνισμα, ενώ τον Ιούνιο αναμένεται να δοθεί το υπόλοιπο 10% από την
ενιαία ενίσχυση». Τα λόγια αυτά επιβεβαιώνει και αντίστοιχη ενημέρωση από αρμόδιους του
ΟΠΕΚΕΠΕ Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τους οποίους, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου αναμένεται
να πιστωθούν κάποια χρήματα που θα αφορούν υπόλοιπα από την ενιαία ενίσχυση των ετών
2013 και 2014, καθώς και κάποια καθεστώτα από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι πρώτες
πληροφορίες αναφέρουν ότι σε αυτά θα είναι τα καρτελάκια για το σκληρό σιτάρι, τα βρώσιμα
όσπρια και τα κτηνοτροφικά ψυχανθή, ενώ οι αναφορές των αρμοδίων του υπουργείου που
έλεγαν για πληρωμής της ειδικής ενίσχυσης στο βαμβάκι μέσα στον Φεβρουάριο, φαίνεται τώρα
ότι μεταφέρονται για τον Μάρτιο. Περισσότερα στο AgroNews.

Σταδιακά αυξημένη ζήτηση απ’ το εξωτερικό
γνωρίζουν κάθε χρόνο τα ελληνικά μανταρίνια,
για τα οποία φέτος έχουν διαμορφωθεί ευνοϊκές
συνθήκες στην παγκόσμια αγορά. Αφενός η ελληνική
παραγωγή είναι αυξημένη, ενώ η αντίστοιχη της Ε.Ε.
και του Μαρόκου αναμένεται μειωμένη. Αφετέρου
οι εξαγωγές της Τουρκίας εκτιμώνται χαμηλότερες
κατά 25% από πέρυσι, σύμφωνα με το Αμερικανικό
Υπουργείο Γεωργίας. «Οι ποσότητες που ζητάνε από
το εξωτερικό αυξάνονται κάθε χρόνο», λέει στην
Agrenda ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού
Αγ. Γεωργίου Σκάλας, Πέτρος Μπλέτας αποδίδοντας
τη ζήτηση για τα μανταρίνια κυρίως στην ευκολία
στη χρήση τους. «Η ζήτηση είναι αρκετά καλή»,
επισημαίνει ο πρόεδρος της Οργάνωσης Παραγωγών
του Α.Σ.Ε. Σκάλας, Στέλιος Σαρρής. Βέβαια, απ’
τη ζήτηση αυτή απ’ τις αγορές του εξωτερικού
επωφελούνται τα μανταρίνια Νόβα και τα Ορτανίκ.
Περισσότερα στο AgroNews.
Νέες ποικιλίες κοντράρουν την
κυριαρχία Μπουρλά στο κεράσι
Ενδιαφέρουσα καριέρα αναμένεται να
πραγματοποιήσουν, τα προσεχή χρόνια, στον εγχώριο
τομέα της καλλιέργειας κερασιού οι ποικιλίες
«Nimba», «Red Pacific», «Early Korvick» και «Tamara» που κυκλοφορούν στην αγορά και φιλοδοξούν
να αμφισβητήσουν την πρωτοκαθεδρία της Bourlat.
Στην πρόβλεψη αυτή προέβη ο γεωπόνος Ευάγγελος
Γκλαβάκης, των ομώνυμων φυτωρίων, μιλώντας
στο πλαίσιο της 1ης ενημερωτικής συνάντησης για
την καλλιέργεια κερασιάς στην Κεντρική Μακεδονία
που οργανώθηκε την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου
στο Μαυροβούνι Πέλλας από τον ΕΛΓΟ Δήμητρα.
Περισσότερα στο AgroNews.
φεβρουαριο και μαρτιο μετά
το κλάδεμα η λίπανση της ροδιάς
Τις βασικές καλλιεργητικές τεχνικές, στις οποίες
όπως ορίζονται από το ετήσιο χρονοδιάγραμμα
εργασιών, καλούνται να προχωρήσουν τώρα
τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο οι παραγωγοί
της ροδιάς καταγράφει σε σχετικό εγχειρίδιό
τους ο ΑΣΟΠ Δράμας. Σύμφωνα με τους ειδικούς
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Παραγωγών
Οπωροκηπευτικών Αγίου Αθανασίου ∆ράμας,
οι καλλιεργητές ροδιάς πρέπει να κάνουν
προετοιμασία του χωραφιού και μεταφύτευση,
χειμερινό κλάδεμα, βασική λίπανση και κατά
περίπτωση προληπτική φυτοπροστασία.
Περισσότερα στο AgroNews.
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ΜΕΓΑΛΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Κυκλοφορεί µαζί µε την Αgrenda // Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016

ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΟ ΓΙΑ ΤIΣ ΕΑΡΙΝΕΣ ΣΠΟΡΕΣ

Κυκλοφορεί στις

20 Φεβρουαρίου

Αποκλειστικά
με την
ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΑΓΟΡΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

EKTAKTH EK∆ΟΣΗ

AgroNews.gr
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Χάνονται δικαιώματα
από κληρονομία
Ο κληρονόμος να νοικιάζει τα ίδια χωράφια με εκείνα του κληροδότη θέλει ο Κανονισμός
Πετσοκομμένη βασική ενίσχυση για χιλιάδες αγρότες που έγιναν δέκτες δικαιωμάτων από
μεταβίβαση μέσα στο 2015, αλλά δεν διέθεταν… μαντικές ικανότητες, να προβλέψουν τι θα ισχύσει
μελλοντικά για το θέμα τους, έφεραν οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ. Ο επίμαχος κανονισμός,
μπορεί να πήρε ΦΕΚ στις 5 Μάη 2015, ωστόσο η προθεσμία υποβολής αιτήματος μεταβίβασης
έληγε 10 μόλις μέρες μετά. Αποτέλεσμα; Χιλιάδες ανενημέρωτοι από πολιτεία, φορείς ΟΣΔΕ,
υπουργείο και ΟΠΕΚΕΠΕ, αγρότες να χάσουν ενισχύσεις. Περισσότερα στο AgroNews.

Ζόρια για τις τιμεσ
στο αγελαδινό γάλα
Ακόμη και τα 32 λεπτά έφτασαν οι τιμές για παραδόσεις κάτω των 500 κιλών την ημέρα
Πιέσεις στην τιμή του αγελαδινού γάλακτος, η οποία κινείται, πλέον, κατά μέσο όρο,
κάτω από το ψυχολογικό φράγμα των 42 λεπτών το κιλό, με τάσεις περαιτέρω μείωσης
καταγράφονται στο χώρο της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας, υπονομεύοντας τη
βιωσιμότητα εκτροφών. Περισσότερα στο AgroNews.

Πλέον και σε αροτραίες καλλιέργειες
το πρόγραμμα συνεργασίας της Bayer
Με αιχμή την πρωτοβουλία της για συνεργασία στην
Αλυσίδα Τροφίμων -Food Chain Partnership- που
συνδέει τους συνεργάτες σε όλη την αλυσίδα αξίας
προωθώντας πάνω από όλα τη βιωσιμότητα από το
σπόρο στο ράφι, «κατέβηκε» στη φετινή Fruit Logistica
η Bayer. Περισσότερα στο AgroNews.
Φτάνει το δούλεμα των αγροτών
ο κλειφτοπόλεμος δεν είναι πρόοδος
Οι πόροι της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής δεν επαρκούν για
να υποκαταστήσουν και την τραπεζική χρηματοδότηση. Η
κατανόηση της ιστορικής εξέλιξης των πραγμάτων είναι
οδηγός για τη διαχείριση καταστάσεων στο εγγύς και
απώτερο μέλλον. Περισσότερα στο AgroNews.
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μικρη η βελτίωση τησ
ζήτησης στο ακτινίδιο
Οι χωρίς σχέδιο αυξημένες φυτεύσεις αναμένεται να πιέσουν το προϊόν.
Ελαφρώς βελτιωμένη είναι η ζήτηση για το ελληνικό ακτινίδιο στην Ημαθία, την Άρτα και άλλες
περιοχές, τουλάχιστον τις τελευταίες δύο εβδομάδες, λόγω και της πτώσης της θερμοκρασίας,
αλλά και της εξόδου απ’ την αγορά σημαντικών ποσοτήτων. Έτσι, οι εξαγωγές ακτινιδίων από
τον ΑΣΕΑ Άρτας γίνονται με καλύτερη ροή το τελευταίο δεκαπενθήμερο, μετά τη μειωμένη
ζήτηση που είχε παρατηρηθεί για το προϊόν το προηγούμενο διάστημα. «Εκτός απ’ τις αγορές
οι οποίες ενδιαφερόντουσαν κάθε χρόνο, φέτος έχουν προστεθεί και νέες», υπογράμμισε ο
υπεύθυνος πωλήσεων του ΑΣΕΑ Άρτας, Άγγελος Ψιλογιάννης, εκτιμώντας ότι προσεχώς οι
τιμές θα επανέλθουν στα περσινά καλύτερα επίπεδα. Περισσότερα στο AgroNews.

Στο κόκκινο η νέα
σοδειά σιταριού
Περισσότερο προϊόν για 3η συνεχή σεζόν στην ΕΕ, βλέπουν οι Copa- Cogeca
Άνοδο πάνω από 4 εκατ. τόνους στους 156 εκατ. τόνους προβλέπουν, οι ευρωπαϊκές
αγροτοσυναιτεριστικές οργανώσεις Copa-Cogeca, ότι θα σημειωθεί στην παραγωγή
σιταριού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που θα σημάνει ότι το μπλοκ των 28
κρατών μελών θα ανέλθουν στην 1η θέση παγκοσμίως για το προϊόν και οι τιμές για
τους σιτοπαραγωγούς θα υποχωρήσουν σημαντικά. Περισσότερα στο AgroNews.
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Μετά την πτώση θα
επέλθει ισορροπία
στα λιπάσματα
Η καθοδική πορεία που έχουν ακολουθήσει
οι τιμές των λιπασμάτων ήδη από το 2015
και την οποία συνεχίζουν και το 2016 θα
συνεχιστεί κι άλλο, οδηγώντας ορισμένες
κινεζικές εταιρίες εκτός αγοράς, ενώ την
ίδια ώρα θα μειωθούν τα αποθέματα ώστε
αργότερα την άνοιξη να ανακάμψουν οι τιμές.
Αυτό υποστηρίζει η μεγαλύτερη στον κόσμο
ρωσική εταιρία παραγωγής λιπασμάτων,
PhosAgro. Περισσότερα στο AgroNews.
Ξεχωρίζει η πρώιμη φράουλα
Καμαρόσα στην ελληνική αγορά
Σημαντική ζήτηση παρατηρείται αυτήν την περίοδο
για τις φράουλες που βρίσκονται στο στάδιο της
συγκομιδής, με τις τιμές παραγωγού να κυμαίνονται
μεταξύ 1,10 και 1,25 ευρώ το κιλό για τις μεγαλύτερες
ποσότητες στην Ηλεία. Βέβαια, οι φετινές τιμές για
τις πρώτες ποσότητες είναι λίγο χαμηλότερες από τις
αντίστοιχες περσινές. Περισσότερα στο AgroNews.
Γύρω από τα 3,40 ευρώ το κιλό
κινείται το ελαιόλαδο

Θετικές είναι εξελίξεις για τους Έλληνες
ελαιοπαραγωγούς το τελευταίο διάστημα δεδομένης
της περιορισμένης παγκόσμιας προσφοράς και
του καιρού στην Ανδαλουσία, ο οποίος αυξάνει τις
πιθανότητες για μειωμένη σοδειά τη νέα σεζόν. Έτσι,
αναμένονται αυξήσεις στις τιμές του ελαιολάδου στην
Ισπανία, οι οποίες και τώρα είναι σε καλά επίπεδα.
Περισσότερα στο AgroNews.
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κινηση ματ σκλαβενιτη
με μαρινοπουλο
Έκλεισε το μεγάλο ντηλ για τη δημιουργία με σκοπό την ανάπτυξη υπεραγορών
Στην υπογραφή συμφωνίας συνεργασίας για τη δημιουργία νέας κοινής εταιρείας με σκοπό τη
λειτουργία και ανάπτυξη υπεραγορών σε όλη την Ελλάδα προχώρησαν ο Όμιλος Σκλαβενίτης
και ο Όμιλος Μαρινόπουλος. Οι δύο εταιρείες υπέγραψαν τη σχετική συμφωνία συνεργασίας,
σύμφωνα με την οποία η νέα εταιρεία θα διαχειρίζεται κατ’ αρχήν τη λειτουργία των 33
υπεραγορών, συνολικής έκτασης 160.000 τ.μ., που διαθέτει σήμερα η Μαρινόπουλος, σε μεγάλα
αστικά κέντρα, και θα προχωρήσει μελλοντικά σε περαιτέρω ανάπτυξη του εν λόγω δικτύου. Τα
καταστήματα αυτά απασχολούν σήμερα πάνω από 3.000 εργαζόμενους και ο κύκλος εργασιών
τους ανήλθε το 2015 σε 325 εκατ. ευρώ περίπου. Περισσότερα στο AgroNews.

νέα ΣΕΖΟΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ
ΑπλήρωτΩΝ παραγωγΩΝ
Γίνεται «παζάρι» με την Πειραιώς για αναδιάρθρωση ληξιπρόθεσμων δανείων
Με δεσμεύσεις ότι σε μια εβδομάδα, το αργότερο, ξεκαθαρίσει το τοπίο για τον ακριβή χρόνο
εξόφλησής τους και με αναφορές για εν εξελίξει συζητήσεις με σκοπό την αναδιάρθρωση των
δανείων της επιχείρησης, προσπάθησε η νέα διοίκηση της ζαχαροβιομηχανίας να κρατήσει
«ζεστούς» τους τευτλοπαραγωγούς. «Χορτάτοι» από λόγια, εδώ και χρόνια οι περίπου 30-40
εκπρόσωποι των παραγωγών... Περισσότερα στο AgroNews.

Μετασεισμικές δονήσεις στην αγορά
μετά το ντηλ SyngENTa-ChemChina
Ακόμα δεν έχουν κοπάσει οι δονήσεις που προκάλεσε
στην αγορά η συμφωνία εξαγοράς της Syngenta από τη
ChemChina έναντι 43 δισ. δολαρίων, καθώς αναμένεται
να επιταχύνει την αναδιάταξη του διεθνούς τομέα
αγροχημικών αλλά και αποτελεί μια σημαντική απόπειρα
προς την κατεύθυνση της διατροφικής ασφάλειας της
Κίνας με κάθε μέσο. Περισσότερα στο AgroNews.
Έτοιμος ο τεχνικοσ Κανονισμός
για την κλωνική επιλογή στο αμπέλι
Την ολοκλήρωση των διαδικασιών κατάρτισης του
Τεχνικού Κανονισμού κλωνικής επιλογής στο αμπέλι και
την άμεση εφαρμογή του με την έκδοση της σχετικής Υ.Α.
ανακοίνωσε ο αναπλ. υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης,
Μάρκος Μπόλαρης. Περισσότερα στο AgroNews.
Γέφυρα υψηλής τεχνολογίας
και φέτος η Agrotica
Μοναδικά εκθέματα σύγχρονης τεχνολογίας που δεν
έχουν τίποτε να ζηλέψουν από σύγχρονα έργα τέχνης
σμιλευμένα στο μέταλλο, παρέλασαν στα περίπτερα της
φετινής Agrotica προς τέρψιν των 120.000 επισκεπτών
της. Περισσότερα στο AgroNews.
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στηνουν δουλειές στην
κλωστική κάνναβη
Ακόμα και με έτοιμη την ΚΥΑ έχει χαθεί η σεζόν προειδοποιούν οι γεωπόνοι
Έντονη κινητικότητα παρατηρείται τον τελευταίο καιρό με την υπόθεση της νομιμοποίησης της
καλλιέργειας της βιομηχανικής κάνναβης στην Ελλάδα. Με θετική οπτική στο συγκεκριμένο
θέμα, τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου, 20 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή
προς τους υπουργούς Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Υγείας,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αγροτικής Ανάπτυξης και Εσωτερικών. Στην ερώτησή
τους θέτουν θέμα νομιμοποίησης της καλλιέργειας τόσο της κλωστικής, όσο και της ινδικής
κάνναβης για ιατρικούς και φαρμακευτικούς σκοπούς, αφού και στις δύο περιπτώσεις «τα έσοδα
από την καλλιέργεια και τη μεταποίηση θα μπορούσαν να αναζωογονήσουν σημαντικά την
ελληνική ύπαιθρο και τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα». Περισσότερα στο AgroNews.

συμβολαια για ηλίανθο,
σόγια παλι από Αιχμέα
Για 2η συνεχή σεζόν συμβόλαια από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λιβαδειάς
Στη δεύτερη σεζόν μπαίνει το πρόγραμμα συμβολαιακής στον ηλίανθο και τη σόγια, που ξεκίνησε
πέρυσι πιλοτικά με 35 παραγωγούς της Λιβαδειάς ο αγροτικός συνεταιρισμός Αιχμέας. Σύμφωνα
με τον διευθυντή του συνεταιρισμού Κώστα Σφουντούρη, φέτος ο Αιχμέας θα δώσει στους
καλλιεργητές με τους οποίους θα συνεργαστεί 35 λεπτά το κιλό για τον ηλίανθο και 36 λεπτά το
κιλό για τη σόγια, χαμηλότερα από πέρυσι λόγω της διεθνής αγοράς του προϊόντος, την οποία
επικαλούνται οι συνεργαζόμενες εταιρείες. Πιο αναλυτικά, με ανακοίνωσή του, ο Αγροτικός
Συνεταιρισμός ενημερώνει τους παραγωγούς της επαρχίας Λιβαδειάς ότι θα προχωρήσει σε
συμβολαιακή στην καλλιέργεια ενεργειακών φυτών – ηλίανθου και σόγιας. Οι παραγωγοί
που θα συμμετέχουν, θα μπορούν να προμηθεύονται όλα τα εφόδια (σπόρια –λιπάσματα) που
θα χρειαστούν από το γεωπονικό κατάστημα του συνεταιρισμού και αρμόδιος γεωπόνος θα
προσφέρει επιστημονική επίβλεψη καθ’ όλη τη διάρκεια. Περισσότερα στο AgroNews.

Στήριξη σε ετικέτες και τοπωνύμια
απο τα προγραμματα προώθησησ
Πρώτη φορά στο πρόγραμμα βαμβάκι, κρασί, μπύρα,
ζυμαρικά, αλκοολούχα ποτά με γεωγραφική ένδειξη.
Μέχρι 28 Απριλίου οι αιτήσεις. Προσκλήσεις για
ένα σύγχρονο εργαλείο marketing υπό τη μορφή
χρηματοδότησης που εξασφαλίζει τη διαφήμιση της
φίρμας και της παρουσία δραστήριων επιχειρηματιών
του αγροτικού τομέα σε εμπορικές εκθέσεις και μέσα
ενημέρωσης του κλάδου, άνοιξε η Κομισιόν με τις
αιτήσεις να τρέχουν. Περισσότερα στο AgroNews.
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Ντηλ συνεργασίας με
τη Lely για Milkplan
Με νέα θυγατρική εταιρία θα γίνεται η εμπορία του εξοπλισμού
Στρατηγική συνεργασία με τη Lely, τη διεθνούς φήμης oλλανδική εταιρεία ρομποτικών
συστημάτων και εφαρμογών αυτοματισμού για κτηνοτροφικές μονάδες, σύναψε η εταιρεία
Milkplan AE. Συνεπακόλουθα η αμιγώς ελληνική εταιρεία ιδρύει κάτω από την ομπρέλα της
τη θυγατρική εταιρεία «Κτηνοτροφικοί Αυτοματισμοί Ελλάδος / Hellenic Dairy Automations» η
οποία θα αποτελέσει και το πρώτο Lely Center της Ελλάδας. Περισσότερα στο AgroNews.

Βιομηχανικές φάρμες
κτίζει η Ιαπωνία
Με στόχο τις εξαγωγές μεταφέρει σε βιομηχανική κλίμακα την παραγωγή μαρουλιών
Επίσημα και με εξαγωγικές βλέψεις ξεκίνησε η κατασκευή της πρώτης παγκοσμίως, μεγάλης
κλίμακας, βιομηχανικής «φάρμας» παραγωγής μαρουλιών στην Ιαπωνία. Όπως ανακοίνωσε η
εταιρεία Spread που βρίσκεται πίσω από αυτό το μεγαλόπνοο έργο, η μονάδα θα είναι πλήρως
αυτοματοποιημένη και θα έχει παραγωγική ικανότητα 500.000 μαρουλιών ημερησίως. Το
έργο αυτό με το όνομα Vegetable Factory έρχεται να «κουμπώσει» πάνω στις μικρότερες
«κλειστές» φάρμες όπως της χαρακτηρίζει η εταιρεία. Περισσότερα στο AgroNews.

Με συνδεδεμένη 4,5
ευρώ το σκληρό σιτάρι
Η μείωση των δηλωμένων εκτάσεων κατά 27% ανεβάζει τη συνδεδεμένη ενίσχυση
Αυξημένη ενίσχυση θα πρέπει να περιμένουν οι δικαιούχοι συνδεδεμένης στο σκληρό σιτάρι και
τα ροδάκινα, καθώς από τα προσωρινά στοιχεία πριν τους ελέγχους, προκύπτει μείωση των
δηλωμένων εκτάσεων στο σκληρό κατά 27% και στα ροδάκινα κατά 17%. Ωστόσο, είναι ποσό
που μπορεί να καλυφθεί από το μπάτζετ των συνδεδεμένων. Έτσι, βάσει των ενδεικτικών τιμών,
οι πρώτες εκτιμήσεις από τους αρμόδιους του υπουργείου κάνουν λόγο για συνδεδεμένη στο
σκληρό σιτάρι στα 4,5 ευρώ το στρέμμα από 3,6 ευρώ. 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:
Αλέξανδρος Μπίκας
Ελένη Δούσκα
Μαρία Κρόκου

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

Farming Report 11 I 15

NewsLetter

δευτερα 15 φεβρουαριου 2016 Νο 162

Farming Report 12 I 15

