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Συνέχεια του αγώνα
των αγροτων στο χωράφι
Υπό την έλλειψη ρευστότητας και το βάρος των νέων μέτρων ξεκινά
ο προγραμματισμός για τις εαρινές σπορές από τους παραγωγούς
«Ανοιχτούς λογαριασμούς» αφήνει η εγκατάλειψη των μπλόκων από τους αγρότες, κυρίως
εξαιτίας της ανάγκης να βάλουν μπροστά τις εαρινές σπορές.
Ο προγραμματισμός τους βρίσκεται στον αέρα, όχι μόνο γιατί δεν ξέρουν τι «φασούλια» θα
τους βγάλει το ασφαλιστικό και το νέο καθεστώς φορολογίας αλλά και γιατί δεν είναι σε
θέση να υπολογίσουν ούτε πότε θα εισπράξουν τα χρωστούμενα από το κράτος (ενισχύσεις,
επιστροφή πετρελαίου, αποζημιώσεις).
Σε εκκρεμότητα είναι επίσης πολλά από τα θέματα που έχουν σχέση με τα δικαιώματα, όπως
και ζητήματα που σχετίζονται με τα ενοικιαστήρια γης και τις δυνατότητές τους να μπουν σε
επενδυτικά προγράμματα.
Η οριοθέτηση του κατ’ επάγγελμα αγρότη την οποία συχνά ευαγγελίζονται οι ιθύνοντες δεν
έχει βρει ακόμα το δρόμο της, οι ιδιοκτήτες γης συνεχίζουν να κάνουν κόλπα με τα μισακά,
ενώ η υπόθεση «τιμολόγια» δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει. Πρόσθετες αγωνίες σε όλο το φάσμα
της αγοράς δημιουργούν και οι «ξεκάρφωτες» αναφορές του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
Βαγγέλη Αποστόλου ότι επίκειται παραπομπή στην Επιτροπή Ανταγωνισμού επιχειρήσεων από
το χώρο των εισροών για εναρμονισμένες πρακτικές (καρτέλ).
Λάθος μηνύματα δίνουν και οι αποφάσεις που σχετίζονται με τα μηχανήματα και τις
παρατάσεις που δίνει η χώρα σε ταξινόμηση τρακτέρ παλαιότερης τεχνολογίας. Προκύπτουν
μάλιστα καλοθελητές που υπερασπίζονται αυτές τις επιλογές, υποστηρίζοντας ότι σ’
αυτή τη φάση προέχει να πληρώνονται οι αυξημένοι φόροι και εισφορές παρά να γίνονται
επενδύσεις σε σύγχρονα αγροτικά μηχανήματα. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα θα μπορούσε να
πει κανείς ότι οι καλλιεργητές οδεύουν σε «συντηρητικές» κατά βάση επιλογές στα εαρινά
σπαρτά, έχοντας στο νου τους περισσότερο το πώς θα εξοικονομήσουν πόρους παρά πως θα
πετύχουν καλύτερες αποδόσεις. Μια άλλη παράμετρος που επηρεάζει σε κάποιο βαθμό από
φέτος τις επιλογές των καλλιεργητών, έχει να κάνει με τα στοιχεία «απελευθέρωσης» των
συντελεστών του χώρου που υποκρύπτει η νέα ΚΑΠ. Περισσότερα στο AgroNews.

Επιστρέφει ο ΦΠΑ, αλλά δεν φτάνει
στους αγρότες λόγω συμψηφισμών
Και περίµεναν µέχρι δυο χρόνια να εισπράξουν τις
επιστροφές ΦΠΑ για αγροτικά προϊόντα που πούλησαν,
και όταν το κράτος αποφάσισε να πληρώσει, δεν
κατάφεραν να δουν το χρώµα του χρήµατος.
Περισσότερα στο AgroNews.
Από 1η Μαρτίου οι αιτήσεις για νέες
άδειες φύτευσης οιναμπέλων
Από 1η Μαρτίου ανοίγει η διαδικασία αιτήσεων για τις
νέες άδειες φύτευσης αµπελώνων του 2016, σύµφωνα µε
νέα υπουργική απόφαση, η οποία παράλληλα θεσπίζει νέα
κριτήρια προτεραιότητας για µοιρασιά αδειών συνολικά
6.500 στρέµµατα. Περισσότερα στο AgroNews.
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Πολλοί μαζί στο
ξερό κρεμμύδι
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Χωρίς ενστάσεις τα
οριστικά δικαιώματα
Κενό νόμου δεν επιτρέπει αιτήσεις αναθεώρησης από τους αγρότες
Ενόψει τετελεσµένου γεγονότος που θα τους ακολουθεί τα επόµενα χρόνια και έως την επόµενη
αναθεώρηση κινδυνεύουν να βρεθούν την ερχόµενη άνοιξη ή τους πρώτους καλοκαιρινούς
µήνες (στην πιο απαισιόδοξη εκδοχή) χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι της χώρας, άµα την
έκδοση των οριστικών δικαιωµάτων. Η πίεση του χρόνου υπό την οποία διεκπεραιώνουν την
διαδικασία οι υπεύθυνοι του αρµόδιου οργανισµού των πληρωµών και το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης, σε συνδυασµό µε το πλήθος των ενστάσεων, που µπορεί να µην κυµαίνονται στα
επίπεδα των 60.000, όπως περίµεναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά µόνο αµελητέος δεν είναι ο όγκος
τους συνηγορούν στη δηµιουργία ακόµη µιας «καυτής πατάτας» για τους ιθύνοντες, η οποία
ωστόσο αναµένεται να «χτυπήσει» και στον ίδιο τον παραγωγό. Η πίεση του χρόνου υπό την
οποία διεκπεραιώνουν την διαδικασία οι υπεύθυνοι του αρμόδιου οργανισμού των πληρωμών
και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με το πλήθος των ενστάσεων, που
μπορεί να μην κυμαίνονται στα επίπεδα των 60.000. Περισσότερα στο AgroNews.

Χωρίς δίπλωμα
δεν έχεις τρακτέρ
Με 15ετή διάρκεια και διαδικασία χορήγησης παρόμοια με αυτή στα Ι.Χ.,
τα νέα διπλώματα για τρακτέρ και θεριζοαλωνιστικές μηχανές
Την προσπάθεια εξίσωσης του διπλώματος ΙΧ με την άδεια οδήγησης για τρακτέρ και
θεριζοαλωνιστικές αποτυπώνει η νέα υπουργική απόφαση, που ορίζει ιατρικές εξετάσεις
για τους χειριστές ανάλογες με εκείνες των οδηγών αυτοκινήτων ενώ εισάγει ένα νέο
πλαίσιο για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα ανανέωσης και ισχύς των αδειών
αγροτικών μηχανημάτων. Συγκεκριμένα η εν λόγω απόφαση (ΦΕΚ 378/Β’/2016)
ορίζει τη διοικητική ισχύ στα 15 έτη για την άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικών
μηχανημάτων και παράλληλα προβλέπει την προσωρινή αφαίρεση της άδειας για το
χρονικό διάστημα που έχουν αφαιρέσει στο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο το δίπλωμα
οδήγησης αυτοκινήτου. Επιπλέον σύμφωνα με την ΚΥΑ, από τη συμπλήρωση της ηλικίας
των 65 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση των ογδόντα 80 ετών, η διοικητική ισχύς της
άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα
3 έτη από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγησή της ή από την
ημέρα της ανανέωσής της. Όσον αφορά τις ιατρικές εξετάσεις αυτές θα χωρίζονται
σε Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες που θα ελέγχουν τη σωματική και διανοητική
ικανότητα του υποψήφιου οδηγού. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με το Άρθρο 1 της
απόφασης η διαδικασία χορήγησης άδειας χρήσης αγροτικών μηχανημάτων ορίζεται ως
εξής: 1. Η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος έχει διοικητική ισχύ
δεκαπέντε (15) έτη, από την ημέρα της επιτυχούς πρακτικής εξέτασης για τη χορήγησή της
ή από την ημέρα της ανανέωσης της, και όχι πέραν της συμπλήρωσης της ηλικίας των
εξήντα πέντε (65) ετών του κατόχου της άδειας. Περισσότερα στο AgroNews.

Τριπλάσιες από πέρυσι φαίνεται να είναι πανελλαδικά
οι σπορές ξερού κρεμμυδιού, που έχουν ξεκινήσει
αυτή την περίοδο. Ως κίνητρο για τις σπορές
λειτούργησαν οι υψηλές τιμές του χειμωνιάτικου,
που άρχισε να μαζεύεται απ’ το καλοκαίρι του 2015.
Έτσι, όσοι ασχολούνταν με το προϊόν αύξησαν
αυτή τη σεζόν τις σπορές τους, ενώ προστέθηκαν
και άλλοι, που καλλιεργούσαν βαμβάκι ή πατάτες.
Έτσι, σύμφωνα με παραγωγούς ξερού κρεμμυδιού
απ’ τη Θήβα η επικείμενη σεζόν, απ’ τον Ιούλιο του
’16, μπορεί να είναι καταστροφική, με ορατό τον
κίνδυνο να μην μπορέσουν να πουληθούν όλες οι
παραγόμενες ποσότητες. Ενδεικτικό της σεζόν για
το χειμωνιάτικο ξερό κρεμμύδι είναι ότι αυτή τη
βδομάδα οι τιμές παραγωγού έφτασαν στα 50-54
λεπτά το κιλό, μετά από συνεχή ανοδική τροχιά,
σύμφωνα με τον παραγωγό απ’ την Ηλεία Νίκο
Γεωργακόπουλο. Όπως επισημαίνει, οι αντίστοιχες
τιμές πέρυσι αυτή την περίοδο ήταν στα 40 λεπτά το
κιλό κατά μέσο όρο. Περισσότερα στο AgroNews.
Βάζει νέες προϋποθέσεις ο ΕΛΓΑ για
προχωρήσει πιο γρήγορα σε πληρωμές
Μεγάλο ξεσκαρτάρισμα σε δικαιούχους αποζημιώσεων
επιχειρεί το διοικητικό συμβούλιο του ΕΛΓΑ, εισάγοντας
αυστηρότερες προϋποθέσεις, που τελικά «πετούν έξω»
από τις λίστες πληρωμών μεγάλο αριθμό παραγωγών.
Με ανακοίνωσή του ο ΕΛΓΑ τονίζει ότι «η εμπρόθεσμη
υποβολή της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής
του έτους ασφάλισης, η εμπρόθεσμη καταβολή
της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ ΕΛΓΑ του
έτους ασφάλισης και η εξόφληση των ασφαλιστικών
εισφορών των τριών παρελθόντων ετών, αποτελούν
απαραίτητες προϋποθέσεις για την καταβολή
αποζημίωσης από τον οργανισμό...».
Περισσότερα στο AgroNews.
Αγώνας δρόμου από ειδικούς
και μη για την κλωστική κάνναβη
Ανοίγει το παιχνίδι για την καλλιέργεια βιομηχανικής
κάνναβης και στη χώρα μας με παραγωγούς,
μεταποιητές και εμπόρους να βρίσκονται σε
ετοιμότητα άμα και της πολυαναμενόμενης
υπουργραφής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης
που θα δώσει το σήμα για την έναρξη των
φυτεύσεων. Με τους επίδοξους καλλιεργητές
να βρίσκονται σε αναμονή χρόνια και χιλιάδες
νέους γεωργούς που δεν εισπράττουν παχυλά
δικαιώματα να «ψάχνονται», η είδηση ήρθε από τις
Βρυξέλλες και το στέλεχος Άννα Φουλίδη, η οποία
προανήγγειλε υπογραφή της απόφασης «εντός των
επόμενων ημερών». Περισσότερα στο AgroNews.
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VÄDERSTAD OPUS 600
Με 22 πλατιά υνιά ο καλλιεργητής Opus 600
της Väderstad έχει κατασκευαστεί µε στόχο
να καλύψει τις ανάγκες για βαθιές αυλακιές.

ΠΡΟΤΥΠΗ ΦΑΡΜΑ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ

Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ GRIMME
Η Grimme κατασκεύασε τις δύο σπαρτικές
τεσσάρων σειρών, GL 430 και GB 430, έχοντας
στο νου της τις ανάγκες µίας µεγάλης
εκµετάλλευσης. Το Profi βάζει και τις
δύο να δουλέψουν σε
πραγµατικές συνθήκες
κι ας κερδίσει ο
καλύτερος

Με το αρχαιότερο καθαρόαιµο κοπάδι βοοειδών
Charolais και µία γενναία επένδυση στην ασφάλεια
των ζώων οι αποδόσεις εκτοξεύονται.

ΛΙΠΑΣΜΑΤΟ∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ BOGBALLE
Ξέρει πόσους κόκκους ρίχνει, δεν διπλοπερνά,
ούτε αφήνει αλίπαντα. Οι λιπασµατοδιανοµείς
Bogballe είναι πραγµατικά «κοµπιούτερ».

ΣΠΑΣΤΗ ΣΠΑΡΤΙΚΗ
ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ MS 8230
ΤΗΣ MATERMACC

Kυκλοφορεί 5 Μαρτίου
αποκλειστικά µε την AGRENDA
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Ειδικές ενισχύσεις για
συλλογικά σχήματα σε
ελιές και αμπέλια
Νέες επενδυτικές ευκαιρίες ανοίγουν σε Σχέδια, Μεταποίηση και Αγροπεριβαλλοντικά
Να αγοράσουν ρίζες, δονητές, θρυμματιστές, αρδευτικά συστήματα και να επιδοτηθούν μπαίνοντας
σε ειδικά προγράμματα χλωρής λίπανσης και θρυμματισμού ελαιοκλάδων, θα έχουν τη δυνατότητα
στα πλαίσια των νέων Προγραμμάτων, οι συλλογικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο
ελαιόλαδο και στον τομέα των επιτραπέζιων ελιών. Περισσότερα στο AgroNews

Στα θρανία οι Δικαιούχοι
Προγραμμάτων
Υποχρεωτικά μαθήματα στα νέα Σχέδια Βελτίωσης για να πληρωθούν οι δικαιούχοι
Προγράμματα κατάρτισης, διάρκειας από 45 - 150 ώρες και ανάλογα τον προϋπολογισμό του
έργου τους, θα υποχρεωθούν να παρακολουθήσουν όσοι συμμετέχουν σε επενδυτικά Μέτρα
όπως Σχέδια Βελτίωσης και Μεταποίηση στα πλαίσια του νέου ΠΑΑ, για να εισπράξουν την τελική
δόση της πληρωμής, σύμφωνα με τον οδηγό του Β’ Πυλώνα. Περισσότερα στο AgroNews

Το πρόβατο Σερρών σώζεται μέσω από
το επώνυμο γάλα αυτόχθονων φυλών
Την ανάγκη συνεργασίας κτηνοτρόφων και
γαλακτοβιομηχανιών, στην παραγωγή επώνυμων
προϊόντων από γάλα αυτοχθόνων φυλών, έδειξε ως
έναν από τους τρόπους διάσωσης και διατήρησης της
μοναδικής φυλής προβάτου Σερρών, σε πρόσφατη
συνάντηση η πλατεία Βάθη. Περισσότερα στο AgroNews.
Με συμβόλαια της Venus σε Βοιωτία και
Σέρρες η ελληνική ποικιλία αχλαδιών Sissy
«Πρόκειται για μια ελληνική ποικιλία, με μεγάλη
ανθεκτικότητα στο βακτηριακό κάψιμο, στην προσβολή
από τη ψύλλα, και στο φουζικλάδιο και στη σεπτόρια, σε
σχέση με ανταγωνιστικές», τονίζει η γεωπόνος Σοφία
Κεμπαπίδου. Περισσότερα στο AgroNews.
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ψηλα τα λεμόνια
Κρήτης ενόψει
τουριστικησ σεζον
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αμειωτη η εγχωρια
ζητηση για ελαιολαδο
Αποθηκεύουν οι τυποποιητές προϊόν, εν μέσω ανομβρίας σε Ελλάδα και Ισπανία
Με συνεχή ροή φεύγει το ελαιόλαδο προς τις ελληνικές τυποποιητικές εταιρείες, καθώς η
ζήτηση του συσκευασμένου απ’ τις αγορές του εξωτερικού είναι αισθητή.
«Δεδομένης της ζήτησης και της ολοένα μικρότερης προσφοράς, οι τιμές παραγωγού
πιθανότατα θα κινηθούν ανοδικά, από τα 3,30-3,40 που είναι τώρα για το συμβατικό»,
εκτιμά ο τυποποιητής και εξαγωγέας Παναγιώτης Γκούμας από τη Μεσσηνία. Μάλιστα, η
παραπάνω πιθανότητα ισχυροποιείται όσο οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και συνεχίζεται
η ανομβρία, καθώς οι μεγάλες εταιρείες θα επιδιώξουν να εξασφαλίσουν ελαιόλαδο.
Περισσότερα στο AgroNews.

Σπιράλ πιέσεων
στα σιτηρά ελεω στοκ
Αποθέματα σε υψηλά 30 ετών προβλέπει το Διεθνές Συμβούλιο Δημητριακών
Για άνοδο κατά 10 εκατ. τόνους στους 465 εκατ. τόνους των παγκόσμιων αποθεμάτων
σιτηρών το 2015-2016, από τους 455 εκατ. τόνους που είχαν αρχικά προβλεφθεί τον
περασμένο μήνα, κάνει λόγο στην τελευταία του έκθεση το Διεθνές Συμβούλιο Δημητριακών
(IGC). Πρόκειται για αύξηση κατά 2,19% και ουσιαστικά αποτελούν τα μεγαλύτερα αποθέματα
σιτηρών των τελευταίων 3 δεκαετιών. Περισσότερα στο AgroNews.

Ανοδική πορεία διέγραψαν οι τιμές για τους
λεμονοπαραγωγούς της Κρήτης, όπου το Φεβρουάριο
ξεκίνησε η συγκομιδή, έναν μήνα τουλάχιστον νωρίτερα
απ’ ό,τι άλλες χρονιές λόγω της αυξημένης ζήτησης από
το εξωτερικό. Έτσι, χάρη στην αυξημένη ζήτηση, αλλά και
στην είσοδο στην αγορά περισσότερων εμπόρων φέτος
με αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί η διαπραγματευτική ισχύς
των παραγωγών, οι τιμές τις τελευταίες μέρες είναι στα
45-50 λεπτά το κιλό απ’ τα 35 λεπτά το κιλό που ήταν αρχή
Φεβρουαρίου. Περισσότερα στο AgroNews.
Με δυσκολίες η φετινή εμπορική
σεζόν για το ακτινίδιο
Με δυσκολίες εξελίσσεται μέχρι στιγμής η φετινή
εμπορική σεζόν για τα ελληνικά ακτινίδια λόγω της
αυξημένης παραγωγής τους στην Ιταλία και στην
Ελλάδα, όπου μπήκαν στην παραγωγή δέντρα που
είχαν φυτευτεί τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, απ’ τα
μέσα Φεβρουαρίου παρατηρείται μία αύξηση της
ζήτησης στη χώρα μας. Περισσότερα στο AgroNews.
Η πολύ και φθηνή ξένη πρώτη ύλη κόβει
τις τιμές στο εγχώριο αγελαδινό γαλα
Το πλεόνασμα παραγωγής γάλακτος στην Ευρώπη,
που επιτρέπει εύκολες και κυρίως φθηνές εισαγωγές,
σε συνδυασμό με τα προβλήματα ρευστότητας ενός
τμήματος του εγχώριου λιανεμπορίου, που αδυνατεί
να πληρώσει εγκαίρως τις γαλακτοβιομηχανίες
δημιουργούν έναν κοκτέιλ αρνητικών παραγόντων που
στήνει στον τοίχο την γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία.
Περισσότερα στο AgroNews.
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Έρχεται Αθήνα
ο ΘΕΣγάλα
Επεκτείνει τις δραστηριότητές του στην πρωτεύουσα ο θεσσαλικός συνεταιρισμός
Την πόρτα της αγοράς του λεκανοπεδίου της Αττικής, με κλειδί την ιδιόκτητη νέα μονάδα
παστερίωσης αγελαδινού γάλακτος, που ολοκλήρωσε και θα θέσει σε λειτουργία στις
επόμενες 10-15 ημέρες, ετοιμάζεται να ανοίξει ο συνεταιρισμός αγελαδοτρόφων Θεσσαλίας,
«ΘεσΓάλα Πιες». Όπως πληροφορείται η Agrenda ο συνεταιρισμός έχει, ήδη, ενοικιάσει
στην πρωτεύουσα 13 προνομιακά ακίνητα σε διάσπαρτα σημεία -και συζητά για τουλάχιστον
άλλα επτά- στα οποία θα αναπτύξει το ιδιόκτητο δίκτυο αυτόματων πωλητών φρέσκου
παστεριωμένου γάλακτος και τυροκομικών, φιλοδοξώντας να το θέσει σε λειτουργία ακόμη
και εντός Μαρτίου. Περισσότερα στο AgroNews.

Google και Amazon
πουλούν online φρούτα
Στο λιανεμπόριο νωπών οπωροκηπευτικών μπαίνουν οι αμερικανικές εταιρίες
Την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στον τομέα παράδοσης φρέσκων φρούτων και
λαχανικών ανακοίνωσαν οι κορυφαίες αμερικάνικες διαδικτυακές εταιρίες Google και Amazon.
Πρώτη στις διαδικτυακές πωλήσεις νωπών οπωροκηπευτικών μπήκε από το καλοκαίρι του 2015
με την υπηρεσία Prime Fresh η Amazon. Βέβαια, είχε προηγηθεί το επιτυχημένο παράδειγμα της
Instacart, που ιδρύθηκε το 2012 στις ΗΠΑ. Περισσότερα στο AgroNews.

Από μέρα σε μέρα οι πληρωμές
στα τεύτλα, υποστηριζει η ΕΒΖ
Θέμα ημερών θεωρεί το χρόνο αποπληρωμής των
τευτλοπαραγωγών ο νέος πρόεδρος της ΕΒΖ ΑΕ,
Γιώργος Λάμτζας. Μάλιστα, σύμφωνα με την διοίκηση
αυτό τοποθετείται αμέσως μετά την έγκριση του
Επιχειρησιακού Σχεδίου που έχει κατατεθεί στην Τράπεζα
Πειραιώς, που θα επιτρέψει την εξόφληση του 80% των
εναπομεινασών οφειλών. Περισσότερα στο AgroNews.
Ανανεώσε ως το 2018 η Phillip Morris
το συμβόλαιο με τα ελληνικά καπνά
Ανανέωση εμπιστοσύνης στον ελληνικό ποιοτικό καπνό
για την επόμενη 3ετία με παράπλευρα οφέλη για 30.000
εργαζόμενους του κλάδου σηματοδοτεί η πρόθεση του
πολυεθνικού κολοσσού «Philip Morris International
Management S.A.». Περισσότερα στο AgroNews.
Στην Chipita η βιομηχανία
αλλαντικών Νίκας
Στην τελική ευθεία μπαίνει η εξαγορά της Νίκας από
την Chipita και την Impala Invest. Το επενδυτικό σχήμα,
αποτελούμενο κατά 50% από την εταιρεία του ομίλου
Chipita και κατά 50% από την Impala Invest του Ομίλου
Βιτζηλαίου. Περισσότερα στο AgroNews.
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ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ανατολικού τύπου
Προς γεωργία «ανατολικού τύπου» ελέω ερασιτεχνικών κυβερνητικών χειρισμών
Με τις κρίσιμες δεσμεύσεις στα λόγια και πολλά ζητήματα ανοιχτά, δείχνει να κλείνει ο φετινός
κύκλος κινητοποιήσεων των αγροτών και η κάθοδος των τρακτέρ στις εθνικές οδούς. Δύο
πολύωρες συναντήσεις αντιπροσωπειών στο Μαξίμου, ήταν αρκετές για να «γλυκάνει το χάπι»
και τα τρακτέρ να πάρουν το δρόμο της επιστροφής.
Ρόλο σ’ αυτό έπαιξε η ανάγκη να «τρέξουν» τις εαρινές σπορές αλλά και η χαώδης απόσταση
μεταξύ των εμπλεκομένων στο όλο ζήτημα. Με δεδομένο ότι όλα είναι στα λόγια, θα περάσει
καιρός για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των υπαναχωρήσεων από την πλευρά της κυβέρνησης.
Άλλωστε, εκτός από το Μαξίμου θα πρέπει να συμφωνήσουν σε πολλά και οι... δανειστές.
Περισσότερα στο AgroNews.

Ραντεβού με Τσίπρα
ζητούν οι κτηνοτρόφοι
Δεν έφτασαν στο Μαξίμου τα προβλήματα του κλάδου καταγγέλλουν οι Θεσσαλοί
Από τη μια τα λοξοκοιτάγματα της κυβέρνησης από την άλλη οι φιλονικίες μεταξύ των αγροτών,
οι εκπρόσωποι της κτηνοτροφικής κοινότητας έμειναν παντελώς έξω από τις συζητήσεις για τα
μεγάλα θέματα του κλάδου. Υποχρεώθηκαν έτσι να υποβάλλουν ξεχωριστό αίτημα στο Μαξίμου για
συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Την πρωτοβουλία πήρε πρωτοβουλία η Ομοσπονδία Συλλόγων
Θεσσαλίας. Σε επιστολή οι Θεσσαλοί, καταγγέλλουν το γεγονός ότι αποκλείστηκαν αναίτια από
τις συναντήσεις στο Μαξίμου, με αποτέλεσμα ένας ολόκληρος κλάδος να είναι απών. Στο πλαίσιο
αυτό η Ομοσπονδία Κτηνοτροφικών Συλλόγων Θεσσαλίας ζητά συνάντηση με τον Πρωθυπουργό
«για την επιβίωση του κλάδου της κτηνοτροφίας», όπως αναφέρει, καθώς εκπρόσωποί της
δεν συμμετείχαν στις δυο συναντήσεις με εκπροσώπους των αγροτών και με το σκεπτικό ότι η
κτηνοτροφία έχει διαφορετικά προβλήματα, από τον αγροτικό τομέα. Περισσότερα στο AgroNews.

Μικρή μείωση τιμών στα συμβόλαια
βιομηχανικής ντομάτας από τον Κύκνο
Μείωση της τάξης του 2 με 2,5% παρουσιάζουν
οι τιμές παραλαβής βιομηχανικής ντομάτας,
που ανακοίνωσε ο Κύκνος για τις φετινές
συμβάσεις, που υπέγραψε με 70 περίπου
παραγωγούς στην Πελοπόννησο. Την ίδια ώρα,
αναμένεται να παραλάβει μεγαλύτερη ποσότητα
περί τους 50.000 τόνους, από τους 44.000
τόνους πέρυσι. Περισσότερα στο AgroNews.
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«Θεϊκό» ελαιόλαδο
από τον Όλυμπο
Με την σφραγίδα της ΕΕ η μπράντα «Θεικό Όλυμπος» ταξιδεύει στον κόσμο
Με την επωνυμία «Θεϊκό Όλυμπος», που κατοχύρωσε στην ΕΕ, θα κυκλοφορεί στην
εσωτερική αγορά και στο εξωτερικό, το εξαιρετικά παρθένο πολυποικιλιακό ελαιόλαδο της
Ομάδας Ελαιοπαραγωγών Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της Ένωσης Παραγωγών Κάτω
Αγιάννη Πιερίας, η οποία πούλησε φέτος, μέρος της παραγωγής της στην τιμή των 4,489
ευρώ το κιλό. Περισσότερα στο AgroNews.

Τα δίκτυα αξίας
απαιτούν συνεργασίες
Υποστηρίζει ο Σπύρος Φλώρος, Διευθυντής Πιστοδοτήσεων ΜμΕ της Εθνικής
Στην κάλυψη του κόστους παραγωγής των παραγωγών – προμηθευτών μεγάλων εμπορικών
και μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας εντός της καλλιεργητικής περιόδου -και με πρόσθετα
οικονομικά οφέλη- στοχεύει το μοντέλο Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας της Εθνικής
Τράπεζας. Σύμφωνα μάλιστα με τον Δ/ντή Πιστοδοτήσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της
Εθνικής Τράπεζας, Σ. Φλώρο, μετά την ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο της πιλοτικής λειτουργίας
του, το πρόγραμμα της τράπεζας αναπτύσσεται δυναμικά μες το 2016. Περισσότερα στο AgroNews.

συνδεδεμένη στο
σκληρό Ως 15 Μάρτιου
Τέλος του μήνα οι υπόλοιπες και τέλη Απρίλη υπόλοιπα ενιαίας και πρασίνισμα
Με φαξ από τον Οργανισμό Πληρωμών ενημερώθηκε μέσα στην εβδομάδα το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες, για να
πληρωθούν ως 15 Μαρτίου οι συνδεδεμένες ενισχύσεις για τα καρτελάκια σε σκληρό σιτάρι,
βρώσιμα όσπρια, κτηνοτροφικά ψυχανθή και σπαράγγια (συνολικού ποσού 22,5 εκατ. ευρώ)
και ως το τέλος του μήνα για τα υπόλοιπα προϊόντα του καθεστώτος και για το βαμβάκι, συν
εκκρεμότητες ενισχύσεων του 2014 (ύψους 200,1 εκατ. 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 29 φεβρουαριου 2016 Νο 163

Farming Report 12 I 15

