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ΑΒΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ Εθνικό
Απόθεμα για νεουσ
ΤΑΖΕΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
Η αστοχία του εθνικού φακέλου στα ιστορικά δικαιώματα θα αντιμετωπιστεί
δημιουργικά στη δίκαιη κατανομή των ενισχύσεων, λένε από την Βάθη.
Ισχυρή στήριξη των νέων και νεοεισερχόμενων στο αγροτικό επάγγελμα με πρόσθετα δικαιώματα
από το Εθνικό Απόθεμα, υπόσχεται ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου,
τοποθέτηση που επιβεβαιώνει στον απόλυτο βαθμό σχετικό ρεπορτάζ της Agrenda.
Η δέσμευση Αποστόλου ήρθε με δηλώσεις τους την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή, λίγη ώρα μετά
την κυκλοφορία της εφημερίδας στα περίπτερα. Η αναφορά Αποστόλου, χωρίς βέβαια τεχνικές
λεπτομέρειες για το πως θα γίνει αυτό έρχεται να κουμπώσει στις πληροφορίες, που δημοσίευσε η
εφημερίδα Agrenda, την Πέμπτη 24 Μαρτίου στο θέμα με τίτλο Κρύβει θησαυρό το Εθνικό Απόθεμα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας, το συνολικό ποσό που θα µοιρασθεί µε τη µορφή
δικαιωµάτων από τον εν λόγω κουµπαρά να υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και αν τηρηθεί το γράµµα
της απόφασης που έχει υπογράψει από τις 22 Ιουλίου 2015 ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, η
οικονοµική απολαβή, κυρίως για νέους και νεοεισερχόµενους στο αγροτικό επάγγελµα, να είναι
ιδιαίτερα σηµαντική. Από την πλευρά του, «σε αυτές τις δύο κατηγορίες, δηλαδή στο απόθεμα και
την κατανομή της βασικής ενίσχυσης, θα υπάρξει από την πλευρά του υπουργείου ουσιαστική
παρέμβαση», εξήγησε ο υπουργός απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτού Καρδίτσας
του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτας Βράντζα, φέρνοντας μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Όταν η
αξία των δικαιωμάτων που ήδη κατέχει ένας νεαρός γεωργός ή ένας νεοεισερχόμενος γεωργός
είναι χαμηλότερη από τον μέσο περιφερειακό όρο, τότε οι ετήσιες μοναδιαίες αξίες αυτών των
δικαιωμάτων θα αυξηθούν στο όριο του εθνικού αποθέματος ως τον μέσο όρο της περιφέρειας
τουλάχιστον, για να μπορέσουμε πραγματικά να ενισχύσουμε τους συγκεκριμένους νέους. Η
αύξηση αυτή δεν εφαρμόστηκε κατά την έκδοση των προσωρινών δικαιωμάτων, αλλά θα
εφαρμοστεί τώρα στην έκδοση οριστικών δικαιωμάτων». Κατά τη δευτερολογία του ο πολιτικός
προϊστάμενος του υπουργείου επεσήμανε πως «η αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έγινε
σύμφωνα με τις επιλογές προηγούμενων κυβερνήσεων. Περισσότερα στο AgroNews.

Έκπτωση ως 10% στα αγροτικά εφόδια
φέρνει η Κάρτα Αγρότη της Πειραιώς
Αγροτικά εφόδια με έκπτωση 8-10% θα μπορούν
να προμηθεύονται από τα κατά τόπους γεωπονικά
καταστήματα οι καλλιεργητές που θα κάνουν χρήση της
Κάρτας Αγρότη, την οποία διαθέτει τον τελευταίο καιρό η
Τράπεζα Πειραιώς. Περισσότερα στο AgroNews.
Παραγωγικά τείχη με οπωροφόρα
στήνονται στη Βόρεια Ελλάδα
Αυξημένες αποδόσεις ανά επιφάνεια γης, σε
συνδυασμό με υψηλότερη ποιότητα παραγόμενων
προϊόντων και μείωση κόστους μπορεί να
συνδυάσει η νέα διάταξη σε καρποφόρους τοίχους.
Περισσότερα στο AgroNews.
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Καταπιστευτικός
λογαριασμός αντί
εγγυητικών για Σχέδια
Στο χέρι των προμηθευτών πάει η προκαταβολή για εγκεκριμένα σχέδια με βάση
το νέο σχεδιασμό των διαχειριστικών αρχών, χωρίς να χρειάζονται εγγυητικές
Η καταβολή των προκαταβολών στους επενδυτές σε έναν καταπιστευτικό λογαριασμό, η οποία θα
αντλείται για την πληρωμή τιμολογίων χωρίς την έκδοση εγγυητικών επιστολών όπως σχεδιάζεται
στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, αποτελεί μία από τις επιλογές που εξετάζονται από τις διαχειριστικές αρχές για
χρηματοδότηση νέων Προγραμμάτων. «Θα δούμε πώς το εφαρμόζουν στα προγράμματα του ΕΣΠΑ
και αν πετυχαίνει δεν βρίσκω τον λόγο να μην το υλοποιήσουμε και στην Αγροτική Ανάπτυξη» είπε ο Ν.
Μανέτας, προϊστάμενος των υπηρεσιών διαχείρισης των Προγραμμάτων, κατά τη διάρκεια ημερίδας στο
ΙΓΕ στις 22 Μαρτίου, απαντώντας σε σχετική ερώτηση. Όσον αφορά τα νέα εργαλεία χρηματοδότησης ο
προϊστάμενος διαχειριστικών αρχών πρόσθεσε ότι το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας περιόδου
2007-2013 δεν πέτυχε καθώς δόθηκαν 115 εκατ. αλλά δεν εξασφαλίστηκε δανειοδότηση από την
πλειονότητα στους δικαιούχους των Προγραμμάτων. Περισσότερα στο AgroNews.

Πολύ δούλεμα με
το πακέτο Χατζηγάκη
Την τακτική διαίρει και βασίλευε επιλέγει ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, που
χωρίζει τους αγρότες σε κατηγορίες ανάλογα µε το τι εισέπραξαν
Χοντρό το δούλεμα των αγροτών με τις ανακτήσεις του πακέτου Χατζηγάκη που αν μη τι άλλο έχει κάνει πολύ κόσμο να χάσει και όχι αδίκως τον ύπνο του. Πατώντας στα λάθη των
προηγούμενων, ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου επιδίδεται σε μια απίστευτη μικροπολιτική, χωρίζοντας τους αγρότες σε κατηγορίες ανάλογα με το τι εισέπραξαν με απόλυτη ευθύνη του κράτους σε μια εποχή που τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά.
Τελευταία εφεύρεσή του ότι την πρώτη δόση (από τις 5 ετήσιες) επιστροφής των «αποζημιώσεων» Χατζηγάκη θα κληθούν να πληρώσουν φέτος μόνο όσοι εισέπραξαν πάνω 5.000 ευρώ.
Ο ίδιος δεν φαίνεται πάντως να ανησυχεί για πιθανό «ξεσηκωμό» των δικαιούχων, καθώς, όπως λέει, αυτοί που σε πρώτη φάση θα κληθούν να επιστρέψουν τα λεφτά σε βάθος 5ετίας είναι περί τους 12.000 άνθρωποι, δηλαδή μόλις το 1,67 % των αγροτών. Θα ακολουθήσει, βέβαια επιστροφή ενισχύσεων από όσους έλαβαν μικρότερα ποσά, δηλαδή
από 1.000 έως 5.000 ευρώ.
Μάλιστα, με βάση τα όσα είπε ο Βαγγέλης Αποστόλου από το βήμα της Βουλής απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Σταύρου Αραχωβίτη αλλά και σε πρόσφατη
συνέντευξη του στο Mega, υπάρχει…άπλετος χρόνος, αφού η πρώτη δόση ανάκτησης είτε
θα είναι τον ερχόμενο Οκτώβρη είτε την επόμενη χρονιά, δηλαδή το 2017. Και αυτό γιατί,
όπως υποστηρίζει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δεν έχει χρονικό όριο εφαρμογής. «Κανείς δεν καλείται σήμερα να πληρώσει, αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου.», είπε.
Οι αναφορές Αποστόλου, σε καμία περίπτωση δεν καθησυχάζουν τους αγρότες, που βρίσκονται εκ νέου υπ’ατμόν. Περισσότερα στο AgroNews.
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Χάνονται
άνθρωποι
Είναι καιρός τώρα που τα πράγματα έχουν πάρει
στραβό δρόμο, φθάνει όμως κάποια στιγμή
που το κόστος αυτής της κακοδιαχείρισης,
κυρίως από την πλευρά της Πολιτείας, μετριέται
με ανθρώπινες ζωές. Χωρίς καμιά διάθεση
κινδυνολογίας, τα τραγικά έως και θλιβερά
συμβάντα που καταγράφονται το τελευταίο
διάστημα σε πολλές αγροτικές περιοχές είναι
μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Θλιβερότερο
βέβαια όλων, το τραγικό τέλος που έβαλε στη
ζωή του ο κτηνοτρόφος από τη Θεσπρωτία το
βράδυ της περασμένης Δευτέρας, καθώς, όπως
όλα τα στοιχεία δείχνουν, λύγισε ο άνθρωπος,
από τις μεγάλες οικονομικές υποχρεώσεις
που του άφησε η μη πληρωμή του από τον
ΟΠΕΚΕΠΕ τον περασμένο χρόνο. Είναι βέβαιο
ότι εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι
βρίσκονται αυτό τον καιρό αντιμέτωποι με
ανάλογα μεγάλα οικονομικά αδιέξοδα, στις
περισσότερες μάλιστα των περιπτώσεων χωρίς
δική τους ευθύνη. Περισσότερα στο AgroNews.
Άδειες όλο το χρόνο για τα κινητά
σιλό ετοιμάζει το Υπουργείο Αγροτικής
Την επιμήκυνση της προθεσμίας των αδειών
κυκλοφορίας των ογκομετρικών οχημάτων
μεταφοράς σιτηρών (σιλό) των θεριζοαλωνιστικών
μηχανών φαίνεται να δρομολογεί το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης. Σύμφωνα με πληροφορίες,
το υπουργείο επεξεργάζεται την τροποποίηση του
υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις
σχετικές άδειες κυκλοφορίας έπειτα από σχετικό
αίτημα μεμονωμένων συλλόγων θεριζοαλωνιστών,
όπως για παράδειγμα, εκείνου του νομού Δράμας
με την επωνυμία «Η Ομόνοια».
Περισσότερα στο AgroNews.
Φθάνουν τα πρώτα ραβασάκια
για δικάσιµους στους µπλοκατζήδες
Άρχισαν να φτάνουν τα πρώτα «ραβασάκια» στους
αγρότες που κινητοποιήθηκαν το προηγούμενο
διάστημα, από τις δικαστικές Αρχές, παρά τις περί
του αντιθέτου διαβεβαιώσεις του Αλ. Τσίπρα, στους
εκπροσώπους των μπλόκων. Μόλις τα τρακτέρ έφυγαν
από τα μπλόκα, δουλειά έπιασαν οι κλητήρες. Ήδη,
σχετικές κλητεύσεις έγιναν στη Λαμία. Σημειώνεται
πως ενώ τα μπλόκα ήταν σε εξέλιξη και μετά την πρώτη
συνάντηση εκπροσώπων αγροτών με τον Αλ. Τσίπρα,
η εισαγγελέας Αρείου Πάγου, Ε. Κουτζαμάνη τόνιζε
ότι η παρακώλυση συγκοινωνιών «συνιστά αξιόποινη
πράξη, που διώκεται αυτεπαγγέλτως», καλώντας τους
λειτουργούς της δικαιοσύνης να παρέμβουν για τη
βεβαίωση «εγκλήματος». Περισσότερα στο AgroNews.
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JOHN DEERE T670i
Η αυξηµένη απόδοση κατά 15% είναι µια
τολµηρή αξίωση. Aυτό όµως ισχυρίζεται
η JD για την ανασχεδιασµένη T670i.

ΣΤΑΒΛΟΣ ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΕΡΩΝ

MF 6616 DynaÀ6
Με µέγιστη απόδοση 185 ίππων και κινητήρα AGCO Power
4,9 λίτρων, η Massey δήλωσε ότι το κορυφαίο
µοντέλο 6616 θα ήταν το πιο εργατικό
τετρακύλινδρο τρακτέρ στην αγορά κατά
τη στιγµή της κυκλοφορίας του.
Ήταν τελικά µόνο λόγια; Η
απάντηση στο Profi
Απριλίου.

Ένα ταξίδι στην Ιταλία χρειάστηκε ένας βοοτρόφος
για να διαµορφώσει µία πρότυπη φάρµα βασισµένη
στο ελαστικό δάπεδο. Από τότε, κοιµάται ήσυχος.

ΧΟΡΤΟ∆ΕΤΙΚΟ KUHN FB 3135
Για όσους θέλουν ένα χορτοδετικό που χειρίζεται
µεγάλες δρεπανιές µε άριστο φινίρισµα και
συγυρισµένες γωνίες, η Kuhn βρήκε τη λύση.

ΞΕ∆ΙΠΛΩΝΕΙ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ
ΤΟ DMAX ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ
ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ISUZU

Kυκλοφορεί 2 Απριλίου
αποκλειστικά µε την AGRENDA
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Αρκεί το κτημα για
άδεια αμπελώνα
Στις 15 Απριλίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για νέες άδειες φύτευσης
Με μοναδικό κριτήριο να διαθέτουν το κτήμα, ιδιόκτητο ή με νοίκι, θα μπορούν να
προχωρήσουν σε νέες φυτεύσεις αμπελώνα οι ενδιαφερόμενοι που θα κάνουν αίτηση μέχρι
τις 15 Απριλίου στις ψηφιακές υπηρεσίες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ώστε να
λάβουν την προβλεπόμενη Άδεια Φύτευσης. Αυτό ορίζουν τα νέα κριτήρια επιλεξιμότητας για
τις άδειες σύμφωνα με τα όσα είπε ο διευθυντής της ΚΕΟΣΕ, Παρασκευάς Κορδοπάτης σε
γεωργική ημερίδα στο Αμύνταιο στις 20 Μαρτίου. Περισσότερα στο AgroNews.

διχωσ ημερομηνιεσ
για οριστικα δικαιωματα
Τηλεπισκόπηση και αργές ενστάσεις «τρώνε» επικλινή και ακλάδευτα λιοστάσια
Με το φόβο ότι θα μείνουν χωρίς έλεγχο οι ενστάσεις τους επί των προσωρινών δικαιωμάτων
ζουν χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι. Σύμφωνα με πληροφορίες της Agrenda, στον ΟΠΕΚΕΠΕ
έγιναν αποδέκτες παραπόνων από Κέντρα Εξυπηρέτησης Αγροτών, γιατί απέρριψαν αιτήµατα
επανεξέτασης για αγροτεµάχια που τελικά έµειναν εκτός πληρωµής. Περισσότερα στο AgroNews.

Πιστώθηκαν οι συνδεδεμένες,
ξεκίνησαν οι συμψηφισμοί
Μπροστά σε μια τεράστια έκπληξη βρέθηκαν
εκατοντάδες αγρότες, που έτρεξαν στις 23 Μαρτίου
να «σηκώσουν» τα χρήματα από τις συνδεδεμένες
στο σκληρό σιτάρι, τα όσπρια, τα ψυχανθή και τα
σπαράγγια, που πιστώθηκαν, όταν διαπίστωσαν ότι είχε
μπει πρώτα «χέρι» από το δημόσιο και τις τράπεζες για
όποιες οφειλές τους. Περισσότερα στο AgroNews.
Ξεπέρασε τα 3,30 ευρώ το ελαιόλαδο
στη Λακωνία και συνεχίζει
Ανοδικά κινείται τις τελευταίες 20 μέρες η τιμή
παραγωγού για το ελαιόλαδο στη Λακωνία, όπως
δείχνουν τα στοιχεία των δημοπρασιών που έγιναν αυτό
το διάστημα. Περισσότερα στο AgroNews.
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Αυξημένες τιμές
έφερε το Καθολικό
Πάσχα για το αγγούρι
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με εξαγωγικη αβαντα
τα σταρια τησ ευρωπησ
Χάνει μερίδιο της διεθνούς αγοράς σιτηρών η Ρωσία μετά την ενίσχυση του ρουβλίου
Το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά σιταριού φαίνεται πως χάνει η Ρωσία,
καθώς σταδιακά ενισχύεται το εθνικό της νόμισμα κάνοντας λιγότερο ελκυστικές τις εξαγωγές
της και αφήνοντας ταυτόχρονα περιθώριο στους Ευρωπαίους εξαγωγείς να δράσουν, όπως
σημειώνεται σε άρθρο του Bloomberg. Μάλιστα, οι εξαγωγείς της χώρας έχουν ήδη χάσει στους
3 τελευταίους διαγωνισμούς για αγορά σιταριού που έχει κάνει η Αίγυπτος, καθώς κέρδισαν τα
φθηνότερα από τη Ρουμανία, τη Γαλλία και την Ουκρανία. «Οι εξαγωγές της Ρωσίας προς την
Αίγυπτο τυπικά αρχίζουν να επιβραδύνονται αυτήν την περίοδο, όμως η χώρα έχει ακόμα περίπου
4,9 εκατ. τόνους διαθέσιμους για εξαγωγή (επίπεδο ρεκόρ). Περισσότερα στο AgroNews.

κλειδι η τουρκια
για το εγχωριο βαμβάκι
Σταθερά ανοδική πορεία ως τα 60 σεντς ανά λίμπρα περιμένουν οι αναλυτές
Το ελληνικό βαμβάκι κερδίζει αναγνωρισιμότητα στην παγκόσμια κλωστοϋφαντουργία
και φαίνεται να διαχωρίζεται από τον βασικό του ανταγωνιστή, το βραζιλιάνικο.
Μάλιστα, αν μπορούσαμε να υπερκεράσουμε κάποιες στρεβλώσεις της αγοράς μας, που
επιβαρύνουν την ποιότητα του εκκοκκισμένου, θα μπορούσαμε να ανεβάσουμε το μερίδιο
μας σε πιο απαιτητικές αγορές. Περισσότερα στο AgroNews.

Αυξημένες κατά 5-10 λεπτά το κιλό είναι οι τιμές
παραγωγού για τα αγγούρια στο Ηράκλειο Κρήτης
τις τελευταίες 7-8 μέρες χάρη στη ζήτηση που
είχαν λόγω Καθολικού Πάσχα. Συγκεκριμένα,
αυτό το διάστημα οι τιμές παραγωγού είναι στα 40
λεπτά το κιλό κατά μέσο όρο, λέει στην Agrenda
o πρόεδρος της Ομάδας Παραγωγών της Ψαρής,
Νίκος Μαρουλάκης, υπενθυμίζοντας ότι πριν 8
μέρες, οι αντίστοιχες τιμές ήταν στα 30-35 λεπτά.
Περισσότερα στο AgroNews.
Συν 15% στις εκτάσεις βιομηχανικής
ντομάτας στην Ηλεία
Αυξηµένες εκτάσεις σε ποσοστό 15% περιµένει φέτος
η Ηλεία, την ίδια ώρα που οι πρόθεση των Θεσσαλών
καταγράφει µείωση της τάξης του 10% λόγω της
δυσαρέσκειας των παραγωγών για τη µείωση 9% στις
τιµές των συµβολαίων βιοµηχανικής ντοµάτας από
τα εργοστάσια, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda.
Περισσότερα στο AgroNews.
Στα 80 λεπτά η θερμοκηπιακή ντομάτα
χάρη στο Καθολικό Πάσχα
Σημαντική βελτίωση έχουν παρουσιάσει οι τιμές
παραγωγού πανελλαδικά για τις θερμοκηπιακές
ντομάτες τις τελευταίες μέρες λόγω κυρίως της
ζήτησης από χώρες του εξωτερικού όπου οι Καθολικοί
ετοιμάζονται για το Πάσχα τους. Η τάση αυτή είχε
διαφανεί από το τέλος της προηγούμενης βδομάδας,
όπως είχε γράψει και στο προηγούμενο τεύχος η
Agrenda. Περισσότερα στο AgroNews.
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Για φούντο οι μικροί
αγελαδοτρόφοι
Δύσκολες στιγμές ζουν οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι με μικρές φάρμες των 20-50 ζώων
Σε πλήρη αποδιοργάνωση οδηγείται η εγχώρια αγελαδοτροφία με βάση τις εξελίξεις που
λαμβάνουν χώρα το τελευταίο διάστημα και είναι αποτέλεσμα των εναλλακτικών λύσεων που
διαθέτουν πλέον οι γαλακτοβιομηχανίες για την κάλυψη των αναγκών τους σε πρώτη ύλη,
δηλαδή σε αγελαδινό γάλα.Μέρα με τη μέρα το πρόβλημα δείχνει να υπερβαίνει τα στενά όρια
της πίεσης για αγορά του γάλακτος σε χαμηλότερες τιμές και περνάει πλέον στη φάση της
πλήρους εγκατάλειψης μιας γκάμας κτηνοτροφικών μονάδων, οι οποίες κατά την εκτίμηση των
βιομηχάνων δεν λειτουργούν με τις ελάχιστες προδιαγραφές για την παραγωγή και προσφορά
προϊόντος με ενδιαφέρον για τις μεταποιητικές μονάδες του κλάδου. Περισσότερα στο AgroNews.

στη νέα νιτρορύπανση
4 κατηγοριεσ πριμ
Μεταξύ των νέων περιοχών: Κρήτη, νησιά Αιγαίου και Ιονίου και περιοχές της Αττικής
Σε 4 αντί για 2 επιμέρους δράσεις όπως ίσχυε την περίοδο 2007-2013, θα χωρίζεται το νέο
Μέτρο νιτρορύπανσης στα πλαίσια των ΠΑΑ 2014-2020, με την κάθε μία να έχει και ξεχωριστό
πριμ ανά είδος καλλιέργειας και περιφέρεια. Αυτές είναι: α) Αγρανάπαυση γεωργικής έκτασης
που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης, β) Ξηρική αμειψισπορά που
εφαρμόζεται τουλάχιστον στο 30% της αρδευόμενης έκτασης,... Περισσότερα στο AgroNews.

Γίδινο γάλα σε αυτόματους πωλητές
από τη «Θρακών Αμνός»
Το πρώτο φρέσκο παστεριωμένο πλήρες γίδινο
γάλα στην Ελλάδα, που θα είναι διαθέσιμο στους
καταναλωτές μέσω αυτόματου πωλητή, «ρίχνει»,
άμεσα, στην αγορά ο κτηνοτροφικός συνεταιρισμός
«Θρακών Αμνός» κι οι πρώτοι που θα το γευτούν, θα
είναι οι κάτοικοι της Αλεξανδρούπολης.
Περισσότερα στο AgroNews.
Ξεχώρισαν τρόφιμα και ποτά
με υπερτροφές στη Food Expo
Σημείο συνάντησης του εμπορικού κόσμου για τα
τρόφιμα και τους οίνους, αποτέλεσε φέτος η Food
Expo, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν πολλά
καινοτομικά προϊόντα από τις 970 επιχειρήσεις που
συμμετείχαν. Περισσότερα στο AgroNews.
Τομή στην αγορά νωπών προϊόντων
οι αυτόματοι πωλητές
Καινούργια κατάσταση διαμορφώνουν στη διάθεση
των νωπών αγροτικών προϊόντων οι λύσεις
αυτόματων πωλητών που υιοθετούνται μέρα
με τη μέρα σε όλο το φάσμα της παραγωγής.
Περισσότερα στο AgroNews.
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Επιδότηση ιση με 15
κιλά πρόβειο γάλα
Τη μετάβαση από τις επιδοτήσεις στην παραγωγή έδειξε ημερίδα στο Αμύνταιο
Βοήθεια από το Εθνικό Απόθεμα για νέους και νεοεισερχόμενους στο αγροτικό επάγγελμα,
καινούργια χρηματοδοτικά μέτρα για προμήθεια αγροτικό εφοδίων, ιδίως σε συλλογικά σχήματα
παραγωγών, και «πλάτη» από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για ανασυγκρότηση
συγκεκριμένων κλάδων παραγωγής όπως π.χ. της βαμβακουργίας και της ζάχαρης, είναι
ορισμένα από τα ενδιαφέροντα στοιχεία που φέρνει η νέα προγραμματική περίοδος, τόσο
στο σκέλος των άμεσων ενισχύσεων όσο και των διαρθρωτικών προγραμμάτων. Αναλυτική
συζήτηση για όλα αυτά, όπως και για τις νέες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται ευρύτερα
αντιμέτωπος ο αγροτικός χώρος, έγινε κατά τη διάρκεια μιας ενδιαφέρουσας ημερίδας που
οργάνωσε και φιλοξένησε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου (ΑΣΕΠΑ),
με τη δημοσιογραφική υποστήριξη της Agrenda. Περισσότερα στο AgroNews.

πυρήνας ανάπτυξης
δέντρων η Β. Ελλάδα
Οπωροφόρα και ξηροί καρποί κερδίζουν έδαφος σε Ξάνθη, Δράμα και Καβάλα
Πρόσφορο έδαφος για την ανάπτυξη οπωροφόρων δέντρων, αλλά και καλλιεργειών
ξηρών καρπών, παρουσιάζει η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
παρέχοντας στους παραγωγούς της περιοχής, που αναζητούν νέες καλλιεργητικές
προτάσεις ενίσχυσης των εκμεταλλεύσεών τους, μια εναλλακτική λύση με προοπτικές
απόδοσης ικανοποιητικού εισοδήματος που μπορεί να ξεκινά σε πολλές περιπτώσεις
από τα 500 ευρώ το στρέμμα.
Νομοί όπως Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, εκτιμά ο ομότιμος καθηγητής δενδροκομίας στο
τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, Μιλτιάδης Βασιλακάκης, εδαφοκλιματικά δεν έχουν σε
τίποτε να ζηλέψουν από την Πέλλα, την Ημαθία, την Πιερία και μπορούν σταδιακά να
εξελιχθούν, υπό όρους, σε νέο «πυρήνα» δυναμικής ανάπτυξης της δενδροκομίας στη
χώρα. Περισσότερα στο AgroNews.

Αποδέσμευση ως 31 Μάρτη χωρίς επιστροφή
χρημάτων από νιτρικά του 2015
Λίγες ακόμα ημέρες περιθώριο, μέχρι τις 31
Μαρτίου, έχουν οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί, για
να υποβάλλουν αίτηση αποδέσμευσης από κάποια
αγροπεριβαλλοντική δράση (νιτρικά, ολοκληρωμένη
καπνού ή τεύτλων, αμειψισπορά), στην οποία έχουν
ενταχθεί μέχρι τέλη του 2014, χωρίς να τους ζητηθεί
επιστροφή χρημάτων, για την περίοδο για την οποία
ίσχυσε η δέσμευση, βάσει της ρήτρας αναθεώρησης
του Καν. 1974/2006. Περισσότερα στο AgroNews.
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καθαρεσ θεσεισ
στο συνεδριο
ναυτεμπορικησ
Έδειξε τη μετάβαση της γεωργίας στη νέα εποχή, μακρυά από φιγούρες του παρελθόντος
Πεδίο ανάπτυξης διμερών επαφών και ταυτόχρονα εστία αναζήτησης νέας γνώσης για την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία, αποτέλεσε
το 1ο Αγροτικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής με θέμα «Η ελληνική γεωργία σε κρίσιμο
σταυροδρόμι» που είχε χορηγό επικοινωνίας την Agrenda. Περισσότερα στο AgroNews.

Τα ακάρεα χτυπούν
κατά την άνθιση
Με σοβαρή ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση απειλούνται οι ελαιώνες
Σημαντικές ζημιές, από μείωση των ανθοφόρων οφθαλμών και κατ’ επέκταση ξήρανση
και πτώση των ταξιανθιών, μέχρι παραμόρφωση και πτώση των καρπών, που τελικά
μειώνουν τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα την επερχόμενη παραγωγή, προκαλούν τα
σκωληκόμορφα ακάρεα στους ελαιώνες. Περισσότερα στο AgroNews.

Μπαράζ εξαγορών στην
αγορά παρελκομένων
Πρώτη η John Deere με τις σπαρτικές Monosem, έπεται και συνέχεια λέει η Rabobank
Περαιτέρω πτώση 11% στην αγορά του αροτραίου εξοπλισμού πανευρωπαϊκά προβλέπει
ο σύνδεσμος μηχανηματάδων της Ευρώπης CEMA, γεγονός που διαμορφώνει ένα
εύφορο κλίμα για περαιτέρω συγχωνεύσεις και εξαγορές κατασκευαστών αγροτικών
μηχανημάτων, όπως δείχνουν οι τελευταίες κινήσεις της John Deere και προβλέπει η
επενδυτική τράπεζα Rabobank. 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
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