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Επισκόπηση αγροτικής οικονομίας

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ «ΖΕΣΤΟΥΣ» ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

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.

ΑΒΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕθΝικΟ 
ΑΠΟθΕμΑ 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.

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.

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.

Παραγωγικα τειχη με οΠωροφορα 
στηνονται στη Βορεια ελλαδα

εκΠτωση ωσ 10% στα αγροτικα εφοδια 
φερνει η καρτα αγροτη τησ Πειραιωσ

http://www.agronews.gr/?pid=186&aid=141601&la=1
http://www.agronews.gr/news/trapezes/arthro/141641/sumvolaiaki-trapeziki-agroefodion-thetei-se-efarmogi-i-peiraios/
http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/dendrokipeutika/arthro/141586/stinei-paragogika-teihi-me-oporofora-i-voreia-ellada-/
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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.

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.

Χοντρό το δούλεμα των αγροτών με τις ανακτήσεις του πακέτου Χατζηγάκη που αν μη τι άλ-
λο 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 μικροπολι-
τική, χωρίζοντας τους αγρότες σε κατηγορίες ανάλογα με το τι εισέπραξαν με απόλυτη ευ-
θύνη του κράτους σε μια εποχή που τα πράγματα ήταν τελείως διαφορετικά. 
Τελευταία εφεύρεσή του ότι την πρώτη δόση (από τις 5 ετήσιες) επιστροφής των «αποζημιώ-
σεων» 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, κα-
θώς, όπως λέει, αυτοί που σε πρώτη φάση θα κληθούν να επιστρέψουν τα λεφτά σε βά-
θος 5ετίας είναι περί τους 12.000 άνθρωποι, δηλαδή μόλις το 1,67 % των αγροτών. Θα α-
κολουθήσει, 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 απαντώ-
ντας 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 εφαρ-
μογής. «Κανείς δεν καλείται σήμερα να πληρώσει, αυτό θα γίνει σε βάθος χρόνου.», είπε.

Οι αναφορές Αποστόλου, σε καμία περίπτωση δεν καθησυχάζουν τους αγρότες, που βρί-
σκονται εκ νέου υπ’ατμόν. Περισσότερα στο AgroNews.

κΑΤΑΠισΤΕυΤικΟσ 
ΛΟγΑριΑσμΟσ ΑΝΤι 
ΕγγυηΤικώΝ γιΑ σχΕδιΑ

χΑΝΟΝΤΑι 
ΑΝθρώΠΟι

ΠΟΛυ δΟυΛΕμΑ μΕ  
ΤΟ ΠΑκΕΤΟ χΑΤΖηγΑκη 

Στο χέρι των προμηθευτών πάει η προκαταβολή για εγκεκριμένα σχέδια με βάση 
το νέο σχεδιασμό των διαχειριστικών αρχών, χωρίς να χρειάζονται εγγυητικές 

Την τακτική διαίρει και βασίλευε επιλέγει ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου, που 
χωρίζει τους αγρότες σε κατηγορίες ανάλογα με το τι εισέπραξαν
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αδειεσ ολο το χρονο για τα κινητα 
σιλο ετοιμαζει το ΥΠοΥργειο αγροτικησ 

φθανοΥν τα Πρωτα ραΒασακια  
για δικασιμοΥσ στοΥσ μΠλοκατζηδεσ

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.

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.

http://www.agronews.gr/business/shedia-veltiosis/arthro/141651/meso-katapisteutikou-logariasmou-oi-pliromes-ton-shedion-veltiosis/
http://www.agronews.gr/arthrografia/arthro/141580/hanodai-anthropoi/
http://www.agronews.gr/?pid=188&aid=141584&la=1
http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/sitira-kai-sporoi/arthro/141657/adeies-kukloforias-olo-to-hrono-gia-ta-kinita-silo/
http://www.agronews.gr/agora/organoseis/arthro/141661/adietopoi-e-nees-dikes-oi-plokatzides/
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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.

Νίκης 24, 105 57, Αθήνα
Τηλ: 2103232905
Fax: 2103232967

e-mail: profi@agronews.gr
www.agronews.gr

ΣΤΑΒΛΟΣ ΠΕΝΤΕ ΑΣΤΕΡΩΝ
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.

GREEN
BOX

ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.

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.

Kυκλοφορεί 2 Απριλίου
αποκλειστικά µε την AGRENDA

ΞΕ∆ΙΠΛΩΝΕΙ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ 
ΤΟ D�MAX ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ 

ΤΑ 100 ΧΡΟΝΙΑ ISUZU  
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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.

διχώσ ημΕρΟμηΝιΕσ  
γιΑ ΟρισΤικΑ δικΑιώμΑΤΑ
Τηλεπισκόπηση και αργές ενστάσεις «τρώνε» επικλινή και ακλάδευτα λιοστάσια

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.

ΑρκΕι ΤΟ κΤημΑ γιΑ 
ΑδΕιΑ ΑμΠΕΛώΝΑ

Στις 15 Απριλίου λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για νέες άδειες φύτευσης

Πιστωθηκαν οι σΥνδεδεμενεσ, 
ξεκινησαν οι σΥμψηφισμοι

ξεΠερασε τα 3,30 εΥρω το ελαιολαδο
στη λακωνια και σΥνεχιζει

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.

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.

http://www.agronews.gr/?pid=186&aid=141668&la=1
http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/elaiones-kai-abelones/arthro/141664/arkei-na-eheis-ektasi-gia-na-pareis-adeia-futeusis-oinabelon/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/141566/htizei-vasi-sta-330-euro-to-elaiolado-sti-lakonia/
http://www.agronews.gr/agora/pliromes/arthro/141669/tsigounemenes-oi-sundedemenes-eno-den-argisan-kai-oi-katasheseis-/
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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.

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.

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.

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.

μΕ ΕξΑγώγικη ΑΒΑΝΤΑ 
ΤΑ σΤΑριΑ Τησ ΕυρώΠησ

ΑυξημΕΝΕσ ΤιμΕσ 
ΕφΕρΕ ΤΟ κΑθΟΛικΟ 
ΠΑσχΑ γιΑ ΤΟ ΑγγΟυρι

κΛΕιδι η ΤΟυρκιΑ  
γιΑ ΤΟ ΕγχώριΟ ΒΑμΒΑκι 

Χάνει μερίδιο της διεθνούς αγοράς σιτηρών η Ρωσία μετά την ενίσχυση του ρουβλίου

Σταθερά ανοδική πορεία ως τα 60 σεντς ανά λίμπρα περιμένουν οι αναλυτές
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στα 80 λεΠτα η θερμοκηΠιακη ντοματα 
χαρη στο καθολικο Πασχα

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.

σΥν 15% στισ εκτασεισ Βιομηχανικησ 
ντοματασ στην ηλεια

http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/141578/epimenei-i-ileia-sti-viomihaniki-domata-klotsane-oi-thessaloi/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/141567/me-voitheia-apo-to-rouvli-spidarei-to-europaiko-stari/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/141577/mikri-anakampsi-gia-to-aggouri-pou-itan-hamila-/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/141572/kleidi-gia-to-elliniko-vamvaki-i-stratigiki-tis-tourkias/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/141576/ishuri-othisi-stis-times-tis-domatas-thermokipiou/
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τομη στην αγορα νωΠων Προϊοντων
 οι αΥτοματοι Πωλητεσ

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.

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.

σΤη ΝΕΑ ΝιΤρΟρυΠΑΝση 
4 κΑΤηγΟριΕσ Πριμ
Μεταξύ των νέων περιοχών: Κρήτη, νησιά Αιγαίου και Ιονίου και περιοχές της Αττικής

Farming report
Επισκόπηση αγροτικής οικονομίας

Η ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΕΙ «ΖΕΣΤΟΥΣ» ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

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.

γιΑ φΟυΝΤΟ Οι μικρΟι 
ΑγΕΛΑδΟΤρΟφΟι

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.

γιδινο γαλα σε αΥτοματοΥσ Πωλητεσ
αΠο τη «θρακων αμνοσ»

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.

ξεχωρισαν τροφιμα και Ποτα 
με ΥΠερτροφεσ στη Food Expo

Δύσκολες στιγμές ζουν οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι με μικρές φάρμες των 20-50 ζώων

http://www.agronews.gr/diatrofi-agrotourismos/diakinisi-proiodon/arthro/141673/autoatoi-polites-allazoun-tin-agora-sta-nopa-proioda/
http://www.agronews.gr/business/programmata/arthro/141587/tesseris-draseis-e-diko-tous-pri-sti-nitrorupansi/
http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/ktinotrofikes-farmes/arthro/141670/egataleipei-olous-tous-mikrous-i-eghoria-galaktoviomihania-/
http://www.agronews.gr/news/companies/arthro/141671/tora-gidino-gala-kai-se-atm-fernei-i-thrakon-anos-/
http://www.agronews.gr/news/companies/arthro/141672/tasi-gia-trofima-kai-pota-apo-upertrofes-edeixe-i-puxida-tis-foodexpo/
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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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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.

ΕΠιδΟΤηση ιση μΕ 15 
κιΛΑ ΠρΟΒΕιΟ γΑΛΑ

ΠυρηΝΑσ ΑΝΑΠΤυξησ 
δΕΝΤρώΝ η Β. ΕΛΛΑδΑ 

Τη μετάβαση από τις επιδοτήσεις στην παραγωγή έδειξε ημερίδα στο Αμύνταιο

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.

Οπωροφόρα και ξηροί καρποί κερδίζουν έδαφος σε Ξάνθη, Δράμα και Καβάλα

αΠοδεσμεΥση ωσ 31 μαρτη χωρισ εΠιστροφη 
χρηματων αΠο νιτρικα τοΥ 2015

http://www.agronews.gr/agora/pliromes/arthro/141675/apodesmeusi-os-31-marti-horis-epistrofi-hrimaton-apo-nitrika-tou-2015-/
http://www.agronews.gr/?pid=156&aid=141575&la=1
http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/dendrokipeutika/arthro/141674/oti-prepei-gia-dendra-oi-periohes-se-xanthi-drama-kai-kavala-/
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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.

ΤΑ ΑκΑρΕΑ χΤυΠΟυΝ 
κΑΤΑ ΤηΝ ΑΝθιση
Με σοβαρή ποιοτική και ποσοτική υποβάθμιση απειλούνται οι ελαιώνες
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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.

κΑθΑρΕσ θΕσΕισ 
σΤΟ συΝΕδριΟ 
ΝΑυΤΕμΠΟρικησ

Έδειξε τη μετάβαση της γεωργίας στη νέα εποχή, μακρυά από φιγούρες του παρελθόντος

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.

μΠΑρΑΖ ΕξΑγΟρώΝ σΤηΝ 
ΑγΟρΑ ΠΑρΕΛκΟμΕΝώΝ
Πρώτη η John Deere με τις σπαρτικές Monosem, έπεται και συνέχεια λέει η Rabobank

http://www.agronews.gr/tehnikes/arthro/141571/stin-anthisi-tis-elias-droun-ta-akarea-/
http://www.agronews.gr/?pid=156&aid=141676&la=1
http://www.agronews.gr/tech/trakter-kai-mihanimata/arthro/141677/klima-exagoron-ftiahnei-i-asthenis-agora-parelkomenon/


δευτερα 28 ΜαρτΙΟυ 2016 Νο 165

Farming report   12 I 12

NewsLetter


