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Τον Απρίλιο θα βγει
η προδημοσίευση
και από το φθινόπωρο
η πρόσκληση για Νέους
Μέσα στο 2016 και οι προκηρύξεις για πριμοδότηση των μικρών
εκμεταλλεύσεων και το πρόγραμμα κατάρτισης των Νέων Αγροτών
Μέσα στον Απρίλιο θα προδημοσιευτεί η πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες και την επόμενη
εβδομάδα η εγκύκλιος μεταβιβάσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να μπορέσουν οι ενδιαφερόμενοι
να προετοιμαστούν εγκαίρως για το ΟΣΔΕ σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια
της Επιτροπής Παρακολούθησης των Προγραμμάτων, που πραγματοποιείται από το πρωί της
Δευτέρας 4 Απριλίου στο ξενοδοχείο «Hotel Divani Caravel».
Στο πρώτο μέρος της συζήτησης οι παραβρισκόμενοι έθεσαν τα κριτήρια επιλογής βάσει των
οποίων θα βαθμολογούνται και θα εγκρίνονται οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να ενταχθούν
στα νέα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης όπως Νέοι Αγρότες και Σχέδια Βελτίωσης,
καταγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται το φιλτράρισμα των δικαιούχων.
Ωστόσο υπήρξαν παρατηρήσεις από τους εκπροσώπους των Περιφερειών οι οποίοι μίλησαν για
αποκλεισμό της μεγάλης βάσης αγροτών (πχ αροτραίες καλλιέργειες) ενώ ο ΓΕΩΤΕΕ ζήτησε
να βγουν από το καλοκαίρι τα γεωργοπεριβαλλοντικά ώστε να γίνει ο προγραμματισμός της
επόμενης πενταετίας χωρίς εμπόδια. Από την πλευρά του ο γενικό γραμματέας Κοινοτικών
Πόρων, Χαράλαμπος Κασίμης, δίνοντας το χρονοδιάγραμμα για το ποια μέτρα θα προκηρυχθούν
μέσα στο 2016, ανέφερε τα εξής: • Πριμοδότηση μικρών εκμεταλλεύσεων • Πρόγραμμα
κατάρτισης των Νέων Αγροτών • Νέοι Αγρότες • Σχέδια Βελτίωσης • Ενίσχυσης για να βάλεις
αντιχαλαζικά δίχτυα • Leader – μόνο όσον αφορά την επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης
Όσον αφορά τις πληρωμές που εκκρεμούν για τους δικαιούχους των Προγραμμάτων Αγροτικής
Ανάπτυξης 2007- 2013 δεν δόθηκε σαφές χρονοδιάγραμμα. Περισσότερα στο AgroNews.

Κατά 1 µονάδα ρίχνει το επιτόκιο
της Κάρτας του Αγρότη η Πειραιώς
Μια μονάδα κάτω και συγκεκριμένα στο 5,9%, από 6,9%,
μειώνει το επιτόκιο με το οποίο χρεώνονται από την
Τράπεζα Πειραιώς οι αγορές αγροτικών εφοδίων και
άλλων καλλιεργητικών μέσων με Κάρτα Συμβολαιακής ή
με Κάρτα Αγρότη. Περισσότερα στο AgroNews.
Επιστρέφει η λύση της δοµικής ξυλείας
στους πρόχειρους σταύλους
Την επαναφορά της χρήσης δοµικής ξυλείας στην
κατασκευή πρόχειρων στάβλων, ως λύση στο
πρόβληµα του θεσµικού κενού για την αδειοδότηση των
κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, προωθεί το υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης. Περισσότερα στο AgroNews.
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Συνδεδεμένη
βάμβακος στις 5 Απρίλη
Για Μεγαλοβδομάδα πάει το τσεκ και μετά το Πάσχα οι συνδεδεμένες ζωικών
Τους λογαριασμούς τους τσεκάρουν αυτές τις ημέρες οι παραγωγοί, καθώς οι αρµόδιοι
του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβεβαιώνουν ότι θα γίνει η πληρωµή της συνδεδεµένης στο βαµβάκι και
στα ζαχαρότευτλα τις τρεις πρώτες ημέρες της τρέχουσας εβδομάδας (4-8 Απριλίου).
Ακολούθως, στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, βάσει των πληροφοριών, μετά την
κατανομή των οριστικών δικαιωμάτων περίπου ως τις 10 Απριλίου, μέχρι τις 20 του
μήνα τοποθετείται η πληρωμή, πρώτα της β’ δόσης της ενιαίας ενίσχυσης και κατόπιν
του πρασινίσματος, χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο να πιστωθούν ακόμα
και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όσον αφορά το βαμβάκι, τόσο από το υπουργείο όσο και
από τον οργανισμό πληρωμών θολό παραμένει ακόμα το ύψος στο οποίο θα κινηθεί
η συνδεδεμένη. Υπήρξαν κάποιες διαρροές που μιλούσαν για συνδεδεμένη στα 71
με 72 ευρώ το στρέμμα, υπολογίζοντας στις εκτάσεις και τα πλημυρισμένα χωράφια
της βόρειας Ελλάδας, οι παραγωγοί των οποίων δεν αποζημιώθηκαν από τον ΕΛΓΑ.
Περισσότερα στο AgroNews.

απλήρωτο ακόμη
το τσεκ στην Ελλάδα
Γερμανία, Ιρλανδία, Γαλλία και άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν καταβάλλει
ήδη από τα Χριστούγεννα το 95% των ενιαίων ενισχύσεων
Καταπέλτης τα στοιχεία που παραθέτει με ανακοίνωσή του ο πρώην υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης Γιώργος Καρασμάνης και εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον σημερινό υπουργό Βαγγέλη
Αποστόλου. Σύμφωνα με τη λίστα που παραθέτει ο κ. Καρασμάνης, απ’ όλες τις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο στην Ελλάδα οι αγρότες παραμένουν απλήρωτοι για την ενιαία
ενίσχυση που δικαιούνται με βάση τη νέα ΚΑΠ. Γερμανοί, Ιρλανδοί, Γάλλοι και πολλοί άλλοι
έχουν καταβάλει από τα Χριστούγεννα το 95% των ενισχύσεων και απομένει μόνο η πλήρης και
οριστική εκκαθάριση. Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο κ. Καρασμάνης,
η χώρα μας είναι από τους τελευταίους και «καταϊδρωμένους» πανευρωπαϊκά στο θέμα των
πληρωμών ενιαίας ενίσχυσης. Συγκεκριμένα, εννέα κράτη-μέλη έχουν αποπληρώσει ήδη
πάνω από 90% της ενιαίας ενίσχυσης, πέντε άνω του 80% και δυο πάνω από 70%. Την ίδια
ώρα η Ελλάδα, μόλις και μετά βίας έχει καταβάλλει το 54% της ενιαίας ενίσχυσης, παλεύοντας
να «ξεπληρώσει» πριν το Πάσχα τα οφειλόμενα, που ξεπερνούν τα 1 δις ευρώ. * Είπε ο κ.
Αποστόλου : «Ήμασταν από τις πρώτες χώρες στην Ε.Ε. που κάναμε πληρωμές βασικής
ενίσχυσης. Υπάρχουν χώρες ακόμη και σήμερα που δεν ολοκληρώσανε τη διαδικασία και
τις συγκεκριμένες πληρωμές» Γ. ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ: Ψεύδος! Είμαστε από τους ουραγούς στις
πληρωμές: Μέχρι τις 31.12.2015 επί του συνόλου της ενιαίας ενίσχυσης που αναλογεί για το
2015 πλήρωσαν: (βλ. διπλανό πίνακα). Ο κ Αποστόλου μόλις και μετά βίας κατέβαλε το 54% της
ενιαίας ενίσχυσης και ανενδοίαστα υπερηφανεύεται γι’ αυτό! Πέραν του «καυτού» θέματος των
πληρωμών, για το οποίο κατηγορεί το Βαγγέλη Αποστόλου ο βουλευτής Πέλλας κριτικάρει την
ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου για μια σειρά από άλλα θέματα. Περισσότερα στο AgroNews.
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Υπό κατάρρευση
πριν καν ανοίξει
το ΟΣΔΕ
Αργά, με λάθη και ακριβά παρέχονται στους
αγρότες οι υπηρεσίες που αφορούν τη
συμπλήρωση και υποβολή των δηλώσεων
ΟΣΔΕ. Έχει μπει ο Απρίλιος και η διαδικασία
των δηλώσεων δεν λέει να αρχίσει, το
μηχανογραφικό σύστημα που όφειλε να
είναι ανοικτό σε κάθε ενδιαφερόμενο δεν
λέει να ανοίξει, ο γνωστός μηχανογράφος
του ΟΠΕΚΕΠΕ τα ‘χει για μια ακόμα φορά
στυλώσει, απαιτώντας ή όλα ή τίποτα, και η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης παρακολουθεί σαστισμένη τα
δρώμενα, χωρίς να είναι σε θέση να αλλάξει
την κατάσταση. Ακόμα και η επιλογή της
να δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερους
φορείς να παραλαμβάνουν και να υποβάλουν
δηλώσεις χαρακτηρίστηκε ως «αιτία πολέμου»
από τον μόνιμο μηχανογράφο που εδώ και μια
10ετία περίπου λύνει και δένει στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Περισσότερα στο AgroNews.
Εισαγγελέα για τα απλήρωτα
καλούν οι βιοκαλλιεργητές Λακωνίας
Ευθύνες από τους αρμόδιους των πληρωμών,
και μάλιστα με εισαγγελική παρέμβαση, για
μη καταβολή των ενισχύσεών τους από τα
αγροπεριβαλλοντικά προγράμματα ζητούν
οι Λάκωνες βιοκαλλιεργητές. Βάσει δε των
καταστάσεων πληρωμής, μόνο οι εκκρεμότητες
από τα απλήρωτα προγράμματα βιολογικών του
2013 για τη Λακωνία ανέρχονται περί τα 2,8 εκατ.
ευρώ, όπως αναφέρει σε επιστολή του προς το
υπουργείο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο επανεκλεγείς
πρόεδρος της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας,
Δημήτρης Καραμπάσης.
Περισσότερα στο AgroNews.
Με αδεια χερια εφυγε η πενα
απο τον μπολαρη
Μες στην τρελή χαρά πήγαν στο γραφείο του
αναπληρωτή, Μάρκου Μπόλαρη ,οι νέοι αγρότες
της ΠΕΝΑ, απογοητευμένοι όμως έφυγαν,
καταγγέλλοντας πως μόνο αοριστίες και υποσχέσεις
άκουσαν από τα χείλη του αρμόδιου υπουργού.
Και δεν φαίνεται να έχουν άδικο, αφού όπως έγινε
γνωστό, ούτε χρονοδιάγραμμα πληρωμών πήραν,
ούτε λύσεις για τα εξαφανισμένα βοσκοτόπια, τους
στάβλους και τα χαμηλά δικαιώματα των νέων
βάσει ΚΑΠ, ούτε δέσμευση για τα προβλήματα στην
αγορά γάλακτος. Τα μόνα για τα οποία δεσμεύθηκε
ο Σερραίος πολιτικός, είναι δευτερεύοντα ζητήματα.
Περισσότερα στο AgroNews.
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βουνο για τους αγροτεσ
οι μεταβιβάσεις
Ακόμα ν’ ανοίξει το σύστημα για δηλώσεις ΟΣΔΕ και μεταβιβάσεις δικαιωμάτων
Με σπαζοκεφαλιά μοιάζει η εφετινή διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυςης. Βασικό
εμπόδιο για τους παραγωγούς αποτελεί η γραμμή του ΟΠΕΚΕΠΕ, που προβλέπει πως κατά τη
μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης π.χ. για αρόσιμες χωρίς γη, η ενεργοποίηση δικαιωμάτων
γίνεται σε γη, η οποία χαρακτηρίστηκε αρόσιμη το 2013, ανεξαρτήτου καλλιέργειας το έτος
μεταβίβασης. Επίσης, πάει πίσω η διαδικασία των μεταβιβάσεων λόγω καθυστέρησης στην έκδοση
οριστικών δικαιωμάτων και του μεγάλου φόρτου από τις ενστάσεις. Περισσότερα στο AgroNews.

μπαινει στο στόχαστρο
το γιαούρτι Μετά το γαλα
Με χρεοκοπία κινδυνεύουν οι εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες, λένε ειδικοί των αγορών
Πρώτα βγαίνουν εκτός παιχνιδιού οι μικρές αγελαδοτροφικές μονάδες, στη συνέχεια
δυσκολεύονται οι μεγάλες φάρμες και σε ορατό χρόνο είναι πολύ πιθανό να βρεθούν
αντιμέτωπες με το φάσμα της χρεοκοπίας και οι εγχώριες γαλακτοβιομηχανίες.
Αυτή μοιάζει να είναι η σειρά των γεγονότων. Περισσότερα στο AgroNews.

Η φυτοφθόρα, ασθένεια του κορμού,
σε φυστικιά, καρυδιά, καστανία
Σοβαρή για φιστικιά, καρυδιά και καστανιά θεωρείται η
ασθένεια κορμού και ριζικού συστήματος, φυτόφθορα
ή κομμίωση, που οφείλεται σε μύκητες εδάφους και
βακτήρια, παρά το ότι η εξάπλωσή τους είναι βραδεία,
επειδή μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια φυτικού
κεφαλαίου. Περισσότερα στο AgroNews.
Τριπλάσια τα δικαιώματα Νέων αγροτών
από το Εθνικό Απόθεμα
Άργησαν αλλά στο τέλος το κατάλαβαν στην Αχαρνών,
ότι το Εθνικό Απόθεμα κρύβει θησαυρό. Που δεν είναι
άλλος, από τη δυνατότητα που δίνει ο κανονισμός για
αύξηση των ετήσιων μοναδιαίων αξιών δικαιωμάτων.
Περισσότερα στο AgroNews.
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πιο πολλα ψυχανθη
χαρη στισ συνδεδεμένες
Πάνω από 38% η αύξηση στρεμμάτων στην Ευρώπη για κτηνοτροφικά ψυχανθή
Αύξηση της τάξης του 38,79% σημειώνεται φέτος στα στρέμματα με πρωτεϊνούχες
καλλιέργειες/ψυχανθή (αρακάς, φασόλια, λούπινα) της ΕΕ σε σχέση με τη σεζόν 20142015, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Κομισιόν. Για παράδειγμα οι εκτάσεις
με κτηνοτροφικά μπιζέλια διπλασιάστηκαν σε Ισπανία, Γερμανία και Λιθουανία. Επίσης,
διπλασιάστηκε ο κτηνοτροφικός αρακάς στη Γερμανία, ενώ πενταπλασιάστηκε στη
Λιθουανία. Επιπλέον, και στην Ελλάδα παρατηρείται η αύξηση των στρεμμάτων με ψυχανθή,
καθώς οι χαμηλές τιμές σε δημητριακά και βαμβάκι οδηγούν σε εναλλακτικές καλλιέργειες
τους παραγωγούς. Περισσότερα στο AgroNews.

Αργές οι εξαγωγές
χύδην ελαιολάδου
Περιορισμένες οι παραγγελίες των Ιταλών εμπόρων για το ελληνικό προϊόν
Περιορισμένη ζήτηση χαρακτηρίζει την αγορά ελαιολάδου στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα,
με αποτέλεσμα οι τιμές παραγωγού να έχουν υποχωρήσει στις περισσότερες περιπτώσεις κατά
5-10 λεπτά ανάλογα με την περιοχή. Η πτώση της ζήτησης έχει να κάνει με τις περιορισμένες
παραγγελίες από πλευράς Ιταλών εμπόρων, οι οποίοι παρουσιάζονται συγκρατημένοι, παρά την
έλλειψη ελαιολάδου στη νότια Ιταλία. Περισσότερα στο AgroNews.
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Πτωτικά οι τιμές
για τον αρακά
θερμοκηπίου
Σημαντικά μειωμένες σε σχέση με άλλες
χρονιές ήταν οι τιμές παραγωγού για τον αρακά
θερμοκηπίου φέτος, με ελάχιστες ποσότητες
αυτή τη βδομάδα, στο τέλος της συγκομιδής,
να πληρώνονται στα 2-2,10 ευρώ το κιλό.
Γενικότερα, ωστόσο, «οι τιμές παραγωγού
για τον αρακά θερμοκηπίου ήταν στο 1,501,70 ευρώ το κιλό τη φετινή σεζόν», λέει
στην Agrenda ο παραγωγός από την Ηλεία,
Οδυσσέας Κυριαζής, λόγω της μειωμένης
αγοραστικής δύναμης. Περισσότερα στο AgroNews.
Πάνω από 50% τα κέρδη των Αργεντίνων
αγροτών από τις μεταρρυθμίσεις
Αύξηση σχεδόν 50% στα κέρδη των αγροτών από
τις αγροτικές μεταρρυθμίσεις στην Αργεντινή,
διαπιστώνει η εταιρία Adecoagro, στην οποία
κορυφαίος επενδυτής είναι ο Τζορτζ Σόρος.
Ταυτόχρονα, το αμερικανικό υπουργείο γεωργίας,
USDA, αναμένει η επεξεργασία σόγιας στη χώρα να
φτάσει στο 60%. Περισσότερα στο AgroNews.
Το πασχαλινό τραπέζι φέρνει σε ανοδική
πορεία το χλωρό κρεµµυδάκι
Ανοδικά έχουν κινηθεί το τελευταίο διάστημα οι τιμές
παραγωγού για το χλωρό κρεμμυδάκι στα Μέγαρα
που τώρα είναι «στα 45-50 λεπτά το κιλό», σύμφωνα
με τον πρόεδρο της Οµάδας Παραγωγών Κηπευτικών
Μεγάρων, Γιώργο Παπαβασίλη. Όπως προσθέτει ο κ.
Παπαβασίλης, προηγουμένως οι τιμές ήταν στα 35-40
λεπτά στην καλύτερη περίπτωση.
Περισσότερα στο AgroNews.
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Σχεδιο πριντζου για
νεα προϊοντα στο ραφι
Μετά το γάλα, όσπρια, βότανα και ξηροί καρποί στο πλάνο του Α.Σ. Βόλου
Σχέδιο επέκτασης σε τυποποιημένα προϊόντα της ελληνικής γης, όπως τα όσπρια, τα βότανα και
τους ξηρούς καρπούς έχει στα «σκαριά» ο δοκιμασμένος στις δύσκολες συνθήκες Αγροτικός
Συνεταιρισμός Βόλου. Η σκέψη για το εν λόγω project μπήκε στους διοικούντες την συνεταιριστική
επιχείρηση ένα χρόνο πριν περίπου, ωστόσο «κόλλησε» παροδικά, εξαιτίας αφενός μεν των
δυσμενών εξελίξεων στην οικονομία και κυρίως των capital controls, αφετέρου δε λόγω
των γενικότερων ανακατατάξεων στον κλάδο του λιανεμπορίου. Την ύπαρξη του σχεδίου, που
εξαρτάται από την οικονομική συγκυρία, πότε θα τρέξει η οργάνωση, επιβεβαίωσε μιλώντας στην
Agrenda, ο πρόεδρος του βολιώτικου συνεταιρισμού, Ν. Πρίντζος. Περισσότερα στο AgroNews.

Μέσω των ομαδων
οι επιδοτήσεις
Η γεωργία θα αποφέρει 15 δισ. ευρώ ως το 2020, εκτιμά ο Στ. Δρυς της Foodstandard
Σε σύγχρονες συλλογικές μορφές οργάνωσης και συγκεκριμένες στρατηγικές επιλογές θα πρέπει
κατευθυνθούν οι επαγγελματίες παραγωγοί, για να είναι επιλέξιμοι στα επενδυτικά κονδύλια του
ΠΑΑ. Δεδομένου, μάλιστα, ότι πάνω στο αγροτικό εισόδημα «στέκεται» όλος ο περιφερειακός
πυλώνας ανάπτυξης, καθώς κυριαρχεί στους 52 από τους 54 νομούς της χώρας, γίνεται σαφές ότι ο
πρωτογενής τομέας είναι πάγια σταθερά για την εθνική οικονομία. Περισσότερα στο AgroNews.

Απληρωμές μες τον Απρίλη
υπόσχεται ο Μαρινόπουλος
Στην έναρξη αποπληρωμής των προμηθευτών του εντός του
πρώτου δεκαπενθημέρου του Απριλίου στοχεύει το σχέδιο
αναδιάρθρωσης Μαρινόπουλου. Εδώ και 1 βδομάδα αρκετοί
προμηθευτές του κάνουν κρούσεις σε συνεταιρισμούς, με
τους οποίους συνεργάζονταν με στόχο την επανεκκίνηση της
σχέσης τους. Περισσότερα στο AgroNews.
Την ΚΥΑ για τα Farmers’ Market
ζητούν οι βιοκαλλιεργητές
Κλείνουν η μία μετά την άλλη οι αγορές βιολογικών
προϊόντων, ελλείψει της ΚΥΑ, που θα κωδικοποιούσε
και θα καθόριζε το κανονιστικό πλαίσιο μέσα από το
οποίο θα λειτουργούσαν νομότυπα, υπό την ομπρέλα
των Farmers’ Market. Περισσότερα στο AgroNews.
Σταθερή δέσμευση σε ένα παγκόσμια
μεταβλητό περιβάλλον ΤΗΣ Syngenta
Μέσα στο διεθνώς μεταβλητό περιβάλλον όπου
δραστηριοποιούνται οι εταιρείες αγροχημικών, η πτώση
των τιμών των γεωργικών προϊόντων έφερε εξελίξεις και
στο χάρτη των εταιρειών, με πιο πρόσφατη την ανακοίνωση
Syngenta - ChemChina. Περισσότερα στο AgroNews.
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Ψήφο στον ηλίανθο
ελέω έλλειψης ρευστού
Λόγω χαμηλών εισροών οι αγρότες επιλέγουν να βάλουν ηλίανθο
«Αποκούμπι» στην καλλιέργεια ηλίανθου, που μπορεί να αποδώσει έως και 140 ευρώ το στρέμμα
σε καλοφροντισμένα χωράφια, βρίσκουν ολοένα και περισσότεροι παραγωγοί από τη Β. Ελλάδα, οι
οποίοι αναζητούν μια εναλλακτική λύση για να αντικαταστήσουν τα καλαμπόκια τους, δεδομένου ότι
η τιμή του προϊόντος έχει πάρει την κατηφόρα τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό πως
την περσινή χρονιά, οι εκτάσεις με ηλίανθο έσπασαν ρεκόρ, φτάνοντας, σε όλη την επικράτεια, τα
850.000 στρέμματα, με βασικό «πυρήνα» το νομό Έβρου, που φιλοξενεί το 50% των καλλιεργειών.
Αν μάλιστα, προστεθούν κι οι εκτάσεις στις Σέρρες, τη Ξάνθη και τη Δράμα, το ποσοστό της Βόρειας
Ελλάδας, επί των συνολικών στρεμμάτων στη χώρα, που κινούνται συνήθως μεταξύ 650 – 700
χιλ., στρεμμάτων, ετησίως, φτάνει στο 80%. Περισσότερα στο AgroNews.

Μπροστά το κόστος
αναλύσεων κάνναβησ
Το ΦΕΚ έρχεται, αλλά οι καλλιεργητές θα δώσουν µάχη µε το χρόνο
Να προκαταβάλλουν το κόστος των αναλύσεων των δειγμάτων που λαμβάνονται από τους
ελεγκτές των Τμημάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, ανά αγροτεμάχιο και ανά ποικιλία υποχρεώνει
τους καλλιεργητές που θα επιλέξουν να σπείρουν βιομηχανική κάνναβη, η ΚΥΑ, που πήρε το
δρόμο για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την περασμένη Πέμπτη. Αυτή είναι
η μια εκ των βασικών αλλαγών, καθώς η δεύτερη έχει να κάνει με το ύψος των επιβαλλόμενων
προστίμων. Συγκεκριμένα, με βάση το προσχέδιο τυχόν άρνηση του παραγωγού σε επιτόπιο έλεγχο
με σκοπό την εξακρίβωση της περιεκτικότητας των ποικιλιών σε THC, επέφερε πρόστιμα από
1.000 έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της εκμετάλλευσης. Με την τελική απόφαση,
προβλέπεται πως όποιος αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή
στοιχεία ή αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες ή παρακωλύει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο
τη διενέργεια των ελέγχων. Περισσότερα στο AgroNews.

Σε αναµονή το θέµα της επιτάχυνσης
των εγκρίσεων νέων σκευασµάτων
Στην αναμονή παραμένει το θέμα της επιτάχυνσης
των εγκρίσεων για αδειοδοτήσεις νέων σκευασμάτων
φυτοπροστασίας. Αυτό προκύπτει από την πρόσφατη
συνάντηση που είχε το προεδρείο του Συλλόγου
Γεωπόνων Εμπόρων Γεωργικών Εφοδίων
Μακεδονίας-Θράκης με τον αναπλ. υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης Μ. Μπόλαρη, ο οποίος στο σχετικό αίτημα
για επιτάχυνση των διαδικασιών διατύπωσε επιφύλαξη.
Περισσότερα στο AgroNews.
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Στο περιθώριο
οι αγρότες
Εκτός της διαμορφούμενης αλυσίδας υπεραξίας μπορεί να βρεθούν οι παραγωγοί
Πυκνώνουν τον τελευταίο καιρό οι διεργασίες που έχουν στο επίκεντρό τους την
αναζήτηση ενός νέου οδικού χάρτη για την αναμόρφωση του παραγωγικού μοντέλου
της χώρας, το οποίο θα έχει σε πρώτο πλάνο τον πρωτογενή τομέα και θα επιδιώκει
συστηματικά την ενίσχυση της αλυσίδας υπεραξίας που περιστρέφεται γύρω απ’ αυτόν.
Περισσότερα στο AgroNews.

Μικρή κίνηση
στα αγροεφόδια
Βαρύ το οικονομικό κλίμα στην αγορά αγροτικών εφοδίων
Στον… μπατιρόσπορο ψάχνουν για προκοπή χιλιάδες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που
ταλαιπωρούνται από πλευράς ρευστότητας και αδυνατούν να εξασφαλίσουν τα απαιτούμενα
χρηματοοικονομικά μέσα για να ανταπεξέλθουν στα απαιτήσεις της νέας καλλιεργητικής
περιόδου. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στις μεγάλες μονοετείς καλλιέργειες, οι διαχειριστές
των οποίων εξαιτίας των ληξιπρόθεσμων οφειλών αποφεύγουν ακόμα και να περάσουν από τα
γεωπονικά καταστήματα για τις παραγγελίες της νέας χρονιάς. Περισσότερα στο AgroNews.

Ποντάρουν
στα θερμοκήπια
Απόσβεση σε 6 έτη, κέρδη έως 23.500 ευρώ/στρ. αλλά απαιτούν μεγάλο κεφάλαιο
Απόσβεση μέσα σε 6 χρόνια παρά την υψηλού κόστους επένδυση που απαιτούν τα υψηλής
τεχνολογίας θερμοκήπια και δύναται να φτάσει ακόμα και τα 15.000 ευρώ/στρέμμα, μπορεί να
καταφέρει ένας παραγωγός, εκμεταλλευόμενος την υψηλότερη τιμή διάθεσης και διοχετεύοντας
την κατάλληλη περίοδο το προϊόν του στην αγορά. Αυτό ισχύει σύμφωνα με τα σενάρια κόστους/
απόδοσης που «έτρεξε» για πέντε διαφορετικού τύπου θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις ντομάτας και
παρουσίασε ο γεν. δ/ντής της εταιρείας Agrostis, Αθ. Σαπουνάς. Περισσότερα στο AgroNews.
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