NewsLetter

δευτερα 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Νο 167

Farming Report
Επισκόπηση αγροτικής οικονομίας

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

Ενοικιάσεις
δικαιωμάτων χωρίς
γη καθίσταται δυνατή
από το 2016
Τα δικαιώματα μπορούν να νοικιαστούν στην προσωρινή μεταβίβαση είτε με
ταυτόχρονη ενοικίαση γης είτε χωρίς γη, σύμφωνα με τις νέες οδηγίες ΟΠΕΚΕΠΕ
Από το 2016 είναι δυνατή η ενοικίαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης χωρίς γη, σύμφωνα με
νέες οδηγίες που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και στις οποίες αναφέρονται περιληπτικά όλα τα είδη
μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ). Βέβαια, μετά από την οριστικοποίηση
των δικαιωμάτων ενίσχυσης των αγροτών θα είναι δυνατή η έναρξη της διαδικασίας των
μεταβιβάσεων δικαιωμάτων και αυτό θα πραγματοποιηθεί με βάση υπουργική απόφαση και
σχετική εγκύκλιο που ακόμα σχεδιάζεται. Στις οδηγίες της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων
και Αγοράς (τμήμα διαχείρισης δικαιωμάτων) του οργανισμού πληρωμών, επισημαίνεται
μεταξύ άλλων, ότι οι μεταβιβάσεις προβλέπεται να ξεκινήσουν, «αμέσως μετά τη χορήγηση
των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης». Επίσης, ο ΟΠΕΚΕΠΕ γνωστοποιεί ότι από
φέτος θα ξεκινήσουν οι εξής αλλαγές:
• Σε όλα τα είδη μεταβίβασης δικαιωμάτων χωρίς γη (δηλαδή πώληση ή ενοικίαση)
εφαρμόζεται παρακράτηση 20% υπέρ του Εθνικού Αποθέματος, εξαιρείται από την
παρακράτηση υπέρ του εθνικού αποθέματος η μεταβίβαση δικαιωμάτων λόγω κληρονομιάς
• Στην οριστική μεταβίβαση τα δικαιώματα μπορούν να μεταβιβαστούν οριστικά:
1. με οριστική μεταβίβαση γης
2. χωρίς γη
• Επιπλέον, φέτος και στην προσωρινή μεταβίβαση τα δικαιώματα μπορούν να ενοικιαστούν:
1. με ταυτόχρονη ενοικίαση γης
2. χωρίς γη
Περισσότερα στο AgroNews.

Μέσα στον Απρίλη ετοιμάζονται
οι προσκλήσεις Νέων Αγροτών
Μέσα στον Απρίλιο θα προδημοσιευτεί η πρόσκληση
για τους Νέους Αγρότες μαζί με την εγκύκλιο
μεταβιβάσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ώστε να μπορέσουν
οι ενδιαφερόμενοι να προετοιμαστούν εγκαίρως για το
ΟΣΔΕ. Περισσότερα στο AgroNews.
Πάνε πίσω οι ενστάσεις για να βγει
το τσεκ μέχρι το Πάσχα
Αργά, βασανιστικά και αγχωτικά κυλά ο χρόνος
για χιλιάδες παραγωγούς, που υπέβαλαν αίτηση
αναθεώρησης επί των προσωρινών δικαιωμάτων
ενιαίας ενίσχυσης, τα οποία αναρτήθηκαν όπως –
όπως αρχές Δεκέμβρη. Περισσότερα στο AgroNews.
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Κίνδυνος να μείνει
στα αζήτητα το
εγχώριο αγελαδινό
Την παρασκευή γιαουρτιού όχι μόνο από νωπό αγελαδινό γάλα, αλλά
και από κάθε είδους συμπυκνώματα προωθεί η κυβέρνηση
Αντιμέτωπες με το φάσμα της χρεοκοπίας βρίσκονται αυτό τον καιρό μικρές και μεγάλες
μονάδες από τον κλάδο της αγελαδοτροφίας. Οι αλλαγές στο Κώδικα Τροφίμων και Ποτών
για το στραγγιστό γιαούρτι, οδηγούν σε πλήρη αποδιοργάνωση τη ζώνη του αγελαδινού, με τις
κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις να υφίστανται ήδη την ασφυκτική πίεση της βιομηχανίας.
Οι τελευταίες πληροφορίες θέλουν τους βιομήχανους να τιμολογούν για το Μάρτιο με μέση
τιμή γύρω στα 35 λεπτά, εξέλιξη που βγάζει εκτός παιχνιδιού ακόμα και τις οργανωμένες
επιχειρήσεις του κλάδου. Η αγορά του αγελαδινού που άρχισε να παίρνει την κάτω βόλτα
μετά την απελευθέρωση της διάρκειας ζωής στος φρέσκο γάλα, βρίσκεται τώρα σε
ελεύθερη πτώση με την κυβέρνηση να δέχεται άκριτα τις επιταγές των πιστωτών και να
νομοθετεί τη χρεοκοπία της εγχώριας αγελαδοτροφίας Περισσότερα στο AgroNews.

Συμψηφιστικά μόνο
το αγροτικό πετρέλαιο
Η κυβέρνηση σκέφτεται να συμψηφίσει τον ΕΦΚ με άλλες υποχρεώσεις
και να εξισώσει το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης µ’ αυτόν της βενζίνης
Διπλό χτύπημα καλούνται να αντιμετωπίσουν οι συντελεστές της αγροτικής παραγωγής
από το φόρο στο πετρέλαιο. Από τη μια η κυβέρνηση αποφεύγει την επιστροφή του ειδικού
φόρου ύψους 330 εκατ. ευρώ τον οποίο επιδιώκει να συμψηφίσει με άλλες υποχρεώσεις των
δικαιούχων κι από την άλλη σκέφτεται να εξισώσει το φόρο στο πετρέλαιο κίνησης μ’ αυτόν
της βενζίνης. Μ’ αυτά και μ’ αυτά οι αγρότες βλέπουν με βαριά καρδιά τη φετινή ενασχόλησή
τους με τα αγροκτήματα. Τι προβλέπει η πρόταση Τυχόν εφαρμογή της πρότασης για εξίσωση
των φόρων στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη θα οδηγήσει σε αύξηση του ειδικού φόρου
κατανάλωσης του πετρελαίου κίνησης, από το επίπεδο των 0,33 ευρώ το λίτρο που βρίσκεται
σήμερα στο επίπεδο των 0,67 ευρώ το λίτρο, στο οποίο βρίσκεται σήμερα ο ΕΦΚ της βενζίνης.
Με απλά λόγια, ο ΕΦΚ πετρελαίου κίνησης θα υπερδιπλασιαστεί, με συνέπεια την απότομη
άνοδο των λιανικών τιμών πώλησης καυσίμου κατά 40 λεπτά το λίτρο ή κατά 23%-44%!
Συγκεκριμένα, οι λιανικές τιμές του πετρελαίου κίνησης, οι οποίες κυμαίνονται σήμερα από 0,90
έως και 1,19 ευρώ το λίτρο θα εκτοξευτούν στα επίπεδα του 1,30 έως 1,60 ευρώ το λίτρο. Η
εξέλιξη αυτή θα πυροδοτήσει αλυσιδωτές ανατιμήσεις σε όλα τα προϊόντα που παράγονται,
διακινούνται και πωλούνται εγχωρίως, δεδομένου ότι το πετρέλαιο κίνησης καταλαμβάνει ένα
σημαντικό μέρος του κόστους παραγωγής και λειτουργίας εκατοντάδων χιλιάδων ελληνικών
επιχειρήσεων. Οι πρώτες επιπτώσεις θα γίνουν αντιληπτές στον τομέα των μεταφορών όπου τα
κόστη θα εκτοξευτούν στα ύψη και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο αυτό θα
αναγκαστούν να μετακυλήσουν τις απότομες ανατιμήσεις του πετρελαίου κίνησης στα κόμιστρα,
τα ναύλα ή τα εισιτήρια κατά περίπτωση. Περισσότερα στο AgroNews.
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Πριν βγει η
Σταύρωση δεύτερη
δόση του τσεκ
Όλα του γάμου δύσκολα και η νύφη
γκαστρωμένη, με τις πληρωμές.
Φουρτούνα... στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τη
δεύτερη δόση του τσεκ και την πράσινη
ενίσχυση, σε μια προσπάθεια αφενός
να κατευνάσουν τις αντιδράσεις του
αγροτικού κόσμου που έχει μεγάλη ανάγκη
τα χρήματα και αφετέρου να μη φανούν για
ακόμα μία φορά αναξιόπιστοι.
Ο όγκος της γραφειοκρατικής δουλειάς
είναι ακόμα τεράστιος, ενώ και τα
χρονοδιαγράμματα που έχουν κατά καιρούς
δοθεί δεν επαληθεύτηκαν, με αποτέλεσμα
να εκφράζονται φόβοι για το κατά πόσον
θα ολοκληρωθούν σωστά οι απαραίτητες
διαδικασίες, μέσα σε τόσο ασφυκτικό
χρονοδιάγραμμα, που δεν θα επιφέρουν και
προβλήματα στις πληρωμές.
Περισσότερα στο AgroNews.
Μοιράζει ο ΕΛΓΟ τα δικαιώματα
σπόρων της ΚΕΣΠΥ
Σε νέες συμφωνίες για τη διαχείριση του
πιστοποιημένου υλικού σπόρων σποροπαραγωγής
του ΕΛΓΟ-Δήμητρα που μέχρι πρότινος διαχειρίζονταν
η ΚΕΣΠΥ, προχωρά ο Οργανισμός. Στην κατεύθυνση
αυτή δρομολογείτα η σύναψη ιδιωτικού συμφωνητικού
με τον προμηθευτικό συνεταιρισμό γεωπόνων ΣΥΝ.
ΠΕ Καρδίτσας και την εταιρεία AGROLAND A.E για
παραγωγή σποροπαραγωγής ποικιλίας μηδικής
ΥΛΙΚΗ, εταιρείες που συνεργάζονταν με την ΚΕΣΠΥ.
Υπενθυμίζεται ότι η ανενεργή εδώ και καιρό ΚΕΣΠΥ,
μια οργάνωση που από τη δεκαετία του ‘90, αποτέλεσε
τη συνεταιριστική σταθερά στη σποροπαραγωγή.
Περισσότερα στο AgroNews.
Το 15% είναι το «καλό» σενάριο
για την φορολόγηση των αγροτών
Ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο για το συντελεστή
φορολόγησης των αγροτικών εισοδημάτων που
θα αποκτηθούν το 2016, με το τοπίο να παραμένει
εξαιρετικά ασαφές και ασταθές, μη διευκολύνοντας
την επιχειρηματικότητα. Επί του παρόντος τα σενάρια
για την αγροτική φορολογία, που έχουν δει το φως της
δημοσιότητας είναι τρία. Το πρώτο και πιο ευνοϊκό για
τους επαγγελματίες του χώρου, που καθόλου τυχαία
διαρρέεται από την πλευρά της κυβέρνησης, προβλέπει
συντελεστή 15%, αντί 20% βάσει του αρχικού κειμένου
του τρίτου μνημονίου, χωρίς να διευκρινίζεται, αν
αυτό θα ισχύει μόνον για τους κατά κύριο επάγγελμα
αγρότες. Περισσότερα στο AgroNews.
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Πρόκριμα μηδικής
που δίνει μηνιάτικο
Σπόρο στη μαύρη αγορά ψάχνουν οι πρόθυμοι αγρότες στη μηδική. Άνω - κάτω
οι εαρινές σπορές και η διάθεση αγροτικών εφοδίων
Πρωτοφανείς ανακατατάξεις καταγράφονται φέτος τόσο στη διάρθρωση των εαρινών
καλλιεργειών, όσο και στη διάθεση των αγροτικών εφοδίων. Η καλλιεργητική
προτίμηση που παρατηρείται στη μηδική έχει σαν αποτέλεσμα την εξάντληση των
αποθεμάτων σπόρου σποράς και την αναζήτηση πολλαπλασιαστικού υλικού από τη μια
άκρη της Ελλάδας στην άλλη. Περισσότερα στο AgroNews.

Ζήτημα τα 20 λεπτά στο
σκληρό τη νέα σεζόν
Με υψηλά αποθέματα και αναμενόμενη μεγάλη παραγωγή πάμε προς τα αλώνια
Οδεύουμε προς τον αλωνισμό της νέας σοδειάς σκληρού σίτου και είναι έκδηλη η ανησυχία στις
τάξεις των παραγωγών για τις προοπτικές των τιμών. Η πορεία της καλλιέργειας είναι άκρως
ικανοποιητική και αρκετοί ήδη μιλούν για μια ποσοτικά υποσχόμενη χρονιά. Δυστυχώς όμως οι τιμές
έχουν χάσει σχεδόν 90 ευρώ ο τόνος από τα φετινά υψηλά τους. Περισσότερα στο AgroNews.

Αρχή στη συµβολαιακή της Πειραιώς
στα αγροεφόδια µε 18 εταιρείε
Δεκαοχτώ εταιρείες συμμετέχουν στο πρόγραμμα
Συμβολαιακής Τραπεζικής Αγροεφοδίων, της Τράπεζας
Πειραιώς, μέσα από το οποίο οι καλλιεργητές που
κάνουν χρήση της Κάρτας Αγρότη θα προμηθεύονται
από τα κατά τόπους γεωπονικά καταστήματα εφόδια με
έκπτωση 8-10%. Περισσότερα στο AgroNews.
Μέχρι 20 Μαϊου οι αιτήσεις ενίσχυσης
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Ανοιχτή μέχρι 20 Μαΐου η πρόσκληση για μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που θέλουν να ενισχυθούν για αγορά
μηχανημάτων, εξοπλισμού, κ.α., στα πλαίσια της δράσης
«Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων
επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ. Περισσότερα στο AgroNews.

Farming Report 4 I 12

NewsLetter

δευτερα 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Νο 167

Farming Report 5 I 12

NewsLetter

Farming Report
Επισκόπηση αγροτικής οικονομίας

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

Ανάρπαστο το πρώτο
χέρι της μηδικής
Αυξημένη ζήτηση λόγω απουσίας αποθεμάτων και έλλειψης για τη φετινή σεζόν
Με καλή ζήτηση έχει ξεκινήσει η σεζόν για τη μηδική λόγω κυρίως της περσινής ελλειμματικής
χρονιάς, σύμφωνα με τις δηλώσεις παραγωγών στην Agrenda. Μάλιστα, «μπορούμε να
πούμε ότι το ενδιαφέρον φέτος είναι περισσότερο σε σχέση με την περσινή σεζόν για ποιοτικό
προϊόν λόγω της προσπάθειας των κτηνοτρόφων να αντικαταστήσουν με μηδική ένα μέρος
της σόγιας εξαιτίας των αυξημένων τιμών της τελευταίας», σημειώνει ο αντιπρόεδρος του
ΘΕΣΓΗ, Ευάγγελος Παναγιώτου. Αξίζει να αναφερθεί ότι το 1ο χέρι φέτος αυτές τις μέρες, ήρθε
νωρίτερα κατά 25 μέρες περίπου απ’ ό,τι άλλες χρονιές, που γινόταν τέλος Απρίλη- αρχές Μάη.
Περισσότερα στο AgroNews.

Στα Μέρλιν «Βρηκαν»
τα Βαλέντσια
Από 7 μέχρι 17 λεπτά το κιλό αναλόγως την περιοχή τα ανοιξιάτικα πορτοκάλια
Με ιδιαίτερα χαμηλές τιμές μπαίνουν στην αγορά αυτές τις μέρες τα πορτοκάλια Βαλέντσια,
καθώς μεγάλες ποσότητες Μέρλιν έχουν μείνει αδιάθετες σε Λακωνία, Κρήτη και Βορειοδυτική
Ελλάδα. Ενδεικτικό είναι ότι στη Λακωνία «οι τιμές παραγωγού για τα πρώτα Βαλέντσια είναι στα
7-12 λεπτά το κιλό, πάνω από 40% μειωμένες σε σχέση με την περσινή σεζόν που ξεκίνησαν από
τα 18 λεπτά το κιλό», σύμφωνα με παραγωγούς από την περιοχή. Περισσότερα στο AgroNews.
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Με φόρα µπαίνει
πριν το Πάσχα
η θερµοκηπιακή
ντοµάτα
Την ανιούσα έχουν πάρει οι τιμές παραγωγού
για τις ντομάτες θερμοκηπίου λόγω και της
καλοκαιρίας του τελευταίου διαστήματος που
ευνοεί την κατανάλωσή της. Μάλιστα, στο
Τυμπάκι Ηρακλείου έφτασαν και τα 92-94 λεπτά
το κιλό, ενώ αρκετοί παράγοντες του κλάδου
επισημαίνουν ότι το πιθανότερο είναι τα επίπεδα
αυτά να διατηρηθούν έως και τις αρχές της Μ.
Βδομάδας. Περισσότερα στο AgroNews.
Ανταμείβει σταθερά το ελληνικό
σπαράγγι µε τιµή πάνω από 3 ευρώ
Καλύτερα ακόμα και από τα δύο τελευταία
προσοδοφόρα για το ελληνικό σπαράγγι χρόνια
εξελίσσεται προς το παρόν η φετινή σεζόν για το
προϊόν, με τους παραγωγούς του Τυχερού Έβρου να
κάνουν λόγο για την καλύτερη χρονιά της τελευταίας
δεκαπενταετίας. Περισσότερα στο AgroNews.
Ακτινίδια έως το καλοκαίρι θέλουν
Έλληνες και Ιταλοί παραγωγοί
Την ώρα που οι εξαγωγές ελληνικών ακτινιδίων
αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη
Απριλίου, οι Ιταλοί οι οποίοι αντιστοιχούν περίπου
στο 63% της ευρωπαϊκής παραγωγής του προϊόντος,
αναμένουν σημαντική επέκταση της εμπορικής σεζόν
ακόμα και μετά τις 15 Μαΐου και ίσως μέχρι και τον
Ιούνιο καθώς σταδιακά αντικαθιστούν τα Hayward με
ποικιλίες που φτάνουν ως το καλοκαίρι.
Περισσότερα στο AgroNews.
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πλαισιο συνεταιρισμών
με πολυ παρεμβατισμο
Δεν δίνονται κίνητρα για συμμετοχή σε συλλογικές δράσεις στο τελικό σχέδιο νόμου
Περισσότερο με κατάλογο θέσπισης αντικινήτρων για συμμετοχή σε συνεταιριστικά σχήματα και
«όχημα» ελέγχου διοικήσεων με πολιτικά κριτήρια, παρά με νομοθετικό πλαίσιο, που στόχο έχει
την ενδυνάμωση των υπάρχοντων σχημάτων και την ίδρυση νέων μοιάζει το τελικό σχέδιο νόμου,
η επεξεργασία του οποίου ξεκίνησε την Παρασκευή στη βουλή. Ενδεικτικοί των προθέσεων
του συντάκτη, που συνέρραψε τους προηγούμενους νόμους και ενδέχεται να οδηγήσουν σε
περιορισμό της ευελιξίας και της αυτονομίας των ΑΣ είναι οι τιθέμενοι φραγμοί αναφορικά με τις
σχέσεις μελών-συνεταιρισμού (π.χ. περιορισμοί στις υποχρεωτικές μερίδες των μελών) και τον
«κόφτη» στο ύψος συναλλαγών των οργανώσεων με τρίτους. Περισσότερα στο AgroNews.

η νέα συνταγή βγαζει
σε συνταξη τα γελαδια
Κύκνειο άσμα για την αγελαδοτροφία η νέα συνταγή στο στραγγιστό γιαούρτι
Αυτό που συμβαίνει τον τελευταίο καιρό στο μέτωπο της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας δεν
είναι απλά αποτέλεσμα του όλο και οξύτερου ανταγωνισμού που αναπτύσσεται στη συγκεκριμένη
αγορά. Όπως όλα δείχνουν είναι οι συνέπειες μιας καλοστημένης «μηχανής» η οποία ξεκίνησε με
σημαία την απελευθέρωση της εγχώριας αγοράς γαλακτοκομικών και πρωτοστάτη την ευρωπαϊκή
γαλακτοβιομηχανία.... Περισσότερα στο AgroNews.

Κεράσια υπό κάλυψη θέλουν οι Ευρωπαίοι
Κύμα νέων φυτεύσεων, συνήθως με πρώιμες
ποικιλίες, σε πυκνά συστήματα, με χαμηλό ύψος για να
μειώνεται το εργατικό κόστος και συχνά υπό κάλυψη
ώστε να εξασφαλίζεται προστασία από το σκίσιμο του
καρπού, είναι η εικόνα που καταγράφει, τα τελευταία
χρόνια, η εγχώρια κερασοκαλλιέργεια.
Περισσότερα στο AgroNews.
χωρισ αδεια χρησησ νερου δεν γινεται
η παραγωγη βιομηχανικήσ κάνναβησ
Εκτός καλλιέργειας βιομηχανικής κάνναβης κινδυνεύουν
να μείνουν παραγωγοί με εκτάσεις σε ξερικές περιοχές,
καθώς στα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
προέγκριση, που ορίζει η ΚΥΑ, συμπεριλαμβάνεται και η
άδεια χρήσης νερού. Περισσότερα στο AgroNews.
Ξεκινά η δράση «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» για
εγχώριες εταιρείες που μένουν εδώ
Επίσημα βάζει μπρος τις μηχανές της η πρωτοβουλία
«ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», η νεότευκτη δυναμική κοινότητα
ελληνικών επιχειρήσεων η οποία σε συνέντευξη Τύπου
παρουσίασε το όραμα, τις αξίες, τους στόχους αλλά και το
πλάνο δράσης της. Περισσότερα στο AgroNews.
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Με 14.000 ευρώ
οι μικροί αγρότες
Για να μπουν στο Μέτρο 6.3 για ενίσχυση μικρών εκμεταλλεύσεων από το ΟΣΔΕ
θα πρέπει να προκύπτει τζίρος από 5.000 ευρώ μέχρι 7.999 ευρώ
«Πακέτο» με την πρόσκληση των Νέων Γεωργών μετά το καλοκαίρι αναμένεται να προκηρυχτεί
και το Μέτρο 6.3 «Ενίσχυσης των μικρών εκμεταλλεύσεων», που θα αφορά όσους δεν θα
πιάσουν το τζίρο των 8.000 ευρώ βάσει ΟΣΔΕ 2016, αλλά θα θεωρηθούν βιώσιμοι σύμφωνα
με το επενδυτικό τους σχεδίο. Φάκελο ένταξης θα μπορούν να υποβάλλουν μόνο όσοι αρχηγοί
εκμετάλλευσης δραστηριοποιούνται σε μικρές κοινότητες κάτω των 5.000 κατοίκων, με το
πριμ να ορίζεται χωρίς «σκαλοπάτια» στα 14.000 ευρώ, το οποία θα λαμβάνει ο δικαιούχος σε
δύο δόσεις. Η τυπική απόδοση (χονδρικά ο τζίρος) για να μπορεί να ενταχθεί κάποιος στο Μέτρο
κυμαίνεται από τα 5.000 έως τα 7.999 ευρώ, και θα πρέπει να διατηρήσουν ή να αυξήσουν τη
δυναμικότητα αυτή μέσα στην τετραετία. Περισσότερα στο AgroNews.

Νέα αρχή για την
ιταλική ελαιοκομία
Σχέδιο αναδιάρθωσης του κλάδου με 32 εκατ. ευρώ ως το 2017,
εξήγγελε ο Ιταλός υπουργός γεωργίας, Μαουρίτσιο Μαρτίνα
Το «πράσινο φως» έλαβε το πρώτο εθνικό σχέδιο για την αναδιάρθρωση του
ελαιοκομικού τομέα της Ιταλίας στη Διάσκεψη των Περιφερειών της χώρας την
1η Απριλίου. «Συνολικά 32 εκατ. ευρώ μέσω περιφερειακών κεφαλαίων από τα
προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης θα επενδυθούν έως το 2017 ώστε να οργανωθεί
από την αρχή ο τομέας», είπε χαρακτηριστικά ο Ιταλός υπουργός γεωργίας, Μαουρίτσιο
Μαρτίνα. Στο σχέδιο που θα τεθεί σε εφαρμογή από τα τέλη καλοκαιριού στόχος είναι η
αύξηση της εγχώριας παραγωγής έξτρα παρθένου ελαιολάδου και ελιών, η προώθηση
ελαιοκομικών προϊόντων και η οργάνωση της εθνικής εφοδιαστικής αλυσίδας για τον
κλάδο. Περισσότερα στο AgroNews.

Στα σχέδια έμεινε η επένδυση
Σαδίκ στα κεράσια
Στο επίπεδο της… μακέτας μένει προς το παρόν
η επένδυση που φιλοδοξεί να υλοποιήσει στη
Θράκη ο γνωστός στην περιοχή επιχειρηματίας
Λεβέντ Σαδίκ. Πρόκειται για μια σύγχρονη μονάδα
συσκευασίας κερασιών συνολικού ύψους 1,6
εκατ. ευρώ, η οποία με βάση το σχεδιασμό θα
απασχολεί περί τους 60-70 εργαζόμενους και θα
διαχειρίζεται κοντά στους 1.500 τόνους κερασιών.
Περισσότερα στο AgroNews.
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Κερδίζουν με διαφορά
τα κινητά σφαγεία
Αυτονομία, μείωση μεταφορικών και πρόσβαση σ’ όλους τους κτηνοτρόφους
Υψηλότερα περιθώρια κέρδους, λόγω µικρότερου κοστολογίου στα µεταφορικά, µέγιστη
ποιότητα στο τελικό παραγόµενο προϊόν, λόγω του ότι τα ζώα δεν υφίστανται το σοκ
προ σφαγής, αλλά και µια σειρά από οφέλη, σε επίπεδο πρακτικό, γραφειοκρατικό και
περιβαλλοντικό µπορεί να προσποριστούν οι έλληνες κτηνοτρόφοι, από τη λειτουργία και
ανάπτυξη στην επικράτεια µικρών κινητών σφαγείων. Περισσότερα στο AgroNews.

με αβανταζ η υπο
καλυψη Ροδακινιές
Αλλάζουν τα δεδομένα στις δενδρώδεις τα σκεπαστά πυρηνόκαρπα Πελοποννήσου
Έως και 600% ακριβότερα από τους συναδέλφους τους στη Βόρεια Ελλάδα φτάνουν, να πωλούν
το επιτραπέζιο ροδάκινο που παράγουν και βγάζουν στην κατανάλωση αγρότες από τους νομούς
Ηλείας και Αχαΐας. Βασικό «όπλο» τους, να φέρουν σε μέχρι πρότινος, απάτητα για το συγκεκριμένο
είδος καλλιέργειας εδάφη, δεν είναι άλλο από την πρωίμιση της σοδειάς, σε χρονικό διάστημα άνω
των 30 ημερών, κάτι που βοηθά τους ίδιους να τα διαθέτουν πιο εύκολα και το σημαντικότερο, πιο
ακριβά στην αγορά, εσωτερικού και εξωτερικού. Περισσότερα στο AgroNews.

Ένας σπόρος βαμβακοσ
με υπεραξία
Ελληνικό βαμβάκι σ’ όλον τον κόσμο με τις νέες ποικιλίες του Οίκου Σπύρου
Ανταγωνιστικό και ποιοτικό προϊόν με υπεραξία, μπορεί να παραχθεί μόνο μέσα από συλλογικά
σχήματα, ώστε να μπορεί κανείς να μιλάει για μέλλον στη βαμβακοκαλλιέργεια, σύμφωνα με
τον δρ. Μωχάμεντ Νταράουσε, Προϊστάμενο του Εθν. Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης
και Τυποποίησης Βάμβακος. Χωρίς αυτά, όπως ο ίδιος τόνισε στο πλαίσιο εισήγησής του στην
ημερίδα για το μέλλον της βαμβακοκαλλιέργειας που οργάνωσε ο Οίκος Σπύρου στα Φάρσαλα, ο
παραγωγός θα παραμείνει ο αδύναμος κρίκος... 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
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Γιάννης Πανάγος

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΞΙΑ:
Φανή Γιαννακοπούλου
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ:
Αλέξανδρος Μπίκας
Ελένη Δούσκα
Μαρία Κρόκου
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Αθηνά Βέη
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