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Και οι φοιτητές μετά
την 4ετία στους Νέους
Προαπαιτούμενο η εγγραφή στα Μητρώα ως «νεοεισερχόμενος» για την ένταξη
Ανατροπές ως προς τα κριτήρια που θα γίνονται δεκτοί οι υποψήφιοι στο Μέτρο των Νέων
Γεωργών, και ένταξη υπό όρους για φοιτητές, οπωροκηπευτικά και όσων υπέβαλλαν ΟΣΔΕ
τις περασμένες χρονιές, προέκυψαν από την τελευταία σύσκεψη των διαχειριστικών αρχών με
τον γενικό γραμματέα Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπο Κασίμη.
Αναλυτικότερα σύμφωνα και με τα όσα ανέφεραν οι διαχειριστικές αρχές στους γεωπόνους
μελετητές κατά τη διάρκεια σχετικής ενημερωτικής συνάντησης τη Δευτέρα 23 Μαΐου στη
Λεωφόρο Αθηνών, οι διευκρινήσεις πάνω στο Μέτρο έχουν ως εξής:
Θα προσμετρηθεί ως τυπική απόδοση το 50% της παραγωγικής δυναμικότητας των
νεαρών δέντρων. Με την παραπάνω ρύθμιση, για παράδειγμα, αν απαιτούνται 11,8 στρέμματα
από παραγωγικές ροδακινιές, ένας νέος γεωργός με μονάχα νεαρά δέντρα χρειάζεται τη
διπλάσια έκταση, δηλαδή 23,6 στρέμματα για να πιάσει την ελάχιστη «τυπική απόδοση» των
8.000 ευρώ. Θα βαθμολογούνται τελικά μόνο οι Ορεινές περιοχές (7 πόντοι) και όχι οι
Μειονεκτικές, αλλά η εγκατάσταση σε αυτές θα ενισχύεται εξίσου με επιπλέον 2.500 ευρώ.
Στόχος του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι η αύξηση της τυπικής απόδοσης 10% ίσως
και 15 %. Αναμένονται πιθανώς 4-5 ποσοτικά/ποιοτικά κριτήρια. Λαμβάνονται υπόψη
αθροιστικά, στη μοριοδότηση, οι περίοδοι ανεργίας των δικαιούχων εντός 18μηνου πριν την
υποβολή της αίτησης. Δηλαδή, αν κάποιος μέσα στο 18μηνο παρέμεινε άνεργος για πάνω
από 12 μήνες, θα λάβει τους 6 βαθμούς. Επιλέξιμοι θα είναι σπουδαστές και φοιτητές
μόλις συμπληρώσουν τον αριθμό των προβλεπόμενων ετών φοίτησης για κάθε σχολή. Για
παράδειγμα κάποιος εισακτέος σε ένα ΤΕΙ ή ΑΕΙ, θα μπορεί να κάνει αίτηση αν έχει περάσει
η τετραετία από την ημέρα που εγγράφτηκε, καθώς τέσσερα είναι συνήθως τα χρόνια
προβλεπόμενης φοίτησης.
Οι φαντάροι θα μπορούν να υποβάλουν φάκελο ενίσχυσης. Αναμένεται να οριστεί
ελάχιστο όριο έκτασης 1 στρέμμα για την ένταξη θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και
4 στρέμματα για την ένταξη υπαίθριων κηπευτικών. Δεν είναι επιλέξιμοι όσοι είναι
εγγεγραμμένα ως επαγγελματίες αγρότες στο ΜΑΑΕ. Περισσότερα στο AgroNews.

Δίνουν δεκάρικα και κόβουν χιλιάρικα
από τους Νέους Αγρότες του 2009
Οι αδικημένοι αγρότες του 2009 δηλώνουν έτοιμοι για
προσφυγές στη δικαιοσύνη, καθώς η ελάχιστη κατανομή
από το Εθνικό Απόθεμα τους στερεί τη δυνατότητα να
εντάξουν στο σύστημα πολλά στρέμματα που ήταν εκτός
ενισχύσεων. Περισσότερα στο AgroNews.
Αποζημιώσεις ιδιοκτητών γης από
τον TAP μέσω της Τράπεζας Πειραιώς
Την υλοποίηση της πληρωμής των αποζημιώσεων των
ιδιοκτητών και χρηστών γης που επηρεάζονται από τη
διέλευση του αγωγού υποστηρίζει η Τράπεζα Πειραιώς,
που είναι ο τραπεζικός εταίρος στην Ελλάδα του Trans
Adriatic Pipeline (TAP). Περισσότερα στο AgroNews.
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Αντώνογλου προχώρα
Εξυγίανση του συστήματος του ΟΣΔΕ σηματοδοτεί η επιλογή Αντώνογλου στη θέση
του γενικού γραμματέα του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων
Οι αποφάσεις της περασμένης Τρίτης στις Βρυξέλλες σηματοδοτούν, αν μη τι άλλο,
το πέρασμα σε μια νέα περίοδο. Κλείνει η συζήτηση για το τι κάνουμε και μπαίνουμε
στη διαδικασία να το κάνουμε. Μ’ αυτή την έννοια, από δω και μπρος τα λόγια έχουν
πολύ μικρότερη σημασία και αυτό που προέχει είναι οι πράξεις. Ουδείς αμφιβάλλει
ότι η αποφυγή για μια ακόμη φορά της υλοποίησης των δεσμεύσεων θα σημάνει την
ολοκληρωτική καταστροφή. Ακόμα και κάθε πολίτης ξεχωριστά, τώρα ξέρει, πως
περίπτωση απόδρασης από την πραγματικότητα δεν υπάρχει. Για τους συντελεστές
της αγροτικής παραγωγής, αυτή τη φορά, τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Οι
φέροντες την πολιτική ευθύνη για τη διαχείριση της κατάστασης στο χώρο καλούνται
να αναζητήσουν τις λύσεις εκείνες που θα διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα,
θα περιορίσουν τη γραφειοκρατία, θα μοιράσουν τις ενισχύσεις των αναπτυξιακών
προγραμμάτων σε παραγωγούς που είναι σε θέση να τις αξιοποιήσουν, θα διευκολύνουν
τη συλλογική δράση χωρίς κομματικές παρωπίδες. Περισσότερα στο AgroNews.

Χάνονται δικαιώματα
αν δεν μεταβιβαστούν
Στο απόθεμα θα καταλήξουν όσα δικαιώματα ως 250 ευρώ δεν μεταβιβαστούν φέτος
Μια ευκαιρία να μη χάσουν τα πενιχρά δικαιώματα, που έλαβαν στην οριστική κατανομή και
δεν ξεπερνούν τα 250 ευρώ (2015, 2016) έχουν οι αγρότες, απλά μεταβιβάζοντάς τα ως 15
Ιουνίου. Έτσι, θ’ αποφύγουν, αυτά να καταλήξουν στο Απόθεμα. «Ως μη χρησιμοποιηθέντα
δικαιώματα ενίσχυσης θεωρούνται: α. Τα δικαιώματα ενίσχυσης που δεν συνεπάγονται
καταβολές ενισχύσεων επί δύο συναπτά έτη, λόγω οποιουδήποτε εκ των κατωτέρω: i)
μη τήρησης της προϋπόθεσης του ενεργού γεωργού, ii) το συνολικό ποσό των άμεσων
ενισχύσεων προ της ανάκλησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών και της εφαρμογής
διοικητικών κυρώσεων δεν υπερβαίνει τα 250 ευρώ, iii) απόδειξης πρόκλησης τεχνηέντως
από τις 18/10/2011 συνθηκών, με σκοπό την αποφυγή της μείωσης των ενισχύσεων άνω των
150.000 ευρώ. β. Κάθε δικαίωμα ενίσχυσης το οποίο δεν ενεργοποιήθηκε από το γεωργό επί
δύο συναπτά έτη. Τα εν λόγω επιστρέφονται στο εθνικό απόθεμα, εκτός αν η ενεργοποίηση
δεν πραγματοποιήθηκε λόγω ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων. Για τον καθορισμό
των ιδιόκτητων ή μισθωμένων δικαιωμάτων που επιστρέφονται στο απόθεμα, δίνεται
προτεραιότητα σε δικαιώματα χαμηλότερης αξία». Γεωργοί που δεν επιθυμούν παραμονή στο
καθεστώς μικροκαλλιεργητών μπορούν να αποσυρθούν από αυτό δηλώνοντας την σχετική
πρόθεση στην ΕΑΕ 2016. Αυτό προβλέπει η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία αναφέρει τα
εξής: «2. Στο καθεστώς μικροκαλλιεργητών εντάχθηκαν αυτόματα όλοι οι γεωργοί το 2015,
που: α) πληρούσαν προϋποθέσεις ενεργού γεωργού,
β) το 2015 είχαν ιδιόκτητα ή μισθωμένα δικαιώματα και
γ) το σύνολο άμεσων ενισχύσεων εκτιμήθηκε ότι ήταν χαμηλότερο των 1.250 ευρώ.
Περισσότερα στο AgroNews.
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Συνδεδεμένη
στο πορτοκάλι
στα 31,6 ευρώ
Τη φημολογία ότι η συνδεδεμένη ενίσχυση στα
πορτοκάλια προς χυμοποίηση θα κινηθεί στην
ενδεικτική τιμή, προς μεγάλη απογοήτευση των
καλλιεργητών, επιβεβαιώνει ο ίδιος ο υπουργός
με έγγραφό του στη Βουλή. Όπως ξεκαθαρίζει
ο κ. Αποστόλου, απαντώντας σε ερώτηση
του βουλευτή Λακωνίας της ΝΔ, Θανάση
Δαβάκη, η Ελλάδα επέλεξε να πληρώσει τη
συγκεκριμένη ενίσχυση με βάση την ενδεικτική
τιμή των 31,6 ευρώ το στρέμμα και όχι με βάση
τις τελικές δηλωθείσες εκτάσεις σε συνάρτηση
με το προϋπολογισμό των 9 εκατ. ευρώ που
προβλέπονταν για το 2015. Σε μια προσπάθεια
να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, ο υπουργός
εξηγεί ότι «η Κομισιόν δίνει την ευχέρεια στα
κράτη να υπολογίσουν την ενίσχυση, είτε
με βάση την ενδεικτική τιμή, είτε με βάση το
λόγο του προϋπολογισμού προς τα επιλέξιμα
εκτάρια». Περισσότερα στο AgroNews.
Ενστάσεις και αγρότες σε έλεγχο
πληρώνονται μέχρι τέλη Ιούνη
Τις ενστάσεις τους επί των οριστικών δικαιωμάτων
μπορούν να καταθέσουν μέχρι τις 15 Ιουνίου όποιοι
παραγωγοί το επιθυμούν και όσες από αυτές είναι
αρκούντως τεκμηριωμένες θα ζητηθεί έγκριση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να εξεταστούν.
Αυτό απάντησε ο υπουργός Βαγγέλης Αποστόλου,
από το βήμα της Βουλής την Πέμπτη 26 Μαΐου, σε
ερώτηση του γραμματέα της ΚΟ της Δημοκρατικής
Συμπαράταξης και βουλευτή Ηρακλείου Βασίλη
Κεγκέρογλου. Ειδικότερα, ο υπουργός άφησε
ανοιχτή τη δυνατότητα στους αγρότες να υποβάλλουν
ενστάσεις επί των οριστικών δικαιωμάτων
Περισσότερα στο AgroNews.
Απειλεί επιδοτήσεις το μπλόκο σε
μετακινήσεις βοοειδών λόγω οζώδους
Μπροστά στον κίνδυνο να μην καταφέρουν
να ενεργοποιήσουν τα δικαιώματά τους και
να χάσουν πολλά χρήματα από κοινοτικές
ενισχύσεις, βρίσκεται μεγάλος αριθμός
αγελαδοτρόφων στο νομό Θεσσαλονίκης,
εξαιτίας της οζώδους δερματίτιδας. Η απειλή
είναι άμεση και προκύπτει από την απαγόρευση
μετακίνησης των ζώων, που έχει επιβληθεί στο
νομό από τις κτηνιατρικές αρχές, προκειμένου
να αποφευχθεί η πιθανότητα εξάπλωσης της
νόσου, όπως επισημαίνει στην Agrenda ο
πρόεδρος της ΕΑΣ Θεσσαλονίκης, Χρήστος
Τσιχήτας. Περισσότερα στο AgroNews.
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Νίκης 24, 105 57, Αθήνα
Τηλ: 2103232905
Fax: 2103232967
e-mail: profi@agronews.gr
www.agronews.gr

KUHN FC3160 TCD
Η γαλλική Kuhn αποφάσισε να ανανεώσει
το χορτοκοπτικό/θεριστικό της, υποσχόµενη
ένα πραγµατικά... special φινίρισµα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣªΟΦΕΛΟΥΣ

VERVAET HYDROSTRIKE XL
Βασισµένο στη µεγαλύτερη αρετή του «τρίκυκλου», την ευελιξία,
αλλά µε πέντε τροχούς, για να εξασφαλίσει και την ασφάλεια,
ο νέος αυτοκινούµενος διανοµέας υδαρούς κονίας της
ολλανδικής εταιρείας Vervaet, Hydrostrike XL,
έρχεται στο Profi Ιουνίου, για να
εντυπωσιάσει µεταφέροντας 8
τόνους φορτίο.

Επένδυσε 250.000 ευρώ στη φάρµα του αλλά οι
τιµές στο γάλα κάνουν ό,τι µπορούν, ώστε να τον
διώξουν από το επάγγελµα. Θα τα καταφέρουν;

DEUTZªFAHR 6210 CSHIFT
Εξοπλισµένο µε το νέο σύστηµα µετάδοσης CShi¹,
το µοντέλο ναυαρχίδα Σειράς 6 της Deutz-Fahr
φιλοδοξεί να ορίσει ξανά την έννοια «εργονοµία»

ΝΕΟ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ
ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΟΡΕΞΑΤΟ,
ΤΟ ΝΕΟ FIAT FULLBACK
ΠΟΥ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟ PROFI

Kυκλοφορεί 4 Ιουνίου
αποκλειστικά µε την AGRENDA
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ΜΕ εγγυήσεις ΕΤΕΠ
αγροτικές επενδύσεις
Δάνεια ως 25.000 ευρώ με εγγύηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Την πρόσβαση σε μικρο-δάνεια έως 25.000 ευρώ αγροτών και μικροεπιχειρηματιών που δεν
διαθέτουν τις απαραίτητες εξασφαλίσεις, έρχεται να διευκολύνει μέσω ενός νέου μηχανισμού
εγγυήσεων το Ευρ.Ταμείο Επενδύσεων, που έχει ήδη ξεκινήσει να κλείνει συμφωνίες με τραπεζικά
ιδρύματα της χώρας. Οι εγγυήσεις αυτές μειώνουν το ρίσκο για το δανειολήπτη αλλά και την
τράπεζα καθιστώντας δυνατή την προσέγγιση μικροεπιχειρηματιών που θέλουν ρευστότητα είτε για
να καλύψουν την ιδία συμμετοχή σε επενδυτικά προγράμματα. Περισσότερα στο AgroNews.

άδειες κινητών σιλό
Μέσω περιφέρειας
Οι περιφερειάρχες θα αποφασίζουν για την επιμήκυνση της περιόδου συγκομιδής
Στις περιφέρειες, από τα αρμόδια μέχρι πρότινος υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων περνά η αρμοδιότητα καθορισμού της περιόδου συγκομιδής σιτηρών,
από την οποία εξαρτάται η διάρκεια των αδειών κυκλοφορίας κινητών σιλό, σύμφωνα με ΚΥΑ,
που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός, Μ. Μπόλαρης. Περισσότερα στο AgroNews.

ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ
5-5-5 +70% ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΟΥΣΙΑ

ΧΡΗΣΗ
Ελιά
Αμπέλι
Πατάτα
Κηπευτικά Θερμοκηπίου
Υπαίθρια κηπευτικά

200 - 400 kg/στρέμμα
150 - 250 kg/στρέμμα
200 - 300 kg/στρέμμα
200 - 400 kg/στρέμμα
200 - 300 kg/στρέμμα

ΣΥΝΘΕΣΗ
Χειμώνας
Χειμώνας
Κατά το όργωμα
Πρίν τη σπορά
Κατά το όργωμα

ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

lipasmata@pindos-apsi.gr

Με κόφτη ανάλογα με την καλλιέργεια
οι άδειες μετακλητών εργατών γης
Κάθε αγρότης θα μπορεί να δηλώνει την απασχόληση
τόσων αλλοδαπών εργατών, όσων δικαιολογεί το
είδος της καλλιέργειας και η καλλιεργούμενη έκταση,
σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα αντιστοίχισης
καλλιεργειών - θέσεων εργασίας (ΥΑ 24990/366 ΦΕΚ
Β 1092/10.6.2015). Περισσότερα στο AgroNews.
Πρώτη φορά στο ΟΣΔΕ μπαίνει
η βιομηχανική κάνναβη
Ιστορική είναι η χρονιά για τους καλλιεργητές
βιομηχανικής κάνναβης, καθώς καλούνται για 1η φορά
να υποβάλλουν ΟΣΔΕ, για ενεργοποίηση δικαιωμάτων.
Βέβαια αν δεν έχουν προέγκριση, ο ΟΠΕΚΕΠΕ απορρίπτει
την ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Περισσότερα στο AgroNews.
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Συμβάσεις στηρίζουν
το σκληρό σιτάρι
Αντιστάσεις στο επίπεδο των 20 λεπτών/κιλό οφείλουν να δείξουν οι παραγωγοί
Στην άμυνα παίζεται φέτος το παιχνίδι με το σκληρό σιτάρι και θα χρειασθεί συντονισμένη
προσπάθεια από τους παραγωγούς για να μη φύγουν οι τιμές πολύ κάτω από τα 20 λεπτά /κιλό.
Είναι σίγουρο ότι καλά σιτάρια και μεγάλα σημάδια θα πληρωθούν. Κατά τα λοιπά, από τη μια πλευρά
η αυξημένη διεθνής και εγχώρια παραγωγή και από την άλλη η πληρότητα των περισσότερων
μύλων δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για άνοιγμα της αγοράς πολύ πιο πάνω από τα 18-20
λεπτά/κιλό. Ωστόσο, καταλυτικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας πιο ανοδικής τάσης στην αγορά θα
διαδραματίσουν τα συμβόλαια που έχει με τους παραγωγούς του Κάμπου η εταιρία «Μέλισσα» και
σύμφωνα με τα οποία ορίζεται ως κατώτατη τιμή στα 20 λεπτά/κιλό. Περισσότερα στο AgroNews.

Ανάρπαστη η
ανοιξιάτικη πατάτα
Πιάνει τμή κατά μέσο όρο 35 λεπτά το κιλό από το χωράφι για εμπορία
Με μεγάλη ροή γίνονται οι εξαγωγές της ανοιξιάτικης πατάτας της Ηλείας και της Αχαΐας και
μάλιστα αδιάκοπα από τις αρχές Απριλίου, που ξεκίνησαν να μπαίνουν στην αγορά. Όπως λένε
χαρακτηριστικά παραγωγοί απ’ την Ηλεία, αυτή η συνεχόμενη ροή των εξαγωγών δεν έχει
ξαναπαρουσιαστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ και οι τιμές είναι καλές, κατά μέσο όρο στα 35 λεπτά
το κιλό από το χωράφι για εμπορία και στα 33 για εξαγωγή σκούπα. Περισσότερα στο AgroNews.
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Η φθηνή πρώτη
ύλη από το
εξωτερικό πιέζει
το αγελαδινό
Τις τιμές του ευρωπαϊκού βορά προσεγγίζει
το ελληνικό αγελαδινό γάλα, εξέλιξη η οποία
βγάζει εκτός παιχνιδιού αξιόλογες για τα
ελληνικά δεδομένα μονάδες στον κλάδο της
αγελαδοτροφίας. Τα «σκάρτα» ισοζύγια που κάνει
αυτό τον καιρό ο ΕΛΓΟ, διευκολύνουν προς το
παρόν τις εισαγωγές και την προμήθεια φθηνής
πρώτης ύλης για τις ανάγκες της εγχώριας
γαλακτοβιομηχανίας. Περισσότερα στο AgroNews.
Γύρω από το κόστος οι τιμές για
το φασολάκι, ελπίδες για τα όψιμα
Γύρω απ’ το κόστος βρίσκονται οι τιμές παραγωγού
για τα χλωρά υπαίθρια φασολάκια αυτό το μήνα,
σύμφωνα με τους καλλιεργητές. Οι τιμές αυτές είναι
σχεδόν οι μισές απ’ την ίδια περσινή περίοδο και
στην καλύτερη περίπτωση καλύπτουν το κόστος
παραγωγής, όπως λένε οι καλλιεργητές.
Περισσότερα στο AgroNews.
Πιο πολλοί ξηροί καρποί από τις ΗΠΑ
θα μπουν στην αγορά έως το 2020
Τα πρώτα σοβαρά εμπόδια φαίνεται ότι θα συναντήσει
τα επόμενα χρόνια η βιομηχανία ξηρών καρπών των
Η.Π.Α., που τα τελευταία έτη αυξάνεται με ραγδαίο
ρυθμό. Τα εμπόδια συνίστανται στη σημαντική αύξηση
της προσφοράς σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση
της παγκόσμιας ζήτησης και τις χαμηλότερες τιμές,
που ήδη παρατηρούνται στην αγορά, σύμφωνα με νέα
έκθεση της CoBank. Περισσότερα στο AgroNews.
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Άκυρο της Monsanto
στην πρόταση Bayer
Ανεπαρκές το ποσό των 62 δισ. δολαρίων, υποστηρίζει ο αμερικανικός όμιλος
Σε επιχειρηματικό μπρα-ντε-φερ εξελίσσεται η διαπραγματευτική διαδικασία μεταξύ Bayer
και Monsanto, με τις εξελίξεις να θέλουν την τελευταία, να απορρίπτει τη γενναιόδωρη
πρόταση εξαγοράς των 62 δις δολαρίων, προσδοκώντας προφανώς να «πέσει στο τραπέζι»
ένα ακόμη μεγαλύτερο ποσό. Το «προξενιό»μεταξύ των δύο εταιρειών, ξεκίνησε αρχικά ως
φήμη που ήθελε τη Bayer να εκδηλώνει ενδιαφέρον εξαγοράς για τη Monsanto. Οι φήμες
επιβεβαιώθηκαν σύντομα, με την πρόταση εκ μέρους του γερμανικού κολοσσού, της τάξεως
των 62 δις δολαρίων, ένα ποσό που αντιστοιχούσε σε 122 δολάρια ανά μετοχή, «μια πλήρης
και σίγουρη ανταλλακτική αξία για τους μετόχους». Περισσότερα στο AgroNews.

Νέα δεδομένα
δημιουργεί η Αμφιγάλ
Εστιάζει σε εξαγωγές φέτας και σκληρών τυριών
Ταράζει τα νερά στην αγορά γάλακτος μιας καθαρά κτηνοτροφικής περιοχής η ίδρυση και
λειτουργία της συνεταιριστικής Αμφιγάλ, με έδρα στην Αμφιλοχία. Η κομβική της θέση, με
πρόσβαση στην υπό κατασκευή Ιόνια οδό και το συγκριτικό πλεονέκτημα να εδρεύει σ’ ένα
σημείο της Αιτωλοακαρνανίας, πολύ κοντά και σε νομούς της Ηπείρου βάζει ήδη σε σκέψεις
τους ανταγωνιστές. Περισσότερα στο AgroNews.

Οι θησαυροί της ελληνικής γης
βρίσκουν τη θέση που τους αξίζει
Χειροπιαστά αποτελέσματα ενδεικτικά της νέας
επιχειρηματικότητας που μπορεί να στηρίξει ο πρωτογενής
τομέας και ιδιαίτερα ο κλάδος της αγροδιατροφής, έδωσε
το 3ο Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τροφίμων, που οργάνωσε
στο Ηράκλειο της Κρήτης το Ελληνογερμανικό Εμπορικό
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την BASF
Ελλάς ΑΒΕΕ. Περισσότερα στο AgroNews.
Με 11 μεταποιητές τρέχει
η συνδεδεμένη ντομάτας το 2016
Η συμμετοχή 11 μεταποιητικών επιχειρήσεων
στο καθεστώς της συνδεδεμένης στη βιομηχανική
ντομάτα για την περίοδο μεταποίησης του 2016
εγκρίθηκε με σχετική απόφαση του υπουργού
Βαγγέλη Αποστόλου. Περισσότερα στο AgroNews.
o Erik Fyrwald ανέλαβε
ως νεο ceo τησ syngenta
Την πρόσληψη νέου Διευθύνοντα Συμβούλου
ανακοίνωσε η Syngenta του με ισχύ από 1η Ιουνίου
και σε αντικατάσταση του John Ramsay, ο οποίος ήταν
μεταβατικός Διευθύνων Σύμβουλος από τον Νοέμβριο
του 2015. Περισσότερα στο AgroNews.
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Υπό συμβολαιακή
κάλυψη το σκληρό
Νέο πρόγραμμα της Τράπεζας Πειραιώς σε συνεργασία με την Barilla Hellas
Σε όλο και πιο συστηματική βάση δομείται η καλλιέργεια του σκληρού σίτου στη χώρα μας,
υπόθεση για την οποία δείχνουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον τόσο η Τράπεζα Πειραιώς
όσο και οι μεγάλες μεταποιητικές μονάδες του κλάδου, Barilla και Μέλισσα. Έτσι, μετά τα
ιδιωτικά συμβόλαια αγοράς του σκληρού σίτου που υπογράφουν τα τελευταία χρόνια με τους
παραγωγούς οι εν λόγω επιχειρήσεις, η βιομηχανία ζυμαρικών Barilla, μπαίνει στο πρόγραμμα
συμβολαιακής γεωργίας της τράπεζας Πειραιώς. Οι πληροφορίες θέλουν τις εν λόγω συμβάσεις
να μην προβλέπουν κατώτατη τιμή αγοράς του προϊόντος από τους παραγωγούς, ωστόσο, όπως
δηλώνει στην Agrenda o υπεύθυνος προμηθειών της Barilla Κώστας Θεοχαρίδης, «σε περιόδους
που οι τιμές παραγωγού κινούνται σε χαμηλά επίπεδα τα συμβόλαια αυτά είναι σε θέση να δείξουν
την πραγματική τους αξία. Περισσότερα στο AgroNews.

Στον αέρα η παραγωγή
σε κροκο, γαλα, κρασι
Χαντακώνει η ρύθμιση για τους Αναγκαστικούς συνεταιρισμούς τη συλλογικότητα
Ξηλώνεται η αγροτική παραγωγή σε μαστίχα, κρόκο, γάλα, κρασί και μπύρα, λόγω της
αλλοπρόσαλλης πολιτικής που εφαρμόζεται τοτελευταίο διάστημα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που
προέκυψε από την εκδήλωση που διοργάνωσε το Ποτάμι με τίτλο «Τα προΐόντα μας υπό διωγμόν.
Και όμως υπάρχει λύση». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του ΕΒΕΑ στην Αθήνα,
στις 23 Μαΐου, και ανέδειξε τα ελληνικά προϊόντα, τη δύναμή τους αλλά και τα προβλήματα που
δημιουργούν παλιότερες αλλά και νέες κυβερνητικές αποφάσεις. Υπήρξε συμμετοχή παραγωγών,
αγροτών και εκπροσώπων συνεταιρισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον
πρωτογενή τομέα. Από τα πλέον αρμόδια χείλη, τονίστηκε πως προκύπτουν σοβαρά προβλήματα
από: Το νέο νόμο 4384/2016 που αφορά στους Αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς, τους οποίους
και μετατρέπει σε ελεύθερους, κάτι που θα σημάνει την αρχή του τέλους για επιτυχημένα
παραδείγματα συλλογικής δράσης, όπως του Κρόκου Κοζάνης. Περισσότερα στο AgroNews.

Εκτός βιολογικής κτηνοτροφίας
παραμένει η χοιροτροφία
Εκτός επιδότησης άφησε τους χοίρους βιολογικής
εκτροφής τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020,
το ΥΠΑΑΤ, με τη δικαιολογία ότι κατά την προηγούμενη
περίοδο εφαρμογής του μέτρου προέκυψαν «σημαντικά
προβλήματα». Σηµειωτέον πως µέχρι και το 2006
η βιολογική εκτροφή χοίρων επιδοτούνταν, για να
σταµατήσει εν συνεχεία, ενώ αρχικά, το 2002, εντάχθηκαν
στο πρόγραµµα χοιροτρόφοι από Δυτ. Ελλάδα, Θεσσαλία,
Β. Ελλάδα και Κρήτη. Περισσότερα στο AgroNews.
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Γνώση πρώτα μετά
πράξη στο χωράφι
Πρώτη τελετή αποφοίτησης από την Ακαδημία Σίτου Μέλισσα
Tην υλοποίηση του οράματος δεκαετιών για αναβάθμιση της αγροτικής παραγωγής της
χώρας, που είναι συνυφασμένη με την επιχειρηματική στρατηγική και την κουλτούρα
της «Μέλισσα Κίκιζας» ανέδειξαν κατά τη διάρκεια της 1ης τελετής αποφοίτησης των
σπουδαστών της «Ακαδημίας Σίτου» οι ιδιοκτήτες της, ο πρόεδρος Γιώργος Κίκιζας και ο
διευθύνων σύμβουλος και υιός Αλέξανδρος Κίκιζας. Περισσότερα στο AgroNews.

Αρχές 2017 προσκλήσεις
για Σχέδια Βελτίωσης
Απορρίφθηκε το αίτημα του ΣΕΑΜ να «ανοίξει» η επιλέξιμη ημερομηνία αγοράς επενδύσεων
Για νέες προσκλήσεις Σχεδίων Βελτίωσης εντός του έτους δεσμευόταν το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης στις αρχές Απριλίου, και όμως ένα μήνα μετά, ο Γεν. Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων
Χ. Κασίμη, καταλήγει να κάνει λόγο πλέον για «καταβολή προσπάθειας» έναρξης προκηρύξεων
εντός του 1ου εξαμήνου του 2017. Αυτό προκύπτει μέσα από σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε ο
Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Μηχανημάτων (ΣΕΑΜ) μετά από συνάντηση που είχε με
τον γενικό γραμματέα. Περισσότερα στο AgroNews.

Μείον 40% φέτος το
συμπύρηνο ροδάκινο
Ο παγετός του Μάρτη επηρέασε τις ποικιλίες Κατερίνα, Andross, Α37 και Everts
Δύσκολη χρονιά προοιωνίζεται και η φετινή καλλιεργητική σεζόν στο συμπύρηνο, αφού οι
κακές καιρικές συνθήκες τους περασμένους μήνες, προκάλεσαν ζημιές στις φυτείες της
Πέλλας και της Ημαθίας, που φτάνουν ως και το 40%, με συνέπεια η παραγωγή του 2016,
βάσει της πρώτης εκτίμησης της μεθοδολογίας του ΑΠΘ, που έχει υιοθετηθεί από τους
τοπικούς παραγωγικούς φορείς, να κινείται στους 297.000 τόνους.
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
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