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Επισκόπηση αγροτικής οικονομίας

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

Σε λίγα χρόνια τίποτα δεν θα μοιάζει μ’ αυτό που ξέραμε στην ελληνική γεωργία. Με την 
πορεία που έχουν πάρει τα πράγματα είναι πολύ πιθανή η συγκέντρωση μεγάλου μέρους 
της αγροτικής δραστηριότητας σε όλο και πιο ισχυρά επιχειρηματικά σχήματα.
Αυτά θα βασίζονται, είτε σε συνενώσεις αξιόλογων εκμεταλλεύσεων από το σημερινό 
φάσμα των αγροτικών επιχειρήσεων και επαγγελματιών του αγροτικού χώρου,  είτε σε 
νέους σχηματισμούς που θα ελέγχονται από εγχώρια και διεθνή οικονομικά funds και θα 
επενδύουν στην αγροτική παραγωγή αξιοποιώντας διαθέσιμες παραγωγικές γαίες και 
εκπαιδευμένο προσωπικό.       
Σε κάθε περίπτωση, ο αγροτικός τομέας στη χώρα μας υποχρεώνεται αυτό τον καιρό σε 
μια επίμονη διαδικασία αναζήτησης νέας φυσιογνωμίας, κυρίως ως αποτέλεσμα:
  των ειδικών συνθηκών που διαμορφώνουν τα μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής τα 

οποία έλαβε πρόσφατα η κυβέρνηση και επηρεάζουν άμεσα τους αγρότες, 
  του αναβαθμισμένου ρόλου που ανατίθεται στην αγροτική δραστηριότητα και 

παραγωγή διεθνώς και
  της ανάγκης επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας στη βάση ενός άλλου 

παραγωγικού μοντέλου, με ιδιαίτερη βέβαια αναφορά στον πρωτογενή τομέα.
Όπως υποστηρίζουν οι εμπειρότεροι γύρω από τα θέματα αυτά, η εξέλιξη των πραγμάτων 
διεθνώς, οδηγεί νομοτελειακά και στη χώρα μας σε μια νέα πραγματικότητα, την οποία 
βέβαια οι κεντρικές επιλογές των φερόντων την πολιτική ευθύνη, αντί να επιβραδύνουν, 
σε αναζήτηση μιας διαφορετικής κατεύθυνσης, μάλλον επιταχύνουν, λόγω και της 
επιπολαιότητας με την οποία αντιμετωπίζεται ο αγροτικός τομέας.  
Περισσότερα στο AgroNews.

Σύνθετο βαλκανικο 
το νεο μοντελο 
ελληνικηΣ γεωργιαΣ
Φορολογία και ασφαλιστικό ζορίζει περισσότερο τους μικρούς, την ώρα που και 
τα ισχυρά σχήματα χάνουν την ανταγωνιστικότητά τους 

Στις παρυφές των 20 λεπτών το κιλό, δείχνει να 
οριοθετείται η φετινή αφετηρία για το σκληρό, εξέλιξη 
η οποία αφήνει περιθώριο για καλύτερη πορεία τιμών ή 
τουλάχιστον για μικρό ρίσκο περαιτέρω υποχώρησης της 
αγοράς στη συνέχεια. Περισσότερα στο AgroNews.

Ολόκληρα τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης που 
θα μεταβιβάσει το 2016 ο πατέρας, θα καρπωθεί ο 
λήπτης (π.χ. ο γιος του), από τη στιγμή που δεν ισχύει 
πλέον παρακράτηση 20% υπέρ εθνικού αποθέματος. 
Περισσότερα στο AgroNews.

Μεταβίβαση δίκαίωΜατων 
σε συγγενείσ χωρίσ την ποίνη 20%

στοχευουν τα 20 λεπτα το κίλο 
τα καλα ποίοτίκα σκληρα σίταρiα

http://www.agronews.gr/?pid=156&aid=144331&la=1
http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/sitira-kai-sporoi/arthro/144286/gleifei-ta-20-lepta-to-kilo-to-skliro-arkei-na-ehei-ualodi-/
http://www.agronews.gr/?pid=186&aid=144333&la=1


δευτερα 6 IOYNIΟυ 2016 Νο 170

Farming report   2 I 12

NewsLetter

Όταν σε μια χώρα, η καταληκτική προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ είναι η 15η 
Ιουνίου και το ενημερωτικό φυλλάδιο για τη «μεταβίβαση δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης 
2016» εκδίδεται στις 31 Μαΐου, κάτι δεν πάει καλά. Φιλότιμη, η προσπάθεια των υπηρεσιών 
του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως θα είχε την αξία της αν βρισκόταν στη διάθεση των ενδιαφερομένων 
από τις αρχές του έτους. Δηλαδή αρκετούς μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των δηλώσεων. Τώρα, τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Το θέμα είναι, πρώτον, τι φταίει 
γι’ αυτή την καθυστέρηση και δεύτερον, ποιος ωφελείται απ’ αυτή την καθυστέρηση.  
Στο πρώτο η απάντηση είναι απλή. Φταίει ο τρόπος που είναι δομημένη η διοίκηση της 
χώρας, φταίει η έλλειψη προγραμματισμού, η αναβλητικότητα των εμπλεκομένων στο 
αντικείμενο, η σκέψη μήπως και το αποφύγουμε, φταίει η συνήθεια να γίνονται όλα 
την τελευταία στιγμή. Και στο δεύτερο, όμως, η απάντηση είναι εξίσου εύκολη. Όλοι όσοι 
παρακολουθούν αυτό το θέμα, ξέρουν πολύ καλά ότι ο μόνος που επωφελείται απ’ αυτή την 
καθυστέρηση και το συνωστισμό της τελευταίας στιγμής, είναι ο φορέας που εμπλέκεται στη 
διαδικασία της παραλαβής και υποβολής των δηλώσεων. Περισσότερα στο AgroNews.

Δύο λεπτά το κιλό πιο πάνω από αυτά 
που δίνει τώρα αγορά για το κριθάρι 
φετινής σοδειάς αποφάσισε να δώσει ο 
Αγροτικός Συνεταιρισμός Βόλου στους 
συνεργαζόμενους παραγωγούς του. 
«Δίνουμε κλειστή τιμή 17 λεπτά το κιλό και 
η πληρωμή είναι άμεση, με την παράδοση. 
Πέρσι δίναμε 15 λεπτά το κιλό, πάλι κλειστή 
τιμή. Αλλά όταν είδαμε τον περασμένο 
Νοέμβριο ότι η οργάνωση είχε κέρδη, 
δώσαμε άλλα 3 λεπτά το κιλό για να 
στηρίξουμε τους παραγωγούς», αναφέρει 
στην Agrenda o πρόεδρος του Α.Σ. Βόλου, 
Ν. Πρίντζος. «Ξεκίνησε η συγκομιδή και 
αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 2-3 μέρες, 
ενώ η παραγωγή αναμένεται μειωμένη στη 
Θεσσαλία», σημειώνει ο παραγωγός και 
πρόεδρος του Α.Σ. Λαρισαίων Αγροτών, Χρ. 
Σιδηρόπουλος. Περισσότερα στο AgroNews.

Ανοιγοκλείνει ο κύκλος των αγροτών δικαιούχων στο Μέτρο των Νέων.  
Απ’ ό,τι φαίνεται για πρώτη φορά θα έχουν δικαίωμα ένταξης οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ με 
αγροτικό εισόδημα έως και 50% επί του συνολικού. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη 
προγραμματική περίοδο είχαν δικαίωμα ένταξης μόνο όσοι δήλωναν αγροτικό εισόδημα 
έως 30%. Όπως αναφέρει στα παραδείγματα (βλέπε σελ 28-29) που φιλοξενεί η σχετική 
εγκύκλιος του υπουργείου, όσοι είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ ως αγρότες πρέπει το 
αγροτικό τους εισόδημα να μην ξεπερνά το 50% επί του συνολικού, για να θεωρηθούν 
«νεοεισερχόμενοι». Σε διαφορετική περίπτωση, βάσει του νέου ορισμού θεωρούνται 
«κατ’ επάγγελμα αγρότες» και δεν είναι δικαιούχοι. Όλες οι υπόλοιπες περιπτώσεις, 
δηλαδή εργάτες γης, μέλη αγροτικής οικογένειας, ανασφάλιστοι και άλλες κατηγορίες 
μπορούν με βάσει συγκεκριμένα κριτήρια, να «πληρούν» τους όρους του νεοεισερχόμενου 
ανεξαρτήτως αγροτικού εισοδήματος.  «Κόφτες» μπήκαν στη διαδικασία μεταβιβάσεων με 
πιο χαρακτηριστικό αυτόν της απαγόρευσης σε ένα γονιό να μεταβιβάσει την εκμετάλλευσή 
του στα δυο, για παράδειγμα, παιδιά του, κάτι που ενδέχεται να επηρεάσει και το πρόγραμμα 
Νέων Γεωργών. Με απλά λόγια, δεν μπορεί κάποιος, που επί παραδείγματι έχει 300 
πρόβατα να μεταβιβάσει μόνο τα 150 πρόβατα στο γιο του προκειμένου ο δεύτερος να 
ξεκινήσει τη δική του, αυτόνομη εκμετάλλευση. Για να ενταχθεί στο Μέτρο ο γιος, πρέπει 
να πάρει το σύνολο της εκμετάλλευσης του πατέρα. Άρα, ο άλλος γιός, δεν έχει δικαίωμα 
να γίνει αγρότης. Ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και σε περίπτωση μεταβίβασης από 
οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος μάλιστα κινδυνεύει να χάσει τα δικαιώματά του. 
Περισσότερα στο AgroNews.

καν’ το οπωΣ Στο Taxis 

«κλειδωΣε» τα 17 
λεπτα Στο κριθαρι 
ο α.Σ. βολού

νεα ομαδα δικαιούχων 
ΣτούΣ νεούΣ γεωργούΣ

Τελευταία ώρα ενημερώνουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τους παραγωγούς  
για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων 

Αφορά ασφαλισμένους στον ΟΓΑ που έχουν αγροτικό εισόδημα από 30%-50% 
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Με «πλαστίκο χρηΜα» χτίζεταί το 
αφορολογητο αγροτων απο το 2017

κατω απο τα 90 λεπτα πίεζουν  
οί τυροκοΜοί το προβείο γαλα

Αποκλειστικά με κάρτες ή μέσω τραπέζης θα 
υποχρεωθούν να κάνουν τις συναλλαγές τους οι 
αγρότες από το 2017 κι έπειτα, προκειμένου να 
καρπωθούν καθ’ ολοκληρίαν το αφορολόγητο 
όριο. Εξαίρεση, θα αποτελέσει το 2016, καθώς 
με βάση σχέδιο που προωθεί ν’ αρχίσει να ισχύει 
από 1ης Ιουλίου ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών, Τρ. Αλεξιάδης, θα «μετρούν» όλες 
οι αποδείξεις, δηλαδή τόσο αυτές που έχουν 
πληρωθεί με μετρητά όσο και αυτές που έχουν 
γίνει με πλαστικό χρήμα. Ειδικότερα, το σχέδιο, 
σύμφωνα, με τις νέες διατάξεις προβλέπει πως: 
Περισσότερα στο AgroNews.

Εναλλακτικούς τρόπους διάθεσης του 
υψηλής ποιότητας αιγοπρόβειου γάλακτος, 
που παράγουν είναι αναγκασμένοι να 
βρίσκουν οι αιγοπροβατοτρόφοι για να 
αντισταθούν στη νέα πίεση που υφίστανται 
από τη βιομηχανία. Ένας μετά τον άλλο οι 
τυροκόμοι ρίχνουν την τιμή παραγωγού, 
σπάζοντας σε κάποιες περιπτώσεις και τα 
90 λεπτά για το πρόβειο. Σε καλύτερη θέση 
οι κτηνοτρόφοι που έχουν τη δυνατότητα να 
συνεταιριστούν για να μπουν στις αυτόματες 
πωλήσεις, όπως οι αιγοτρόφοι του Θρακών 
Αμνός. Περισσότερα στο AgroNews.

http://www.agronews.gr/arthrografia/arthro/144282/kan-to-opos-sto-taxis/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/144239/arhi-e-17-lepta-to-kilo-gia-to-krithari-fetinis-sodeias/
http://www.agronews.gr/business/programmata/arthro/144278/ola-ta-dikaiomata-se-gi-kai-zoa-gia-edaxi-stous-neous/
http://www.agronews.gr/?pid=190&aid=144335&la=1
http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/ktinotrofikes-farmes/arthro/144287/olo-kai-fthinotero-theloun-to-proveio-oi-viomihanoi/
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Σε καταβολή του αναλογούντος φόρου πολύ πριν εισπράξουν τις κοινοτικές ενισχύσεις, 
υποχρεώνονται χιλιάδες αγρότες, με βάση τις πρώτες διευκρινήσεις που δίνονται από τις 
αρμόδιες οικονομικές αρχές για τη συμπλήρωση των φετινών δηλώσεων εισοδήματος.  
Περισσότερα στο AgroNews.

πρωτα ερχεται ο φοροΣ 
μετα η επιδοτηΣη
Με βάση το έτος αναφοράς και όχι είσπραξης υπολογίζεται ο φόρος ενισχύσεων

Την κατάργηση της προθεσμία της 31ης Μαΐου 2016 για την έκδοση του Δελτίου Γεωργοτεχνικών 
και Γεωργοοικονομικών Στοιχείων (Δελτίο Νο1) στις ήδη ηλεκτροδοτημένες γεωτρήσεις, 
για τις οποίες έχει λήξει ή δεν υπάρχει άδεια χρήσης ύδατος, προωθεί με ΚΥΑ το υπουργείο 
Περιβάλλοντος. Τα χαρτιά αυτά τα ζητούσε η ΔΕΗ μέχρι τέλος Μαΐου ώστε να κόβει το μειωμένο 
τιμολόγιο. Οπότε πλέον θα συνεχίσουν να έχουν «αγροτικό ρεύμα» οι παραγωγοί ακόμα και αν δεν 
διαθέτουν την άδεια χρήσης νερού στα χέρια τους.  Περισσότερα στο AgroNews.

δεν χανεται η εκπτωΣη 
αγροτικού ρεύματοΣ

Καταργείται η προθεσμία της 31ης Μαΐου για την προσκόμιση άδειας νερού στη ΔΕΗ

ενα στα 20 δενδρα ωσ «Μαρτυρα»  
ζητα ο ελγα γία τίσ ζηΜίεσ

συνταξη ογα ακοΜη καί Με οφείλεσ  
Μεχρί καί 4.000 ευρω

Φαινόμενα μπλόκου στην απονομή σύνταξης, ακόμα κι αν 
επρόκειτο να αποδοθεί από άλλο ταμείο περιήλθαν σε γνώση 
του Συνήγορου του Πολίτη. Σε δύο περιπτώσεις που εξετάζει, 
το ποσό οφειλής των ασφαλισμένων ΟΓΑ είναι 1.500 ή 2.000 
ευρώ, αντιστοίχως. Περισσότερα στο AgroNews.

Οι παραγωγοί που έχουν κάνει δήλωση ζημιάς 
από τις τελευταίες βροχές του Μαΐου, θα πρέπει να 
αφήσουν «μάρτυρες» των ζημιωμένων καλλιεργειών 
τους, λόγω αδυναμίας του ΕΛΓΑ για έγκαιρες 
εκτιμήσεις, λόγω της αποχής των γεωπόνων 
εκτιμητών του.  Περισσότερα στο AgroNews.

Ελιά 200 - 400 kg/στρέμμα Χειμώνας
Αμπέλι 150 - 250 kg/στρέμμα Χειμώνας
Πατάτα 200 - 300 kg/στρέμμα Κατά το όργωμα
Κηπευτικά Θερμοκηπίου 200 - 400 kg/στρέμμα Πρίν τη σπορά
Υπαίθρια κηπευτικά 200 - 300 kg/στρέμμα Κατά το όργωμα

lipasmata@pindos-apsi.gr

ΦΥΣΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟ ΚΟΠΡΙΑ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

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

http://www.agronews.gr/?pid=190&aid=144341&la=1
http://www.agronews.gr/?pid=156&aid=144339&la=1
http://www.agronews.gr/news/koinonia/arthro/144343/sudaxi-oga-akomi-kai-me-ofeiles/
http://www.agronews.gr/agora/apozimioseis-/arthro/144305/ena-sta-20-dendra-martura-zita-o-elga-gia-zimies/
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Σε σταθερά χαμηλές τιμές αν σκεφτεί κανείς το κόστος 
παραγωγής, πούλησαν φέτος τις φράουλές τους οι 
καλλιεργητές, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Agrenda. 
Συγκεκριμένα, οι μέσες τιμές που έλαβαν οι παραγωγοί 
φέτος κατά τη διάρκεια της σεζόν, που τώρα βρίσκεται 
στο τέλος της, ήταν 0,90-1,05 ευρώ το κιλό, αρκετά 
χαμηλότερα από πέρυσι.  Περισσότερα στο AgroNews.

Γραμμή άμυνας στα περίπου 50 λεπτά το κιλό, κρατούν, σε μια δύσκολη, σύμφωνα με τις πρώτες 
ενδείξεις, χρονιά για το επιτραπέζιο ροδάκινο, οι οργανωμένοι συνεταιρισμοί σε Πέλλα και 
Ημαθία, σε αντίθεση με τους παραγωγούς, που είναι έξω από το… μαντρί και γίνονται έρμαια 
των διαθέσεων των εμπόρων, πουλώντας ακόμη και με 35 λεπτά στο χωράφι. Με τον τρόπο 
αυτό σκιαγραφεί τη συνολική εικόνα της αγοράς του προϊόντος, μετά τη, σχεδόν, ολοκλήρωση 
της συγκομιδής των υπερπρώιμων ποικιλιών επιτραπέζιου ροδάκινου, «μπαρουτοκαπνισμένος» 
συνεταιριστής από τη Βέροια, προσθέτοντας ότι το ξεκίνημα της σεζόν, στο παραγωγικό κέντρο της 
Β. Ελλάδας, κινείται, σε επίπεδο τιμών, λίγο χαμηλότερα από πέρυσι. Περισσότερα στο AgroNews.

Πτωτικά κινείται εδώ και 3 εβδομάδες το 
ελαιόλαδο στη Λακωνία, με την τελευταία 
δημοπρασία στις 31 Μαΐου να δίνει τιμή τα 3,08 
ευρώ το κιλό για 56 τόνους έξτρα παρθένο και 
αρκετούς συντελεστές της αγοράς να εκτιμούν 
ότι θα συνεχιστεί η πτώση των τιμών το προσεχές 
διάστημα. Κι αυτό καθώς μεγάλες ιταλικές 
εταιρείες επισημαίνουν ότι παρουσιάζεται κάμψη 
της ζήτησης για το τυποποιημένο κατά περίπου 
15%.  Περισσότερα στο AgroNews.

Σημάδια ανόδου δείχνει χρηματιστηριακά το καλαμπόκι καθώς αφού τα προθεσμιακά συμβόλαια 
Ιουλίου στην αγορά του Σικάγο «κατοχύρωσαν» τα 400 σεντς ανά λίμπρα μια σειρά από παράγοντες 
-όπως η μειωμένη παραγωγή της Βραζιλίας ελέω ξηρασίας, το σταδιακό ξεστοκάρισμα της Κίνας 
και οι καθυστερήσεις στη συγκομιδή της Αργεντινής- θα στηρίξει περαιτέρω τις τιμές του προϊόντος 
πριν από τη νέα σεζόν, σύμφωνα με τους διεθνείς αναλυτές. Περισσότερα στο AgroNews.

μαχη για 50αρικο Στο 
επιτραπεζιο ροδακινο

Σε κλιμα διεθνων 
πιεΣεων οι τιμεΣ 
ελαιολαδού

ανοδικα ΣτιΣ αγορεΣ 
το καλαμποκι

Αντιστάσεις στα 50 λεπτά από ομάδες, ενώ μεμονωμένοι αγρότες πωλούν με 35 λεπτά

Στα 188 ευρώ/τόνος στην Ιταλία και πάνω από τα 410 σεντς/λίμπρα στο Σικάγο
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αρση απο ίαπωνία του εΜπαργκο  
γία το βοδίνο κρεασ τησ εε

Πτώση κατά 4,3% σημείωσαν οι μέσες τιμές για το βοδινό 
κρέας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με πρόσφατα 
αριθμητικά στοιχεία της Κομισιόν. Πιο συγκεκριμένα, από 
τα κατά μέσο όρο 3,78 ευρώ το κιλό τον Απρίλιο οι τιμές 
για το προϊόν μειώθηκαν στα κατά μέσο όρο 3,62 ευρώ το 
κιλό στις 19 Μαΐου. Επιπλέον, το επίπεδο των 3,62 ευρώ 
το κιλό αποτελούν μείωση 5,5% από τις τιμές για το προϊόν 
πριν από 1 χρόνο. Περισσότερα στο AgroNews.

χαΜηλο ευροσ φετοσ γία  
τίσ Μεσεσ τίΜεσ τησ φραουλασ

http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/144268/me-hamilous-mesous-orous-kinithike-fetos-i-fraoula/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/144243/omades-kratoun-ta-50-lepta-gia-to-epitrapezio-rodakino/
http://www.agronews.gr/arthrografia/arthro/144260/arhi-zorismatos-gia-to-elaiolado-pou-vlepei-metria-paragogi-/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/144259/anodikes-taseis-katagrafei-to-kalaboki-stis-xenes-agores/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/144250/diexodo-stin-iaponia-zita-to-vodino-tis-ee-/


δευτερα 6 IOYNIΟυ 2016 Νο 170

Farming report   7 I 12

NewsLetter



δευτερα 6 IOYNIΟυ 2016 Νο 170

Farming report   8 I 12

NewsLetter

«κοφτησ» η αργη ανθίση γία  
τίσ αποδοσείσ στο ροδακίνο ηΜαθίασ

Τον αρνητικό συσχετισμό του χρόνου άνθησης 
με την τελική παραγωγή κάθε δέντρου απέδειξε 
εκτεταμένη έρευνα του Τμήματος Φυλλοβόλων 
Οπωροφόρων Δέντρων Νάουσας στο 1ο Φεστιβάλ 
Ροδάκινου. Περισσότερα στο AgroNews.

Μετά από συμφωνία με 5 τράπεζες, η  Bayer, εξασφάλισε ήδη το ποσό των 62 δις δολαρίων για την 
πρόταση εξαγοράς της Monsanto, όπως αναφέρει το Bloomberg. Στο δημοσίευμα αναφέρεται, πως 
ο γερμανικός κολοσσός, απευθύνθηκε στις τράπεζες, Bank of America, Credit Suisse, Goldman 
Sachs, HSBC and JP Morgan Chase & Co. με τις οποίες και συμφώνησε την εκταμίευση 12,5 δισ. 
δολ. από την καθεμία με τη μορφή βραχυπρόθεσμων δανείων. Περισσότερα στο AgroNews.

επανερχεται η Bayer 
για τη MonsanTo
Η νέα πρόταση εξαγοράς φημολογείται ότι ίσως φτάσει τα 70 δισ. δολάρια
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Ανοίγει τη «βεντάλια» της προϊοντικής της γκάμας η εταιρεία Ζευς Ακτινίδια, η οποία 
δρομολογεί άμεσα την προσθήκη στο «καλάθι» των επιλογών της, δίπλα στο ακτινίδιο και 
το σταφύλι, και το βερίκοκο, σε μια προσπάθεια να αξιοποιήσει ένα «παράθυρο» εμπορικής 
ευκαιρίας που έχει βρει στην αγορά.
Ταυτόχρονα, στα πλάνα της δραστήριας ομάδας παραγωγών από την Πιερία, είναι να 
επεκτείνει το αντικείμενό της και στην καλλιέργεια των κιτρινόσαρκων ακτινιδίων, καθώς θα 
της επιτρέψει να παρατείνει την εμπορική της παρουσία στη διεθνή αγορά, για τουλάχιστον 
άλλες 40-45 ημέρες, ετησίως.  Περισσότερα στο AgroNews.

μπαινει Στο βερικοκο 
η ζεύΣ ακτινιδια

Παραμένουν οι δυσκολίες αποπληρωμής των 
αγελαδοτρόφων – προμηθευτών από τη βορειοελλαδίτικη 
γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ, καθώς η εταιρεία συνεχίζει 
να πορεύεται στο δρόμο της κεφαλαιακής ανεπάρκειας, 
παρά την αύξηση κεφαλαίου κατά 10 εκατ. ευρώ που 
αποφάσισαν την Τετάρτη (1η Ιουνίου) οι μέτοχοι της 
επιχείρησης. Περισσότερα στο AgroNews.

ανεπαρκησ η ανακεφαλαίωση τησ 
Μεβγαλ, ταλαίπωρουνταί οί κτηνοτροφοί

Με το όνομα Opuntia Spirit, η κρητική τεκίλα, που 
παρασκευάζεται από απόσταξη φραγκόσυκων έκανε 
την εμφάνισή της στην ελληνική αγορά στις 2 Ιουνίου. 
Παρουσιάστηκε στην 5η έκθεση «Κρήτη - Η μεγάλη 
συνάντηση». Περισσότερα στο AgroNews.

κρητίκη τεκίλα απο φραγκοσυκα 
λανσαρε στην ελλαδα η Opuntia Spirit 

Οι πρώτες φυτεύσεις με όψιμες ποικιλίες έγιναν σε 200 στρ. από 15 παραγωγούς-μέλη

http://www.agronews.gr/ekmetaleuseis/dendrokipeutika/arthro/144348/i-opsimi-anthisi-ekopse-tonous-apo-ta-rodakina-tis-imathias/
http://www.agronews.gr/news/companies/arthro/144346/etoiazetai-nea-protasi-bayer-gia-monsanto-/
http://www.agronews.gr/news/companies/arthro/144344/me-opsies-poikilies-painei-sto-verikoko-i-zeus-aktinidia-/
http://www.agronews.gr/news/companies/arthro/144345/iietro-oiazei-i-anakefalaiosi-tis-mevgal-stin-talaiporia-oi-ageladotrofoi/
http://www.agronews.gr/news/companies/arthro/144132/premiera-stin-agora-gia-tin-kritiki-tekila/
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Μήνας πληρωμών ο Ιούνιος, έρχεται να δώσει 
την πολυαναμενόμενη «ανάσα» ρευστότητας στις 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, πολλές εκ των οποίων 
το τελευταίο διάστημα αδυνατούν ακόμα και να 
ανταποκριθούν σε βασικές ανάγκες λειτουργίας τους. 
Στον προγραμματισμό, και όπως ορίζει η ευρωπαϊκή 
νομοθεσία, περιλαμβάνεται η εξόφληση ενιαίας 
ενίσχυσης περί τα 58 εκατ. ευρώ και συνδεδεμένων 
περίπου 120 εκατ. ευρώ.  Περισσότερα στο AgroNews.
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Πρόσβαση στην εξισωτική αποζημίωση ως το 2020 σε άτομα που μένουν ακόμη και στις 
παρυφές του… Κολωνακίου δίνει η νέα απόφαση που καθορίζει τα κριτήρια συμμετοχής στο 
μέτρο των εν δυνάμει δικαιούχων. 
Αυτό γίνεται γιατί βάσει των νέων ρυθμίσεων, η αποζημίωση θα δίνεται με βάση το πού έχει 
δηλωθεί το αγροτεμάχιο κι όχι τον τόπο μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου, γεγονός που 
δίνει τη δυνατότητα τις αποζημιώσεις να νέμονται άτομα, που καμιά σχέση δεν έχουν με 
πραγματικούς δικαιούχους του μέτρου. 
Οι αλλαγές επί τα... χείρω δεν περιορίζονται εκεί, καθώς πλέον απουσιάζει και το εισοδηματικό 
κριτήριο, πρόβλεψη που στρώνει χαλί την εξισωτική ν’ απολαμβάνουν στο εξής και άνθρωποι 
που αντικειμενικά δεν έχουν ανάγκη αυτής της αποζημίωσης. Περισσότερα στο AgroNews.

για την εξιΣωτικη δεν 
παιζει ρολο η διαμονη

βαλλεται ξανα η φετα

Η τεχνική λύση στην κατανομή βοσκοτόπων αποκλείει πραγματικούς δικαιούχους 

Το «πράσινο φως» στην κυκλοφορία απομιμήσεων φέτας αφρικανικής προέλευσης, 
έδωσε την 1η Ιουνίου, η συμφωνία ανάμεσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης των 28 
χωρών-μελών και των έξι χωρών-μελών της SADC (Μποτσουάνα, Λεσότο, Μοζαμβίκη, 
Ναμίμπια, Νότια Αφρική και Σουαζιλάνδη). Η συμφωνία προβλέπει, πως η φέτα και οι 
ελιές Καλαμάτας, εξαιρούνται της λίστας της «προστασίας» ευρωπαϊκών προϊόντων 
προέλευσης τονίζοντας με ειδικούς αστερίσκους πως επιτρέπεται για διάστημα 5 ετών, 
οι παραγωγοί της Ν. Αφρικής να διατηρούν τη δυνατότητα παραγωγής και εμπορίας της 
φέτας με την επωνυμία «South Africa Feta» ή «Feta Style» ή «Feta-type»και με σαφή 
αναγραφή του τρόπου παραγωγής. 
Ουσιαστικά, η «μάχη» της φέτας είχε χαθεί από το 2014, όπου και είχε κλείσει το οριστικό 
κείμενο της συμφωνίας ενώ έμενε και η τελική επικύρωσή του με υπογραφές, που θα 
πραγματοποιηθεί  στις 10 Ιουνίου στο Kasane της Μποτσουάνα. 
Περισσότερα στο AgroNews.

Εγκρίθηκε το εμπορικό ντηλ Ε.Ε.-Ν. Αφρικής για την κυκλοφορία «South Africa 

Μεχρί τελη ίουνη πίστωνονταί 180 εκατ. 
ευρω γία τσεκ καί συνδεδεΜενεσ

http://www.agronews.gr/agora/pliromes/arthro/144304/os-telos-iouniou-peri-ta-180-ekat-gia-tsek-sundedemenes-/
http://www.agronews.gr/agora/apozimioseis-/arthro/144350/se-dikaiouhous-tou-kolonakiou-tha-katalixoun-oi-exisotikes-/
http://www.agronews.gr/diatrofi-agrotourismos/diakinisi-proiodon/arthro/144351/bazei-to-kathestos-prostasias-me-ti-sumfonia-ee-n-afrikis-/
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Με χίλια «τρέχει» η ανάπτυξη του αγροτικού τομέα στη Ρωσία, καθώς μετά τα πρόσφατα 
σχέδια περί χάραξης κοινής αγροτικής πολιτικής με την ίδρυση ενός κοινού γεωργικού 
ταμείου επενδύσεων με την Κίνα, στο φως της δημοσιότητας έρχονται στοιχεία όπου Ρώσοι 
πολυεκατομμυριούχοι και πολιτικοί με επιρροή επενδύουν σε γη, θερμοκήπια με κηπευτικά, 
οπωρώνες, αγροτικές εταιρείες, ακόμα και γαλακτοκομικές μονάδες.
Περισσότερα στο AgroNews.

ρωΣοι κροιΣοι  
Στη γεωργια
Φορτώνει επενδύσεις ο κλάδος χάρη στο εμπάργκο αγροτικών προϊόντων της ΕΕ 
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Μία νέα διάσταση στον τρόπο διαχείρισης των κοπαδιών, φαίνεται να δίνουν τα GPS με τις πρώτες 
προσπάθειες εφαρμογής σε Ελλάδα και Ευρώπη να τα αναδεικνύουν σε σημαντικό πόρο που 
ανεβάζει την αξία του τελικού προϊόντος. Η εφαρμογή δορυφορικών συστημάτων είχε βρει 
αρχικώς θιασώτες στους βοοτρόφους οι οποίοι τα χρησιμοποιούν όχι μόνο ως αντικλεπτικά, αλλά 
και ως μέσο καταγραφής των διατροφικών συνήθειων του κοπαδιού. Περισσότερα στο AgroNews.

ύπεραξια με GPs  
Στα κοπαδια
Στο πρόγραμμα «Terra Thessalia Lactis» μπήκαν Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι

Από πλήθος ελληνικών ακτινιδίων αναμένεται να γεμίσει η εγχώρια αγορά από το 2018-
2019, καθώς τα τελευταία 3 χρόνια έχει αυξηθεί ραγδαία η καλλιεργούμενη έκταση, χωρίς 
να αυξάνονται συνακόλουθα και οι επενδύσεις σε αποθηκευτικούς χώρους, οι οποίες είναι 
αμελητέες τα τελευταία έτη. Την ίδια στιγμή, σε νέες φυτεύσεις προχωρούν και οι Ιταλοί 
παραγωγοί, αλλά και ο νεοζηλανδικός κολοσσός Zespri που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την 
παγκόσμια αγορά. Περισσότερα στο AgroNews.

Στο φούλ διεθνωΣ  
τα ακτινιδια
Νεοζηλανδοί, Ιταλοί και Κινέζοι αυξάνουν τις φυτεύσεις του προϊόντος

http://www.agronews.gr/news/international/arthro/144353/megistanes-kai-politikoi-ginodai-agrotes-sti-rosia-/
http://www.agronews.gr/tech/eisroes/arthro/144352/egguisi-to-gps-gia-tin-poiotita-sto-voskotopo/
http://www.agronews.gr/agora/eboreumata/arthro/144276/futeuodai-polla-aktinidia-diethnos-ta-teleutaia-hronia/
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