ΑΓΡΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΓΡΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ
ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
> Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της Ενιαίας
Αίτησης Ενίσχυσης 2019 είναι η 18η Ιουνίου 2019. Η
εκπρόθεσμη υποβολή συνεπάγεται μειώσεις των ποσών
ενίσχυσης.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ διαΝΕΟσις
> Σύμφωνα με τον ανεξάρτητο μη-κερδοσκοπικό ερευνητικό οργανισμό διαΝΕΟσις, το
μέγεθος των επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα είναι τόσο μικρό που καθιστά
την πλειονότητα των Ελληνικών μονάδων μη ανταγωνιστικές διεθνώς.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ
> Στη φετινή έκθεση MACFRUT ως κύριες τάσεις στον κλάδο των επιτραπέζιων
σταφυλιών αναδείχτηκαν η ανάγκη για ποικιλία καινοτομιών, ποιότητα, σύγχρονες
τεχνικές παραγωγής και εξασφάλιση μεγάλων ποσοτήτων. Η υψηλή παραγωγικότητα, το
χαμηλό κόστος παραγωγής και η ευχάριστη γεύση είναι βασικά ζητούμενα.
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> Παράταση καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής της
Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης.

> Μελέτη του οργανισμού
διαΝΕΟσις.

> Επιτραπέζια σταφύλια.
> Ο τομέας οίνου μετά από 10
χρόνια.

> Εθνικό Σχέδιο Δράσης για
την προώθηση εξαγωγών.

ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ
ΜΗΝΑ

ΑΓΚΙΝΑΡΑ

Ο ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΝΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 10 ΧΡΟΝΙΑ
> Η αυξανόμενη παραγωγή από την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Αφρική θα
καθορίσει το μέλλον του τομέα για τις σημερινές χώρες-δυνάμεις της οινοπαραγωγής.
Ένα άλλο στοιχείο που θα είναι καθοριστικό είναι το εάν ο τομέας θα κινηθεί
μαζικότερα προς τη βιολογική παραγωγή.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
> Σε φάση υλοποίησης εισέρχονται ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέας δέσμης δράσεων
στήριξης των Ελλήνων εξαγωγέων, μέσω της ενεργοποίησης νέου Προγράμματος
Τεχνικής Υποστήριξης προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και τον Οργανισμό
Enterprise Greece.
www.pancretabank.gr
ΔΩΡΕΑΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ

ΘΕΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ
> Νέα σχέδια προδιαγραφών
που αφορούν στην
Ολοκληρωμένη Διαχείριση
Καλλιεργειών (πρότυπα της
σειράς AGRO 2).

> Πρόγραμμα Δράσης
περιοχών που έχουν
χαρακτηρισθεί
ευπρόσβλητες ζώνες από τη
νιτρορρύπανση.

Το Πρόγραμμα Δράσης περιγράφει μέτρα και δράσεις
για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορρύπανση
γεωργικής προέλευσης.

Πρόγραμμα
Δράσης
περιοχών
που έχουν
χαρακτηρισθεί
ευπρόσβλητες
ζώνες από τη
νιτρορρύπανση

ΤΕΥΧΟΣ 116 | ΜΑΪΟΣ 2019

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε
στις αρχές Μαΐου, επιτυγχάνεται η συμμόρφωση της
χώρας με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 91/676.

> Το νερό άρδευσης πρέπει να εφαρμόζεται σε
πολλές συχνές δόσεις και όπου είναι εφικτό με
συστήματα εξοικονόμησης νερού.

Το Πρόγραμμα Δράσης αναφέρεται:
> Στον περιορισμό της ποσότητας αζωτούχου
λίπανσης.
> Στον προσδιορισμό του τρόπου και χρόνου
εφαρμογής των λιπασμάτων.
> Στον καθορισμό περιόδου απαγόρευσης της
διασποράς ορισμένων τύπων λιπασμάτων.
> Στην προσαρμογή καλλιεργητικών πρακτικών με
στόχο τη μείωση της νιτρορρύπανσης.
> Στη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων
> Η εφαρμογή των κτηνοτροφικών αποβλήτων στον
αγρό πρέπει να γίνεται ομοιόμορφα με χρήση
κατάλληλου τεχνικού εξοπλισμού ώστε να
διασφαλίζεται με ακρίβεια και ομοιομορφία η
διάθεση ίσης ποσότητας στερεών ή υγρών
αποβλήτων ανά φυτό ή τετραγωνικό μέτρο
καλλιεργήσιμης γης.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

Το Πρόγραμμα Δράσης εφαρμόζεται υποχρεωτικά από
τους παραγωγούς, οι εκμεταλλεύσεις των οποίων
βρίσκονται σε περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως
ευπρόσβλητες ζώνες.

Οι παραγωγοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις
βρίσκονται εντός των ευπρόσβλητων ζωνών οφείλουν:
(α) να τηρούν τα μέτρα περιορισμού της
νιτρορρύπανσης, (β) να τηρούν ημερολόγιο
καταγραφής λιπάνσεων, (γ) να διευκολύνουν τη
διενέργεια ελέγχων

ΜΕΤΡΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ
Εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων και κτηνοτροφικών
αποβλήτων
> Απαγορεύεται η συνολική ποσότητα λίπανσης με
αζωτούχα λιπάσματα και κτηνοτροφικά απόβλητα
που εφαρμόζεται στο έδαφος κατά τη διάρκεια της
καλλιεργητικής περιόδου να υπερβαίνει το μέγιστο
αριθμό μονάδων αζώτου ανά στρέμμα.
> Μεταξύ των 30
ευπρόσβλητων
σε νιτρορρύπανση
ζωνών της χώρας,
περιλαμβάνεται
και η περιοχή
Γεροπόταμος Μεσσαράς
[2]

ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

> Απαγορεύεται η προσθήκη αζώτου με μορφή
κτηνοτροφικών αποβλήτων στο έδαφος γεωργικών
εκτάσεων σε ποσότητες μεγαλύτερες των 17 κιλών
ανά στρέμμα.
> Απαγορεύεται η εφαρμογή αζωτούχων λιπασμάτων
και κτηνοτροφικών αποβλήτων σε παγωμένες και
καλυμμένες από χιόνια επιφάνειες, σε εδάφη
κορεσμένα με νερό, όταν υπάρχει πρόβλεψη
βροχόπτωσης στο αμέσως επόμενο διήμερο και
όταν πνέει ισχυρός άνεμος.

Άρδευση
> Η εφαρμογή του νερού άρδευσης πρέπει να γίνεται
κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχουν όσο το
δυνατόν μικρότερες απώλειες από βαθειά διήθηση
και επιφανειακή απορροή.

Πύργος Σαντορίνης
22860 22596
promo@santowines.gr

Ένωση Συνεταιρισμών Θηραϊκών Προϊόντων
Ιδρύθηκε το 1974 και αποτελεί αναγκαστικό
συνεταιρισμό που διαθέτει 1.200 μέλη, σύγχρονες
εγκαταστάσεις και παράγει διάσημα ΠΟΠ προϊόντα
όπως φάβα, τοματάκι, κάπαρη και κρασί.
Για το τοματάκι υπάρχει μονάδα επεξεργασίας, ενώ το
οινοποιείο SantoWines είναι χωρητικότητας 4.000
τόνων, το δε Κέντρο Οινοτουρισμού επισκέπτονται
400.000 επισκέπτες ετησίως.
Διαθέτει τμήμα έρευνας και ανάπτυξης για τη βελτίωση
των τεχνικών καλλιέργειας και οινοποίησης, διατηρεί
φυτώριο γηγενών ποικιλιών, με στόχο τη διατήρηση της
βιοποικιλότητας του Θηραϊκού αμπελώνα, καθώς και
αμπελώνα Πρότυπης Βιολογικής καλλιέργειας από όπου
παράγονται μονοποικιλιακοί βιολογικοί οίνοι.
[3]
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> Τα πρότυπα AGRO 2-1 και AGRO 2-2,
περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις που μπορούν να
επιθεωρηθούν αντικειμενικά από διαπιστευμένους
Φορείς Πιστοποίησης, με σκοπό την παραγωγή
προϊόντων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης. Είναι
εφαρμόσιμα σε κάθε γεωργική εκμετάλλευση,
ανεξάρτητα από το μέγεθός της, το είδος της
καλλιέργειας, την έδρα και την εθνική καταγωγή
των παραγωγών.

> Σκοπός της Κατευθυντήριας Οδηγίας 2-1 & 2.2

ΘΕΜΑ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ
Νέα σχέδια
προδιαγραφών
για την
Ολοκληρωμένη
Διαχείριση
Καλλιεργειών

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις
στον τομέα των αγροτικών προϊόντων, την εμπειρία
από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή, τις απαιτήσεις των
επιχειρήσεων και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την
ανάγκη βελτίωσης, απλούστευσης, καθώς και
επέκτασης των προδιαγραφών σε όλη την αλυσίδα
παραγωγής και την ανάγκη ανάδειξης και προώθησης
των παραγόμενων προϊόντων μέσω της πιστοποίησής
τους, επεξεργάστηκε το σύνολο των απαιτήσεων των
προτύπων της σειράς AGRO 2, με σκοπό την
αναθεώρησή τους, καθώς και την εκπόνηση νέων
προδιαγραφών.
Έτσι ετοιμάστηκαν:
(α) σχέδια αναθεώρησης των προτύπων AGRO 2-1 και
AGRO 2-2,
(β) σχέδιο προτύπου AGRO 2-3,
(γ) σχέδιο Κατευθυντήριων Οδηγιών για την
πιστοποίηση των προτύπων AGRO 2-1, 2-2 και 2-3, για
τα οποία ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ έχει οργανώσει
ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση με καταληκτική
ημερομηνία την 7/6/2019.

[4]

Νέα πρότυπα
της σειράς AGRO 2
H Ολοκληρωμένη Διαχείριση
είναι μια εναλλακτική της
συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική
μέθοδος, η οποία στηρίζεται
στην ορθολογική χρήση των
εισροών, τη μείωση της χρήσης
χημικών σκευασμάτων και τη μη
ανεξέλεγκτη
εκτέλεση
καλλιεργητικών επεμβάσεων. Οι
παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι
να ακολουθούν συγκεκριμένους
κανόνες σύμφωνα με τις οδηγίες
Επιβλέποντα
Γεωργικού
Συμβούλου και να τηρούν
αρχεία
καταγραφών
των
πρακτικών που εφαρμόζουν,
με στόχο τη διασφάλιση της
ποιότητας και της ασφάλειας
των παραγόμενων προϊόντων, τη
διασφάλιση της υγείας των
καταναλωτών και την προστασία
του περιβάλλοντος.

είναι να παρέχει κατευθύνσεις, με στόχο τη
διασφάλιση της ενιαίας και ομοιόμορφης
εφαρμογής των απαιτήσεων των προτύπων AGRO
2-1 και AGRO 2-2 από τις γεωργικές
εκμεταλλεύσεις, τους φορείς πιστοποίησης, τους
φορείς διαπίστευσης και τις αρμόδιες αρχές.
Ειδικότερα, η Οδηγία περιγράφει τις γενικές
απαιτήσεις/υποχρεώσεις οι οποίες πρέπει να
τηρούνται από τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που
εφαρμόζουν την Ολοκληρωμένη Διαχείριση
σύμφωνα με τα πρότυπα AGRO 2-1 και 2-2, καθώς
και τους φορείς που την πιστοποιούν.

> Το πρότυπο AGRO 2-3 περιγράφει τις απαιτήσεις
ως προς τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται οι
επιχειρήσεις που παραλαμβάνουν προϊόντα που
έχουν παραχθεί σύμφωνα με τους κανόνες της
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, προκειμένου να τα
τυποποιήσουν/συσκευάσουν και να τα διαθέσουν
στην αγορά ως προϊόντα Ολοκληρωμένης
Διαχείρισης.

> Σκοπός της Κατευθυντήριας Οδηγίας 2-3 είναι να
παρέχει κατευθύνσεις, με στόχο τη διασφάλιση της
ενιαίας και ομοιόμορφης εφαρμογής των
απαιτήσεων του Προτύπου AGRO 2-3, από
επιχειρήσεις
που
τυποποιούν/συσκευάζουν
προϊόντα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ή/και
διακινούν/εμπορεύονται πιστοποιημένα προϊόντα
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, τους Φορείς
Πιστοποίησης και τους Φορείς Διαπίστευσης και
τις αρμόδιες αρχές.
[5]
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Στα Ίρια Αργολίδας, στην Τήνο και στη Μικρομάνη
Μεσσηνίας, καλλιεργούνται τρεις διαφορετικοί τύποι
αγκινάρας, με πολλές ομοιότητες, αλλά και διαφορές
όσον αφορά την καλλιεργητική τεχνική.

ΠΡΟΪΟΝ
ΤΟΥ ΜΗΝΑ

Η Αγκινάρα Ιρίων του Δήμου Ναυπλίου αναγνωρίστηκε
ως το 107ο Ελληνικό ΠΟΠ/ΠΓΕ προϊόν το Νοέμβριο του
2018. Χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη πρωιμότητα και η
στρεμματική απόδοσης της είναι 4.000 έως 6.000
κεφαλές ανά στρέμμα.

Αγκινάρα

Παραδοσιακή περιοχή εμπορικής καλλιέργειας στην
Κρήτη, με μεγάλες ποσότητες παραγωγής, είναι η
περιοχή Βαθειανού Κάμπου – Κοκκίνη Χάνι – Γουρνών
του Δήμου Χερσονήσου.
Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει υπολογίσει τις
μέσες αποδόσεις, με 700 φυτά ανά στρέμμα, ότι δίνουν
5–10 κεφαλές ανά φυτό, που καθεμιά ζυγίζει 200–300
γραμμάρια, δηλαδή απόδοση 700–2.100 κιλά ανά
στρέμμα.

H Κυνάρα ήταν
µια όμορφη κοπέλα
που εντυπωσίασε
το Δία και έγινε θεά.
Ο έρωτας τους
συνεχίζονταν μέχρι
την ημέρα που εκείνη
πεθύµησε το σπίτι
της και θέλησε
να επιστρέψει στη γη.
Ο Δίας θύμωσε
και μεταμόρφωσε
την όμορφη κοπέλα
σε αγκινάρα.
Σε ένα αγκαθωτό λουλούδι
που όμως
στο εσωτερικό
του υπάρχει
μια τρυφερή καρδιά.
[6]

Στα τέλη Μαρτίου, στη λαχαναγορά Αθηνών η τιμή
χονδρικής της αγκινάρας ήταν 80 λεπτά το ζευγάρι.
Στα σύγχρονα καταστήματα λιανικής ανά τον κόσμο, η
εμπορία της γίνεται νωπή ολόκληρη ή αποφυλλωμένη, σε
καρδιές κονσέρβας, κατεψυγμένη και τουρσί, καθώς και
ως άλειμμα μαζί με άλλα υλικά.

> Για την καλλιέργεια
αγκινάρας στην
Τήνο χορηγείται
οικονομική
ενίσχυση καθώς
περιλαμβάνεται στα
ειδικά μέτρα
στήριξης για τα
Μικρά Νησιά του
Αιγαίου.
> Τα φύλλα της
αγκινάρας
αποτελούν πολύ
καλή ζωοτροφή.
> Γνωρίζατε ότι στην
Ιταλία η αγκινάρα
είναι συνηθισμένο
συστατικό στα κρύα
σάντουιτς;

Αγαπητός ωμός μεζές και
συστατικό ζεστών γευμάτων
Η αγκινάρα ευδοκιμεί σε περιοχές με ήπιες
θερμοκρασίες, επειδή δεν είναι ανθεκτική στον παγετό.
Κατάλληλη θερμοκρασία για την ανάπτυξη της είναι οι
15 έως 20 βαθμοί κελσίου.
Οι μεγαλύτερες ή μικρότερες θερμοκρασίες
δημιουργούν σημαντικά προβλήματα στην ποιότητα και
την απόδοση της.
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