Τποτροφίες
σε
παιδιά
γεωργών, όπως είναι το πρόγραμμα διανομής γάλακτος στα
σχολεία. Ζήτησαν δε εκ νέου, τη δημιουργία
κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων
Με Δελτίο Σύπου του Τπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Σροφίμων ανακοινώθηκε η
προκήρυξη για τη χορήγηση υποτροφιών σε παιδιά
των
κατά
κύριο
επάγγελμα
γεωργών,
κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, για το
ακαδημαϊκό έτος 2009-2010. ύμφωνα με την
προκήρυξη, κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για
χορήγηση υποτροφίας, θα συνεκτιμάται κατά
προτεραιότητα η φοίτηση σε σχολές που έχουν
γνωστικό αντικείμενο σχετικό με το γεωργικό,
αλιευτικό τομέα (ΑΕΙ-ΣΕΙ) ημεδαπής ή αλλοδαπής,
για την απόκτηση νέου πτυχίου. Η χορήγηση είναι
4.000 ευρώ και η κατάθεση των αιτήσεων
ξεκίνησε στις 29 επτεμβρίου 2009 και
ολοκληρώνεται στις 30 Οκτωβρίου 2009. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
προκήρυξη και την αίτηση συμμετοχής,
παρακαλούμε
επισκεφθείτε
την
Τπηρεσία
Πληροφόρησης Υορέων στην ιστοσελίδα της
Παγκρήτιας Σράπεζας, www.pancretabank.gr.
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Σαμείου για τα Γαλακτοκομικά Προϊόντα της ΕΕ,
ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την
παροχή συνδρομής στις οργανώσεις παραγωγών
και στους συνεταιρισμούς, αλλά και τον
εκσυγχρονισμό των αγροκτημάτων.
Σο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή
να βελτιώσει τη διαφάνεια των τιμών στην αλυσίδα
προμήθειας τροφίμων, δεδομένου ότι οι τιμές
καταναλωτή σε πολλά κράτη μέλη εξακολουθούν
να είναι υπερβολικά υψηλές, παρά τη δραματική
πτώση των τιμών παραγωγού.

Παράταση για την επιστροφή του Υ.Π.Α.
στους αγρότες
Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2009 παρατείνεται η
προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και
δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΥΠΑ στους
αγρότες. Η επιστροφή αφορά παραδόσεις
αγροτικών προϊόντων και παροχή αγροτικών
υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν το 2008.

Έκτακτες εθνικές ενισχύσεις για κτηνοτρόφους ανακοίνωσε η Κομισιόν

Μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2009 οι άδειες για
τα αγροπεριβαλλοντικά

Η
Επίτροπος Γεωργίας
ανακοίνωσε
στο
Ευρωκοινοβούλιο μια σειρά νέων μέτρων για την
κτηνοτροφία, μεταξύ αυτών και τη δυνατότητα για
τα κράτη μέλη να παράσχουν προσωρινή κρατική
βοήθεια έως 15.000 ευρώ ανά κτηνοτρόφο και να
αγοράζουν ποσοστώσεις παραγωγής γάλακτος από
παραγωγούς,
θέτοντάς
τις
στο
εθνικό
αποθεματικό. Σα νέα μέτρα θα είναι στη διάθεση
των κρατών μελών τις προσεχείς εβδομάδες.
Επίσης, αποφασίστηκε η παράταση των
υφιστάμενων ενισχύσεων στους αγρότες, μέχρι τον
Υεβρουάριο του 2010. ε ψήφισμα σχετικά με την
κρίση στον τομέα παραγωγής γαλακτοκομικών
προϊόντων, οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ της
λήψης πρόσθετων μέτρων για την αντιμετώπιση
των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων
προβλημάτων του κλάδου. υγκεκριμένα, κάλεσαν
την Επιτροπή να θεσπίσει άμεσα μέτρα τόνωσης
της ζήτησης γαλακτοκομικών προϊόντων,
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Μέχρι το τέλος του 2009 μπορούν οι κτηνοτρόφοι
να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά
για την απαιτούμενη πληρωμή τους από τα
αγροπεριβαλλοντικά μέτρα. ύμφωνα με τη
σχετική υπουργική απόφαση, δίνεται η δυνατότητα
στους
κτηνοτρόφους-δικαιούχους
των
αγροπεριβαλλοντικών Μέτρων: 3.2 «Βιολογική
Κτηνοτροφία»,
3.4
«Εκτατικοποίηση
της
Κτηνοτροφίας» και 3.7 «Απειλούμενες με
εγκατάλειψη φυλές αγροτικών ζώων», να
προσκομίσουν την απαιτούμενη για την πληρωμή
τους άδεια λειτουργίας της κτηνοτροφικής τους
μονάδας μέχρι το τέλος του χρόνου. Πιο
συγκεκριμένα, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2009
μπορούν να προσκομίσουν την άδεια οι
κτηνοτρόφοι που εντάχθηκαν το 2005 και η
προθεσμία τους έληγε στις 31 Μαρτίου 2009 και
αυτοί που εντάχθηκαν το 2006 και η προθεσμία
τους έληγε στις 30 Ιουνίου 2009.

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ
Νέα μειωμένα
επιτόκια Δανείων
από την Παγκρήτια
Σράπεζα
ελ. 2

ΣΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΟΤ
ΜΗΝΑ
ύκο
ελ. 3

ΣΟ ΘΕΜΑ ΣΟΤ ΜΗΝΑ
Καινοτόμες
Διαδικασίες
Μεταποίησης &
Συποποίησης
Αγροτικών
Προϊόντων
ελ. 4-5

Εθνικό Αγροτικό
Δίκτυο
ελ. 6-7

ΑΓΡΟ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΣΗΣΑ
ελ. 7-8
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ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΤΝΩΝ
ΑΓΡΟΓΗ ΑΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΙ ΚΡΕΑΣΟ

H ΠΑΓΚΡΗΣΙΑ ΤΝΕΣΑΙΡΙΣΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ, με γνώμονα τις συνθήκες της αγοράς, προχώρησε από
21 επτεμβρίου 2009, σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων της.
υγκεκριμένα, τα επιτόκια των νέων χρηματοδοτήσεων, σε όλες τις κατηγορίες δανείων, μειώνονται μέχρι
και 1%. Σα επιτόκια ταμιευτηρίου μειώνονται μέχρι και 0,35%, ενώ τα επιτόκια λογαριασμού όψεως
παραμένουν αμετάβλητα.

Επιτόκιο αναφοράς :
EURIBOR

Σα νέα, μειωμένα επιτόκια δανείων, που ισχύουν από 21 επτεμβρίου 2009, είναι :

WWF HELLAS
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΡΝΙΘΟΛΟΓΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΚΣΟΤΡΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΒΙΟΣΟΠΩΝ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ
ΚΕΝΣΡΟ ΑΝΑΝΕΩΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Επιχειρηματικά

ΥΟΡΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΟΦΩΝ NATURA
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΥΤΗ

Για Επαγγελματική τέγη

Περιθώριο 3,00%

Για Πάγιο Εξοπλισμό

Περιθώριο 3,50%

ΟΜΑΔΕ ΣΟΠΙΚΗ ΔΡΑΗ LEADER

Για Κεφάλαιο Κίνησης

Περιθώριο 4,00%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΕΝΩΗ ΓΤΝΑΙΚΕΙΩΝ ΑΓΡΟΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ
ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ
ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

•Προβλέπεται προσαύξηση μέχρι τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες.
•Σα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται με την εισφορά του Ν.128 (0,60% σήμερα).
•Δεν υπάρχει άλλη επιβάρυνση πχ. έξοδα φακέλου κλπ

τεγαστικά
Αγορά – ανέγερση κατοικίας
Για ποσά άνω
των 30.000 €

Κυμαινόμενο

.Ε.Π.Ε.*

ταθερό για
3 έτη

.Ε.Π.Ε.*

ταθερό για
5 έτη

.Ε.Π.Ε.*

Περιθώριο
3,00%

4,27%

6,00%

6,41%

6,38%

6,79%

Επιτόκιο αναφοράς :
ΕΚΣ

.Ε.Π.Ε.*

6,79%

Αγορά οικοπέδου/Ανέγερση κατοικιών προς εκμετάλλευση
Κυμαινόμενο Επιτόκιο

Περιθώριο 6,00 %

.Ε.Π.Ε.*

7,30%

•Σα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται με την εισφορά του Ν.128 (σήμερα 0,6% ή 0,12%).
•Δεν περιλαμβάνονται τα πραγματικά έξοδα εκτίμησης του ακινήτου και εγγραφής προσημείωσης.
•Μετά την προσκόμιση άδειας ανέγερσης οικοδομής, το δάνειο εντάσσεται, ανάλογα με τη χρήση του, στην αντίστοιχη κατηγορία
(στεγαστικών ή επαγγελματικής στέγης).
* υνολική Ετήσια Πραγματική Επιβάρυνση (.Ε.Π.Ε.)
-Για δάνειο 100.000 €, διάρκειας δανείου δεκαπέντε (15) χρόνων, με καταβολή μηνιαίων δόσεων.
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Περιθώριο από 6,9%

.Ε.Π.Ε.*

10,80%

•Προβλέπεται προσαύξηση μέχρι τρεις (3) εκατοστιαίες μονάδες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου.
•Σα παραπάνω επιτόκια προσαυξάνονται με την εισφορά του Ν.128 (0,60% σήμερα).
* υνολική Ετήσια Πραγματική Επιβάρυνση (.Ε.Π.Ε.)
Για ποσό 15.000 € με κυμαινόμενο επιτόκιο 7,90% (πλέον εισφοράς 0,60%) για δάνειο με εμπράγματες διασφαλίσεις, διάρκειας πέντε
(5) χρόνων, με καταβολή μηνιαίων δόσεων.

δηλώσεις

Μέχρι 30 Νοεμβρίου οι αιτήσεις στο
ελαιοκομικό μητρώο

Προσωπικά - Καταναλωτικά
Κυμαινόμενο επιτόκιο ανάλογα με
το ποσό

οι

Οι καλλιεργητές εσπεριδοειδών προς χυμοποίηση,
μέλη Ομάδων Παραγωγών, θα πρέπει να δηλώσουν
στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
των Νομαρχιών τους την προβλεπόμενη για φέτος
παραγωγή τους. Καταληκτική ημερομηνία είναι η
15η Δεκεμβρίου 2009. Οι δηλώσεις παραγωγής
είναι
απαραίτητες
για τη σύναψη
των
συμφωνητικών μεταποίησης (χυμοποίησης) μεταξύ
των Ομάδων Παραγωγών εσπεριδοειδών και των
βιομηχανιών χυμών.

Ανακαίνιση – Επισκευή κατοικίας
Περιθώριο 5,50%

Δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης η αίτηση της Ένωσης
Αγροτικών υνεταιρισμών ελίνου για την προστασία
του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου της περιοχής
από τον Κοινοτικό Κανονισμό για τα προϊόντα
Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ). Η
δημοσίευση έγινε στις 26 επτεμβρίου και αφορά
στην ονομασία «Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο
έλινο Κρήτης». ύμφωνα με την περιγραφή του
προϊόντος πρόκειται για εξαιρετικό παρθένο
ελαιόλαδο με χρώμα σκουροπράσινο ως πράσινο,
γεύση φρουτώδη, ελαφρά πικρή, πικάντικη και
φρουτώδες ελιάς άρωμα με ελάχιστη τιμή
φρουτώδους. Η παραγωγή του ελαιολάδου
πραγματοποιείται από καρπούς της ποικιλίας,
«Σσουνάτη» (τουλάχιστον 60%) και «Κορωνέϊκη» (έως
40%). Γεωγραφική ζώνη παραγωγής του είναι η
Επαρχία ελίνου στο Νομό Φανίων.

Μέχρι 15 Δεκεμβρίου
παραγωγής εσπεριδοειδών

• ε περίπτωση που ο δανειολήπτης δικαιούται επιδότησης επιτοκίου, τα παραπάνω επιτόκια μειώνονται κατά το αντίστοιχο ύψος
της επιδότησής τους.

Κυμαινόμενο Επιτόκιο

ΠΟΠ το εξαιρετικό παρθζνο ελαιόλαδο
«ΕΛΙΝΟ ΚΡΗΣΗ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ &
ΣΡΟΥΙΜΩΝ

ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ
ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Όσοι ελαιοκαλλιεργητές δεν έχουν υποβάλλει μέχρι
σήμερα αίτηση ελαιοκαλλιέργειας στο ύστημα
Γεωργικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Σομέα, αλλά
και όσοι επιθυμούν να κάνουν αλλαγές στοιχείων ή
να δηλώσουν νέα ελαιοτεμάχια, πρέπει να
απευθυνθούν στις Αγροτικές Διευθύνσεις από
5/10/2009 μέχρι 30/11/2009.
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το πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2007-2013 και με βάση
τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005, δημιουργήθηκε το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο της Ελλάδας,
στο οποίο συμμετέχουν συλλογικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αγροτικής
ανάπτυξης και εμπλέκονται στην προώθηση θεμάτων που αφορούν στον αγροτικό τομέα και
στην ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών.
Σο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο έχει ως βασική
προτεραιότητα την ενίσχυση και βελτίωση των
συνεργασιών μεταξύ των φορέων και διοικήσεων
του
τομέα
αγροτικής
ανάπτυξης
που
δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Επιπλέον, έχει
ως στόχο την ανάπτυξη δικτύου πληροφόρησης σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο για τις μεταβιβάσιμες
Ορθές Πρακτικές, αλλά και τη διάχυση των
αποτελεσμάτων του Προγράμματος Αγροτικής
Ανάπτυξης. Επίσης, σκοπεύει να μεταφέρει
τεχνογνωσία και να προσφέρει τεχνική υποστήριξη
για τα σχέδια διατοπικής και διακρατικής
συνεργασίας του Άξονα LEADER.
Μέλη του δικτύου είναι οργανισμοί και φορείς που
εκπροσωπούν κατηγορίες δικαιούχων ή άλλα μέλη
που δραστηριοποιούνται σε πεδία σχετικά με τους
στόχους και αντικείμενα του Προγράμματος
Αγροτικής Ανάπτυξης σε Εθνικό επίπεδο, καθώς
και διοικητικές υπηρεσίες που εμπλέκονται με την
εφαρμογή του Προγράμματος σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο.
Βασικές κατηγορίες δραστηριοτήτων του Εθνικού

Αγροτικού Δικτύου αποτελούν η διεξαγωγή
ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, η οργάνωση
θεματικών συναντήσεων εργασίας και η έκδοση
ενημερωτικών εντύπων και πληροφοριακού υλικού.
Επιπλέον, το δίκτυο είναι υπεύθυνο για τη
δημιουργία ιστοχώρου με σκοπό την ενημέρωση
του κοινού για τις δραστηριότητες, τα έργα και τα
νέα του δικτύου.
Αντίστοιχα, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει συσταθεί το
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης, στο οποίο
συμμετέχουν τα Εθνικά Αγροτικά Δίκτυα των 27
κρατών μελών. τόχος του δικτύου είναι η
ανάπτυξη μέσων και τρόπων επικοινωνίας μεταξύ
των αγροτικών περιφερειών με σκοπό τη βελτίωση
της εφαρμογής της πολιτικής αγροτικής
ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει, ενδυνάμωση των ροών
πληροφόρησης και επικοινωνίας μεταξύ των
κρατών μελών, μεταβίβαση καλών πρακτικών,
εμπειρίας, καινοτομίας και ενθάρρυνση ενός
ευρύτερου και αποτελεσματικότερου επίπεδου
εμπλοκής και ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων σε
θέματα αγροτικής ανάπτυξης.

Η συκιά, ένα δέντρο οπωροφόρο με καρπούς εξαιρετικά
θρεπτικούς, πλούσιους σε θερμίδες και πολύ γευστικούς, καλλιεργείται για
νωπά και ξερά σύκα. ύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του Τπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων, η καλλιέργεια της συκιάς καλύπτει
περίπου το 0,2% της γεωργικής γης στην Ελλάδα.
Καλλιέργεια στην Ελλάδα

Καλλιεργητική Υροντίδα

Η συστηματική καλλιέργεια της συκιάς εντοπίζεται
κυρίως στην Πελοπόννησο (Μεσσηνία, Αρκαδία,
Λακωνία), στην Εύβοια (Κύμη) και σε μερικά νησιά
του Αιγαίου (Λέσβος, Άνδρος, Νάξος).
την Κρήτη, η συκιά δεν καλλιεργείται συστηματικά,
με ελάχιστες εξαιρέσεις μικρών εκμεταλλεύσεων.
Εντούτοις, υπάρχουν διάσπαρτα στην ύπαιθρο
αρκετά δέντρα.
Οι ποικιλίες που καλλιεργούνται στην Ελλάδα
διακρίνονται ανάλογα με το χρώμα των σύκων, σε
άσπρες και μαύρες και ανάλογα με το εάν
καρποφορούν μία ή δύο φορές το χρόνο, σε
μονόφορες ή δίφορες. Από τις άσπρες μονόφορες
ποικιλίες, πιο γνωστές είναι τα Καλαματιανά, τα
μυρναίικα, τα Κουμιώτικα και οι ποικιλίες
Αργαλαστής. τις μαύρες μονόφορες ποικιλίες
ανήκει η Βασιλική. Άλλες ποικιλίες είναι η Αϊδινίου,
τα μαύρα Αττικής και Μαρκοπούλου, τα Πολίτικα
και τα Ιστιαίας.

ΕΔΑΥΟ:
Μεγάλη ποικιλία εδαφών
Ευνοούν εδάφη με αρκετή οργανική ουσία
Απαιτείται καλή αποστράγγιση του χωραφιού
Απομάκρυνση ζιζανίων επιθυμητή
ΠΟΛΛΑΠΛΑΙΑΜΟ:
Μοσχεύματα (φυλλοφόρα ή βλαστών ενός έτους)
Εμβολιασμός
Παραφυάδες
ΚΛΙΜΑ, ΑΡΔΕΤΗ & ΛΙΠΑΝΗ:
Θερμοκρασία μεγαλύτερη από -12οC το χειμώνα
Απουσία
βροχοπτώσεων
και
υψηλής
ατμοσφαιρικής υγρασίας κατά την περίοδο
ωρίμανσης των καρπών
Ελαφρά ποτίσματα με σταθερή συχνότητα κατά
τη διάρκεια του καλοκαιριού
Λίπανση με άζωτο, φώσφορο, κάλλιο, κοπριά ή
και χλωρή λίπανση

ύνθεση του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου
ΠΑΕΓΕ

ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΣΗΝΟΣΡΟΥΙΑ

ΟΓΕΕΚΑ ΔΗΜΗΣΡΑ

ΕΘΙΑΓΕ

ΓΕΩΣΕΦΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ

ΟΠΕΓΕΠ

ΣΕΦΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΑ

ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ

ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΝΩΗ ΝΟΜΑΡΦΙΑΚΩΝ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΕΩΝ
ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΩΝ
ΤΝΔΕΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΩΝ ΣΡΟΥΙΜΩΝ
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ΠΑΝΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΣΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ

Υέτος, για πρώτη φορά η υνεταιριστική
Οργάνωση «ΤΚΙΚΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ
ΤΚΩΝ & ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΤΝ.Π.Ε. ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ» με έδρα στην
Καλαμάτα, θα παραλάβει βιολογικά σύκα
και σύκα ολοκληρωμένης διαχείρισης, λόγω
των αυξανόμενων απαιτήσεων της αγοράς
για προϊόντα ασφαλή και ποιοτικά.

Πλεονεκτήματα & Μειονεκτήματα
Η καλλιέργεια της συκιάς είναι μια καλλιέργεια με
αρκετά πλεονεκτήματα. Έχει πλούσιες βαθιές
ρίζες, που αναπτύσσονται ακόμα και μέσα σε
σχισμές βράχων, ενώ προσβάλλεται σπάνια από
ασθένειες. Σο 4ο ή 5ο έτος από την εγκατάσταση
του συκεώνα, το δέντρο δίνει αρκετούς καρπούς
και η απόδοσή του αυξάνεται προοδευτικά μέχρι
το 15ο χρόνο.
Ο παραγωγός έχει να αντιμετωπίσει και
συγκεκριμένους περιορισμούς. Κατά την περίοδο
ωρίμανσης των καρπών, οι βροχές και η υψηλή
ατμοσφαιρική
υγρασία
είναι
παράγοντες
ανεπιθύμητοι, διότι προκαλούν σχίσιμο των σύκων,
ξίνισμα και καταστροφή της παραγωγής. Ο
παραγωγός επίσης, πρέπει να δώσει ιδιαίτερη
προσοχή στα ώριμα νωπά σύκα, τα οποία είναι
πολύ ευπαθή κατά τη μεταφορά και δεν
διατηρούνται για πολλές ημέρες.
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Μέτρο
123Α
Σο Τπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Σροφίμων, εξέδωσε πρόσφατα Απόφαση για το καινοτόμων, με σκοπό τη βαθμολόγηση σχετικού κριτηρίου κατά την εξέταση υπαγωγής αιτήσεων
χαρακτηρισμό των παραγωγικών διαδικασιών μεταποίησης–τυποποίησης, ως καινοτόμων ή ενίσχυσης στις διατάξεις του Μέτρου 123Α του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007−2013,
προηγμένης τεχνολογίας και των παραγόμενων προϊόντων ή των μορφών εμπορίας τους, ως νέων ή για τη μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων.
Ειδικότερα, ως νέες ή προηγμένες παραγωγικές διαδικασίες μεταποίησης − τυποποίησης γεωργικών προϊόντων θεωρούνται:
χρόνου

υσκευασία σε κενό, απόλυτα ερμητική συσκευασία, συσκευασία σε
ελεγχόμενες ή τροποποιημένες ατμόσφαιρες

τις ήπιες θερμικές διεργασίες κατατάσσεται η παστερίωση υψηλής
θερμοκρασίας. Αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται λόγου χάριν στο γάλα, το οποίο
θερμαίνεται για μικρό χρονικό διάστημα σε υψηλή θερμοκρασία (παστερίωση
στους 71,7οC για 15 δευτερόλεπτα). Μετά την παστερίωση το προϊόν ψύχεται
ταχύτατα και στη συνέχεια συσκευάζεται.

Η συσκευασία υπό ελεγχόμενες ή τροποποιημένες ατμόσφαιρες αναφέρεται
στη δημιουργία ενός μείγματος αερίων, εντός της συσκευασίας,
διαφορετικού από την φυσιολογική σύσταση του αέρα, το οποίο έχει ως
στόχο την παράταση του χρόνου διατήρησης του προϊόντος ως νωπού υπό
ψύξη (0 – 4 οC).

Φρήση ήπιων
θερμοκρασίας

θερμικών

διεργασιών

συνδυασμένου

ελέγχου

Φρήση φυσικών αντιμικροβιακών συστατικών
Η συντήρηση και επιμήκυνση της διάρκειας ζωής των τροφίμων μπορεί
να επιτευχθεί με τη χρήση φυσικών αντιμικροβιακών ουσιών. Οι φυσικές
αντιμικροβιακές ουσίες μπορούν να απομονωθούν από φλοιούς, άνθη και
φύλλα φυτών, διάφορους ζωικούς ιστούς ή ακόμα και από
μικροοργανισμούς
και
αποτελούν
αποτελεσματικότερη
πηγή
αντιμικροβιακών παραγόντων σε σύγκριση με τους παραγόμενους
τεχνικά.

Η χρήση των συγκεκριμένων συστημάτων περιλαμβάνει συνεχή μέτρηση
κρίσιμων παραμέτρων της παραγωγής, όπως για παράδειγμα, θερμοκρασία,
πίεση, ταχύτητα, υγρασία, βάρος, κιλά ανά ώρα, κ.α., με χρήση κατάλληλων
αισθητήρων οι οποίοι ενημερώνουν έναν κεντρικό υπολογιστή, με τον οποίο
ο χρήστης μπορεί να επικοινωνεί μέσω μίας οθόνης αφής ή ενός πίνακα
ελέγχου.

Φρήση επιλεγμένων καλλιεργειών για παραγωγή ζυμούμενων προϊόντων

Τιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας

Η τεχνολογία της καλλιέργειας μικροοργανισμών αφορά προϊόντα όπως
αλλαντικά αέρος, γιαούρτια κ.α. υνίσταται στη χρήση και προσθήκη
μικροοργανισμών και εξασφαλίζει σταθερότητα των οργανοληπτικών και
ποιοτικών χαρακτηριστικών μεταποιημένων προϊόντων.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής επιτρέπουν, μέσω της χρήσης
λογισμικού και εξοπλισμού, τη βελτίωση της λειτουργίας μίας
επιχείρησης σε πολλά επίπεδα. ε συνδυασμό με τις τεχνολογίες
επικοινωνιών που μπορούν να παρέχουν απομακρυσμένη πρόσβαση
με εικόνα και ήχο, φωνητική ή γραπτή επικοινωνία, μπορούν να
αποτελέσουν ένα πολύ δυναμικό εργαλείο παροχής ηλεκτρονικών
υπηρεσιών προς τους πελάτες.

Ασηπτική επεξεργασία και συσκευασία
Η ασηπτική επεξεργασία αποτελεί μέθοδο αποστείρωσης κατά την οποία,
σε αντίθεση με την κλασσική μέθοδο αποστείρωσης, το προϊόν
αποστειρώνεται πριν καταλήξει σε προαποστειρωμένα υλικά συσκευασίας,
μέσα σε αποστειρωμένη ατμόσφαιρα. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για
την αποστείρωση μιας μεγάλης γκάμας κυρίως υγρών προϊόντων, όπως
γάλα, χυμοί φρούτων και συμπυκνώματα αυτών, κρέμες, γιαούρτι, κρασί,
αυγά, παγωτά κ.α.
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Φρήση συστημάτων συνεχούς ελέγχου των γραμμών παραγωγής

Ως καινοτόμα προϊόντα θεωρούνται:
 τα προϊόντα χαμηλών θερμίδων
 τα προϊόντα χωρίς προσθήκη συντηρητικών
 τα προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι
 τα προϊόντα µε υγιεινές ιδιότητες
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