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Άλλα μέτρα 
και σταθμά σε 
αποζημιώσεις
Με δύο µέτρα και σταθµά πληρώ-
νει αποζηµιώσεις ο ΕΛΓΑ. Τελευ-
ταίο παράδειγµα οι ζηµιές την ά-
νοιξη του 2016 σε Πιερία και Ηµα-
θία. Για την ίδια ζηµιά (100%) την ί-
δια µέρα, οι βαµβακοκαλλιεργητές 
της Πιερίας εισέπραξαν τη µισή α-
ποζηµίωση σε σχέση µε τους συνα-
δέλφους τους στην Ηµαθία. Το βλέ-
πουµε και θα το διορθώσουµε, λέ-
ει πάντως ο Κουρεµπές. σελ. 10, 16

Τα χάνουν όλα   
οι συνεταιρισμοί
Σε εξαγορές µπιτ παρά από ιδιωτι-
κά συµφέροντα οδηγούν συνεται-
ριστικές µπράντες το πεπερασµένο 
θεσµικό πλαίσιο και τα ασφυκτι-
κά περιθώρια προσαρµογής στον 
ισχύοντα συνεταιριστικό νόµο. Σε 
ξένα χέρια, αυτή τη φορά του δη-
µοσίου, φαίνεται πως καταλήγει, 
όµως, κι ένα µεγάλο κοµµάτι από 
τις παραγωγικές εγκαταστάσεις 
συνεταιρισµών, που οδεύουν σε 
καθεστώς εκκαθάρισης. σελ. 46-47

Δάνεια Πειραιώς   
μέχρι 5.000 ευρώ 
Το νέο προϊόν «Μικρο-χρηµατοδότηση 
Αγροτών» έως 5.000 ευρώ, ξεκίνησε να 
προσφέρει η Τράπεζα δίνοντας τη δυ-
νατότητα στους παραγωγούς να αντιµε-
τωπίσουν έκτακτες υποχρεώσεις. σελ. 11

Στα Leader ενσωµατώθηκε τελικά 
η Μεταποίηση για τους επαγγελ-
µατίες αγρότες, µε το υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης να εκδίδει 
πρόσκληση µόνο για το σκέλος του 
Μέτρου, που αφορά ιδιώτες επιχει-
ρηµατίες και µεγάλες βιοµηχανίες. 

Από τα 600.000 ευρώ ξεκινά η µι-
κρότερη επένδυση, για να µπει κά-
ποιος στο Μέτρο 4.2.1, που προκη-
ρύχθηκε για πρώτη µεταποίηση α-
γροτικών προϊόντων, µε προτεραι-
ότητα µάλιστα σε όσους έχουν κε-
φάλαια στο εξωτερικό. σελ. 27-30

Όλοι εκτός   
των αγροτών,
στη μεταποίηση 
Βγήκε η προκήρυξη στο Μέτρο 4.2.1 

Τα Leader θα περιμένουν οι αγρότες 
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  Πληρωμές στα βιολογικά   
Μετά τα µέσα Μαΐου, προγραµµα-
τίζεται ν’ αρχίσουν πάλι κάποιες 
αξιόλογες πληρωµές κοινοτικών 
ενισχύσεων. Σε πρώτη προτεραι-
ότητα οι συνδεδεµένες στη ζωική 

παραγωγή, στη συνέχεια βιολο-
γικά των ετών 2014 και 2015, µε-
τά υπόλοιπα παλαιών επιδοτήσε-
ων και στο τέλος, δηλαδή Ιούνιο, 
εξόφληση εξισωτικής 2016. σελ. 6

ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο
Η ζηµιά από την περσινή 
ξηρασία δηµιουργεί 
έλλειµµα και τη νέα σεζόν.
Περισσότερα εµπορεύµατα
σελ. 21-22, 35-36

TIMEΣ ΑΓΟΡΑΣ 
(ευρώ / τόνο Fob)

ΝΕΑ ΣΟ∆ΕΙΑ 
240
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Τυροκόµοι και βιοµήχανοι σε 
όλη τη χώρα φτιάχνουν κλίµα 
µειώσεων, µε πρόσχηµα τη 
συµφωνία CETA, που δεν πέρασε 
καν από τη Βουλή. σελ. 26, 31

Άρχισαν πιέσεις 
στο αιγοπρόβειο

Με στόχο την αφαίρεση του χαλκού 
που περιέχουν, επιτήδειοι κλέβουν 
τους µετασχηµατιστές στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης, αφήνοντας 
στεγνά τα χωράφια. σελ. 12-13

Έγιναν άφαντοι 
µετασχηµατιστές

Κανονικά η χρηµατοροή από τα 
Σχέδια Βελτίωσης προς την αγορά 
νέων αγροτικών µηχανηµάτων χωρίς 
µειώσεις ή αποκλεισµούς είναι η 
δέσµευση των αρχών. σελ. 40-41

Εντός εβδοµάδος
η προδηµοσίευση

Μέχρι 240 FOB
σκληρά οι Καναδοί
Θετικό σηµάδι για τις διεθνείς τιµές 
στο σκληρό τα 240 ευρώ ο τόνος, που 
δίνουν οι Καναδοί για τα καλά σιτάρια 
νέας εσοδείας. ∆εν ανταποκρίνονται 
προς το παρόν οι Ιταλοί. σελ. 21, 22

Εδώ βρίσκεις
τα πάντα Freskon 

  
Μια ζωή υαλώδη  
και πρωτεΐνες 
Σφιχτός στα παζάρια αλλά δεν 
έχει αφήσει κανέναν απλήρωτο 
ο παλιός των σιτηρών. σελ. 50

Μεγάλο το ρίσκο 
για αγροεπιχειρείν   
Πρόσθετες αγωνίες και ρίσκα 
µεταφέρει στους αγρότες η 
εγχώρια κακοδιοίκηση. σελ. 10-11

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΩΝ
ΠΡΟΪΟΝ 21/4

Σιτάρι σκληρό
Καλαµπόκι
Βαµβάκι
Ελαιόλαδο

213
180

80,10
3,92

27/4

213
180

80,69
3,98

264
190

77,46
2,30

 

Σιτάρι και καλαµπόκι: ευρώ/τόνος,
βαµβάκι: σεντς/λίµπρα, ελαιόλαδο: ευρώ/κιλό 
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ΕΝΘΕΤΟ

Ακτινίδια σε πορτοκαλί 
χρώµα αλλά και 
σηµαντικά deals έχει να 
δείξει η φετινή Freskon 
στη Θεσσαλονίκη. σελ. 20

Petros
Sticky Note
http://www.agronews.gr/files/1/PDF/Agrenda_pdf/598_agrenda.pdf
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Ένα drone έδειξε τη βέλτιστη 
ημερομηνία τρύγου Μαλαγουζιάς 

  Δοκιμαστική μελέτη για τη χρήση μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων 
από το πρώτο κλάδεμα έως τον τρυγητό στους αμπελώνες Γεροβασιλείου

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Αποδοτικό εργαλείο διαχείρισης δύο κρί-
σιµων παραµέτρων για την παραγωγή 
ποιοτικού κρασιού, του νερού άρδευσης 
σε όλη την έκταση του αµπελώνα, αλ-
λά και του προσδιορισµού του ακριβούς 
σηµείου ωρίµανσης των σταφυλιών, ώ-
στε να αξιολογηθεί η κατάλληλη στιγµή 
για τον τρύγο, µπορεί να αποβεί η χρήση 
των µη επανδρωµένων εναέριων οχηµά-
των (σ. σ. UAVs), σε συνδυασµό µε κάµε-
ρες, που λειτουργούν στο ορατό και το υ-
πέρυθρο φάσµα.

Η συγκεκριµένη µέθοδος, όπως προέ-
κυψε από σχετική µελέτη σε αµπελώνες 
του κτήµατος Γεροβασιλείου, µε παρακο-
λούθησή τους από τον Απρίλιο µέχρι και 
τον Αύγουστο του 2015, παρέχει πληθώ-
ρα πλεονεκτηµάτων για τον αµπελουργό.

Μεταξύ αυτών είναι η ταχύτατη χαρτο-
γραφική απεικόνιση της καλλιέργειας σε 
µεγάλη κλίµακα, η εκτίµηση συµπερασµά-
των για την ποιότητα και την εξέλιξη της α-
νάπτυξης των φυτών, ο εντοπισµός ασθε-
νειών που δεν είναι εµφανείς µε µια πρώ-
τη µατιά αλλά επιτυγχάνεται χάρη στην α-
πεικόνιση του αµπελώνα όχι µόνο στο ο-
ρατό, αλλά και στο υπέρυθρο φάσµα ηλε-
κτροµαγνητικής ακτινοβολίας και η πιο α-
ποτελεσµατική διαχείριση του αµπελώνα. 
Η αυξηµένη επιτήρηση δε, θα µπορούσε 
να επιτρέψει την περαιτέρω καλύτερη δι-
αχείριση των καλλιεργειών και ίσως ακό-
µη και σε συνδυασµό µε αισθητήρες εδά-
φους να αυξήσει την παραγωγικότητα και 
την ποιότητα των καλλιεργειών.

Η παρακολούθηση αφορούσε όλη την 
κατάσταση του αµπελώνα από το πρώτο 
κλάδεµα µέχρι και τον τρύγο, µε στόχο να 
µελετηθούν οι παράµετροι της ξηρασίας 
και του επιπέδου ωρίµανση των σταφυ-

λιών, ενώ στο µικροσκό-
πιο της µελέτης βρέθηκε η 
ποικιλία Μαλαγουζιά, όπως 
εξήγησε στην Agrenda η φοι-
τήτρια Ειρήνη Σουµπρί, η οποία 
µαζί µε τους καθηγητές Πέτρο Πατιά 
και Βασίλειο Τσιούκα, από τη Σχολή Αγρο-
νόµων και Τοπογράφων Μηχανικών του 
ΑΠΘ, έχουν εκπονήσει τη σχετική µελέ-
τη, µε τη βοήθεια και της εταιρείας Οικο-
ανάπτυξη ΑΕ, η οποία προσέφερε το τε-
χνολογικό εξοπλισµό.

«Έγινε ο υπολογισµός δύο δεικτών 
και συγκεκριµένα του δείκτη βλάστησης 
και χλωροφύλλης που παρέχει το µηχα-
νισµό για φωτοσύνθεση, καθώς συνδέε-
ται µε την απορρόφηση του φωτός του ή-
λιου», αναφέρει η κ. Σουµπρί, και διευκρι-
νίζει: «ως εκ τούτου συνδέεται άµεσα µε 
την ικανότητα των φυτών για φωτοσύν-
θεση και παραγωγικότητα, ενώ το ποσό 
της χλωροφύλλης στα φύλλα είναι στε-
νά συνδεδεµένο µε το στρες και την ηλι-
κία του φυτού» (σ.σ. εικόνα 2). 

Σύµφωνα µε την ερευνήτρια οι διακρι-
τές οµάδες του δείκτη βλάστησης ήταν πέ-
ντε και συγκεκριµένα το ακάλυπτο έδα-
φος, η χαµηλή βλάστηση, η µέτρια βλά-
στηση, η υψηλή βλάστηση και η πολύ υ-
ψηλή βλάστηση, ώστε να δίνεται η δυνα-
τότητα παρακολούθησής της σε όλη την 
έκταση της καλλιέργειας µέσω της διεξα-
γωγής µιας πτήσης. Οι οµάδες του δείκτη 
χλωροφύλλης αντίστοιχα ήταν δύο, ήτοι η 
καλή υδατική κατάσταση (σ. σ. υγιές φυ-
τό) κι η πιθανότητα υδατικού στρες (σ.σ. 
ασθένεια). «Κατά συνέπεια είναι δυνα-
τός ο εντοπισµός πιθανού προβλήµατος 
στις περιοχές του αµπελώνα», τονίζει η ί-
δια και συµπληρώνει πως «για να επιβε-
βαιωθεί κάθε εκτίµηση έπρεπε να γίνει 
συσχέτιση µε δείγµατα καρπών που συλ-
λέχθηκαν δύο ηµέρες πριν τον τρύγο».

Στο 70% η εκτίµηση
του υδατικού στρες
Μετά από µελέτη, ο δείκτης χλωροφύλλης υπέδειξε την 
20η Αυγούστου 2015 ως βέλτιστη ηµεροµηνία τρύγου, 
διότι εκείνη τη µέρα η πιθανότητα υδατικού στρες ήταν 
ελάχιστη. «Η συσχέτιση των αποτελεσµάτων των 
δειγµατοληψιών µε τον δείκτη που υπολογίστηκε για 
την ωριµότητα του σταφυλιού έφτασε στο 70%. 
Εποµένως, ο δείκτης αυτός µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
για την εκτίµηση της υγείας του φυτού και την 
πιθανότητα υδατικού στρες µε 70% βεβαιότητα» 
επισηµαίνεται. Κατά τους µελετητές, η υιοθέτηση των 
κατάλληλων προσεγγίσεων επεξεργασίας µπορεί να 
µετατραπεί σε αποτελεσµατικό εργαλείο στη διαχείριση 
της αµπέλου. Σε σχέση δε, µε τα πλεονεκτήµατα των µη 
επανδρωµένων αεροσκαφών τονίζεται ότι τα UAVs 
έχουν δείξει ελπιδοφόρες δυνατότητες στην συλλογή 
γεωργικών στοιχείων, καθώς µπορούν να πετάξουν 
κάτω από σύννεφα, κατ’ επανάληψη, γρήγορα, µε 
χαµηλό κόστος και ασφαλέστερες συνθήκες.

Τα UAVs είναι ευέλικτα ως προς 
το ύψος και τον χρόνο πτήσης 
και παράγουν αποτελέσµατα 
πολύ υψηλής ανάλυσης που είναι 
κατάλληλα για την παρατήρηση της 
βλάστησης, κάτι που µέχρι στιγµής 
δεν ήταν εφικτό.

Ευέλικτα
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