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Το τοπικό κέντρο
εκπαίδευσης
δεν λειτουργεί

Για τη β΄ δόση
ανησυχούν
οι Νέοι Γεωργοί
Κάπου 6.000 δικαιούχοι περιμένουν
στην ουρά για το «πράσινο πτυχίο»

ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗ
alexandris@agronews.gr

Μόνο 2.500 Νέοι Αγρότες έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια
κατάρτισης μέσω του ΕΛΓΟ Δήμητρα, με άλλους 6.000 δικαιούχους
του προγράμματος να περιμένουν
στην... ουρά. Αν και βρίσκονται σε
εξέλιξη τα προγράμματα εκπαίδευσης, το όλο χρονοδιάγραμμα έχει
πάει πολύ πίσω, με αποτέλεσμα να
υπάρχουν προβλήματα στις πληρω-

μές για τη β΄ και τη γ΄ δόση των
Νέων Γεωργών.
Ακόμα πιο έντονο είναι το πρόβλημα με τους δικαιούχους της
προηγούμενης
προκήρυξης
(2006), περίπου 1.500 άτομα, οι
οποίοι κινδυνεύουν να απενταχθούν αν δεν αποκτήσουν πιστοποιητικό κατάρτισης.
Κανείς, βέβαια, δεν μιλάει για
την ουσία του πράγματος, καθώς
ένα σεμινάριο θα πρέπει να γίνεται πριν την οποιαδήποτε εκκίνη-

ση ενός επαγγέλματος. Αντίθετα,
οι Έλληνες Νέοι Γεωργοί καλούνται πρώτα να απασχοληθούν στη
γεωργική τους εκμετάλλευση - οι
περισσότεροι ξεκίνησαν το 2010 και μετά να μάθουν πώς θα καλλιεργήσουν τη γη!
Να διευκρινίσουμε, πάντως, ότι δεν τίθεται θέμα για την αίτηση πληρωμής της β΄ δόσης, όπως
έγραφε η Agrenda την προηγούμενη εβδομάδα. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται το πιστοποιητικό για
να γίνει η πληρωμή.

Απαιτείται παρακολούθηση
25 ηµέρες επί 6 ώρες
Όπως αναφέρθηκε και στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Ένωση Νέων Αγροτών Κοζάνης στις 11
Μαρτίου, «η αγροτική επαγγελματική κατάρτιση των 150 ωρών του
προγράμματος Νέων Γεωργών α-

παιτεί 25 ημέρες με 6 ώρες ημερησίως είναι πολύ δύσκολη για ενήλικους οικογενειάρχες νέους αγρότες». Επίσης, ειπώθηκε ότι «από τους 8.500 Νέους Αγρότες υπόχρεους εκπαίδευσης 150 ωρών έχουν περάσει την διαδικασία μόνο οι 2500. Όλοι οι υπόλοιποι περιμένουν... Ίσως θα μπορούσε να
δεχθεί το ΥπΑΑΤ και άλλες εκπαιδεύσεις ή σεμινάρια από άλλους
φορείς που καλύπτουν την θεματολογία των 150 ωρών».
Σε τοπικό επίπεδο, «το πρώην
ΚΕΓΕ δεν είναι στελεχωμένο και
δεν λειτουργεί και οι 140 Νέοι Αγρότες Κοζάνης είναι ουσιαστικά
ακάλυπτοι, ενώ χρειάζονται τουλάχιστον 6 σεμινάρια των 25 ατόμων». Πάντως, γίνεται προσπάθεια
με εθελοντικό προσωπικό από άλλες περιοχές να οργανωθεί τουλάχιστον ένα σεμινάριο.

Κομμένοι λόγω ΟΓΑ από την επιστροφή πετρελαίου
Εκτός προκαταβολής της επιστροφής πετρελαίου έμειναν πολλοί αγρότες που δεν είχαν πληρώσει τις εισφορές τους στον ΟΓΑ το
2012. Κτηνοτρόφοι, πάντως, καταγγέλουν στην
Agrenda ότι η λίστα με τους ασφαλισμένους του
ΟΓΑ και η λίστα με τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες του ΚΕΠΠΥΟ, με βάση τις οποίες έγιναν οι πληρωμές, δεν ήταν επαρκώς ενημερωμένες. Έτσι, όσοι παραγωγοί έμειναν εκτός
της προκαταβολής χωρίς δική τους ευθύνη, τρέχουν από τη μία υπηρεσία στην άλλη για να μάθουν γιατί δεν πήραν επιστροφή φόρου από
το πετρέλαιο κίνησης. Πέρσι είχε δοθεί η δυνατότητα ενστάσεων για να διορθωθούν τα λάθη που προέκυψαν. Τώρα, τα περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε όποιον αγρότη ρωτήσει,
απαντούν ότι «δεν γνωρίζουμε τίποτα ακόμα».

Οµάδα εργασίας για την «κάρτα»
Στις 7 Μαρτίου, πάντως, δημοσιεύτηκε η α-
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ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ

Έχουν επανενεργοποιηθεί τα προγράµµατα εκπαίδευσης του
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα, αλλά το όλο χρονοδιάγραµµα έχει πάει πολύ πίσω.
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πόφαση με θέμα την οποία συστήνεται Ομάδα
Εργασίας με σκοπό την «εξέταση εναλλακτικών προτάσεων για τη δυνατότητα θέσπισης αγροτικού πετρελαίου κίνησης με μειωμένη φορολόγηση και με ταυτοποίηση δεδομένων για

κάθε αγρότη σε αντικατάσταση του σημερινού
συστήματος επιστροφής του ειδικού φόρου, ώστε να εξυπηρετούνται οι πραγματικές ανάγκες
στήριξης της παραγωγικής διαδικασίας».
Η Ομάδα Εργασίας αποτελείται από τους:
α. Μόσχο Κορασίδη, Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,
ως Πρόεδρο. Από το ίδιο υπουργείο συμμετέχουν οι Παναγιώτης Κοντόσθενος και Στυλιανός Κοκκίδης, υπάλληλο της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης.
β. Κυριάκο Μπαμπασίδη, γενικό διευθυντή του
ΟΠΕΚΕΠΕ και Γεώργιο Μονδέλο, προϊστάμενο
Διεύθυνσης Πληροφορικής του Οργανισμού.
γ. Από το υπουργείο Οικονομικών οι Ευδοκία
Βενιζέλου, Δημήτριος Νησίδης και Παναγιώτα
Γκόλφη.
δ. Ευδοξία Καψαλάκη, υπάλληλος της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης,
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
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ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΣ
Στη ζωική παραγωγή το εκ διατροφής κόστος καλύπτει το
60-80% του συνολικού κόστους των παραγόµενων προϊόντων
ανάλογα µε το προϊόν και το εφαρµοζόµενο παραγωγικό σύστηµα. ∆εδοµένου ότι οι εντατικότερης µορφής εκτροφές (π.χ.
αγελάδες γαλακτοπαραγωγής) καλύπτουν τις ανάγκες του ζωικού τους κεφαλαίου µε αγοραζόµενες, κυρίως, ζωοτροφές το
κόστος παραγωγής είναι συγκριτικά υψηλό. Το πρόβληµα αυτό
έχει καταστεί ιδιαίτερα σοβαρό το τελευταίο διάστηµα όπου οι
τιµές αγοράς κάποιων ζωοτροφών, όπως του σογιαλεύρου και
των δηµητριακών καρπών που χρησιµοποιούνται ευρέως στη
διατροφή των ζώων, έχουν αυξηθεί σηµαντικά.
Οι εκτροφείς (παραγωγοί), πιεζόµενοι από τις τιµές διάθεσης
των προϊόντων τους και από τις υψηλές τιµές των ζωοτροφών,
βρίσκουν ως µοναδική διέξοδο µείωσης του κόστους παραγωγής την περικοπή του σιτηρεσίου των ζώων. Αυτό όµως έχει
ως συνέπεια τη µείωση της παραγόµενης ποσότητας, π.χ. γάλακτος µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για το οικονοµικό αποτέλεσµα της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης, δεδοµένου ότι µειώνοντας µεν τα έξοδα (διατροφής), µειώνοντας και τα έσοδα
(από τη µειωµένη παραγωγή).
Η µόνη δυνατή και οικονοµικά βιώσιµη παρέµβαση του
παραγωγού είναι η µερική ή ο- ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
λική αντικατάσταση του σογια- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΕΡΒΑ*
λεύρου (η πιο ακριβή ζωοτροφή) σε ένα εξίσου ισόρροπο σιτηρέσιο χαµηλότερου κόστους.
Η αντικατάσταση, για παράδειγµα, του ενσιρώµατος αραβοσίτου, που έχει χαµηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, µε ενσίρωµα βικο-κριθής, που έχει υψηλότερη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, θα δώσει τη δυνατότητα µερικής ή ολικής αντικατάστασης του σογιαλεύρου στο σιτηρέσιο, µε αποτέλεσµα να µειωθεί
το κόστος διατροφής χωρίς να µειωθεί η παραγωγή γάλακτος.
Την πειραµατική αυτή εφαρµογή έχει οργανώσει το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και ∆ιατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών σε συνεργασία µε τη Βιοµηχανία Γάλακτος
∆ΕΛΤΑ, καλλιεργώντας στο Αγρόκτηµα Κωπαΐδας του Γ.Π.Α. κάποιες δεκάδες στρέµµατα βικο-κριθής για ενσίρωµα. Το ενσίρωµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί από αγελαδοτροφική µονάδα της
περιοχής όπου θα αντικαταστήσει το ενσίρωµα του αραβοσίτου
και µέρος ή όλη την ποσότητα του σογιαλεύρου στο µείγµα των
συµπυκνωµένων ζωοτροφών που χρησιµοποιεί η µονάδα.
Πέραν του οικονοµικού οφέλους που προκύπτει για την αγελαδοτροφική µονάδα, η καλλιέργεια βικο-κριθής για ενσίρωµα
δίνει την ευκαιρία διπλής καλλιέργειας σε ένα χρόνο γιατί αµέσως µετά τη συγκοµιδή της βικο-κριθής το χωράφι θα σπαρθεί
µε αραβόσιτο. Επίσης, η συγκαλλιέργεια ψυχανθούς (βίκου) µε αγρωστώδες (κριθής) µειώνει την ανάγκη αζωτούχου λίπανσης, οπότε µειώνεται και
το κόστος παραγωγής του ενσιρώµατος βικο-κριθής.

