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Ο κρίσιμος παράγοντας της διατροφής στη 
βιώσιμη και ανταγωνιστική κτηνοτροφία

Β ασική κατεύθυνση για τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
κτηνοτροφίας, σύμφωνα με τον κ.  
Γ. Ζέρβα, Καθηγητή και Διευθυντή του 
Εργαστηρίου Φυσιολογίας Θρέψεως & 

Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
είναι:

1. η συνεχής αύξηση της παραγωγικότητας του ζω-
ικού κεφαλαίου, που επιτυγχάνεται με την αύξηση 
της γαλακτοπαραγωγής ανά ζώο, τη βελτίωση της 
αναπαραγωγικής τους λειτουργίας, την επιμήκυνση 
της παραγωγικής ζωής των ζώων και τη μείωση των 
απωλειών για λόγους υγείας, και 

2. η ορθολογικοποίηση του κόστους παραγωγής, 
με χρησιμοποίηση ισόρροπων σιτηρεσίων με το 
βέλτιστο δυνατό κόστος και με τη μέγιστη δυνατή 
βελτίωση της όλης διαχείρισης της μονάδας.

Αν και στη χώρα μας υπάρχουν αρκετές μονάδες 
με υψηλή γαλακτοπαραγωγή, συγκρίσιμη με αυτήν 
των ευρωπαϊκών χωρών, εντούτοις η όλη διαχείριση 
των ελληνικών αγελαδοτροφικών μονάδων υπολεί-
πεται, κυρίως λόγω μη τήρησης και αξιολόγησης 
των επιμέρους παραγόντων που διαμορφώνουν το 
κόστος παραγωγής (αναπαραγωγή, διάρκεια παρα-
γωγικής ζωής, χρονικό διάστημα μεταξύ δύο τοκε-
τών κ.ά.). Σημαντικό στοιχείο επίσης, κατά τον κ. Γ. 
Ζέρβα, είναι η χορήγηση μη ισόρροπων σιτηρεσίων 
στα ζώα με συνέπεια  ή να μην εκπτύσσεται το παρα-
γωγικό δυναμικό των ζώων ή να γίνεται σπατάλη 
θρεπτικών συστατικών. Ως συνέπεια, και στις δύο 
αυτές περιπτώσεις, το κόστος διατροφής διαμορ-
φώνεται σε σχετικά υψηλά επίπεδα και κυμαίνεται 
από 50% έως 75% του συνολικού κόστους παραγω-
γής του αγελαδινού γάλακτος.

Οι παραπάνω κατευθύνσεις υλοποιούνται, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας της ΔΕΛΤΑ με το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών και άλλα ερευνητικά ιδρύμα-
τα και με όχημα το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ, που εφαρ-
μόζει η εταιρεία από το 2012. Η συνεργασία περιλαμ-
βάνει τη διεξαγωγή ερευνητικών προγραμμάτων και 
την παροχή τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης 
προς τους κτηνοτρόφους. Πιο συγκεκριμένα, για το 
2016 βρίσκονται σε εξέλιξη οι παρακάτω δράσεις: 

Α) Πρόγραμμα συμβουλευτικής για  
τη βελτίωση της διαχείρισης και της διατροφής 
των γαλακτοπαραγωγών μονάδων
Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιήθη-
καν ήδη με επιτυχία εκπαιδευτικές ημερίδες στις 12 
Μαΐου στις Σέρρες και στις 16 Ιουνίου στην Ξάνθη, 
με θέμα: «Ο κρίσιμος παράγοντας της διατροφής 
στη βιώσιμη και ανταγωνιστική κτηνοτροφία». 
Τις εκδηλώσεις παρακολούθησε με ενδιαφέρον πλή-
θος παραγωγών και εκπροσώπων των τοπικών κτη-
νιατρικών και γεωτεχνικών υπηρεσιών.

Διακεκριμένοι επιστήμονες και στελέχη της ΔΕΛΤΑ 
μίλησαν στους παραγωγούς για τη σημασία της 
ισόρροπης διατροφής στην παραγωγικότητα και 
την αναπαραγωγική λειτουργία των αγελάδων, κα-
θώς και για τη χρήση εναλλακτικών καλλιεργειών 
χονδροειδών ζωοτροφών, όπως τα ψυχανθή και το 
σόργο, για την ορθολογικοποίηση του κόστους πα-
ραγωγής. Παράλληλα, παρουσιάστηκε  μελέτη για 
την ωφέλεια νέων και πολλά υποσχόμενων καλλιερ-
γειών που μπορούν να εφαρμοστούν στη χώρα μας, 
όπως το σόργο και η κινόα (quinoa), με ικανοποιητι-
κά αποτελέσματα. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος, πραγματοποιή-
θηκαν επισκέψεις σε φάρμες των νομών Σερρών, 
Θεσσαλονίκης, Ξάνθης και Ροδόπης, με τη συμμετο-
χή επιστημόνων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών.  Πραγματοποιήθηκε συστηματική κατα-
γραφή των στοιχείων γαλακτοπαραγωγής, διατρο-
φής και αναπαραγωγής των ζώων κάθε κτηνοτροφι-
κής εκμετάλλευσης. 

Με βάση τα στοιχεία που συλλέγονται και την αξι-
ολόγησή τους από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθη-
νών, υπό την επίβλεψη του Καθ. Γ. Ζέρβα, υποβάλλε-
ται στον κτηνοτρόφο έκθεση προκειμένου να βελτι-
ωθεί η διαχείριση της μονάδας, να εξασφαλισθεί το 
ισόρροπο των σιτηρεσίων και να βελτιωθεί το κό-
στος παραγωγής.

Στις ημερίδες αναφέρθηκαν, επίσης, πρόσθετες 
δράσεις στήριξης της γαλακτοπαραγωγού κτηνο-
τροφίας από τη ΔΕΛΤΑ. Μέσω του Προγράμματος 
Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας σε συνεργασία με την 
Τράπεζα Πειραιώς εξασφαλίζεται η απαιτούμενη 
ρευστότητα στους παραγωγούς, ενώ με την προώ-
θηση καλλιεργειών, όπως τα ψυχανθή και το σόργο, 
μπορούν να εξασφαλισθούν εναλλακτικές λύσεις 
στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών ζώων. Οι εκ-
παιδευτικές ημερίδες συνεχίζονται σε όλη τη χώρα.

Β) Πειραματική μελέτη εναλλακτικών 
καλλιεργειών παραγωγής χονδροειδών 
ζωοτροφών
Σημαντική δράση του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ για 
το 2016 είναι η μελέτη εναλλακτικών καλλιεργει-
ών παραγωγής χονδροειδών ζωοτροφών. Σε συ-
νεργασία με το Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Πα-
ραγωγής Γιαννιτσών, πραγματοποιήθηκε σπορά 
κτηνοτροφικού σόργου, στο αγρόκτημα του  Ιν-
στιτούτου. Το πείραμα έχει σχεδιαστεί για να αξι-
ολογηθεί το σόργο σε σχέση με το καλαμπόκι, τό-
σο σε επίπεδο αγρού όσο και κτηνοτροφικής εκ-
μετάλλευσης (επίδραση στο κόστος διατροφής 
των ζώων και την παραγωγή του γάλακτος).

Ο κ. Β. Χριστοδούλου, Διευθυντής του Ινστι-
τούτου Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Γιαννι-
τσών,αναφερόμενος στα πλεονεκτήματα του 
κτηνοτροφικού σόργου, τόνισε μεταξύ άλλων ότι 
το σόργο μπορεί να καλλιεργηθεί τόσο για καρ-
πό, όσο και για χλωρή νομή και μπορεί για τη χώ-
ρα μας να αποτελέσει μια σημαντική χονδροειδή 
ζωοτροφή για τη διατροφή των μηρυκαστικών, 
ειδικά των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.

Ο κ. Ι. Χατζηγεωργίου, Επίκουρος Καθηγητής 
του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφε-
ρόμενος στις εναλλακτικές καλλιέργειες παραγω-
γής χονδροειδών ζωοτροφών, ανέλυσε τα πλεο-
νεκτήματα της καλλιέργειας των χορτοδοτικών 
ψυχανθών, σε συγκαλλιέργεια με τα σιτηρά, 
όπως αυτά προέκυψαν από τις μέχρι σήμερα πει-
ραματικές καλλιέργειες που πραγματοποίησε το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο πλαίσιο 
των δραστηριοτήτων του ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ. 
Μεγάλη ώθηση στην καλλιέργεια των χορτοδοτι-
κών ψυχανθών πρόκειται να δώσει και η αναμε-
νόμενη ένταξή τους στην συνδεδεμένη ενίσχυ-
ση. Για το κτηνοτροφικό σόργο ανέφερε ότι στις 
μεσογειακές περιοχές παρουσιάζει πλεονεκτήμα-
τα, καθόσον απαιτεί 25 - 50 % λιγότερο νερό για 
την ολοκλήρωση της καλλιέργειας και αποδίδει 
30% έως και 50% περισσότερη χλωρομάζα με την 
ίδια άρδευση. 

Η αξιολόγηση των πρώτων αποτελεσμάτων 
του προγράμματος βελτίωσης της διαχείρισης 
και της διατροφής των γαλακτοπαραγωγών αγε-
λάδων έγινε αντικείμενο αναφοράς στο 31ο ετή-
σιο επιστημονικό συνέδριο της Ελληνικής Ζωοτε-
χνικής Εταιρίας (5-7 Οκτωβρίου, Σέρρες). Επιπλέ-
ον στο 1ο διεθνές συνέδριο Agroecology 2016 (3-
4 Οκτωβρίου, Αθήνα) αναδείχθηκε η οικολογική 
και περιβαλλοντική διάσταση της ενσωμάτωσης 
στο σιτηρέσιο των αγελάδων προϊόντων (ζωο-
τροφές) από την καλλιέργεια των ψυχανθών, που 
αποτελούν και τον βασικό άξονα του ΣΧΕΔΙΟΥ 
ΔΡΑΣΗΣ ΓΑΙΑ. 

Ο Ιωάννης Βασταρδής, Δ/ντής «Ζώνης Συλλογής Γάλακτος 
ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε.» κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.




