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Υπεραξία 
δίνουν Halal
και Kosher

 ∆ιαχρονικό: Η πραγµατική 
ευτυχία έρχεται από τη χαρά να 
κάνεις κάτι καλά, από το ζήλο να 
δηµιουργείς καινούργια 
πράγµατα. Antoin de Saint-
Exupery

 Halal-Kosher: Οι όροι Halal & 
Kosher αναφέρονται στα 
επιτρεπόµενα προς κατανάλωση 
προϊόντα από τους θρησκευτικούς 
πληθυσµούς των µουσουλµάνων και 
εβραίων αντίστοιχα. Τα δύο αυτά 
πιστοποιητικά αποτελούν διαβατήριο 
για εξαγωγή των προϊόντων µας 
προς τις - τεράστιες σε µέγεθος - 
αγορές µουσουλµάνων και εβραίων, 
καθώς είτε απαιτούνται προκειµένου 
για την εξαγωγή (από τον νόµο ή το 

δίκτυο 
διανοµής), είτε 
λειτουργούν ως 
ανταγωνιστικό 
πλεονέκτηµα 
διείσδυσης στην 
αγορά. www.
globalgreece.gr 

 Ηλεκτρονική ενηµέρωση: Οι 
νέοι 18-24 ετών απευθύνονται κατά 
το 28% στα µέσα κοινωνικής 
δικτύωσης για την ενηµέρωσή τους, 
ενώ το 24% προτιµά την τηλεόραση. 
Στο γενικό πληθυσµό, τα µέσα 
κοινωνικής δικτύωσης προτιµά το 
51% των ατόµων µε πρόσβαση στο 
διαδίκτυο, µε το Facebook να έχει 
την πρωτιά µε 44%. Ακολουθούν 
Youtube µε 19% και Twitter µε 
10%. Το 96% των Ελλήνων 
στρέφονται στο διαδίκτυο για την 
ενηµέρωσή τους, καθώς κατά 74% 
ενηµερώνονται από τα social media, 
κατά 66% από την τηλεόραση, το 
34% ενηµερώνεται µέσω 
ραδιοφώνου και το 31% διαβάζει 
εφηµερίδες. newmoney.gr 

 ∆ίκυκλο-πρόβατο: Τη 
∆ευτέρα, 20 Ιουνίου 2016, το 
βράδυ, στο 14 χλµ Καλλονής 
-Άντισσας στη Λέσβο, µοτοσικλέτα 
µε οδηγό έναν 20χρονο και 
συνεπιβάτη 15χρονο, συγκρούστηκε 
µε διερχόµενο πρόβατο, µε 
συνέπεια τον τραυµατισµό και τη 
µεταφορά τους στο νοσοκοµείο. 
radiokalloni.gr
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Σχέδιο δράσης της ΔΕΛΤΑ 

Μόνο σε ομάδες 
αποδίδουν καλά
οι αγελάδες
Υψηλό κόστος διατροφής και χαμηλή 
παραγωγικότητα των ζώων, τα βαρίδια

ΤOY   ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
liamis@agronews.gr

Περιθώρια δραστικής βελτίωσης της 
αποδοτικότητάς τους, η οποία θα τους 
επιτρέψει να µειώσουν τα κοστολό-
γιά τους και να διεκδικήσουν µε κα-
λύτερους όρους τη µακροχρόνια βι-
ωσιµότητά τους, διαθέτει µεγάλος α-
ριθµός εγχώριων αγελαδοτροφικών 
µονάδων. Τα πεδία στα οποία µπο-
ρούν να γίνουν οι παρεµβάσεις εί-
ναι στην παραγωγική ζωή των ζώ-
ων που παραµένει χαµηλότερη έ-
ως και 1/4 συγκριτικά µε εκείνη σε 
φάρµες της Βόρειας Ευρώπης, ενώ 
υψηλό εξακολουθεί να είναι και το 
κόστος διατροφής, που κυµαίνεται 
από 50% έως και 75% του συνολικού 
κόστους λειτουργίας τους. 

Τα συµπεράσµατα αυτά προκύ-
πτουν από ευρήµατα του σχεδίου 
δράσης ΓΑΙΑ της ∆έλτα, που βασί-
ζονται σε επιτόπιες επισκέψεις ει-
δικών επιστηµόνων της βιοµηχανί-
ας και του Γεωπονικού Πανεπιστη-
µίου Αθηνών, σε εκτροφές στις Σέρ-
ρες, στη Θεσσαλονίκη και στη Ξάν-
θη, στις οποίες έγινε συστηµατική 
καταγραφή των στατιστικών γαλα-
κτοπαραγωγής, διατροφής, αναπα-
ραγωγής των ζώων κλπ.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία που πα-
ρουσίασε ο διευθυντής του Εργαστη-
ρίου Φυσιολογίας, Θρέψεως και ∆ια-
τροφής του Γεωπονικού Πανεπιστη-
µίου Αθηνών, καθηγητής Γιώργος 
Ζέρβας, συµπεραίνεται ότι αν και οι 
περισσότερες εκµεταλλεύσεις έχουν 
ικανοποιητικό µέγεθος και υψηλές 
αποδόσεις, εν τούτοις το κόστος πα-
ραγωγής του γάλακτος παραµένει υ-
ψηλ, ενώ η παραγωγική ζωή των α-
γελάδων είναι περίπου 20-25% χα-
µηλότερη εκείνων της Βόρειας Ευ-
ρώπης, µε συνέπεια να επιβαρύνε-
ται το κόστος παραγωγής. Η ποιοτι-
κή ανάλυση των στοιχείων, κατά τον 
καθηγητή, που µίλησε σε εκδήλω-
ση της γαλακτοβιοµηχανίας ∆έλτα 
στην Ξάνθη,  δείχνει επιπλέον ότι:

α. τα χορηγούµενα σιτηρέσια δεν 
είναι ισόρροπα, ως προς την ενέρ-
γεια και τις πρωτεΐνες, γεγονός που 
επηρεάζει αρνητικά την εκµετάλλευ-
ση της τροφής και την αναπαραγω-
γική λειτουργία των αγελάδων, και 

β. ενώ το εύρος της ηµερήσιας γα-
λακτοπαραγωγής είναι από12 έως 
και 65 κιλά, στις περισσότερες περι-
πτώσεις στα ζώα χορηγείται ένα σι-
τηρέσιο, το οποίο καλύπτει τη µέση 
ηµερήσια γαλακτοπαραγωγή. 

Αυτό, κατά τον κ. Ζέρβα συνήθως 
γίνεται από έλλειψη χώρων για οµα-
δοποίηση των ζώων µε βάση την πα-
ραγωγικότητά τους ή από εσφαλµέ-
νη αντίληψη και κακώς εννοούµενη 
απλοποίηση της διαδικασίας τροφο-
δοσίας, που είναι η σηµαντικότερη. 

Η συγκεκριµένη όµως διαχείριση 
του τρόπου τροφοδοσίας (διατροφής) 
έχει ως συνέπεια κάποια ζώα (υψι-

παραγωγά) να µην καλύπτουν τις α-
νάγκες τους, µε αποτέλεσµα να µην 
εκπτύσσουν στο µέγιστο την παρα-
γωγική τους ικανότητα και να επη-
ρεάζεται αρνητικά η αναπαραγωγι-
κή τους λειτουργία, και κάποια ζώα 
να υπερκαλύπτουν τις ανάγκες τους 
µε αποτέλεσµα τη σπατάλη θρεπτι-
κών συστατικών και αυξηµένο κό-
στος διατροφής.

Η οµαδοποίηση µειώνει 
το κόστος και αυξάνει 
την παραγωγικότητα 

Επιβάλλεται η οµαδοποίηση 
των αγελάδων, ανά µήνα 
περίπου, µε κριτήρια το ύψος 
της ηµερήσιας 
γαλακτοπαραγωγής και το 
φυσιολογικό στάδιο των 

αγελάδων (γαλακτοπαραγωγή, ξηρά περίοδος, µοσχίδες 
αναπαραγωγής), ώστε η διατροφή τους να είναι κατά το 
δυνατόν ακριβής και ισόρροπη», ανέφερε ο καθηγητής 
και εξήγησε ότι «Έτσι το µέσο κόστος διατροφής µιας 
αγελάδας σε γαλακτοπαραγωγή (περί τα 5 ευρώ/ηµέρα) 
θα αυξηθεί µέχρι 10% για τα υψιπαραγωγά ζώα, αλλά 
θα µειωθεί µέχρι και 40% για τα ζώα που δίνουν 
λιγότερο από 20 κιλά γάλα την ηµέρα και µέχρι 60% για 
τα ζώα που βρίσκονται στην ξηρά περίοδο». 
Συµπερασµατικά, όπως τονίστηκε, η οµαδοποίηση των 
ζώων και η ισόρροπη διατροφή κάθε οµάδας εξοικονοµεί 
αρκετά χρήµατα για την παραγωγή, αλλά επιπλέον 
βελτιώνει σηµαντικά την παραγωγικότητα των ζώων και 
τη µακροζωία τους, ενώ µειώνει τα προβλήµατα υγείας 
και το κόστος παραγωγής.

Υψηλό παραµένει 
το κόστος 

διατροφής των 
αγελάδων που 
κυµαίνεται από 

50% ως και 75% 
του συνολικού 

κόστους 
λειτουργίας µιας 

µονάδας. 
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κυµαίνεται 
από 50% έως και 75% 
του συνολικού κόστους 

λειτουργίας µιας φάρµας
χαµηλότερη εκείνων 
της Βόρειας Ευρώπης

Παραγωγική ζωή των αγελάδων

χαµηλότερη εκείνων χαµηλότερη εκείνων 

Παραγωγική ζωή των αγελάδωνΠαραγωγική ζωή των αγελάδων

κυµαίνεται κυµαίνεται 
περίπου

 20-25% 

 υψηλό
Κόστος διατροφής

«Πρωταρχικός στόχος κάθε κτηνο-
τροφικής εκµετάλλευσης είναι η οι-
κονοµική της βιωσιµότητα,  ιδιαίτερα 
σε µια περίοδο οικονοµικής κρίσης 
και στη συνέχεια η µεγιστοποίηση του 
κέρδους. Το οικονοµικό αποτέλεσµα 
µιας εκµετάλλευσης κρίνεται τελικά α-
πό το ισοζύγιο εισροών – εκροών (δα-
πανών-εσόδων), που είναι συνέπεια 
της παραγωγικότητας του ζωικού κε-
φαλαίου και της διαχείρισης της κτη-
νοτροφικής µονάδας ως προς τη δια-
τροφή, την αναπαραγωγή, την υγιει-
νή κ.ά.», ανέφερε ο κ. Ζέρβας, αλλά 
έσπευσε να επισηµάνει πως «οι πα-
ραγωγοί εστιάζουν τη λύση του προ-
βλήµατος της οικονοµικής βιωσιµό-
τητας σχεδόν αποκλειστικά στην αύ-
ξηση της τιµής του γάλακτος. 

Όµως, το ελληνικό αγελαδινό γά-
λα κάθε άλλο παρά σε ανταγωνιστική 
τιµή παράγεται (για αντικειµενικούς 
βέβαια λόγους), ενώ το καταναλωτι-
κό κοινό αδυνατεί να πληρώσει υψη-
λότερη τιµή και αντιδρά µε µείωση της 
κατανάλωσης». Κατά συνέπεια, κατά 

τον οµιλητή, η λύση του προβλήµατος 
πρέπει να εστιαστεί:

α. στην αύξηση της παραγωγικότη-
τας των ζώων µε αύξηση της γαλακτο-
παραγωγής ανά ζώο, βελτίωση της α-
ναπαραγωγικής τους λειτουργίας, επι-
µήκυνση της παραγωγικής ζωής των 
ζώων και µείωση των απωλειών από 
λόγους υγείας, και 

β. στη µείωση του κόστους παραγω-
γής µε χρησιµοποίηση ισόρροπων σι-
τηρεσίων µε το ελάχιστο δυνατό κό-
στος, και µε µέγιστη δυνατή βελτίω-
ση της όλης διαχείρισης της µονάδας.

Σηµειωτέον ότι η επίτευξη ποσοτι-
κών και ποιοτικών στόχων κατά την 
παραγωγή χονδροειδών ζωοτροφών 
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
εξασφάλιση της οικονοµικότητας και 
προκύπτει ως αποτέλεσµα εφαρµογής 
ορθών πρακτικών. Ως σηµαντικότεροι 
παράγοντες αναγνωρίζονται: το είδος 
και η ποικιλία του φυτού, τα µέρη του 
φυτού (φύλλα > στελέχη), το στάδιο α-
νάπτυξης των φυτών, η γονιµότητα του 
εδάφους, το κλίµα, η συντήρηση κ.ά.

Ισόρροπα σιτηρέσια για αύξηση παραγωγής

Αποτελεσµατικότητα 
Η παραγωγή χονδροειδών 
ζωοτροφών προϋπόθεση 

για την εξασφάλιση οικονο-
µικότητας µιας µονάδας
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Συµπεράσµατα από τα ευρήµατα του σχεδίου δράσης ΓΑΙΑ της ∆έλτα 
παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση της γαλακτοβιοµηχανίας στην Ξάνθη.

Ενδεδειγµένη εναλλακτική λύση 
για τη µείωση του διατροφικού 
κόστους των εγχώριων αγελαδο-
τροφικών γαλακτοπαραγωγικών 
µονάδων, µπορεί να αποτελέσει η 
χρήση του κτηνοτροφικού σόργου, 
καθώς πρόκειται για µια τροφή µε 
περισσότερη χλωροµάζα σε σχέση 
µε τον αραβόσιτο, που παράγεται 
µε σαφώς οικονοµικότερο τρόπο.

Όπως είπε ο επίκουρος καθη-
γητής του Εργαστηρίου Φυσιολο-
γίας, Θρέψης & ∆ιατροφής του Γε-
ωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών 
Ιωάννης Χατζηγεωργίου «η περί-
πτωση του σόργου στη Μεσόγειο 
παρουσιάζει σηµαντικά πλεονε-
κτήµατα αφού απαιτεί 25 ως και 
50% λιγότερο νερό για την ολο-
κλήρωση της καλλιέργειας και α-
ποδίδει 30 ως και 50% περισσότε-
ρη χλωροµάζα από τον αραβόσι-
το µε την ίδια άρδευση».

Ο επιστήµονας, από την ηµερίδα 
της ∆έλτα στην Ξάνθη, σηµείωσε 
ότι η µείωση του κόστους διατρο-
φής είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για την εξασφάλιση της βιωσιµότη-
τας κάθε κτηνοτροφικής µονάδας, 
τονίζοντας ότι ο σόργος αποδίδει 
ικανοποιητικά µε ως και 50% της 
αζωτούχου λίπανσης, που χρειά-
ζεται ο αραβόσιτος, ενώ δεν απαι-
τείται µεγάλη ποσότητα σπόρου. 

«∆οθέντος του συνεχώς αυξα-
νόµενου κόστους των εισροών για 
την καλλιέργεια αραβοσίτου, η ε-
πιλογή του σόργου για παραγωγή 
χονδροειδούς ζωοτροφής παρου-
σιάζει προφανές οικονοµικό πλε-
ονέκτηµα», τόνισε χαρακτηριστικά 
και πρόσθεσε ότι «η ταυτόχρονη ύ-
παρξη ποικιλιών ισοδύναµης πα-
ραγωγικότητας για την παραγωγή 
ενσιρώµατος ή σανού ή για απευ-
θείας βόσκηση προσφέρει ένα δι-
αχειριστικό πλεονέκτηµα».

Ο οµιλητής γνωστοποίησε, α-

κόµη, πως το Σχέδιο ∆ράσης ΓΑΙΑ 
της ∆ΕΛΤΑ σε συνεργασία µε το Γε-
ωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 
και το Ινστιτούτο Επιστήµης Ζω-
ικής Παραγωγής Γιαννιτσών ε-
γκατέστησε, για φέτος, πειραµα-
τικό αγρό σύγκρισης των ποσοτι-
κών και των ποιοτικών χαρακτη-
ριστικών καθώς και της οικονοµι-
κότητας της παραγόµενης χονδρο-
ειδούς ζωοτροφής, από ποικιλίες 
σόργου σε σχέση µε τον αραβό-
σιτο. Ταυτόχρονα αποφάσισε και 
τη δοκιµή της καλλιέργειας νέων 
φυτικών ειδών όπως η Κινόα για 
παραγωγή χονδροειδών ζωοτρο-
φών, δεδοµένου ότι σε προκαταρ-
κτικές δοκιµές στο Εργαστήριο Φυ-
σιολογίας διαπιστώθηκε υψηλή 
παραγωγή χλωροµάζας µε αυξη-
µένη περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες.

Οικονοµική λύση
Το κτηνοτροφικό σόργο 
είναι µια ζωοτροφή µε 

περισσότερη χλωροµάζα 
σε σχέση µε τον αραβόσιτο, 
που παράγεται µε σαφώς 

οικονοµικότερο τρόπο

Οικονομικό
πλεόνασμα
του αγρότη 
τo σόργο

Υπό δοκιµή και η καλλιέργεια 
της κινόα για παραγωγή 
χονδροειδών ζωοτροφών, 
που δίνει χλωροµάζα υψηλής 
περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες.


