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επικαιρότητα
Του Κώστα Κουκουμάκα

Κτηνοτροφικά
Ψυχανθή
Λιπαίνουν το έδαφος,
αντικαθιστούν τη σόγια
Η καλλιέργεια πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών φυτών συμβάλλει στην
οικονομική ανάκαμψη της χώρας, καθώς μειώνει τη χρήση λιπασμάτων
και τις εκροές συναλλάγματος για την εισαγωγή ζωοτροφών όπως η σόγια.

Σ

τη Νέα Μηχανιώνα, ο 27χρονος αγρότης Ανέστης Κάλφας ετοιμάζεται αυτή την
περίοδο να συγκομίσει 400
στρέμματα κτηνοτροφικό
κουκί και μπιζέλι. Στα οικογενειακά κτήματα καλλιεργούσαν επί δεκαετίες σιτηρά και βαμβάκι και, όταν ο Ανέστης αποφάσισε
πριν από οκτώ χρόνια να σπείρει κτηνοτροφικά
ψυχανθή, όπως κουκί και ρεβίθι, οι περισσότεροι
αγρότες της περιοχής τον αμφισβήτησαν. «Στις
ρίζες των ψυχανθών υπάρχουν αζωτοβακτήρια,
τα οποία δεσμεύουν το άζωτο, με αποτέλεσμα να
εμπλουτίζεται το έδαφος και να επωφελούνται
οι σπορές της επόμενης χρονιάς. Εχω πετύχει
παραγωγή σιτηρών αυξημένη έως και κατά 30%
σε χωράφια που την προηγούμενη χρονιά ήταν
σπαρμένα με ψυχανθή. Επιπλέον, οι νέες καλλιέργειες δεν χρειάζονται λιπάσματα και έτσι
μειώνεται το κόστος παραγωγής έως και 10 ευρώ ανά στρέμμα στα σιτηρά», εξηγεί.
Το κουκί, το ρεβίθι, το λούπινο, το μπιζέλι, ο
βίκος, το λαθούρι είναι οι μέχρι σήμερα υποτιμημένες ελληνικές καλλιέργειες που τώρα φαντάζουν ως η μεγάλη ευκαιρία των αγροτών και
των κτηνοτρόφων. Ενα ολόκληρο δίκτυο νέων
αγροτών, κτηνοτρόφων, γεωπόνων και ζωοτεχνών δεν εφαρμόζουν τίποτα περισσότερο από
την απλή, αλλά σοφή, συμβουλή των παππούδων τους, πως τα ψυχανθή «ξεκουράζουν το χωράφι» και έχουν θρεπτική αξία. Ιδανικά για τις
κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας, τα φυτά αυτά, που πήραν το όνομά τους από το σχήμα των
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ανθέων τους που μοιάζει με φτερά πεταλούδας
(στην Κρήτη η πεταλούδα αποκαλείται «ψυχή»),
απαιτούν ελάχιστο πότισμα και χρήση σκευασμάτων θρέψης και φυτοπροστασίας, με αποτέλεσμα να εξοικονομούνται χρήματα, νερό και
ενέργεια. Το πιο σημαντικό: οι σπόροι και ο σανός των κτηνοτροφικών ψυχανθών έχουν τέτοια ποσοστά πρωτεΐνης (από 30% το κουκί έως
40% το λούπινο), ώστε αντικαθιστούν επάξια
στα σιτηρέσια των ζώων την εισαγόμενη σόγια,
μεγάλο ποσοστό της οποίας προέρχεται από μεταλλαγμένες ποικιλίες.

Αυξάνονται τα στρέμματα

Τα εύκολα στην
καλλιέργεια ψυχανθή
αξιοποιούν ξηρικά
και άγονα χωράφια,
συγκαλλιεργούνται με
άλλα χειμερινά σιτηρά
και εμπλουτίζουν το
έδαφος με άζωτο.

Στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης ακολουθούμε τον Ανέστη Κάλφα στα χωράφια του, όπου
συγκαλλιεργεί σιτάρι και κτηνοτροφικό μπιζέλι, μια συνήθη πρακτική. Ο νέος αγρότης προσδοκά απόδοση 300 κιλά/στρέμμα και τιμή πώλησης γύρω στα 0,25 €/κιλό για το -ανάμεικτο
με σιτάρι- μπιζέλι.
Ο Σπύρος Γκίκας στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας
είναι επίσης ένας από τους πρώτους αγρότες
στην Ελλάδα που καλλιέργησαν κτηνοτροφικό
κουκί. Σήμερα σπέρνει ψυχανθή σε περίπου 500
στρέμματα, ευελπιστώντας σε παραγωγή 250
κιλά/στρέμμα. Ο ίδιος διαθέτει και εργοστάσιο
ζωοτροφών, στο οποίο παράγονται 200 τόνοι κάθε χρόνο. «Θα μπορούσε η ποσότητα να είναι διπλάσια, όμως δεν υπάρχει επαρκής παραγωγή
κτηνοτροφικών ψυχανθών, παρά τη δυναμική
που καταγράφεται», σημειώνει ο ίδιος.
Η αντικατάσταση της σόγιας με ψυχανθή είναι περισσότερο συμφέρουσα για κτηνοτρόφους

Για να πετύχουν οι κτηνοτρόφοι το ίδιο ποσοστό πρωτεΐνης στα σιτηρέσια των ζώων, χρησιμοποιούν μεγαλύτερη ποσότητα ψυχανθών συγκριτικά με τη σόγια.

KAΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΛΟΥΠΙΝΟΥ (επάνω). Από

αριστερά, μπιζέλι, λούπινο,
ρεβίθι, κουκί. Και τα τέσσερα
χειμερινά ψυχανθή χρησιμοποιούνται στην κτηνοτροφία
για τη διατροφή των ζώων.

© Αλέξανδρος Αβραμίδης, SHUTTERSTOCK
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επικαιρότητα

που καλλιεργούν εκτάσεις κυρίως για τις δικές
τους ανάγκες. Στην κατηγορία αυτή ανήκει ο
Στέλιος Βογιατζής, γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ενωσης Νέων Αγροτών, τον οποίο συναντήσαμε στην κτηνοτροφική μονάδα του στα
Βασιλικά Θεσσαλονίκης, την ώρα που αναμείγνυε κτηνοτροφικό μπιζέλι με κριθάρι για το σιτηρέσιο των 600 αιγοπροβάτων. Ο 38χρονος
αγρότης καλλιεργεί επίσης λούπινο και κουκί.
«Εκτός από τα θρεπτικά στοιχεία στο γάλα των
ζώων, το κόστος των ζωοτροφών για τις δικές
μου ανάγκες έχει μειωθεί έως και 50% χάρη στα
ψυχανθή», δηλώνει.

Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ
τη βιώσιμη
ανάπτυξη στον πρωτογενή
τομέα της οικονομίας, η
γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ
εφαρμόζει από το 2012 το
Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ. Στόχος
του προγράμματος είναι η αξιοποίηση της ελληνικής γης για
την παραγωγή πρωτεϊνούχων
ζωοτροφών, σε αντικατάσταση
των εισαγόμενων πρώτων
υλών, καθώς η διατροφή αποτελεί το 50-70% του συνολικού
κόστους εκτροφής.
Στην προσπάθεια αυτή, η
ΔΕΛΤΑ συνεργάστηκε με το
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών, στα αγροκτήματα του
οποίου καλλιεργήθηκαν επί
τριετία συνδυασμοί ψυχανθών-σιτηρών (βίκος-κριθάρι,
μπιζέλι-βρόμη, βρόμη-

Mε στόχο
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Τρέφει και τα κοτόπουλα

Το λούπινο μπορεί
να συνεισφέρει στην
αυτάρκεια της ελληνικής
κτηνοτροφίας,
αντικαθιστώντας τη σόγια
στα σιτηρέσια των ζώων.

κτηνοτροφικά κουκιά) σε διαφορετικής παραγωγικότητας
εδάφη (πλούσια-αρδευόμενα,
φτωχά-ξηρικά), διαφορετικές
ποικιλίες ψυχανθών-σιτηρών
και σε διαφορετικούς ποσοτικούς συνδυασμούς.
Η παραχθείσα χλωρομάζα
δοκιμάστηκε στη διατροφή
των ζώων σε αγελαδοτροφική
μονάδα της περιοχής ως
ενσίρωμα. Μελετήθηκαν δύο
ομοιόμορφες ομάδες αγελάδων, με μέση απόδοση 20 kg/
ημέρα/αγελάδα. Η μία ομάδα
διατράφηκε τυπικά, ενώ στο
σιτηρέσιο των αγελάδων της
άλλης ομάδας το ενσίρωμα του
αραβοσίτου αντικαταστάθηκε
πλήρως από ενσίρωμα βίκουκριθαριού και το σογιάλευρο
μειώθηκε σημαντικά.
Καθ’ όλη τη διάρκεια του
πειράματος τα βοοειδή και των

δύο ομάδων έδωσαν την ίδια
ποσότητα γάλακτος με την ίδια
περιεκτικότητα σε λίπος και
πρωτεΐνη. Με την αντικατάσταση, όμως, του ενσιρώματος
αραβοσίτου (χαμηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες) από
ενσίρωμα βίκου-κριθαριού
(υψηλότερη περιεκτικότητα σε
πρωτεΐνες) εξοικονομήθηκαν
0,8 kg σογιάλευρου/αγελάδα/
ημέρα, χωρίς καμία αρνητική
επίδραση στην υγεία και
την παραγωγικότητα των
αγελάδων. Μέχρι σήμερα,
το Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ έχει
πραγματοποιήσει 12 ημερίδες
και έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 700 καλλιεργητές
και κτηνοτρόφους ως προς
τα οφέλη των πρωτεϊνούχων
καλλιεργειών από ψυχανθή.
Περισσότερες πληροφορίες:
gaiaproject.vivartia.com

Ο Σταύρος Αργυρόπουλος, γεωπόνος-ζωοτέχνης,
είναι ένας εκ των ιδρυτών της Biogreco στη Σπάρτη, μιας πτηνοτροφικής μονάδας η οποία καλύπτει άνω του 70% της εγχώριας παραγωγής. Από
την πρώτη ημέρα, οι άνθρωποι της πρότυπης μονάδας που παράγει 200.000 βιολογικά κοτόπουλα
ετησίως αντικατέστησαν τη σόγια με το κτηνοτροφικό κουκί στη διατροφή των πτηνών. Το 2009
δημιούργησαν το δικό τους εργοστάσιο ζωοτροφών. «Αγοράζουμε κουκί από αγρότες στα Φάρσαλα, των οποίων την παραγωγή απορροφούμε εν
είδει συμβολαιακής γεωργίας. Είναι φθηνότερο
και έχει το ίδιο επίπεδο πρωτεϊνών με τη σόγια,
εφόσον διατεθεί στο κατάλληλο μείγμα. Κατ’ επέκταση, η διαφορά φαίνεται στη νοστιμιά του κρέατος», λέει ο κ. Αργυρόπουλος.
Ενα επιπλέον επιχείρημα για την καλλιέργεια
των ψυχανθών είναι η χορήγηση συνδεδεμένης
στρεμματικής ενίσχυσης, η οποία θα προκύπτει
κάθε χρόνο ανάλογα με τις καλλιεργούμενες
εκτάσεις. Ειδικοί εξηγούν ότι προς το παρόν,
σύμφωνα με τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική
(ΚΑΠ), είναι γνωστός ο ετήσιος προϋπολογισμός
για τα έτη 2015-2020 (περίπου 7 εκατ. ευρώ ετησίως), στοιχείο από το οποίο προκύπτει ότι η μέγιστη ενίσχυση θα φτάσει τα 17,5 €/στρέμμα.
Γιατί, λοιπόν, παρ’ όλα αυτά οι Ελληνες κτηνοτρόφοι δεν στρέφονται μαζικά στα εγχώρια
κτηνοτροφικά ψυχανθή έναντι της σόγιας, αφού
η τιμή τους είναι ανταγωνιστική και επιπλέον
υπάρχουν επιστημονικά τεκμηριωμένα αποτελέσματα στη γαλακτοπαραγωγή και στα υπόλοιπα ζωικά προϊόντα; Κτηνοτρόφοι και ζωοτέχνες
δέχτηκαν να μιλήσουν υπό τον όρο της ανωνυμίας, υποστηρίζοντας ότι έχουν αναφερθεί περιπτώσεις όπου γαλακτοκομικές εταιρείες υπέδειξαν στους κτηνοτρόφους το είδος και την
εταιρεία ζωοτροφών που θα έπρεπε να χρησιμοποιούν. Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες υπηρεσίες
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αν και επισήμως στηρίζουν την καλλιέργεια των ψυχανθών (το 2014 είχε ανακηρυχθεί
Ελληνικό Ετος Ψυχανθών), στην πραγματικότητα οι όποιες ενέργειες παραμένουν χωρίς κεντρικό συντονισμό, ενώ δεν υπάρχει επιστημονική υποστήριξη προς τους παραγωγούς.

Μειονέκτημα για τους αγρότες
η χαμηλή τιμή
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ζωοτροφών (ΣΕΒΙΖ), Ηλίας Μελισσουργός, επισημαίνει μία ακόμη κρίσιμη παράμετρο. Οι σπόροι των ψυχανθών, εξηγεί, σε αντίθεση με εκείνους της σόγιας, δεν παράγουν λάδι, επομένως η απορρόφησή τους από την κτηνοτροφία είναι μονόδρομος. Αυτό μειώνει την
εμπορική τους αξία και, βέβαια, δεν αποδίδει το
προσδοκώμενο κέρδος. «Αυτό σαφώς αποθαρρύνει τους παραγωγούς. Επιπλέον, ειδικά στην
Ελλάδα οι περισσότερες εκτάσεις είναι ορεινές
και σε όσες καλλιεργούνται οι αγρότες θα προτιμήσουν είδη που θα αποφέρουν υψηλότερο εισόδημα. Σε δεύτερο επίπεδο, η Ευρώπη παραμένει πρωτεϊνικά εξαρτημένη από τις ΗΠΑ», σημειώνει ο κ. Μελισσουργός. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΕΒΙΖ, οι ετήσιες ανάγκες της ελληνικής κτηνοτροφίας φτάνουν τα 3,5 - 4 εκατ. τό-

νους ζωοτροφής. Από αυτούς, το 60% αφορά στο
καλαμπόκι, το σιτάρι και το κριθάρι, το 20% στο
σογιάλευρο και το 10% στα διάφορα πίτουρα.

Στροφή στο λούπινο
Το τελευταίο μεγάλο στοίχημα γεωπόνων και
παραγωγών που στηρίζουν την καλλιέργεια και
την προώθηση κτηνοτροφικών ψυχανθών στην
Ελλάδα είναι το λούπινο, φυτό με πρωτεΐνη ισάξια με εκείνη της σόγιας (περίπου 40%), πλην
όμως με καλλιεργητικές απαιτήσεις μηδαμινές.
«Το λούπινο μπορεί να συνεισφέρει στην αυτάρκεια της ελληνικής κτηνοτροφίας αντικαθιστώντας τη σόγια στα σιτηρέσια των ζώων. Αυτό που
λείπει σήμερα από την Ελλάδα είναι οι βελτιωμένες γλυκές ποικιλίες του είδους από ντόπιους πληθυσμούς του φυτού, οι οποίοι έχουν “πικρούς”
καρπούς και απαιτείται κατάλληλη επεξεργασία
προτού καταναλωθούν από τον άνθρωπο ή τα
ζώα», επισημαίνει η γεωπόνος Αφροδίτη Ρήγα.

Ο Σπυροσ βογιατζησ

(επάνω) είναι από τους πρώτους
καλλιεργητές που ενσωμάτωσε τα
ψυχανθή, όπως το κτηνοτροφικό
κουκί (δεξιά, κάτω), στο καθημερινό
σιτηρέσιο των ζώων.

Και η Greenpeace
στηρίζει τα ψυχανθή

Τ

α ψυχανθή (λούπινο, κουκί, βίκος
κ.ά.) είναι οικονομικότερα από το
σογιάλευρο, η τιμή του οποίου
ακολουθεί κανόνες διεθνούς
χρηματιστηρίου και φέτος
αναμένεται να διαμορφωθεί στα 0,45 €/κιλό. Η
Ελενα Δανάλη, υπεύθυνη της εκστρατείας της
Greenpeace για τη βιώσιμη γεωργία, σημειώνει
ότι «η καλλιέργεια ντόπιων πρωτεϊνούχων κτηνοτροφικών φυτών συμβάλλει στην προσπάθεια
οικονομικής ανάκαμψης της χώρας, καθώς
μειώνει το έλλειμμα του αγροτικού ισοζυγίου
και τις εκροές συναλλάγματος». Σύμφωνα με
στοιχεία της περιβαλλοντικής οργάνωσης, κάθε
χρόνο οι εταιρείες ζωικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα δαπανούν σχεδόν
500 εκατ. ευρώ για την εισαγωγή σόγιας από
ΗΠΑ, Βραζιλία, Αργεντινή και άλλων πρώτων
υλών για ζωοτροφές.
Οι ακτιβιστές επικαλούνται στοιχεία του
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(γραφείο υπουργού/Τμήμα Κοινοβουλευτικού
Ελέγχου), σύμφωνα με τα οποία το 2011
καταγράφηκε εισαγωγή 265.000 τόνων
σογιόσπορου και 306.000 χιλιάδων τόνων
σογιόπιτας, από τους οποίους εκτιμάται ότι το
70% προήλθε από ποικιλίες μεταλλαγμένης
σόγιας που είναι εγκεκριμένες στην Ευρωπαϊκή
Ενωση. Υπολογίζεται ότι ετησίως στα κράτημέλη της Ε.Ε. καταναλώνονται 22 εκατ. τόνοι
πρωτεϊνικών τροφών, εκ των οποίων μόνο τα 6
εκατ. παράγονται εντός της Ε.Ε.
Στο μεταξύ, στα τέλη Ιουνίου, σε διεθνές συνέδριο στο Μονπελιέ της Γαλλίας, δύο Ελληνες επιστήμονες παρουσίασαν αποτελέσματα έρευνας
- πειράματος, που χρηματοδοτήθηκε από την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης,
αναφορικά με την εισαγωγή κτηνοτροφικών
ψυχανθών στη διατροφή προβάτων. Εκ των
βασικών συντελεστών της ήταν ο γεωπόνοςζωοτέχνης Θεόδωρος Μανουσίδης και ο γεωπόνος-γεωργοοικονομολόγος Αθανάσιος Ράγκος.
Σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε
το 2013, για ένα μήνα, σε κτηνοτροφική μονάδα
του βόρειου Εβρου, χορηγήθηκαν σε δύο
ομάδες 35 προβάτων δύο εναλλακτικά μείγματα
γαλακτοπαραγωγής, στο πρώτο εκ των οποίων
η κύρια πηγή αζωτούχων ουσιών ήταν το σογιάλευρο και στο δεύτερο το κτηνοτροφικό κουκί.
Η σύνθεση των μειγμάτων επελέγη έτσι ώστε
να είναι ενεργειακά και πρωτεϊνικά ισοδύναμα.
«Στα ζώα πραγματοποιήθηκαν γαλακτομετρήσεις και χημικές αναλύσεις της σύστασης του
γάλακτος. Διαπιστώσαμε σημαντικές διαφορές
στην πρωτεϊνο-περιεκτικότητα του γάλακτος
όταν τα ζώα διατρέφονται με κτηνοτροφικό
κουκί», εξηγεί ο κ. Μανουσίδης. Αναφορικά με
το οικονομικό σκέλος, οι επιστήμονες κατέληξαν
στο συμπέρασμα ότι, αν το κτηνοτροφικό κουκί
είναι διαθέσιμο σε τιμή έως και 0,40 €/κιλό,
τότε είναι συμφέρουσα η καλλιέργειά του. Αυτό
μπορεί να επιτευχθεί με τη συνεργασία των κτηνοτρόφων με τους παραγωγούς των ψυχανθών
και βέβαια με τη σπορά τους από τους ίδιους.
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