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Σχέδιο Δράσης «ΓΑΙΑ»
Μια πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ
για την υποστήριξη
της ελληνικής κτηνοτροφίας

Η

ΔΕΛΤΑ, στο πλαίσιο των
πρωτοβουλιών και των
δράσεων που πραγματοποιεί, με στόχο να συμβάλει
στην υποστήριξη, στην
ανάπτυξη και στη βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και ειδικότερα του τομέα της
ελληνικής γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας, στέκεται δίπλα στον κτηνοτρόφο και
πρωτοστατεί στις εξελίξεις για την παραγωγή αγνού και ποιοτικού ελληνικού
γάλακτος.
Η ΔΕΛΤΑ εφαρμόζει, από τον Ιανουάριο
2012, το Σχέδιο Δράσης «ΓΑΙΑ», που στόχος
του είναι η αξιοποίηση της ελληνικής γης
για την παραγωγή πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, σε αντικατάσταση των εισαγόμενων
πρώτων υλών (π.χ. σόγια).

Το Σχέδιο Δράσης «ΓΑΙΑ», με τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει, επιδιώκει την κινητοποίηση των διαθέσιμων δυνάμεων
στον χώρο της αγροτικής και της κτηνοτροφικής παραγωγής, ώστε να αξιοποιηθούν, με ρεαλιστικές προτάσεις και ιδέες, οι
παραγωγικές δυνατότητες του τόπου μας.
Συνεργάζεται στενά με γεωργούς, κτηνοτρόφους και επιστήμονες του γεωτεχνικού
κλάδου, με τη στήριξη και στενή συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας (πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα).
Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, η ΔΕΛΤΑ
έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δράσεις:
Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, εφαρμόζει ερευνητικό
πρόγραμμα. Καλλιεργεί κατά τη διάρκεια
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των τελευταίων τριών ετών στα αγροκτήματα του πανεπιστημίου ψυχανθή (βίκο,
μπιζέλι και κουκί) με σιτηρά (κριθάρι και
βρώμη). Τα ψυχανθή είναι πλούσια σε
πρωτεΐνες και συμβάλλουν στη βελτίωση
των εδαφών, για τον λόγο αυτό τους έχει
δοθεί προτεραιότητα στο πλαίσιο της
αγροτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι η δημιουργία επιστημονικών δεδομένων για τις συνθήκες συγκαλλιέργειας των φυτών αυτών και η αξιοποίησή τους στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών ζώων, εξασφαλίζοντας έτσι την
αξιοποίηση των αγρών ειδικά κατά τη χειμερινή περίοδο και την παραγωγή ελληνικών ζωοτροφών πλούσιων σε πρωτεΐνες.
Παρέχει εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μεταφέροντας τα νέα επιστημονικά
και τεχνικά δεδομένα και γνώσεις. Πραγματοποιεί ημερίδες και συναντήσεις σε όλη
την Ελλάδα, στις οποίες έμπειροι επιστήμονες παρέχουν αναλυτική πληροφόρηση
σχετικά με τις κατάλληλες καλλιεργητικές
πρακτικές και τους τρόπους αξιοποίησης
της παραγωγής για τη διατροφή των ζώων.
Μέχρι σήμερα, το Σχέδιο Δράσης «ΓΑΙΑ»
έχει εκπαιδεύσει περισσότερους από 700
καλλιεργητές και κτηνοτρόφους στις 12 εκπαιδευτικές ημερίδες που έχει διοργανώσει. Παράλληλα, έχει επικοινωνήσει τα οφέλη των πρωτεϊνούχων καλλιεργειών σε περισσότερες από 10 εκδηλώσεις και επιστημονικά συνέδρια του κλάδου. Συμβουλεύει
και καθοδηγεί τους παραγωγούς, ώστε να
αποφευχθούν αστοχίες και προβλήματα
κατά την καλλιέργεια ή την προετοιμασία
της ζωοτροφής. Εξασφαλίζει τον εργαστηριακό έλεγχο των καλλιεργειών τους, για
την αποτελεσματική διατροφή των γαλακτοπαραγωγών ζώων με αξιοποίηση των
ψυχανθών. Παράλληλα, ενημερώνει κάθε
ενδιαφερόμενο, είτε συμμετέχοντας σε
αντίστοιχες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και
δραστηριότητες είτε παρέχοντας γνώση
και ενημερωτικό υλικό, μέσω του site του
ΓΑΙΑ: http://gaiaproject.vivartia.com/.
Οι παραπάνω δράσεις είναι σημαντικές
προκειμένου να αναγνωριστεί η αξία και
να επεκταθεί η χρήση ελληνικών παραδοσιακών κτηνοτροφικών φυτών στη διατροφή των ζώων γαλακτοπαραγωγής. Ανάλογες ενέργειες συμβάλλουν στον περιορισμό της εξάρτησης της κτηνοτροφίας μας
από εισαγόμενες ζωοτροφές και στην αξιοποίηση και βελτίωση της αγροτικής γης.
Η ΔΕΛΤΑ, για περισσότερα από 60 χρόνια, μένει προσηλωμένη στη στρατηγική
της. Με καινοτόμες δράσεις και πρωτοβουλίες στηρίζει την ελληνική κτηνοτροφία,
την ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία, προσφέροντας προϊόντα υψηλής
ποιότητας.

