Σχέδιο Δράσης
«Γαία»
Συστράτευση δυνάμεων για το ελληνικό γάλα
Το Σχέδιο Δράσης «Γαία» αποτελεί ακόμη μία πρωτοβουλία της ΔΕΛΤΑ
ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε., που ξεκίνησε στις αρχές του 2012, με στόχο την ενδυνάμωση της πρωτογενούς παραγωγής και τη στήριξη της ελληνικής
κτηνοτροφίας. Η ΔΕΛΤΑ καινοτομεί για μία ακόμη φορά προχωρώντας
πέρα και πάνω από αυτό που ορίζει η δραστηριότητά της.

Αφορμή για τη γέννησή του αποτέλεσε η ανάγκη αντικατάστασης της ακριβής
μη γενετικά τροποποιημένης σόγιας στη διατροφή των αγελάδων. Το Σχέδιο Δράσης
«ΓΑΙΑ», στην εξέλιξή του, κινητοποίησε γεωργούς, κτηνοτρόφους, επιστήμονες του
γεωτεχνικού κλάδου, εταιρείες παραγωγής
σπόρων και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της

Αθήνας. Πλέον, συστρατεύει όλες τις δυνάμεις του χώρου, με πρωτόγνωρο, για τα ελληνικά δεδομένα του χώρου, συντονισμό
και ενδιαφέρον, και οδηγεί σε μια πραγματική μεταστροφή στη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή. Η μεγάλη ώρα είναι τώρα.
Όλοι αναζητούσαν νέες λύσεις και διεξόδους για τη διαχείριση προβλημάτων, που

ταλαιπωρούν τη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητά της και καταδικάζοντάς τη σε μαρασμό.
Η ΔΕΛΤΑ με το Σχέδιο Δράσης «Γαία»
συνδέει όλες αυτές τις ανάγκες, φέρνει
όλους τους ενδιαφερόμενους στο ίδιο τραπέζι και μετατρέπει τις προσδοκίες σε ένα
πραγματοποιήσιμο και ρεαλιστικό πλάνο.

Μέχρι σήμερα, σε περιοχές που δραστηριοποιείται η ΔΕΛΤΑ έγιναν 9 ΕνημερωτικέςΕκπαιδευτικές Ημερίδες για καλλιεργητές
και κτηνοτρόφους σχετικά με τις δυνατότητες των χειμερινών καλλιεργειών, καθώς
και τους εναλλακτικούς τρόπους διατροφής των αγελάδων με ντόπια κτηνοτροφικά
φυτά. Στις ημερίδες συμμετείχαν περισσότερα από 600 άτομα. Στο ίδιο διάστημα
σπάρθηκαν 10.000 στρέμματα με χειμερινές καλλιέργειες.
Μαζί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Η συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γ.Π.Α.) ξεκίνησε με την
καλλιέργεια 60 στρεμμάτων στο Αγρόκτημα του Πανεπιστημίου στην Αλίαρτο.
Στην έκταση αυτή έγινε μεικτή σπορά βίκου και κριθαριού, σε τρεις διαφορετικές
αναλογίες για την παραγωγή χλωρομάζας, που θα χρησιμοποιηθεί για τη διατροφή αγελάδων. Η συγκομιδή έγινε στις
20 Απριλίου 2013. Το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του
Γ.Π.Α. ανέλυε την παραγόμενη χλωρομάζα σε τακτά χρονικά διαστήματα για να
εκτιμηθεί η θρεπτική της αξία και η βέλτιστη αναλογία της συγκαλλιέργειας. Μετά τη συγκομιδή θα δοκιμαστούν και θα
αξιολογηθούν διαφορετικές τεχνικές ενσίρωσης. Με βάση τα στοιχεία παραγωγής, χημικής σύστασης και συνολικής
δαπάνης θα προσδιοριστεί το κόστος παραγωγής ανά κιλό τελικού προϊόντος.
Τέλος σε επόμενο βήμα, θα πραγματοποιηθεί έρευνα με τη συμμετοχή
φάρμας που συνεργάζεται με την Δέλτα, για τη διερεύνηση των αποδόσεων, από τη χρήση της χλωρομάζας μετά
από τη μετατροπή της σε ενσίρωμα.
Ευκαιρίες για εφαρμοσμένη έρευνα. Όπως φαίνεται από τα παραπάνω,
πρόκειται για μια συνεργασία με το Γ.Π.Α.
που θα προσφέρει ευκαιρίες για εφαρμοσμένη έρευνα και προοπτικές για αξιοποίηση των αποτελεσμάτων σε ευρεία
κλίμακα, αφού θα υπάρχουν όλα τα οικονομικά και τεχνικά δεδομένα για αξιο-

λόγηση και ενδεχομένως για βελτιώσεις.
Το ζητούμενο της συγκεκριμένης «Δράσης» είναι να καταγραφεί ποιος είναι ο
καλύτερος συνδυασμός της συγκαλλιέργειας Βίκου – Κριθαριού, ο βέλτιστος
τρόπος διαχείρισης της χλωρομάζας μετά τη συγκομιδή και ενσωμάτωσης
στο σιτηρέσιο των αγελάδων, με τρόπο που οι αποδόσεις των ζώων σε γάλα να είναι αντίστοιχες ή και καλύτερες
από εκείνες των συμβατικών σιτηρεσίων.
Όλα τα παραπάνω είναι καθοριστικά, προκειμένου να αναγνωριστεί η αξία και να
επεκταθεί η χρήση ελληνικών παραδοσιακών κτηνοτροφικών φυτών στη διατροφή
των ζώων γαλακτοπαραγωγής. Ανάλογες
δράσεις στοχεύουν στον περιορισμό της
εξάρτησης της κτηνοτροφίας από εισαγόμενες ζωοτροφές και στην αξιοποίηση
αγροτικής γης που σήμερα δεν καλλιεργείται τους χειμερινούς μήνες. Περισσότερες λεπτομέρειες και διαρκή ενημέρωση
σχετικά με την εξέλιξη του φιλόδοξου
και πολλά υποσχόμενου Σχεδίου Δράσης
ΓΑΙΑ, μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο
http://gaiaproject.vivartia.com

Το Σχέδιο Δράσης
«Γαία» προσβλέπει
στην κινητοποίηση
όλων των διαθέσιμων δυνάμεων της
αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής, προκειμένου να
αξιοποιηθεί το σύνολο των δυνατοτήτων
και ευκαιριών που
προσφέρει η ελληνική γη –απώτερος
στόχος η βιωσιμότητα και η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού γάλακτος και
των προϊόντων του.

