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Η λύση στο πρόβλημα:
Αντί να ψάχνουμε για
μεταλλαγμένη σόγια
στις ζωοτροφές, μια
και οι κρίκοι στην αλυσίδα παραγωγής είναι
αρκετοί, αναζητήσαμε
να βρούμε έναν τρόπο που θα
βγάλει τη σόγια από τη ζωή
μας. Η απάντηση βρίσκεται στα
πρωτεϊνούχα ελληνικά κτηνοτροφικά φυτά που μπορούν
να αντικαταστήσουν τη σόγια
στα σιτηρέσια των ζώων, όπως
το κουκί, το ρεβίθι, το λούπινο
κ.λπ. Αν κάνουμε έναν ισολογισμό, θα δούμε ότι συμφέρει
από όλες τις απόψεις, αφού ως
καλλιέργεια είναι πιο οικονομικά, πετυχαίνουν χαμηλότερη
τιμή από τη σόγια και το ζώο
έχει καλύτερη συμπεριφορά
και απόδοση.

Οι θετικές αντιδράσεις των
παραγωγών: Αγρότες που καλλιεργούν ψυχανθή, παραγωγοί
ζωοτροφών και κτηνοτρόφοι,
όλοι συγκλίνουν στο εξής: Η
καλλιέργεια και η χρήση του
κτηνοτροφικού κουκιού τούς
συμφέρει. Αρκετοί είναι πλέον
οι εκτροφείς προβάτων και
αγελάδων που ισορροπούν τα
σιτηρέσιά τους με την προσθήκη των ψυχανθών, μειώνοντας
έτσι αισθητά το συνολικό κόστος των ζωοτροφών. Στην ίδια
κατεύθυνση κινούνται πλέον

Ας επωμιστεί ο καθένας το
μερίδιο της ευθύνης που
του αναλογεί: Πιέζουμε
τις μεγάλες εταιρείες
γαλακτοβιομηχανίας, καθώς
και το υπουργείο Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, να
πάρουν πρωτοβουλίες και να
δράσουν αφενός ενάντια στη
μεταλλαγμένη σόγια, αφετέρου
υπέρ των δικών μας χειμερινών
ψυχανθών. Οι μεν εταιρείες
ας κατανοήσουν το συγκριτικό
πλεονέκτημα που θα έχουν
τα προϊόντα τους εμπορικά,
εφόσον είναι απαλλαγμένα
από μεταλλαγμένη σόγια, και
το υπουργείο ας ενισχύσει τους
παραγωγούς ψυχανθών και
ας πιέσει τους τοπικούς κτηνοτρόφους για την εισαγωγή των
ψυχανθών στα σιτηρέσιά τους.
Πού βρισκόμαστε σήμερα; Οι
μεγάλες εταιρείες γαλακτοπαραγωγής έως ένα βαθμό έχουν
δεσμευτεί ότι θα παραγάγουν
απαλλαγμένα από τη σόγια
προϊόντα. Με χαρά είδαμε

και τον υπουργό Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων,
Αθανάσιο Τσαυτάρη, να
ανακοινώνει, πέρα από το γεγονός ότι το έτος 2014 θα είναι
αφιερωμένο στα ψυχανθή, ότι
το μέλλον για την κτηνοτροφία
είναι η απεξάρτηση της χώρας
μας από τη σόγια.
Φυτεύουμε τη λύση: Η
Greenpeace ενθαρρύνει τους
αγρότες να βάλουν όλο και
περισσότερο κουκί, ρεβίθι και
άλλα ψυχανθή, για να καλυφθεί
το κενό στην προσφορά.
Ταυτόχρονα, όμως, ενθαρρύνει
και τους υποστηρικτές της να
καλλιεργήσουν το δικό τους
κτηνοτροφικό κουκί και να
παραγάγουν το δικό τους γάλα.
Καλλιεργήσαμε πάνω από χίλια
στρ. κτηνοτροφικό κουκί με
χρήματα των υποστηρικτών
μας, το θερίσαμε, το μεταποιήσαμε σε ζωοτροφή και το πρώτο γάλα απαλλαγμένο πλήρως
από μεταλλαγμένη σόγια σε
λίγο θα είναι γεγονός. Αφού
οι απλοί πολίτες μπορούν να το
κάνουν αυτό, τότε μπορούν και
οι υπόλοιποι, από τον πιο μικρό
κτηνοτρόφο μέχρι και τη μεγαλύτερη γαλακτοβιομηχανία.

Οι εθελοντές της
περιβαλλοντικής οργάνωσης
έσπειραν και θέρισαν σε
περισσότερα από 1.000 στρ.
κτηνοτροφικό κουκί για
παραγωγή ζωοτροφών
χωρίς σόγια.
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Το πρόβλημα της μεταλλαγμένης σόγιας: Δύο χρόνια
πριν, σε αναλύσεις τυχαίων
δειγμάτων ζωοτροφής εντοπίσαμε σόγια μεταλλαγμένη κατά
90%, ακόμη και σε ζωοτροφές
πιστοποιημένων εταιρειών
γαλακτοβιομηχανίας για μη
μεταλλαγμένα προϊόντα.
Οι απλοί καταναλωτές -όλοι
εμείς δηλαδή- θέλουμε το
δικαίωμα της επιλογής στο
ράφι των σούπερ μάρκετ,
δηλαδή να γνωρίζουμε το γάλα
ή το κρέας που αγοράζουμε
αν προήλθε από ζώα
που έχουν τραφεί με
μεταλλαγμένη σόγια
ή όχι.

και οι ορνιθοπαραγωγοί, που
χρησιμοποιούν το κουκί σχεδόν
αποκλειστικά για τη διατροφή
των πουλερικών τους.
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SHUTTERSTOCK

«Διεκδικούμε το κουκί και το ρεβίθι», μας
λέει η κ. Ελενα Δανάλη -υπεύθυνη
στην Greenpeace για την εκστρατεία των
μεταλλαγμένων και τη βιώσιμη γεωργία-,
αναφερόμενη στο κτηνοτροφικό κουκί,
μια πολλά υποσχόμενη καλλιέργεια για
γεωργούς και κτηνοτρόφους.

ΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ο κ. Αλέξανδρος Συρρής, κτηνίατρος και διευθυντής
των σταθμών συλλογής γάλακτος της ΔΕΛΤΑ, μας μιλάει για
τα ψυχανθή και το πώς εντάχθηκαν στα σιτηρέσια της εταιρείας.
ΕΥΑIΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ:
«Ηρθε ο καιρός να επανέλθουμε στον παραδοσιακό τρόπο
διατροφής των ζώων...» μας
αναφέρει ο κ. Συρρής, μια και
η «ασταθής» πλέον σόγια δεν
επιτρέπει τον μακρόχρονο
σχεδιασμό για μια επιχείρηση.
«Δυστυχώς, αυτές οι καλλιέργειες χάθηκαν στο χρόνο μετά
την εδραίωση της σόγιας στην
αγορά, αλλά τα οφέλη τους
είναι πολλαπλά». Από πέρυσι,
η εταιρεία «ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα
Α.Ε.» βάζει σε εφαρμογή το
«σχέδιο δράσης ΓΑΙΑ», το
οποίο περιλαμβάνει ποικίλες
δράσεις, όπως:
• Ημερίδες ανά την Ελλάδα
ενημέρωσης των κτηνοτρόφων
και των παραγωγών της
εταιρείας -και όχι μόνο- για την
καλλιέργεια των ψυχανθών,
την ορθή διαχείρισή τους και
Νοέμβριος / Δεκέμβριος 2013

τους ποικίλους τρόπους ενσωμάτωσης στις ζωοτροφές.
• Τεχνογνωσία σε κτηνοτρόφους, με λεπτομερή σιτηρέσια
πλήρως απαλλαγμένα από
σόγια (π.χ. για αγελάδες μ.β.
600 κιλών, με μέση παραγωγή
γάλακτος 30 κιλά την ημέρα).
• Καλλιέργειες 10.000 στρ.,
το χειμώνα που πέρασε,
ψυχανθών και συγκαλλιέργειες
αυτών με χειμερινά σιτηρά.
• Πειράματα σε πραγματικές
συνθήκες στον αγρό και στους
στάβλους σε συνεργασία με
το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

“

Αθηνών για την επιστημονική
τεκμηρίωση του αν όντως η
αντικατάσταση της σόγιας είναι
εφικτή, χωρίς τη μείωση των
αποδόσεων των ζώων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οπως
μας επιβεβαιώνει και ο κ.
Συρρής, τα αποτελέσματα της
1ης πιλοτικής καλλιέργειας
του χειμώνα 2012-2013 είναι
θετικά και επαναλήψιμα.
Σε αγρόκτημα του ΓΠΑ, με
επικεφαλής τους καθηγητές Γ.
Ζέρβα και Ι. Χατζηγεωργίου,
συγκαλλιεργήθηκαν βίκος με

Απεδείχθη ότι η αντικατάσταση
της σόγιας είναι εφικτή και
συμφέρουσα, χωρίς τη μείωση
των αποδόσεων των ζώων.

κριθάρι και η παραγωγή του
σανού τους αντικατέστησε
μέρος της σόγιας και του
αραβοσίτου στα σιτηρέσια
αγελάδων. Τα επιστημονικά
δεδομένα έδειξαν ότι ο βίκος
και το κριθάρι επιτρέπουν
τη μερική ή ολική αντικατάσταση του σογιάλευρου στο
σιτηρέσιο, χωρίς να επηρεαστεί η παραγόμενη ποσότητα
γάλακτος και η χημική του
σύσταση. Εξοικονόμησαν 1,85
κιλά σογιάλευρου ανά ημέρα
και ανά αγελάδα, χωρίς καμία
δυσμενή επίδραση επί της
υγείας και της παραγωγικότητας των ζώων. Επιπλέον, οι
αγελάδες που παράγουν από
10 έως και 25 κιλά γάλακτος
δεν χρειάζεται καν να τραφούν
με σόγια, αλλά μπορούν να
λάβουν την απαραίτητη πρωτεΐνη από χειμερινά κτηνοτροφικά
ψυχανθή.

Η επόμενη μέρα
«Πλέον η χρήση της σόγιας
γίνεται αποτρεπτική και θα
πρέπει να δείξουμε το δρόμο.
Αν δημιουργηθεί η ζήτηση
για τα προϊόντα που ήταν
κάποτε αξιόλογα και χάθηκαν,
θα αυξηθεί και η προσφορά»,
μας λέει ο κ. Συρρής.
«Ετοιμαζόμαστε σε ένα μήνα
για τις επόμενες πιλοτικές
σπορές με μπιζέλι και κριθάρι, ενώ θα καλλιεργηθούν
φέτος από παραγωγούς μας
πάνω από 15.000 στρέμματα
με χειμερινά ψυχανθή.
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