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Η αντικατάσταση της σόγιας με εγχώριες ζωοτροφές είναι το θέμα ημερίδας που 
θα γίνει στη Λάρισα. 

Στιγμιότυπο από την ημερίδα της 
Δέλτα στο Πλατύ Ημαθίας. 
H Δέλτα στα πλαίσια ενός προγράμματος για την αντικατάσταση εισαγόμενου 
σογιάλευρου από εγχώριες ζωοτροφές στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών 
αγελάδων, πραγματοποιεί ημερίδα την Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012, στο Imperial της 
Λάρισας, και ώρα 11:30, με θέμα: «τη διατροφή των αγελάδων και των 
αιγοπροβάτων». 
 
Κεντρική συνιστώσα της ημερίδας θα είναι η αντικατάσταση της σόγιας από εγχώριες 
πρωτεϊνούχες ζωοτροφές και η διερεύνηση των δυνατοτήτων για καλλιέργεια 
κτηνοτροφικών φυτών , που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των ζώων.  
 
Στη συζήτηση θα συμμετέχουν επιστήμονες από ΔΕΛΤΑ, τη θυγατρική της Εταιρεία 
ζωοτροφών «ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ», καθώς και γεωπόνοι εταιρειών πώλησης σπόρων 
κτηνοτροφικών φυτών, που μπορούν να προτείνουν πιθανές λύσεις, κατάλληλες για 
την περιοχή. 
 
Ημερομηνία διεξαγωγής: Τρίτη 20 Νοεμβρίου 2012 
 
Τόπος διεξαγωγής: ΛΑΡΙΣΑ IMPERIAL HOTEL, Λεωφόρος Φαρσάλων 182, 
Λάρισα, 41335 
Τηλ: 2410 687600 
 
Ώρες διεξαγωγής: 11:00π.μ-13:00μ.μ 

Όπως επισημαίνει σχετικά η γαλακτοβιομηχανία: «Εμείς στη ΔΕΛΤΑ πιστεύουμε ότι 
η στροφή στην εγχώρια γεωργική παραγωγή μπορεί να περιορίσει την εξάρτηση από 
ακριβές εισαγόμενες ζωοτροφές όπως η σόγια, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων, 
στα οποία περιλαμβάνεται φυσικά και το γάλα. 



Μιλώντας για αλλαγές στην εγχώρια γεωργική παραγωγή, εννοούμε κυρίως την 
επιστροφή στην καλλιέργεια ψυχανθών που είναι κατάλληλα για ζωοτροφή, είναι 
πλούσια σε πρωτεϊνες, δεν απαιτούν πολύ νερό και κυρίως φυτεύονται το χειμώνα, 
ενώ η συγκομιδή τους γίνεται την άνοιξη, λίγο πριν τη σπορά των εαρινών 
καλλιεργειών (όπως το καλαμπόκι). Έτσι τα ίδια χωράφια καλλιεργούνται 2 φορές το 
χρόνο, άνοιξη και φθινόπωρο. 

Επιπλέον τα ψυχανθή αποδίδουν στο έδαφος άζωτο λιπαίνοντάς το , περιορίζοντας 
την ανάγκη (και το κόστος) της χρήσης λιπασμάτων. 

Εφαρμόζουμε από τις αρχές του 2012, μια σειρά από Δράσεις, κάτω από το γενικό 
τίτλο «Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ» , που αποσκοπούν στη συστηματική εκπαίδευση των 
κτηνοτρόφων μας για τους εναλλακτικούς τρόπους διατροφής των ζώων τους με 
εγχώριες ζωοτροφές. Συνεργαζόμαστε με ειδικούς γεωπόνους και πανεπιστημιακούς 
για την εκπαίδευση των καλλιεργητών και γενικά υποστηρίζουμε με κάθε τρόπο την 
αναζήτηση εναλλακτικών δρόμων στη διατροφή των αγελάδων και κατά συνέπεια 
την καλλιέργεια εγχώριων κτηνοτροφικών φυτών.  

Οι δυνατότητες παρέμβασής μας ενισχύονται από τη λειτουργία της θυγατρικής μας 
Εταιρείας ΕΥΡΩΤΡΟΦΕΣ , που παράγει φυράματα με βάση τις εγχώριες ζωοτροφές, 
χωρίς τη χρήση σόγιας.  

Το «Σχέδιο Δράσης ΓΑΙΑ» είναι μακροπρόθεσμο, εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες 
δραστηριότητες και αναπτύσσεται, αποτελώντας ουσιαστικά ένα «μοχλό» για την 
ανάδειξη της ελληνικότητας και κυρίως την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας στον 
τομέα του γάλακτος.  
Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος πραγματοποιούνται Εκπαιδευτικές Ημερίδες 
για κτηνοτρόφους και καλλιεργητές, με θέμα εναλλακτικά σιτηρέσια, εναλλακτικά 
φυράματα και τεχνικές καλλιέργειας, συγκομιδής και αξιοποίησης εγχώριων 
κτηνοτροφικών φυτών. 

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου των Ημερίδων θα έχουν ενημερωθεί πάνω 
από 500 κτηνοτρόφοι – καλλιεργητές. 

Στην προσπάθειά μας αυτή συνεργάζονται γεωπόνοι, που ασχολούνται με τις 
κτηνοτροφικές καλλιέργειες και την αξιοποίησή τους για τη σωστή διατροφή των 
ζώων. 

Είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι παραγωγοί που συμμετέχουν στις 
Ημερίδες επιδεικνύουν μεγάλο ενδιαφέρον , με αποτέλεσμα οι εκτάσεις που 
σπέρνονται με τέτοια φυτά αυξάνονται μέρα με την ημέρα με απροσδόκητα ραγδαίο 
ρυθμό.  

Τέλος, είναι εντυπωσιακό το ενδιαφέρον και η κινητοποίηση πανεπιστημιακών 
φορέων και είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί ξεκινούμε μαζί με το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών πειραματική καλλιέργεια , που θα συμβάλει στην τεκμηρίωση 
και τη βελτίωση της τεχνογνωσίας των καλλιεργειών, από το χωράφι μέχρι το 
στάβλο.  



Είμαστε εντυπωσιασμένοι από την αποδοχή και τη συστράτευση στο πρόγραμμα 
«ΓΑΙΑ» και φιλοδοξούμε να αποδείξουμε ότι κάθε εμπόδιο η δυσκολία μπορεί τελικά 
να αποτελέσει το εφαλτήριο για μια νέα αναζήτηση, μια νέα πορεία και ίσως μια νέα, 
βιώσιμη, ανταγωνιστική και διατηρήσιμη προοπτική για την ελληνική γεωργική και 
κτηνοτροφική παραγωγή. 

 


