
44 45ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑβΑντΑ, Σε εγχωριεΣ 
ζωοτροφεΣ απο Καπ 
Και εθνιΚη ΣτρατηγιΚη
> Η συνδεδεμένη ενίσχυση στα ψυχανθή σε συνδυασμό με την εξαίρεσή τους από το 
«πρασίνισμα» και το σχέδιο στήριξης της κτηνοτροφίας μέσω της εγχώριας παραγωγής 
ζωοτροφών που προαναγγέλει η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παραγωγικής 
ανασυγκρότησης περιβάλλοντος και ενέργειας, φιλοδοξούν να γείρουν την πλάστιγγα υπέρ 
της καλλιέργειας εγχώριων κτηνοτροφικών φυτών έναντι της ακριβής εισαγόμενης σόγιας.

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΛΙΑΜΗ

«φρένο» στις ακριβές εισαγόμενες 
πρωτεϊνούχες ζωοτροφές που ευθύνονται σε 
πολύ μεγάλο ποσοστό για την εκτίναξη του 
κόστους των παραγόμενων κτηνοτροφικών 
προϊόντων, θα μπορούσε να βάλει, υπό 
προϋποθέσεις, η αύξηση των εκτάσεων που 
καλλιεργούνται στη χώρα μας, με εγχώρια 
κτηνοτροφικά ψυχανθή.
η τάση αυτή, άλλωστε, καταγράφεται τα 
τελευταία χρόνια σε όλες τις ευρωπαϊκές 
χώρες, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανάλογο 
πρόβλημα και εστιάζουν στην αναζήτηση 
υποκατάστατων της εισαγόμενης σόγιας, 
δεδομένου ότι οι ετήσιες εισαγωγές της 
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τελευταίας φτάνουν σε όγκο τα 38 εκατ. τόνους, 
προκαλώντας οικονομική αιμορραγία στη 
γηραιά Ήπειρο. 
Στην ελλάδα, το 2012 οι εισαγωγές σόγιας 
ξεπέρασαν τους 570 χιλ. τόνους κι από αυτούς, 
όπως ανέφερε ο τακτικός ερευνητής στο 
ινστιτούτο Κτηνοτροφίας γιαννιτσών του εΛγο 
Δήμητρα, Βλαδίμηρος χριστοδούλου στην 
ημερίδα με θέμα «Κτηνοτροφικά ψυχανθή: Μια 
εναλλακτική πρωτεϊνική επιλογή στη διατροφή 
των αγροτικών ζώων» που πραγματοποιήθηκε 
στη Zootechnia 2015,, οι 400 χιλ. τόνοι ήταν 
μεταλλαγμένη σόγια. Σε αυτό το σημείο, 
μάλιστα, θύμισε πως ως χώρα είμαστε τραγικά 
ελλειμματικοί στα κτηνοτροφικά προϊόντα, με 
συνέπεια κάθε χρόνο να δαπανούμε πάνω 
από 2,5 δισ. ευρώ για εισαγωγές. «H αύξηση 
της παραγωγής σπερμάτων των εγχώριων 
κτηνοτροφικών ψυχανθών, αφενός θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε μεγάλο βαθμό 
στην κάλυψη των αναγκών της χώρας μας σε 
πρωτεϊνούχες ζωοτροφές και αφετέρου θα 
μπορούσε να συνεισφέρει αποτελεσματικά 
στη μείωση του κόστους της παραγωγής του 
γάλακτος και του κρέατος», είπε χαρακτηριστικά 
ο επιστήμονας. ανέφερε ακόμη ότι στο πλαίσιο 
της αναζήτησης εναλλακτικών καλλιεργειών 
της σόγιας ήδη παρατηρείται μια σταθερή, αλλά 
ανοδική πορεία της παραγωγής σπερμάτων 
των εγχώριων κτηνοτροφικών ψυχανθών, 
όπως για παράδειγμα τα σπέρματα του κουκιού, 
του ρεβιθιού, του μπιζελιού, του λούπινου, 
του βίκου, του λαθουριού και τα σπέρματα 

της ρόβης, με τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις να 
φτάνουν τα περίπου 16.000 εκτάρια, για τη 
σεζόν του 2014.

Τα πλεονεκτήματα των εγχώριων 
κτηνοτροφικών ψυχανθών
για να στηρίξει την επιχειρηματολογία του υπέρ 
των ελληνικών κτηνοτροφικών ψυχανθών, 
ο κ. χριστοδούλου τόνισε ότι ειδικά το ρεβίθι, 
το μπιζέλι, το κουκί κ.λπ., κάτω από κάποιες 
προϋποθέσεις θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
τη χώρα μας αν όχι να γίνει αυτάρκης σε 
πρωτεϊνούχες ζωοτροφές φυτικής προέλευσης, 
τουλάχιστον να καλύπτει σε μεγάλο βαθμό 
τις ανάγκες της. «τα εγχώρια κτηνοτροφικά 
ψυχανθή, επιπλέον, θα βοηθήσουν περαιτέρω 
στην αύξηση της παραγωγής βιολογικών 
κτηνοτροφικών προϊόντων (η έλλειψη 
βιολογικών πρωτεϊνούχων ζωοτροφών, 
αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για τη βιολογική 
κτηνοτροφία), ενώ εκτός από τη διατροφική 
τους αξίας, προσφέρουν κι άλλα οφέλη, αφού 
συνήθως δεν απαιτούν λίπανση, συνήθως δεν 
χρειάζονται πότισμα, εμπλουτίζουν τα εδάφη με 
άζωτο, έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής, και 
μπορούν να αντικαταστήσουν προβληματικές 
καλλιέργειες ακόμη και σε ορεινές περιοχές» 
είπε. Με δεδομένο τέλος, ότι καλλιεργούνται 
το φθινόπωρο και συγκομίζονται την άνοιξη, ο 
παραγωγός των κτηνοτροφικών ψυχανθών 
έχει την ευχέρεια να καλλιεργήσει στο ίδιο 
χωράφι μια επιπλέον ανοιξιάτικη καλλιέργεια, 
όπως είναι για παράδειγμα το καλαμπόκι.

▲

Και σε ορεινές περιοχές
τα κτηνοτροφικά ψυχανθή δεν απαιτούν 
λίπανση, συνήθως δεν χρειάζονται 
πότισμα, εμπλουτίζουν τα εδάφη με 
άζωτο, έχουν χαμηλό κόστος παραγωγής

Ήδη παρατη-
ρείται μια α-
νοδική πο-
ρεία της πα-
ραγωγής 
σπερμάτων 
κτηνοτρο-
φικών φυ-
τών, όπως 
τα σπέρμα-
τα του κου-
κιού, του ρε-
βιθιού, του 
μπιζελιού, 
του λούπι-
νου, του βί-
κου, του λα-
θουριού και 
τα σπέρματα 
της ρόβης.
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για αύξηση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων 
κτηνοτροφικών ψυχανθών και ιδίως 
μπιζελιού και βίκου, στη χώρα μας, κατά 
50% και 40% αντίστοιχα, τα τελευταία χρόνια, 
έκανε λόγο, από την πλευρά του, ο ειδικός 
ερευνητής από το ινστιτούτο Κτηνοτροφικών 
φυτών & Βοσκών Λάρισας, Δημήτρης 
Βλαχοστέργιος, σημειώνοντας, ωστόσο πως 
γενικά για πολλά χρόνια οι εκτάσεις με αυτού 
του είδους τις καλλιέργειες ήταν μικρές. 
τα αίτια για τις περιορισμένες επιδόσεις 
των κτηνοτροφικών ψυχανθών, κατά τον 
ομιλητή, έχουν να κάνουν με προβλήματα 
καλλιέργειας, αλλά και δομικής υφής. Όσον 
αφορά ειδικότερα στα προβλήματα της 
πρώτης κατηγορίας, ο κ. Βλαχοστέργιος 
αναφέρθηκε στο γεγονός ότι δεν 
καλλιεργούνται βελτιωμένες ποικιλίες, είτε 
λόγω κόστους, είτε λόγω άγνοιας, ο σπόρος 
είναι σε ποσοστό μόλις 10% πιστοποιημένος, 
ενώ γενικά εισάγεται από το εξωτερικό 
και ως εκ τούτου παρουσιάζει δυσκολίες 
προσαρμογής, που αποτυπώνονται στην 
απόδοση. Άλλοι λόγοι είναι η έλλειψη 
κατάλληλου μηχανολογικού εξοπλισμού, για 
την σπορά και τη συγκομιδή, η άγνοια για τη 
λίπανση, αλλά και η απουσία κατάλληλων 
φυτοπροστατευτικών, η μεγάλη διακύμανση, 
από χρονιά σε χρονιά, στις αποδόσεις, που 
δρα αποτρεπτικά για τους ενδιαφερόμενους, 

αλλά και η μικρή εμπειρία των παραγωγών 
στα συγκεκριμένα φυτά, με συνέπεια να 
δημιουργείται ανασφάλεια και να οδηγούνται 
στην εγκατάλειψη της καλλιέργειας.
αναφορικά με τα δομικά προβλήματα, ο 
κ. Βλαχοστέργιος εστίασε κυρίως στην 
απουσία διασύνδεσης της φυτικής με τη 
ζωική παραγωγή, στην έλλειψη εθνικής και 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη στήριξη της 
καλλιέργειας των κτηνοτροφικών ψυχανθών, 
αλλά και στη σχέση του κόστους παραγωγής 
και της προσόδου.

«η απάντηση στο αν έχει προοπτική η 
καλλιέργεια, είναι ναι», τόνισε ο επιστήμονας 
για να συμπληρώσει όμως πως «για 
να γίνει αυτό θα πρέπει τα ψυχανθή να 
αποτελέσουν έναν σταθερό και μακροχρόνια 
στόχο, να υπάρξουν ομάδες παραγωγών 
που θα ασχοληθούν με το αντικείμενο, να 
υπάρξει επένδυση στην καινοτομία για 
να κινητοποιηθούν περισσότεροι και να 
οδηγηθούμε σε αύξηση της παραγωγής, που 
θα με τη σειρά της θα βελτιώσει και το κόστος 
του παραγόμενου προϊόντος».

▲

∆ΙΠΛΑΣΙΑΣτΗΚΑν
Στην εΛΛαΔα οι εΚταΣειΣ 
ΚτηνοτροφιΚων ΨΥχανθωνΚτηνοτροφιΚων ΨΥχανθων

Η καλλιέργεια των κτηνοτροφικών 
ψυχανθών στην Ευρώπη (ha)

Η εξέλιξη της παγκόσμιας παραγωγής σπερμάτων 
ψυχανθών εκτός της σόγιας

Ξηρά φασόλια 
Κουκιά
ρεβίθια
Μαυρομάτικα
φακή
Λούπινα
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ως εναλλακτική υποκατάστασης άλλων ζωοτροφών, στο πλαίσιο 
ενημερωτικής ημερίδας του σχεδίου δράσης γαια στα τέλη του 
πρηγούμενου έτους, παρουσιάστηκαν στοιχεία από τη σύγκριση 
συγκαλλιέργειας βίκου–κριθής και βρώμης - μπιζελιού ως προς 
τα ποσοτικά και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγόμενης 
χλωρομάζας, σε ένα αγρό υψηλής και σε έναν χαμηλής απόδοσης, 
με τους καθηγητές ι. χατζηγεωργίου, ε. φορτάτο, Κ. τσιμπούκα και γ. 
ζέρβα, να καταλήγουν στα εξής συμπεράσματα:
η συγκαλλιέργεια βίκου-κριθής όπως και εκείνη του μπιζελιού-
βρώμης, αποτελεί καλή λύση για την αξιοποίηση ξηρικών χωραφιών 
κατά την χειμερινή περίοδο και να εξοικονομηθούν εμφανείς 
δαπάνες. η παραγωγή χλωρομάζας βικου-κριθής και μπιζελιού-
βρώμης παρουσιάζει ικανοποιητικό περιεχόμενο αζωτούχων 
ουσιών που προσεγγίζει εκείνο του σανού μηδικής. η παραγωγή 
αζωτούχων ουσιών κατά στρέμμα από τη χλωρομάζα βικου-
κριθής ή μπιζελιού-βρώμης είναι σημαντική και το πλήρες κόστος 
παραγωγής τους (0,50-1,01 ευρώ /kg αζωτούχων ουσιών) ή το 
κόστος από τις καταβαλλόμενες δαπάνες (0,26-0,53 ευρώ /kg 

αζωτούχων ουσιών) είναι σημαντικά χαμηλότερα από το κόστος της 
αγοράς τους, για την κτηνοτροφική εκμετάλλευση, με την προμήθεια 
σογιάλευρου (1,1 ευρώ /kg αζωτούχων ουσιών) ή σανού μηδικής 
(1,06 € /kg αζωτούχων ουσιών). 

ΒιΚοΣ-Κριθαρι Και ΜπιζεΛι-ΒρωΜη
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Ο λειμώνας υπερέχει 
των αγρωστωδών

∆ημήτρης Ηλιόπουλος, Pioneer: Ο λειμώνας αποδίδει ανά 
στρέμμα τη μεγαλύτερη ξηρά ουσία από όλα τα αγρωστώδη.
Το συγκεκριμένο είδος αξιοποιεί τα χωράφια το χειμώνα, έχει 
υψηλή πρωτεϊνική, αλλά και ενεργειακή αξία και αυξάνει την 
παραγωγή σε γάλα και σε λιπαρά, ενώ μπορεί να δώσει στο 
ζώο από 10% έως 50% της ξηρής ουσίας του σιτηρεσίου. 
Επιπλέον, με τους κατάλληλους εμβολιαστές βελτιώνεται η 
ποιότητα του ενσιρώματος των κτηνοτροφικών φυτών. 

▲

ο βίκος και το κουκί είναι τα πιο σημαντικά καρποδοτικά και 
η μηδική και το λούπινο είναι τα δύο είδη ψυχανθών που 
δεσμεύουν βιολογικά το περισσότερο άζωτο στη διάρκεια 
ενός έτους τόνισε από την πλευρά του ο αναπληρωτής 
καθηγητής στο τμήμα φυτικής παραγωγής, Σχολής 
τεχνολογίας γεωπονίας του ατει-θεσσαλονίκης, Δήμας 
Κίτσιος στο πλαίσιο ενημερωτικής ημερίδας του σχεδίου 
δράσης γαια. παρουσίασε επίσης ευρήματα έρευνας 
του τει θεσσαλονίκης για την καλλιέργεια μείγματος 
αλεξανδρινού τριφυλλιού με κριθάρι για την παραγωγή 
χόρτου, από τα οποία προκύπτει πως η απόδοση φθάνει 
μέχρι περίπου 1.300 κιλά ξηρής βιομάζας, όταν ο συνδυασμός 

κατά την σπορά είναι 75% τριφύλλι και 25% κριθάρι ή 
όταν έχουμε μονοκαλλιέργεια του πρώτου και το ίδιο 
ισχύει και στην περίπτωση της μεγαλύτερης απόδοσης σε 
πρωτεϊνη. αντιθέτως, όταν το κριθάρι υπερτερεί ή έχουμε 
μονοκαλλιέργεια κριθής, οι αποδόσεις είναι μικρές.
Όσον αφορά στο μπιζέλι, ο επιστήμονας ανέφερε ότι στην 
περίπτωσή του απαιτείται οπωσδήποτε συγκαλλιέργεια γιατί 
αλλιώς «πλαγιάζει υπό το βάρος του καρπού του», ενώ για 
το γλυκό σόργο τον αποκάλεσε «καλλιέργεια του μέλλοντος», 
διότι η απόδοσή του ανέρχεται έως και 12 τόνους το στρέμμα, 
έχει ποσοστό σε σάκχαρα που φθάνει μέχρι το 20%, ενώ για 
το πότισμά του χρειάζεται το μισό όγκο νερού από ό,τι απαιτεί 
το καλαμπόκι, το οποίο, την ίδια στιγμή αποδίδει μόλις 1.000 
κιλά το στρέμμα και τα σάκχαρά του δεν είναι πάνω από 6%». 
Στα μειονεκτήματα της καλλιέργειας, τόνισε ο ίδιος, είναι ότι 
εξαντλεί εδαφικά την υγρασία και τα θρεπτικά συστατικά 
του αγρού, με συνέπεια να τον υποβαθμίζει. επίσης, αφήνει 
υπολείμματα που ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών 
και για αυτό δεν μπορεί να καλλιεργηθεί το ίδιο χωράφι 
πάνω από δύο χρονιές, ενώ ορισμένες ποικιλίες του, όπως 
και του ηλίανθου, είναι αλληλοπαθητικές και επηρεάζουν την 
επόμενη καλλιέργεια. προσοχή χρειάζεται ακόμη στο πότε θα 
καταναλωθεί από το ζώο, διότι αν κοπεί πριν φτάσει σε ύψος 
το ένα μέτρο, είναι τοξικό.

ΥΠΟΣΧΕΤΑΙ ΤΟ ΓΛΥΚΟ ΣΟΡΓΟ

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ
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