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Πέμπτη 28_07_2016

Η Διατροφή στην ανταγωνιστική κτηνοτροφία
Βαρύτητα στην τεχνογνωσία των αγελαδοτροφών δίνει η εταιρεία

Του Δημητρίου Γ. Νάτσιου

Ο Κρίσιμος παράγοντας διατροφής στη Βιώσιμη και ανταγωνιστική Κτηνοτροφία ήταν το θέμα εκπαιδευτικής

Ημερίδας που διοργανώθηκε σήμερα Πέμπτη 12 Μαϊου στο ξενοδοχείο «Εlpida Resort” στην κοιλάδα των
Αγίων Αναργύρων. Η σχετική πρωτοβουλία εντάσσεται σε μία σειρά εκδηλώσεων που είναι σε εξέλιξη την

τελευταία τριετία από την ΔΕΛΤΑ ,τις Ευρωτροφές στο πλαίσιο των δράσεων του Σχεδίου Δράσης ΓΑΙΑ . Η

στόχευση είναι η οικονομική βιωσιμότητα της αγελαδοτροφικής (ή κτηνοτροφικής) μονάδας που πρέπει να
επιδιώκεται με τη συνεχή αύξηση της παραγωγικότητας του ζωικού κεφαλαίου και τη μείωση του κόστους
παραγωγής με χρήση ισόρροπων σιτηρεσίων χαμηλού, κατά το δυνατόν, κόστους και βελτίωση της όλης
διαχείρισης της εκτροφής.Οι ομιλητές της εκδήλωσης που απευθυνόταν σε Γεωτεχνικούς και αγελαδοτρόφους
υπογράμμισαν τη σημασία που έχουν:

Α. Η φυσιολογική και οικονομική σημασία της ισόρροπης διατροφής στην παραγωγικότητα, την αναπαραγωγική
λειτουργία και τη μακροβιότητα των αγελάδων.

Β. Οι νέες δυνατές καλλιέργειες (π.χ. σόργο, Quinoa) που μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικές πρακτικές
σίτισης των αγελάδων με χαμηλότερο κόστος.
Χαιρετισμοί
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Ο Σωκράτης Ευθυμιάδης, Διευθυντής Ζώνης Γάλακτος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας της
ΔΕΛΤΑ

Η αυλαία της ενδιαφέρουσας ημερίδας ξεκίνησε με τον χαιρετισμό του Σωκράτη Ευθυμιάδη, διευθυντή Ζώνης

Γάλακτος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας της ΔΕΛΤΑ ο οποίος σημείωσε ότι η εκδήλωση θέλει να
αναδείξει ότι η Βιομηχανία σε αυτή την δύσκολη εποχή είναι δίπλα στον Έλληνα αγελαδοτρόφο, τον στηρίξει και
συνεχίζει δυναμικά την πορεία της. Στη συνέχεια χαιρετισμό απεύθυνε ο αντιδήμαρχος Σερρών Παναγιώτης

Γρηγοριάδης. Ο αντιδήμαρχος που είναι αρμόδιος για θέμα Γεωργίας και Κτηνοτροφίας κάλεσε τους

κτηνοτρόφους να κάνουν πράξη τις εισηγήσεις των εισηγητών και σημείωσε ότι ο Δήμος Σερρών ως αστικός
και αγροτικός Δήμος επιθυμεί την ενδυνάμωση της Ελληνικής κτηνοτροφίας. Ακολούθως ο λόγος δόθηκε στον

κτηνίατρο Θ. Θεοχαρίδη ο οποίος ενημέρωσε το ακροατήριο για τις τρέχουσες εξελίξεις σχετικά με την Οζώνη

Δερματίτιδα. Ο κ. Θεοχαρίδης είναι συντονιστής τοπικού κέντρου Ελέγχου Οζώδους Δερματιτίδας Βοοειδών του
τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε.Σερρών.
Είμαστε δίπλα στον παραγωγό

Ο Σωκράτης Ευθυμιάδης, Διευθυντής Ζώνης Γάλακτος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας της

ΔΕΛΤΑ αριστερά και η κυρία Ισιδώρα Μυλωνά υπεύθυνη Διασφάλισης Ποιότητας και Εκπαίδευσης της
Διεύθυνσης Ζώνης Γάλακτος Δέλτα στο πάνελ της εκδήλωσης.

Το κύριο μέρος της εκδήλωσης συνεχίστηκε με την τοποθέτηση του Διευθυντή Ζώνης Γάλακτος ΔΕΛΤΑ Ιωάννη

Βασταρδή ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Δραστηριότητες στήριξης της γαλακτοπαραγωγού κτηνοτροφίας
από τη ΔΕΛΤΑ. «Το μήνυμα της εκδήλωσης που θέλουμε να στείλουμε στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε

είναι η αισιοδοξία. Η ΔΕΛΤΑ είναι εδώ και στηρίζει τους συνεργάτες της, τους παραγωγούς και την Ελληνική
Κτηνοτροφία. Το αίτημα που πηγάζει λόγω των διεθνών συνθηκών αλλά και της κατάστασης που βιώνει η
Ελλάδα είναι ότι όλοι θα πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικότεροι.

Για να γίνει ο Ελληνας κτηνοτρόφος

ανταγωνιστικότερος πρέπει να έχει την κατάλληλη τεχνογνωσία, για αυτό το λόγο διοργανώνουμε αυτές τις

εκδηλώσεις. Θέλουμε να προσφέρουμε τεχνογνωσία στους κτηνοτρόφους και για αυτό έχουμε καλέσει

καθηγητές Πανεπιστημίου στην εκδήλωση. Θα μιλήσουν για το πώς ο Ελληνας Κτηνοτρόφους θα μπορέσει να
βελτιώσει το συτηρέσιο του. Το κόστος διατροφής των Αγελάδων είναι το 50% του συνολικού κόστους. Όταν

λοιπόν ο κτηνοτρόφος βελτιώσει τις συνθήκες διατροφής της κτηνοτροφικής του εκμετάλλευσης θα πετύχει

καλύτερα κοστολόγια και την ίδια στιγμή θα γίνει ανταγωνιστικός. Έτσι το ευλογημένο Ελληνικό γάλα θα
παραμείνει στη χώρα ως μία πηγή καλής διατροφής για τον Έλληνα καταναλωτή. Η ΔΕΛΤΑ συγκεντρώνει το

25% του Ελληνικού Γάλακτος και όλοι οι άλλοι το υπόλοιπο ποσοστό. Η ΔΕΛΤΑ είναι συνυφασμένη με το
Ελληνικό Γάλα. Εχει δύο Εργοστάσια στην Αττική, ένα στη θεσσσαλονίκη, ένα στο Πλατύ Ημαθίας, ένα στη

Λαμία, ένα στο Σχηματάρι και ένα στην Ελλασόνα. Η ΔΕΛΤΑ μαζεύει Γάλα από τη Σπάρτη μέχρι τη Ροδόπη.
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Εχει το πιο διευρυμένο σύστημα Συλλογής. Η ΔΕΛΤΑ στηρίζει το Ελληνικό Γάλα και αυτό το μήνυμα θέλουμε να
στείλουμε εδώ»

Θα μείνουν όσοι είναι ανταγωνιστικοί
Ο Ιωάννης Βασταρδής επέμενε κατά την διάρκειας της τοποθέτησης του ότι η Άμυνα του Ελληνα
Κτηνοτρόφου πρέπει είναι η τεχνογνωσία. «Το κόστος παραγωγής μπορεί να κατεβεί και άλλο. Υπάρχουν

κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που έχουν πολύ χαμηλότερο κοστολόγιο από άλλες. Από δύο πράγματα πάσχει
η Ελληνική Αγελαδοτροφία.

Α. Από το υψηλό κόστος διατροφής. Θα δώσουμε ιδέες και λύσεις.
Β Η διαχείριση του κοπαδιού κυρίως σε θέματα αναπαραγωγής.
Αν δώσει περισσότερο προσοχή ο Ελληνας Αγελαδοτρόφος σε αυτό το κόστος θα μειωθεί. Ο Ελληνας

κτηνοτρόφος με την καθοδήγηση και την υποστήριξη της Πολιτείας και της Βιομηχανίας Γάλακτος θα γίνει πιο

ανταγωνιστικός. Το 2000 στην Ελλάδα υπήρξαν 12 χιλιάδες Αγελαδοτροφικές Εκμεταλλεύσεις, και το 2015

έχουν πέσει στις 3300. Η ποσότητα Γάλακτος όμως δεν έπεσε. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν παραγωγοί που
ξέρουν την δουλειά καλά και κάλυψαν το κενό αυτών που αποχώρησαν από το επάγγελμα και αποχώρησαν

αυτοί που δεν μπόρεσαν να γίνουν ανταγωνιστικοί». Εξίσου ενδιαφέρουσες ήταν και οι άλλες οι εισηγήσεις της

εκδήλωσης όπως αυτή του Γ. Ζέρβα καθηγητή του Εργαστηρίου Φυσιολογίας, Θρέψεως και Διατροφής

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο οποίος ανέπτυξε το θέμα «Διατροφή Αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ,

κατάρτιση Βέλτιστου σιτηρεσίου και εναλλακτικές πρακτικές σίτησης».Σημειώνεται ότι τα τελευταία τρία χρόνια
η ΔΕΛΤΑ έχει πραγματοποιήσει 13 παρόμοιες ημερίδες, η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Σέρρες ήταν
η 14η ενώ η επόμενη θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Ξάνθης τον επόμενο μήνα.
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