
Νέα θεμέλια μετά το ταρακούνημα, 
αυτοματισμοί και γαλακτομέτρηση 
Ισορροπία με νέες επενδύσεις καλείται να εξασφαλίσει ο κλάδος της κτηνοτροφίας.  
Ήδη τρέχουν projects σε όλο το πεδίο της αλυσίδας αξίας από τις ζωοτροφές μέχρι 
και τον εξοπλισμό στο στάβλο. Ειδικά στην αιγοπροβατοτροφία οι πρωτοβουλίες 
κινούνται στη λογική της ενίσχυσης του ζωικού κεφαλαίου και της  αύξησης της 
παραγωγικότητας των μονάδων. Η συγκυρία κάνει πιο επιτακτική την αποδέσμευση 
της χώρας από εισαγωγές ζωοτροφών. Προέχει η στοχευμένη αξιοποίηση των 
επενδυτικών προγραμμάτων όπως τα Σχέδια Βελτίωσης και οι Νέοι Κτηνοτρόφοι 2023. 

ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ΣΕ ΟΡΕΙΝΕΣ
ΚΑΙ 
ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΤΩΝ ΖΩΩΝ

85% 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ

80% }

ΣΆΒΒΆΤΟ 9 & ΚΥΡΙΆΚΉ 10 ΆΠΡΙΛΙΟΥ 2022
E Ι Δ Ι Κ Ο  Ά Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Ά
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑΒΛΟΥ & ΧΩΡΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΖΩΩΝ 
ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΑ ΣΤΟΊΧΕΊΑ ΓΊΑ ΤΗΝ ΥΓΕΊΑ ΤΟΥ ΖΏΟΥ

Η κακή υγιεινή της στρωμνής έχει 
σοβαρές συνέπειες, όχι μόνο στην καλή 
διαβίωση των ζώων (άνεση, υγεία και 
ευζωία), αλλά και στην παραγωγή, την 
αναπαραγωγή και την κερδοφορία των 
κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
Μια ανεξέλεγκτη παραμονή των 
απεκκριμάτων των ζώων στο δάπεδο 
του στάβλου για μεγάλη χρονική περίοδο 
μπορεί να αποβεί σημαντικά επιζήμια 
για την υγεία των ζώων και συνολικά 
την κτηνοτροφική εγκατάσταση καθώς 
ευνοούνται: 
■ Μικρόβια και έντομα με άμεσες 
συνέπειες σε περιβαλλοντικές ασθένειες 
μεταξύ των οποίων: μαστίτιδα, μητρίτιδα, 
χωλότητα και διάρροιες για νεαρά 
μηρυκαστικά.
■ Η αύξηση της υγρασίας δημιουργεί 
επίσης ενόχληση στα εκτρεφόμενα ζώα 
με αίσθημα κρύου όταν ξαπλώνουν και 
κίνδυνο γλιστρήματος όταν σηκώνονται 
ή ξαπλώνουν, μειώνοντας τις περιόδους 
ανάπαυσης (μηρυκασμός) και αυξάνοντας 
το στρες των ζώων.
■ Ίσχυρές εκπομπές αμμωνίας και 
θειούχων αερίων που μπορεί να 
δημιουργήσουν δυσφορία στο κοπάδι, στον 
αγρότη, το προσωπικό της μονάδας και 
στην ευρύτερη περιοχή της κτηνοτροφικής 
εγκατάστασης. Μπορεί επίσης να 

συνεπάγεται σημαντική απώλεια μονάδων 
λίπανσης (N, S) στην παραγωγή κοπριάς.
H ευζωία κατά την εκτροφή αποτελεί 
απαιτούμενο σύμφωνα με την directive 
98/58/EC για όλα τα εκτρεφόμενα ζώα, και 
η TimacAgro πρωτοπορεί με την εισαγωγή 
του Actisan 360, ενός σύγχρονου προϊόντος 
με στόχο την ευζωία, την υγιεινή και την 

ασφάλεια του ζωικού κεφαλαίου και του 
ανθρώπινου δυναμικού που απασχολείται 
σε κτηνοτροφικές μονάδες.
Το Actisan 360 αποτελεί ένα προϊόν 
καθαρισμού του χώρου σταβλισμού 
και κίνησης των ζώων. Η τεχνολογία 
360 απορροφά την περιττή υγρασία που 
προκαλείται από τα απεκκρίματα των 
ζώων έχοντας ως αποτέλεσμα ένα στεγνό 
πάτωμα που προσδίδει στα ζώα ελευθερία 
κίνησης και μεγαλύτερη άνεση. Παράλληλα, 
χάρη στις αρωματικές ουσίες που περιέχει 
και απελευθερώνονται κατά τη χρήση του 

δίνει ένα άρωμα φρεσκάδας που διαρκεί 
και ανακουφίζει τα σταβλιζόμενα ζώα και 
τους έχοντες εργασία στον χώρο. 
Το Actisan 360 εμπεριέχει οξεοποιητικές 
ουσίες οι οποίες προκαλούν την σημαντική 
οξύνιση της επιφάνειας του δαπέδου. Με 
το τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ο περιορισμός 
του πληθυσμού των παθογόνων 
μικροοργανισμών με αποτέλεσμα τη 
μείωση των κινδύνων της εμφάνισης 
μαστίτιδας, χωλότητας, διάρροιας και 
μητρίτιδας. 

Δέσμευση αμμωνίας
Η αμμωνία είναι ένα από τα σημαντικότερα 
αέρια στην ατμόσφαιρα των κτηνοτροφικών 
μονάδων. Λόγω των φυσικών και χημικών 
ιδιοτήτων της και σε συνδυασμό με τις 
συνθήκες έκθεσης, η αμμωνία ανήκει 
στα ερεθιστικά αέρια με υψηλή ικανότητα 
αρνητικής επίδρασης στον αναπνευστικό 
βλεννογόνο, στα μάτια και στο δέρμα 
των ζώων και των ανθρώπων. Τα 
παρατηρούμενα αποτελέσματα κυμαίνονται 
από απώλειες απόδοσης έως σοβαρές 
διαταραχές της ομοιόστασης του επιθηλίου 
συμπεριλαμβανομένων φλεγμονών του 
αναπνευστικού συστήματος. Σε αυτό το 
σοβαρό ζήτημα το Actisan 360 δρα ως 
αντλία αζώτου δεσμεύοντας σημαντικά την 
αμμωνία που εκλύεται και μειώνοντας τους 
κίνδυνους και βελτιώνοντας την ευζωία 
των παραγωγικών πτηνών και ζώων.   

> Μείωση των παθογόνων μικροοργανισμών με το προϊόν καθαρισμού Actisan 360

Ο,ΤΙ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΛΕΕΊ Η ΜΕΤΑΠΟΊΗΣΗ 
ΓΊΑ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΊΣΚΟΜΊΣΕΊΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

TOY ΠΕΤΡΟΥ ΓΚΟΓΚΟΥ

Aφορμή για επενδυτικές προσπάθειες στο 
πεδίο της κτηνοτροφίας δίνει υπό μια έννοια 
η υφιστάμενη κατάσταση που έχει ξεδιπλω-
θεί τους τελευταίους μήνες στην εγχώρια ζώ-
νη πρόβειου και γίδινου γάλακτος, με τις νέες 
ισορροπίες στα κόστη παραγωγής να υπερτονί-
ζουν τα ελλείμματα στο πεδίο της παραγωγής. 
Αυτή η συγκυρία έρχεται να αλλάξει την στά-
ση των τυροκομείων και της βιομηχανίας που 
προκειμένου να εξασφαλίσουν τις αναγκαίες 
ποσότητες, δηλώνουν ότι η τιμή δεν είναι πρό-
βλημα, σε μια εξέλιξη που θέλει να σβήσει τις 
αρνητικές αναμνήσεις των χαμηλών πτήσεων 
που διατηρήθηκαν μέχρι και πριν από δύο έτη. 
Έρχεται επίσης να επιταχύνει τις διαδικασίες 
για μια μερική αποδέσμευση της χώρας από 
τις διακυμάνσεις των διεθνών αγορών στο πε-
δίο των ζωοτροφών και ιδίως της σόγιας. Ζη-
τούμενο πλέον είναι η ανάπτυξη καινοτόμων 
φόρμουλων με έντονο το ελληνικό στοιχείο. Με 
άλλα λόγια, ίσως ήρθε η ώρα να εφαρμοστούν 
ευρέως τα δεδομένα από έρευνες που έτρεξαν 
την περασμένη δεκαετία στον τομέα αυτό. 
Παράλληλα όμως αναπτύσσονται σχέδια για α-
ναγκαίες αναβαθμίσεις στους στάβλους.  
Οι εξασφαλίσεις από την πλευρά της βιομηχανί-
ας για νέα ενίσχυση των τιμών παραγωγού στα 
συμβόλαια της επόμενης γαλακτοκομικής περι-

όδου, σε επίπεδα σαφώς πάνω από τα 1,25 ευ-
ρώ το κιλό, σε συνδυασμό με τα νέα αναπτυξια-
κά προγράμματα της ΚΑΠ αλλά και με προϋπό-
θεση παρέμβασης της πολιτείας για επιδότηση 
του κόστους αυτήν την περίοδο, κρατάνε σε κά-
θε περίπτωση ζεστό το ενδιαφέρον των οργα-
νωμένων μονάδων για νέες επενδύσεις. 
Μια αισιόδοξη ανάγνωση της κατάστασης λοι-
πόν θα υπαγόρευε τον επανασχεδιασμό της 
σχέσης μεταξύ κτηνοτρόφων και τυροκομείων 
αλλά και γαλακτοβιομηχανιών, καθώς και την 
ανάπτυξη στρατηγικών ενίσχυσης της παρα-
γωγικότητας των μονάδων.

Άλλωστε, η συζήτηση για την ενίσχυση της πα-
ραγωγικότητας των μονάδων δεν είναι νέα. 
Πλέον όμως αποκτά βαρύτητα επιβίωσης του 
κλάδου εν γένει. 
Το ζήτημα είχε προκύψει έντονα και προς τα 
τέλη της προηγούμενης γαλακτοκομικής περι-
όδου, πριν κορυφωθεί το κύμα ανόδου στις δι-
εθνείς αγορές αγροτικών εμπορευμάτων εξαι-
τίας της πανδημίας και φυσικά πολύ πριν ξε-
κινήσει ο πόλεμος της Ουκρανίας. Αφορμή τό-
τε ήταν η διαπίστωση ότι η εγχώρια παραγωγή 
πρόβειου και γίδινου γάλακτος δεν ήταν αρκε-
τή για να καλύψει τη ζήτηση για Φέτα.
Ήδη πριν από την έναρξη της πανδημίας εί-
χε εκφραστεί μια τάση επιτάχυνσης των επεν-
δύσεων από την πλευρά οργανωμένων κτηνο-
τρόφων, αφού διαφαινόταν πως η προσφορά 
γάλακτος δεν ήταν ικανή για να καλύψει τις α-
νάγκες της παραγωγής Φέτας και άλλων γαλα-
κτοκομικών. Ενδεικτικό είναι το σχόλιο που έρ-
χεται από συντελεστές της αγοράς ότι όσο γά-
λα και αν είχαν, η παραγωγή θα έφευγε. Ίσως 
γι’ αυτό η νέα -προφορική βέβαια- εξασφάλιση 
ότι «πλέον η τιμή δεν είναι πρόβλημα» που με-
ταφέρουν σε κτηνοτρόφους οι γαλακτοβιομη-
χανίες, έχει βάθος. 
Πάντως και επί τούτου, οι επιπτώσεις στην α-
λυσίδα παραγωγής και εφοδιασμού από αυτές 
τις πρωτοφανείς συνθήκες φαίνεται ότι θα έ-
χουν διάρκεια.

> Νέες ισορροπίες στη ζώνη πρόβειου και γίδινου γάλακτος φέρνουν τα αυξημένα κόστη με τη βιομηχανία έτοιμη για πάνω από 1,2 ευρώ το κιλό

ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ

1 ΣΧΕ∆ΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2022

ΕΥΡΩΦΑΚΕΛΩΝ ΕΩΣ �ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ

200.000 

40% - 80%

2 ΝΕΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ 2023

ΕΥΡΩ

ΕΥΡΩ

ΓΙΑ ΟΡΕΙΝΕΣ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΠΡΙΜ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ � 40.000 

+2.500
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Η επιλογή του σωστού εξοπλισμού αρ-
μεγής είναι μία σημαντική απόφαση για κά-
θε κτηνοτρόφο. Το αρμεκτήριο πρέπει να 
διευκολύνει την καθημερινότητα του κτη-
νοτρόφου στη μονάδα παρέχοντας ταυτό-
χρονα γρήγορο και εύκολο άρμεγμα, δια-
σφαλίζοντας την ευκολία των ζώων και υ-
ψηλή ποιότητα του παραγόμενου γάλακτος. 
Η Milkplan παρέχει μία μεγάλη γκάμα σε ε-
ξοπλισμό αρμεγής που μπορεί να ανταπο-
κριθεί σε όλες τις ανάγκες μίας φάρμας. Με 
την προσαρμογή νέων τεχνολογιών στο 
αρμεκτικό σύστημα εξασφαλίζεται και η 
μείωση των λειτουργικών εξόδων όπως το 
κόστος ενέργειας και η ελαχιστοποίηση κα-
τανάλωσης νερού και απορρυπαντικών. 

Νέα Σειρά Αρμεκτικού συστήματος  
MP Rotary S&G
Το περιστροφικό αρμεκτήριο MP Rotary 
S&G αποτελεί την ιδανική λύση για μεσαί-
ες και μεγάλες μονάδες αιγοπροβάτων, οι 
οποίες απαιτούν ταχύτητα, βέλτιστη από-
δοση, ευκολία καθαρισμού και μείωση λει-
τουργικών εξόδων.
Το MP Rotary S&G έχει ευέλικτη και εργο-
νομική σχεδίαση, η οποία σε συνδυασμό με 
τον σύγχρονο εξοπλισμό του συμβάλλει ε-
ξαιρετικά στη διευκόλυνση και επίσπευση 
της διαδικασίας άμελξης. Ο σχεδιασμός του 
επιτρέπει την άνετη μετακίνηση απαλλαγ-
μένη από κάθε κίνδυνο τραυματισμού.

MP Armektron F4A - Σταθερή αξία
Το MP Armektron F4A έχει μειωμένες ανά-
γκες χώρου εγκατάστασης χάρη στην ευέ-
λικτη και εργονομική του σχεδίαση, η οποία 
σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό 
του συμβάλλει εξαιρετικά στη διευκόλυνση 

και επίσπευση της διαδικασίας άμελξης. Ο έ-
ξυπνος σχεδιασμός εισόδου και διαδρόμου 
επιταχύνει σημαντικά την κίνηση των ζώων 
και προσφέρει άνετη μετακίνηση απαλλαγ-
μένη από κάθε κίνδυνο τραυματισμού.

MP Armektron Mobile & MP Armektron 
EasySetUp
Το MP Armekton Mobile είναι η ιδανική λύ-
ση για μετακινούμενα κοπάδια. Συνδυάζο-
ντας όλα τα πλεονεκτήματα της σειράς F4A 
το αρμεκτικό σύστημα είναι εγκατεστημένο 
σε μετακινούμενη πλατφόρμα εξαιρετικά υ-
ψηλής αντοχής για την εύκολη μετακίνηση 
του συστήματος από περιοχή σε περιοχή. 
Το MP Armektron EasySetUp αποτελεί ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα αρμεγής το οποίο 
είναι εγκατεστημένο σε πατάρι ειδικής κατα-
σκευής ενώ ο εξοπλισμός είναι τοποθετη-
μένος σε ειδικά σχεδιασμένη πλάτη. Είναι ι-
δανική λύση με μηδενικά έξοδα εγκατάστα-
σης σε πρόχειρα καταλύματα. 

MP Armektron S4S
Είναι η πιο απλή λύση για νέες μονάδες ή 
φάρμες με μικρό αριθμό ζώων. Το σύστημα 
συνδυάζεται με εξοπλισμό αρμεγής με κά-
δους και ημιαυτόματο σύστημα πλύσης.

Συστήματα που βελτιώνουν την ρουτίνα 
της φάρμας. Σύστημα ηλεκτρονικής γα-
λακτομέτρησης και διαχείρισης κοπαδιού
Στην εποχή που η πληροφορία έχει τερά-
στια αξία, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζε-
τε ο κτηνοτρόφος τι συμβαίνει στην καθημε-
ρινή του ρουτίνα. Οι πληροφορίες της κατα-

γραφής της παραγωγής γάλακτος για κάθε 
ζώο ξεχωριστά, η καταγραφή των συμβά-
ντων, ο συνεχής έλεγχος των ζώων γίνεται 
πιο εύκολος με το σύστημα ηλεκτρονικής 
γαλακτομέτρησης και διαχείρισης κοπαδιού 
από τη Milkplan. 

MP Nautilus Inverter 
Ο MP Nautilus Inverter μπορεί να μειώ-
σει την κατανάλωση ρεύματος των μονά-
δων κενού του αρμεκτικού συστήματος έ-
ως και 40%. Επιπλέον μεγαλώνει ο χρόνος 
διάρκειας ζωής της μονάδας κενού καθώς 
δουλεύει στις ελάχιστες στροφές. Η μονάδα 
οδηγείται από ηλεκτρονικό αισθητήρα υ-
ψηλής ακριβείας και άμεσης απόκρισης σε 
αυξομειώσεις του επιπέδου κενού του συ-
στήματος. Ο MP Nautilus είναι διαθέσιμος 
για μονά ή διπλά συστήματα μονάδων κε-
νού από 2.2kW έως 15kW.

MP Armektron Ultra
Ο νέος πίνακας Armektron Ultra βελτιώνει 
το αρμεκτηριο. Χάρη στο νέο σύστημα πλύ-
σης, o κτηνοτρόφος μπορεί πλέον να ελέγχει 
και να ενημερώνεται με ευκολία για την κα-
ταγραφή της θερμοκρασίας πλύσης και των 
συναγερμών που προκύπτουν κατά την λει-
τουργία. Επίσης ενημερώνεται για τον έλεγ-
χο της ηλεκτρονικής παλμοδότησης καθώς 
και για όλες τις διαδικασίες πλύσης, τον χρό-
νο και τις θερμοκρασίες των χημικών

Λύσεις σίτισης – Εξοικονόμηση  
χρόνου MP Feeding Belt
Η ταινία τροφής Milkplan με τον εργονομι-

κό και λειτουργικό σχεδιασμό της αποτελεί 
την ιδανική λύση για τη σίτιση των αιγοπρο-
βάτων. Καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο και ε-
πιτρέπει τη ρύθμιση της ταχύτητας ανάλο-
γα με την προτίμηση του κτηνοτρόφου. Δι-
ευκολύνει τη σίτιση αφού μπορεί να γίνει α-
πό μια πλευρά καθώς και το μαρκάρισμα ή 
τον εμβολιασμό παρέχοντας ασφαλές κλεί-
δωμα ανά θέση.

Λίγα λόγια για την Milkplan
Η Milkplan είναι μια αμιγώς ελληνική εται-
ρία η οποία δραστηριοποιείται στους τομείς 
της κατασκευής και εμπορίας κτηνοτροφι-
κού εξοπλισμού, δεξαμενών μεταφοράς 
και ψύξης γάλακτος, ψυκτικών συστημά-
των και τεχνολογικών εφαρμογών για κτη-
νοτροφικές μονάδες.
Διαθέτει άρτια καταρτισμένο προσωπικό 
και εστιάζει στην επιτυχία του κτηνοτρόφου. 
Γι’ αυτόν τον σκοπό έχει δημιουργηθεί ξε-
χωριστό τμήμα υποστήριξης και εξυπηρέ-
τησης πελατών που αναλαμβάνει από τον 
ορθό σχεδιασμό μίας μονάδας, μέχρι την ε-
γκατάσταση προϊόντων και την υποστήριξη 
των κτηνοτρόφων σε σέρβις, ανταλλακτικά 
και αναλώσιμα. Επιπλέον έχουν δημιουρ-
γηθεί σημεία εξυπηρέτησης και υποστήρι-
ξης ανά την Ελλάδα με το τελευταίο σημείο 
να ανοίγει στο Αγρίνιο για την εξυπηρέτηση 
των κτηνοτρόφων του νομού Αιτωλ/νίας. 

Περισσότερες πληροφορίες : www.milkplan.com

Γιώργος Κουιμτζής  
Τμήμα Marketing Milkplan SA
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> Συστήματα κατάλληλα για μικρούς, μεγάλους και μετακινούμενους κτηνοτρόφους

ΓΡΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟ 
ΑΡΜΕΓΜΑ ΑΊΓΟΠΡΟΒΑΤΏΝ
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ΦΑΚΕΛΟΣ    

Η αιγοπροβατοτροφία μετά από μια 
δύσκολη περίοδο κρίσης των τιμών του γάλακτος 
αντιμετωπίζει τη νέα πραγματικότητα , των υψηλών 
τιμών των α υλών, του ενεργειακού κόστους 
παραγωγής και  των μεταφορικών. Οι στόχοι όλων 
των συμμετεχόντων στην αλυσίδα παραγωγής 
ποιοτικών γαλακτοκομικών και τυροκομικών 
προϊόντων πρέπει να είναι ταυτόσημοι.
1. Αντιμετώπιση των οικονομικών προκλήσεων της 
κρίσης, επιβίωση και ευημερία.
2. Παραγωγή και εμπορία αναβαθμισμένων ποιοτικά 
προϊόντων με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.
3. Διατήρηση και αναβάθμιση της υγείας και ευζωίας 
των κοπαδιών αιγοπροβάτων σε όλη την Ελλάδα.
Η ΒΊΟΖΏΚΑΤ με αίσθημα ευθύνης, για την επίτευξη  
των παραπάνω στόχων, προχώρησε στις παρακάτω 
δράσεις:

1. Eντατικοποίηση των ελέγχων πρώτων υλών 
ώστε να αποκλείονται αυτές που δεν τηρούν τις 
προδιαγραφές
Οι έλεγχοι περιλαμβάνουν χημικές αναλύσεις για 
την ακριβή εκτίμηση της θρεπτικής τους αξίας και 
προσδιορισμό του επιπέδου αφλατοξινών. Οι χημι-
κές αναλύσεις μας δίνουν τη δυνατότητα για αξιο-
ποίηση στο έπακρο των θρεπτικών συστατικών, ώ-
στε να επιτύχουμε την παραγωγή της μέγιστης δυ-
νατής απόδοσης μέσω της διατροφής, με το χαμηλό-
τερο κόστος. Ο έλεγχος των αφλατοξινών στις ζωο-
τροφές, διασφαλίζει όχι μόνο την καταλληλόλητα του 
παραγόμενου γάλακτος άλλα και την καλή υγιεινή 
κατάσταση των ζώων. Οι έλεγχοι διενεργούνται στα 
πλαίσια των πιστοποιημένων συστημάτων ποιότη-
τας και ασφάλειας τροφίμων ISO 9001 και ISO 22000, 
που εφαρμόζει η εταιρεία ΒΊΟΖΏΚΑΤ.

2. Επενδύσεις στην υποδομή παραγωγής 
και διακίνησης προϊόντων σε μορφή χύμα
Η προμήθεια ζωοτροφών σε μορφή χύμα έχει μεγά-
λο όφελος για τον κτηνοτρόφο. Πέρα από την οικο-
νομικότητα, το προϊόν χύμα διαχειρίζεται ευκολότε-
ρα κατά την αποθήκευση και τη χορήγησή του, ενώ 
αποτελεί και σημαντική κίνηση προστασίας του πε-
ριβάλλοντος.
Οι επενδύσεις της ΒΊΟΖΏΚΑΤ αφορούν τη βελτιστο-
ποίηση της ποιότητας του pellet προϊόντος ώστε να 
είναι πιο ανθεκτικό στη χύμα διακίνηση, οικονομική 
βοήθεια στους κτηνοτρόφους για εγκατάσταση σιλό 
στη μονάδα τους και ανανέωση-ανάπτυξη του στό-
λου ιδιόκτητων σιλοφόρων οχημάτων για τη μεταφο-
ρά των προϊόντων σε μορφή χύμα.
Ώς αποτέλεσμα των παραπάνω επενδύσεων, η πώ-
ληση των χύμα προϊόντων υπερ-διπλασιάστηκε το  

τελευταίο έτος, με ορατό το οικονομικό όφελος 
 στον κτηνοτρόφο.

3. Συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία παραγωγής 
καινοτόμων προσθετικών ζωοτροφών IDENA 
Τα προϊόντα διατροφής της IDENA, παράγονται κυρίως 
από αιθέρια έλαια και φυτικά εκχυλίσματα και επιτυγ-
χάνουν την μέγιστη αξιοποίηση της πρωτεΐνης και ε-
νέργειας του ολικού σιτηρεσίου (χονδροειδείς και συ-
μπυκνωμένες ζωοτροφές).
Τα προσθετικά Vioherbal +protein, Vioherbal +energy 
και Vioherbal +growth, έχουν ενσωματωθεί στα μίγματα 
αιγοπροβατοτροφών της ΒΊΟΖΏΚΑΤ, με αποτέλεσμα ό-
χι μόνο το οικονομικό όφελος λόγω της καλύτερης αξι-
οποίησης των θρεπτικών συστατικών άλλα και την πα-
ραγωγή γάλακτος με αυξημένη περιεκτικότητα σε λιπο-
πρωτεΐνη, χαρακτηριστικό που ανεβάζει τη θρεπτική α-
ξία και την τιμή πώλησης του παραγόμενου γάλατος.
Η IDENA, με τη μεγάλη εμπειρία που έχει στην εκτρο-
φή των προβάτων φυλής Lacaune, παρέχει στην εται-
ρεία τεχνική υποστήριξη στην κατάρτιση σιτηρεσίων 
και τον σχεδιασμό καινοτόμων μιγμάτων ζωοτροφών, 
για την αντιμετώπιση της τοξιναιμίας εγκυμοσύνης, της 
κοκκιδίωσης και ουρολιθίασης αμνοεριφίων κ.α.

4. Συνεργασία με τη Γερμανική εταιρεία 
συμπληρωμάτων διατροφής Josera 
Περιλαμβάνουν ισορροπιστές βιταμινών και ιχνο-
στοιχείων, κτηνοτροφικά γάλατα και εξειδικευμένα 
προϊόντα που δίνουν λύσεις σε προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η σύγχρονη κτηνοτροφία.
Τα προϊόντα της Josera, ενσωματώνουν βρα-
βευμένες ευρεσιτεχνίες όπως το προστατευμέ-
νο σελήνιο (Se-protect), τα χηλικά ιχνοστοιχεία 
της γλυκίνης (Keragen), ειδικό μίγμα φλαβονοει-
δών (Flavovital) κ.α. Η χρήση των συμπληρωμά-
των διατροφής της Josera εγγυάται την επιτυχία 
της εκτροφής, άλλα και την ευρωστία του ζωικού 
κεφαλαίου.
Η ΒΊΟΖΏΚΑΤ πέρα από την αποκλειστική διακίνηση 
των προϊόντων της Josera, ενσωματώνει στις ζω-
οτροφές που παράγει για αιγοπρόβατα, τους ισορ-
ροπιστές της Josera για να προσδώσει τα χαρα-
κτηριστικά της εγγύησης των αποδόσεων και της 
υγείας των ζώων στο σύνολο των προϊόντων της.
Η κρίση αυτή φαίνεται ότι θα διαρκέσει για κάποιο 
χρονικό διάστημα, ωστόσο θα περάσει όπως και 
κάθε άλλη κρίση. Οι ειδικοί ζωοτέχνες της ΒΊΟΖΏ-
ΚΑΤ και η διοίκηση είναι στη διάθεση των κτηνο-
τρόφων για συμβουλές ώστε να αντιμετωπίσουμε 
την κρίση και να καταφέρουμε να αναδείξουμε την 
φέτα, τα διάφορα τυροκομικά και το γιαούρτι ανά-
μεσα στα εξαιρετικά προϊόντα που προσφέρει η 
Ελλάδα στην παγκόσμια κοινότητα.

Αλέξανδρος Τριανταφύλλου 
Business Development Manager

> Επενδύσεις σε χύμα διακίνηση και διεθνείς συνεργασίες για συμπληρώματα και πρόσθετα από τη ΒΊΟΖΏΚΑΤ
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