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Έτοιμος να αποτινάξει το βαρίδι της εμπο-
ρικής δυσκαμψίας φαίνεται πως είναι ο εγ-
χώριος κλάδος της χοιροτροφίας και κάπως 
έτσι επανέρχονται τα πλάνα αύξησης ζωι-
κού κεφαλαίου, αναπροσαρμογής των μο-
νάδων στις επιταγές του νέου ευρωπαϊκού 
μοντέλου παραγωγής, αλλά και επέκτασης 
στο βιοαέριο. 

Αν κάτι μπόρεσε να συντηρήσει την κερ-
δοφορία των ελληνικών χοιροτροφικών μο-
νάδων τον τελευταίο χρόνο, αυτό ήταν οι ε-
πενδύσεις σε βιοαέριο που είχαν κάνει αρ-
κετοί χοιροτρόφοι. Ωστόσο το ζητούμενο εί-
ναι, όπως εξηγούν συντελεστές του κλάδου 
στην Agrenda, οι εκμεταλλεύσεις να είναι 

βιώσιμες από τον κεντρικό πυρήνα της δρα-
στηριότητάς τους, που δεν είναι άλλος από 
την παραγωγή χοιρινού κρέατος. Η κλειστή 
εστίαση όλους αυτούς τους μήνες, τόσο στην 
Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες, λόγω της έξαρσης της πανδημίας του 
κορωνοϊού, περιόρισε αισθητά τον κύκλο ερ-
γασιών του κλάδου. 

Σε αυτό το δυσμενές κλίμα, ήρθε να προ-
στεθεί η επέκταση της πανώλης των χοίρων 
στη Γερμανία. Συγκεκριμένα, ενώ αρχικά η 
ζωονόσος αυτή αποτέλεσε καταλύτη θετικών 
εξελίξεων για την ελληνική αγορά, όταν ση-
μειώθηκαν τα πρώτα κρούσματα στη Γερμα-
νία, οι ισορροπίες άλλαξαν. Ο λόγος έγκει-
ται στο γεγονός ότι η κινεζική αγορά έκλεισε 
την πόρτα της στη μεγάλη γερμανική παρα-
γωγή, η οποία δεν είχε άλλη δίοδο παρά το 

εσωτερικό του μπλοκ, δημιουργώντας συμ-
φόρηση στην ευρωπαϊκή αγορά χοιρινού. 

Η τιμή του χοιρινού κρέατος βρέθηκε κα-
τά τους πρώτους μήνες του 2021 σε ιστορι-
κά χαμηλά πέριξ του 1 ευρώ το κιλό ζων βά-
ρος, αντίστοιχα με εκείνα που διαμόρφωσε 
ο «μαύρος κύκνος» του πρώτου κύματος της 
πανδημίας τον Μάρτιο του 2021.  

Όσο η αποσυμφόρηση της ευρωπαϊκής α-
γοράς κλιμακώνεται όμως και με δεδομένο 
ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η ζήτηση υπερ-
βαίνει ακόμα κατά πολύ την προσφορά, δι-
αμορφώνονται εκ νέου οι συνθήκες που σε 
πρώτη φάση ώθησαν του Έλληνες χοιρο-
τρόφους στη διαμόρφωση νέων επενδυτι-
κών πλάνων, προκειμένου να ενισχύσουν 
τη θέση τους στην αγορά τόσο την εσωτερι-
κή όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Έδαφος για νέες επενδύσεις 
στρώνεται στη χοιροτροφία    
Μονάδες σε αναπροσαρμογή και επέκταση στο βιοαέριο στα πλάνα των παραγωγών

Τα κεκτημένα 
Αν κάτι μπόρεσε 

να συντηρήσει την 
κερδοφορία των ελληνικών 

χοιροτροφικών μονάδων 
τον τελευταίο χρόνο, αυτό 

ήταν οι επενδύσεις σε 
βιοαέριο που είχαν κάνει 

αρκετοί χοιροτρόφοι
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Υποτονική παραμένει η αγορά της Ευρώπης 

Σε υψηλά η διεθνής τιμή 
στα συμβόλαια χοιρινού 
Στην Ελλάδα πρώτη ώθηση θα δώσει το άνοιγμα της εστίασης στην ΕΕ

Έτοιμη να προχωρήσει
στο επόμενο βήμα 
η εγχώρια παραγωγή
Η αντίδραση του κλάδου στην Ελλάδα απέτρεψε την 
επέκταση της ζωονόσου που έφερε τα πάνω κάτω 
στις διεθνείς αγορές και στις εδώ μονάδες. 
Ταυτόχρονα η παγκόσμια ζήτηση µαζί µε το ότι η 
αυτάρκεια της χώρας µας σε εγχώριο χοιρινό κρέας 
φτάνει µόλις στο 23%, έβαλε σε σκέψεις πολλούς 
χοιροτρόφους να αυξήσουν το ζωικό τους κεφάλαιο, 
που τώρα αναμένουν αυτήν την εξομάλυνση της 
αγοράς, προκειμένου να επιδιώξουν τη μεγέθυνση 
των μονάδων τους.
Σε γενικές βάσεις ο κλάδος µετράει περί τις 500 
οργανωµένες µονάδες και υπολογίζεται πως τα 
τελευταία χρόνια έχουν φύγει από το επάγγελµα  
15-20% των χοιροτρόφων. Όσον αφορά το κόστος 
πρώτης εγκατάστασης για έναν χοιροτρόφο, αυτό 
υπολογίζεται στα 6.000 ευρώ ανά χοιροµητέρα, 
δηλαδή για 100 µάνες που θεωρείται µία στοιχειώδη 
µονάδα, θα πρέπει ο κτηνοτρόφος να επενδύσει 
600.000 ευρώ, και τον πρώτο χρόνο να µετράει 
µόνο κόστη, µέχρι να «φτιάξει» τα ζώα του για το 
εµπόριο. Το απότοµο φρένο του κορωνοϊού ωστόσο 
στην εστίαση, έβαλε στον γύψο τις προετοιμασίες όσο 
η κατ’οίκον κατανάλωση δεν «δουλεύει» για τις πιο 
καλοπληρωμένες κοπές του χοιρινού όπως το µπούτι 
και η σπάλα. Λόγω της πανώλης η τιµή του χοιρινού 
είχε φτάσει στα επίπεδα 1,70-1,80 ευρώ το κιλό 
προτού η συμφόρηση της αγοράς που προκαλεί η 
Γερμανία προσγειώσει σε ιστορικά χαμηλά τις τιμές, 
πέριξ του ενός ευρώ. Πάντως, αξίζει να σημειωθεί 
εδώ,  πως το τελευταίο δίμηνο η αγορά αντέδρασε 
επιστρέφοντας στα 1,20 ευρώ το κιλό, αλλά απέχει 
ακόμα από τα επίπεδα που θα ενέπνεαν επενδυτική 
αυτοπεποίθηση. 
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Εν αναμονή της εξομάλυνσης της 
ευρωπαϊκής αγοράς χοιρινού κρέ-
ατος βρίσκεται ο εγχώριος κλάδος 
της χοιροτροφίας, με τα σχέδια επα-
νεπενδύσεων και ανανέωσης των 
μονάδων που έχουν διαμορφώσει 
οι συντελεστές, να περιμένουν στη 
σειρά για την υλοποίησή τους. 

Ενώ στον υπόλοιπο κόσμο η αγο-
ρά φαίνεται ότι καλπάζει, στην πε-
ρίπτωση της Ευρώπης, ένα μείγμα 
υποτονικότητας λόγω της  πανδη-
μίας αλλά και η επέκταση της Αφρι-
κανικής Πανώλης των Χοίρων στη 
Γερμανία, έχουν επιφέρει κορεσμό.

Εξαίρεση στον ευρωπαϊκό κανόνα, 
η Ισπανία, η οποία όπως εξηγούν 
άνθρωποι της αγοράς, έχει διαχρο-
νικά καλά συμβόλαια και σταθερές 
συνεργασίες, ενώ η χωρική απόστα-
ση από το μέτωπο με την πανώλη, 
έχει δώσει σημαντική ώθηση στον 
εκεί κλάδο, ο οποίος διεκδίκησε με 
επιτυχία τα μερίδια της Γερμανίας 
στην ασιατική αγορά. 

Από την άλλη στην περίπτωση της 
Ελλάδας, ο συνδυασμός αυτών των 
δύο συγκυριών έχει αναβάλει προ-
σωρινά τη πρόθεση των χοιροτρόφων 
να ακολουθήσουν τους ρυθμούς α-
νάπτυξης που γνωρίζει ο κλάδος σε 
Αμερική, Ασία και Ισπανία, σύμφω-
να με τους χοιροτρόφους. «Ευελπι-
στούμε ότι η κατάσταση θα  ομαλο-
ποιηθεί» αναφέρει στην Agrenda 
ο πρόεδρος της Νέας Ομοσπονδί-
ας Χοιροτροφικών συλλόγων Ελ-
λάδος, Γιάννης Μπούρας. Σύμφω-
να με τον ίδιο, πρώτη ώθηση στην 
αγορά θα δώσει το άνοιγμα της ε-
στίασης σε ευρωπαϊκό επίπεδο που 
αναμένεται τις επόμενες ημέρες, α-

φού ως γνωστόν, οι περισσότερες 
ποσότητες καταναλώνονται σε αυ-
τό το πλαίσιο.

Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα 
τα μελλοντικά συμβόλαια

Και δεν μπορεί παρά να βελτιω-
θεί  η εικόνα, αφού παραμένουν ε-
νεργοί οι παράγοντες που υπαγό-
ρευαν την αναπτυξιακή τροχιά πριν 
από το ξέσπασμα της πανδημίας. 
Το παγκόσμιο κοπάδι εξακολου-
θεί να κυμαίνεται στα χαμηλά επί-
πεδα που σχημάτισε η αφρικανική 
πανώλη των χοίρων, όταν πριν από 
περίπου δυόμισι χρόνια ξέφυγε α-
πό τον έλεγχο των κινεζικών αρχών 
και βρήκε τον δρόμο της μέσα από 
την άγρα πανίδα προς την Ευρώπη. 

Αυτή την περίοδο η διεθνής τιμή 
και τα μελλοντικά συμβόλαια βρί-
σκονται σε ιστορικά υψηλά επίπε-
δα και μάλιστα δεν αναμένεται κά-
ποια σημαντική διόρθωση που θα 
προσγειώσει τις τιμές απότομα στο 
άμεσο μέλλον, αφού οι ανάγκες της 
αγοράς και η ζήτηση μόνο σημάδια 
κόπωσης δεν εμφανίζουν. 

Αναπτυξιακή τροχιά
Παραμένουν ενεργοί οι παρά-
γοντες που υπαγόρευαν την 
αναπτυξιακή τροχιά πριν από 
το ξέσπασμα της πανδημίας
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Οι χοίροι υπόκεινται σε θερμικό στρες, όταν η 
ατμοσφαιρική θερμοκρασία και υγρασία, αυξά-
νουν τη θερμοκρασία του σώματός τους με μη 
ελεγχόμενο ρυθμό, καθώς δεν μπορούν να εξι-
σορροπήσουν την παραγωγή και την αποβολή 
θερμότητας από το σώμα τους. Το θερμικό στρες 
αφορά όλους τους χοίρους ανεξάρτητα από την 
ηλικία, το παραγωγικό τους στάδιο και την φυ-
λή τους. Οι χοίροι δεν διαθέτουν ιδρωτοποιούς 
αδένες και έχουν σε σύγκριση με το μέγεθός 
τους μικρή χωρητικότητα πνευμόνων. Επιπλέ-
ον, διαθέτουν περισσότερο υποδόριο λίπος σε 
σχέση με άλλα είδη ζώων, κάτι που αποτρέπει 
την αποτελεσματική διάχυση της θερμότητας.  

Μία ιδιαίτερα σημαντική και άμεση συνέπεια 
του θερμικού στρες είναι η μείωση της πρόσλη-
ψης τροφής, προκειμένου να μειωθεί η θερμότη-
τα μεταβολισμού. Επιπλέον και ειδικότερα στους 
παχυνόμενους χοίρους, επηρεάζεται ο μεταβο-
λισμός και ευνοείται η σύνθεση και εναπόθεση 
λίπους, σε βάρος της σύνθεσης πρωτεϊνών  και 
ως εκ τούτου της ανάπτυξη μυών. 

Το θερμικό στρες αποτελεί αιτία αρκετών προ-
βλημάτων όπως: μειωμένη γονιμότητα στις χοι-
ρομητέρες, πεπτικές διαταραχές, μειωμένη α-
νοσολογική ικανότητα και οξειδωτικό στρες, 
μειωμένες αποδόσεις και χαμηλότερη ποιότη-
τα κρέατος.

Η μείωση των επιπτώσεων του θερμικού στρες 
είναι ζωτικής σημασίας και αποτελεί μια πολυ-
παραγοντική προσέγγιση. Συνοπτικά:
1. Μέτρα διαχείρισης

α. Μείωση της θερμοκρασίας εντός των θαλά-
μων. Διάφορες μέθοδοι ψύξης θέτουν τους χοί-
ρους πιο κοντά στη θερμο-ουδέτερη ζώνη τους.

β. Τάϊσμα των ζώων τις πιο δροσερές ώρες 
της ημέρας. 

γ. Φρέσκο, δροσερό, άφθονο και εύγεστο νε-
ρό ενθαρρύνει τους χοίρους να πίνουν επαρκή 
ποσότητα. Καλή υγιεινή των ποτιστρών.

δ. Μείωση της πυκνότητας εκτροφής
2. Υποστήριξη ενός αποτελεσματικού και 
υγιούς ανοσοποιητικού συστήματος

α. Η ανοσορρύθμιση βοηθά στον έλεγχο των 

φλεγμονών, που οδηγούν σε βλάβη των κυττά-
ρων και ενισχύουν το οξειδωτικό στρες.
3. Διατροφή

α. Μείωση ολικής πρωτεΐνης (μείωση μη α-
παραίτητων αμινοξέων) και μείωση των ζυμώ-
σιμων ινών (για ελαχιστοποίηση της εντερικής 
ζύμωσης και παραγωγής ενδογενούς θερμότη-
τας. Εξισορρόπηση των απαραίτητων αμινοξέ-
ων με συνθετικά και αντικατάσταση των ζυμού-
μενων ινών με αδιάλυτες).

β. Αντικατάσταση αμύλου με λίπη και έλαια 
ως πηγή ενέργειας.

γ. Βελτίωση της πεπτικότητας και των φυσι-
κών ιδιοτήτων του σιτηρεσίου, για να μειωθεί η 
ενέργεια που απαιτείται για την πέψη.

δ. Προσθήκη αντιοξειδωτικών για την απο-
τροπή της οξείδωσης - παροχή υψηλής ποιό-
τητας τροφής. 

ε. Διαχείριση των ηλεκτρολυτών (σόδα, κάλιο).
4. Διασφάλιση ενός υγιούς πεπτικού σωλήνα

α. Υποστήριξη της ακεραιότητας των εντερι-
κών τοιχωμάτων και επιθηλίου.

Διαχείριση του θερμικού στρες  
και βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας 
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Η KEMIN προσφέρει

συγκεκριμένες διατροφικές

 λύσεις για τη διαχείριση και 

 αποτροπή των επιβλαβών 

επιπτώσεων της θερμικής 

καταπόνησης στους χοίρους

 Η εφαρμογή ενός ενισχυτή 
απορρόφησης θρεπτικών 
συστατικών της τροφής 
LYSOFORTE® EXTEND, για 
την κατάρτιση ενός ισόρροπου 
σιτηρεσίου και την βελτίωση 
της πεπτικότητας, καθώς και η 
χρήση μιας ανοσορρυθμιστικής 
β- (1,3) -γλουκάνης όπως το 
Aleta ™, μπορεί να βοηθήσουν 
στην εξάλειψη των αρνητικών 
επιπτώσεων του θερμικού 
στρες, στην ενίσχυση του 
ανοσοποιητικού, την αύξηση 
των αποδόσεων και την 
βελτίωση της ποιότητας του 
κρέατος. Επιπλέον, η 
ακεραιότητα και 
λειτουργικότητα του εντερικού 
επιθηλίου ενισχύονται από το 
ButiPEARL ™ που εξασφαλίζει 
τη διαρκή ανάπλαση και 
αναγέννηση των κυττάρων. 

Διατροφή και ειδικά μέτρα διαχείρισης είναι ζωτικής σημασίας για μία παραγωγική μονάδα 
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Στοχευμένες διατροφικές λύσεις για μείωση 
του περιβαλλοντικού αποτυπώματος       
Εργαλεία για μια ισορροπημένη και οικονομικά αποδοτική διατροφή στη χοιροτροφία

Η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την δρα-
στηριότητα των χοιροτροφικών εκμεταλλεύσεων, συνίστα-
ται στη βελτίωση της τεχνολογίας των ζωοτροφών και 
στην κατάρτιση ισόρροπων σιτηρεσίων για την πλήρη 
κάλυψη των αναγκών των χοίρων σε κάθε παραγωγική 
φάση της ζωής τους. Το γεγονός αυτό, συμβάλει στην αύ-
ξηση των αποδόσεων και στην βελτιστοποίηση των ποι-
οτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών του παραγόμε-
νου κρέατος, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις απώλειες 
των θρεπτικών συστατικών της τροφής στο περιβάλλον.

Η DSM έχει αναπτύξει ολοκληρωμένες διατροφικές 
λύσεις και στοχευμένες στρατηγικές στον κλάδο της χοι-
ροτροφίας, που συμβάλουν στη μείωση των περιβαλλο-
ντικών επιπτώσεων προσφέροντας παράλληλα σημα-
ντική βελτίωση των αποδόσεων και της κερδοφορίας.

Διατροφικές λύσεις για τη μείωση των εκπομπών  
αζώτου στο περιβάλλον

 Κατάρτιση σιτηρεσίων λαμβάνοντας υπόψη το γε-
νετικό δυναμικό των χοίρων

 Παροχή ολοκληρωμένων διατροφικών λύσεων για 
κάθε παραγωγικό στάδιο

  Χρήση ενζύμων για μη αμυλούχους πολυσακχαρίτες 
(Non Starch Polysaccharides-NSP) αφενός για τη μέγι-
στη απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών του σιτηρε-
σίου και αφετέρου για το οικονομικό όφελος που απορ-
ρέει από τη χρήση τους. Η DSM, μέσω της στρατηγικής 
της συνεργασίας με τη NOVOZYMES, έχει αναπτύξει την 
παραγωγή καινοτόμων ενζύμων, όπως τo Ronozyme® 
WX (ξυλανάση), Ronozyme® Multigrain (πολυένζυμο 
ξυλανάσης-γλουκανάσης) και Ronozyme® VP (πολυ-
ένζυμο γλουκανάσης-πηκτινάσης), με σκοπό την μεί-
ωση των αντιδιαιτητικών παραγόντων στις πρώτες ύ-
λες και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων

 Βελτίωση της διατροφής των χοίρων με τη χορή-
γηση ισόρροπων σιτηρεσίων υψηλής πεπτικότητας και 

πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής αξίας, με σκοπό την ελά-
χιστη δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση (μείωση επιπέ-
δων αζώτου-Ν και μεθανίου-CH4)

 Χρήση VevoVitall® (βενζοϊκού οξέος) στα σιτηρέσια 
των χοίρων για την μείωση των εκπομπών αμμωνίας ε-
ντός του χοιροστασίου και του pH των ούρων των χοιρομη-
τέρων. Το γεγονός αυτό δεν συμβάλει μόνο στη διασφά-
λιση της υγείας των ζώων (ελαχιστοποίηση αναπνευστι-
κών διαταραχών) αλλά και στη βελτίωση των συνθηκών 
εργασίας του εργατικού δυναμικού (ελαχιστοποίηση δυ-
σάρεστων και επιβλαβών οσμών)

Διατροφικές λύσεις για τη μείωση  
των εκπομπών φωσφόρου στο περιβάλλον

  Η προσθήκη του ενζύμου Ronozyme® HiPhos (φυ-
τάση) στα σιτηρέσια των χοίρων επιτρέπει την καλύτερη 
αξιοποίηση του φωσφόρου των πρώτων υλών. Η εξασφά-
λιση των βέλτιστων επιπέδων διαθέσιμου φωσφόρου α-
πό τις ζωοτροφές μειώνει σημαντικά την ανάγκη χρησι-
μοποίησης ανόργανων πηγών φωσφόρου

  Η χρήση φυτάσης στα σιτηρέσια των χοίρων εκτιμά-
ται ότι μειώνει κατά 20-30% τις απώλειες  φωσφόρου στο 
περιβάλλον μέσω της κόπρου

 Η φυτάση, διασπά το φυτικό οξύ, έναν από τους σημα-
ντικότερους αντιδιαιτητικούς παράγοντες που συναντάται 
σε όλες τις πρώτες ύλες, ο οποίος επηρεάζει σημαντικά τό-
σο την πεπτικότητα όσο και την απορρόφηση του φωσφό-
ρου καθώς και άλλων θρεπτικών συστατικών του σιτηρε-
σίου (πρωτεΐνες, αμινοξέα, μακροστοιχεία & ιχνοστοιχεία)

Διαθέσιμα εργαλεία για μια στοχευμένη, ισορροπημένη και οι-
κονομικά αποδοτική διατροφή (Precise Nutrition)

Εκτός από την κλασική μέθοδο ανάλυσης των ζωοτρο-
φών, εδώ και αρκετά χρόνια, η DSM Hellas ηγείται της τε-
χνολογίας NIRS, αναπτύσσοντας και προσφέροντας νέες 
καμπύλες βαθμονόμησης για την συστηματική ανάλυση 
των ζωοτροφών. Το γεγονός αυτό,  μας επιτρέπει να πο-
σοτικοποιούμε τα θρεπτικά συστατικά των πρώτων υλών 
με υψηλή ταχύτητα και λιγότερους χρησιμοποιούμενους 
πόρους, διατηρώντας παράλληλα υψηλή ακρίβεια και α-
ποτελεσματικότητα. Επιπλέον, η συγκεκριμένη τεχνική 
μας παρέχει την δυνατότητα μέτρησης:

  Περιεκτικότητας σε φυτικό οξύ.
  Πεπτικότητας σογιαλεύρου.
 Επίπεδο μη αμυλούχων πολυσακχαριτών.

Η τεχνολογία NIRS αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργα-
λείο για την κατάρτιση ισόρροπων σιτηρεσίων, καλύπτο-
ντας πλήρως τις ανάγκες των ζώων σε κάθε στάδιο ανά-
πτυξης, ενώ μειώνεται παράλληλα το κόστος διατροφής.

Μέσω της στρατηγικής της πρωτοβουλίας «Το κάνουμε 
εφικτό», η DSM Animal Nutrition and Health στοχεύει σε 
μια ταχεία αλλαγή παγκοσμίως για την ανάπτυξη μιας α-
ειφόρου ζωικής παραγωγής. Παράλληλα στοχεύει στην 
εφαρμογή καινοτόμων λύσεων που θα επιφέρουν ευνο-
ϊκότερες συνθήκες διαβίωσης για όλους μας και θα δημι-
ουργήσουν αξία στους ακόλουθους τρεις πολύ σημαντι-
κούς πυλώνες της πολιτικής της εταιρείας DSM: Άνθρω-
πος, Πλανήτης, Κερδοφορία.

Η τεχνολογία NIRS 
αποτελεί ένα πολύ 
χρήσιμο εργαλείο για 
την κατάρτιση 
ισόρροπων σιτηρεσίων 
καλύπτοντας πλήρως τις 
ανάγκες των ζώων σε 
κάθε στάδιο ανάπτυξης

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑ

Οι 6 βασικοί Πυλώνες Αειφορίας της DSM Animal Nutrition and Health
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