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4 // ΚΑΤΟΨΗ ΕΚΘΕΣΗΣ - ΕΚΘΕΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

31 Ιανουαρίου -
3 Φεβρουαρίου 2019
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Πέµπτη, Παρασκευή, 
& Κυριακή 10:00 π.µ. – 19:00 µ.µ.
Σάββατο 10:00 π.µ. – 20:00 µ.µ.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Τηλ. 2310 291101 
Fax 2310 291551
Ε-mail: zootechnia@helexpo.gr
Γραµµατεία 
Τηλ. 2310 291545
Εmail: agro1@helexpo.gr 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
■ Αεροδρόµιο Θεσ/νίκης 
Μακεδονία
(16 χλµ. από τη HELEXPO) 
Τηλ. 2310 473212
■ Σιδηροδροµικός Σταθµός
(3 χλµ. από τη HELEXPO) 
Τηλ. 2310 517517

Περίπτερο 13
Stand 41

GREEN
BOX

ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.

∆ιεθνές Εκθεσιακό 
Κέντρο Θεσσαλονίκης

ΜΗΝ 
ΧΑΣΕΤΕ

�  Τεχνογνωσία και νέες οργανωτικές 
δοµές που θα µπορούσαν να προ-
σφέρουν λύσεις για την αντιµετώπιση 
της δύσκολης οικονοµικής κατάστα-
σης στην οποία έχει περιέλθει τον 
τελευταίο καιρό ο τοµέας της παρα-
γωγής αιγοπρόβειου γάλακτος, πρό-
κειται να αναζητηθούν, κατά τη διάρ-
κεια ζωντανής συζήτησης που οργα-
νώνει η εφηµερίδα Agrenda, σε ειδικά 
διαµορφωµένο περίπτερο – studio, το 
Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, το οποίο θα 
µεταδοθεί σε live streaming από το 
site Agronews. Ο διεθνούς φήµης ιτα-
λός καθηγητής Giuseppe Pulina και ο 
συνάδελφός του από το Γεωπονικό 
της Αθήνας, Αθανάσιος Γελασάκης, θα 
είναι βασικοί εισηγητές στο πάνελ.

ΕΚΘΕΜΑΤΑ
Pet Festival: Περίπτερο 4, 5

Ζώα Παραγωγής: Περίπτερο 3

Ζωοτροφές, Κτηνιατρικά Φάρµακα 
& Εργαλεία, Υπηρεσίες, Τύπος: 

Περίπτερα 07, 08, 09, 10

Μηχανήµατα, Εξοπλισµοί 
κτηνοτροφίας-πτηνοτροφίας: 

Περίπτερα 12, 13, 15

Σαλόνι Αλόγου: Περίπτερο 17

Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ε Σ  Ε Κ ∆ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ

�  Το πρόγραµµα των Παράλληλων Εκδηλώσεων της 11ης Zootechnia δηµοσιεύεται σύµφωνα µε την τελευταία ενηµέρωσή του στις 22 Ιανουαρίου από τους διοργανωτές.
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Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ
Green Box Eκδοτική Α.Ε.

ΕΚ∆ΟΤΗΣ - ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Γιάννης Πανάγος

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΚ∆ΟΣΗΣ
Ειρήνη Σκρέκη

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Γιώργος Κοντονής

ΣΕΛΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ
Βασιλική Κονόµου

MARKETING/∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ
Μωρίς Σιακκής/Νατάσα Στασινού

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Παναγιώτης Αραβαντινός

ΓΡΑΦΕΙΑ
Νίκης 24, Σύνταγµα, Τ.Κ. 10557,

ΤΗΛ. 2103232905, FAX: 2103232967

info@agronews.gr/ www.agronews.gr

 MHXANHMATA

 ΕΦΟ∆ΙΑ - ΕΙΣΡΟΕΣ -  ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΦΟΙ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΟΕ .................................................................... 30
Γ. ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ ...................................................................................... 32
ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ ................................................................ 22
ΣΕΚΕ ΛΥΚΟΥ ΑΕ ...................................................................................... 25
ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ .................................................................. 20
AGROTECH SA � ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ ΜΗΤΣΙΟΛΙ∆ΗΣ ΑΕ .............................. 26
HELLAGRO AE..................................................................................39
LELY CENTER .......................................................................................... 16
TERRA AE ................................................................................................ 35
UNITRACK AEE ....................................................................................... 29
WESTFALIA TECHNOLOGIES AE ............................................................ 18

ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ ........................................................... 56

∆ΕΛΤΑ................................................................................. 50

ΕΛ.ΒΙ.Ζ. ΑΕ ......................................................................... 54

ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ � VETFARM SA ............... 60

BIOGRECO AE .................................................................... 52

CARGILL ANIMAL NUTRITION .......................................... 58

62-63
ΠΛΗΡΗΣ Ο∆ΗΓΟΣ
ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ 
ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙ∆ΗΣ
Από τις Σέρρες 

ο Κτηνοτρόφος της 
Χρονιάς 2019 46-47

ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ
Γερµανικό ενδιαφέρον 

για επενδύσεις 
στην Ελλάδα 10-11
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6 // ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

Ένα µοναδικό σύστηµα που χρησιµοποιεί αντιδραστήρα πλάσµατος για την αποµάκρυνση του αζώτου 
από τα απόβλητα και τα χωνέµατα των µονάδων βιοαερίου για την παραγωγή υγρού λιπάσµατος, έχει 
αναπτύξει η νορβηγική εταιρεία N2 Agri, το οποίο βρίσκεται σε στάδιο εµπορικής δοκιµής σε µεγάλες
κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις της Ευρώπης και λέγεται πως αποσβένεται σε µία εξαετία

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αντιδραστήρας πλάσµατος για παραγωγή λιπασµάτων 

Το τρίτο βήµα µετά 
το βιοαέριο στην κτηνοτροφία
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ // 7

Η τεχνολογία αυτή είναι ικανή 
να αλλάξει τους όρους του 

παιχνιδιού παγκοσµίως 
βοηθώντας τους αγρότες-

κτηνοτρόφους να αντλήσουν 
περισσότερα από τα απόβλητα 

της εκµετάλλευσής τους και 
να εξοικονοµήσουν χρήµατα, 

σύµφωνα µε τους 
κατασκευαστές του 

αντιδραστήρα.

Ενώ όλοι οι κτηνοτρόφοι γνωρί-
ζουν πόσο µεγάλος µπελάς µπο-
ρεί να είναι η απόρριψη µεγάλων 
ποσοτήτων αποβλήτων, πολύ λι-
γότεροι έχουν καταλάβει τις πραγ-
µατικές δυνατότητές τους εάν τις 
διαχειριστούν πιο αποτελεσµατι-
κά. Με την αυξανόµενη παγκόσµια 
έµφαση στη µείωση των εκποµπών 
αζώτου στο µέλλον, θα υπάρξει ε-

πίσης η τάση να µειωθεί η παρα-
γωγή και η χρήση τεχνητών λιπα-
σµάτων. Οι ειδικοί δηλώνουν ότι 
αυτά τα λιπάσµατα παράγονται α-
πό ορυκτά καύσιµα, τα οποία βρί-
σκονται σε παρακµή και η ετήσια 
τιµή τους αυξάνεται χρόνο µε το 
χρόνο, µε αποτέλεσµα η διαδικα-
σία παραγωγής λιπασµάτων να κα-
θίσταται µη βιώσιµη.

Παραγωγή υγρού αζώτου
Με αυτό το σκεπτικό, µία µεγαλύ-
τερη εστίαση στην ανακύκλωση 
του αζώτου από την κοπριά των 
αγροκτηµάτων για την παραγωγή 
ενός φυσικού λιπάσµατος υψηλής 
αξίας αποτελεί µια πιθανή επιλο-
γή που η N2 Agri διερευνά. Αυτή 
η Νορβηγική εταιρεία έχει αναπτύ-
ξει ένα µοναδικό σύστηµα που χρη-

σιµοποιεί αντιδραστήρα πλάσµα-
τος για την αποµάκρυνση του α-
ζώτου από τα απόβλητα για την 
παραγωγή υγρού αζώτου, το ο-
ποίο είναι πιο εύκολα διαθέσιµο 
για τα φυτά τα οποία µπορούν να 
τραφούν γρηγορότερα.

Ο στόχος της N2 Agri έχει δύο 
άξονες: Πρώτον, να βοηθήσει τους 
αγρότες να εξοικονοµήσουν χρή-
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8 // ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

µατα σε τεχνητά λιπάσµατα µε την 
παραγωγή του δικού τους υγρού 
αζώτου.Και δεύτερον, να µειώ-
σουν τις εκποµπές αµµωνίας τους, 
οι οποίες υπόκεινται σε αυστηρό 
έλεγχο από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Η N2 Agri δηµιούργησε µια 
µονάδα επίδειξης σε µία γαλακτο-
κοµική µονάδα στη Βόρεια Ιρλαν-
δία η οποία αρµέγει 750 αγελά-
δες. Εδώ η οικογένεια Bingham 
επιθυµεί να µειώσει τις εκποµπές 
της εκµετάλλευσης, καθώς και το 
κόστος της λίπανσης. Η ιδέα πε-
ριλαµβάνει τη διοχέτευση κοπρι-
άς, ή, στην περίπτωση της εκµε-
τάλλευσης Bingham, του χωνεµέ-
νου υλικού από µονάδα βιοαερί-
ου, µέσω ενός αντιδραστήρα πλά-
σµατος για την παραγωγή υγρού 
αζωτούχου λιπάσµατος.

Εξοικονόµηση 20% στο κόστος
Η διαδικασία, λέει η εταιρεία, θα 
εξοικονοµήσει τελικά τους αγρό-
τες έως και το 20% του κόστους 

της λίπανσής τους και θα µειώσει 
επίσης τα επίπεδα παραγωγής αµ-
µωνίας. Η N2 Agri προσθέτει ότι 
περίπου το 32% των παγκόσµιων 
εκποµπών αερίων του θερµοκη-
πίου προέρχονται από τον γεωρ-
γικό τοµέα και επιµένει ότι αυτή η 
νέα ιδέα µπορεί να εξαλείψει το 
75-95% των εκποµπών οξειδίων 
του αζώτου από ζωική κοπριά. 

Οι κυριότερες αγορές για τη νέα 
τεχνολογία είναι µεγάλες κτηνο-
τροφικές εκµεταλλεύσεις στις Η-
νωµένες Πολιτείες και στην Ευ-
ρώπη, όπου οι εκποµπές αερίων 
του θερµοκηπίου αποτελούν πρό-
βληµα και υπόκεινται σε µεγάλη 
κανονιστική ρύθµιση. Παρόλο που 
η τεχνολογία αυτή έχει κινηθεί πέ-
ρα   από το στάδιο του πρωτοτύ-
που, εξακολουθεί να δοκιµάζεται 
σε όλο τον κόσµο: Ένα σύστηµα 
σε ένα χοιροτροφείο στη ∆ανία και 
ο άλλο στο αγρόκτηµα Bingham 
που βρίσκεται κοντά στο Templepatrick 
στην κοµητεία Antrim. Αυτό το α-

γρόκτηµα διευθύνεται από τον 
Robin Bingham και τον γιο του 
George. Εγκατέστησαν µονάδα βι-
οαερίου πριν από ένα χρόνο και 
αυτή παράγει ηλεκτρικό ρεύµα που 
τροφοδοτείται στο εθνικό δίκτυο. 
Συνολικά, το αγρόκτηµα έχει 1.200 
αγελάδες, και εφαρµόζει σύστη-
µα µηδενικής βόσκησης οπότε  για 
τη διατροφή των ζώων συλλέγε-
ται φρέσκο χόρτο και παραδίδε-
ται στις αγελάδες καθηµερινά.

Απόσβεση σε έξι µε επτά έτη
Ο αντιδραστήρας πλάσµατος εγκα-
ταστάθηκε στο αγρόκτηµα πριν α-
πό έξι µήνες δοκιµαστικά και πα-
ράγει ήδη υγρό άζωτο το οποίο έ-
χει εφαρµοστεί σε πειραµατικούς 
αγρούς τριγύρω από το αγρόκτη-
µα. Οι αγρότες που χρησιµοποι-
ούν το σύστηµα αυτό στο µέλλον 
µπορούν να αναµείνουν να το κά-
νουν απόσβεση σε έξι ή επτά χρό-
νια µε την εξοικονόµηση στη λί-
πανση, σύµφωνα µε το N2 Agri.

■■■
ΑΓΟΡΕΣ-ΣΤΟΧΟΣ
Οι κυριότερες αγορές για 
τη νέα τεχνολογία είναι 
µεγάλες κτηνοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις που 
βρίσκονται στις Ηνωµένες 
Πολιτείες και στην Ευρώπη

■■■
ΑΠΩΛΕΙΕΣ 
ΑΜΜΩΝΙΑΣ
Υπάρχουν 2,13 εκατοµµύρια 
τόνοι αµµωνίας που χάνονται 
σε  κτηνοτροφικές µονάδες 
κάθε χρόνο στην Ευρώπη
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ // 9

■■■
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 
Η ΥΓΡΑΣΙΑ
Χρειάζεται πάνω από 95% 
περιεκτικότητα σε υγρασία 
στα απόβλητα για να 
λειτουργήσει το σύστηµα 
µε τον αντιδραστήρα

Η διαδικασία χρησιµοποιεί έναν α-
ντιδραστήρα πλάσµατος που δε-
σµεύει άζωτο από τον αέρα και τον 
προσθέτει στην κοπριά. Αυτό προ-
καλεί αντίδραση και σταµατά τις 
απώλειες αµµωνίας καθώς και τις 
εκποµπές άλλων αερίων θερµο-
κηπίου και επιπλέον αποµακρύ-
νει την κακή οσµή. «Ο στόχος µας 
είναι να ενδυναµώσουµε τους κτη-
νοτρόφους µέσω της εισαγωγής 
χαµηλού κόστους, κλιµακούµενης 
παραγωγής λιπασµάτων στο αγρό-
κτηµα», λέει ο Henk Aarts, διευ-
θυντής ανάπτυξης της N2 Agri. «Α-
πώτερος στόχος µας είναι να α-
ντικαταστήσουµε τα χηµικά λιπά-
σµατα µε λιπάσµατα που παράγο-
νται τοπικά στο αγρόκτηµα από τον 
αέρα και τις Ανανεώσιµες Πηγές 
Ενέργειας. Και εν τω µεταξύ ερ-
γαζόµαστε για ένα καλύτερο πε-
ριβάλλον και έναν πιο βιώσιµο κτη-

νοτροφικό τοµέα. Μπορούµε επί-
σης να αναβαθµίσουµε τα χωνέ-
µατα βιοαερίου σε ένα λίπασµα υ-
ψηλότερης αξίας µε τη δικιά µας 
τεχνολογία».

Μέχρι τη Νότια Aφρική
Αν και η εταιρεία δοκιµάζει δύο 
µηχανήµατα στην Ευρώπη, έχει 
σχέδια να προχωρήσει σε περισ-
σότερες δοκιµές πιο µακριά σε µέ-
ρη όπως η Νότια Αφρική. Η N2 
Agri συνεργάζεται µε την καινο-
τόµο εταιρεία συγκόλλησης πλά-
σµατος SBI που εδρεύει στο Hollarunn 
της Αυστρίας και µαζί χρησιµοποι-
ούν την εξειδίκευση του Πανεπι-
στηµίου της Βιέννης για ανάλυση 
της σύνθεσης και των θερµοκρα-
σιών στο πλάσµα.

«∆εν είµαστε ακόµα στη φάση 
της πώλησης µηχανών, αλλά θέ-
λουµε να δείξουµε τον αντιδρα-

στήρα πλάσµατός µας και να εξη-
γήσουµε τις αρχές λειτουργίας του 
στους ενδιαφερόµενους», λέει ο 
κ. Aarts. «Ο αντιδραστήρας µας δεν 
είναι πλήρως ανεπτυγµένος, αλ-
λά θέλουµε να τον δοκιµάσουµε 
υπό πραγµατικές συνθήκες γεωρ-
γικής δραστηριότητας σε πρώιµο 
στάδιο για να αποκτήσουµε εµπει-

ρία µε διαφορετικούς τύπους κο-
πριάς και βιοαερίου και να κάνου-
µε δοκιµές σε διάφορες καλλιέρ-
γειες, οι οποίες στο αγρόκτηµα 
Bingham είναι ζωοτροφές».

∆υναµικότητα αντιδραστήρα
Αναµένεται ότι ένα αγρόκτηµα µε 
150 έως 200 αγελάδες θα χρεια-
στεί έναν αντιδραστήρα πλάσµα-
τος 25kW. Εποµένως µία αγέλη 
600 αγελάδων θα χρειαζόταν τρεις 
µονάδες. Ωστόσο, οι αντιδραστή-
ρες µπορούν να κλιµακωθούν για 
να ταιριάξουν µε το αγρόκτηµα, 
σύµφωνα µε τον κ. Aarts ο οποί-
ος τονίζει: «Μπορούµε να αλλά-
ξουµε τα µεγέθη του αντιδραστή-
ρα για να ταιριάξουµε το κοπάδι. 
∆εν έχουµε ακριβείς τιµές µέχρι 
τώρα, αλλά ένας αντιδραστήρας 
θα είναι φθηνότερος από ένα ρο-
µπότ για άρµεγµα».

Χαµηλού κόστους, κλιµακούµενης παραγωγής λίπασµα

Επάνω: Ο αντιδραστή-
ρας πλάσµατος βρίσκεται 
µέσα σε ένα κοντέινερ 
και κατευθύνει το υγρό 
άζωτο σε µία δεξαµενή 
συλλογής IBC για αποθή-
κευση.

Αριστερά: Η οικογένεια 
Bingham διαχειρίζεται 
750 αγελάδες στην εκµε-
τάλλευσή της.

∆εξιά: Στα χωνέµατα από 
τη µονάδα βιοαερίου γίνε-
ται επεξεργασία µέσω του 
αντιδραστήρα πλάσµατος.
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∆ιεθνές 
το ενδιαφέρον 
για επενδύσεις στον 
τοµέα του βιοαερίου 
στην Ελλάδα

Nέες επενδύσεις, συνολικού ύψους ά-
νω των 50 εκατ. ευρώ, αναµένεται να 
προσελκύσει στα αµέσως επόµενα χρό-
νια στην Ελλάδα ο τοµέας της αξιοποί-
ησης λυµάτων και οργανικών αποβλή-
των αγροτοβιοµηχανικών εκµεταλλεύ-
σεων, για την παραγωγή θερµικής και 
ηλεκτρικής ενέργειας µε χρήση τεχνο-
λογίας καύσης βιοαερίου, που κεντρί-
ζει το ενδιαφέρον και επιχειρήσεων α-
πό τη Γερµανία, όπου είναι ιδιαίτερα α-
νεπτυγµένος. Την εκτίµηση αυτή, για τη 
δυναµική που έχει αρχίσει και αναπτύσ-
σεται στον κλάδο, διατυπώνει ο αντι-
πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσµου 
Παραγωγών Βιοαερίου Σπύρος Τζιά-
κας, αποκαλύπτοντας πως αυτή τη χρο-
νική περίοδο υπάρχουν πολλές άδειες 
σε εκκρεµότητα για έγκριση από τις αρµό-
διες αρχές, µε τους επενδυτές να βρί-
σκονται σε αναζήτηση κεφαλαίων για 

να προχωρήσουν στην υλοποίηση.
Ήδη, τα 22 µέλη του Συνδέσµου έ-

χουν κατασκευάσει και λειτουργούν 26 
µονάδες βιοαερίου, µε συνολική εγκα-
τεστηµένη δυναµικότητα που προσεγ-
γίζει τα 30 MW, οι οποίες ξεκινούν από 
τα 300 κιλοβάτ και είναι σε επίπεδο κτη-
νοτροφικής µονάδας και φτάνουν µέχρι 
τα 5,5 MW που είναι η µεγαλύτερη στην 
Ελλάδα. «Υπάρχουν και κάποιες άλλες 
επενδυτικές προσπάθειες που είναι στο 
στάδιο της κατασκευής και θα γίνουν 
µέλη του Συνδέσµου µόλις συνδεθούν 
µε το σύστηµα», εξήγησε ο κ. Τζιάκας.

Η πρώτη ύλη δεν αξιοποιείται
Το «έδαφος», παρόλα αυτά, σε µεγάλο 
βαθµό παραµένει «παρθένο» αν κρίνει 
κανείς από την πρώτη ύλη που υπάρ-
χει διαθέσιµη στην ελληνική ύπαιθρο, 
αλλά δεν αξιοποιείται. «Είναι πολύ µε-

Αν τυχόν όλα τα λύµατα που 
υπάρχουν σήµερα στη χώρα µας, 

από πηγές όπως βουστάσια, 
χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, 

ελαιοτριβεία, οινοποιεία, 
τυροκοµεία και βιοµηχανίες 

επεξεργασίας φρούτων, 
λαχανικών ή τροφίµων εν γένει, 

οδηγούνταν οργανωµένα σε 
µονάδες, θα µπορούσαν να 

τροφοδοτούνται και να 
λειτουργούν χωρίς κανένα 
πρόσκοµµα πάνω από 100 

µονάδες βιοαερίου.

ΤΟΥ ΛΕΩΝΙ∆Α ΛΙΑΜΗ
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γάλες οι ποσότητες. Θα σας πω µόνο το 
εξής: Αν τυχόν όλα τα λύµατα που υ-
πάρχουν σήµερα στη χώρα µας, από 
πηγές όπως βουστάσια, χοιροστάσια, 
πτηνοτροφία, ελαιοτριβεία, οινοποιεία, 
τυροκοµεία και βιοµηχανίες επεξεργα-
σίας φρούτων, λαχανικών ή τροφίµων 
εν γένει, οδηγούνταν οργανωµένα σε 
µονάδες, θα µπορούσαν να τροφοδο-
τούνται και να λειτουργούν χωρίς κα-
νένα πρόσκοµµα πάνω από 100 µονά-
δες βιοαερίου», υποστήριξε ο κ. Τζιά-
κας, υπενθυµίζοντας πως µε µια µονά-
δα δυναµικότητας 1 MW το ισοδύναµο 
ηλεκτρικού που παράγεται θα µπορού-
σε να ηλεκτροδοτήσει ένα χωριό µε 
1.000-1.500 κατοίκους.

Την κινητικότητα που καταγράφεται 
στον κλάδο επιβεβαιώνει και ο πρόε-
δρος του Κέντρου Ανανεώσιµων Πη-
γών Ενέργεια (ΚΑΠΕ), Βασίλης Τσολα-

κίδης, τονίζοντας πως «τώρα που άνοι-
ξε σιγά σιγά ο δρόµος για τη χρηµατο-
δότηση ενεργειακών επενδύσεων από 
τον τραπεζικό τοµέα, υπάρχει µια δυ-
ναµική, κυρίως από εγχώρια επενδυτι-
κά κεφάλαια, αλλά και ξένα, τα οποία 
έρχονται και θέλουν να επενδύσουν στην 
Ελλάδα όχι µόνο γιατί υπάρχει πολλή δι-
αθέσιµη βιοµάζα, αλλά και γιατί η χώρα 
µας έχει τις καλύτερες τιµές σε όλη την 
Ευρώπη για το ηλεκτρικό ρεύµα που ρί-
χνουν οι µονάδες βιοαερίου».

Το ζωηρό ενδιαφέρον που υπάρχει 
για την υλοποίηση επενδύσεων στον 
κλάδο επιβεβαιώνει κι ο Achim Kaiser, 
µέλος του ∆.Σ. του German Biogas & 
Bioenergy, λέγοντας πως υπάρχει επι-
θυµία να δηµιουργηθεί ένα δίκτυο επα-
φών µε τοπικούς συνεργάτες προσβλέ-
ποντας πως στα επόµενα δύο χρόνια θα 
έχει ωριµάσει κάποια από αυτές.

Μία δέσµη µέτρων που θα οδηγήσει 
σε ένα διαφορετικό µοντέλο γεωρ-
γικής παραγωγής που θα βασίζεται 
αφενός στην πλήρη αξιοποίηση των 
αποβλήτων και αφετέρου στην εφαρ-
µογή ενός νέου mix εισροών, την ώ-
ρα που θα δίνει ώθηση σε τεχνολο-
γίες βιοµάζας και βιοαερίου, µπολιά-
ζει την πολιτική του πρωτογενή το-
µέα, η στρατηγική της κυκλικής οι-
κονοµίας. Το µοντέλο αυτό, που έρ-
χεται να ενταχθεί σε όλες τις πολιτι-
κές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ’ 
επέκταση και στην ΚΑΠ, βασίζεται 
ουσιαστικά στο δόγµα πως όλα τα 
προϊόντα θα πρέπει να παράγονται 
µε το µικρότερο περιβαλλοντικό και 
κοινωνικό αποτύπωµα, σύµφωνα µε 
τον Γιώργο-Σταύρο Κρεµλή (φωτό 
δεξιά), επίτιµο διευθυντή της ΕΕ και 
εντεταλµένο σύµβουλο της DG ENV 
για θέµατα Κυκλικής Οικονοµίας και 
Νησιωτικότητας.
Ο κ. Κρεµλής, µιλώντας στην ειδική 
έκδοση Zootechnia, για το πώς η κυ-
κλική οικονοµία επηρεάζει την αγρο-
τική και κτηνοτροφική παραγωγή, στά-
θηκε αρχικά στα βιο-λιπάσµατα και 
βιο-φυτοπροστατευτικά που µπορούν 
να παραχθούν µε την αξιοποίηση προ-
ϊόντων τόσο γεωργικών αλλά και άλ-
λων κλάδων. «Η νέα διάσταση της κυ-

κλικής οικονοµίας στη γεωργία  χρη-
σιµοποιεί βιο-λιπάσµατα και βιο-
φυτοπροστατευτικά τα οποία µπορούν 
να αποτελέσουν µία νέα γενιά εισρο-
ών τα οποία θα συνδυάζονται µε τα 
άλλα «κλασικά» λιπάσµατα και φυτο-
προστατευτικά που δεν µπορούν πλή-
ρως να αντικατασταθούν», ανέφερε 
ο κ. Κρεµλής, ο οποίος θα συµµετά-
σχει στο συνέδριο Κυκλικής Οικονο-
µίας που διοργανώνεται 31 Ιανουα-
ρίου και 1η Φεβρουαρίου στα πλαί-
σια της Zootechnia. Σύµφωνα µε τον 
Γιώργο Κρεµλή, από τα γεωργικά α-
πόβλητα τα οποία δεν αξιοποιούνται 
πολλές φορές µπορεί να παραχθεί βι-
οµάζα και βιοαέριο το οποίο έχει και 
καλό feed-in tariff (τιµή πληρωµής της 
κιλοβατώρας), για την παραγωγή των 
οποίων υπάρχουν συγκεκριµένοι στό-
χοι εντός της ΕΕ. Γι’ αυτό άλλωστε τα 
πρότζεκτ αυτά τα χαρακτήρισε «bankable» 
δηλαδή έργα µε σαφή αξία. Αναφορι-
κά µε τις σύγχρονες τεχνολογίες στον 
κλάδο του βιοαερίου, ο κ. Κρεµλής 
µίλησε για µικρές (κόµπακτ) εγκατα-
στάσεις, σαν ένα είδους κοντέινερ, ό-
που µεταφέρονται µε φορτηγό, τις ο-
ποίες θα µπορούσε ένας κτηνοτρό-
φος µε ικανό ζωικό κεφάλαιο να αξι-
οποιήσει για την παραγωγή βιοαερί-
ου και την πώληση του ρεύµατος.  

Η κυκλική οικονοµία φέρνει 
ένα νέο mix εισροών στη γεωργία
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Ο ενθουσιασµός για τις τεχνικές δυ-
νατότητες των νέων τεχνολογιών ο-
φείλει να ισορροπεί µεταξύ της εξέ-
τασης των προκλήσεων εφαρµογής 
ενός καινούργιου τρόπου διαχείρι-
σης και της οικονοµικής πραγµατι-
κότητας µε την οποία είναι αντιµέτω-
πος καθηµερινά ο κτηνοτρόφος, προ-
τείνει ένας από τους πιο προβεβλη-
µένους ζωοτέχνες σε ΗΠΑ και Μ. Βρε-
τανία, ο Τζέφρι Μπιούλεϊ. 
Ως εκ τούτου, όπως λέει, µόνο ένα 
εξ αρχής καλό σύστηµα διαχείρισης 
εκτροφής µπορούν να ενισχύσουν 
οι τεχνολογίες ακριβείας, µε τις δι-
αθέσιµες πληροφορίες που προσφέ-
ρουν ανά αγελάδα (αποδόσεις, υ-
γεία, ιστορικά στοιχεία, µεγέθη, συ-
µπεριφορά κ.λπ.). Ωστόσο, οι πλη-
ροφορίες αυτές µπλέκονται µεταξύ 
τους και πολλές φορές αντί να βο-
ηθούν, δηµιουργούν σύγχυση. 

Με τεχνητή νοηµοσύνη
Τι θα γινόταν, όµως, αν όλα αυτά τα 
δεδοµένα τα συνέλεγε και τα επε-
ξεργαζόταν αυτόµατα ένας «εγκέ-
φαλος» ο οποίος µέσω τεχνητής νο-
ηµοσύνης, θα παρείχε συµβουλές 
προς τους κτηνοτρόφους οι οποίες 
θα προσοµοιάζουν ενέργειες που 
θα έκανε ο καλύτερος µάνατζερ εκ-
µετάλλευσης; Αυτή θα είναι η επι-
τοµή της τεχνολογίας στην κτηνο-
τροφία, την οποία και αναπτύσσει 
το Τµήµα Επιστήµης Γάλακτος στο 
Πανεπιστήµιο του Ουισκόνσιν στις 
ΗΠΑ, και παρουσιάστηκε κατά το 
13ο Συµπόσιο του ∆ιεθνούς Οργα-
νισµού Γεωργικών Συστηµάτων 
(IFSA) το περασµένο καλοκαίρι στα 
Χανιά της Κρήτης, µε τον πολλά υ-
ποσχόµενο τίτλο «Ένας Εικονικός 
Εγκέφαλος Γαλακτοκοµίας» (A Virtual 
Dairy Farm Brain). Η προσπάθεια 

αυτή έρχεται ως φυσικό επόµενο 
του πλήθους δεδοµένων που κα-
λούνται να διαχειριστούν οι επαγ-
γελµατίες κτηνοτρόφοι στη ζωική 
παραγωγή, οι οποίοι έχουν ήδη εν-
σωµατώσει τεχνολογίες όπως ηλε-
κτρονικά βραχιολάκια και ροµποτι-
κά αµελκτήρια στις εκµεταλλεύσεις 

τους και χρειάζονται έναν τρόπο βέλ-
τιστης αξιοποίησης αυτών.

Το βιοαέριο παίρνει θέση
Στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο, γί-
νονται αναµφισβήτητα βήµατα µπρο-
στά και στον τοµέα του βιοαερίου. 
Στο ζωηρό ενδιαφέρον που υπάρ-
χει για την υλοποίηση επενδύσεων 
στον κλάδο είχε αναφερθεί κι ο Achim 
Kaiser, µέλος του ∆Σ του German 
Biogas & Bioenergy, που συµµετεί-
χε στη γερµανική επιχειρηµατική α-
ποστολή, µαζί µε άλλες επτά γερµα-
νικές επιχειρήσεις, στην ειδική εκ-
δήλωση για την «Εξοικονόµηση Ε-
νέργειας και Εκµετάλλευσης Οργα-
νικών Απορριµµάτων στην Ελληνι-
κή Βιοµηχανία Τροφίµων». 

Ο εικονικός  
εγκέφαλος της 
γαλακτοκοµίας

■■■
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Τεράστιο πλήθος 
δεδοµένων καλούνται 
να διαχειριστούν οι 
επαγγελµατίες κτηνοτρόφοι 
στη ζωική παραγωγή µε τη 
βοήθεια της σύγχρονης 
τεχνολογίας

Eυζωία και υγιεινή 
εξασφαλίζουν την 
οικονοµική απόδοση  

Ο εξοπλισµός που διασφαλίζει την ευζωία του ζωικού 
κεφαλαίου ως κύριο παράγοντα εξασφάλισης 
οικονοµικών αποδόσεων, στάθηκε στο επίκεντρο της 
µεγαλύτερης έκθεσης του κτηνοτροφικού κλάδου στη 
Γερµανία, Eurotier 2018. Το γεγονός αυτό, αντανακλάται 
από τις διακρίσεις και τα βραβεία που έδωσε ο 
Γερµανικός Αγροτικός Οργανισµός (DLG) στα πλαίσια 
της έκθεσης τον περασµένο Νοέµβριο. Μία χρυσή 
διάκριση και 25 βραβεία αναµετρήθηκαν ανάµεσα σε 
250 συνολικά υποψηφιότητες στη φετινή αξιολόγηση

ΤOY  ΒΑΣΙΛΗ ΣΟΦΟΥ
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Στην  Εurotier η εταιρεία Wisium λάνσαρε το Mycowatch, ένα εργαλείο 
παρακολούθησης που δίνει πληροφορίες για την ακριβή δοσολογία του 
προϊόντος T5X. Οι πληροφορίες έπειτα αξιολογούνται επαρκώς.

Η φετινή «χρυσή» διάκριση ήρθε α-
πό το χώρο των συσκευών υγιεινής  
των ζώων, καθώς αυτή παίζει µεί-
ζονα ρόλο στην ευζωία και την ποι-
ότητα του παραγόµενου προϊόντος. 
Η ταχεία συσκευή αναρρόφησης της 
εταιρείας  Meier-Brakenberg αφαι-
ρεί σε ελάχιστο χρόνο τα υπολείµ-
µατα τροφής, ασχέτως αν αυτά βρί-
σκονται σε υγρή ή στεγνή  µορφή. 
Εκτός από το χρυσό µετάλλιο, η έκ-
θεση Eurotier φιλοξένησε για ακό-
µη µια φορά µηχανήµατα-κλειδιά για 
τον επιτυχηµένο συνδυασµό της υ-
ψηλής  παραγωγικότητας και της βι-
ώσιµης µεταχείρισης του ζωικού κε-
φαλαίου του παραγωγού.

Οι περισσότεροι από 155.000 επι-
σκέπτες, ανάµεσά τους νέοι αγρό-
τες και φοιτητές, καθώς και οι 2.500 
εκθέτες γέµισαν τις αίθουσες στο Α-
νόβερο. Αυτή τη φορά όµως, πέρα 
από τις 25+1 διακρίσεις, ξεχώρισαν 
και ιδέες που πετυχαίνουν τη µέγι-
στη ευεξία των ζώων, κάτι που σί-
γουρα ενστερνίζεται ως φιλοσοφία 
και ο διοργανωτής, η Γερµανική Έ-
νωση Κτηνιάτρων (bpt) και ο Γερµα-
νικός Αγροτικός Οργανισµός (DLG). 

Οι «ασηµένιοι» νικητές
Ανάµεσα στις 25 διακρίσεις, τις εντυ-
πώσεις έκλεψε το CowControl της 

Nedap που κάνει για πρώτη φορά 
χρήση της τεχνολογίας επαυξηµέ-
νης πραγµατικότητας εντός του α-
χυρώνα. Με την εφαρµογή στο κι-
νητό, ο χρήστης µπορεί να δει ανά 
πάσα στιγµή µπροστά του στοιχεία 
σχετικά µε την υγεία, τη γονιµότητα 
και τη θέση των ζώων. Όµως υψη-
λό ήταν το ενδιαφέρον και για το θερ-
µόµετρο που ανέπτυξε η εταιρεία 
Urban, τόσο για την καλή µεταχείρι-
ση των ζώων όσο και για λόγους που 
συνδέονται µε την παραγωγή. Τα ζώα 
είναι απαραίτητο να διατηρούν συ-
γκεκριµένες θερµοκρασίες όταν βρί-
σκονται σε συνθήκες περίθαλψης 
µετά από µια αρρώστια.  

Το ψηφιακό θερµόµετρο πυρετού 
Urban Vital Control µε ενσωµατω-
µένο αναγνώστη RFID επιτρέπει την 
ακριβή ανίχνευση και αποθήκευση 
της σωµατικής θερµοκρασίας των 
επιµέρους ζώων. Τα παραπάνω βρα-
βεία, µαζί µε τις πολυάριθµες συµ-
µετοχές επιβεβαιώνουν τελικά τη 
σηµασία που έχει η τεχνολογία στη 
κτηνοτροφική παραγωγή. Τέλος, η 
Wasserbauer έχει αναπτύξει ένα αυ-
τόνοµο σύστηµα ταΐσµατος, που α-
ποτελείται από το αυτόµατο ροµπότ 
ταϊσµατος Shuttle Eco και τον «βο-
ηθό» για πλήρως αυτόµατη αφαίρε-
ση του ενσιρώµατος στο σιλό.
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Πέρα από τις κρεµαστές και τις ρυµουλ-
κούµενες εκδόσεις του µηχανήµατος αυ-
τόµατου ταΐσµατος Triomatic, η ολλαν-
δική Tioliet λανσάρει τώρα και έκδοση 
µε δύο κινούµενους αναδευτήρες. Το 

µοντέλο που παρουσιάστηκε στην έκ-
θεση Eurotier είναι το WB2-250 και ένα 
από τα σηµαντικά χαρακτηριστικά του εί-
ναι ο τρόπος φόρτισης της µπαταρίας µέ-
σω της κεντρικής τροφοδοσίας.

Mία από τις µεγαλύτερες εται-
ρείες παραγωγής προϊόντων 
πουλερικών στην Ευρώπη, η 
GePro ξεχωρίζει µε το PiggyCheck  
στην έκθεση Eurotier 2018. Η 
GePro µετατρέπει υποπροϊό-
ντα πουλερικών από το σφα-
γείο σε πολύτιµα συστατικά για 
τη διατροφή των ζώων. Τα συ-
στατικά της όµως αξιοποιού-
νται και ως βιοκαύσιµα.

Χρυσά και ασηµένια µετάλλια 
σε όσους σκέφτηκαν διαφορετικά 
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Συνδεδεµένο απλά σε πιε-
στικό µηχάνηµα, το καθαρι-
στικό της Meier-Brakenberg 
απορροφά σε ελάχιστο χρό-
νο τα υπολείµµατα, είτε αυ-
τά βρίσκονται σε στεγνή εί-
τε σε στέρεη µορφή. ‘Υστε-
ρα αυτά διοχετεύονται µέ-
σω του µπλε σωλήνα και α-
ποµακρύνονται, εξασφαλί-
ζοντας τη σωστή υγιεινή ε-
ντός της κτηνοτροφικής µο-
νάδας. Η πατέντα κέρδισε το 
χρυσό µετάλλιο.

Η βούρτσα καθαρισµού για κτηνοτροφι-
κές µονάδες της Prinzing είναι παρόµοια 
µε το ροµπότ Pribot της εταιρείας. Το νέο 
σύστηµα διαθέτει ένα κάδο 30 λίτρων 
για υπολείµµατα, τα οποία αποµακρύ-
νονται σε απόσταση 1,2 µέτρων (επά-
νω). Στην Eurotier παρουσιάστηκε και 
το τελευταίο περιστρεφόµενο ηλεκτρικό 
ροµπότ αρµέγµατος της BouMatic. Η ε-
ταιρεία υποστηρίζει ότι µε τη βοήθεια της 
κάµερας τεχνολογίας 3D που ενσωµά-
τωσε στο µηχάνηµα, το άρµεγµα γίνεται 
ταχύτερα και µε µεγαλύτερη ακρίβεια, 
χωρίς να καταναλώνονται µεγάλα ποσά 
ενέργειας (κάτω).
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Στην εγχώρια αγορά το σύστηµα σίτισης Lely Vector
Ένα νέο και καινοτόµο προϊόν αναµένεται να κά-
νει την εµφάνισή του στην ελληνική αγορά στις 
αρχές του 2019. Πρόκειται για το νέο ροµπότ 
αυτόµατης σίτισης και διαχείρισης σιτηρεσίου 
Lely Vector, για το οποίο έχουν δείξει  ήδη έντο-
νο ενδιαφέρον οι Έλληνες κτηνοτρόφοι. 

Με την αυτοµατοποίηση της διαδικασίας του 
ταΐσµατος θα είναι σε θέση να επιτύχουν την κα-
λύτερη δυνατή διαχείριση της διατροφής των α-
γελάδων τους είτε αυτές προορίζονται για γα-
λακτοπαραγωγή, είτε για κρεατοπαραγωγή. 

Τα σηµαντικότερα οφέλη 
που προσφέρει ένα ροµπότ 
αυτόµατου ταΐσµατος:

■ Ακριβή σιτηρέσια και πάντα φρέσκια τροφή. 
Αποδεδειγµένα η συχνή σίτιση έχει θετική επί-
δραση στη γενική υγεία του κοπαδιού.
■ Μέγιστη ευελιξία, καθώς το αυτόµατο ροµπότ 
διανέµει την τροφή αρκετές φορές το 24ωρο, υ-
πάρχει η δυνατότητα να τη διαφοροποιεί ή να την 
προσαρµόζει σύµφωνα µε τις οµάδες αγελάδων. 

Επιπλέον το ροµπότ Lely Vector είναι κατάλληλο 
για όλα τα είδη ζωοτροφών και στάβλων. 
■ Αποθήκευση ενσιρώµατος για τρεις ηµέρες µε 
αποτέλεσµα να διατηρείται πάντα φρέσκο.
■ Περισσότερος ελεύθερος χρόνος. Μελέτες έ-
δειξαν ότι ένας κτηνοτρόφος σώζει περίπου 8 ώ-
ρες την εβδοµάδα και οι κτηνοτρόφοι βοοειδών 
πάχυνσης ακόµη περισσότερο χρόνο.
■ Χαµηλό κόστος λειτουργίας µε τη σχετική εξοι-
κονόµηση να µπορεί να φτάσει έως και τα 5.500 
λίτρα πετρελαίου ετησίως.

LELY CENTER 

Η εποχή της ροµποτικής 
τεχνολογίας στην Ελλάδα ξεκίνησε 
το 2016, όταν εγκαταστάθηκε το 
πρώτο ροµπότ αρµέγµατος. Από 
τότε η καθηµερινότητα των 
Ελλήνων κτηνοτρόφων που 
επένδυσαν στη ροµποτική 
τεχνολογία άλλαξε, βελτιώθηκε το 
επίπεδο υγείας και ευηµερίας των 
αγελάδων και η κτηνοτροφία έγινε 
πιο αποδοτική. 

Είναι πλέον αποδεδειγµένο ότι ο 
ροµποτικός κτηνοτροφικός 
εξοπλισµός συµβάλλει στη µείωση 
του λειτουργικού κόστους µιας 
φάρµας προσφέροντας υψηλότερη 
ποιότητα και ποσότητα γάλακτος. 
Επιπλέον σηµαντικό πλεονέκτηµα 

αποτελεί η εξοικονόµηση 
ελεύθερου χρόνου για τον 
κτηνοτρόφο δίνοντάς του τη 
δυνατότητα να συντονίζει καλύτερα 
τις εργασίες στη φάρµα του, να 
διαχειρίζεται και να ελέγχει 
καλύτερα το κοπάδι του και να 
αποφασίζει για τις ενέργειες 
επέκτασης και αναβάθµισης της 
κτηνοτροφικής του µονάδας. 
∆υόµισι περίπου χρόνια µετά, 
έχουν ήδη εγκατασταθεί δέκα 
ροµποτικά συστήµατα, ενώ αυτός ο 
αριθµός αναµένεται να διπλασιαστεί 
ή ακόµα και να τριπλασιαστεί µέσα 
στην επόµενη χρονιά, καθώς οι 
Έλληνες κτηνοτρόφοι περιµένουν 
τις αντίστοιχες επιδοτήσεις.

Στα ροµπότ στρέφονται οι Έλληνες 
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Ο υβριδικός βραχίονας 
που «απογειώνει»
το ροµποτικό άρµεγµα 
Τα νέας γενιάς ροµποτικά 
συστήµατα αρµέγµατος Lely 
Astronaut A5 είναι 
κατασκευασµένα µε νέας 
τεχνολογίας υβριδικούς 
βραχίονες προσφέροντας 
σιωπηλό και γρηγορότερο 
άρµεγµα. Σηµαντικό 
πλεονέκτηµα του υβριδικού 
βραχίονα αποτελεί επίσης και η 
χαµηλή κατανάλωση ενέργειας, 
κάτι που σηµαίνει χαµηλότερο 
κόστος ανά κιλό παραγόµενου 
γάλακτος. Ο βραχίονας 
ακολουθεί άµεσα κάθε κίνηση 
της αγελάδας κατά το άρµεγµα, 
παραµένει κοντά στο µαστό και 
διορθώνει γρήγορα κάθε 
απροσδόκητη κίνηση ακόµη και 
για τις µοσχίδες. Μία φάρµα µε 
υγιείς και χωρίς άγχος 
αγελάδες σηµαίνει περισσότερο 
γάλα στην παγολεκάνη. Έχει 
αποδειχθεί ότι οι αγελάδες 
αισθάνονται άνετα και 
αποδίδουν στο περιβάλλον του 
στάβλου όταν έχουν ελεύθερη 
κυκλοφορία. Αυτό γίνεται µέσα 
από το καινοτόµο σύστηµα 
κυκλοφορίας τύπου i-flow και 
τον ευρύχωρο κλωβό 
αρµέγµατος που διαθέτουν. 
Επιπλέον το νέο σύστηµα 
ψεκασµού των θηλών µετά το 
άρµεγµα εξασφαλίζει τη 
βέλτιστη υγιεινή.
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Ροµποτικό σύστηµα αρµεγής της GEA για 
υψηλή παραγωγή γάλακτος σε κάθε φάρµα
Το GEA Monobox προσφέρει στους ε-
παγγελµατίες γαλακτοπαραγωγούς τα 
µεγαλύτερα πλεονεκτήµατα στην αυ-
τοµατοποιηµένη αρµεγή, εξυπηρετώ-
ντας έως και 70 αγελάδες ανά box. Με 
τη βοήθειά του, γίνεται δυνατή µια εξα-
τοµικευµένη προσέγγιση στην αρµεκτι-
κή διαδικασία, προσαρµοσµένη στις α-
νάγκες κάθε µονάδας και στις σταβλι-
κές της υποδοµές. Εκτός από την παρα-
γωγή γάλακτος εξαιρετικής ποιότητας, 
το Monobox εξασφαλίζει άψογο καθα-
ρισµό θηλών και τέλεια αρµεγή.

1 Ακριβής διαχείριση 
που ξεκινά 
από το θήλαστρο

Το Monobox λειτουργεί αδιάκοπα και 
ανεξάρτητα όλο το 24ωρο. Κάθε στά-
διο της αρµεγής, από την εφαρµογή 
του θηλάστρου στο µαστό, τον ερε-
θισµό της θηλής, τον καθαρισµό, το 
προάρµεγµα, το στέγνωµα του µαστού 
ως και την εµβάπτιση της θηλής, γί-
νεται µέσα στο θήλαστρο. 

2 Αποτελεσµατική φροντίδα 
της υγιεινής 
Το Monobox διατηρεί τα θήλαστρα 

καθαρά και έτοιµα για την αρµεγή του 
επόµενου ζώου. Μετά την αυτόµατη α-
φαίρεση των θηλάστρων, ο ροµποτικός 
βραχίονας τα κατευθύνει προς τη θέση 
καθαριότητας CIP. Εκεί θα καθαριστούν 
ενδελεχώς εξωτερικά και θα απολυµαν-
θούν εσωτερικά µε τη χρήση νερού, υ-
περοξικού οξέως και πεπιεσµένου αέ-
ρα, ώστε όλα τα πιθανά υπολείµµατα να 
αποµακρυνθούν.

3 Ευφυής διαχείριση 
γάλακτος 
Παράλληλα µε την αρµεγή των 

αγελάδων, το Monobox εξασφαλίζει την 
σταθερή και απαλή µεταφορά γάλακτος. 
Το δοχείο συλλογής, οι αυτόµατες βαλ-
βίδες και οι αντλίες ρυθµιζόµενης συ-
χνότητας βοηθούν το γάλα να φτάσει α-
σφαλώς στην παγολεκάνη.

4 Σύγχρονη
 διαχείριση κοπαδιού 
Απλά αγγίζοντας κανείς την ο-

θόνη αφής βλέπει τα σηµαντικότερα 
δεδοµένα των ζώων.  Λόγω µάλιστα 
του ευπροσάρµοστου σχεδιασµού του, 
το Monobox εγκαθίσταται εύκολα σε 
κάθε στάβλο επιτρέποντας την παρα-

κολούθηση του κοπαδιού εύκολα και 
γρήγορα σε καθαρό και υψηλής τεχνο-
λογίας περιβάλλον.

5 Εργαλείο υψηλής 
τεχνολογίας 
Το Monobox ενσωµατώνει εξαι-

ρετικά καινοτόµες λειτουργίες σε µια 
µόνο οθόνη αφής. Σε live view απει-
κονίζονται γεγονότα σε πραγµατικό 
χρόνο, ενώ επιπρόσθετες πληροφο-
ρίες είναι προσβάσιµες µε ένα µόνο 
άγγιγµα της οθόνης. 

6 Εστίαση στα 
σηµαντικά σηµεία 
Ο ροµποτικός βραχίονας µετακι-

νεί την αρµεκτική µονάδα σε τέτοια θέ-
ση, ώστε η εφαρµογή των θηλάστρων 
να γίνεται ζήτηµα δευτερολέπτων, ενώ 
ο ειδικά κατασκευασµένος, αντικρα-
δασµικός φωτισµός LED καθιστά τον µα-
στό πλήρως ορατό. 

7 Ασφαλής και γρήγορη 
εφαρµογή θηλάστρων 
Ειδική κάµερα TOF, υψηλής τε-

χνολογίας, βρίσκεται επάνω στον βρα-
χίονα και ανιχνεύει τη θέση των θηλών 
του ζώου για την ακριβή εφαρµογή των 
θηλάστρων. Τα αλγοριθµικά µοντέλα της 
κάµερας TOF είναι ό,τι πιο εξελιγµένο έ-
χει να επιδείξει σήµερα η επιστήµη.

8 Βραχίονας MilkRack 
µε χαρακτηριστικά 
υψηλής τεχνολογίας

Ο ροµποτικός βραχίονας MilkRack της 
GEA είναι εξαιρετικά στιβαρός αλλά 
και ελαφρύς. Περιβάλλεται από εύ-
καµπτο πλαστικό, ώστε να παραµένει 
καθαρός, ενώ σε περίπτωση που το 
ζώο κλωτσήσει ένας ειδικός µηχα-
νισµός θα το αποµακρύνει ακαριαία 
σε νέα, πιο ασφαλή, θέση. 

9 Η φιλοσοφία της GEA 
για απόλυτη επιτυχία 
Υψηλές αποδόσεις γάλακτος δηµι-

ουργεί το γεγονός ότι οι αγελάδες απο-
φασίζουν πότε θα µπουν στο Monobox. 
Με το πέρας της εγκατάστασης, ένα αί-
σθηµα ηρεµίας απλώνεται στον στάβλο 
καθώς τα ζώα προσαρµόζονται σε ένα 
χαλαρό και ρυθµικό κύκλο εναλλαγής 
µεταξύ τροφής, ανάπαυσης και αρµε-
γής. Η αυτοµατοποιηµένη αρµεγή απε-
λευθερώνει χρόνο και πόρους, διευ-
κολύνει τον ηµερήσιο προγραµµατισµό 
των εργασιών και µεγιστοποιεί την α-
ποτελεσµατικότητά τους. Επιπλέον ερ-
γαλεία, όπως ο αυτόµατος έλεγχος πόρ-
τας εισόδου και οι µηχανισµοί χειροκί-
νητης επέµβασης σε ιδιαίτερες περι-
πτώσεις, καθιστούν εύκολη τη φροντί-
δα των προβληµατικών ζώων. Είτε πρό-
κειται για ένα Monobox, είτε για περισ-
σότερα, η οργάνωση των εργασιών 
αρµεγής γίνεται κεντρικά, από ένα δι-
αχειριστικό ηλεκτρονικό σύστηµα.
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Η ώριµη λύση στις µονάδες βιοαερίου
ΤΕΤΩΡΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΕ

Η εταιρεία Τετώρος Μηχανήµατα ΑΕ, 
που βρίσκεται στα Μέγαρα, είναι µία 
οικογενειακή επιχείρηση της οποίας 
κύριο αντικείµενο είναι ο εξοπλισµός 
πτηνοτροφικών και κτηνοτροφικών 
µονάδων. Τα τελευταία 11 χρόνια έχει 
δραστηριοποιηθεί σε µεγάλο βαθµό 
στον τοµέα της κατασκευής µονάδων 
βιοαερίου από ανοξείδωτο χάλυβα 
έχοντας στο ιστορικό της πάνω από 18 
έργα και επεκτάσεις ανά την Ελλάδα 
δυναµικότητας 8 MW.

H εταιρεία εξειδικεύεται στην 
κατασκευή µονάδων βιοαερίου 
έχοντας την αντιπροσωπεία του 
γερµανικού κολοσσού Weltec - 
Biopower GmbH. Η δύναµη της 
τεχνολογίας κατασκευής µονάδων 
βιοαερίου από την Weltec - 
Biopower βρίσκεται στον 
προσαρµοσµένο σχεδιασµό και στις 
τεχνικά ώριµες λύσεις για έργα 
χωρητικότητας µέχρι 10 MW. Σήµερα 
η  Weltec, έχοντας κατασκευάσει 
πάνω από 350 έργα σε πάνω από 25 
χώρες ανά τον κόσµο, κάνει αισθητή 
την παρουσία της στην Ελλάδα 
υποστηρίζοντας 18 έργα και 
επεκτάσεις αυτών που 
κατασκευάστηκαν από την Τετώρος 

Μηχανήµατα ΑΕ. Η εταιρεία οφείλει 
επίσης την πρωτοπορία της στη 
χρήση ανοξείδωτου χάλυβα, που 
επιτρέπει την εισαγωγή ποικίλης 
γκάµας πρώτων υλών, γρήγορη και 
οικονοµική συναρµολόγηση και 
σταθερά υψηλά πρότυπα ποιότητας 
-ανεξάρτητα από την τοποθεσία. Οι 
ανοξείδωτες δεξαµενές χάλυβα 
κατασκευάζονται τµηµατικά µε 
προφίλ από άκαµπτο ανοξείδωτο 
φύλλο. Αυτό επιτρέπει ένα 
εξατοµικευµένο και ατοµικό 
σχεδιασµό των δεξαµενών και ένα 

σύντοµο χρόνο κατασκευής. Στη 
ζώνη υγρού χρησιµοποιείται 
ανοξείδωτος χάλυβας τύπου 1.4301 
(V2A) ενώ στη ζώνη αερίου 
τοποθετείται ανοξείδωτος χάλυβας 
τύπου 1.4571 (V4A). Η επιλογή του 
υλικού αυτού είναι πάντα χρήσιµη: 
Το ανθεκτικό στη διάβρωση υλικό 
έχει υψηλή ποιότητα, διάρκεια ζωής 
και µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε 
όλες τις κλιµατικές ζώνες. Επιπλέον, 
οι δεξαµενές από ανοξείδωτο 
χάλυβα είναι οικονοµικές, γεγονός 
που διατηρεί το κόστος χαµηλά.

Περίπτερο
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Τα έργα της «Τετώρος Μηχανήµατα ΑΕ»
εξαπλώνονται σε όλη την ελληνική επικράτεια 
Φάρµα Χήτας Α.Ε. 2,4 MW - Φιλιππιάδα Πρεβέζης (3 έργα επεκτάσεων 2007-2011-2017)
Βιοαέριο Κοµοτηνής Α.Ε. 1 MW - Κοµοτηνή (3 έργα επέκτασης 2012-2013-2017)
Βιοενεργειακή Ξάνθης Α.Ε. 0,5 ΜW – Ξάνθη 
Βιοαέριο Αφοί Σείτη Α.Ε. 0,5 MW - Αργυροπούλι Τυρνάβου
Καρανίκας Αντώνιος Ε.Π.Ε. 0,5 MW - Πλάτανος Ηµαθίας (2 έργα επεκτάσεων 2013-2017)
Βιοαέριο Μεγάρων Α.Ε. 0,5 MW - Μέγαρα Αττικής
Λευκόπουλος - Θεοφράστου Α.Ε. 0,5 MW - Πτολεµαΐδα
Heliotop Α.Ε. 0,50 MW - Ρίζια Αγ. Αθανασίου ∆ράµας
Biogas Πελοποννήσου Α.Ε. 0,48 MW - Τρίπολη
Βιοανεργειακή Ο.Ε. 0,35 MW – Φιλιππιάδα Πρεβέζης
Αφοί Τσιαµάκη Α.Ε. 0,3 MW - Μεγάλη Χώρα Αγρινίου
Γκασνάκης Αντ. Α.Ε. 0,25 MW – Καµποχώρι Ηµαθίας
Φάρµα Μητσόπουλος Α.Ε. 0,2 MW - Καλέτζι Κορινθίας  
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Μια χορτοδετική
για κάθε εργασία
Η New Holland, ηγέτης στην κατασκευή 
χορτοδετικών µηχανών στρογγυλής 
µπάλας, έχει εισάγει µια σειρά από πρω-
τοποριακές λύσεις που έχουν φέρει 
επανάσταση στον τρόπο που λειτουρ-
γούν οι χορτοδετικές µηχανές µετα-
βλητού θαλάµου σήµερα. 

Πάνω από 235.000 χορτοδετικές 
µηχανές µεταβλητού θαλάµου εργά-
ζονται σε ολόκληρο τον κόσµο και αυ-
τό αποτελεί εχέγγυο της ποιότητας και 
της απόδοσής τους. 

Νέα γενιά χορτοδετικών 
µηχανών µεταβλητού θαλάµου
Η τελευταία γενιά χορτοδετικών µη-
χανών µε µέγιστη διάµετρο µπάλας 
µεταξύ 150 και 180 εκατοστών και 
πλάτος 120 εκατοστών, έχει βελτι-

ωµένη πυκνότητα µέχρι 5% και χω-
ρητικότητα µέχρι 20%. Οι αισθητή-
ρες πυκνότητας σε κάθε πλευρά του 
θαλάµου διατηρούν οµοιόµορφη 
την µπάλα ενώ οι χειριστές µέσα α-
πό την καµπίνα του τρακτέρ µπο-
ρούν να επιλέξουν την επιθυµητή 
πυκνότητα. Οι µαλακότεροι πυρή-
νες είναι τέλειοι για την εύκολη σί-
τιση και όταν το δέµα πρέπει να «α-
ναπνεύσει», ενώ ένας σταθερότε-
ρος πυρήνας έχει άριστες ιδιότητες 
αποθήκευσης και χειρισµού.

Σύστηµα Roll-Βelt™
Με το πρωτοποριακό σύστηµα Roll-
Belt™, το οποίο αποτελείται από κυ-
λίνδρους και ιµάντες, ο χειριστής εί-
ναι σίγουρος ότι η µπάλα διαµορφώ-

ΠAΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΑΕΒΕ

Για περισσότερα από 20 χρόνια, οι 
τηλεσκοπικοί φορτωτές New 
Holland  προσφέρουν ένα µείγµα 
απαράµιλλης απόδοσης, 
αξιοπιστίας και ευκολίας, 
δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε 
χειριστή να επιλέξει το µοντέλο 
που ταιριάζει στις ανάγκες του.

Τα νέα µηχανήµατα της Σειράς 

TH µε µια νέα εκθαµβωτική 
κίτρινη εµφάνιση αντανακλούν  
όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που 
τα κάνουν να ξεχωρίζουν.

Τέσσερα µοντέλα
Με ένα ευρύ φάσµα τεσσάρων 

µοντέλων TH7.32, ΤΗ7,37, ΤΗ7.42 
και ΤΗ9.35, που απαρτίζονται από 

τέσσερις  παραλλαγές εκδόσεων, 
S, Standard, Plus και Elite, 
ικανοποιούν κάθε απαίτηση. 
Τα νέα µοντέλα είναι εξοπλισµένα 
µε νέα κιβώτια ταχυτήτων 4x3 
και 6x3 PowerShift ™, που 
προσφέρουν ταχύτερη και 
οµαλότερη αλλαγή ταχυτήτων.
Ανάλογα µε το µοντέλο ο 
χειριστής µπορεί  να επιλέξει 
µέγιστη ανύψωση 7 και 9.1 
µέτρων καθώς επίσης µέγιστη 
ανυψωτική ικανότητα από 3.200 
έως 4.200 κιλά. 
Εξοπλίζονται µε τετρακύλινδρους 
κινητήρες 4,5 λίτρων Tier 4Β, 
ονοµαστικής ιπποδύναµης από 
121 έως 146 ίππους µε 
αποτέλεσµα οι καθηµερινές 
εργασίες να γίνονται εύκολα και 
µε χαµηλό κόστος ενώ είναι 
ικανά να αυξήσουν την 
παραγωγικότητα στις γεωργικές 
και κτηνοτροφικές 

εκµεταλλεύσεις, τις κατασκευές 
και οπουδήποτε αλλού απαιτείται 
διαχείριση υλικών.

Τέλεια ορατότητα για 
βελτίωση παραγωγικότητας
Η New Holland έχοντας την 
πολυετή εµπειρία στο σχεδιασµό 
καµπίνας και εργονοµικά 
τοποθετηµένων χειριστηρίων 
στα τρακτέρ, δηµιούργςησε για 
τη Σειρά ΤΗ την καµπίνα «360 
Vision Cab» προσφέροντας 
κορυφαία άνεση χώρου, άριστη 
περιµετρική ορατότητα και 
ιδανική θέα στο εµπρόσθιο 
µέρος για ασφαλείς εργασίες µε 
την µπούµα.

Κίτρινη δύναµη οι νέοι φορτωτές 
της Σειράς ΤΗ από τη New Holland 

νεται µε τη σωστή περιστροφή, πυκνό-
τητα και χωρητικότητα - σύµφωνα πά-
ντα µε τις εντολές του. 

Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η 
δηµιουργία δεµάτων από οποιοδήπο-
τε χόρτο, στην απαιτούµενη πυκνότη-
τα ανεξάρτητα από την κατάστασή του.
Ένας δοκιµασµένος σχεδιασµός µε ά-
ριστα χαρακτηριστικά.

■■■
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
Πάνω από 235.000 
χορτοδετικές µεταβλητού 
θαλάµου NH εργάζονται σε 
ολόκληρο τον κόσµο
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Tον ερχόµενο Μάρτιο θα προκηρυ-
χθεί -σύµφωνα µε ενηµερωτικό έγ-
γραφο του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης που δηµοσιεύθηκε στη 
∆ιαύγεια- η δεύτερη πρόσκληση της 
∆ράσης 10.1.09 «∆ιατήρηση απει-
λούµενων αυτόχθονων φυλών α-
γροτικών ζώων», επιβεβαιώνοντας 
πλήρως σχετικό ρεπορτάζ της ε-
φηµερίδας Agrenda.
Σύµφωνα µε το σχετικό έγγραφο 
(Αρ. πρωτ. 2/515, 2 Ιανουαρίου 2019) 
αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων 
θα πραγµατοποιηθούν βάσει της Ε-
νιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έ-
τους 2019 (έτος αναφοράς της 2ης 
πρόσκλησης). Ως εκ τούτου προϋ-
πόθεση για την υποβολή της αίτη-

σης στήριξης είναι να έχει προηγη-
θεί από τους υποψηφίους η υποβο-
λή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 
(ΕΑΕ) έτους 2019. Στην 2η πρόσκλη-
ση µπορούν να συµµετέχουν:
■Νέοι εν δυνάµει δικαιούχοι κάτο-
χοι φυλών αγροτικών ζώων που α-
πειλούνται µε εξαφάνιση.
■∆ικαιούχοι της 1ης πρόσκλησης 
οι οποίοι: α) επιθυµούν να ενταχθούν 
για διαφορετική κατηγορία ζωικού 
κεφαλαίου ή και για την ίδια ζωική 
κατηγορία αλλά για διαφορετική φυ-
λή αγροτικών ζώων.
β) έχουν ανακαλέσει την αίτηση στή-
ριξης τους από την 1η πρόσκληση. 
Οι δικαιούχοι της 1ης πρόκλησης έ-
χουν το δικαίωµα να συµµετέχουν 

στη 2η πρόσκληση εφόσον έχουν 
υποβάλλει αίτηση ανάκλησης της αί-
τησης στήριξής τους µε έγγραφο αί-
τηµα προς τη ∆/νση Ζωικών Γενε-
τικών Πόρων και Κτηνοτροφικών 
Εγκαταστάσεων µέχρι τις 28/2/2019. 
Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, κάτοχοι 
ζωικού κεφαλαίου αυτόχθονων φυ-
λών αγροτικών ζώων, της ως άνω 
∆ράσης, καλούνται να υποβάλλουν 
αίτηµα πληρωµής µέσω της ΕΑΕ 
2019, κάνοντας χρήση του κωδικού 

10.1.9 τόσο στην ενότητα «Μέτρα/∆ρά-
σεις» όπως και στην ενότητα «ζωι-
κές εκµεταλλεύσεις» όπου επιλέ-
γεται η φυλή του ζωικού κεφαλαί-
ου, προκειµένου, εφόσον ενταχθούν, 
να τύχουν την καταβολή της σχετι-
κής οικονοµικής ενίσχυσης για το 
έτος 2019. Επισηµαίνεται ότι:
Η συµπλήρωση των παραπάνω στοι-
χείων, στην ΕΑΕ του έτους 2019, δεν 
προκαταλαµβάνει σε καµία περί-
πτωση την ένταξη στο Μέτρο. 

Μετά τη νέα οριοθέτηση, από το 
2019 οι δικαιούχοι εξισωτικής α-
ποζηµίωσης µε εκµετάλλευση 
στις µειονεκτικές περιοχές και 
στις περιοχές µε ειδικούς περι-
ορισµούς θα λαµβάνουν 8,1 ευ-
ρώ το στρέµµα (από 9,5 ευρώ το 
στρέµµα) και στις ορεινές 12,5 
ευρώ. Αυτό είναι το σχέδιο των 
διαχειριστικών αρχών σύµφω-
να µε το ρεπορτάζ της Agrenda, 
µε το ποσό να βαίνει µειούµενο 
προοδευτικά µετά τα 200 και έ-
ως τα 300 στρέµµατα. Για τους 
δικαιούχους των περιοχών, οι ο-
ποίες δεν είναι πλέον επιλέξιµες 
µετά τη νέα οριοθέτηση, χορη-
γούνται φθίνουσες ενισχύσεις µέ-
χρι το 2020. Η κατανοµή των πό-

ρων στο σύνολο του Μ13 «Ενι-
σχύσεις σε περιοχές που αντιµε-
τωπίζουν φυσικά ή άλλα µειονε-
κτήµατα» στην παρούσα φάση 
παραµένει ως ακολούθως, δε-
δοµένου ότι οι δυνητικές γεωρ-
γικές εκτάσεις µε τη νέα οριοθέ-
τηση είναι πολύ κοντά µε αυτές 
που ήταν µέχρι σήµερα:
■Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΓΤΑΑ): 
950.005.209 ευρώ.
■Πρόσθετη Εθνική Χρηµατοδό-
τηση: 314.500.000 ευρώ.
Αυτή η πρόσθετη Εθνική Χρηµα-
τοδότηση που εγκρίθηκε τον πε-
ρασµένο Ιούλιο φαίνεται πως προ-
έκυψε καθώς όσοι έµειναν τελι-
κά εκτός οριοθέτησης θα συνε-
χίσουν να λαµβάνουν εξισωτική.

Το Μάρτιο η δεύτερη 
προκήρυξη Σπάνιων 
Φυλών µε βάση δηλώσεις 
ΟΣ∆Ε του 2019

Υπό νέα βάση φέτος 
η εξισωτική αποζηµίωση
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ΣΕΚΕ ΛΥΚΟΥ ΑΕ

Η εταιρεία ΣΕΚΕ-ΛΥΚΟΥ ΑΕ 
ιδρύθηκε τo 1996 από τον αείµνηστο 
Θανάση Λύκου. Εδρεύει στο 
Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και 
κατά τη διάρκεια της πολυετούς 
παρουσίας της στον κτηνοτροφικό 
χώρο έχει αναπτύξει συνεργασίες 
µε κορυφαίους οίκους του 
εξωτερικού. 

Σύγχρονες ιδιόκτητες 
εγκαταστάσεις 10.000 τ.µ. στη ΒΙΠΕ 
Ωραιοκάστρου στεγάζουν το σύνολο 
των δραστηριοτήτων της και 
περιλαµβάνουν εκθεσιακό χώρο 
µηχανηµάτων, κεντρική αποθήκη 
ανταλλακτικών, χώρο για service και 
γραφεία διοίκησης µε το 
εξειδικευµένο προσωπικό να 
εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών. 
Το σύνολο των λειτουργικών 

δραστηριοτήτων της είναι 
εναρµονισµένο και διαπιστευµένο 
µε το σύστηµα διασφάλισης 
ποιότητας ISO 9001:2008.

Όλα αυτά τα χρόνια η ΣΕΚΕ-
ΛΥΚΟΥ ΑΕ εξελίχθηκε µε συνεχώς 
ανοδική πορεία στην ελληνική 
αγορά προµηθεύοντας προηγµένης 
τεχνολογίας µηχανήµατα και 
εξοπλισµούς στους κτηνοτρόφους. 

Πλούσια γκάµα µηχανηµάτων
Στα περίπτερά της στη φετινή 11η 
Zootechnia, ο επισκέπτης θα έχει τη 
δυνατότητα να δει από κοντά, 
µεταξύ άλλων, τα εξής:
■ Χορτοδετικές πρέσες, σταθερού και 
µεταβλητού θαλάµου και τυλιχτικά 
µηχανήµατα της ιταλικής Mascar
■ Χορτοσυλλέκτες και χορτοκοπτικά 

της σλοβένικης εταιρείας SIP
■ Αχυροκοπτικά και κοπροδιανοµείς 
της αγγλικής εταιρείας Teagle
■ Ενσιροδιανοµείς της ιταλικής Zago
■ To καινοτόµο robot προώθησης 
της τροφής στο παχνί των αγελάδων 
της ολλανδικής εταιρείας JOZ
■ Σταβλικό εξοπλισµό και συστήµατα 
διαχείρισης λυµάτων.

Eξειδίκευση στον κτηνοτροφικό τοµέα Περίπτερο
15
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Το µέλλον στην ενσίρωση 
φέρνει το νέο JD 9000
Κορυφαία ανάλυση σοδειάς και δυνα-
τότητες καταγραφής, ασυναγώνιστη 
ποιότητα χορτονοµής µε έναν εξαιρε-
τικά ανθεκτικό σπαστήρα σπόρων και 
όλα αυτά σε συνδυασµό µε έναν πα-
νίσχυρο κινητήρα. Αυτά υπόσχεται η 
John Deere, µε τη νέα Σειρά ενσιρω-
τικών 9000, που έρχεται να συνεχίσει 
την επιτυχηµένη πορεία που διέγρα-
ψε η Σειρά 8000. 

Η νέα αυτή Σειρά, περιλαµβάνει 
τα µοντέλα  9600, 9700, 9800 και 9900. 
To 9600 διαθέτει κινητήρα PowerTech 
PSS της John Deere µε κυβισµό 13,5 
λίτρων, ενώ τα υπόλοιπα είναι εξο-
πλισµένα µε τον κινητήρα 24,2 λί-
τρων Liebherr V12, που παρέχει έ-
ως και 970 ίππους. Τοποθετηµένος 
κατά µήκος, ο κινητήρας παρέχει α-
ποτελεσµατική ψύξη µε ελάχιστη λει-
τουργία του ανεµιστήρα, ενώ είναι 
εξαιρετικά πρακτικός στην κατανο-
µή του βάρους. Σύµφωνα µε τον α-
νεξάρτητο φορέα ελέγχου και δοκι-
µών DLG,  οι τιµές µέτρησης της κα-
τανάλωσης καυσίµου είναι εξαιρε-
τικά χαµηλές (κάτω από 0,5 λίτρα/
τόνο θερισµένης σοδειάς) και σε συν-
δυασµό µε τη ροή των 328 τόνων/
ώρα, το µηχάνηµα πετυχαίνει εξαι-
ρετικές αποδόσεις. 

Η ροή σοδειάς ProStream της Σει-

ράς σχεδιάστηκε µε εξαιρετικά ανθε-
κτικά εξαρτήµατα για ακόµη µεγαλύ-
τερη ιπποδύναµη και δυνατότητα πα-
ροχής περισσότερων από 400 τόνων 
την ώρα. Το λείο και απαλό τόξο του 
καναλιού ελαχιστοποιεί την αντίσταση 
για οµοιόµορφη ροή σοδειάς και µικρό-
τερη φθορά. Το απλό σχέδιο µεταφέρει 
αξιόπιστα και δυναµικά το υλικό, ανε-
ξαρτήτως των συνθηκών. 

Για βιοαέριο, κτηνοτροφία 
και γαλακτοπαραγωγή
Η κεφαλή κοπής γενικής χρήσης λει-
τουργεί µε ευελιξία ανάλογα µε τις δι-
αφορετικές απαιτήσεις µε διαθέσιµες 
επιλογές στα 40, 48, 56 ή ακόµη και 64 
µαχαίρια. Το σχέδιο κεφαλής κοπής 
Dura-Drum έχει µεγάλη ποικιλία σε µή-
κη κοπής. Αυτό σηµαίνει ότι καλύπτο-
νται οι ανάγκες σε βιοαέριο, κτηνοτρο-
φία και γαλακτοκοµική παραγωγή µε 
µία κεφαλή κοπής.

Επιπλέον, διαθέσιµο είναι το HarvestLab 
3000, που µετρά συνεχώς την ξηρά 
ουσία και διάφορα συστατικά της σο-
δειάς. Ο αισθητήρας του χρησιµοποι-
εί ανακλαστικότητα εγγύς υπέρυθρης 
ακτινοβολίας (NIR), που δέχεται πά-
νω από 4.000 αναλύσεις το δευτερό-
λεπτο, για να παράγει στιγµιαία δεδο-
µένα υψηλής ακρίβειας εν κινήσει.

AGROTECH SA  -  ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ-ΜΗΤΣΙΟΛΙ∆ΗΣ ΑΕ

H Agrotech SA ανήκει στον όµιλο 
AgroGroup (Μποζατζίδης-
Μητσιολίδης) που δραστηριοποιείται 
στο χώρο των γεωργικών 
µηχανηµάτων και ανταλλακτικών από 
το 1984 ενώ κατέχει ηγετική θέση 
στον κλάδο.

Η Agrotech SA το 2012 ανακοίνωσε 
την έναρξη της συνεργασίας της µε τη 
µεγαλύτερη κατασκευάστρια εταιρεία 
γεωργικών µηχανηµάτων 
παγκοσµίως, John Deere, µε σκοπό 
την αποκλειστική αντιπροσώπευση 

των µηχανηµάτων και ανταλλακτικών 
της στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Οι εγκαταστάσεις του Oµίλου 
βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη (6.000 
m2), την Ορεστιάδα (3.000 m2), τη 
Λάρισα (2.700 m2) και τη Λευκωσία, 
όπου στεγάζονται έκθεση καινούργιων 
και µεταχειρισµένων µηχανηµάτων, 
αποθήκες ανταλλακτικών µε 
σύγχρονα συστήµατα αποθήκευσης 
που µπορούν να καλύψουν άµεσα 
κάθε ανάγκη, καθώς επίσης και το 
συνεργείο που αποτελείται από τους 

εξειδικευµένους και άριστα 
εκπαιδευµένους τεχνικούς.

Επιπροσθέτως, η Agrotech SA 
εκπροσωπεί κολοσσιαίες εταιρείες 
ανταλλακτικών, ελαστικών, 
παρελκοµένων και άλλων 
µηχανηµάτων αγροτικού 
ενδιαφέροντος όπως οι οίκοι 
Pottinger, Maschio, Hardi, Merlo, 
Fantini, Geringhoff, Bossini, Dominoni, 
Kemper, Mascar, Merlini, Stoll, Tidue, 
Unia, Zurn, Gilioli-Italmix, Pellenc, 
Michelin, Kleber, Taurus. 

Μια τεχνολογία για κάθε χωράφι

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ!

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ!

ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ – ΜΗΤΣΙΟΛΙ∆ΗΣ ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 8ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ. 2310 795018 
ΛΑΡΙΣΑ: 6ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΗΛ. 2410 661995, 2410 660960
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α: 1ο ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ-∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΤΗΛ. 25520 81040, 25520 27755
E-mail/Web: info@agrotechniki.gr
www.agrogroup.gr, www.johndeeredistributor.gr

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΛΙΤΡΑ/
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

YU83070-005 5 JD Torq-Gard 15W-40 (15-40 Λάδι Κινητήρα) Ε7 21.76 €

YU83070-020 20 JD Torq-Gard 15W-40 (15-40 Λάδι Κινητήρα) Ε7 61.15 €

YU83070-050 50 JD Torq-Gard 15W-40 (15-40 Λάδι Κινητήρα) Ε7 150.20 €

YU83070-200 200 JD Torq-Gard 15W-40 (15-40 Λάδι Κινητήρα) Ε7 575.81 €

YU50002-005 5 JD PLUS 50 II (15-40 Λάδι Κινητήρα) Ε9 23.79 €

YU50002-020 20 JD PLUS 50 II (15-40 Λάδι Κινητήρα) Ε9 82.75 €

YU50002-050 50 JD PLUS 50 II (15-40 Λάδι Κινητήρα) Ε9 202.41 €

YU50002-200 200 JD PLUS 50 II (15-40 Λάδι Κινητήρα) Ε9 756.08 €

YU81824-005 5 JD Hy-Gard-Hydr.-Fluid (Λάδι Υδραυλικού) 19.88 €

YU81824-020 20 JD Hy-Gard-Hydr.-Fluid (Λάδι Υδραυλικού) 64.18 €

YU81824-050 50 JD Hy-Gard-Hydr.-Fluid (Λάδι Υδραυλικού) 158.68 €

YU81824-200 200 JD Hy-Gard-Hydr.-Fluid (Λάδι Υδραυλικού) 591.87 €

YU67009V004 0.4 JD Grease Gard Premium Plus (Γράσο) 3.62 €

YU67009-018 18 JD Grease Gard Premium Plus (Γράσο) 134.49 €

YU82711V004 0.4 JD Grease Gard EP (Γράσο) 2.66 €

YU82711V005 5 JD Grease Gard EP (Γράσο) 27.42 €

YU82711-018 18 JD Grease Gard Premium (Γράσο) 85.18 €

YU82609-020 20 JD Extreme-Gard (85w-140 Βαλβολίνη) 88.99 €

YU76215-005 5 JD COOL GARD II (Παραφλού) 21.37 €

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΛΙΤΡΑ/
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

YU76215-020 20 JD COOL GARD II (Παραφλού) 75.07 €

YU76215-200 200 JD COOL GARD II (Παραφλού) 697.11 €

YUA3250318 20 Titan Gear LS 90 (Βαλβολίνη) 92.56 €

600946227 20 JD Spindle Cleaner (Καθαριστικό Αδραχτιών) 45.00 €

600941550 18 JD Cotton Picker Spindle Lubricant (Γρασοβαλβολίνη Συλλεκτικού) 54.29 €

600941536 180 JD Cotton Picker Spindle Lubricant (Γρασοβαλβολίνη Συλλεκτικού) 390.00 €

1-AN31361 180 JD Cotton Picker Spindle Lubricant (Γρασοβαλβολίνη Συλλεκτικού) 290.00 €

AH80490 16 JD Corn Head Grease (Γράσο για γκρουπάκια καλαµποκά) 137.08 €

AN102562 0.4 JD Corn Head Grease (Γράσο για γκρουπάκια καλαµποκά) 4.22 €

DC43300 5 JD Bio Multiluber Oil (Λιπαντικό Συστηµάτων Καδένας) 32.43 €

MCTY26827 1 JD Καθαριστικό-Βελτιωτικό Πετρελαίου 29.55 €

MCTY26829 20 JD Καθαριστικό-Βελτιωτικό Πετρελαίου 487.95 €

MCTY27017 1 Καθαριστικό Συστήµατος Ψεκασµού Κινητήρα Common Rail φάσης ΙΙΙΒ 28.42 €

TY24416 0.4 JD HP Lithium Complex Grease (Γρασο υψηλών Θερ/σιών) 3.46 €

MCTY26408 1 JD Synthetic Gear Lubricant (Λιπαντικό Γραναζιών Λαιµού) 27.38 €

TY6333 0.4 JD HD Moly Grease (Γράσο Λιθίου-Μολύβδου) 4.48 €

TY6341 0.4 JD SD Polyurea Grease (Γράσο Υψηλών Θερ/σιών-Φορτίων) 4.63 €

VC22939-005 5 Break-In Plus (10w-30 Λάδι Κινητήρα Μετά Την Επισκευή) 29.06 €

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ // 27Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 
ΣΕ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ!

ΑΓΟΡΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ!

ΜΠΟΖΑΤΖΙ∆ΗΣ – ΜΗΤΣΙΟΛΙ∆ΗΣ ΑΕ
ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 8ο ΧΛΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ, ΤΗΛ. 2310 795018 
ΛΑΡΙΣΑ: 6ο ΧΛΜ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΤΗΛ. 2410 661995, 2410 660960
ΟΡΕΣΤΙΑ∆Α: 1ο ΧΛΜ ΟΡΕΣΤΙΑ∆ΑΣ-∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟΥ, ΤΗΛ. 25520 81040, 25520 27755
E-mail/Web: info@agrotechniki.gr
www.agrogroup.gr, www.johndeeredistributor.gr

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΛΙΤΡΑ/
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

YU83070-005 5 JD Torq-Gard 15W-40 (15-40 Λάδι Κινητήρα) Ε7 21.76 €

YU83070-020 20 JD Torq-Gard 15W-40 (15-40 Λάδι Κινητήρα) Ε7 61.15 €

YU83070-050 50 JD Torq-Gard 15W-40 (15-40 Λάδι Κινητήρα) Ε7 150.20 €

YU83070-200 200 JD Torq-Gard 15W-40 (15-40 Λάδι Κινητήρα) Ε7 575.81 €

YU50002-005 5 JD PLUS 50 II (15-40 Λάδι Κινητήρα) Ε9 23.79 €

YU50002-020 20 JD PLUS 50 II (15-40 Λάδι Κινητήρα) Ε9 82.75 €

YU50002-050 50 JD PLUS 50 II (15-40 Λάδι Κινητήρα) Ε9 202.41 €

YU50002-200 200 JD PLUS 50 II (15-40 Λάδι Κινητήρα) Ε9 756.08 €

YU81824-005 5 JD Hy-Gard-Hydr.-Fluid (Λάδι Υδραυλικού) 19.88 €

YU81824-020 20 JD Hy-Gard-Hydr.-Fluid (Λάδι Υδραυλικού) 64.18 €

YU81824-050 50 JD Hy-Gard-Hydr.-Fluid (Λάδι Υδραυλικού) 158.68 €

YU81824-200 200 JD Hy-Gard-Hydr.-Fluid (Λάδι Υδραυλικού) 591.87 €

YU67009V004 0.4 JD Grease Gard Premium Plus (Γράσο) 3.62 €

YU67009-018 18 JD Grease Gard Premium Plus (Γράσο) 134.49 €

YU82711V004 0.4 JD Grease Gard EP (Γράσο) 2.66 €

YU82711V005 5 JD Grease Gard EP (Γράσο) 27.42 €

YU82711-018 18 JD Grease Gard Premium (Γράσο) 85.18 €

YU82609-020 20 JD Extreme-Gard (85w-140 Βαλβολίνη) 88.99 €

YU76215-005 5 JD COOL GARD II (Παραφλού) 21.37 €

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΛΙΤΡΑ/
ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΙΑΝΙΚΗ

YU76215-020 20 JD COOL GARD II (Παραφλού) 75.07 €

YU76215-200 200 JD COOL GARD II (Παραφλού) 697.11 €

YUA3250318 20 Titan Gear LS 90 (Βαλβολίνη) 92.56 €

600946227 20 JD Spindle Cleaner (Καθαριστικό Αδραχτιών) 45.00 €

600941550 18 JD Cotton Picker Spindle Lubricant (Γρασοβαλβολίνη Συλλεκτικού) 54.29 €

600941536 180 JD Cotton Picker Spindle Lubricant (Γρασοβαλβολίνη Συλλεκτικού) 390.00 €

1-AN31361 180 JD Cotton Picker Spindle Lubricant (Γρασοβαλβολίνη Συλλεκτικού) 290.00 €

AH80490 16 JD Corn Head Grease (Γράσο για γκρουπάκια καλαµποκά) 137.08 €

AN102562 0.4 JD Corn Head Grease (Γράσο για γκρουπάκια καλαµποκά) 4.22 €

DC43300 5 JD Bio Multiluber Oil (Λιπαντικό Συστηµάτων Καδένας) 32.43 €

MCTY26827 1 JD Καθαριστικό-Βελτιωτικό Πετρελαίου 29.55 €

MCTY26829 20 JD Καθαριστικό-Βελτιωτικό Πετρελαίου 487.95 €

MCTY27017 1 Καθαριστικό Συστήµατος Ψεκασµού Κινητήρα Common Rail φάσης ΙΙΙΒ 28.42 €

TY24416 0.4 JD HP Lithium Complex Grease (Γρασο υψηλών Θερ/σιών) 3.46 €

MCTY26408 1 JD Synthetic Gear Lubricant (Λιπαντικό Γραναζιών Λαιµού) 27.38 €

TY6333 0.4 JD HD Moly Grease (Γράσο Λιθίου-Μολύβδου) 4.48 €

TY6341 0.4 JD SD Polyurea Grease (Γράσο Υψηλών Θερ/σιών-Φορτίων) 4.63 €

VC22939-005 5 Break-In Plus (10w-30 Λάδι Κινητήρα Μετά Την Επισκευή) 29.06 €

Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται ο Φ.Π.Α
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28 // ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Εξατοµικευµένες συµβουλές και δοκιµασµένο 
εξοπλισµό απαιτεί η εφαρµογή γεωργίας ακριβείας 

Με τις ανάγκες για υψηλότερη από-
δοση στο χωράφι και µεγαλύτερη 
οικονοµία σε βάθος χρόνου να βρί-
σκονται στις πρώτες προτεραιότη-
τες κάθε ιδιοκτήτη µηχανήµατος John 
Deere, η Agrotech S.A, αποκλειστι-
κός αντιπρόσωπος της John Deere 
στην Ελλάδα, παρουσιάζει όλες τις 
νέες της προηγµένες υπηρεσίες για 
κάθε αγρότη:

Farmsight
Το τµήµα Farmsight της John Deere 

είναι το τµήµα που ασχολείται µε προ-
ϊόντα και υπηρεσίες ολοκληρωµέ-
νης διαχείρισης του εξοπλισµού και 
των αγροτεµαχίων σας. Επιτρέπει 
την αποµακρυσµένη παρακολούθη-
ση των µηχανηµάτων και στοχεύει 
στη µεγιστοποίηση της αποδοτικό-
τητάς τους εξασφαλίζοντας την βελ-
τιστοποίηση της κατανάλωσης.

Αυτόµατη καθοδήγηση
Μία από τις µεγαλύτερες καινο-

τοµίες που µπορεί να προσφέρει η 
ποικιλία προϊόντων και υπηρεσιών 
της John Deere είναι η αυτόµατη κα-
θοδήγηση. Η δοκιµασµένη λύση της 
αυτοµατοποιηµένης διεύθυνσης ε-
φαρµόζεται σε περισσότερα από 600 
µηχανήµατα και τα οφέλη της είναι 
εµφανή από την πρώτη στιγµή: µει-
ώνεται το κόστος καυσίµου, µειώ-
νεται η χρήση λιπασµάτων και σπό-
ρων και ταυτόχρονα αυξάνεται το 
κέρδος και η παραγωγικότητα. 

Section Control 
(Τµηµατικός Έλεγχος)

Ο Τµηµατικός Έλεγχος είναι µια ε-
πιπλέον λειτουργία στην οθόνη 2630 
που δίνει τη δυνατότητα αυτόµατου 
ελέγχου των τµηµάτων σε ένα πα-
ρελκόµενο ISOBUS. Όταν ο χειριστής 
ενεργοποιεί την ρύθµιση, το σύστηµα 
παίρνει πληροφορίες µέσα από δο-
ρυφόρους για να ανοίξει και να κλεί-
σει τµήµατα του παρελκοµένου µε 
αποτέλεσµα την ελαχιστοποίηση των 
αλληλοεπικαλύψεων. 

JDLink 
Η λύση διαχείρισης εξοπλισµού 

JDLink™ είναι ένα σύστηµα τηλεµα-
τικής που προορίζεται για όλους τους 
τύπους µηχανηµάτων και επιτρέπει  
την αποµακρυσµένη σύνδεση κα-
τόχων και υπεύθυνων λογαριασµού 
µε τον εξοπλισµό τους, παρέχοντας  
προειδοποιήσεις και πληροφορίες 
σχετικά µε τα µηχανήµατα.

Μετρητές υγρασίας 
και απόδοσης κιλών

Για ακόµα µεγαλύτερο έλεγχο της 
καλλιέργειας υπάρχει πλέον η δυ-
νατότητα ενός συστήµατος που επι-
τρέπει στον χειριστή µιας θεριζοα-
λωνιστικής µηχανής και βαµβακο-
συλλεκτικής να βλέπει και να απο-
θηκεύει τις µετρήσεις απόδοσης κι-
λών και υγρασίας της σοδειάς σε ε-
ξειδικευµένο χάρτη απόδοσης. 

Harvest Lab
Το Harvest Lab είναι ένα σύστηµα 

µέτρησης και ανάλυσης διάφορων 
συστατικών της σοδειάς που έχει 
θεριστεί, του ενσιρώµατος ή του 
ρευστού λιπάσµατος. Μπορεί να α-
ναλύσει την περιεκτικότητα των πα-
ραπάνω σε υγρασία, ξηρό υλικό, 
πρωτεΐνη, άµυλο, ακατέργαστες ί-
νες, NDF, ADF, σάκχαρα και ακα-
τέργαστη στάχτη. 

ISOBUS
Η τεχνολογία ISOBUS είναι ένα πα-

γκόσµιο πρωτόκολλο επικοινωνίας 
που επιτρέπει την επικοινωνία µετα-
ξύ µηχανηµάτων και παρελκοµένων. 
Επιτρέπει όχι µόνο να µην περιορί-
ζετε την οθόνης σας σε ένα ή δύο τύ-
πους παρελκοµένων, αλλά να µπο-
ρείτε να έχετε τον έλεγχό τους και να 
αυτοµατοποιείτε τις εργασίες.

■■■
ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ
Η Agrotech SA διαθέτει ένα 
άρτια καταρτισµένο 
προσωπικό που βοηθά τους 
αγρότες να ενσωµατώσουν 
τεχνολογίες ακριβείας στις 
εκµεταλλεύσεις τους
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ // 29

UNITRACK AEE

H JCB, κορυφαίος κατασκευαστής 
µηχανηµάτων, διαθέτει πλήρη 
σειρά µηχανηµάτων που 
απευθύνονται στον επαγγελµατία 
κτηνοτρόφο και αγρότη, την JCB 
AGRI. Μέσα από µια ευρεία γκάµα 
τόσο τύπων όσο και µοντέλων ο 
χρήστης µπορεί να επιλέξει το 
µηχάνηµα και το εξάρτηµα εκείνο 
που ανταποκρίνεται και καλύπτει 
ακριβώς την ανάγκη του. Κάθε 
εφαρµογή µπορεί να εξυπηρετηθεί 
οικονοµικά, αξιόπιστα κι παραγωγικά 
από ένα µηχάνηµα JCB:
■ Τηλεσκοπικοί φορτωτές: 
■ Υδροστατικοί φορτωτές πλάγια 
ολίσθησης και ερπυστριοφόροι 
υδροστατικοί φορτωτές
■ Τηλεσκοπικά φόρτωσης-
ανύψωσης Teletruk

■ Ελαστικοφόροι φορτωτές
■ Τηλεσκοπικοί αρθρωτοί 
■ Αγροτικοί ελκυστήρες Fastrac
■ Γεννήτριες
■ Ανυψωτικά ανωµάλων εδαφών.
Κάθε προϊόν JCB υποστηρίζεται 

από τη Unitrack µε υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες και 
services, διαθεσιµότητα 
ανταλλακτικών και άµεση 
ανταπόκριση σε κάθε ζήτηση και 
ανάγκη του πελάτη. 

Με την υψηλή τεχνογνωσία της JCB 

Μεγάλη γκάµα 
εξαρτηµάτων
Η σειρά JCB AGRI 
συµπληρώνεται από µεγάλη 
σειρά εξαρτηµάτων 
τα οποία συµβάλλουν στην 
προστιθέµενη αξία των 
µηχανηµάτων λόγω της ευελιξίας 
και έξτρα παραγωγικότητας που 
προσφέρουν στο χρήστη: 
Πιρούνια φόρτωσης, ειδικοί 
κάδοι φόρτωσης υλικών κ.ά. 

Περίπτερο
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30 // ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Πάει παντού ο Storti Terrier EVO
Με κινητήρα Iveco FPTN45 TIER 4B/ 
Stage IV Final, ιπποδύναµη 170HP, τέσ-
σερις κυλίνδρους και χωρητικότητα 
4.500 m3 η Storti παρουσιάζει τη νέα 
έκδοση του αυτοκινούµενου ενσιρoδι-
ανοµέα Terrier. Το νέο µοντέλο Terrier 
EVO σχεδιάστηκε ειδικά για να καλύ-
ψει τις ανάγκες των κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων θέτοντας ψηλά τον πή-
χη της ασφάλειας, της ποιότητας, της 
αποδοτικότητας και της κερδοφορίας.

Το Terrier EVO δοµήθηκε µε τέ-
τοιο τρόπο, ώστε παρά το µέγεθός 
του να καταφέρνει να είναι ευέλικτο 
και εύχρηστο σε χώρους µέχρι τώ-
ρα απρόσιτους από οποιοδήποτε άλ-
λο αυτοκινούµενο ενσιροδιανοµέα. 
Εκτός από τις βελτιωµένες διαστά-
σεις του, ο σκελετός του µηχανήµα-
τος ενδυναµώθηκε µε ανθεκτικά και 
άκαµπτα µέταλλα ενώ παράλληλα 
αυξήθηκαν η άνεση και η ασφάλεια 

του οδηγού χάρη στις υδραυλικο-
πνευµατικές αναρτήσεις. 

Ελάχιστες ζηµιές
Ανεξάρτητα τέστ έδειξαν ότι η φρέ-

ζα του Terrier EVO σε σχέση µε τις υ-
πόλοιπες τις αγοράς εγγυάται την ε-
λάχιστη ζηµιά στη δοµή του σιλό, α-

φήνοντας µία καθαρή δοµή χωρίς 
ρωγµές. Τα επικαλυµµένα  µαχαίρια 
του ρότορα κοπής της φρέζας έχουν 
µία ειδική σταυροειδή διάταξη έτσι ώ-
στε να πετυχαίνουν καθαρή κοπή χω-
ρίς να καταστρέφουν τη δοµή και τις 
ίνες ακόµη και στα πιο σκληρά σιλό. 

Η κίνηση στους κοχλίες ανάµειξης 
πραγµατοποιείται µε το νέο αποκλει-
στικό σύστηµα µετάδοσης κίνησης 
Mech Drive, το οποίο καταφέρνει να 
µειώσει την κατανάλωση των καυσί-
µου έως και 25% σε σχέση µε οποιο-
δήποτε υδραυλικό σύστηµα µετάδο-
σης κίνησης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η νέα καινοτόµα προαιρε-
τική επιλογή Overboost καθώς αυξά-
νει την περιστροφική κίνηση των κο-
χλίων κατά την εκφόρτωση ώστε να 
διασφαλίζεται το πλήρες άδειασµα της 
δεξαµενής ανάµειξης και να διανέµε-
ται ολόκληρο το µείγµα. 

ΑΦΟΙ Χ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΑ ΟΕ

Με το ντεµπούτο των νέων τηλεσκοπικών 
φορτωτών το 2016, η Manitou ανταποκρίθηκε 
στη µακροχρόνια ικανοποίηση των πελατών 
που έχουν πολλές και διαφορετικές ανάγκες, οι 
οποίες εξελίσσονται συνεχώς. Γι’ αυτόν το 
λόγο, ανέπτυξε πολλά και διαφορετικά µοντέλα 
-12 στον αριθµό- φορτωτών που καλύπτουν 
τις καθηµερινές και πολυδιάστατες εργασίες. 

Πλούσια γκάµα κινητήρων, συστηµάτων 
µετάδοσης και ανυψωτικών ικανοτήτων αλλά 
µε «κοινή γραµµή» το στιβαρό πλαίσιο και τους 
βελτιωµένους πλέον βραχίονες υπάρχει πλέον 
στη λίστα της Manitou. Αυτό όµως που άλλαξε 
πλήρως είναι η εµπειρία χρήσης που λαµβάνει 
ο οδηγός αλλά και οι απαιτήσεις συντήρησης.

Ένα από τα µοντέλα είναι το MLT 635-140 V + 
Elite. Περιλαµβάνει αρκετά πλούσιο εξοπλισµό 

όπως φώτα LED, σύστηµα κλιµατισµού, 
τερµατικό Vision, έξυπνο υδραυλικό σύστηµα 
µε απορρόφηση κραδασµών και πολλά άλλα. 
Σύµφωνα µε την εταιρεία, το MLT 635 µπορεί 
να σηκώσει βάρος 3,5 τόνων µέσω του 
βραχίονα,  ο οποίος έχει µια συνεχή ισχύ 
ανύψωσης µεγαλύτερη από 4.100daN και 

φτάνει τη µέγιστη στα 5.800daN σε ύψος 4,5 µ. 
Η δύναµη διάσπασης είναι 5.000daN και 
σίγουρα επαρκεί για τις ανάγκες σκαψίµατος 
συµπαγούς εδάφους. Επαρκής είναι και ο 
κάδος, ο οποίος έχει χωρητικότητα 2,5 µ³.
Το υδραυλικό σύστηµα έχει αισθητήρα 
ανίχνευσης φορτίου και ροή λαδιού στα 170 
λίτρα/λεπτό. Έτσι, οι καθηµερινές εργασίες 
έρχονται εις πέρας γρήγορα και µε ευκολία. 
Όσο για το σύστηµα µετάδοσης κίνησης και την 
πρόσφυση που εξασφαλίζει, θετικές 
εντυπώσεις αφήνει τόσο η υψηλή ροπή σε 
χαµηλή ταχύτητα όσο και η δυνατότητα 
επιλογής -µε πλήκτρο εντός της καµπίνας- 
µεταξύ δύο τρόπων µετάδοσης.

Σηµαντικό στοιχείο είναι η ευελιξία φυσικά. 
Εδώ το MLT τα πάει περίφηµα, αφού φοράει τα 
κατάλληλα ελαστικά και έχει καλορυθµισµένο 
σύστηµα διεύθυνσης, πετυχαίνοντας κύκλο 
στροφής 7,15 µ. Ακόµη, στην ευελιξία συµβάλλει 
και το σύστηµα διαχείρισης της διεύθυνσης, µε τα 
εύσηµα να πηγαίνουν στην επιλογή «Manicrab», 
µε το οποίο ο χειριστής έχει τη δυνατότητα ακόµη 
και να «κλειδώσει» τους πίσω τροχούς.

Όταν ο τηλεσκοπικός φορτωτής 
γίνεται η απόλυτη εµπειρία χρήσης

■■■
ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΚΑΥΣΙΜΟ
Η κίνηση στους κοχλίες 
ανάµειξης πραγµατοποιείται 
µε το νέο σύστηµα µετάδοσης 
κίνησης Mech Drive
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Πάνοπλη στη φετινή 11η Zootechnia
Πέραν των άλλων, στο περίπτερο 
13, Stand 31 & 32, όπου θα εκθέ-
τει τα µηχανήµατά της η εταιρεία Γ. 
Χίγκας ΑΒΕΕ, οι επισκέπτες θα δουν 
από κοντά: 
■ Το νέο ενσιρωτικό Claas Jaguar 
960 µε µαχαίρι κοπής Orbis 600 ο-
κτώ σειρών και το πατενταρισµένο 
corn cracker Shredlege που αποδε-
δειγµένα αυξάνει την παραγωγικό-
τητα σε γάλα. 
■ Τον ολοκαίνουργιο αυτοκινούµενο 
ενσιρωδιανοµέα Faresin Precise Feed 
µε κινητήρα Euro 4 χαµηλής κατανά-
λωσης και µε ενσωµατωµένο αναλυ-
τή ζωοτροφής iPhotonics που παρέ-
χει λεπτοµερείς πληροφορίες σύστα-
σης του προϊόντος σε ζωντανό χρόνο
■ Τα νέα µοντέλα χορτοκοπτικών της 
Claas σε διάφορες εκδόσεις (συρό-
µενα, αναρτώµενα ή εµπρόσθια) µε 
την επαναστατική µπάρα κοπής Maxcut 
και την υδροπνευµατική ανάρτηση 

Activfloat που κατεβάζουν σηµαντι-
κά τα κόστος κοπής.
■ Τους ανασχεδιασµένους χορτο-
συλλέκτες Claas Liner µε την τρισ-
διάστατη ανάρτηση στους ρότορες 
που προσφέρουν κορυφαία ποιότη-
τα χορτοσυλλογής σε όλους τους τύ-
πους εδαφών.
■ Τις χορτοδετικές πρέσες σταθερού 
και µεταβλητού θαλάµου της Claas µε 
όλες τις τελευταίες αναβαθµίσεις.
■  Το βυτίο λυµµάτων Bonsegna 16 
κυβικών µε ενισχυµένο σασί, ανάρ-
τηση τεσσάρων σηµείων και συµπα-
γείς διαστάσεις.
■ Τις σπαρτικές µηχανές δηµητριακών 
και κτηνοτροφικών φυτών Gaspardo 
που χαρακτηρίζονται από υψηλής ποι-
ότητας κατασκευή και εργονοµία.
■ Τα διάφορα µοντέλα κοπροδιανο-
µένων Annovi πλευρικής ή οπίσθιας 
εκτόξευσης και µε πληθώρα προαιρε-
τικού εξοπλισµού για κάθε εφαρµογή.

Γ. ΧΙΓΚΑΣ ΑΒΕΕ

Πιστή στο ραντεβού της η εταιρεία Γ. Χίγκας 
ΑΒΕΕ συµµετέχει στην έκθεση 
κτηνοτροφικού εξοπλισµού Zootechnia 
2019. Σε έναν επιβλητικό χώρο, στο 
Περίπτερο 13, ο επισκέπτης θα έχει την 
ευκαιρία να δει από κοντά όλες τις 
τεχνολογικές εξελίξεις στον τοµέα της 
χορτονοµής και της κτηνοτροφίας.

Από τα απλά χορτοκοπτικά και 
χορτοσυλλεκτικά µηχανήµατα µέχρι τα 
φηµισµένα αυτοκινούµενα ενσιρωτικά, τα 
κατάλληλα καταρτισµένα στελέχη της Γ. 
Χίγκας ΑΒΕΕ θα έχουν όλες τις απαντήσεις 
σε όλα τα ερωτήµατα από την καλλιέργεια, 
την κοπή και δεµατοποίηση του χόρτου, 
µέχρι την τροφοδοσία και τη συντήρηση των 

σταβλικών εγκαταστάσεων και των ζώων. 
Όλα τα µηχανήµατα που διαθέτει η 

εταιρεία συνδυάζουν την άριστη ποιότητα 
µε τη µέγιστη απόδοση, στο χαµηλότερο 
δυνατό κόστος. Η εταιρεία Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ, 
µε µακρά παρουσία στην ελληνική αγορά 
γεωργικών µηχανηµάτων, κατέχει πλέον 
ηγετική θέση στα «πράσινα µηχανήµατα», 
δηλαδή στα µηχανήµατα χορτονοµής, µε 
την προσθήκη στην γκάµα της, την 
τελευταία εξαετία, της Claas, που 
δικαιολογηµένα θεωρείται η κυρίαρχη 
δύναµη σ’ αυτή την κατηγορία, πέρα από 
την καθολική αποδοχή της στις 
θεριζοαλωνιστικές µηχανές και τους 
γεωργικούς ελκυστήρες. 

Ο εµπλουτισµός της γκάµας της εταιρείας 
συνέβαλε στην εντυπωσιακή της ανάπτυξη, 
η οποία απεικονίζεται και από την ίδρυση 
και λειτουργία δύο υποκαταστηµάτων στη 
Λάρισα και Ορεστιάδα.  

Έχει όλες τις απαντήσεις στα 
ερωτήµατα των κτηνοτρόφων

Ο Γιάννης Χίγκας είναι ο διευθύνων σύµβουλος 
της Γ. Χίγκας ΑΒΕΕ µε έδρα τη Θεσσαλονίκη.
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Χρήσιµος οδηγός 
των ευρωπαϊκών εκθέσεων 
κτηνοτροφίας

ΓΑΛΛΙΑ
Salon International Agricultural 
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ É 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 
Στο εκθεσιακό κέντρο Paris Expo - Porte de Versailles στο Παρίσι. Όσον αφορά τον κτηνοτροφικό 
τοµέα, στο πλαίσιο της έκθεσης θα παρουσιαστούν όλες οι τελευταίες τεχνολογικές και 
επιστηµονικές εξελίξεις, καθώς και περισσότερες από 330 φυλές αναπαραγωγικών ζώων, 
συµπεριλαµβανοµένων αγελάδων και ταύρων, αλόγων, πόνι και όνων, αιγοπροβάτων, κουνελιών, 
χοίρων, σκύλων και άλλων κατοικίδιων ζώων. Εντυπωσιακή δεν είναι µόνο η συνεχής παρουσία 
της έκθεσης στην αγροτική οικονοµία, αφού διοργανώνεται αδιάλειπτα από το 1870 και µετά, αλλά 
και ο αριθµός των εκθετών. Ενδεικτικά, το 2018 συγκέντρωσε 672.568 επισκέπτες, 33.000 
επαγγελµατίες επισκέπτες και 1000 εκθέτες από 22 χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της έκθεσης:  https://en.salon-agriculture.com/

ΚΙΕΒΟ
Agro Αnimal Show
19Ê21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
Η διεθνής έκθεση κτηνοτροφίας και πτηνοτροφίας Agro 
Animal Show θα πραγµατοποιηθεί από τις 19 µέχρι τις 21 
Φεβρουαρίου στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο του 
Κιέβου. Η διοργάνωσή της περιλαµβάνει συνέδρια και 
σεµινάρια για όλες τις εξελίξεις των κλάδων. 
Πληροφορίες στο:  http://www.animal-show.kiev.ua/en

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
Dairy Forum

17Ê19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Με ένα πρόγραµµα µε εφτά ενοτήτων που διαρκεί τρεις ηµέρες, 

η εξειδικευµένη έκθεση Dairy Belarus από τις 17 ως τις 19 
Απριλίου στο Minsk, φιλοδοξεί να ανοίξει έναν διάλογο µε 

οµιλητές από την ΕΕ, την Κίνα, την Ρωσία και την Ουκρανία. Για 
πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://milk.produkt.by/en/

ΡΩΣΙΑ
Agrofarm 
5Ê7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
Νέες και καθιερωµένες 
τεχνολογίες στον τοµέα της 
παραγωγής βόειου και 
χοίρειου κρέατος, καθώς και 
πουλερικών θα 
παρουσιάσουν οι 
µεγαλύτερες πολυεθνικές 
εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον 
κλάδο της κτηνοτροφίας. Στη 
Μόσχα, στο VDNH All-
Russian Exhibition Center, η 
έκθεση Agrofarm 
παρουσιάζει ένα ευρύ φάσµα 
πτυχών του κτηνοτροφικού 
κλάδου. Πληροφορίες στο: 
https://www.tradefairdates.
com/Agrofarm-M7311/
Moscow.html
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TERRA AE

H Terra AE, µε έδρα τη Λάρισα, η 
οποία ιδρύθηκε το 1971,  είναι 
θυγατρική της Π. Ι. Κοντέλλης 
ΑΕΒΕ και αντιπροσωπεύει 
αποκλειστικά για την Ελλάδα τα 
εργοστάσια της Kverneland, της 
Arcusin και της ΜΧ. Κατασκευάζει 
επίσης ποιοτικά γεωργικά 
µηχανήµατα, φρέζες, καταστροφείς, 
χορτοσυλλέκτες, χορτοκοπτικά και 
ψεκαστικά. Πρόσφατα εµπλούτισε 
την γκάµα της µε ενσιροδιανοµείς 

κάθετων και οριζόντιων κοχλιών, 
κοπροδιανοµείς και βυτία λυµάτων 
της Fimaks.  

Έτσι είναι σε θέση να προσφέρει 
τη µεγαλύτερη σειρά γεωργικών 
παρελκοµένων σε σχέση µε κάθε 
άλλη εταιρεία στην Ελλάδα. 

Η εταιρεία, µε το έµπειρο και 
εξειδικευµένο προσωπικό της, 
πρωτοπορεί παρέχοντας στους 

αγρότες-κτηνοτρόφους µηχανήµατα 
και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, µε 
βασικό γνώµονα την αξιοπιστία, την 
αποδοτικότητα και την τεχνική 
υποστήριξη µετά την πώληση, µέσω 
εκτεταµένου δικτύου αντιπροσώπων 
και Κέντρων Service σε όλη την 
Ελλάδα, καθώς και µέσω κινητών 
συνεργείων για άµεση εξυπηρέτηση 
στο χωράφι και τον στάβλο.

Τεχνολογία αιχµής για αγρότη & κτηνοτρόφο

Kverneland, ετών 140
Τα 140 χρόνια γιορτάζει φέτος η 
Kverneland, η οποία διαθέτει τα 
µηχανήµατα της στη χώρα µας 
µέσω της Terra AE, µε την οποία 
συνδέεται µε µία συνεργασία 30 
και πλέον ετών. Η αρχή έγινε το 
1789, σε ένα µικρό σιδηρουργείο 
στο Kvernaland της Νορβηγίας 
όταν ο Ole Gabriel Kverneland 
δηµιούργησε ένα σιδηρουργείο 
για την κατασκευή δρεπανιών...
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■■■
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Σύγχρονες γραµµές 
συναρµολόγησης µε 
εργαλειοµηχανές CNC, 
ροµπότ συγκόλλησης και  
συστήµατα ελέγχου

Μεγάλο deal, 
κόµπακτ 
τεχνολογία 
Tην έναρξη της συνεργασίας της µε τη µεγαλύτερη 
τουρκική κατασκευάστρια γεωργικών µηχανηµάτων 
Fimaks SA παρουσιάζει στη φετινή Zootechnia η 
Terra AΕ, η οποία θα διαθέτει στην ελληνική αγορά τα 
βυτία λυµάτων, τους κάθετους και οριζόντιους 
ενσιροδιανοµείς καθώς και τους κοπροδιανοµείς 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΟΦΟΣ

Από το 1975 η Fimaks SA εξειδι-
κεύεται στην κατασκευή γεωργι-
κών µηχανηµάτων για την κτηνο-
τροφία και τη χορτονοµή. Κατασκευ-
άζει επίσης  κοπτικά ενσίρωσης κα-
λαµποκιού, µικρούς ελαστιχοφό-
ρους φορτωτές, χορτοδετικές µη-
χανές τετράγωνης µπάλας, αναρ-
τώµενα δισκοφόρα χορτοκοπτικά 
και χορτοσυλλέκτες.

Η εξαγωγική δραστηριότητά της 
εξαπλώνεται σε πάνω από 100 χώ-
ρες µεταξύ των οποίων είναι η Γερ-
µανία, η Ελβετία, η Αυστραλία, η 
Ιαπωνία, η Βραζιλία, το Μεξικό, η 
Πολωνία και η Ρουµανία.  Οι εγκα-
ταστάσεις παραγωγής της τουρ-
κικής εταιρείας αποτελούνται α-
πό σύγχρονες γραµµές συναρµο-
λόγησης µε εργαλειοµηχανές CNC 
υψηλής ποιότητας, ροµπότ συ-
γκόλλησης και υπερσύγχρονα συ-
στήµατα κατασκευής και ελέγ-
χου. Με το σύστηµα ποιότητας που 
πιστοποιείται σύµφωνα µε τα πρό-
τυπα ISO, η Fimaks SA εγγυάται 
το µέγιστο από άποψη λειτουργι-
κών και αξιόπιστων προϊόντων. 

Ποιότητα και αξιοπιστία
Η σειρά ενσιροδιανοµέων FMV της 
Fimaks αποτελεί ιδανική λύση για 
την κτηνοτροφία. Με τους κάθε-
τους κοχλίες ανάµειξης, η προε-
τοιµασία της τροφής επιτυγχάνε-
ται µε την βέλτιστη απόδοση και 
ποιότητα. Η απλή, ανθεκτική και 
ελαφριά κατασκευή του µηχανή-
µατος το καθιστά ιδανικό για φάρ-
µες µε αγελάδες και βοοειδή. Τα 
κύρια πλεονεκτήµατα της σειράς 
FMV είναι η οµοιογένεια στην α-
ναλογία των ζωοτροφών και ο µι-
κρός χρόνος που απαιτείται για την 
προετοιµασία της τροφής. Η σειρά 
FMV διαθέτει χωρητικότητας από 

1,5 κυβικά έως 36 κυβικά, µε 1 ή 
δυο κάθετους κοχλίες καλύποτ-
ντας οποιαδήποτε απαίτηση για τον 
Έλληνα Κτηνοτρόφο. (Εικόνα 2)

Με τεχνολογία που δίνει 
έµφαση στην προβατοτροφία
Στη σειρά οριζόντιων ενσιροδιανο-
µέων FMHI , το µείγµα των υλικών 
αναµειγνύεται οµοιόµορφα σε σύ-
ντοµο χρονικό διάστηµα, λόγω της 
θέσης των οριζόντιων κοχλιών. Το 
πλαίσιο του µηχανήµατος είναι αν-
θεκτικό µε αποτέλεσµα η διάρκεια 
ζωής του να είναι µεγάλη. ∆ιατίθε-
ται µε χωρητικότητα από 4 κυβικά 
έως 12 κυβικά. (Εικόνα 3)

Η Fimaks SA εγγυάται 
το µέγιστο από 
άποψη λειτουργίας και 
αξιοπιστίας των 
προϊόντων της.

➊
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ // 37

■■■
ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΙ 
ΚΟΧΛΙΕΣ
Η διανοµή της κοπριάς 
γίνεται οµοιόµορφα 
λόγω των ειδικών 
µαχαιριών  
στους κοχλίες

Αποτελεσµατικότερη 
διανοµή της κοπριάς
Η σειρά κοπροδιανοµέων FMGR έ-
χει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τις 
ανάγκες επιχειρήσεων µικρού, µε-
σαίου και µεγάλου µεγέθους, δια-
θέτοντας χωρητικότητες από 3 κυ-
βικά έως 25 κυβικά. Με τους κα-
τακόρυφους κοχλίες η διανοµή της 
κοπριάς γίνεται οµοιόµορφα λόγω 
των ειδικών µαχαιριών που είναι 
τοποθετηµένα στους κοχλίες. Η µε-
ταφορά της κοπριάς εκτελείται µέ-
σω ειδικών αλυσίδων οι οποίες α-
ντέχουν σε µεγάλες δυνάµεις εφελ-
κυσµού. (Εικόνα 4)

Γρήγορη αναρρόφηση 
και ψεκασµός λυµάτων
Τα βυτία λυµάτων της σειράς FST 
µπορούν να αναρροφούν την ρευ-
στή κοπριά εύκολα και γρήγορα 
χάρης στις ισχυρές αντλίες που 
διαθέτουν. Η διανοµή των λυµά-
των γίνεται οµοιόµορφα ώστε να 
καλύπτει όλη την επιφάνεια του 
χωραφιού. Η σειρά FST διατίθε-
ται µε χωρητικότητες από 6.000 
λίτρα έως 20.000 λίτρα καλύπτο-
ντας οποιαδήποτε ανάγκη για εν-
σωµάτωση των λυµάτων στο έ-
δαφος. (Εικόνα 1)

 Το ανθεκτικό πλαίσιο σε 
συνδυασµό µε το χαµη-

λό προφίλ καθιστούν 
τα µηχανήµατα 

ικανά να λειτουργούν 
εύκολα σε όλους τους 

τύπους εδαφών. 

➋ ➌ ➍
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ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ // 39

Καινοτοµία στην ενσίρωση
µε το υπόστρωµα Silofilm
Νέα, καινοτοµική πρόταση αποτελεί το 
υπόστρωµα ενσίρωσης Silofilm, φιλµ πά-
χους 30 µm, µε πλάτος 12 / 14 / 16 µέ-
τρα και µήκος 100 µέτρα.

Η χρήση του εξασφαλίζει:

1 Ιδιαίτερη ευκολία, καθώς προσκολ-
λάται στο σωρό του ενσιρώµατος 

και αποτρέπει τη δηµιουργία θυλάκων 
αέρα που δηµιουργούνται µεταξύ Α/Μ 
φιλµ Silomax και ζωοτροφής και οδη-
γούν σε υποβάθµιση της ποιότητάς της.  

2 Απόλυτη πρακτικότητα, καθώς σε 
συνδυασµό µε το Α/Μ φιλµ Silomax, 

εξασφαλίζεται ιδανική επαφή των φιλµ µε 
το ενσίρωµα µε αποτέλεσµα την παρα-
γωγή ενσιρώµατος σταθερής ποιότητας, 
χωρίς να αλλοιώνεται η ανώτερη στρώ-
ση. Το ενσίρωµα κλείνει ερµητικά και α-
ποτρέπεται η απώλεια ζωοτροφής από 
την κορυφή ή τις πλευρές του σωρού.

3 Μεγάλη αποτελεσµατικότητα, για-
τί το ποσοστό απωλειών λόγω αλ-

λοίωσης της ζωοτροφής από την πα-
ρουσία αέρα µεταξύ φιλµ και ενσιρώ-
µατος µπορεί να ανέλθει στο 5-10%, ε-
νώ µε τη χρήση του Silofilm µπορεί να 
αποφευχθεί εντελώς. Η λεπτή αυτή µεµ-

βράνη µειώνει τη διαπερατότητα των α-
ερίων, ενώ το οξείδιο του αζώτου παρα-
µένει στο σωρό µειώνοντας τη δράση 
των βακτηριδίων - αιτία δηµιουργίας µού-
χλας στο ενσίρωµα. Εποµένως το υπό-
στρωµα Silofilm είναι πολύ αποτελεσµα-
τικό, καθώς περιορίζει σχεδόν πλήρως 
την απώλεια ζωοτροφής λόγω της πα-
ρουσίας αέρα µεταξύ φίλµ και ενσιρώ-
µατος, ενώ βελτιώνει την διαδικασία της 
ζύµωσης και την επίτευξη αυξηµένης 
ποιότητας ενσιρώµατος.

4 Εξαιρετική οικονοµία, γιατί α-
νά 100m Α/Μ φιλµ ενσίρω-

σης Silomax ενδείκνυται η χρήση 1 
ρολού Silofilm αντίστοιχου πλάτους.

Τα κεντρικά γραφεία  της  Hellagro 
ΑΕ  βρίσκονται στη Γλυφάδα Αττι-
κής, διατηρώντας υποκατάστηµα στη 
Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Για την 
ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη 
διανοµή των προϊόντων, διαθέτει α-
ποθηκευτικές εγκαταστάσεις στον 
Ασπρόπυργο, στη Θεσσαλονίκη και 
στη ∆ράµα.

Για περαιτέρω πληροφορίες:
 www.hellagro.gr

Κάνει τη χορτοδεσία µια πολύ εύκολη υπόθεση
ΗELLAGRO AE

Η Hellagro ΑΕ αντιπροσωπεύει τους 
µεγαλύτερους ευρωπαϊκούς οίκους 
παραγωγής υλικών χορτοδεσίας και 
ενσίρωσης, µε προϊόντα 
πιστοποιηµένα από διεθνείς φορείς, 
διαθέσιµα σε διάφορους τύπους και 
διαστάσεις.
■ Σε αυτή την οµάδα προϊόντων 
ανήκει ο επώνυµος σπάγκος 
χορτοδεσίας Extra® (προέλευσης 
∆υτικής Ευρώπης), υψηλής 
αντοχής, κατασκευασµένος 
σύµφωνα µε τις αυστηρότερες 
ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
διαθέσιµος σε τύπους 
κατάλληλους για κάθε µηχανή.
■ Στις περιπτώσεις που 
απαιτούνται δέµατα υψηλής 

πίεσης (µεγάλα τετράγωνα 
δέµατα), ιδανική επιλογή είναι ο 
νέος σπάγκος χορτοδεσίας Extra® 
HD, ο οποίος παράγεται µε 
ιδιαίτερα ενισχυµένη πλέξη και 
εξελιγµένη τεχνολογία.
■ Παράλληλα, στην κατηγορία της 
χορτοδεσίας ανήκει και το 
ελληνικής κατασκευής δίχτυ 
χορτοδεσίας Atlas, το οποίο 
αποτελεί ιδανική λύση για τη 
διαµόρφωση των στρογγυλών 
δεµάτων µε εγγυηµένη 
αποδοτικότητα και οικονοµία, 
καθώς απαιτεί λιγότερες 
περιτυλίξεις ανά δέµα, ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζει το τύλιγµα 
του δέµατος απ’ άκρη σ’ άκρη. 

■ Αναφορικά µε την ενσίρωση, η 
Hellagro ΑΕ διαθέτει το 
ασπρόµαυρο film ενσίρωσης 
Silomax, που αποτελεί την πλέον 
αποτελεσµατική λύση για την 
προστασία απλών δεµάτων 
χορτονοµής ή τη διαµόρφωση 
σωρών ενσιρωµάτος.
■  ∆ιατίθεται επίσης, από την 
εταιρεία το πενταστρωµατικό film 
ενσίρωσης νέας 
τεχνολογίας Silograss 5Plus, υλικό 
που εξασφαλίζει την απόλυτη 
στεγανότητα και την οµοιοµορφία 
του ενσιρώµατος, µε 
σταθεροποίηση UV για ένα χρόνο, 
εξαιρετικές κολλητικές ιδιότητες 
και µεγάλη ελαστικότητα.

Περίπτερο
13 

Stand
19
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Ένα Workshop 
που θα φέρει λύσεις 

για τους κτηνοτρόφους  

Τεχνογνωσία και νέες οργανω-
τικές δοµές που θα µπορούσαν 
να προσφέρουν λύσεις για την α-
ντιµετώπιση της δύσκολης οικο-
νοµικής κατάστασης στην οποία 
έχει περιέλθει τον τελευταίο και-
ρό ο τοµέας της παραγωγής αι-
γοπρόβειου γάλακτος, πρόκειται 
να αναζητηθούν, κατά τη διάρ-
κεια ζωντανής συζήτησης που 
οργανώνει η εφηµερίδα Agrenda, 
σε ειδικά διαµορφωµένο περί-
πτερο – studio, κατά τη διάρκεια 
της 11ης Zootechnia.

Ο διεθνούς φήµης Ιταλός καθη-

γητής, Giuseppe Pulina, και ο συ-
νάδελφός του από το Γεωπονικό 
της Αθήνας, Αθανάσιος Γελασά-
κης, θα είναι βασικοί εισηγητές στο 
πάνελ υψηλού επιπέδου που έρ-
χεται στον κατάλληλο χρόνο, ώ-
στε να µεταλαµπαδεύσει γνώση 
και εµπειρία, στην κατεύθυση της 
επίλυσης των κρίσιµων ζητηµά-
των που απασχολούν τον κλάδο. 

Την ίδια στιγµή, η υφυπουργός 
Αγροτικής Ανάπτυξης και αρµόδια 
για θέµατα κτηνοτροφίας, Ολυµπία 
Τελιγιορίδου, η οποία θα συµµετά-
σχει στη συζήτηση, δηλώνει έτοι-

µη να ακούσει µε προσοχή τις προ-
τάσεις των ειδικών, όπως και των 
εκπροσώπων του κτηνοτροφικού 
κλάδου, έτσι ώστε ο τοµέας της πα-
ραγωγής γάλακτος, παράλληλα µε 
τη βελτίωση της στοιχείων παρα-
γωγικότητας, να ξαναβρεί και τα κα-
τάλληλα σηµεία ισορροπίας µετα-
ξύ προσφοράς και ζήτησης. 

Πληροφορίες της Agrenda α-
ναφέρουν ότι το υπουργείο Α-
γροτικής Ανάπτυξης εξετάζει ή-
δη σειρά µέτρων που θα ενισχύ-
σουν τη ζήτηση στο αιγοπρόβειο 
γάλα και στην εγχώρια αγορά Φέ-

τας και µεταξύ αυτών είναι  και 
η αυξηµένη µοριοδότηση των συ-
νεταιριστικών µονάδων, ώστε να 
διαθέτουν µε προνοµιακούς ό-
ρους Φέτα και τυροκοµοµικά πρό-
ϊόντα εγνωσµένης ποιότητας σε 
διαγωνισµούς δηµόσιων ιδρυµά-
των (στρατός, φυλακές, νοσοκο-
µεία κ.ά.). 

Οι πληροφορίες θέλουν το υ-
πουργείο να έχει καταρτίσει ήδη 
σχετική τροπολογία η οποία ανα-
µένεται να κατατεθεί στη Βουλή, 
µόλις το Νοµοθετικό Σώµα επα-
νέλθει σε κανονικούς ρυθµούς.  

  Tυροκοκοµικά από συνεταιρισµούς  θα προµηθεύονται τα δηµόσια ιδρύµατα
  Ο διεθνούς φήµης καθηγητής Giuseppe Pulina στη συζήτηση της Agrenda 

για τον γαλακτοκοµικό τοµέα στο πλαίσιο της 11ης Zootechnia 
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Γαλακτοφόρος κτηνοτροφία,
αγορά γαλακτοκομικών 

και προκλήσεις 
στο διεθνές περιβάλλον

Zωντανή συζήτηση (workshop – live streaming)

 Σάββατο 02 
Φεβρουαρίου

ΖΩΝΤΑΝΗ 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ

  Dr Giuseppe Pulina 
Καθηγητής Υγείας των Ζώων στο 
Πανεπιστήμιο του Sassari (Σαρδηνία)

  Αθανάσιος Γελασάκης
Επίκουρος Καθηγητής στο Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθήνας

  Ολυμπία Τελιγιορίδου
 Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης

  Χρήστος Αποστολόπουλος
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 
Γαλακτοκομικών Προϊόντων

   Χριστόφορος Σεβαστίδης
 Διευθύνων Σύμβουλος ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε.

  Παντελής Βογιατζής
Προβατοτρόφος – Τυροκόμος από το Άργος 
Ορεστικό Φλώρινας

  Παύλος Σατολιάς
Πρόεδρος ΕΑΣ Καλαβρύτων

  Θανάσης Βασιλέκας
Αγελαδοτρόφος, μέλος του Δ.Σ. στην
Ένωση Φυλής Χολστάιν Ελλάδας

  Μιχάλης Τζιότζιος
Αιγοτρόφος – Μέλος Ομοσπονδίας 
Θεσσαλών Κτηνοτρόφων

Επίσης, 
παρεμβάσεις θα 

γίνουν από τους: 

  Η ζώνη γάλακτος στο 

αγελαδινό και το θεσμικό 

πλαίσιο για το φρέσκο 

γάλα και το γιαούρτι

  Εγχώρια αιγοπροβατοτροφία, 

περιφρούρηση της Φέτας ως 

ΠΟΠ και ανάπτυξη

του κλάδου

Τη συζήτηση 
στο studio θα 
απασχολήσουν 
θέματα όπως:

ΧΟΡΗΓΟΣ

Συντονιστής: Γιάννης Πανάγος
Εκδότης /Διευθυντής-  Agrenda /Agronews

Zωντανή συζήτηση (workshop – live streaming)

  Dr Giuseppe Pulina 
Καθηγητής Υγείας των Ζώων στο 
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42 // ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η µείωση των αιγοπροβάτων στη χώρα µας συνεπάγεται αλλαγή του προσώπου της γης µας, µε τις πολιτικές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης να φωνάζουν ιστορικά πως ο κλάδος αυτός έρχεται σε δεύτερη µοίρα στις προτεραιότητες 
της ΚΑΠ, αναφέρει µε συνέντευξή του στο ένθετο Zootechnia ο Giuseppe Pulina, καθηγητής Επιστήµης Ζώων 

του Πανεπιστηµίου Sassari, τον οποίο φιλοξενεί η Agrenda στην ειδική εκδήλωση για τη γαλακτοφόρο 
κτηνοτροφία που θα πραγµατοποιήσει στις 2 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη      ΤOY ΓΙΩΡΓΟΥ ΚΟΝΤΟΝΗ

Giuseppe Pulina 

Αν µειωθεί η αιγοπροβατοτροφία 
θα αλλάξει το πρόσωπο της γης µας
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ // 43

▼ Ποιο είναι το οικονοµικό 
αποτέλεσµα ανά παραγωγικό 
σύστηµα αιγοπροβατοτροφίας 
στον Eυρωπαϊκό Nότο;  

Ο Μεσογειακός Νότος είναι παγκό-
σµιος ηγέτης στο πρόβειο γάλα, συ-
νεισφέροντας στην παγκόσµια πα-
ραγωγή µε ποσοστό περισσότερο α-
πό το ένα τέταρτο, ενώ το κατσικί-
σιο γάλα αποτελεί µόλις το ένα ό-
γδοο της συνολικής ποσότητας. Πα-
ρά την εξέχουσα αυτή θέση, η ο κλά-
δος της γαλακτοφόρου αιγοπροβα-
τοτροφίας αντιπροσωπεύει µόνο µια 
περιορισµένη ποσότητα του γάλα-
κτος που παράγεται στην περιοχή, 
µε τους αγελαδοτρόφους να είναι οι 
µεγάλοι γαλακτοπαραγωγοί. Παρό-
λα αυτά, στην Ελλάδα τα µικρά µη-
ρυκαστικά καταλαµβάνουν περίπου 
το 10% της συνολικής αγροτικής πα-
ραγωγής και συναπαρτίζουν περί-
που το µισό της απόδοσης της κτη-
νοτροφίας.  Βεβαίως, υπάρχει και το 
εισόδηµα από το κρέας των αιγο-
προβάτων και αυτό εκτιµάται στη µέ-
ση των συνολικών εσόδων από τα 
µικρά µηρυκαστικά στη Μεσόγειο. 

▼ Ποιες είναι οι κύριες 
συνιστώσες που καθορίζουν το 
αν µία εκµετάλλευση θα είναι 
επικερδής; Υπάρχουν 
διαφορές ανά παραγωγικό 
σύστηµα;

Είναι προφανές ότι είναι διάφοροι οι 
συντελεστές του κέρδους για το κτη-
νοτροφικό κεφάλαιο. Συνοπτικά, στα 
εκτατικά συστήµατα όπου η εργασία 
ξεχωρίζει αναφορικά µε το κόστος 
παραγωγής, ο αριθµός των ζώων που 
εκτρέφονται και τα λίγα έξοδα για την 
καλλιέργεια της γης αποτελούν κα-
θοριστικούς παράγοντες. Από την άλ-
λη, στα εντατικά συστήµατα η απο-
δοτικότητα ανά ζώο και η µεγαλύτε-
ρη παραγωγή σε γάλα είναι ο κύριος 

τρόπος να µετριάζονται τα πάγια έ-
ξοδα των κτηνοτρόφων.  

▼ Παρακαλώ, δώστε µας κάποια 
νούµερα για τις αποδόσεις 
γάλακτος, τα κόστη, τις τιµές 
πώλησεις και το µέσο µέγεθος 
εκτροφής ανά κύρια χώρα 
παραγωγής στην Ευρώπη.

Για παράδειγµα στη Γαλλία το ακαθά-
ριστο εισόδηµα ανά πρόβατο είναι γύ-
ρω στα 1.400 ευρώ ανά κεφάλι αλλά 
το κόστος παραγωγής είναι 30% υψη-
λότερο. Στην Ελλάδα η εικόνα είναι δι-
αφορετική ανάµεσα στην εντατική ε-
κτροφή της φυλής Χίου και τις επιχει-
ρήσεις που ασχολούνται µε την εκτα-
τική µετακινούµενη κτηνοτροφία: Το 
ακαθάριστο εισόδηµα ανά ζώο ανέρ-
χεται περίπου στα 200 ευρώ και 80 
ευρώ αντίστοιχα αλλά τα έξοδα υπο-
λογίζεται ότι είναι πάνω-κάτω διπλά-
σια. Αυτή η µεγάλη απόσταση που δι-
απιστώνεται ανάµεσα στις δύο χώρες 
οφείλεται στον µετασχηµατισµό που 
γνώρισαν οι φάρµες στη Γαλλία και το 
γάλα που αποδίδουν τυροκοµεία στην 
Ελλάδα. ∆υστυχώς, και στα δύο εξε-
ταζόµενα παραδείγµατα καταγράφο-
νται ζηµιές και το οικογενειακό εισό-
δηµα συρρικνώνεται. Για τις κατσί-
κες, η κατάσταση είναι µπερδεµένη 
και δεν υπάρχουν διαθέσιµα επίση-
µα δεδοµένα ώστε να εξαχθεί ένας 
ισολογισµός εσόδων-εξόδων. 

▼ Σε ποιες φυλές επενδύει η 
γαλακτοφόρος 
αιγοπροβατοτροφία; Έχετε 
ξεχωρίσει κάποια φυλή στην 
Ελλάδα που θα ταίριαζε 
περισσότερο στις απαιτήσεις 
της αγοράς ή που παρουσιάζει 
αυξηµένους δείκτες 
οικονοµικής βιωσιµότητας; 

Χωρίς αµφιβολία, της Χίου είναι µια 
υπέροχη φυλή προβάτου και η κα-

τσίκα Σκοπέλου µια καλή φυλή για 
τις αίγες. Ανάλογα µε το πόσο εντα-
τικό είναι το σύστηµα της κτηνο-
τροφικής µονάδας, οι ντόπιες φυ-
λές είναι τέλειες στο να ανταποκρί-
νονται στις περιβαλλοντικές συν-
θήκες. Ωστόσο, αν στρέψουµε την 
προσοχή µας σε πιο εντατικές µορ-
φές παραγωγής, θα δούµε ότι χρει-
άζεται µεγαλύτερη παραγωγή. Σή-
µερα δύο φυλές προβάτου είναι οι 
κυρίαρχες, η γαλλική Lacaune και 
η ισραηλινή Assaf ενώ σε ό,τι αφο-
ρά τις αίγες δύο βρίσκονται στο προ-
σκήνιο εδώ και πολύ καιρό: Η ελ-
βετική Alpine και η Saanen. 

▼ Τι ποσοστό της αξίας του 
αγροτικού τοµέα 
αντιπροσωπεύει η εκτροφή 
των αιγοπροβάτων και ποια 
πορεία έχει καταγράψει τα 
τελευταία χρόνια; 

Όπως ανέφερα και παραπάνω, µε 
εξαίρεση την Ελλάδα, στις άλλες ευ-
ρωπαϊκές µεσογειακές χώρες το α-
καθάριστο εισόδηµα από τα µικρά 
µηρυκαστικά που αξιοποιούνται για 
το γάλα τους αντικατοπτρίζει το 1 
µε 5% της συνολικής αγροτικής α-
πόδοσης. Όµως, τα µικρά µηρυκα-
στικά καταλαµβάνουν ένα µεγάλο 
µέρος των βοσκότοπων και συµ-
βάλλουν αποφασιστικά στην οµορ-
φιά του αγροτικού τοπίου. 

▼ Θεωρείτε απαραίτητες 
συγκεκριµένες 
αναπροσαρµογές στη σχέση 
της αιγοπροβατοτροφίας µε τη 
βιοµηχανία γάλακτος 
προκειµένου να διασφαλιστεί 
η βιωσιµότητα του 
επαγγέλµατος των 
κτηνοτρόφων στο εγγύς 
µέλλον; 

Βέβαια. Το τρέχον αφήγηµα υπο-

■■■
ΑΥΞΗΣΗ ΖΗΤΗΣΗΣ ΣΤΗ 10ΕΤΙΑ
Ο G. Pulina προβλέπει αύξηση στην 
παγκόσµια ζήτηση πρόβειου γάλακτος 
κατά 7,3% τον χρόνο και για το 
κατσικίσιο κατά 9,5% στην 10ετία

■■■
ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Νέα συµβόλαια που θα ανακατανέµουν 
το εµπορικό ρίσκο σε όλους τους 
παίκτες της αλυσίδας γάλακτος 
απαιτεί η αιγοπροβατοτροφία

Με ιστορία 
από το 1562
Το Πανεπιστήµιο του 
Sassari ιδρύθηκε από 
τον Alessio Fontana, 
µέλος της Καγκελαρίας 
του αυτοκράτορα 
Κάρολου Ε’, καθώς και  
από έναν διακεκριµένο 
ευγενή της πόλης 
Sassari το 1558. Τα 
επίσηµα εγκαίνια του 
Πανεπιστηµίου 
χρονολογούνται το Μάιο 
του 1562. Η πρώτη 
διοίκησή του 
αποτελούνταν 
αποκλειστικά από 
Ιησουίτες µοναχούς.
Σήµερα, είναι  ένα 
Πανεπιστήµιο µεσαίου 
µεγέθους, µε συνολικά 
πάνω από 18.000 
µαθητές και περίπου 
700 καθηγητές. 
Περιλαµβάνει 13 
σχολές, µεταξύ των 
οποίων σχολή 
Γεωπονίας, αλλά και 
πάνω από 40 τµήµατα, 
κέντρα σπουδών και 
ινστιτούτα. Το 2010 
βρέθηκε πρώτο στην 
λίστα µε τα µεσαίου 
µεγέθους καλύτερα 
ιταλικά πανεπιστήµια.
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στηρίζει ότι η γαλακτοβιοµηχανία 
εξασφαλίζει έσοδα για το µετασχη-
µατισµό της από το τυρί και διο-
χετεύει τα υπόλοιπα στους βο-
σκούς. Στην πραγµατικότητα, οι 
ζηµιές µετακυλίονται εξ ολοκλή-
ρου στους κτηνοτρόφους. Κατά τη 
γνώµη µου, αυτοί οι άνθρωποι θα 
πρέπει να οργανώσουν ένα εµπο-
ρικό τραστ ώστε να κατανέµεται 
το εµπορικό ρίσκο σε όλους τους 
παίκτες της αλυσίδας. 

▼ Σε τι είδους προϊόντα και 
αγορές πιστεύετε ότι χρειάζεται 
να στοχεύει η βιοµηχανία; 
Συστήνετε να υπάρχει µια 
σχετική διαφοροποίηση ως 
προς τις αγορές που 
προσανατολίζονται τα προϊόντα 
ανάλογα µε το παραγωγικό 
σύστηµα; 

Οι αγορές για το πρόβειο και το κα-
τσικίσιο τυρί είναι κάπως διαφορε-
τικές. Το πρόβειο τυρί προορίζεται 
για εγχώρια κατανάλωση και τη δι-
εθνή αγορά, ενώ το κατσικίσιο κα-
τευθύνεται σχεδόν εξ ολοκλήρου 
στην εσωτερική. Γι’ αυτόν το λόγο, 
οι καταναλωτές µιας χώρας ενδέ-
χεται να δουν τον χαρακτήρα του ντό-
πιου τυριού να διαφοροποιείται και 
το διεθνές εµπόριο να κατακλύζεται 
από ιδιαίτερα τυριά ετικέτας, όπως 
η φέτα για την Ελλάδα ή το πεκορί-
νο για την Ιταλία. 

▼ Βλέπετε πιθανό το ενδεχόµενο 
σηµαντικής βελτίωσης στην 
παραγωγή αιγοπρόβειου 
γάλακτος τα επόµενα δέκα 
χρόνια; Πώς περιµένετε να 
διαµορφωθεί η δοµή της 
ζήτησης;

■■■
ΜΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ 
Η δουλειά του 
κτηνοτρόφου είναι βαριά 
και χωρίς εισροή νέων 
τεχνολογιών και 
ικανοποιητικές απολαβές 
δεν καθίσταται ελκυστική
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Βιογραφικό 
Ο Giuseppe Pulina απέκτησε 
το διδακτορικό του στη Ρώµη 
και είναι σήµερα καθηγητής 
Ζωϊκής Επιστήµης στο Τµήµα 
Agraria του ιταλικού 
Πανεπιστηµίου Sassari και  
Γενικός ∆ιευθυντής του 
Γραφείου ∆ασοκοµίας της 
Σαρδηνίας (Forestas). 
Έχει συγγράψει 340 άρθρα 
πάνω στα θέµατα εκτροφής και 
θρέψης αιγοπροβάτων, 
µαθηµατικών µοντέλων, 
ποιότητας γάλακτος, 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
βόσκησης, γενετικής 
βελτίωσης. Τον Ιανουάριο του 
2019, 77 από αυτά 
φιλοξενούνται στην ακαδηµαϊκή 
βάση δεδοµένων Scopus, µε τις 
αναφορές στο έργο του να 
αριθµούν τις 1.379, τον 
προσωπικό του δείκτη 
επίδρασης (IF) στο 17.9 και τον 
λεγόµενο δείκτη «h» (h-index) 
που αποτιµά την 
παραγωγικότητα και την 
επίδραση στην ακαδηµαϊκή 
κοινότητα στο 20. 

Έχει διατελέσει Πρόεδρος 
του Εθνικού Συνεδρίου του 
Agraria και ήταν για τρία χρόνια 
αντιπρόεδρος της Ένωσης 
Επιστηµονικών Κοινοτήτων στη 
Γεωργία (2010-2013). 
Σήµερα είναι επίτιµος πρόεδρος 
της Ένωσης Επιστηµονικής και 
Ζωικής Παραγωγής (ASPA), της 
οποίας στο παρελθόν είχε 
χρηµατίσει πρόεδρος. Είναι 
µέλος της Ακαδηµίας Georgofili 
Φλωρεντίας, επίτιµο µέλος της 
Ακαδηµίας Γεωργίας Pesaro-
Urbino και µέλος δια 
αλληλογραφίας της Αγροτικής 
Ακαδηµίας της Μπολόνια. 
∆ιατηρεί τη θέση του 
συντονιστή του Εργαστηρίου 
ZooScenari, στο οποίο οµάδα  
επιστηµόνων εξετάζει σενάρια 
που αφορούν την ιταλική ζωική 
παραγωγή. Συντονίζει ακόµη 
την Επιστηµονική Επιτροπή 
Αssalzoo και είναι πρόεδρος 
της Ένωσης για Βιώσιµο Κρέας. 

Προβλέπω αύξηση στην παγκόσµια 
ζήτηση πρόβειου γάλακτος κατά 7,3% 
τον χρόνο και για το κατσικίσιο κα-
τά 9,5% τα επόµενα δέκα χρόνια. Αυ-
τά τα νούµερα είναι τρεις µε τέσσε-
ρις φορές υψηλότερα από την αύ-
ξηση στην παγκόσµια παραγωγή γά-
λακτος που περιµένει ο FAO. Οπό-
τε, ο κλάδος της γαλακτοκοµίας που 
συντηρούν τα µικρά µηρυκαστικά 
θα απογειωθεί γρηγορότερα απ’ ό,τι 
το κοµµάτι που στηρίζεται στις αγε-
λάδες. Πιστεύω ότι χάρη στην είσο-
δο νέων καταναλωτών όπως αυ-
τοί από την Κίνα, καινούργιοι παί-
χτες θα καλύψουν τη ζήτηση µε νέα 
προϊόντα. Ένα παράδειγµα εδώ εί-
ναι η Νέα Ζηλανδία που βελτιώνει 
µε ταχείς ρυθµούς τη βιοµηχανία 
της παραγωγής γάλακτος από πρό-
βατα προκειµένου να πουλήσει στην 
κινεζική αγορά πρόβειο γάλα σε 
σκόνη για βρέφη.  

▼ Με ποιο τρόπο έχει κατά την 
άποψή σας επηρεάσει η ΚΑΠ 
την ανάπτυξη του κλάδου της 
αιγοπροβατοτροφίας; Θα 
θέλατε να κάνετε κάποιες 
προτάσεις που θα µπορούσαν  
να ληφθούν υπόψη ενόψει 
της µεταρρύθµισής της ώστε 
να υποστηριχθεί ο κλάδος;

∆υστυχώς, ιστορικά η ΚΑΠ αντιµε-
τωπίζει τον κλάδο της γαλακτοφό-
ρου αιγοπροβατοτροφίας σαν έναν 
άνευ σηµασίας. Οι κατά κεφαλήν ε-
πιδοτήσεις και ανά εκτάριο ιδιόκτη-
της γης µοιάζουν να είναι έτσι σχε-
διασµένες ώστε να είναι σαν να λέ-
µε «τέλειες» για να υπάρχουν ανα-
ποτελεσµατικότητες στον κλάδο της 
αιγοπροβατοτροφίας. Στα πλαίσια 
της νέας προγραµµατικής περιό-

δου χρειάζεται να λάβει κανείς υ-
πόψη τη βιώσιµη παραγωγικότητα 
ως στόχο προκειµένου να ενισχυ-
θεί η βιωσιµότητα των µονάδων. 
Επιπλέον πρέπει να καταργηθεί το 
µίσθωµα στα βοσκοτόπια και να υ-
πάρξει προσανατολισµός προς τη 
δηµιουργία υπεραξίας: Αυτός εί-
ναι ο µόνος τρόπος να δηµιουρ-
γηθούν νέες θέσεις εργασίας για 
τις επόµενες γενιές και όχι εξάρ-
τηση από τις επιδοτήσεις. 

▼ Ποιες θεωρείτε τις βασικές 
προκλήσεις που αντιµετωπίζει 
σήµερα ο τοµέας της 
αιγοπροβατοτροφίας και τι θα 
προτείνατε για τη βελτίωση 
της ευρωστίας του;

Η κύρια πρόκληση κατά τη γνώµη 
µου είναι η εναλλαγή των γενεών. 
Η δουλειά του κτηνοτρόφου είναι 
βαριά και χωρίς εισροή νέων τε-
χνολογιών και ικανοποιητικές απο-
λαβές δεν καθίσταται ελκυστική ε-
πιλογή για τους νέους ανθρώπους. 
Έχουµε ανάγκη από εξατοµίκευση 
και επένδυση σε τεχνολογίες και 
δοµές για να προσεγγιστεί ο στό-
χος της βιώσιµης ανάπτυξης. 

▼ Ποιες είναι οι σύγχρονες 
τάσεις στο µάνατζµεντ και τη 
δοµή των µονάδων 
αιγοπροβατοτροφίας; 
Πιστεύετε ότι η Ελλάδα έχει 
αργήσει να προχωρήσει στην 
αναδιάρθρωση του τοµέα; 

Η γεωργία ακριβείας και τα big data 

(σ.σ µεγάλα δεδοµένα) είναι το κλει-
δί για τη «Γεωργία 4.0». Όλοι οι α-
γρότες χρειάζεται να είναι διασυν-
δεδεµένοι και να κάνουν χρήση των 
δεδοµένων που έχουν στη διάθε-
σή τους για να αυξήσουν την απο-
δοτικότητα του κοπαδιού τους. Έ-
χουν ανάγκη από έγκαιρες συστά-
σεις αναφορικά µε τις ζωοτροφές, 
την αναπαραγωγή, τη γενετική βελ-
τίωση, την υγεία, τη ρουτίνα των 
αµέλξεων. Τα στοιχεία που εισρέ-
ουν από κάθε τερµατικό (αφού σή-
µερα όλοι οι αγρότες έχουν smart 
phones) θα πρέπει να προωθού-
νται σε ένα cloud και να υφίστανται 
επεξεργασία µέσω τεχνητής νοη-
µοσύνης ώστε να τροφοδοτούνται 
µε νέες συµβουλές που θα αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες των κτη-
νοτρόφων. 

▼ Πόσο µεγάλο είναι το 
κοινωνικό και οικονοµικό 
αποτύπωµα του τοµέα της 
αιγοπροβατοτροφίας στις 
αγροτικές κοινότητες; Ποιος 
θα είναι ο αντίκτυπος σε αυτές 
τις περιοχές εάν ο κλάδος 
βιώσει καθίζηση; 

Τα µικρά µηρυκαστικά είναι τα πρώ-
τα ζώα που εξηµερώθηκαν. Ως εκ 
τούτου, διαµόρφωσαν το µεσογει-
ακό τοπίο και αποτελούν υπόµνη-
ση της ιστορίας και της πολιτιστι-
κής του κληρονοµιάς. Η µείωση των 
αιγοπροβάτων στις χώρες µας συ-
νεπάγεται αλλαγή του προσώπου 
της γης µας. 

■■■
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
Το πρόβειο τυρί 
προορίζεται για εγχώρια 
κατανάλωση και τη διεθνή 
αγορά, ενώ το κατσικίσιο 
κατευθύνεται σχεδόν όλο 
στην εσωτερική
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Μαθητής πέµπτης δηµοτικού ήταν 
το 1992 ο Σοφοκλής Φιλιππίδης ό-
ταν πουλούσε πόρτα-πόρτα το γάλα 
από τις δέκα αγελάδες που διατη-
ρούσε ο πατέρας του στο χωριό Γά-
ζωρος στις Σέρρες. Λίγα χρόνια αρ-
γότερα το ζωικό κεφάλαιο διπλα-
σιάστηκε και η µονάδα εγκαταστά-
θηκε µερικά χιλιόµετρα έξω από το 
χωριό, ενώ τότε προέκυψε η συνερ-
γασία µε µεγάλη γαλακτοβιοµηχα-
νία. Μέχρι το 2008 οι αγελάδες α-
ριθµούσαν 75 µάνες και 75 παρά-
γωγα. Τότε ήταν που ο Σερραίος 
κτηνοτρόφος έχασε τον πατέρα του 
και αποφάσισε να ηγηθεί της οικο-
γενειακής επιχείρησης. 

Στα σκαριά µονάδα βιοαερίου 
που εξασφαλίζει βιωσιµότητα

Σήµερα η επιχείρηση διαθέτει ένα 
ζωικό κεφάλαιο 200 αγελάδων της 
φυλής Χολστάιν και άλλα 200 πα-
ράγωγα, από τα οποία ο 36χρονος 
κτηνοτρόφος παράγει γύρω στους 
πέντε τόνους ηµερησίως. Παράλ-
ληλα µε τα ζώα, αυξήθηκαν και οι 
καλλιεργούµενες εκτάσεις τις οποί-
ες διατηρούσε από παλιά η οικογέ-
νεια Φιλιππίδη για την παραγωγή 
ζωοτροφών, φτάνοντας τα 1.500 

στρέµµατα γεµάτα µε καλαµπόκι, 
τριφύλλι και σιτοσίκαλη.

Ο απαραίτητος και σύγχρονος εξο-
πλισµός των εγκαταστάσεων, οι οποί-
ες καλύπτουν 6.500 τ.µ., περιλαµβά-
νει ένα αρµεκτήριο 2x8 θέσεων και έ-
να ροµποτικό σύστηµα άλµεξης Gea 
Monobox, καθώς και µηχανισµό αυ-
τόµατου καθαρισµού της κοπριάς, α-
νεµιστήρες, σύστηµα υδρονέφωσης, 
βυτίο λυµάτων, µύλο ζωοτροφών, ε-
νώ οι συνολικές επενδύσεις ανέρχο-
νται σε περίπου 3 εκατ. ευρώ. 

Εκτός από το γάλα που διατίθεται σε 
µεγάλη γαλακτοβιοµηχανία, η κτηνο-
τροφική µονάδα παράγει και περί τους 
36 τόνους κρέατος, οι οποίοι διατίθε-
νται στο νοµό Σερρών, µέσω συµβο-
λαιακής µε αλυσίδα σούπερ µάρκετ.   

Στην επιχείρηση απασχολούνται ε-
κτός από τον Σοφοκλή Φιλιππίδη, τα 
δύο αδέρφια του και ακόµα επτά άτο-
µα, ενώ το επόµενο βήµα, το οποίο 
βρίσκεται ήδη υπό υλοποίηση και θα 
λειτουργήσει µέσα στο έτος, είναι η 
κατασκευή µιας µονάδας βιοαερίου 
δυναµικότητας 250 kW µε προέκτα-
ση στα 500 kW µε κόστος ενός εκατ. 
ευρώ. Μέσα στα πλάνα της οικογε-
νειακής επιχείρησης βρίσκεται και 
η δηµιουργία µονάδας µεταποίησης. 

Επένδυση στο λάθος, 
η πατρική συµβουλή που 
οδήγησε στην κορυφή
Με το δικαίωµα στην πρωτοβουλία µεγάλωσε ο Σερραίος «Κτηνοτρόφος της 
Χρονιάς», Σοφοκλής Φιλιππίδης, ο οποίος ακολουθώντας τη συµβουλή του 
πατέρα του, να µαθαίνει από τα λάθη του, ξεχώρισε και βρέθηκε στην κορυφή 
της ελληνικής κτηνοτροφίας, µε τη διάκρισή του στα βραβεία της Agrenda  

    ΤOY ΠΕΤΡΟΥ  ΓΚΟΓΚΟΥ

Συντελεστές της 
πρωτογενούς 
παραγωγής που 
δείχνουν το δρόµο που 
πρέπει να ακολουθήσει 
η εγχώρια γεωργία 
τιµά κάθε χρόνο  µέσω 
του θεσµού «Αγρότης 
της Χρονιάς» η 
Agrenda. Φέτος  
εκδήλωση απονοµής 
των βραβείων έγινε 
στο αρχοντικό 
Κινστέρνα, στην 
ιστορική Μονεµβασιά. 
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To βραβείο του Κτηνοτρόφου της Χρονιάς 2019 απένειµε στον Σοφοκλή 
Φιλιππίδη ο πρόεδρος της ΕΑΣ Καλαβρύτων, Παύλος Σατολιάς.
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Η ζήτηση για ζωοτροφές θα παρου-
σιάσει αυξητικές τάσεις µέχρι το τέ-
λος της επόµενης δεκαετίας, παρά τις 
ανακατατάξεις που εντοπίζονται στην 
κτηνοτροφία κατά τη διάρκεια της ί-
διας περιόδου στην ΕΕ. Το παραπάνω 
αναδεικνύει έκθεση της Κοµισιόν, η 
οποία παραθέτει τις βασικές παραγω-
γικές και καταναλωτικές τάσεις στην 
ευρωπαϊκή ήπειρο µέχρι το 2030. 

Στην ίδια έκθεση υποστηρίζεται πως 
συνολικά η συνολική χρήση ζωοτρο-
φών θα αγγίξει µέχρι τότε τους 275 ε-
κατ. τόνους, ωστόσο παρουσιάζονται 
διαφορετικές προτιµήσεις. Έτσι, όπως 
υπογραµµίζεται, η ζήτηση για ζωοτρο-
φές µε χαµηλή περιεκτικότητα σε πρω-
τεΐνες, όπως είναι οι ζωοτροφές από 
σιτηρά, θα αναπτυχθεί µε χαµηλότερη 
δυναµική απ’ ό,τι οι τροφές µεσαίας ή 
υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη.

Σε άλλη έκθεση της Κοµισιόν που 
κυκλοφόρησε τον Νοέµβριο του 2018, 
αποτυπώνονται οι δυνατότητες για την 
ανάπτυξη των πρωτεϊνούχων καλλι-
εργειών στην ΕΕ, λόγω της ζήτησης 
για τρόφιµα και ζωοτροφές. Εκεί επα-
νεξετάζεται η κατάσταση όσον αφο-
ρά την προσφορά και τη ζήτηση φυ-
τικών πρωτεϊνών, όπως είναι οι σπό-
ροι ελαιοκράµβης, λιναρόσπορου και 
φακής στην ΕΕ και διερευνώνται τρό-
ποι για την περαιτέρω ανάπτυξη της 
παραγωγής τους µε οικονοµικό και  
περιβαλλοντικά ορθό τρόπο. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία, η ζήτηση 
φυτικών πρωτεϊνών στην Ευρώπη εί-
ναι µεγάλη, φτάνοντας τους 27 εκατ. 
τόνους περίπου ακατέργαστων πρω-
τεϊνών το διάστηµα 2016/17, ενώ το 
ποσοστό αυτάρκειας της ΕΕ ποικίλλει 
σηµαντικά ανάλογα µε την πηγή (π.χ. 
79% για τους σπόρους ελαιοκράµβης 
και 5% για τη σόγια). Ως συνέπεια, η 
ΕΕ εισάγει ετησίως περίπου 17 εκατ. 

τόνους ακατέργαστων φυτικών πρω-
τεϊνών εκ των οποίων οι 13 εκατ. τό-
νοι έχουν ως βάση τη σόγια. 

Πάντως καταλύτης στη διαµόρφω-
ση της παραγωγής ζωοτροφών στην 
ΕΕ µέσα στα επόµενα χρόνια θα είναι 
οι αλλαγές στις καταναλωτικές προτι-
µήσεις. Ειδικότερα, οι αυστηρότερες 

απαιτήσεις των καταναλωτών σε ό,τι 
αφορά τα ζωικά προϊόντα, σχηµατίζο-
νται παράλληλα µε περιβαλλοντικές α-
ξιώσεις του κοινού που συνεπάγονται 
διαφορετικές παραγωγικές µεθόδους.

Αυτό µεταφράζεται σε έναν διαχω-
ρισµό στην παραγωγή ζωοτροφών α-
νάµεσα σε συµβατικές και premium, 
στις οποίες συµπεριλαµβάνονται τοπι-
κά παραγόµενες, µη γενετικά τροπο-
ποιηµένες βιολογικές ζωοτροφές. Για 
παράδειγµα, αν και η κατανάλωση βι-
ολογικού γάλακτος µέχρι και το 2016 
διατηρήθηκε στο χαµηλό επίπεδο του 
3% στο σύνολο της ΕΕ, αναµένεται πως 
µέχρι το 2030, αυτό θα ξεπεράσει το 
10%. Κάτι τέτοιο θα έχει αντίκτυπο στη 
σύνθεση των ζωοτροφών τόσο σε πο-
σοτικό όσο και σε ποιοτικό επίπεδο.   

Πολλές και premium 
ζωοτροφές «ζητά»
ο Ευρωπαίος καταναλωτής

■■■
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
Καταλύτης στη διαµόρφωση 
της παραγωγής ζωοτροφών 
στην ΕΕ µέσα στα επόµενα 
χρόνια θα είναι οι αλλαγές 
στις καταναλωτικές 
προτιµήσεις

Βιολογική ΠΟΠ Φέτα 
στην κορυφή του κόσµου
Η Βιολογική Φέτα ΠΟΠ Ήπειρος ο-
νοµάστηκε Καλύτερο Ελληνικό Τυ-
ρί, µε τη χορηγία της Εθνικής Τρά-
πεζας Ελλάδος, στην 31η εκδήλω-
ση των βραβείων World Cheese 
Awards στο Bergen της Νορβηγίας. 
Το βραβείο απονεµήθηκε ύστερα α-
πό αξιολόγηση αριθµού-ρεκόρ 3.472 
συµµετοχών σε µία ηµέρα, στην 
εµβληµατική αίθουσα συναυλιών της 
πόλης, το Grieghallen. Φέτος, οι Ελ-
ληνικές συµµετοχές απέσπασαν συ-
νολικά 1 Χρυσό, 2 Αργυρά και 10 Χάλ-
κινα βραβεία. Το τυρί Fanaost, του 
Νορβηγικού γαλακτοκοµείου Ostegården, 
απέσπασε το βραβείο του Παγκόσµι-
ου Πρωταθλητή του 2018.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Εθνική Τρά-
πεζα βρίσκεται δίπλα στις µικροµε-
σαίες επιχειρήσεις παραγωγής και 
τυποποίησης ελληνικών αγροτικών 
προϊόντων µε µια σειρά ενεργειών 
και δράσεων µε σκοπό τη στήριξη 
του αγροδιατροφικού τοµέα.
Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και 
η σύναµψη σύµβασης συνεργασί-
ας µε την αγγλική εταιρεία «The 
Guild of Fine Food», που διοργα-
νώνει τα ετήσια Great Taste Awards, 
τον διεθνή διαγωνισµό, που εδώ 
και 30 έτη, προσφέρει µεγάλα και 
εγνωσµένου κύρους βραβεία αξι-
ολόγησης τροφίµων και ποτών, σε 
παγκόσµιο επίπεδο.
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Το πρώτο Εγγυηµένο Παραδοσιακό 
Ιδιότυπο Προϊόν ο Ελληνικός Γύρος
Στη θεσµοθέτηση της καταχώρησης 
αγροτικών προϊόντων ως Εγγυηµένα 
Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προϊόντα (Ε-
ΠΙΠ), προχώρησε το υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, σύµφω-
να µε απόφαση που περιγράφει τη δι-
αδικασία αιτήσεων πιστοποίησης. Σηµει-
ώνεται πως ήδη έχει εκφραστεί η πρό-
θεση, τόσο από τους φορείς του κρέ-
ατος όσο και από τους αρµόδιους του 
υπουργείου, να καταχωρηθεί ως προ-
ϊόν ΕΠΙΠ ο ελληνικός γύρος. 
Ο γύρος είναι ένα προϊόν που είναι στε-
νά συνδεδεµένο µε την ελληνική γα-
στρονοµία και παρασκευάζεται µε ει-
δικό τρόπο παραγωγής, που αντιστοι-
χεί στην παραδοσιακή πρακτική και πα-
ράγεται από συγκεκριµένες πρώτες ύ-

λες. Το προϊόν «γύρος» προέρχεται α-
πό την ελληνική λέξη «γύρος» που ση-
µαίνει περιφορά, περιστροφή ή περί-
µετρο. Σήµερα, η ελληνική νοµοθεσία 
ορίζει το γύρο ως προϊόν που παρά-
γεται από λεπτές φέτες κρέατος ολό-
κληρων τεµαχίων.
Με τη θεσµοθέτηση της διαδικασί-
ας πιστοποίησης, το υπουργείο στο-
χεύει στη νοµοθετική κατοχύρωσή 
του. Με την ολοκλήρωσή της, ο γύ-
ρος θα είναι το πρώτο προϊόν ΕΠΙΠ 
της Ελλάδος στον επίσηµο κατάλο-
γο των ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. 
Σηµειώνεται ότι η προέλευση του κρέ-
ατος µπορεί να είναι από χοίρο, βο-
δινό, πρόβατο ή κοτόπουλο.

Για καταχώριση 
στα ΠΓΕ πάει 
το «Ελληνικό 
Γιαούρτι»
Στην ανάθεση της δηµιουργίας 
φακέλου υποβολής αίτησης για την 
καταχώριση της ονοµασίας «Ελληνικό 
Γιαούρτι» στο αντίστοιχο Μητρώο της 
Ε.Ε. ως προϊόν ΠΓΕ προχώρησε ο 
ΕΛΓΟ ∆ήµητρα. Το έργο, σύµφωνα µε 
σχετική απόφαση του ∆Σ του 
Οργανισµού ανατέθηκε στο Εργαστήριο 
Γαλακτοκοµίας του Τµήµατος 
Επιστήµης Τροφίµων και ∆ιατροφής 
του Ανθρώπου, του Γεωπονικού 
Αθηνών και αφορά όλα τα είδη 
ελληνικού γιαουρτιού, από όλα τα είδη 
ελληνικού γάλακτος και αποκλειστικά 
από ελληνική πρώτη ύλη. Στόχος της 
κατοχύρωσης του Ελληνικού 
Γιαουρτιού ως ΠΓΕ, λέει ο ΕΛΓΟ είναι η 
προστασία του από προσπάθειες 
αποµίµησης, που παρατηρούνται σε 
αγορές του εξωτερικού µε τη χρήση 
ονοµασιών «Greek yogurt» ή «Greek 
style yogurt» και η ανάδειξη των 
µοναδικών ποιοτικών 
χαρακτηριστικών. 
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Η ∆ΕΛΤΑ, µε ιστορική διαδροµή 65 ε-
τών στην ελληνική παραγωγή γάλα-
κτος και έχοντας συµβάλει καθοριστι-
κά στην ανάπτυξη της αγελαδοτροφί-
ας στη χώρα µας, συνεχίζει µε συνέ-
πεια να υποστηρίζει τον Έλληνα πα-
ραγωγό και να συνδράµει στη βιωσι-
µότητα της γαλακτοπαραγωγού κτη-
νοτροφίας, αξιοποιώντας το ελληνικό 
γάλα για την παραγωγή καινοτόµων 
προϊόντων, άριστης ποιότητας και υ-
ψηλής διατροφικής αξίας.

 Η ∆ΕΛΤΑ είναι ο µεγαλύτερος αγο-
ραστής γάλακτος από Έλληνες κτηνο-
τρόφους, απορροφώντας το 25% της 
ελληνικής παραγωγής αγελαδινού και 
διαθέτοντας το πιο ισχυρό και εκτετα-
µένο δίκτυο συλλογής και διακίνησης 
από τη Θράκη έως την Πελοπόννησο.

Οι δράσεις της συµβάλλουν στη βι-
ώσιµη και αειφόρο ανάπτυξη του πρω-
τογενούς τοµέα της γαλακτοπαραγω-
γού κτηνοτροφίας στη χώρα µας και 
στη διασφάλιση της ευζωίας των ζώ-

ων. Η ∆ΕΛΤΑ έχει αναπτύξει µακρο-
χρόνια σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύ-
νης και συνεργασίας µε τους 1.100  Έλ-
ληνες κτηνοτρόφους µε τους οποίους 
συνεργάζεται, ενώ στελεχώνεται από 
υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυνα-
µικό, µε άρτια επιστηµονική και τεχνι-
κή γνώση, µακροχρόνια  εµπειρία στη 
ζώνη γάλακτος και παρουσία στις κτη-
νοτροφικές µονάδες για παροχή υπο-
στήριξης. Παράλληλα επενδύει συνε-
χώς σε εξοπλισµό και νέα συστήµατα.    

Σχέδιο ∆ράσης «ΓΑΙΑ» 
και παραγωγή ζωοτροφών

Από το 2012 η ∆ΕΛΤΑ υλοποιεί συ-
στηµατικά το Σχέδιο ∆ράσης Γαία, σε 
συνεργασία µε το ΓΠΑ και άλλα ερευ-
νητικά ιδρύµατα, επιχειρώντας τη σύν-
δεση της ακαδηµαϊκής γνώσης µε την 
κτηνοτροφική πρακτική. Πρόκειται για 
µια πρωτοβουλία της ∆ΕΛΤΑ για τη βι-
ώσιµη ανάπτυξη και ειδικότερα τη στή-
ριξη της ελληνικής γαλακτοπαραγω-

γού κτηνοτροφίας, µε δράσεις έρευ-
νας, εκπαίδευσης και τεχνικής υπο-
στήριξης, καθώς και την αξιοποίηση 
ελληνικών καλλιεργειών για την πα-
ραγωγή ζωοτροφών.

Κρίσιµο ρόλο στην τεχνική υποστή-
ριξη των παραγωγών έχει η παραγω-
γική µονάδα σύνθετων ζωοτροφών 
Ευρωτροφές -θυγατρική της ∆ΕΛΤΑ. 
Στρατηγικός στόχος της είναι η συνε-
χής ανάπτυξη και η παραγωγή υψη-
λής ποιότητας προϊόντων, µε σεβασµό 
στην ικανοποίηση των αναγκών των 
παραγωγικών ζώων. Οι πιστοποιηµέ-
νες µη γενετικά τροποποιηµένες ζω-
οτροφές που παράγει είναι ισόρροπα 
µείγµατα µε σταθερή σύνθεση, υψη-
λή ποιότητα και παρασκευάζονται υ-
πό τις αυστηρότερες προδιαγραφές, 
τόσο στις πρώτες ύλες, όσο και στις 
παραγωγικές µεθόδους. Παράλληλα, 
η Ευρωτροφές αποτελεί βασικό πυ-
λώνα του Σχεδίου ∆ράσης Γαία,  συµ-
µετέχοντας ενεργά στις δράσεις, υπο-

∆ΕΛΤΑ: 65 χρόνια µε συνέπεια 
στο πλευρό του Έλληνα κτηνοτρόφου

■■■
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑΚΗ 
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
Η ∆ΕΛΤΑ εφαρµόζει από 
το 2015 το Πρόγραµµα 
Συµβολαιακής Κτηνοτροφίας, 
σε συνεργασία µε την 
Τράπεζα Πειραιώς
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Ηµερίδες εκπαίδευσης κτηνοτρόφων 
πραγµατοποιούνται συστηµατικά από 
το 2012 σε όλη την Ελληνική Περιφέ-
ρεια (Ξάνθη, Σέρρες, Ηµαθία, Φλώρι-
να, Θεσσαλία, Ηλεία κ.ά.).  Στις ηµερί-
δες αυτές έµπειροι επιστήµονες, εκ-
παιδεύουν τους κτηνοτρόφους, αλλά 
και αγρότες, σε κρίσιµα θέµατα καλλι-
εργειών για ζωοτροφές, διατροφής, α-
ναπαραγωγής και ευζωίας των ζώων. 
Σκοπός του προγράµµατος είναι η µε-
τάδοση των επιστηµονικών/τεχνικών 
δεδοµένων από τα ερευνητικά προ-
γράµµατα, αλλά και η συστηµατική ε-
στίαση σε θέµατα ορθών κτηνοτροφι-
κών πρακτικών, ορθής διαχείρισης πε-
ριβαλλοντικών πόρων και διασφάλι-
σης της ποιότητας του γάλακτος κατά 
την παραγωγή του. Περισσότεροι από 
1.100 κτηνοτρόφοι έχουν συµµετάσχει 
µέχρι σήµερα στο σύνολο των δράσε-
ων του Σχεδίου ∆ράσης Γαία.  

Επίσης από το 2016 πραγµατοποιεί-
ται το Πρόγραµµα Συµβουλευτικής 
Φάρµας. Συνδέοντας την ακαδηµαϊ-
κή γνώση µε την κτηνοτροφική πρα-
κτική, οι επιστήµονες του Εργαστη-
ρίου Φυσιολογίας, Θρέψεως και δι-
ατροφής του Γεωπονικού Αθηνών και 
του Τµήµατος Κτηνιατρικής του Πα-
νεπιστηµίου Θεσσαλίας, µαζί µε τα 
στελέχη της Ζώνης Γάλακτος ∆ΕΛ-
ΤΑ επισκέπτονται τις φάρµες, µιλούν 
µε τους παραγωγούς και παρέχουν 
ατοµική συµβουλευτική. 

Υποτροφίες στην 
Αµερικανική Γεωργική 
Σχολή Θεσσαλονίκης 

Η ∆ΕΛΤΑ θεωρεί την εκπαίδευση 
και τη συνεχιζόµενη επαγγελµατική 
κατάρτιση των κτηνοτρόφων σαν έ-
να σηµαντικό µέσο που συµβάλλει 
στην αποτελεσµατικότερη διαχείρι-
ση και στη βελτίωση της  βιωσιµό-
τητας της κτηνοτροφικής εκµετάλ-
λευσης.  Στο πλαίσιο του Σχεδίου ∆ρά-
σης ΓΑΙΑ, η εταιρεία χορηγεί συστη-
µατικά από το 2017 υποτροφίες στην 
Αµερικανική Γεωργική Σχολή Θεσ-
σαλονίκης σε παιδιά κτηνοτρόφων 
και νέους που ασχολούνται µε την 
κτηνοτροφία, για επαγγελµατικά εκ-
παιδευτικά και βιωµατικά σεµινάρια. 

Σκοπός του προγράµµατος είναι η 
παροχή εµπεριστατωµένης τεχνικής 
εκπαίδευσης σε θέµατα ορθών αγρο-
τικών, κτηνοτροφικών και επιχειρη-
µατικών πρακτικών. Προτεραιότητα 
δίνεται στην υποστήριξη και ενθάρ-
ρυνση των νέων που επιλέγουν να α-
σχοληθούν µε την κτηνοτροφία, κα-
θώς και στην επαγγελµατική ευαισθη-
τοποίηση των παιδιών κτηνοτρόφων 
που εργάζονται στην κτηνοτροφική ε-
πιχείρηση και προτίθενται σταδιακά 
να την αναλάβουν µε αξιώσεις. Κατά 
τη διετία 2017-2018 δόθηκαν 39 υ-
ποτροφίες σε νέους κτηνοτρόφους.

Συµβολαιακή 
Κτηνοτροφία 

Στόχος του Προγράµµατος είναι η 
άµεση και ενεργός υποστήριξη και 
ανάπτυξη της γαλακτοπαραγωγού 
κτηνοτροφίας, µέσω της εξασφάλι-
σης στους παραγωγούς της απαιτού-
µενης ρευστότητας, µε ικανοποιητι-
κούς όρους, κατά τη χρονική περί-
οδο που τη χρειάζονται.  Εξασφαλί-
ζονται στους συνεργάτες παραγω-
γούς της ∆ΕΛΤΑ κατά την περίοδο Ι-
ουνίου – Οκτωβρίου σηµαντικά πο-
σά, τα οποία αξιοποιούνται για την α-
γορά ζωοτροφών, αγροτικών εφο-
δίων, µοσχίδων κ.ά. 

Εκπαίδευση 
παραγωγών 
και συµβουλές 
στη φάρµα

Η ∆ΕΛΤΑ είναι 
ο µεγαλύτερος 

αγοραστής γάλακτος από 
Έλληνες κτηνοτρόφους, 
απορροφώντας το 25% 

του αγελαδινού.

στηρίζοντας τους παραγωγούς µε τε-
χνογνωσία και κατευθύνσεις σε θέ-
µατα ορθής διατροφής και κατάρτισης 
ισόρροπων σιτηρεσίων και παρέχο-
ντας  εξατοµικευµένες λύσεις. 

Με τη συνεργασία του ΓΠΑ και του 
Ινστιτούτου Επιστήµης Ζωικής Παρα-
γωγής Γιαννιτσών του ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗ-
ΤΡΑ κάθε χρόνο πραγµατοποιούνται 
εφαρµογές πιλοτικών  εναλλακτικών 
καλλιεργειών ψυχανθών και άλλων 
κατάλληλων για ζωοτροφή καλλιερ-
γειών (συγκαλλιέργειες βίκου-κριθής, 
µπιζελιού-βρώµης, κτηνοτροφικού 
κουκιού-βρώµης, σόργου, πολύσπο-
ρων µειγµάτων κ.ά.). Επίσης µελετώ-
νται τα ποσοτικά και ποιοτικά οφέλη 
των καλλιεργειών αυτών σε διαφορε-
τικούς συνδυασµούς και συνθήκες, κα-
θώς και η ενσωµάτωσή τους στα σιτη-
ρέσια. Τα ψυχανθή µπορούν µε καλά 
αποτελέσµατα να υποκαταστήσουν άλ-
λες πηγές πρωτεΐνης στη διατροφή, συ-
χνά υψηλότερου κόστους. 
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Εξειδίκευση στις βιολογικές ζωοτροφές
BIOGRECO ΑΕ

Η έννοια 
της βιώσιµης 
γεωργίας

H Biogreco είναι καθετοποιηµένη 
επιχείρηση µε έδρα τη Λακωνία. 
Αποτελεί τη µεγαλύτερη παραγωγό 
πιστοποιηµένων βιολογικών 
κοτόπουλων στην Ελλάδα, ενώ 
διαθέτει και ένα από τα ελάχιστα 
εργοστάσια ζωοτροφών που 
ασχολούνται µε την παραγωγή 
αποκλειστικά βιολογικών 
µειγµάτων. Το 2002 ήταν η πρώτη 
εταιρεία που παρουσίασε 
πιστοποιηµένο νωπό βιολογικό 
κοτόπουλο.

Υπερσύγχρονη µονάδα
Από το 2009 εισέρχεται στον κλάδο 
των ζωοτροφών, ιδρύοντας µια 
υπερσύγχρονη µονάδα παραγωγής 
µειγµάτων. Με ετήσια δυναµικότητα 
10.000 τόνων, καλύπτει τις ανάγκες 
των δικών της πτηνοτροφικών 
µονάδων και πληθώρα βιολογικών 
εκµεταλλεύσεων µε αιγοπρόβατα, 
βοοειδή και πτηνά σε όλη την 
Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια 
δραστηριοποιείται έντονα εξαγωγικά 
στην Κύπρο, τη Βουλγαρία και τα 

ΗΑΕ. Οι πρώτες ύλες προέρχονται 
από πιστοποιηµένους παραγωγούς 
βιολογικών ζωοτροφών, µε τους 
οποίους διατηρεί πολυετή 
συνεργασία. Το επιστηµονικό 
προσωπικό της, ασχολούµενο 
αποκλειστικά µε τη διατροφή 
βιολογικά εκτρεφόµενων ζώων και 
πτηνών, είναι σε θέση να προτείνει 
λύσεις προσαρµοσµένες στις 
ανάγκες κάθε µονάδας, 
προσφέροντας υψηλή 
παραγωγικότητα, υγεία αλλά και 
οικονοµικότητα στη διατροφή. 

Η ιστορία της εταιρείας ξεκίνησε το 
2001 και αφορµή για τη δηµιουργία 
της ήταν η σχετική εµπειρία των ι-
δρυτών της, δηλαδή του Χαράλαµπου 
Λύρα, που εργαζόταν ως ελεγκτής 
σε οργανισµό πιστοποίησης βιολογι-
κών, του Σταύρου Αργυρόπουλου, 
γεωπόνου-ζωοτέχνη που εργαζόταν 
σε κτηνοτροφική µονάδα της Κεντρι-

κής Ευρώπης, όπου είχε αναπτυχθεί 
η βιολογική κτηνοτροφία σε αντίθεση 
µε την Ελλάδα, και του βιοκαλλιεργη-
τή Μελέτη Γιαννάκου.

Επιλογή της οµάδας Biogreco, από 
την ίδρυσή της, ήταν η παραγωγή απο-
κλειστικά βιολογικών κοτόπουλων και 
αυτό γιατί δεν θεωρεί πως τα βιολογι-
κά προϊόντα είναι απλώς µια «τάση της 
αγοράς», αλλά η µοναδική ίσως πρότα-
ση για βιώσιµη γεωργία σε εκµεταλ-
λεύσεις µικρής κλίµακας.

Ας σηµειωθεί ότι τα προϊόντα της ε-
ταιρείας διατίθενται µόνο συσκευασµέ-
να και σε κάθε συσκευασία αναγρά-
φονται µεταξύ άλλων το όνοµα του πα-
ραγωγού, ο ευρωπαϊκός κωδικός του 
σφαγείου και του τυποποιητηρίου, ο 
κωδικός πιστοποίησης, η ηµεροµηνία 
λήξης, το καθαρό βάρος.

Όσον αφορά τα κοτόπουλα, διατίθε-
νται στον ΑΒ Βασιλόπουλο, σε κρεο-
πωλεία και καταστήµατα βιολογικών, 
ενώ µικρές ποσότητες εξάγονται και 
στη Βουλγαρία.

■■■
ΑΥΣΤΗΡΑ 
ΠΡΟΤΥΠΑ 
Η διαδικασία µεταποίησης 
- διακίνησης πιστοποιείται 
σύµφωνα µε το πρότυπο 
FSSC 22000:2011, από 
τα αυστηρότερα διεθνώς

■■■
ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ 
ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Όλα τα µείγµατα ζωοτροφών 
συνοδεύονται από τα 
αντίστοιχα πιστοποιητικά, ενώ 
στην παραγωγή εφαρµόζεται 
πλήρης ιχνηλασιµότητα

Μπάµπης Λύρας, ∆/νων Σύµβουλος 
και υπεύθυνος Τµήµατος Βιολογικών 
Ζωοτροφών.

Από όλη την Ελλάδα
Η Biogreco AE παραλαµβάνει
πιστοποιηµένες βιολογικές
πρώτες ύλες ζωοτροφών 
από όλη την Ελλάδα µε 
πληρωµή τοις µετρητοίς στις 
καλύτερες τιµές της αγοράς.
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Συνώνυµη της ιστορίας των ζωοτροφών
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Α.Ε. 

Από το 1969 µέχρι και σήµερα η 
ΕΛ.ΒΙ.Ζ. αποτελεί συνώνυµο της 
ιστορίας των ζωοτροφών στην 
Ελλάδα. Με δύο εργοστάσια 
παραγωγής, στο Πλατύ Ηµαθίας 
και το Πετροχώρι Ξάνθης, 
προσφέρει υψηλής ποιότητας 
προϊόντα στον Έλληνα 
κτηνοτρόφο. Μετά την εξαγορά 
από τον όµιλο ΕΥΡΩΦΑΡΜ και 
τον εκσυγχρονισµό των 
εγκαταστάσεών της, η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. 
εφαρµόζει συστήµατα 
διαχείρισης ποιότητας ISO 9001, 
ασφάλειας τροφίµων ISO 22000 
– HACCP, περιβαλλοντικής 
διαχείρισης ISO 14001, ενώ 
ταυτόχρονα µε διαρκείς 
εργαστηριακούς ελέγχους 
διασφαλίζεται η ποιότητα των 
προϊόντων της.

Πρωταρχικός στόχος της 
ΕΛ.ΒΙ.Ζ. είναι να προάγει τις 
παραγωγικές δυνατότητες των 
ζώων, συντελώντας παράλληλα 

στη βελτίωση της ποιότητας των 
ζωοκοµικών προϊόντων. Η 
πλήρης εφαρµογή των 
συστηµάτων ποιοτικού ελέγχου 
σε συνδυασµό µε το 
εξειδικευµένο προσωπικό, 
διασφαλίζουν την εξαιρετική 
ποιότητα των παραγόµενων 
προϊόντων. Εξέχουσα βαρύτητα 
δίνεται στην παραλαβή και τον 
έλεγχο των πρώτων υλών. Μετά 
τον µακροσκοπικό έλεγχο, 
γίνεται εργαστηριακή ανάλυση 
στο ιδιόκτητο χηµείο της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. 

Πάντα κοντά 
στον κτηνοτρόφο

Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. είναι πάντα δίπλα στον 
κτηνοτρόφο µε διαρκή κτηνιατρική 
υποστήριξη µε κύριο στόχο τη 
διασφάλιση της υγείας του ζωικού 

κεφαλαίου και τη µεγιστοποίηση 
των αποδόσεών του.

Η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. δραστηριοποιείται 
στους τοµείς της παραγωγής, 
επεξεργασίας και εµπορίας 
πρώτων υλών και ζωοτροφών 
για παραγωγικά και κατοικίδια 
ζώα, διαθέτοντας µία ευρεία 
γκάµα προϊόντων που 
περιλαµβάνει πλήρεις σύνθετες 
ζωοτροφές, συµπληρωµατικές 
σύνθετες ζωοτροφές, πρωτεϊνικά 
συµπυκνώµατα και κροκέτες για 
ζώα συντροφιάς.

Πιο συγκεκριµένα 
η ΕΛΒΙΖ διαθέτει:
■ Αιγοπροβατοτροφές
■ Βοοτροφές
■ Χοιροτροφές
■ Πτηνοτροφές
■ Κονικλοτροφές
■ Σκυλοτροφές και Γατοτροφές
■ Ισορροπιστές
■ Πλάκες Λείξεως.

Σε µια αγορά που συνεχώς εξελίσσεται
Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας 
που καταβάλλει για εξέλιξη των προϊό-
ντων της, η ΕΛ.ΒΙ.Ζ:

α) Συµµετέχει σε 
ερευνητικά προγράµµατα

Σε συνεργασία µε πανεπιστηµιακά 
ιδρύµατα της Ελλάδας και του εξω-
τερικού η ΕΛ.ΒΙ.Ζ. επενδύει στην έ-
ρευνα και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 
τα εξής ερευνητικά προγράµµατα:
■ Feedmap: 
Το πρόγραµµα αυτό έχει στόχο την 

αξιοποίηση των ελληνικών αρωµα-
τικών-φαρµακευτικών φυτών στην 
παραγωγή ζωοτροφών. 
■ Greenfeeds: 
Το πρόγραµµα αυτό έχει στόχο την 

αντικατάσταση των εισαγόµενων πρώ-
των υλών στις ζωοτροφές µε λούπι-
νο, µηδική και λιναρόσπορο εγχώρι-
ας παραγωγής.

β) Παρασκευάζει GMO FREE
Οι απαιτήσεις της αγοράς συνεχώς ε-

ξελίσσονται και η ΕΛ.ΒΙ.Ζ πρωτοπορεί, 
παρασκευάζοντας σειρά ζωοτροφών 
100% απαλλαγµένων από γενετικά τρο-
ποποιηµένους οργανισµούς, για προϊ-
όντα υψηλής διατροφικής αξίας.

γ) Εφαρµόζει 
Συµβολαιακή Γεωργία

Μέσα στα πλαίσια του προγράµµα-
τος της προώθησης ελληνικών πρώ-
των υλών για την παραγωγή των ζω-
οτροφών, αλλά και µε τις συνέργειες 
που αναπτύσσονται µε τις εταιρείες του 
οµίλου ΕΥΡΩΦΑΡΜ, η ΕΛ.ΒΙ.Ζ εφαρ-
µόζει τη συµβολαιακή γεωργία στην 
καλλιέργεια λούπινου, καλαµποκιού, 
κριθαριού και µαλακού σίτου. Επίσης 
προωθεί την καλλιέργεια ειδικών ποι-
κιλιών και µειγµάτων λειµώνιων φυ-
τών  και ποικιλιών µηδικής.

Πρωταρχικός στόχος της ΕΛ.ΒΙ.Ζ. είναι να προάγει τις παραγωγικές δυνατότητες 
των ζώων συντελώντας παράλληλα στη βελτίωση των ζωοκοµικών προϊόντων.
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Με τη δύναµη του ατταπουλγίτη και 
µια σύγχρονη παραγωγική διαδικασία

ΓΕΩΕΛΛΑΣ ΑΜΜΑΕ

Συµπληρώµατα διατροφής για 
παραγωγικά ζώα, δεσµευτικά 
τοξινών, βελτιωτικά πέψης µε 
αιθέρια έλαια, βελτιωτικά 
στρωµνής και βιοπροστασίας 
κτηρίων εκτροφής, βελτιωτικά 
εδάφους, φορείς αγροχηµικών 
αποτελούν µερικά από τα 
προϊόντα της ΓΕΩΕΛΛΑΣ 
Α.Μ.Μ.Α.Ε. που δραστηριοποιείται 
µε την αξιοποίηση των 
µεγαλύτερων αποθεµάτων 
ελληνικού ατταπουλγίτη και 
σαπωνίτη στην Ευρώπη. 

Με προβιοτικά
Με καινοτόµες παραγωγικές 
µεθόδους ετήσιας δυναµικότητας 
160.000 τόνων και εξαγωγές σε 
50 κράτη στον κόσµο, αξιοποιεί 
και τις συνέργειες του 
ατταπουλγίτη µε προβιοτικά και 
αιθέρια έλαια παράγοντας 
προϊόντα για την ενίσχυση της 
πεπτικής υγείας και την 
προφύλαξη του εντερικού 
επιθηλίου χοίρων, πτηνών και 
µηρυκαστικών από παθογόνα, 
βελτιώνοντας παράλληλα τα 
παραγωγικά αποτελέσµατα των 
µονάδων (σειρές Ultrafed® 
Premium Antitox µε ενισχυµένη 
παρουσία εκχυλισµάτων 
αρωµατικών φυτών και Sanfed® 
Ultra Antitox για 
µυκοδεσµευτική δράση). 

Υψηλή σταθερότητα 
εµφανίζει το ορυκτό
Οι παραγωγικές διαδικασίες που 
εφαρµόζονται από την 
ΓΕΩΕΛΛΑΣ αναφέρονται σε 
θερµοµηχανικές µεθόδους που 

ενισχύουν τις εσωτερικές 
(υδροφιλικές) και εξωτερικές 
(ελαιοφιλικές) ιδιότητες των 
επιφανειών του ορυκτού και 
οδηγούν σε βέλτιστες αντι-
διαρροϊκές και ειδικές δράσης 
δέσµευσης τοξινών 
(Ζεαραλενόνης, Αφλατοξίνης, 
Οχρατοξίνης, Φουµονισίνης, Τ2/
ΗΤ2 κ.λπ.) E. Coli και Cl. 
Perfringens καθώς και 
τοξινογόνων από βακτήρια E. 
Coli και Cl. Perfringens.
Οι έρευνες της ΓΕΩΕΛΛΑΣ σε 
εργαστήρια της Αµερικής και 
Γερµανίας σχετικά µε την 
µυκοδεσµευτική ικανότητα και 
σταθερότητα των νέων 
προϊόντων ατταπουλγίτη (δοκιµές 
ρόφησης-εκρόφησης σε διάφορα 
pH) σε σύγκριση µε διάφορα 
εµπορικά µυκοδεσµευτικά 
σκευάσµατα από µπεντονίτες - 
µοντµοριλλονίτες, λεοναρδίτες 
κ.λπ. αργιλοπυριτικά υλικά, 
αποδεικνύει την υψηλότερη 
αποτελεσµατικότητα και 
σταθερότητα  του ατταπουλγίτη 
που είναι συνάρτηση της 
εξειδικευµένης θερµοµηχανικής 
επεξεργασίας που έχει υποστεί το 
ορυκτό.

Ειδικές πατέντες
Η επίσης υδροαπορροφητική 
σειρά AXORB® F-WILLOW (µε 
βάση τον ατταπουλγίτη) 
εµπεριέχει αντιβακτηριακούς 
παράγοντες και παγίδα οσµών 
(ειδική πατενταρισµένη συνταγή 
ΓΕΩΕΛΛΑΣ) προσφέροντας στα 
κτήρια εκτροφής υψηλά επίπεδα 
βιοπροστασίας. 

■■■
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
Καινοτόµες παραγωγικές µεθόδους 
ετήσιας δυναµικότητας 160.000 τόνων 
και εξαγωγές σε 50 κράτη στον κόσµο
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Επιστηµονικές λύσεις 
και υψηλή τεχνογνωσία 
Ένα πολυδύναµο περιβάλλον καινοτο-
µίας και έρευνας υποστηρίζεται από τα 
δύο εµβληµατικά Κέντρα Καινοτοµίας 
που διαθέτει η Cargill στο Elk River στη 
Μινεσότα των ΗΠΑ και στο Velddriel 
στην Ολλανδία. Σε αυτά προστίθενται 
13 Κέντρα Εφαρµογής Τεχνολογίας (TAC) 
σε 10 χώρες, που της επιτρέπουν να α-
ναπτύσσει ταχύτερα λύσεις και να ε-
φαρµόζει τη γνώση που αποκτά από 
τις προκλήσεις που αντιµετωπίζει στα 
διάφορα µέρη του κόσµου. 

Οι τεχνικοί της κατέχουν τεχνογνω-
σία στους τοµείς της διατροφής, µικρο-
βιολογίας, µοριακής βιολογίας, βιοχη-
µείας, ενζυµολογίας, µαθηµατικών και 
στατιστικής, ανοσολογίας και σε άλ-
λους τοµείς καινοτοµώντας για τους 
πελάτες της. Η τεχνολογία NIR χρησι-
µοποιείται για να µετρηθούν γρήγορα 
οι παράµετροι των θρεπτικών ουσιών 
και της ποιότητας στα συστατικά. Αυ-
τή η τεχνική διασφαλίζει ότι τα ζώα λαµ-
βάνουν τη κατάλληλη διατροφή για την 
καλύτερη απόδοση.

Τα δύο εκατοµµύρια δείγµατα NIR 

και πλέον που διαθέτει περιέχουν 200 
διαφορετικά συστατικά· αυτό σηµαί-
νει ότι υπάρχει πρόσβαση στη µεγα-
λύτερη διατροφική βάση δεδοµένων 
NIR παγκοσµίως. Επίσης έχει ανα-
πτύξει το Σύστηµα ∆ιατροφής Cargill 
(CNS) για να παρέχει ακριβείς υπο-
λογισµούς των θρεπτικών ουσιών για 
τη σύνθεση της τροφής, ώστε να προ-
σφέρει ταχύτερα διατροφικές λύσεις 
προσαρµοσµένες στις ανάγκες και την 
καλύτερη κερδοφορία.

■■■
∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 
Εφαρµόζει τη γνώση που 
αποκτά από προκλήσεις 
που αντιµετωπίζει 
στα διάφορα µέρη 
του κόσµου

Περίπτερο
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Καλύτερη διατροφή για καλύτερη ζωή
CARGILL ANIMAL NUTRITION

Η Cargill διαθέτει περισσότερα από 
100 χρόνια εµπειρίας στις λύσεις της 
διατροφής των ζώων. Το µυστικό της 
επιτυχίας της είναι ότι συµβάλλει στη 
επιτυχία των πελατών της βοηθώ-
ντας τους να θρέψουν έναν αναπτυσ-
σόµενο κόσµο· έναν πληθυσµό που 
αναµένεται να αναπτυχθεί κατά πε-
ρίπου 30% έως το 2050. 

Αυτό προϋποθέτει τη συνεργασία 
µε τους πελάτες της, την εύρεση α-
παντήσεων στις προκλήσεις που α-
ντιµετωπίζουν και την εµπιστοσύνη 
τους, ώστε να ανταποκριθούν στις νέ-
ες προκλήσεις και απαιτήσεις της α-
γοράς αλλά και τη βελτίωση των οι-
κονοµικών τους αποτελεσµάτων.

Οι 17.000 εργαζόµενοι της Cargill 
Animal Nutrition, οι οποίοι εργάζονται 

σε 250 τοποθεσίες, σε 40 χώρες, είναι 
στη διάθεση των συνεργατών της. 

Το παγκόσµιο δίκτυό της απαρτίζε-
ται από 15 κέντρα έρευνας και καινο-
τοµίας. Η ασύγκριτη τεχνογνωσία της 
µπορεί να βοηθήσει σε πολλούς το-
µείς, από την εύρεση της σωστής σύν-
θεσης της τροφής και την αντιµετώ-
πιση των ασθενειών έως τις τελευταί-
ες αλλαγές στους κανονισµούς και την 
ανάπτυξη της κάθε επιχείρησης. 

Η Cargill Animal Nutrition διαθέτει 

περισσότερους από 500 ερευνητές και 
τεχνικούς συµβούλους, οι οποίοι ε-
στιάζουν στον καθορισµό και την κα-
τανόηση των κύριων παραγόντων που 
επηρεάζουν το µεταβολισµό των ζώ-
ων, τις απαιτήσεις σε θρεπτικά συστα-
τικά και την ανοσολογία. Η τεχνογνω-
σία και το πλήθος των δεδοµένων που 
κατέχει της επιτρέπουν να χρησιµο-
ποιεί τη γνώση και τις πληροφορίες 
για να πετύχει τα αποτελέσµατα που 
έχουν αξία για τους πελάτες της. 
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Τεχνολογία Crystalyx® 
η λύση στην κτηνοτροφία
Ηγετική θέση στην γκάµα προϊόντων της 
εταιρείας Ζαχαράκης Κτηνιατρικά ΑΕ κα-
ταλαµβάνουν τα προϊόντα της Crystalyx®. 
Πρόκειται για πλάκες λείξεως για τη δι-
ατροφή αιγοπροβάτων και αγελάδων 
στη γαλακτική και ξηρά περίοδο, αλλά 
και βουβαλιών ή αγελάδων ελευθέρας 
βοσκής. Ένα κρυσταλλοποιηµένο µείγµα 
θρεπτικών συστατικών καλύπτει τις α-
νάγκες των ζώων και συνιστά µια πρα-
κτική λύση, ανεξαρτήτως καιρικών συν-
θηκών και µεθόδων εκτροφής. 

Έρευνα της Κτηνιατρικής ΑΠΘ
Πρέπει να σηµειωθεί ότι µια πειραµα-

τική µελέτη διεξήχθηκε από το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης για 
να προσδιοριστεί η επίδραση των προ-

ϊόντων Crystalyx® στην υγεία και την 
απόδοση των ζώων. Το προϊόν Crystalyx® 
Pre Calver χρησιµοποιήθηκε κατά την 
ξηρά περίοδο, ενώ το προϊόν Crystalyx® 
Vitalyx χρησιµοποιήθηκε κατά τη διάρ-
κεια της µεταβατικής περιόδου. Τα α-
ποτελέσµατα της χρήσης µπορούν να 
συνοψιστούν ως εξής:
■ Βελτίωση της γονιµότητας λόγω 

της µείωσης των ανοιχτών ηµερών 
κατά 35 ηµέρες.
■ Βελτιωµένη υγεία των ζώων λό-

γω των λιγότερων προβληµάτων α-
ναπαραγωγής.
■ Θετική επίδραση στο µεταβο-

λισµό της ενέργειας και της λειτουρ-
γίας του ήπατος.
■ Βελτιωµένη ποιότητα γάλακτος 

λόγω της µείωσης του αριθµού των 
σωµατικών κυττάρων.

Η εταιρεία «Ζαχαράκης Κτηνιατρι-
κά ΑΕ» / Vetfarm SA παρέχει κτηνι-
ατρική και ζωοτεχνική υποστήριξη 
στην αναπαραγωγική διαχείριση, δι-
ατροφή, πρόληψη (εµβολιακά προ-
γράµµατα), θεραπεία ασθενειών και 

εκπαίδευση παραγωγών. 
Η γνώση και εµπειρία για την οργά-

νωση και διαχείριση εκτροφών, καθώς 
και η αξιοποίηση των παραπάνω πα-
ραγωγικών εργαλείων – προϊόντων, 
επιτρέπει στην εταιρεία να συµβάλει 
στην καλύτερη και  αποδοτικότερη λει-
τουργία κάθε µονάδας. 

 Περίπτερο
 08 

Stand
44

Με στόχο τη βελτίωση της παραγωγικότητας
ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕ - VETFARM SA

Η Ζαχαράκης Κτηνιατρικά ΑΕ / 
Vetfarm SA δραστηριοποιείται στο 
χώρο της κτηνοτροφίας από το 
1997 µε αντικείµενο την τεχνική 
υποστήριξη κτηνοτροφικών 
µονάδων, το σχεδιασµό, την 
παραγωγή, την υποστήριξη και 
διάθεση διατροφικών 
συµπληρωµάτων ζωοτροφών για 
µηρυκαστικά και πτηνά. Από το 
2000 ανέλαβε την προώθηση και 
διανοµή κατεψυγµένου σπέρµατος 
ταύρων της Semex Alliance 
(Καναδάς) και το 2003 οργανώθηκε 
το κτηνιατρικό φαρµακείο και η 
µεταφορά της έδρας στον 
Πεντάλοφο Θεσσαλονίκης. Έκτοτε 
ξεκίνησε η ταχεία ανάπτυξη µε 
πολλές συνεργασίες µε παγκόσµια 
καταξιωµένες εταιρείες του 
κτηνοτροφικού χώρου. 

Στα κύρια αντικείµενα της 
εταιρείας είναι η παραγωγή και 
διάθεση των καινοτόµων 

διατροφικών προϊόντων Vetfarm 
(συµπληρώµατα, ισορροπιστές, 
προµείγµατα) προσαρµοσµένα στις 
διατροφικές ανάγκες κάθε 
εκτροφής, η αποκλειστική διανοµή 
στην Ελλάδα κατεψυγµένου 
σπέρµατος ταύρων της Semex.

Σηµαντική είναι η εκπροσώπηση 
του οµίλου Agravis Raiffeisen AG 
µε διατροφικά προϊόντα και 
ειδικότερα πλάκες λείξεως της 
Crystalyx Products GmbH, 
υγειονοµικά προϊόντα της 
Desintec® για την απολύµανση και 
καθαρισµό χώρων και εξοπλισµού, 
της σκόνη γάλακτος CombiMilk® 
για την τεχνητή γαλουχία 
µοσχαριών, αµνών, εριφίων, καθώς 
και ειδικά διατροφικά προϊόντα 
Miravit® για µηρυκαστικά και πτηνά 
της Vitavis GmbH. H εταιρεία 
διαθέτει βιοτεχνολογικά καινοτόµα 
διατροφικά προϊόντα ByPass της 
Trei SpA της Livisto του οµίλου 

Agravis. Επίσης, έχει τη διάθεση 
βιοτεχνολογικών διατροφικών 
προϊόντων της Alltech® όπως 
ζωντανή µαγιά και την αποκλειστική 
εισαγωγή και διανοµή διατροφικών 
προϊόντων φυτικού λίπους της NLM 
Vantinge A/S, ειδικά για µηρυκαστικά 
υψηλών αποδόσεων. Τέλος, παράγει 
τα καινοτόµα προϊόντα διατροφής 
νεογεννήτων Vetlife, διαθέτει 
κτηνιατρικά φάρµακα, προσθετικά 
διατροφής, εφόδια κτηνιατρικά και 
κτηνοτροφικά.

Καθηµερινά το επιστηµονικό 
δυναµικό της δίνει λύσεις, µε τη 
γνώση και την εµπειρία για την 
οργάνωση και διαχείριση 
κτηνοτροφικών µονάδων, µε 
ασφαλή, καινοτόµα και ποιοτικά 
προϊόντα που έχει ως αποτέλεσµα 
να κερδίσει την εµπιστοσύνη των 
παραγωγών και να καθιερωθεί για 
την Καινοτοµία-Ποιότητα-
Ασφάλεια-Κόστος.
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Στην ανάπτυξη 
λύσεων για να 
αντιµετωπιστούν τα 
σηµάδια της κρίσης 
που ταλανίζουν την 
ελληνική 
κτηνοτροφία 
φαίνεται να 
επικεντρώνεται 
φέτος η 
θεµατολογία των 
παράλληλων 
εκδηλώσεων που 
θα λάβουν χώρα 
στα πλαίσια της 
11ης Zootechnia. 
Φυσικά η 
επενδυτική τάση 
στην παραγωγή 
βιοαερίου δεν θα 
µπορούσε να µην 
απασχολήσει τους 
ειδικούς, όπως και 
το επίκαιρο θέµα 
της εφαρµογής της 
κυκλικής 
οικονοµίας στην 
κτηνοτροφία

31/01-01/02
«Ι. Βελλίδης» αίθ.
Θεσσαλονίκη
ΩΡΑ 17.00 µ.µ. 
(31/01) & 
09.30 π.µ. (01/02) 
Η εφαρµογή της κυκλικής 
οικονοµίας στη γεωργία 
και στην κτηνοτροφία

Το Συνέδριο, που διοργανώνει η ∆ΕΘ 
Helexpo και η Success και τελεί υπό την 
αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα ανα-
δείξει σηµαντικά θέµατα, όπως η εφαρµο-
γή της Κυκλικής Οικονοµίας στη γεωργία 
και τον αγροδιατροφικό τοµέα, τα οφέλη 
που προκύπτουν από την αλλαγή του επι-
κρατούντος µοντέλου της γραµµικής οικο-
νοµίας και κατασπατάλησης των πόρων.

03/02
«N. Γερµανός» αίθ. Β
ΩΡΑ 12.00 µ.µ. 
Πρακτικές λύσεις για τον κτηνοτρόφο 
µέσα από την έρευνα και την καινοτοµία

Επιστηµονική ηµερίδα µε θέµα «Πρακτικές λύσεις για τον Κτηνο-
τρόφο µέσα από την Έρευνα και την Καινοτοµία» διοργανώνει η 
ΕΛ.ΒΙ.Ζ ΑΕ στο πλαίσιο της 11ης Zootechnia. Εκεί ένα πάνελ δια-
κεκριµένων οµιλητών θα παρουσιάσουν στους κτηνοτρόφους 
µεταξύ άλλων τις εξής εισηγήσεις: «∆ιαχείριση αναπαραγωγής 
των αγελάδων: Κλασικές και νέες προσεγγίσεις» - Αµοιρίδης 
Γεώργιος, καθηγητής, Τµήµα Κτηνιατρικής ΠΘ, «Η επίδραση της 
διατροφής στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος» - Γιάννε-
νας Ηλίας, επίκουρος καθηγητής, Τµήµα Κτηνιατρικής ΑΠΘ,  
«Ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων διατροφής ζώων από ελληνικά 
παραγόµενες πρώτες ύλες» - ∆ρ. Κατερίνα Γρηγοριάδου, εντεταλ-
µένη ερευνήτρια ΕΛΓΟ-∆ΗΜΗΤΡΑ, επιστηµονική συνεργάτιδα 
ΕΛΒΙΖ και «Μεγιστοποίηση των αποδόσεων: Η εξέλιξη της γενετι-
κής στην παραγωγή ενσιρωµάτων» - Luca Minelli, Marketing & 
Development Manager Maïsadour Semenses – Semfor.

Παράλληλες
Εκδηλώσεις
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01/02
«Ν. Γερµανός» αίθ. D
ΩΡΑ 15.00 µ.µ.
Βιοαέριο και 
αγροτική ανάπτυξη

O Ελληνικός Σύνδεσµος Παραγωγών 
Βιοαερίου και η ∆ΕΘ Helexpo συνδιορ-
γανώνουν στο πλαίσιο της 11ης 
Zootechnia  την ηµερίδα «Βιοαέριο και 
Αγροτική Ανάπτυξη. Καινοτοµίες, τεχνο-
λογίες και προοπτικές». Αξίζει να σηµει-
ωθεί ότι η προηγούµενη Zootechnia 
έγινε η αφορµή για τη δηµιουργία του 
Συνδέσµου, αφού εκεί έγινε η πρώτη 
µεγάλη συνάντηση της πλειοψηφίας των 
παραγωγών βιοαερίου από αγροτικές 
πρώτες ύλες και µετά από 1,5 έτος, στις 
19 Ιουνίου 2018, πραγµατοποιήθηκαν, 
επίσης στη Θεσσαλονίκη, η πρώτη Γενι-
κή Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες του 
Ελληνικού Συνδέσµου Παραγωγών Βιο-

01-03/02
«Ι. Βελλίδης» αίθ. Ολυµπιάς
ΩΡΑ 09.00 π.µ. - 21.00 µ.µ. 
Από τον στάβλο στο πιάτο

Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Κρέας και τα Προϊόντα του, που διοργανώνεται από το 
περιοδικό Meat News και τη ∆ΕΘ Helexpo, πραγµατοποιείται  µε σκοπό την ανάδειξη των 
σύγχρονων µέτρων «από τον στάβλο στο πιάτο» για την επίτευξη της ολοκληρωµένης προ-
σέγγισης για την ποιότητα, υγιεινή και ασφάλεια του κρέατος και προϊόντων του, την υγεία και 
ορθή µεταχείριση των ζώων, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη.  
Πρόκειται για την έκτη διοργάνωση και, όπως έδειξε και η τελευταία διοργάνωση το 2017, 
έχει καταστεί θεσµός για τον τοµέα του κρέατος. Στο τριήµερο των εργασιών του συγκεντρώ-
νεται το ενδιαφέρον της επιστηµονικής κοινότητας και καταγράφονται οι εξελίξεις της επιστη-
µονικής έρευνας και της τεχνολογίας για την ανάπτυξη ολόκληρου του τοµέα του κρέατος. 

01/02
«Ν. Γερµανός» αίθ. Α
ΩΡΑ 10.00 π.µ. - 20.00 µ.µ. 
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο 
Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής

Αποτελεί τη συνέχεια µιας σειράς επιτυχηµένων πανελλή-
νιων συνεδρίων που πραγµατοποιούνται ήδη από το 2006 
και φέτος διοργανώνεται για µία ακόµη χρονιά στο πλαίσιο 
της Zootechnia από το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, το 
ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας, το ΤΕΙ Ηπείρου και το ΤΕΙ Θεσσα-
λίας - Τµήµα Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατεύθυνση Ζωικής 
Παραγωγής. Το Συνέδριο θα διαρκέσει µια ηµέρα και θα 
περιλαµβάνει παρουσιάσεις εργασιών σχετικών µε τη 
ζωική παραγωγή, κάποιες από τις οποίες θα παρουσια-
στούν προφορικά ενώ οι υπόλοιπες µε τη µορφή poster.

03/02
«Ν. Γερµανός» αίθ. Α
ΩΡΑ 10.00 π.µ. - 15.00 µ.µ. 
22ο Συµπόσιο Κτηνοτροφίας από ΕΖΕ

Με στόχο να συµβάλει στην αντιµετώπιση της κρίσης, την 
ανάπτυξη της αιγοπροβατοτροφίας και των συναφών κλά-
δων της πρωτογενούς παραγωγής και µεταποίησης, τη 
βελτίωση του εισοδήµατος των  αιγοπροβατοτρόφων, την 
παραγωγή ελληνικών ζωοκοµικών και τυροκοµικών προ-
ϊόντων ποιότητας και τη διατήρηση του κοινωνικού ιστού 
στην ύπαιθρο, η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία διοργανώ-
νει το Συµπόσιο µε θέµα: «Η Αιγοπροβατοτροφία σε Κρίση. 
Αίτια. Τρόποι, µέτρα και στρατηγικές αντιµετώπισής της»

αερίου (ΕΣΠΑΒ), ο οποίος έχει σκοπό 
να προάγει τη µορφή αυτή ανανεώσι-
µης ενέργειας και να της δώσει την 
θέση που της αξίζει στον ενεργειακό 
χάρτη της χώρας. Στην Οργανωτική 
Επιτροπή της ηµερίδας ανήκουν οι 
∆ρ. Βασίλειος ∆ιαµαντής, Τµήµα 
Μηχανικών Περιβάλλοντος ∆ΠΘ, 
Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης, Πρόε-
δρος ΕΣΠΑΒ, και Ιωάννης Τετώρος, 
Γενικός Γραµµατέας ΕΣΠΑΒ. 
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