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Το πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη 
συστήματος διαχείρισης τοπικά παραγόμενων ζωο-
τροφών χαμηλού κόστος, υψηλής ποιότητας χωρίς 
γενετική τροποποίηση ή προσμίξεις, με στόχο την 

επίτευξη ισορροπημένης ανάπτυξης φυτικής και ζωικής πα-
ραγωγής.

Η υλοποίηση έχει σχεδιαστεί να γίνει μέσω της εφαρμο-
γής μιας ολιστικής προσέγγισης με χρήση τεχνολογικών και 
επιστημονικών μεθόδων που αφορούν την εισαγωγή νέων 
φυτικών ειδών και την αξιοποίηση νέων ποικιλιών ψυχαν-
θών σε προγράμματα παραγωγής ζωοτροφών, την υιοθέτηση 
σχημάτων αμειψισποράς που θα συμβάλλουν στο περιορισμό 
των εισροών, τη μείωση της νιτρορρύπανσης και το πρασίνι-
σμα της παραγωγής, καθώς και την εφαρμογή μεθόδων μειω-
μένης κατεργασίας και ακαλλιέργειας.

Στη διάρκεια των πειραμάτων χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές 
της γεωργίας ακριβείας που θα επιτρέψουν τη βελτιωμένη δι-
αχείριση των καλλιεργειών.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε έρευνα με χρήση των παρα-
γόμενων ζωοτροφών στη σύνθεση του σιτηρεσίου των γαλα-
κτοπαραγωγικών ζώων, με στόχο την αξιολόγηση των παρα-
γόμενων ζωοτροφών, την βελτίωση της γαλακτοπαραγωγικής 
ικανότητας και της ποιότητας του παραγόμενου γάλακτος και 
τη μείωση του συνολικού κόστους παραγωγής. 

Σύμφωνα με τον σκοπό του προγράμματος, τα πειράματα 
σχεδιάστηκαν σε δύο κατευθύνσεις:

«Αειφορική Παραγωγή ζωοτροφών για 
ισόρροπη ανάπτυξη φυτικής και ζωικής 
παραγωγής με χρήση νέων τεχνολογιών»

Υπεργολάβοι: 

ΙΕΤΕΘ/ΕΚΕΤΑ, ΤΕΙ Θεσσαλίας

Πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο 
από τη ΓΓΕΤ και τη Κ&Ν 
Ευθυμιάδης ΑΕΒΕ στο πλαίσιο 
του προγράμματος ΠΑΒΕΤ
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1. Πειράματα παραγωγής ζωοτροφών
Για να μελετηθεί η επίδραση της διαδοχής καλλιεργειών 

χρησιμοποιήθηκαν τρεις καλλιέργειες (σόγια, καλαμπόκι και 
σόργο) με τρεις ποικιλίες η κάθε μια. Τα πειράματα εγκαταστά-
θηκαν σε δύο πειραματικούς ένα στη Θεσσαλία και ένα στη 
Θεσσαλονίκη.

 • Οι εαρινές καλλιέργειες ήταν: Soya: Sphera, Shama, 
Atlantic, Sorghum: Topsilo, Amiggo, N52K, Corn: 5276, 
6315, 6903.

 • Οι χειμερινές ήταν: βίκος, κριθάρι, μπιζέλι, ρεβύθι, μίγμα 
κριθαριού-μπιζελιού, μίγμα κριθάρι-βίκος στη Θεσσαλονί-
κη λούπινο και μίγμα λούπινο-κριθάρι. 
Στη Θεσσαλονίκη η προηγούμενη καλλιέργεια ήταν μηδι-

κή ενώ στη Θεσσαλία σκληρό σιτάρι.
Οι καλλιέργειες εγκαταστάθηκαν σε πειραματικό σχέδιο 

πλήρων τυχαιοποιημένων ομάδων. 
Οι μεταχειρίσεις εκτός από τα είδη και ποικιλίες ήταν και 

εγκατάσταση με συμβατι-
κή κατεργασία (όργωμα, 
ψιλοχωμάτισμα του εδά-
φους και σπορά με σπαρ-
τική σκαλιστικών καλλιερ-
γειών στα 0,75 μέτρα, και 
σπαρτική σιτηρών για τα 
χειμερινά) και ακαλλιέρ-
γεια με κατ’ ευθείαν σπο-
ρά χωρίς καμία κατεργα-
σία με εδικές σπαρτικές 
για ακαλλιέργεια.

Η σπορά στο πειραμα-
τικά τεμάχια έγινε με ει-
δικές σπαρτικές μηχανές 
για ακαλλιέργεια.

Τα πειράματα με τις εαρινές καλλιέργειες έδωσαν μέγιστες 
αποδόσεις του καλαμποκιού 1470 κιλά σπορου/στρέμμα με 
συνολική βιομάζα 2390 κιλά το στρέμμα, με την ακαλλιέρ-
γεια να δίνει λίγο μεγαλύτερες αποδόσεις. 

Το γλυκό σόργο έδωσε μέγιστη απόδοση σε στελέχη 
2340 κιλά στελεχών ανά στρέμμα, με τη συμβατική κατεργα-
σία να δίνει τις καλύτερες αποδόσεις. 

Η σόγια έδωσε μέγιστη απόδοση 376 κιλά σπόρου στο 
στρέμμα με τη συμβατική κατεργασία να δίνει υψηλότερες 
αποδόσεις. 

Τα αποτελέσματα των χειμερινών καλλιεργειών βρίσκο-
νται στην διαδικασία ανάλυσης.

2. Πειράματα διατροφής προβάτων
Τα πειράματα έγιναν σε τρεις ομάδες προβάτων. 
Η ομάδα μάρτυρας έλαβε σιτηρέσιο βασισμένο 

στο χόρτο μηδικής και το σογιάλευρο.
Η δεύτερη ομάδα (Β – ομάδα βίκου) έλαβε σιτηρέ-

σιο με ολική αντικατάσταση του χόρτου μηδικής και 
του σογιαλεύρου με χόρτο βίκου και η τρίτη ομάδα 
(Γ – ομάδα μπιζελιού) έλαβε σιτηρέσιο με ολική αντι-
κατάσταση του χόρτου μηδικής με χόρτο μπιζελιού.

Η πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι 
η αντικατάσταση είναι δυνατή κάτι που μπορεί να ενι-
σχύσει τη παραγωγή ζωοτροφών στο αγρόκτημα και 
να ενισχύσει μονάδες που ιδιοπαράγουν τις ζωοτρο-
φές με προφανές θετικό οικονομικό αποτέλεσμα.


