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Ευκαιρίες για ελκυστικό εισόδημα και διπλές επιδοτήσεις κρύβονται στις
καλλιέργειες που χρησιμοποιούνται για ζωοτροφές, τα λεγόμενα κτηνοτροφικά
ψυχανθή.
Ο ανανεωμένος επ ενδυτικός νόμος επ ιχορηγεί για π ρώτη φορά την καλλιέργειά τους, η δε
νέα ΚΑΠ υπ όσχεται έξτρα π ριμ σε όλους όσοι ασχοληθούν με τα ψυχανθή μέχρι το 2020,
ενώ η υψηλή ζήτηση στην εγχώρια αγορά για ζωοτροφές εγγυάται σταθερό και σίγουρο
εισόδημα.
Το κλίμα στη χώρα μας είναι ευνοϊκό για την π αραγωγή ζωοτροφών και η καλλιέργεια ειδικά
των κτηνοτροφικών ψυχανθών, όπ ως είναι η μηδική, τα τριφύλλια, το κτηνοτροφικό μπ ιζέλι,
ο βίκος, τα ρεβίθια κ.ά., μπ ορεί να δώσει λύση στην έλλειψη ζωοτροφών στη χώρα μας.
Προκειμένου μάλιστα να μειωθεί η εξάρτηση απ ό τις μεγάλες εισαγωγές ζωικών π ροϊόντων,
π ου δεν επ ιβαρύνουν μόνο το εμπ ορικό ισοζύγιο αλλά και τις τσέπ ες των Ελλήνων κτηνοτρόφων, καθότι οι ακριβές εισαγόμενες
ζωοτροφές έχουν αυξήσει το κόστος π αραγωγής, το υπ ουργείο Αγροτικής Ανάπ τυξης έχει συμπ εριλάβει τα ψυχανθή στο εθνικό σχέδιο
για τη νέα ΚΑΠ, υπ οστηρίζοντας την καλλιέργειά τους με επ ιδοτήσεις 240 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020.
Την ίδια ώρα στον νέο επ ενδυτικό νόμο, η εφαρμογή του οπ οίου βρίσκεται π ρο των π υλών, π ροστέθηκε μία ακόμη κατηγορία
επ ενδύσεων π ου αφορά στην π αραγωγή και τυπ οπ οίηση ζωοτροφών. Η επ ένδυση μέσω του ανανεωμένου νόμου επ ιχορηγείται με
π οσοστό π ου διαφέρει ανά γεωγραφική π εριοχή και μπ ορεί να φτάσει μέχρι και το 50%.
Πέραν όμως των επ ιδοτήσεων και των οικονομικών ενισχύσεων, η ενασχόληση με τα κτηνοτροφικά ψυχανθή απ οτελεί μια π ρώτης
τάξεως ευκαιρία, καθώς η τιμή π ώλησης είναι σχεδόν διπ λάσια απ ό τα δημητριακά, το δε κόστος καλλιέργειάς τους ελάχιστο.
Σύμφωνα άλλωστε με τον γεωπ όνο Κάσσανδρο Γάτσιο, η οικολογική σημασία των ψυχανθών είναι π ολύ μεγάλη, επ ειδή συμβιώνουν
στις ρίζες τους ειδικά αζωτοβακτήρια, τα οπ οία συλλέγουν το άζωτο απ ό την ατμόσφαιρα, και επ ομένως είναι φυτά π ου δεν απ αιτούν
αζωτούχες λιπ άνσεις. Λόγω δε του γεγονότος ότι τα ψυχανθή έχουν την ιδιότητα να απ οθηκεύουν στις ρίζες τους άζωτο, το έδαφος π ου
καλλιεργείται με τα ψυχανθή απ οκτά γονιμότητα.
Μάλιστα, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή για π αραγωγή ζωοτροφών μπ ορούν να αντικαταστήσουν κάπ οιες καλλιέργειες άλλων φυτών π ου
σήμερα δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές, όπ ως είναι ο καπ νός και το βαμβάκι. Συνήθως καλλιεργούνται ως ξερικές καλλιέργειες, χωρίς να
χρειάζονται π ότισμα. Μπ ορούν να αξιοπ οιήσουν χαμηλής γονιμότητας εδάφη και μάλιστα να τα εμπ λουτίσουν με άζωτο, ώστε να είναι
γόνιμα για τις επ όμενες καλλιέργειες. Οι καλλιέργειες αυτές διακρίνονται για το χαμηλό κόστος π αραγωγής, επ ειδή δεν απ αιτούνται
ψεκασμοί με φυτοφάρμακα, ενώ η καλλιέργειά τους και η συγκομιδή γίνονται με τα ίδια μηχανήματα π ου χρησιμοπ οιούνται στα σιτηρά.
Ως ζωοτροφές τα ψυχανθή είναι εξίσου απ αραίτητα στον οργανισμό των κτηνοτροφικών ζώων με τα σιτηρά. Τα ζώα π ου τρέφονται με
ψυχανθή έχουν ισορροπ ημένη διατροφή, κάνουν καλύτερης π οιότητας γάλα και κρέας. Η διατήρηση των ψυχανθών μετά την
απ οξήρανση είναι απ λή, με απ οτέλεσμα να διατηρούνται σε απ λές απ οθήκες για αρκετό καιρό.
Τα φ υτά, οι αποδόσεις και οι δαπάνες
Εισόδημα για μία π ενταετία με μόλις μία σπ ορά π ροσφέρει η καλλιέργεια μηδικής (τριφύλλι), χωρίς μάλιστα να απ αιτεί ιδιαίτερες
καλλιεργητικές φροντίδες.
Στη χώρα μας η π αραγωγή εντοπ ίζεται κυρίως στις π εδινές π εριοχές της Β. και Κ. Ελλάδας, αν και λόγω της μεγάλης
π ροσαρμοστικότητας της θεωρείται κατάλληλη για εγκατάσταση σε οπ οιαδήπ οτε π εριοχή της Ελλάδας.Οι απ οδόσεις σε χλωρό χόρτο
κυμαίνονται γύρω στους 2 με 2,5 τόνους το στρέμμα. Το μεγαλύτερο, όμως, μέρος της π αραγωγής διατηρείται υπ ό μορφή σανού με
υγρασία κάτω απ ό 20%. Οι απ οδόσεις σε ξερό σανό φτάνουν τον 1,5 τόνο ανά στρέμμα. Η καλλιέργειά της διαρκεί 4-5 χρόνια. Η μέση
τιμή ανέρχεται σε 0,2 ευρώ το κιλό.
Βίκος
Ο βίκος δεν έχει π ολλές απ αιτήσεις για την π ροετοιμασία του χωραφιού π ριν απ ό τη σπ ορά του. . Οι απ οδόσεις του βίκου είναι 500100 κιλά το στρέμμα σε σανό και 150-220 κιλά σε σπ όρο, π ου π ωλείται π ρος 0,16-0,18 ευρώ το κιλό, ενώ το κόστος καλλιέργειας
φτάνει τα 40-50 ευρώ το στρέμμα.
Μπιζέλι
Το κτηνοτροφικό μπ ιζέλι μπ ορεί να καλλιεργηθεί ως αρδευόμενη και ως ξηρική καλλιέργεια, ενώ αναπ τύσσει ένα ισχυρό ριζικό
σύστημα.
Η τιμή π ώλησης των κτηνοτροφικών μπ ιζελιών είναι 0,16-18 ευρώ το κιλό, ενώ το κόστος εγκατάστασης είναι 40-50 ευρώ το στρέμμα. Η
μέση π αραγωγή σε καρπ ό είναι 220-250 κιλά το στρέμμα.
Κτηνοτροφ ικό ρεβίθι
Το ρεβίθι μπ ορεί να καλλιεργηθεί ως ζωοτροφή σε ξερικά χωράφια και είναι φυτό π ου αντέχει στις χαμηλές θερμοκρασίες.
Οι τιμές π ου έχουν οι καρπ οί των κτηνοτροφικών ρεβιθιών είναι π ερίπ ου 0,15-0,17 ευρώ το κιλό.Απ αιτούμενη π οσότητα σπ όρου

σπ οράς είναι τα 12-15 κιλά στο στρέμμα. Η μέση απ όδοση καρπ ού σε φθινοπ ωρινή σπ ορά είναι τα 200-280 κιλά στο στρέμμα.
Επιλέξιμες δαπάνες
Α. Ιδρυση ή εκσυγχρονισμός μικρών μονάδων απ λών π αρασκευαστηρίων με τους απ αιτούμενους απ οθηκευτικούς χώρους για ορεινές
και νησιωτικές π εριοχές για την κάλυψη τοπ ικών αναγκών.
Β. Μονάδες π αραγωγής π λήρων τυπ οπ οιημένων μειγμάτων ζωοτροφών, απ λών ζωοτροφών, σύμπ ηκτων μηδικής, ενσακισμένων
ενσιρωμάτων και π ρομειγμάτων π ρόσθετων υλών ή συμπ ληρωματικών σύνθετων ζωοτροφών.
Ειδικότερα:
• Ιδρυση μικρών π αρασκευαστηρίων, με τους απ αιτούμενους απ οθηκευτικούς χώρους σε ορεινές και νησιωτικές π εριοχές, για την
κάλυψη τοπ ικών αναγκών.
• Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, μικρών π αρασκευαστηρίων με τους απ αιτούμενους απ οθηκευτικούς χώρους σε
ορεινές και νησιωτικές π εριοχές για την κάλυψη τοπ ικών αναγκών.
• Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων π αραγωγής π λήρων τυπ οπ οιημένων
μειγμάτων.
• Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων π αραγωγής ανόργανων συμπ ληρωματικών
ζωοτροφών.
• Ιδρυση μονάδων π αραγωγής π λήρων τυπ οπ οιημένων μειγμάτων μόνο σε π ερίπ τωση συνεργαζόμενων κτηνοτροφικών μονάδων
για ιδιοκατανάλωση.
• Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων π αραγωγής συμπ ήκτων μηδικής.
• Εκσυγχρονισμός, χωρίς αύξηση δυναμικότητας, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων π αραγωγής ιχθυοτροφών.
• Ιδρυση μονάδων π αραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων.
• Εκσυγχρονισμός - επ έκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση μονάδων π αραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων.
• Ιδρυση μονάδων π αραγωγής ενσακισμένου ενσιρώματος.
• Εκσυγχρονισμός - επ έκταση, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδων π αραγωγής ενσακισμένου ενσιρώματος.
• Ιδρυση - επ έκταση - εκσυγχρονισμός απ οθηκευτικών χώρων.
Τα οφ έλη που προσφ έρουν τα ψυχανθή
Σίγουρα κέρδη, μείωση κόστους π αραγωγής και τερματισμός στην εξάρτηση απ ό τις ακριβές εισαγόμενες ζωοτροφές, π ροσφέρουν τα
κτηνοτροφικά ψυχανθή π ου βρίσκονται ψηλά στη λίστα με τις π ιο ελκυστικές εναλλακτικές καλλιέργειες.
Τα εγχώρια κτηνοτροφικά ψυχανθή, όπ ως είναι τα μπ ιζέλια, τα ρεβίθια, τα κουκιά και ο βίκος, μπ ορούν να καταστήσουν τους Ελληνες
π αραγωγούς αλλά και κατ΄ επ έκταση τη χώρα μας σχετικά αυτάρκη όσον αφορά τις ζωοτροφές και λιγότερο εξαρτώμενη απ ό την
εισαγόμενη σόγια.
Δεν χρειάζονται αζωτούχα λιπ άσματα. Τα ψυχανθή δεσμεύουν στις ρίζες τους το ατμοσφαιρικό άζωτο και λειτουργούν ως μέθοδος
φυσικής λίπ ανσης καθώς και βελτίωσης της γονιμότητας του εδάφους, με απ οτέλεσμα τη βελτίωση της σπ ερματικής απ όδοσης της
επ όμενης καλλιέργειας. Με τη μείωση των λιπ άνσεων υπ άρχει μεγάλο οικονομικό όφελος για τους αγρότες απ ό τη μείωση του κόστους
π αραγωγής, το π εριβάλλον, με τελικό απ οδέκτη την υγεία των ανθρώπ ων και των ζώων.
Δεν χρειάζονται μεγάλες π οσότητες νερού αρδεύσεως. Μπ ορούν να αξιοπ οιηθούν εδάφη χαμηλής γονιμότητας, σε χαμηλές
θερμοκρασίες και χωρίς π ολύ νερό, επ ειδή μπ ορούν να καλλιεργηθούν το φθινόπ ωρο και να συγκομισθούν στις αρχές του
καλοκαιριού.
Προστιθέμενη αξία π ροϊόντων. Αυξάνουν την π ροστιθέμενη αξία των ελληνικών ζωικών π ροϊόντων και ενισχύουν τα συγκριτικά
π λεονεκτήματά τους στην εξαιρετικά ανταγωνιστική αγορά ζωικών π ροϊόντων.
Δεν είναι μεταλλαγμένα φυτά. Οι εγχώριες π οικιλίες ψυχανθών, όπ ως είναι η μηδική, ο βίκος, τα κουκιά, τα ρεβίθια και τα μπ ιζέλια, δεν
είναι μεταλλαγμένα, όπ ως είναι σε μεγάλο π οσοστό η εισαγόμενη σόγια.
Εχουν χαμηλό κόστος π αραγωγής. Η καλλιέργεια γενικά των ψυχανθών χαρακτηρίζεται απ ό χαμηλό καλλιεργητικό κόστος, επ ειδή δεν
απ αιτεί αζωτούχες λιπ άνσεις αλλά και ψεκασμούς, ενώ τα μηχανήματα π ου χρησιμοπ οιούνται στην καλλιέργεια και τη συγκομιδή τους
είναι τα ίδια με αυτά π ου χρησιμοπ οιούνται για τα σιτηρά.
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