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Η... βιολογική κότα έχει το ζουµί
Τα... πειράµατα που έφεραν κέρδη, τα σχέδια και η εξαφάνιση του
περιβαλλοντικού «αποτυπώµατος»
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Οταν η επιστηµονική γνώση «παντρεύεται» µε την εµπειρία και συνδυάζεται µε

περιβαλλοντικές ευαισθησίες, τότε µπορεί ένα επιχειρηµατικό εγχείρηµα να επιτύχει

και να αποφέρει κέρδη και θέσεις εργασίας. Εδώ και µία δεκαετία, τρεις φίλοι έβαλαν

ένα «στοίχηµα»: να παραγάγουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα βιολογικά κοτόπουλα

όταν όλοι πίστευαν ότι οι όρνιθες «αν δεν “φάνε” φάρµακα, ψοφάνε». Σήµερα η

εταιρεία έχει κατακτήσει το 75% της ελληνικής αγοράς βιολογικών κοτόπουλων, κάνει

εξαγωγές, απασχολεί 30 εργαζοµένους και παρά την κρίση δεν έχει κάνει καµία µείωση

µισθών. Επιπλέον, η µονάδα έχει ελάχιστο ενεργειακό αποτύπωµα και µηδενικά

απόβλητα.

Οταν το 2001 ο 50χρονος Σταύρος Αργυρόπουλος άκουσε για την εφαρµογή του

πρώτου προγράµµατος βιολογικής κτηνοτροφίας στην Ελλάδα, το µυαλό του άρχισε

να... γυρίζει µε χίλιες στροφές. Τότε ήταν αντιπρόσωπος ζωικού γενετικού υλικού

χοίρων σε µια εταιρεία γαλλοολλανδικών συµφερόντων και ταξίδευε σε κάθε άκρη της

Ελλάδας, αλλά και στην Ευρώπη, κάνοντας διαχείριση χοιροτροφικών µονάδων.

«Ταξίδευα βράδυ. Είχα φύγει από την Κοµοτηνή και επέστρεφα στη Σπάρτη. Σε µια

τόσο µεγάλη διαδροµή σκέφτεσαι πολύ. Θυµάµαι ότι βρισκόµουν λίγο έξω από την

Τρίπολη όταν σκέφτηκα πώς ακριβώς µπορεί να γίνει παραγωγή βιολογικών

κοτόπουλων. Εφτασα στη Σπάρτη στις 4 τα ξηµερώµατα και στις 8 το πρωί

επικοινώνησα µε δύο φίλους και τους είπα πώς θα στήσουµε τη δουλειά» λέει ο κ.

Αργυρόπουλος, ένας από τους τρεις συνεταίρους της Biogreco.

Την επόµενη ηµέρα οι τρεις φίλοι, ο γεωπόνος ζωοτέχνης και γενετιστής κ.

Αργυρόπουλος, µε µεταπτυχιακά και προϋπηρεσία σε Ολλανδία και Ελβετία, ο

γεωπόνος ζωοτέχνης κ. Χαράλαµπος Λύρας και ο βιοκαλλιεργητής κ. Μελέτης

Γιαννάκος αποφάσισαν να ξεκινήσουν πιλοτικά βιολογική πτηνοτροφία.

«Υπάρχουν ιδέες, λείπουν τα χρήµατα»

«Οσο καλή κι αν είναι µια ιδέα, χρειάζεται γνώση και χρήµατα. Για να πετύχεις πρέπει

να επιµερίσεις τη δουλειά, αλλά και τα µελλοντικά έξοδα. Αυτό σηµαίνει σύµπραξη.

Αυτό κάναµε κι εµείς» επισηµαίνει ο κ. Αργυρόπουλος.

Οπως λέει ο ίδιος και σήµερα υπάρχουν ευκαιρίες και επιχειρηµατικές ιδέες, αλλά

λείπουν τα χρήµατα. «Η Ελλάδα είναι ελλειµµατική σε χοιρινό κρέας. Θα µπορούσε
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ένας νέος να ξεκινήσει µια τέτοια µονάδα. Οµως 200 χοιροµητέρες στοιχίζουν 1 εκατ.

ευρώ, χωρίς να υπολογίσεις κτίρια, εξοπλισµό κ.ά. Ενας µόνος του δεν µπορεί, ούτε δύο

µπορούν. Αν όµως µαζευτούν δέκα µικροεπιχειρηµατίες και φτιάξουν σήµερα µια

µονάδα, σε λίγα χρόνια θα τους αποδώσει αρκετά χρήµατα. Εµείς τα καταφέραµε κι

ενώσαµε τις δυνάµεις µας» τονίζει.

Οι πρώτες εγκαταστάσεις ήταν αυτοσχέδιες. «Χρήµατα δεν είχαµε. Οπότε αγόρασα ένα

µαύρο νάιλον οµβροδεξαµενής το οποίο χρησιµοποίησα για πάτωµα, µία σωλήνα µισής

ίντσας για "κολόνες" και ένα νάιλον θερµοκηπίου ως σκέπαστρο. Ετσι δηµιούργησα µια

πρόχειρη κατασκευή για να κοιµούνται το βράδυ τα πουλιά» θυµάται ο κ.

Αργυρόπουλος.

Η αρχή και οι προοπτικές

Οι βιολογικές όρνιθες πρέπει να βόσκουν σε βιολογικές εκτάσεις. Η καθεµία

«δικαιούται» τέσσερα τετραγωνικά µέτρα. «Αν βάζαµε 1.000 πουλιά έπρεπε να έχουµε

έκταση τεσσάρων στρεµµάτων. ∆εν ήταν µικρή, αλλά ούτε και απαγορευτική.

Ξεκινήσαµε µε 400 πουλάκια την εβδοµάδα (παραγωγική δύναµη). Πιλοτικά.

∆οκιµάσαµε πολλές ράτσες. Παρατηρήσαµε τις θνησιµότητες και την ποιότητα του

παραγόµενου κρέατος. Βρήκαµε ότι όταν σφάζονται στις 95 ηµέρες έχουν καλύτερης

ποιότητας κρέας απ' ό,τι στις 85 ηµέρες που ορίζει η νοµοθεσία για τα βιολογικά

κοτόπουλα. Τελειώσαµε το πείραµα τον Απρίλιο του 2002, και στις 15 Μαΐου

προχωρήσαµε στην πρώτη επίσηµη εισαγωγή πιστοποιηµένων νεοσσών» αναφέρει ο κ.

Αργυρόπουλος και σηµειώνει: «Οταν ξεκίνησε η παραγωγή δεν είχαµε αγορά. Και

ψάχναµε πού να τα πουλήσουµε. Τα πρώτα τα σφάξαµε και τα τρώγαµε µεταξύ µας,

συγγενείς και φίλοι. Αλλά ήµουν αισιόδοξος γιατί είχαµε καλό προϊόν. Και πράγµατι,

λίγο αργότερα κλείσαµε την πρώτη συµφωνία µε µεγάλη αλυσίδα σουπερµάρκετ».

Οι πρώτες δύο εβδοµάδες ήταν καταστρεπτικές. «Οι παραγγελίες ήταν µόνο για 300

πουλιά και είχαµε τεράστιο στοκ. Την τρίτη εβδοµάδα όµως ήρθε παραγγελία για 600

πουλιά. Σήµερα πια έχουµε φτάσει τις 4.000 πουλιά την εβδοµάδα. ∆εν είναι µεγάλα

νούµερα, αλλά είναι ικανά να ταΐσουν 100 άτοµα. Στην επιχείρηση απασχολούνται 30

άτοµα» λέει ο επιχειρηµατίας.

Σήµερα η εταιρεία εξάγει σε Βουλγαρία και Κύπρο. Παράλληλα έχουν ολοκληρωθεί τα

σχέδια για την παραγωγή ενός καινοτόµου προϊόντος, για πρώτη φορά διεθνώς: έτοιµα

κατεψυγµένα προµαγειρεµένα βιολογικά γεύµατα µε βάση το κοτόπουλο, τα οποία σε

έξι λεπτά θα ζεσταίνονται και θα είναι έτοιµα προς κατανάλωση.

Ανακύκλωση και αξιοποίηση

Πέρα από τον αγώνα για την αναζήτηση της ποιότητας, οι τρεις συνέταιροι

αποφάσισαν να... εξαφανίσουν τα «αποτυπώµατα» της εταιρείας στο περιβάλλον. Το

πρώτο βήµα έγινε µε τη χρήση επαναχρησιµοποιούµενων πλαστικών - και όχι χάρτινων

- κιβωτίων για τη µεταφορά των προϊόντων στην αγορά. ∆ιαφορετικά, η εταιρεία θα

έπρεπε να χρησιµοποιήσει 400.000 χάρτινα τελάρα, δηλαδή 320 τόνους χαρτιού.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η αξιοποίηση των υποπροϊόντων (πούπουλα, εντόσθια,

κεφάλι, αίµα) και των υπολειµµάτων µετά το ξεκοκάλισµα, γεγονός που εκτός από

περιβαλλοντικό έχει και οικονοµικό όφελος για την εταιρεία. Τα υποπροϊόντα των

µονάδων αυτών πρέπει να οδηγούνται σε ειδικές µονάδες για αδρανοποίηση, πρακτική

που κοστίζει στις επιχειρήσεις 20-40 λεπτά το κιλό. Γι' αυτό συχνά ασυνείδητοι τα
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θάβουν ρυπαίνοντας το έδαφος και τον υδροφόρο ορίζοντα.

«Εµείς πλέον τα διαχωρίζουµε όταν παράγονται. Στα πούπουλα γίνεται

κοµποστοποίηση. Το αίµα µε έναν απλό µηχανισµό αφυδατώνεται και δηµιουργείται

ένα στερεό υπόλειµµα που µπορεί κανείς να το διαχειριστεί ως ζωοτροφή ή ως λίπασµα.

Τα πόδια τα εξάγουµε στην Ασία όπου θεωρούνται ντελικατέσεν. Τα κεφάλια τα

κάνουµε πολτό και µαζί µε τα ξεκοκαλίσµατα τα δίνουµε για σκυλοτροφή σε εκτροφείς

σκύλων. Με το έντερο µαζί µε ένα µέρος από το αφυδατωµένο αίµα παράγουµε µια

τροφή που είναι ιδανική για τις εκτροφές γουνοφόρων µινκ στην Καστοριά» εξηγεί ο κ.

Αργυρόπουλος.

Τα υπολείµµατα πωλούνται για 26 λεπτά το κιλό. «∆εν παράγουµε ρύπους και έχουµε

και έσοδα» λέει ο κ. Αργυρόπουλος. Παράλληλα η επιχείρηση έχει σχεδόν µηδενικό

ενεργειακό αποτύπωµα, καθώς όπως αναφέρει ο ίδιος «το σφαγείο λειτουργεί µε

πυρηνόξυλο. Ολο τον χρόνο το πετρέλαιο που καταναλώνουµε δεν ξεπερνά τον έναν

τόνο».

Οι κρίκοι της σύγχρονης γεωργίας

Σύµπραξη, έρευνα και καινοτοµία

«Προτεραιότητά µας είναι να στρέψουµε τη γεωργία από µια γεωργία χαµηλού κόστους

σε µια γεωργία ποιοτική, συνυφασµένη µε τον τόπο, το περιβάλλον, τον πολιτισµό και

την παράδοσή µας. Μια γεωργία στραµµένη προς την εξωστρέφεια, που θα

διαχειρίζεται αειφόρα τους φυσικούς πόρους και θα υποστηρίζει τις ανάγκες των

καταναλωτών» αναφέρει ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Αθ.

Τσαυτάρης.

Σηµαντικά εργαλεία σε αυτή την προσπάθεια είναι η σύµπραξη, η έρευνα και η

καινοτοµία στον αγροδιατροφικό τοµέα. Οπως λέει ο κ. Τσαυτάρης, «πρέπει να γίνει

σύνδεση ανάµεσα σε όλους τους σηµαντικούς κρίκους της παραγωγικής αλυσίδας. Αυτή

είναι η έννοια των συµπράξεων (cluster), όλων των διαφορετικών κρίκων από την

έρευνα και καινοτοµία έως τον σπόρο και τη γεωργία, και από εκεί στη βιοµηχανία

µεταποίησης, στη διακίνηση και εµπορία µέχρι και τον καταναλωτή».

Ενα τέτοιο παράδειγµα που απεικονίζει τα σηµαντικά οφέλη που επιφέρει η σύµπραξη

αποτελεί, σύµφωνα µε τον υπουργό, «η αλυσίδα παραγωγής βιολογικών προϊόντων

πτηνοτροφίας Biogreco, από τον παραγωγό πρώτων υλών για τις ζωοτροφές µέχρι και

τη µεταποίηση και τις συνεργαζόµενες οικογενειακές πτηνοτροφικές επιχειρήσεις».
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