


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (ΕΖΕ), το Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. και η 
HELEXPO ΔΕΘ σας προσκαλούν στο 20ο Συμπόσιο Κτηνοτροφίας που θα πραγ-
ματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Γερμανός», το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 
2015 με θέμα «Κτηνοτροφικά ψυχανθή: μία εναλλακτική πρωτεϊνική επιλογή στη 
διατροφή των αγροτικών ζώων».

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δημήτριος Ντότας,  Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ.
Αθανάσιος Μαυρομάτης, Επ. Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ.
Κωνσταντίνος Μουντζούρης, Επ. Καθηγητής Τμήματος ΕΖΠΥ, Γ.Π.Α.
Δημήτριος Γουρδουβέλης, Γεωπόνος-Ζωοτέχνης Ε.Ε.ΚΥ.Ζ. Θεσσαλονίκης
Βασίλειος Ντότας,  Δρ Γεωπονίας Α.Π.Θ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 

Αγαπητέ Προσκεκλημένε,
Η Ελληνική Ζωοτεχνική Εταιρεία (ΕΖΕ) από το 1986 και εντεύθεν συνδιοργα-

νώνει με τη HELEXPO – ΔΕΘ  Ημερίδα – Συμπόσιο Κτηνοτροφίας με θέματα αιχ-
μής και εξαιρετική επιτυχία κάθε φορά. Για τη «ZOOTECHNIA 2015» (Σάββατο 
31 Ιανουαρίου) έχει επιλεγεί από το ΔΣ της ΕΖΕ, κατόπιν πρότασής μου, θέμα με 
τίτλο «Κτηνοτροφικά ψυχανθή: μία εναλλακτική πρωτεϊνική επιλογή στη διατροφή 
των αγροτικών ζώων». Το θέμα παρουσιάζει τεράστιο οικονομικό, περιβαλλοντικό 
και πρακτικό ενδιαφέρον για την επιστημονική κοινότητα και την Κτηνοτροφία της 
χώρας μας, ιδιαίτερα σε ότι αφορά την ενδεχόμενη αντικατάσταση της σόγιας, την 
εξοικονόμηση συναλλάγματος και την αξιοποίηση εγχώριων ζωοτροφών. Το θέμα 
της Ημερίδας αποκτά, κατά την γνώμη μου, ιδιαίτερη σημασία μετά την αναθε-
ώρηση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα των πρωτεϊνικών ζωο-
τροφών (αυτάρκεια μόλις 30%). Στο συμπόσιο αυτό θα επιχειρηθεί από ειδικούς 
ομιλητές μία προσέγγιση σε ότι αφορά την αγροτική πολιτική της Xώρας μας και 
της ΕΕ στο θέμα των κτηνοτροφικών ψυχανθών, την καλλιέργεια κτηνοτροφικών 
ψυχανθών και τις προοπτικές επέκτασής της, την καλλιέργεια ή συγκαλλιέργεια 
κτηνοτροφικών ψυχανθών με αγροστώδη για παραγωγή σανών και ενσιρωμάτων, 
τη χρήση σπερμάτων κτηνοτροφικών ψυχανθών στη διατροφή των βοοειδών και 
των αιγοπροβάτων καθώς και τις δυνατότητες αντικατάστασης της σόγιας με 
σπέρματα κτηνοτροφικών ψυχανθών στη διατροφή των χοίρων και των παραγω-
γικών πτηνών. Μετά το πέρας των ομιλιών θα ακολουθήσει Στρογγυλή Τράπεζα 
όπου θα γίνει εκτεταμένη συζήτηση επί των θεμάτων που θα παρουσιαστούν.Τα 
αποτελέσματα-πορίσματα του Συμποσίου θα είναι στη διάθεση του ΥΠ.Α.Α.Τ. και 
παντός άλλου ενδιαφερομένου για την Ανάπτυξη της Πρωτογενούς Παραγωγής 
και της Οικονομίας της Χώρας μας.

                                       Με τιμή
                              Ο Πρόεδρος της Ο.Ε., Δημήτριος Ντότας, Καθηγητής   

                                  Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ., Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΖΕ



Σάββατο  31  Ιανουαρίου 2015 
9η Zootechnia

Πρόγραμμα 20ου Συμποσίου Κτηνοτροφίας 

09:30-10:00 Προσέλευση – Εγγραφή 
συνέδρων

10:00-10:30 Χαιρετισμοί – 
Προσφωνήσεις

10:30-10:50

Η Αγροτική Πολιτική 
της Ευρωπαïκής Ένωσης 
και της χώρας μας για τα 
κτηνοτροφικά ψυχανθή 

Αθανάσιος Τσαυτάρης, Καθηγητής Τμήματος 
Γεωπονίας ΑΠΘ – πρώην Υπουργός Αγροτικής 

Ανάπτυξης & Τροφίμων

10:50-11:10

Η καλλιέργεια 
κτηνοτροφικών ψυχανθών 

στην Ελλάδα και οι 
προοπτικές επέκτασής της

Δημήτριος Βλαχοστέργιος, Ινστιτούτο 
Κτηνοτροφικών Φυτών & Βοσκών Λάρισας 

«ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ»

11:10-11:30

Σανοί και ενσιρώματα 
κτηνοτροφικών ψυχανθών 

ή/και συγκαλλιέργειας 
με αγρωστώδη για την 

κτηνοτροφία

Ιωάννης Χατζηγεωργίου, 
Επίκουρος Καθηγητής ΓΠΑ

11:30-11:50

Η χρήση σπερμάτων 
κτηνοτροφικών ψυχανθών 

στη διατροφή των 
αιγοπροβάτων και των 

βοοειδών

Βλαδίμηρος Χριστοδούλου, Τακτικός Ερευνητής, 
Ινστιτούτο Κτηνοτροφίας Γιαννιτσών «ΕΛΓΟ – 

ΔΗΜΗΤΡΑ»

11:50-12:10

Τα σπερμάτα 
κτηνοτροφικών ψυχανθών 

ως εναλλακτικές της 
σόγιας πρωτεϊνικές πηγές 
στη διατροφή των χοίρων 
και παραγωγικών πτηνών

Βασίλειος Ντότας,  
Δρ. Γεωπονίας ΑΠΘ

12:10-13:00 Διάλειμμα/καφές-
αναψυκτικά

13:00-15:00
Στρογγυλή Τράπεζα                       

Ερωτήσεις, τοποθετήσεις, 
παρεμβάσεις, συζήτηση

Συντονιστής: Κωνσταντίνος Φεγγερός, 
Καθηγητής Τμήματος ΕΖΠΥ, Γ.Π.Α.

15:15 Λήξη εργασιών του 
Συμποσίου



ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ - ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ 20ου ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ

ΔΕΛΤΑ ΑΕ•	
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ•	
ΓΕΩΤΕΕ•	
ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ•	
HELEXPO ΔΕΘ•	
ΒΙΟΖΩΚΑΤ ΑΕ•	


