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βοήθεια μιας αντλίας και το παραγόμενο βιοαέριο 
γύριζει το μοτέρ της γεννήτριας περίπου 6.400 ώρες 
το χρόνο παράγοντας ηλεκτρικό ρεύμα. 
Το επιπλέον όφελος από τη μονάδα βιοαερίου προ-
έρχεται από τη χρήση της κοπριάς για λιπαντικό στο 
κτήμα. Η χωνεμένη κοπριά προσφέρει άζωτο κα-
λύτερης ποιότητας για τη θρέψη των φυτών σε σχέ-
ση με την αχώνευτη. 
Η βελτίωση στην ποιότητα του αζώτου γίνεται κατά 
τη διάρκεια της επεξεργασίας των αποβλήτων στο 
χωνευτήρα του βιοαερίου, ο οποίος έτσι συντελεί 
και στη βελτίωση της παραγωγικότητας της καλλι-
έργειας. Στο κτήμα καλλιεργούνται 30 εκτ. καλα-

κτηνοτροφίας που θα αντέξει τους κλυδωνισμούς 
όταν πάψουν οι ποσοστώσεις του γάλακτος από τον 
Απρίλιο του 2015.  Οι ιδιοκτήτες της όμως δεν φο-
βούνται να βάλουν τον εκσυγχρονισμό και τον ηλε-
κτρονικό υπολογιστή στη ζωή τους. Δεκατρία 
χρόνια αφού απέκτησαν τη φάρμα ο Στίβεν και η 
Βίρλε Ντεβός επένδυσαν σε μονάδα βιοαερίου 10 
kW που αξιοποιεί τα ζωικά απόβλητα 200 αγελάδων 
για να παράγει 60% του ηλεκτρισμού που χρειάζε-
ται ο ένας από τους δύο στάβλους, καθώς και λίπα-
σμα για τις καλλιέργειες του κτήματος. 
Η μονάδα βιοαερίου κατασκευάστηκε μαζί με τον 
δεύτερο στάβλο στον οποίο πρόσφατα αυτοματο-
ποιήθηκαν πολλές λειτουργίες, γεγονός που δημι-
ούργησε αυξημένες ανάγκες ρεύματος. Εκτός από 
δύο ρομπότ αρμέγματος ο στάβλος διαθέτει από το 
2012 αυτοματοποιημένα περιστρεφόμενα πάνελ αε-
ρισμού στην οροφή της μονάδας καθώς κι αυτόμα-
το συλλογέα στο δάπεδο που σαρώνει και 
καθαρίζει την κοπριά στους διαδρόμους.
Για την κατασκευή της μονάδας βιοαερίου έσκαψαν 
μια δεξαμενή στην έξοδο του στάβλου (200 m³ για 
τα κτηνοτροφικά λύματα κι 150 m³ για βιοαέριο) και 
ένα μεταλλικό κουτί στο οποίο στεγάζονται τα μη-
χανικά εξαρτήματα του χωνευτήρα. Σε ημερήσια βά-
ση φτάνουν 9 κ.μ. λύματος στο χωνευτήρα με τη 

Κείμενο: Σοφία Σπύρου

Ο Στίβεν και η Βίρλε Ντεβός είναι ένα ζευ-
γάρι λίγο πριν τα 40 χρόνια τους που ερ-
γάζονται ως κτηνοτρόφοι στο νότιο 
Βέλγιο. Αγόρασαν το κτήμα τους στο χω-

ριό Φραμόν όταν ήταν ακόμη είκοσι χρονών και επέ-
λεξαν το μέρος γιατί η γη ήταν φθηνότερη απ’ ό,τι 
στον Φλαμανδικό Βορρά. Ζουν σε ένα σπίτι στη φάρ-

 Η μονάδα βιοαερίου χρειάστηκε μόλις τρεις μέρες για να εγκατασταθεί και κατασκευάστηκε μαζί με τον δεύτερο 
στάβλο στον οποίο αυτοματοποιήθηκαν πολλές λειτουργίες  δημιουργώντας αυξημένες ανάγκες ρεύματος.

Η Φάρμα Ντεβός στο Βέλγιο προετοιμάζεται για το τέλος των ποσοστώσεων

Βιοαέριο κινεί και τα ρομπότ 
Μια φάρμα στο Βέλγιο που μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τους Έλληνες κτηνοτρόφους που σχεδιάζουν να εισαγάγουν 
την τεχνολογία του βιοαερίου σε μικρή κλίμακα στις εκμεταλλεύσεις τους παρουσιάζει σε αυτό το τεύχος του το Profi

Οι ιδιοκτήτες της Φάρμας Ντεβός, Στίβεν και 
Βίρλε, δεν διστάζουν μπροστά στην εισαγωγή νέ-
ας τεχνολογίας στο αγρόκτημά τους στην Βαλλονία 
όπου παράγουν 1,6 εκατ. λίτρα γάλακτος το χρόνο. 

μα με τα δύο παιδιά τους. Κατά την περασμένη διε-
τία έκαναν δύο επενδύσεις: Εγκατέστησαν μια 
μονάδα παραγωγής βιοαερίου και αυτοματοποίη-
σαν τον στάβλο εισάγοντας ρομπότ αρμέγματος που 
κινούνται με την ενέργεια από το βιοαέριο. Βλέπο-
ντάς τους σκέφτηκα ότι μοιάζουν με Έλληνες κτη-
νοτρόφους που γνωρίζω. Εν τω μεταξύ και το 
βιοαέριο έχει μεγάλο περιθώριο ανάπτυξης στην 
Ελλάδα ενώ Έλληνες κτηνοτρόφοι έχουν ήδη αρ-

χίσει να εκδηλώνουν ενδιαφέρον να δώσουν αξία 
στα ζωικά απόβλητα, τα οποία μέχρι πριν λίγο καιρό 
χρησιμοποιούσαν μόνο σαν λίπασμα. Ενδεικτικό κό-
στος μιας τέτοιας μονάδας είναι τα 100.000 ευρώ. 

Μονάδα βιοαερίου 10 kW

Η φάρμα Ντεβος στο νότιο Βέλγιο στα σύνορα με το 
Λουξεμβούργο μπορεί να μην είναι το μοντέλο της μπόκι, 108 εκτ. χορτολειβαδικά και 12 εκτάρια 

πρωτεινούχα που καταναλώνονται στη φάρμα. 

Τα ρομπότ και η αυτάρκεια

Οι ιδιοκτήτες της Βέλγικης φάρμας οδηγήθηκαν 
στην αγορά των ρομπότ από την ανάγκη να γίνουν 
πιο αυτάρκεις και στη διαχείριση των εργασιών συ-

Παραγωγή μικρής κλίμακας
Για τον Έλληνα κτηνοτρόφο
Μεγάλα περιθώρια υπάρχουν στην παραγω-
γή ενέργειας από την αξιοποίηση ζωικών απο-
βλήτων και στην Ελλάδα. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις του ΚΑΠΕ η χώνευση ζωικών απο-
βλήτων καθώς κι σφαγείων και γαλακτοβιο-
μηχανιών θα μπορούσε να τροφοδοτήσει την 
παραγωγή ενέργειας από μονάδες συμπαρα-
γωγής της τάξης του 1,121,389 MW. Στο μεγα-
λύτερο ποσοστό της η ενέργεια που παράγεται 
από 16 έργα που λειτουργούν με βιομάζα - βι-
οαέριο σήμερα στην Ελλάδα, προέρχεται από 
έργα μεγάλης κλίμακας όπως της Ψυττάλειας. 
Υπάρχει όμως ενδιαφέρον από φορείς σε όλη 
τη χώρα για έργα βιοαερίου μικρής κλίμα-
κας, που έχουν αδειοτοτηθεί αλλά παραμέ-
νει να υλοποιηθούν. 
Στην Αττική ειδικότερα γύρω στα 35 έργα έχουν 
καταφέρει να πάρουν την άδεια λειτουργίας. 
Βέβαια και μετά την αδειοδότηση η γραφειο-
κρατία παραμένει σκόπελο που πρέπει να ξε-
περάσει ο επενδυτής. Όπως εμπόδιο μπορεί να 
είναι και το μεγάλο κόστος σύνδεσης, αν η μο-
νάδα βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή και 
χρειάζεται νέα γραμμή για να καλύψει την από-
σταση που τη χωρίζει από το δίκτυο διανομής 
ηλεκτρικού ρεύματος. Το ενδιαφέρον της φάρ-
μας Ντεβός πάντως παραμένει ότι είναι έργο 
όπου το βιοαέριο παράγεται σε μικρή κλίμακα 
και δείχνει πώς θα μπορούσε ο Έλληνας κτη-
νοτρόφος να αξιοποιήσει και να δώσει οικονο-
μική αξία στα απόβλητα.
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ντήρησης των ζώων και ειδικά στο άρμεγμα. «Οι 
νέοι σήμερα δεν θέλουν να δεσμευτούν να αρμέ-
γουν τα ζώα κάθε μέρα ακόμη και το Σάββατο και 
την Κυριακή. Όσο για μας είμαστε υποχρεωμένοι να 
βρισκόμαστε διαρκώς στη φάρμα και δεν μπορού-
με να φύγουμε ούτε για διακοπές. Το ρομπότ μας 
μειώνει τις ώρες εργασίας και μπορούμε ο άντρας 
μου κι εγώ να περνάμε περισσότερη ώρα με την οι-
κογένειά μας» λέει η Βίρλε, μητέρα δύο παιδιών. 
«Θα ήταν καλύτερα να βρίσκαμε δύο βοηθούς για 
να μοιραζόμαστε τις δουλειές στη φάρμα. Κατά πε-
ριόδους βρίσκαμε Πολωνούς που συμφωνούν να 
εργαστούν με μικρότερες απολαβές. Αλλά πάντα 
είχαμε περιόδους που βρισκόμασταν χωρίς βοήθεια 
ενώ από τότε που επενδύσαμε στα ρομπότ έχουμε 
γίνει πιο αυτάρκεις».

Η λειτουργία των ρομπότ έχει δημιουργήσει πολλά 
συμπληρωματικά οφέλη στην υγιεινή και την ευεξία 
των ζώων. Οι αγελάδες τώρα επιλέγουν οι ίδιες πό-
τε θα πάνε για άρμεγμα, γεγονός που ενώ αυξάνει 
την ευεξία των ζώων παράλληλα μειώνει τα κρού-
σματα μαστίτιδας. Ειδικοί αισθητήρες που παρακο-
λουθούν και καταγράφουν τη συμπεριφορά των 
ζώων δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για την γονι-
μότητα και το ιστορικό του ζώου διευκολύνοντας έτσι 
τη φροντίδα για την διατήρηση της καλής υγείας τους. 
«‘Οταν βλέπουμε μια αγελάδα να περπατά και να κι-
νείται περισσότερο, ξέρουμε ότι έχει μπει στην πε-
ρίοδο γονιμότητας και έχει φτάσει η ώρα για να 
αναπαραχθεί. Ακόμη και καθώς περιμένω στην ου-
ρά στον οδοντίατρο κοιτάζω τις ειδοποιήσεις στο κι-
νητό μου για την κατάσταση των ζώων. Για 
παράδειγμα αν μια αγελάδα που έδειχνε αυξημένη 
κινητικότητα φαίνεται ξαφνικά πως παύει να κινεί-
ται μπορεί να σημαίνει ότι έχει αρρωστήσει και χρει-
άζεται να ελεγχθεί», συμπληρώνει η Βίρλε. 

Μετά το τέλος των ποσοστώσεων

Παρόλη την προσαρμοστικότητα που δείχνει το ζευ-
γάρι η πραγματικότητα της αγοράς γαλακτος είναι 
σφιχτή. Με κόστος παραγωγής που προσδιορίζεται 
στα 34 σεντς το λίτρο στη φάρμα Ντεβός και τιμή δι-
άθεσης στα 30 σεντς για τους Βέλγους (42 σεντς 
στην Ελλάδα το Σεπτέμβρη) που διαθέτουν το προ-
ϊόν τους σε τοπική γαλακτοβιομηχανία, η απόδοση 
της φάρμας σήμερα βρίσκεται σε ύφεση. Επιπλέον 
η λήξη των ποσοστώσεων από τον Απρίλιο 2015 
αναμένεται να ρίξει κι άλλο την τιμή που εκτιμάται 
ότι θα φτάσει και 0,223 σεντς ανά λίτρο. 
Μπροστά στις δυσμενείς προοπτικές κέρδους οι Ντε-
βός είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν την επένδυσή 
τους διατηρώντας το βλέμμα τους στο στόχο.  «Έχου-
με δει πολλα πάνω κάτω στην πορεία των χρόνων 
στη φάρμας μας. Ξέρουμε ότι με τη λήξη των ποσο-
στώσεων οι παραγωγοί θα στοχεύσουν να αυξήσουν 

την παραγωγή. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτό 
ισχύει και για μας. Δεν σκοπεύουμε να εγκαταλεί-
ψουμε την κτηνοτροφία και να στραφούμε στη φυτι-
κή παραγωγή ή ακόμη σε εκτροφή χοίρων ή πτηνών. 
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάμε καλά». 

Βέλγιο - Ελλάδα 

Παρά τις πολλές διαφορές χωρίζουν την Ελλάδα από 
το Βέλγιο στην παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκο-
μικών υπάρχουν και ορισμένα κοινά σημεία. Είναι 
έτσι γεγονός ότι στο αβέβαιο περιβάλλον της αγοράς 
μετά τη λήξη των ποσοστώσεων θα επικρατήσουν οι 
πιο ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Επομένως ο εκ-
συγχρονισμός είναι ένα κοινό ζητούμενο, τον οποίο 
επιδιώκουν άλλωστε και οι Ντεβός που δεσμεύτη-
καν «βαριά» με δάνεια τα οποία θα εξυπηρετούν σε 
βάθος εικοσαετίας για την αγορά των ρομπότ. Τέτοιες 
αποφάσεις έχουν ισχυρά αβέβαιη απόδοση όταν η 
αγορά επιφυλάττει άγνωστες εξελίξεις για τους κτη-
νοτρόφους. Η πρωτοβουλία να ανεβάσουν από μό-
νοι τους τον πήχη όμως μπορεί να αποτελέσει για τον 
Βέλγο όπως  και για τον Έλληνα κτηνοτρόφο τον απο-
φασιστικό παράγοντα για την επιβίωση της επιχείρη-
σής τους στις νέες συνθήκες. 

Αρχικό κόστος επένδυσης 100.000 ευρώ

Κόστος συντήρησης 3.200 ευρώ/έτος

Αναμενόμενη απόσβεση αρχικής  
επένδυσης σε 7,2 χρόνια 

Μετά τα 7,2 χρόνια κάθε χρόνο η Φάρμα θα 
έχει εξοικονόμηση ετησίως στο ηλεκτρικό 
λόγω κάλυψης μεγάλου μέρους αναγκών 
από ιδιοπαραγωγή κατά 5.600 ευρώ

Εξοικονόμηση 9.000 ευρώ/έτος

Αν προσθέσουμε και το επιπλέον εισόδημα 
που αφορά ειδικά στο Βέλγιο όπου οι  
ιδιώτες πιστώνονται για παραγωγή  
ανανεώσιμων με «πράσινα πιστοποιητικά»

Οικονομική ανάλυση
Μονάδα βιοαερίου Φάρμας Ντεβός

Η μονάδα βιοαερίου των Ντεβός αξιοποιεί τα ζωικά 
απόβλητα 200 αγελάδων για να παράγει 60% του ηλε-
κτρισμού που χρειάζεται ο ένας από τους δύο στάβλους.
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