
Η	σελίδα	του	βιβλίουΔραστηριότητες
Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α  -  Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε Σ  -  Ε Κ Θ Ε Σ Ε Ι Σ

Το βιβλίο της Διατροφής των Μηρυκαστικών Ζώων περιλαμβάνει την απαραίτητη και σύγχρο-
νη επιστημονική γνώση για την κατάρτιση ισόρροπων σιτηρεσίων για βοοειδή και αιγοπρόβα-
τα, ανάλογα με την παραγωγική τους κατεύθυνση, την ηλικία, το φυσιολογικό στάδιο και το 
παραγωγικό σύστημα εκτροφής τους, με στόχο την έκπτυξη του παραγωγικού δυναμικού τους 
στο μέγιστο δυνατόν και την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας με παράλληλη διασφά-
λιση της υγείας και ευζωίας τους και την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Ειδικότερα στα επιμέρους κεφάλαια αναλύονται:
•   Οι βασικές αρχές διατροφής των μηρυκαστικών ζώων (ιδιότητες σιτηρεσίου, αποτελεσμα-

τικότητα διατροφής, τεχνική και συστήματα διατροφής κ.ά.).
•   Οι φυσιολογικές βάσεις των μηρυκαστικών ζώων και οι ιδιαιτερότητες κάθε είδους και 

κατηγορίας αυτών.
•   Ο λεπτομερής τρόπος διατροφής των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής, των αγελάδων κρε-

οπαραγωγής, των ταύρων, των νεογνών και αναπτυσσόμενων βοοειδών, των μοσχίδων 
αναπαραγωγής, των αιγοπροβάτων και των αμνοεριφίων.

•  Η βιολογική εκτροφή μηρυκαστικών ζώων.
•  Η επίδραση της διατροφής στην αναπαραγωγική λειτουργία των μηρυκαστικών ζώων.
•  Η επίδραση της διατροφής στην ποιότητα των παραγόμενων κτηνοτροφικών προϊόντων 

(γάλα, κρέας).
•  Η αλληλεπίδραση διατροφής και κλιματικής αλλαγής και
•  Η σχέση διατροφής και ευζωίας μηρυκαστικών ζώων.
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Η καλλιέργεια οσπρίων: Φασόλια, Ρεβίθια, Φακές
Αβραάμ Νικολαΐδης

Στο βιβλίο αυτό δίνονται όλες οι λεπτομέρειες για την καλλιέργεια:
•  του φασολιού (τόσο για παραγωγή νωπών λωβών όσο και ξηρών οσπρίων) 
•  του ρεβιθιού (για παραγωγή οσπρίων) 
•  της φακής (για παραγωγή οσπρίων). 
Για κάθε καλλιέργεια παρουσιάζονται οι εξελίξεις και οι τάσεις της αγοράς, η περιγραφή 
του φυτού με το βιολογικό κύκλο και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του, η καλλιεργητική τεχνική 
από την προετοιμασία του χωραφιού για σπορά μέχρι τη συγκομιδή και την αποθήκευση του 
προϊόντος, με ειδικές οδηγίες για την απαιτούμενη λίπανση και άρδευση, την καταπολέμηση 
των ζιζανίων κ.λπ. Παρουσιάζονται επίσης οι τύποι και οι ποικιλίες με τα χαρακτηριστικά 
τους, οι εχθροί & οι ασθένειες με την αντιμετώπισή τους, η βραστικότητα και οι παράγοντες 
που την καθορίζουν.
Σε ειδικό κεφάλαιο για κάθε καλλιέργεια, τέλος, δίνονται χρήσιμα στοιχεία με τις καλλιερ-
γούμενες εκτάσεις, τις εισαγωγές & εξαγωγές και τις τάσεις της κατανάλωσης, των τιμών και 
του ακαθάριστου κέρδους για τον καλλιεργητή.
Στο βιβλίο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν επίσης στην αρχή ένα εισαγωγικό κεφάλαιο 
για τα ψυχανθή γενικά και στο τέλος ένα κεφάλαιο με προτάσεις για την ανάπτυξη του τομέα 
των οσπρίων.
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