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Εισαγωγή

Το έργο Geronimo 2 – BIOGAS στοχεύει στην ανίχνευση του δυναμικού βιοαερίου από μια
αποδοτική και φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων. Το έργο
έχει διάρκεια 2,5 ετών και υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη»
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά τη διάρκεια του έργου οι 13 εταίροι του θα διατηρούν στενή
συνεργασία με:
• Κτηνοτρόφους για τον καθορισμό βιώσιμων και εφικτών επενδύσεων σταθμών βιοαερίου
στις φάρμες τους, μέσω της υποστήριξης τους στον καταρτισμό επιχειρηματικών σχεδίων.
• Θεσμικούς παράγοντες για την υπερπήδηση ενδεχόμενων εμποδίων που σχετίζονται με
τη προώθηση του Βιοαερίου.
Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι ο εντοπισμός και η καταγραφή του δυναμικού
βιοαερίου από κτηνοτροφικές μονάδες στην Ευρώπη. Έτσι, πάνω από 74 ενεργειακοί έλεγχοι
πραγματοποιήθηκαν σε 11 χώρες της Ευρώπης και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από
αυτούς τους έλεγχους είναι πολύ ενθαρρυντικά: το ετήσιο δυναμικό της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας από τις φάρμες αυτές ανέρχεται στις 412,27 GWh, που είναι αρκετά υψηλότερο από την
αρχική εκτίμηση του έργου που ήταν 33,7 GWh. Επίσης, η ετήσια εκτιμώμενη μείωση εκπομπών
CO2 από τη πιθανή δημιουργία αυτών των σταθμών βιοαερίου ανέρχεται στους 344.334 τόνους
CO2 που είναι περισσότεροι από τους 135.000 τόνους CO2 που είχαν εκτιμηθεί στην αρχή
του έργου. Αυτοί οι δείκτες δείχνουν ότι το δυναμικό βιοαερίου σε αυτές τις φάρμες ξεπέρασε
τις προσδοκίες του έργου και ότι μπορεί να γίνει πράξη η δημιουργία τέτοιων σταθμών. Είναι
επίσης αξιοσημείωτο ότι, κάθε ένας από αυτούς τους σταθμούς θα μπορούσε να τροφοδοτεί με
ηλεκτρισμό 1000 νοικοκυριά κατά μέσο όρο κάθε χρόνο. Επιπρόσθετα, οι ενεργειακοί έλεγχοι
βοήθησαν στην ανεύρεση ενεργειακά αποδοτικών μέτρων που μπορούν να εφαρμοστούν σε
αυτές τις φάρμες για τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Από αυτούς τους ενεργειακούς ελέγχους, αρκετές περιπτώσεις επιλέχθηκαν ως βέλτιστες, λόγω
ορισμένων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, καθώς και λόγω του σημαντικού δυναμικού βιοαερίου
που παρουσιάζουν. Το εγχειρίδιο αυτό παρουσιάζει αυτές τις περιπτώσεις κτηνοτροφικών
μονάδων.
Από τους 74 ενεργειακούς έλεγχους που διεξήχθηκαν στην Ευρώπη (Πίνακας 1), 22 από
αυτούς επιλέχθηκαν ως βέλτιστες περιπτώσεις και ενσωματώθηκαν σε αυτό το εγχειρίδιο, στις
οποίες φαίνονται οι μεγάλες δυνατότητες αξιοποίησης του δυναμικού βιοαερίου για παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας.
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Πίνακας 1. Ενεργειακοί έλεγχοι που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του έργου Geronimo II – Biogas

Τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων δείχνουν επίσης ότι ορισμένες χώρες όπως η Ουγγαρία,
Ηνωμένο Βασίλειο και η Τσεχία παρουσιάζουν μεγαλύτερο δυναμικό βιοαερίου. Αυτό
συνεπάγεται και μεγαλύτερο δυναμικό ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μεγαλύτερη μείωση
εκπομπών CO2 ανά χώρα. Παρ’ όλα αυτά, τα αποτελέσματα αυτά δεν αντικατοπτρίζουν
την εικόνα της κάθε χώρας όσον αφορά το βιοαέριο, αλλά αναφέρονται σε συγκεκριμένες
περιπτώσεις κτηνοτροφικών μονάδων όπου διενεργήθηκε ο ενεργειακός έλεγχος.
Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιήθηκαν ακολουθώντας μια μεθοδολογία που δημιουργήθηκε
από το έργο GERONIMO II – Biogas και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου, (http://
energy4farms.eu/biogas-on-your-farm/biogas-for-dairy-and-pig-farmers/). Στον ιστόχωρο του
έργου είναι διαθέσιμο και το υπολογιστικό εργαλείο για την εκτίμηση του δυναμικού βιοαερίου
που σχεδιάστηκε για τις ανάγκες αυτού του έργου (http://energy4farms.eu/biogas-calculator/). Η
μεθοδολογία που ακολουθήθηκε τόσο για τα χοιροστάσια, όσο και για τα βουστάσια, χωρίζεται
σε δύο μέρη: Το πρώτο μέρος είναι το πρότυπο ενεργειακού έλεγχου σε μορφή Excel για τη
συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων και το δεύτερο μέρος ένα έγγραφο με κατευθυντήριες
γραμμές για την καθοδήγηση όλων των κτηνοτρόφων αλλά και άλλων ενδιαφερόμενων που
επιθυμούν να πραγματοποιήσουν ενεργειακό έλεγχο σε μια κτηνοτροφική μονάδα. Επομένως,
η μεθοδολογία ενεργειακών ελέγχων και οι κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται σε άτομα
που δεν είναι κατ’ ανάγκη ειδικά στο πεδίο του βιοαερίου. Επιπρόσθετα, αυτά τα έγγραφα
έχουν σχεδιαστεί σε ένα περιβάλλον φιλικό προς τους χρήστες και είναι ευρέως διαθέσιμα, με
σκοπό να μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ένα ευρύ σύνολο επαγγελματιών (κτηνοτρόφοι,
οργανισμοί κτηνοτρόφων, θεσμικοί παράγοντες, ειδικοί σε θέματα ενέργειας κλπ).
Ακολουθώντας τη μεθοδολογία αυτή, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν από όλους τους εταίρους σε
διάφορες χώρες της Ευρώπης. Οι ενεργειακοί έλεγχοι περιέχουν πληροφορίες για τον αριθμό των
ζώων της κτηνοτροφικής μονάδας, τη διαθεσιμότητα καλλιεργειών και αποβλήτων, την κρατική
επιδότηση σταθμών βιοαερίου, πιθανούς καταναλωτές θερμότητας, πρόσβαση στο ηλεκτρικό
δίκτυο και πιθανότητα δημιουργίας σταθμού σε συνεργασία με άλλες φάρμες, τα ενεργειακά
συστήματα και τις καταναλώσεις της κτηνοτροφικής μονάδας. Επίσης περιλαμβάνει και ένα
πεδίο με εισηγήσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της κτηνοτροφικής μονάδας.
Οι έλεγχοι αυτοί δημιουργήθηκαν ειδικά για χοιροστάσια και βουστάσια με σκοπό την καλύτερη
προσαρμογή στις εγκαταστάσεις και εξοπλισμό των δύο αυτών τύπων κτηνοτροφικών μονάδων.
Με τη χρήση αυτού του εργαλείου, οι κτηνοτρόφοι θα μπορέσουν να αξιολογήσουν το δικό
τους δυναμικό βιοαερίου, να εντοπίσουν τους κύριους καταναλωτές ηλεκτρισμού στις φάρμες
τους, και να εφαρμόσουν ορισμένες εισηγήσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης της
κτηνοτροφικής μονάδας τους. Επίσης, θα μπορούν να συγκρίνουν αποτελέσματα από άλλες
φάρμες που χρησιμοποίησαν αυτή τη μεθοδολογία. Με αυτόν τον τρόπο, οι κτηνοτρόφοι θα έχουν
την ευκαιρία να έχουν μια προκαταρτική ιδέα για τη βιωσιμότητα μιας επένδυσης βιοαερίου στη
κτηνοτροφική μονάδα τους, πριν προχωρήσουν σε μια εγκατάστασης σταθμού βιοαερίου σε
αυτήν.
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Σύνδεσμος χοιροστασίων και βουστασίων Simon

1

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τοποθεσία: Βέλγιο

Ο Σύνδεσμος βουστασίων και χοιροστασίων Simon είναι η μεγαλύτερη κτηνοτροφική
μονάδα στην οποία πραγματοποιήθηκε ενεργειακός έλεγχος στο Βέλγιο, τόσο λόγω
του αριθμού των ζώων (4000 χοίροι, 1300 βοοειδή και περίπου 300 μικρά μοσχάρια),
όσο και λόγω των μεγάλων διαθέσιμων εκτάσεων σε καλλιέργειες. Το λίπασμα που θα
προέρχεται από το υπόστρωμα του χωνευτήρα μπορεί να αξιοποιηθεί αποδοτικά στις
διαθέσιμες καλλιέργειες. Όπως είναι γνωστόν, η Οδηγία για τις νιτρικές ενώσεις είναι ένα
από τα σημαντικότερα εμπόδια για τη δημιουργία σταθμών βιοαερίου. Η συγκέντρωση
νιτρικών θα μπορούσε να οδηγηθεί στα 400 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης και επομένως
να πληρούνται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας που αφορά τα όρια συγκέντρωσης νιτρικών
ενώσεων.
Τη διαχείριση της κτηνοτροφικής μονάδας έχουν αναλάβει 3 νέα άτομα (περίπου 40
ετών ο καθένας), δύο αδέρφια και η σύζυγος του ενός. Πρόκειται για μια κτηνοτροφική
μονάδα καλά οργανωμένη, που φαίνεται να είναι οικονομικά υγιής. Οι ιδιοκτήτες
είναι μορφωμένα άτομα με ευρείς γνώσεις στη κτηνοτροφία, όχι όμως στον κλάδο του
βιοαερίου. Πιστεύουν ότι μια δραστηριότητα στον τομέα του βιοαερίου δεν μπορεί να
είναι επικερδής χωρίς να υπάρχουν μέτρα υποστήριξης και προβλέπουν ότι στο μέλλον
αυτές οι δραστηριότητες θα είναι υποχρεωτικές λόγω των δεσμεύσεων που αφορούν
την προστασία του περιβάλλοντος. Εφόσον υπάρχει οικονομική υποστήριξη σχετικά με
τη δημιουργία σταθμού βιοαερίου, είναι πρόθυμοι να εξετάσουν μια τέτοια περίπτωση
για την κτηνοτροφική τους μονάδα. Τα βοοειδή, αρσενικά και θηλυκά, πωλούνται σε
κρεοπωλείο. Η συνολκή έκταση της κτηνοτροφικής μονάδας είναι 400 εκτάρια, από τα
οποία τα 150 είναι σπαρμένα με σιτηρά που πωλούνται σε μύλο.
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όνομα: Σύνδεσμος χοιροστασίων και βουστασίων Simon
Τοποθεσία: Τοποθεσία: Βέλγιο
Γενική Περιγραφή
Κατά τη διάρκεια του έλεγχου ο αριθμός των ζώων στη κτηνοτροφική μονάδα ήταν περίπου 4000 χοίροι 1600
βοοειδή. Η κτηνοτροφική μονάδα αυτή είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη
δημιουργία ενός σταθμού βιοαερίου:
• Υπάρχουν και άλλες φάρμες σε κοντινή απόσταση από τη κτηνοτροφική μονάδα (σε απόσταση μικρότερη
από 12km), επομένως υπάρχει και η επιλογή δημιουργίας συγκεντρωτικού σταθμού βιοαερίου (centralized
biogas plant)
• Η μονάδα διαθέτη έκταση 150 εκταρίων σπαρμένη με σιτηρά
• Υπάρχουν κρατικές επιδοτήσεις για σταθμούς βιοαερίου στο Βέλγιο
• Η κτηνοτροφική μονάδα δεν αντιμετωπίζει κανένα οικονομικό πρόβλημα

Κατανάλωση ενέργειας:

Η κατανάλωση πετρελαίου στη κτηνοτροφική μονάδα
είναι περίπου 1000 λίτρα/έτος. Ποσότητα λαδιών
χρησιμοποιούνται ως λιπαντικά.
Η κατανάλωση ηλεκτρισμού είναι 96000 kWh/ έτος.

Δυναμικό βιοαερίου
Biogas Potential: 1 458 480 m3/a			 Possible Electricity Production: 3 571 MWh/a
Possible Heat Production: 4 372 MWh/a		

Possible CO2 Savings: 6 715 t/a

Σημείωση
Αυτή είναι η μεγαλύτερη κτηνοτροφική μονάδα που έτυχε ενεργειακού ελέγχου στο Βέλγιο. Ο μεγάλος αριθμός
ζώων καθιστά τη κτηνοτροφική μονάδα αυτή μια καλή περίπτωση για την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας
σταθμού βιοαερίου σε αυτή. Η κτηνοτροφική μονάδα διαθέτει χοίρους και αγελάδες καθώς και μια μεγάλη
επιφάνεια αγροτικής γης. Οι ιδιοκτήτες της κτηνοτροφικής μονάδας είναι νέοι, μορφωμένοι και θα μπορούσαν να
ενδιαφερθούν σε μια λύση βιοαερίου, δεδομένης της παροχής ικανοποιητικών μέτρων ενίσχυσης στην Περιφέρεια
τους.
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Βουστάσιο Luc Mauroy’s Beef

2

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μπενελούξ

Luc Mauroy S.A. Farm: Η διαχείριση και ιδιοκτησία αυτής της μεγάλης κτηνοτροφικής
μονάδας ανήκει στον πατέρα, δύο γιούς και μια θετή κόρη. Ο συνολικός αριθμός των
ατόμων που συμμετέχουν στη λειτουργία της κτηνοτροφικής μονάδας είναι 7. Η κύρια
δραστηριότητα της κτηνοτροφικής μονάδας είναι η παραγωγή κρέατος για την αγορά
του Βελγίου, της Γαλλίας και της Ολλανδίας (περίπου 2100 ζώα). Η συνολική ιδιόκτητη
επιφάνεια είναι 260 εκτάρια, εκ των οποίων τα 35 δεν χρησιμοποιούνται. Οι ιδιοκτήτες
προμηθεύονται μέρος από τις τροφές των ζώων από την αγορά.
Οι κτηνοτρόφοι της κτηνοτροφικής μονάδας αυτής δεν διαθέτουν αρκετές γνώσεις όσον
αφορά το βιοαέριο καθώς και τις οικονομικούς παραμέτρους που σχετίζονται με αυτό. Παρ’
όλα αυτά πιστεύουν ότι οι τρέχουσες τιμές επιδότησης δεν είναι αρκετά ικανοποιητικές.
Εάν οι Περιφερειακές Αρχές μπορούσαν να παρέχουν χρηματοοικονομικά μέτρα
ενίσχυσης (π.χ. επιχορήγηση στην επένδυση) και κάποια τεχνική υποστήριξη εκτίμησης
του οικονομικού οφέλους της επένδυσης, δηλώνουν ότι θα ήταν πρόθυμοι να εξετάσουν
το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επένδυσης.
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όνομα: Βουστάσιο Luc Mauroy’s Beef
Τοποθεσία: Μπενελούξ
Γενική Περιγραφή
TΟ συνολικός αριθμός ατόμων που απαιτείται για τη λειτουργία αυτής της δραστηριότητας είναι 7. Διαθέτουν
περίπου 2100 αγελάδες μέσου βάρους 475kg η καθεμιά. Η συνολική ιδιόκτητη επιφάνεια είναι 260 εκτάρια για
βόσκηση; 160 εκτάρια για σιτηρά, 60 εκτάρια για καλλιέργεια καλαμποκιού ενώ 35 αυτής δεν χρησιμοποιούνται
προς το παρόν. Οι ιδιοκτήτες προμηθεύονται μέρος από τις τροφές των ζώων από την αγορά.
• Δεν υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας ενός συγκεντρωτικού σταθμού βιοαερίου (centralized biogas plant)
• Δεν υπάρχει κανένας καταναλωτής θερμότητας εντός της κτηνοτροφικής μονάδας, ούτε στην περιοχή
• Δεν υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής επιπρόσθετης βιομάζας
• Υπάρχουν διαθέσιμες τιμές κρατικής επιδότησης/ επιχορήγησης

Τεχνικά Στοιχεία
Όλα τα συστήματα της κτηνοτροφικής μονάδας λειτουργούν είτε με ηλεκτρισμό, είτε με πετρέλαιο. Οι κυριότεροι
καταναλωτές ηλεκτρισμού είναι το σύστημα θέρμανσης νερού και το σύστημα φωτισμού. Επίσης ένας άλλος
σημαντικός καταναλωτής ενέργειας είναι το σύστημα αερισμού. Ο ηλεκτρισμός επίσης χρησιμοποιείται για τη
λειτουργία όλων των βοηθητικών συστημάτων ή άλλων μικρών συστημάτων.

Ενεργειακη καταναλώση
Οι κυριότεροι καταναλωτές ηλεκτρισμού:
• Σύστημα θέρμανσης νερού (5000kWh/έτος)
• Σύστημα φωτισμού

Δυναμικό Βιοαερίου
Αριθμός ζώων: 2100 αγελάδες (475kg καθεμιά)
Διαθέσιμη έκταση : Καλαμπόκι 60 εκτάρια, σιτηρά 160 εκτάρια, μη χρησιμοποιούμενη 35 εκτάρια

Σημείωση
Ο μεγάλος αριθμός βοοειδών σε αυτή τη κτηνοτροφική μονάδα θα μπορούσε να είναι ένας καλός λόγος για τους
ιδιοκτήτες για τη δημιουργίας ενός σταθμού βιοαερίου. Πιθανόν, η ποσότητα των κτηνοτροφικών αποβλήτων από τα
2100 ζώα της κτηνοτροφικής μονάδας να είναι ικανοποιητική για την παραγωγή βιοαερίου, με την εγκατάσταση ενός
αναερόβιου χωνευτή.
Επιπρόσθετα, η κτηνοτροφική μονάδα αυτή είναι σύγχρονη και παρότι οι ιδιοκτήτες της δεν διαθέτουν αρκετές γνώσεις
σχετικά με μια λύση σταθμού βιοαερίου, έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για μια επένδυση σταθμού βιοαερίου εάν
αυτή θα επιφέρει οικονομικά οφέλη στο σύνδεσμο τους.
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Βουστάσιο “Agrobovis d.o.o.”

3

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τοποθεσία: Κοντά στο Đakovo, Κροατία

Το βουστάσιο “Agrobovis d.o.o. βρίσκεται στο χωριό Kuševac της επαρχίας Osijek-Baranja
και είναι μια σχετικά καινούργια κτηνοτροφική μονάδα που λειτουργεί την τελευταία
δεκαετία. Η κτηνοτροφική μονάδα αυτή δημιουργήθηκε με αναβάθμιση και τροποποίηση
των εγκαταστάσεων ενός παλαιότερου βουστασίου, ώστε να μπορέσει να φιλοξενήσει
τις αγελάδες και τη διαδικασία παραγωγής γάλακτος. Η κτηνοτροφική μονάδα λειτουργεί
σήμερα με υψηλή απόδοση και πληροί πρότυπα υψηλών απαιτήσεων για την παραγωγή
γάλακτος.
Έχουν εντοπιστεί ορισμένες προηγμένες λύσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν
στη κτηνοτροφική μονάδα ώστε να συνεισφέρουν στη μείωση της ενεργειακής της
κατανάλωσης. Στην παρούσα κατάσταση, υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον στην υιοθέτηση
νέων τεχνολογιών και διαδικασιών που θα μπορούσαν να αναβαθμίσουν την διαδικασία
παραγωγής γάλακτος ή να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας της κτηνοτροφικής
μονάδας.
Ένα ιδιαίτερα αξιοσημείωτο στοιχείο της κτηνοτροφικής μονάδας είναι το γεγονός ότι
η κατανάλωση θερμού νερού τροφοδοτείται από το σύστημα ανάκτησης θερμότητας,
το οποίο αξιοποιεί την θερμότητα που αποβάλλεται από το σύστημα ψύξης γάλακτος,
εξοικονομώντας ηλεκτρισμό και άλλα καύσιμα. Η κτηνοτροφική μονάδα διαθέτει τις
αναγκαίες υποδομές για την εφαρμογή τεχνολογιών που χρησιμοποιούν τις ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας. Ιδιαίτερα όσον αφορά τις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, μπορούν να
αξιοποιηθούν οι επιφάνειες των οροφών των εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής μονάδας.
Συνεπώς, πρέπει να ληφθούν υπόψη σε έναν μελλοντικό σχεδιασμό που να περιλαμβάνει
ενεργειακές λύσεις για την κτηνοτροφική μονάδα.
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όνομα: Βουστάσιο “Agrobovis d.o.o.”
Τοποθεσία: Κοντά στο Đakovo, Κροατία
Γενική Περιγραφή
Αυτήν την περίοδο υπάρχουν λιγότερο από 500 ζώα σε αυτή τη κτηνοτροφική μονάδα, τα περισσότερα από
αυτά είναι γαλακτοφόρες αγελάδες. Συνολικά υπάρχουν 290 γαλακτοφόρες αγελάδες, 80 μικρά μοσχάρια και
100 βοοειδή. Σχεδόν όλα τα ζώα βρίσκονται σε περιφραγμένους χώρους εντός της κτηνοτροφικής μονάδας, που
διαθέτουν στεγασμένες οροφές. Όσον αφορά τα βοοειδή, υπάρχει η δυνατότητα να βρεθούν σε χώρους εκτός των
περιφραγμένων χώρων. Επιπρόσθετα, υπάρχει η δυνατότητα δημιουργίας συγκεντρωτικού σταθμού βιοαερίου
στην περιοχή:
• Σε ακτίνα 12 χιλιομέτρων εντοπίστηκαν 12 άλλα βουστάσια (με 50 έως 500 γαλακτοφόρες αγελάδες η καθεμιά)
• Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής επιπλέον κτηνοτροφικών αποβλήτων και αποβλήτων από καλλιέργειες.
• Υπάρχουν διαθέσιμες κρατικές επιδοτήσεις

Τεχνικά στοιχεία
Όλα τα συστήματα στη κτηνοτροφική μονάδα λειτουργούν είτε με ηλεκτρισμό είτε με πετρέλαιο. Οι κυριότεροι
καταναλωτές ηλεκτρισμού είναι το σύστημα ψύξης γάλακτος, το σύστημα καθαρισμού και το σύστημα αρμέγματος.
Επίσης, άλλοι σημαντικοί καταναλωτές ενέργειας είναι τα συστήματα φωτισμού και αερισμού. Ο ηλεκτρισμός
επίσης χρησιμοποιείται και για την τροφοδοσία βοηθητικών και άλλων μικρών συστημάτων, όπως μικρούς μύλους.
Επιπρόσθετα, η μονάδα διαθέτει τρακτέρ για διάφορες δραστηριότητες όπως: ετοιμασία και διανομή της τροφής,
καθαρισμός και διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Ενεργειακή κατανάλωση

Οι κυριότεροι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας:
• Αεριστήρες (από 0,5 έως 1,2 kW)
• Δεξαμενή ψύξης (7 kW)
• Σύστημα καθαρισμού (13 kW)
• Αντλία κενού (1,5 kW)
• Ηλεκτρικός μύλος (2,25 kW)
• 1 Κινητήρας (silo motor) (1 kW)
• Εσωτερικοί και εξωτερικοί λαμπτήρες φωτισμού
Δεδομένα κατανάλωσης
• 174 kWh ηλεκτρισμού ετησίως ανά ζώο
• 140 λίτρα πετρελαίου ετησίως ανά ζώο
Βάση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, η ενεργειακή κατανάλωση στην κτηνοτροφική
μονάδα είναι σχετικά υψηλή, όμως πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι τα τρακτέρ
χρησιμοποιούνται και για άλλες γεωργικές δραστηριότητες εκτός των εγκαταστάσεων
της μονάδας.
farm’s premises.

Δυναμικό βιοαερίου
Δυναμικό βιοαερίου: 144 360m3/έτος

Δυναμικό ηλεκτρισμού: 351 360 kWh/έτοςPossible

Δυναμικό μείωσης εκπομπών CO2: 1 358 τόνοι/έτος

Δυναμικό παραγόμενης θερμότητας: 430 207 kWh/year

Σημείωση
Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπάρχει ένα θετικό κλίμα αναφορικά με την εισαγωγή νέων και ενεργειακά αποδοτικών
τεχνολογιών στην κτηνοτροφική μονάδα. Το σύστημα ανάκτησης θερμότητας αξιοποιεί την θερμότητα που
αποβάλλεται κατά τη διαδικασία της ψύξης και συμβάλλει στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και κόστους για
τη θέρμανση νερού. Αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα αξιοποίησης των παραγωγικών διαδικασιών της κτηνοτροφικής
μονάδας για μείωση του οικονομικού κόστους της κτηνοτροφικής μονάδας. Το τελευταίο μέτρο/επένδυση που
υλοποιήθηκε στη κτηνοτροφική μονάδα είναι η εγκατάσταση πυκνωτών για αντιστάθμιση της άεργου ισχύος,
που επέφερε σημαντική μείωση στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος της κτηνοτροφικής μονάδας. Η
επένδυση αυτή είχε περίοδο απόσβεσης μικρότερη από τρία έτη (η εγκατάσταση πυκνωτών για αντιστάθμιση της
άεργου ισχύος είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα επιλογή στην περίπτωση που υπάρχει μεγάλο ηλεκτρικό φορτίο και
χρησιμοποιούνται αρκετοί ηλεκτρικοί κινητήρες).
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Σύνδεσμος κτηνοτρόφων βουστασίων
Požega , Κροατία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κτηνοτροφική
μονάδα 1

Κατά το στάδιο υλοποίησης του έργου GERONIMO II Biogas υπήρξε μια πρωτοβουλία
μερικών κτηνοτρόφων σχετικά με τη δυνατότητα δημιουργίας ενός συγκεντρωτικού
σταθμού βιοαερίου στην ανατολική Κροατία, κοντά στην πόλη Požega. Αρχικά, στα
πλαίσια του έργου πραγματοποιήθηκαν ενεργειακοί έλεγχοι σε 4 κτηνοτροφικές μονάδες
με σκοπό τον υπολογισμό του δυναμικού βιοαερίου που προκύπτει από αυτές. Οι
κτηνοτρόφοι αυτών των μονάδων ήδη συνεργάζονται μεταξύ τους σε άλλες δραστηριότητες
όπως η προμήθεια υλικών ή η από κοινού συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα.
Συνολικά οι 4 αρχικές κτηνοτροφικές μονάδες διαθέτουν μικρό αριθμό ζώων, όμως
υπάρχει η δυνατότητα διεύρυνσης καθώς σε μικρή απόσταση υπάρχουν αρκετές άλλες
κτηνοτροφικές μονάδες. Επίσης, αυτή η περιοχή είναι αγροτική και επομένως υπάρχει η
δυνατότητα χρήσης βιομάζας από καλλιέργειας για την παραγωγή βιοαερίου.
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Κτηνοτροφική μονάδα 1
όνομα: Σύνδεσμος κτηνοτρόφων βουστασίων
Τοποθεσία: Požega , Κροατία
Γενική Περιγραφή
Ο αριθμός των ζώων σε αυτή την κτηνοτροφική μονάδα αυτή την περίοδο είναι μικρότερος από 200 ζώα, εκ των
οποίων τα περισσότερα είναι γαλακτοφόρες αγελάδες. Συνολικά υπάρχουν 100 γαλακτοφόρες αγελάδες και 65
βοοειδή. Τα ζώα βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής μονάδας σε χώρους που διαθέτουν
στεγασμένες οροφές. Αυτή η μονάδα βρίσκεται στο χωριό Lukoć, της επαρχίας Požega- Slavonija κοντά στην πόλη
Požega. Στους δύο μεγάλους χώρους όπου φιλοξενούνται οι αγελάδες δεν έχει εντοπιστεί σημαντικό δυναμικό
εξοικονόμησης ενέργειας. Εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση συστημάτων ρυθμιζόμενης
συχνότητας (π.χ ανεμιστήρες) αλλά κυρίως με την εγκατάσταση συστήματος ανάκτησης θερμότητας από το
σύστημα ψύξης του γάλακτος.

Τεχνικά στοιχεία
Όλα τα συστήματα της κτηνοτροφικής μονάδας τροφοδοτούνται είτε με ηλεκτρισμό είτε με πετρέλαιο. Οι κυριότεροι
καταναλωτές ηλεκτρισμού είναι το σύστημα ψύξης γάλακτος, το σύστημα καθαρισμού και το σύστημα αρμέγματος.
Ο ηλεκτρισμός επίσης χρησιμοποιείται και για την τροφοδοσία βοηθητικών και άλλων μικρών συστημάτων, όπως
μικρούς μύλους. Επιπρόσθετα, η μονάδα διαθέτει τρακτέρ για διάφορες δραστηριότητες όπως: ετοιμασία και
διανομή της τροφής, καθαρισμός και διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Κατανάλωση ενέργειας
Οι κυριότεροι καταναλωτές ενέργειας:
• Δεξαμενή ψύξης (5 kW)
• Σύστημα καθαρισμού (2 kW)
• Αντλία κενού (2.2kW)
• Ηλεκτρικός μύλος (3.5 kW)
• Κινητήρες (Silo motors) (1.1 kW)
• Αναδευτήρας (3.5 kW)
• Συμπιεστής (1.1 kW)
• Εσωτερικός και εξωτερικοί λαμπτήρες και ανακλαστήρες

Στοιχεία κατανάλωσης
• Ετήσια κατανάλωση 226 kWh ηλεκτρισμού ανά ζώο
• Ετήσια κατανάλωση 103 λίτρων πετρελαίου ανά ζώο
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Σύνδεσμος κτηνοτρόφων βουστασίων
Požega, Κροατία

2. Βουστάσιο
Name: Σύνδεσμος κτηνοτρόφων βουστασίων,
Location: Požega, Κροατία
General Description
Ο αριθμός των ζώων σε αυτή την κτηνοτροφική μονάδα αυτή την
περίοδο είναι περίπου 220 ζώα, εκ των οποίων τα περισσότερα
είναι γαλακτοφόρες αγελάδες. Συνολικά υπάρχουν 110
γαλακτοφόρες αγελάδες και 116 βοοειδή. Τα ζώα βρίσκονται εντός
των εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής μονάδας σε χώρους που
διαθέτουν στεγασμένες οροφές. Η κτηνοτροφική μονάδα διαθέτει
επίσης έναν ξηραντήρα σιτηρών για τη ξήρανση του καλαμποκιού
και του καπνού, που τροφοδοτείται με φυσικό αέριο. Ο ξηραντήρας
αυτός παρουσιάζει υψηλή κατανάλωση ενέργειας

Τεχνικά στοιχεία
Όλα τα συστήματα της κτηνοτροφικής μονάδας τροφοδοτούνται είτε με ηλεκτρισμό, είτε με πετρέλαιο, είτε με
υγραέριο. Οι κυριότεροι καταναλωτές ηλεκτρισμού είναι το σύστημα ψύξης γάλακτος, το σύστημα καθαρισμού και
το σύστημα αρμέγματος. Ο ηλεκτρισμός επίσης χρησιμοποιείται και για την τροφοδοσία βοηθητικών και άλλων
μικρών συστημάτων, όπως μικρούς μύλους. Επιπρόσθετα, η μονάδα διαθέτει τρακτέρ για διάφορες δραστηριότητες
όπως: ετοιμασία και διανομή της τροφής, καθαρισμός και διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Κατανάλωση ενέργειας
Κυριότεροι καταναλωτές ενέργειας:
• Δεξαμενή ψύξης (5 kW)
• Σύστημα καθαρισμού (3 kW)
• Αντλία κενού (2.4 kW)
• Συμπιεστής (1.1 kW)
• Εσωτερικός και εξωτερικοί λαμπτήρες και ανακλαστήρες
Στοιχεία κατανάλωσης
• Ετήσια κατανάλωση 511kWh ηλεκτρισμού ανά ζώο
• Ετήσια κατανάλωση 261 λίτρων πετρελαίου ανά ζώο
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Σύνδεσμος κτηνοτρόφων βουστασίων
Požega, Κροατία

3. Βουστάσιο
όνομα: Σύνδεσμος κτηνοτρόφων βουστασίων
Τοποθεσία: Požega, Croatia
Γενική περιγραφή
Ο αριθμός των ζώων σε αυτή την κτηνοτροφική μονάδα αυτή την
περίοδο είναι περίπου 260 ζώα, εκ των οποίων τα περισσότερα
είναι γαλακτοφόρες αγελάδες. Συνολικά υπάρχουν 100
γαλακτοφόρες αγελάδες και 160 βοοειδή. Τα ζώα βρίσκονται εντός
των εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής μονάδας. Η κτηνοτροφική
μονάδα διαθέτει αρκετά μηχανήματα που βρίσκονται είτε στις
εγκαταστάσεις της μονάδας (π.χ. στον μύλο), είτε στα χωράφια.
Επίσης, διαθέτει έναν ξηραντήρα σιτηρών για τη ξήρανση του
καλαμποκιού, για τη λειτουργία του οποίου δαπανώνται αρκετά
χρήματα. Επιπρόσθετα, υπάρχει μια μεγάλη οροφή με νότιο
προσανατολισμό, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την
εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος.

Τεχνικά στοιχεία
Τα συστήματα στην κτηνοτροφική μονάδα τροφοδοτούνται είτε με ηλεκτρισμό, είτε με πετρέλαιο, είτε με υγραέριο.
Οι κυριότεροι καταναλωτές ηλεκτρισμού είναι το σύστημα ψύξης γάλακτος, το σύστημα καθαρισμού και το σύστημα
αρμέγματος. Δεν υπάρχει σύστημα αερισμού για τις αγελάδες, ενώ υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο
σύστημα φωτισμού. Επιπρόσθετα, η μονάδα διαθέτει τρακτέρ για διάφορες δραστηριότητες όπως: ετοιμασία και
διανομή της τροφής, καθαρισμός και διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων. Τέλος, υπάρχει η πιθανότητα
εγκατάστασης ανεμιστήρων.

Κατανάλωση ενέργειας
Κύριοι καταναλωτές ενέργειας:

• Δεξαμενή ψύξης (3 kW)
• Σύστημα καθαρισμού (3 kW)
• Αντλία κενού (4 kW)
• Ηλεκτρικός μύλος (6 kW)
• Αναδευτήρας (3 kW)
• Συμπιεστής (3 kW)
•Εσωτερικός και εξωτερικοί λαμπτήρες και ανακλαστήρες
Στοιχεία κατανάλωσης
• Ετήσια κατανάλωση 277 kWh ηλεκτρισμού ανά ζώο
• Ετήσια κατανάλωση 120 λίτρων πετρελαίου ανά ζώο

15

7

Σύνδεσμος κτηνοτρόφων βουστασίων
Požega, Κροατία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

4. Βουστάσιο

Ο αριθμός των ζώων σε αυτή την κτηνοτροφική μονάδα αυτή την περίοδο είναι περίπου 260
ζώα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι γαλακτοφόρες αγελάδες. Συνολικά υπάρχουν
54 γαλακτοφόρες αγελάδες και 65 βοοειδή. Τα ζώα βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων
της κτηνοτροφικής μονάδας. Αν και είναι η μικρότερη κτηνοτροφική μονάδα, διαθέτει
σύγχρονο εξοπλισμό και έχει εύκολη πρόσβαση από κύριο δρόμο. Ο κτηνοτρόφος
πληρώνει σημαντικό χρηματικό ποσό για τη ξήρανση των διαθέσιμων καλλιεργειών.
Επομένως, θα είχε αρκετό όφελος από τη δημιουργία ενός συγκεντρωτικού ξηραντήρα,
που θα χρησιμοποιούσε την αχρησιμοποίητη θερμότητα του σταθμού βιοαερίου.

16

4. Βουστάσιο
όνομα: Σύνδεσμος κτηνοτρόφων βουστασίων
Τοποθεσία: Požega, Croatia
Γενική περιγραφή
Ο αριθμός των ζώων σε αυτή την κτηνοτροφική μονάδα αυτή την περίοδο είναι περίπου 260 ζώα, εκ των οποίων
τα περισσότερα είναι γαλακτοφόρες αγελάδες. Συνολικά υπάρχουν 54 γαλακτοφόρες αγελάδες και 65 βοοειδή.
Τα ζώα βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής μονάδας. Αν και είναι η μικρότερη κτηνοτροφική
μονάδα, διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό και έχει εύκολη πρόσβαση από κύριο δρόμο. Ο κτηνοτρόφος πληρώνει
σημαντικό χρηματικό ποσό για τη ξήρανση των διαθέσιμων καλλιεργειών. Επομένως, θα είχε αρκετό όφελος
από τη δημιουργία ενός συγκεντρωτικού ξηραντήρα, που θα χρησιμοποιούσε την αχρησιμοποίητη θερμότητα του
σταθμού βιοαερίου.

Τεχνικά στοιχεία
Τα συστήματα στην κτηνοτροφική μονάδα τροφοδοτούνται είτε με ηλεκτρισμό είτε με πετρέλαιο Οι κυριότεροι
καταναλωτές ηλεκτρισμού είναι το σύστημα ψύξης γάλακτος, το σύστημα καθαρισμού και το σύστημα αρμέγματος.
Δεν υπάρχει σύστημα αερισμού για τις αγελάδες, ενώ υπάρχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στο σύστημα
φωτισμού. Επιπρόσθετα, η μονάδα διαθέτει τρακτέρ για διάφορες δραστηριότητες όπως: ετοιμασία και διανομή της
τροφής, καθαρισμός και διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων. Τέλος, υπάρχει η πιθανότητα εγκατάστασης
ανεμιστήρων.

Κατανάλωση ενέργειας
Κύριοι καταναλωτές ενέργειας:
• Δεξαμενή ψύξης (5 kW)
• Σύστημα καθαρισμού (13 kW)
• Λέβητες
• Αντλία κενού (1,5 kW)
• Ηλεκτρικός μύλος (7,5 kW)
• Αναδευτήρας (2 kW)
• Εσωτερικός και εξωτερικοί λαμπτήρες και ανακλαστήρες
Στοιχεία κατανάλωσης
• Ετήσια κατανάλωση 346 kWh ηλεκτρισμού ανά ζώο
• Ετήσια κατανάλωση 340 λίτρων πετρελαίου ανά ζώο

Δυναμικό βιοαερίου των τεσσάρων μονάδων
Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου: 566 350m3/ έτος

Δυναμικό ηλεκτρικής ενέργειας: 1 388 160 kWh/ έτος

Δυναμικό μείωσης εκπομπών CO2: 3 448 τόνοι/έτος Δυναμικό διαθέσιμης θερμικής ενέργειας: 1 699 700 kWh/ έτος

Σημείωση
Όλοι οι κτηνοτρόφοι αυτών των μονάδων διατηρούν μια στενή συνεργασία σε διάφορα θέματα και παρουσιάζουν
ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην κατασκευή ενός σταθμού βιοαερίου με κτηνοτροφικά απόβλητα και άλλα απόβλητα και
διαθέσιμες καλλιέργειες. Υπάρχει ένα θετικό κλίμα για τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών λύσεων σε κτηνοτροφικές
μονάδες και επομένως η περίπτωση δημιουργίας ενός συγκεντρωτικού σταθμού μπορεί να θεωρηθεί καλή
περίπτωση. Οι κτηνοτρόφοι αυτοί έχουν δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την υλοποίηση ενός έργου σταθμού
βιοαερίου με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και το οικονομικό όφελος, καθώς και την δημιουργία ενός
κοινού συγκεντρωτικού ξηραντήρα.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δασάκι της Άχνας, Κύπρος

Η κτηνοτροφική μονάδα Α/φοί Ελευθερίου είναι ένα βουστάσιο που βρίσκεται στο Δασάκι
της Άχνας (Επαρχία Λάρνακας), στην Κύπρο. Στην περιοχή βρίσκονται 10 επιπλέον
κτηνοτροφικές μονάδες σε απόσταση μικρότερη από 5km. Σε απόσταση μικρότερη
από 1km βρίσκεται ένα χοιροστάσιο. Το παραγόμενο γάλα (7000 λίτρα ημερησίως),
αποθηκεύεται σε δύο δεξαμενές ψύξης και συλλέγεται κάθε δύο μέρες από έναν παραγωγό
γάλακτος. Για τη θέρμανση νερού στη μονάδα χρησιμοποιούνται ηλιακά πλαίσια καθώς
και ένας καυστήρας υγραερίου. Επίσης, η μονάδα διαθέτει ανεμιστήρες για αερισμό,
δύο μηχανές για το άρμεγμα των αγελάδων. Επιπρόσθετα, για την κάλυψη των αναγκών
φωτισμού της μονάδας, χρησιμοποιούνται λαμπτήρες αλογόνου και λαμπτήρες LED, ενώ
για τη διεργασία διανομής της τροφής χρησιμοποιείται ηλεκτρικός εξοπλισμός συνολικής
ισχύος 67,14kW και για τη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων επιπρόσθετος
εξοπλισμός ισχύος 26,48kW. Οι ιδιοκτήτες της κτηνοτροφικής μονάδας είναι νεαρά άτομα
που πραγματοποίησαν σπουδές κτηνοτροφίας στο εξωτερικό και είναι θετικοί στην
εξέταση του ενδεχόμενου δημιουργίας ενός σταθμού βιοαερίου στην κτηνοτροφική τους
μονάδα.
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όνομα: Βουστάσιο Αφοί Ελευθερίου
Τοποθεσία: Δασάκι της Άχνας, Κύπρος
Γενική Περιγραφή
Στο παρόν στάδιο, η κτηνοτροφική μονάδα διαθέτει 1000 ζώα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι γαλακτοφόρες
αγελάδες. (400 γαλακτοφόρες αγελάδες, 238 βοοειδή και 362 μικρά χοιρίδια). Σχεδόν όλα τα ζώα βρίσκονται
εντός των εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής μονάδας σε χώρους που διαθέτουν στεγασμένες οροφές. Υπάρχει
η δυνατότητα υλοποίησης ενός συγκεντρωτικού σταθμού βιοαερίου για τους πιο κάτω λόγους:
• 10 κτηνοτροφικές μονάδες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 5km (χοιροστάσια και βουστάσια)
• Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εξεύρεσης επιπρόσθετων υλικών για εισαγωγή στο σταθμό βιοαερίου
• Διαθέσιμη κρατική επιδότηση
• 3 γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τη δημιουργία ενός
συγκεντρωτικού σταθμού βιοαερίου.

Τεχνικά στοιχεία
Όλα τα συστήματα της κτηνοτροφικής μονάδας τροφοδοτούνται είτε από ηλεκτρισμό είτε από υγραέριο. Οι
διεργασίες που τροφοδοτούνται με ηλεκτρισμό είναι η διαδικασία ετοιμασίας και διανομής της τροφής, η διαχείριση
των κτηνοτροφικών αποβλήτων, η ψύξη του γάλακτος, το σύστημα αρμέγματος και το σύστημα φωτισμού. Επίσης,
ένας σημαντικός καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας είναι το σύστημα αερισμού. Το υγραέριο χρησιμοποιείται για
τη λειτουργία του καυστήρα υγραερίου.

Κατανάλωση ενέργειας
Οι κυριότεροι καταναλωτές ηλεκτρισμού:
• Αεριστήρες
• 2 ψυκτικές συσκευές
• 2 μηχανές αρμέγματος
• Εσωτερικός και εξωτερικοί λαμπτήρες και ανακλαστήρες
• Τροφοδοσία του μύλου
• Αντλίες για διανομή τροφής
• Σπαστήρας
• Αντλίες για τη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων
• Αναδευτήρας
• Μύλος και τροφοδοσία για διαχείριση κτηνοτροφικών αποβλήτων
Στοιχεία κατανάλωσης
• 180.177 kWh ηλεκτρισμού ετησίως (180,2kWh ανά ζώο)
• 8.864 λίτρα υγραερίου ετησίως (8,8 λίτρα ανά ζώο)

Δυναμικό βιοαερίου
400 γαλακτοφόρες αγελάδες (550kg), 362 βοοειδή (400kg), 238 μικρά μοσχάρια (70kg)

Σημείωση
Αυτή η κτηνοτροφική μονάδα θεωρείται καλή περίπτωση γιατί οι ιδιοκτήτες είναι νεαρά άτομα που πραγματοποίησαν
σπουδές κτηνοτροφίας στο εξωτερικό και είναι θετικοί στην εξέταση του ενδεχόμενου δημιουργίας ενός σταθμού
βιοαερίου και στην υλοποίηση ενεργειακά αποδοτικών εφαρμογών στην κτηνοτροφική τους μονάδα. Ένας σταθμός
βιοαερίου σε αυτή τη μονάδα ή ένας συγκεντρωτικός σταθμός σε συνεργασία με γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες
μπορεί να καλύψει τις υψηλές ενεργειακές ανάγκες αυτής, να οδηγήσει σε μια αποδοτική ενεργειακή διαχείριση
των κτηνοτροφικών αποβλήτων καθώς και να επιφέρει ένα επιπρόσθετο εισόδημα στους ιδιοκτήτες, προερχόμενο
από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Επιπρόσθετα, μια επένδυση βιοαερίου θα συνέβαλλε στη
μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων της κτηνοτροφικής μονάδας.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Δασάκι της Άχνας, Κύπρος

Η κτηνοτροφική μονάδα Νικόλα Λίγγη είναι ένα βουστάσιο που βρίσκεται στο Δασάκι
της Άχνας (Επαρχία Λάρνακας), στην Κύπρο. Στην περιοχή βρίσκονται 10 επιπλέον
κτηνοτροφικές μονάδες σε απόσταση μικρότερη από 5km. Επίσης, σε κοντινή απόσταση
βρίσκονται και ορισμένες κατοικίες. Το παραγόμενο γάλα συλλέγεται κάθε δύο μέρες
από έναν παραγωγό γάλακτος. Για τη θέρμανση νερού στη μονάδα χρησιμοποιείται
ένας καυστήρας πετρελαίου ενώ για τον αερισμό της μονάδας κατά τους θερινούς μήνες
χρησιμοποιούνται ανεμιστήρες. Ένα ψυγείο ισχύος 7,5HP χρησιμοποιείται για τη ψύξη
του γάλακτος και για το σύστημα αρμέγματος μια μηχανή ισχύος 5,6kW. Επιπρόσθετα,
για την κάλυψη των αναγκών φωτισμού, η μονάδα διαθέτει 2 λαμπτήρες αλογόνου και 6
λαμπτήρες φθορισμού. Για τη διεργασία διανομής της τροφής χρησιμοποιείται ηλεκτρικός
εξοπλισμός συνολικής ισχύος 65kW, ενώ για τη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων
τρακτέρ και επιπρόσθετος εξοπλισμός συνολικής ισχύος 17,4kW. Ο ιδιοκτήτης της
κτηνοτροφικής μονάδας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε θέματα διαχείρισης
ενέργειας. Στις 24 Ιουλίου 2009 εγκαταστάθηκε σε μια οροφή της κτηνοτροφικής μονάδας
φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 20kW, με ημερήσια παραγωγή ηλεκτρισμού 85 kWh.
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όνομα: Βουστάσιο Νικόλα Λίγγη
Τοποθεσία: Δασάκι της Άχνας, Κύπρος
Γενική Περιγραφή
Στο παρόν στάδιο, η κτηνοτροφική μονάδα διαθέτει περίπου 200 ζώα, εκ των οποίων τα περισσότερα είναι
γαλακτοφόρες αγελάδες (90 γαλακτοφόρες αγελάδες, 75 βοοειδή και 35 μικρά χοιρίδια). Σχεδόν όλα τα ζώα
βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής μονάδας σε χώρους που διαθέτουν στεγασμένες οροφές.
Υπάρχει η δυνατότητα υλοποίησης ενός συγκεντρωτικού σταθμού βιοαερίου για τους πιο κάτω λόγους:
• 10 κτηνοτροφικές μονάδες βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη από 5km (χοιροστάσια και βουστάσια)
• Υπάρχει επίσης η δυνατότητα εξεύρεσης επιπρόσθετων υλικών για εισαγωγή στο σταθμό βιοαερίου
• Διαθέσιμη κρατική επιδότηση
• 3 γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τη δημιουργία ενός
συγκεντρωτικού σταθμού βιοαερίου.

Τεχνικά στοιχεία
Όλα τα συστήματα της κτηνοτροφικής μονάδας τροφοδοτούνται είτε με ηλεκτρισμό, είτε με πετρέλαιο, ενώ
υπάρχει και μια μικρή κατανάλωση υγραερίου. Οι κυριότεροι καταναλωτές ηλεκτρισμού είναι το σύστημα ψύξης
γάλακτος, το σύστημα καθαρισμού και το σύστημα αρμέγματος. Σημαντικοί ενεργειακοί καταναλωτές ενέργειας
είναι το σύστημα φωτισμού και το σύστημα αερισμού της κτηνοτροφικής μονάδας. Το πετρέλαιο χρησιμοποιείται
για τη διανομή της τροφής και την θέρμανση ζεστού νερού. Επιπρόσθετα, η μονάδα διαθέτει τρακτέρ, αντλίες,
μια ηλεκτρική ξύστρα (scraper) και έναν αναδευτήρα για τη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων.

Κατανάλωση ενέργειας

Οι κυριότεροι καταναλωτές ενέργειαs:
• Αεριστήρες
• Δεξαμενή ψύξης
• Μηχανή αρμέγματος
• Αντλίες διανομής τροφής
• Τροφοδοσία μύλου
• Μύλος
• Σπαστήρας
• Αντλίες για διαχείριση αποβλήτων
• Διαχωριστήρας
• Αναδευτήρας
• Ηλεκτρική ξύστρα
Στοιχεία κατανάλωσης
• 51.770kWh ετήσια κατανάλωση ηλεκτρισμού (285,8kWh ανά ζώο)
• 24.000 λίτρα ετήσια κατανάλωση πετρελαίου (120 λίτρα ανά ζώο)
• 134,4 λίτρα υγραερίου ετησίως (11,2 ανά μήνα )
Βάση των δεδομένων που συλλέχθηκαν, η κατανάλωση πετρελαίου είναι σχετικά υψηλή λόγω της χρήσης
καυστήρα πετρελαίου χαμηλής ενεργειακής απόδοσης, αλλά και της χρήσης τρακτέρ για άλλες γεωργικές χρήσεις
εκτός της κτηνοτροφικής μονάδας.

Δυναμικό βιοαερίου

90 γαλακτοφόρες αγελάδες (650kg), 75 βοοειδή (350kg), 35 μικρά μοσχάρια (50kg), 50 εκτάρια καλλιέργειες
σιτηρών.

Σημείωση
Αυτή η κτηνοτροφική μονάδα θεωρείται καλή περίπτωση γιατί οι ιδιοκτήτες είναι νεαρά άτομα που είναι θετικοί
στην εξέταση του ενδεχόμενου δημιουργίας ενός σταθμού βιοαερίου και στην υλοποίηση ενεργειακά αποδοτικών
εφαρμογών στην κτηνοτροφική τους μονάδα. Ένας σταθμός βιοαερίου σε αυτή τη μονάδα ή ένας συγκεντρωτικός
σταθμός σε συνεργασία με γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες μπορεί να καλύψει τις υψηλές ενεργειακές ανάγκες
αυτής, να οδηγήσει σε μια αποδοτική ενεργειακή διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων καθώς και να επιφέρει
ένα επιπρόσθετο εισόδημα στους ιδιοκτήτες, προερχόμενο από την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο.
Επιπρόσθετα, μια επένδυση βιοαερίου θα συνέβαλλε στη μείωση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων
της κτηνοτροφικής μονάδας.
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Βουστάσιο Farma Besednice
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ΠΕΡΙΓΡΑΦH

Τοποθεσία: Český Krumlov, Τσέχικη Δημοκρατία

Η κτηνοτροφική μονάδα Jasanka βρίσκεται στην περιοχή της δυτικής Βοημίας και
συνδυάζει τη ζωική παραγωγή με τη γεωργική παραγωγή από καλλιέργειες. Αυτή τη
στιγμή υπάρχουν 300 βοοειδή υπό πάχυνση και 250 γαλακτοφόρες αγελάδες.
Η κτηνοτροφική μονάδα βρίσκεται σε λοφώδη περιοχή όπου κυριαρχούν οι χορτολιβαδικές
εκτάσεις. Μέρος της μονάδας είναι 1,500 εκτάρια εκτάσεων που χρησιμοποιούνται ως
καλλιέργειες για την παραγωγή τροφών για τα ζώα. Το χορτάρι που υπάρχει σε αυτές τις
εκτάσεις θα μπορούσε στο μέλλον να αποτελέσει ένα καλό υπόστρωμα για την παραγωγή
βιοαερίου. Εκτός από την εκτροφή ζώων, η μονάδα διαθέτει 400 εκτάρια καλλιεργήσιμης
γης.
Το δυναμικό βιοδιασπώμενων υλικών προέρχεται κυρίως από τις χορτολιβαδικές εκτάσεις
που έχουν υπολογιστεί έως τις 18,000 τόνους ετησίως. Τα κτηνοτροφικά απόβλητα
ανέρχονται στους 3000 τόνους ετησίως. Η παραγωγή βιοαερίου από τα κτηνοτροφικά
απόβλητα θα μπορούσε επίσης να επιλύσει το υφιστάμενο περιβαλλοντικό πρόβλημα
της αποθήκευσης κτηνοτροφικών αποβλήτων σε εξωτερικές δεξαμενές αποθήκευσης,
να μειώσει το πρόβλημα των οσμών από τα απόβλητα και να συμβάλει στη μείωση του
οικονομικού κόστους για τη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων.
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Τοποθεσία: Český Krumlov, Τσέχικη Δημοκρατία
Γενική Περιγραφή
Η κτηνοτροφική μονάδα διαθέτει πάνω από 650 βοοειδή και 250 γαλακτοφόρες αγελάδες. Σχεδόν όλα τα ζώα
βρίσκονται εντός των εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής μονάδας σε χώρους που διαθέτουν στεγασμένες οροφές.
Η κτηνοτροφική μονάδα διαθέτει επίσης 400 εκτάρια αγροτικές εκτάσεις για παραγωγή καλλιεργειών. Η μονάδα
βρίσκεται στη δυτική Βοημία όπου υπάρχουν πλούσιες χορτολιβαδικές εκτάσεις. 1500 εκτάρια χορτολιβαδικών
εκτάσεων βρίσκονται υπό τη διαχείριση της κτηνοτροφικής μονάδας
Στην κτηνοτροφική μονάδα εντοπίζεται σημαντικό δυναμικό βιοαερίου που οφείλεται στον μεγάλο αριθμό ζώων,
καλλιεργειών και το χορτάρι των χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Τεχνικά στοιχεία
Όλα τα συστήματα της κτηνοτροφικής μονάδας τροφοδοτούνται είτε από ηλεκτρισμό είτε από πετρέλαιο. Οι κύριοι
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι το σύστημα θέρμανσης, αερισμού, και διανομής της τροφής. Η θέρμανση
παρέχεται από κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Το πετρέλαιο χρησιμοποιείται στις διεργασίες που σχετίζονται με τις
καλλιέργειες της κτηνοτροφικής μονάδας.

Κατανάλωση ενέργειας
Οι κυριότεροι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας:
• Αεριστήρες
• Θέρμανση χώρων
• Δεξαμενή ψύξης
• Αντλία κενού
• Κινητήρες για αποθήκευση τροφής
• Εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός με ανακλαστήρες
Στοιχεία κατανάλωσης
• Η συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 120,000 kWh
• Η συνολική ετήσια κατανάλωση πετρελαίου είναι 47,000 λίτρα
Βάση των στοιχείων που συλλέχθηκαν, η κατανάλωση ενέργειας είναι
υψηλή. Αυτό οφείλεται κυρίως στην αυξημένη χρήση του ηλεκτρισμού
στην κτηνοτροφική μονάδα καθώς και στη χρήση βαριών μηχανημάτων
στην παραγωγή γεωργικών καλλιεργειών.

Δυναμικό βιοαερίου
• 650 βοοειδή για πάχυνση και 250 γαλακτοφόρες αγελάδες .
• 400 εκτάρια καλλιεργήσιμη γη με παραγωγή γεωργικών καλλιεργειών
• 1,500 εκτάρια χορτολιβαδικών εκτάσεων με ετήσια παραγωγή 18,000 τόνων σανού.

Σημείωση
Η κτηνοτροφική μονάδα είναι σχετικά μικρή όσον αφορά τον αριθμό των ζώων, ο οποίος αναμένεται να αυξηθεί
σημαντικά στο μέλλον. Η κτηνοτροφική μονάδα διαχειρίζεται 1,500 τόνους χορτολιβαδικών εκτάσεων όπου
υπάρχει μεγάλη προοπτική για δυναμικό βιοαερίου. Το δυναμικό που προκύπτει από τις διαθέσιμες χορτολιβαδικές
εκτάσεις καθώς και η λύση διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων, καθιστούν τη δημιουργία σταθμού
βιοαερίου ιδανική για τα δεδομένα αυτής της κτηνοτροφικής μονάδας.
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Jasanka s.r.o. Dairy and Pig Farm

11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τοποθεσία: Soběslav, Τσέχικη Δημοκρατία

Η κτηνοτροφική μονάδα Jasanka εντοπίζεται δυτικά της Βοημίας και συνδυάζει τη ζωική
εκτροφή (χοίροι και αγελάδες) με τη γεωργική παραγωγή από καλλιέργειες. Αυτή τη στιγμή
υπάρχουν 300 χοίροι υπό πάχυνση και 50 χοιρομητέρες. Η συγκεκριμένη κτηνοτροφική
μονάδα δημιουργήθηκε το 1992 και από τότε αναπτύχθηκαν αρκετά τμήματα που
ασχολούνται με τη ζωική εκτροφή (Skopytce, Dlouhá Lhota and Roudná) και αρκετά
τμήματα που ασχολούνται με τη γεωργική παραγωγή (Mlýny, Vlčeves, Košice, Klenovice).
Η κτηνοτροφική μονάδα βρίσκεται σε υψόμετρο 500m, σε μια σχετικά μειονεκτική
περιοχή όσον αφορά την παραγωγικότητα του εδάφους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη
χαμηλή γεωργική παραγωγή, αλλά αυτό το μειονέκτημα αντισταθμίζεται από την χρήση
των χορτολιβαδικών εκτάσεων στην εκτροφή των ζώων. Το χορτάρι επίσης μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως υπόστρωμα στο σταθμό βιοαερίου.
Η εγκατάσταση σταθμού βιοαερίου αναμένεται να ενισχύσει τη γεωργική παραγωγή και
να προσφέρει και υπηρεσίες περιβαλλοντικού τουρισμού.
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όνομα: Βουστάσιο και χοιροστάσιο Jasanka s.r.o.
Τοποθεσία:Τοποθεσία: Soběslav, Τσέχικη Δημοκρατία
Γενική περιγραφή
The farm manages over 350 pigs and 1200 dairy cows. Almost all of the animals are housed indoors, in a semiopened stable with the possibility of being outdoors.
The crop production is being carried out on 1,900 ha of agricultural land of which 1309 ha are of arable land. The
crop production is covered 50 % by cereals, 22 % by fodder production for the animal production and the rest of
the share is mostly rape, poppy and potato production. The crop production gives annually around 40,000 tons
of residual material.
The farm has a very good biogas potential due to the large animal and crop production as well as for the use of
perennial grasslands.

Τεχνικά στοιχεία
All of the systems in the farm are operated either by electricity or diesel fuel. Main electricity consumers are
the milk cooling system and the drying system for crop production and associated wood production. Other
important power consumers are lightning and ventilation systems. The heat is at the moment being provided by
a centralized heating system. Most of the mechanization for crop production is using diesel.

Κατανάλωση ενέργειας
Οι κυριότεροι καταναλωτές ηλεκτρισμού:
• Αερισμός
• Δεξαμενή ψύξης
• Αντλία κενού
• Κινητήρες (Silo motor)
• Εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός με ανακλαστήρες
Στοιχεία κατανάλωσης
• Συνολική κατανάλωση ηλεκτρισμού 68,000 kWh.
• Συνολική κατανάλωση πετρελαίου 66,000 λίτρα
Με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί η κατανάλωση της
ενέργειας είναι σχετικά υψηλή. Αυτό οφείλεται στη μεγάλη γεωργική
και ζωική παραγωγή και τη χρήση βαρέων μηχανημάτων.

Δυναμικό βιοαερίου
300 χοίροι, 50 χοιρομητέρες, 1200 γαλακτοφόρες αγελάδες, 1309 εκτάρια καλλιεργήσιμης γη με δημητριακά,
καλλιέργειες ελαιούχων σπόρων, πατάτες και άλλα είδη.

Σημείωση
Η κτηνοτροφική μονάδα συνδυάζει αποτελεσματικά τη ζωική και γεωργική παραγωγή. Επίσης χρησιμοποιεί
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις πιο μειονεκτικές περιοχές (όσο αφορά την παραγωγικότητα του εδάφους),
αξιοποιώντας το διαθέσιμο χορτάρι.
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Χοιροστάσιο Jørn Ebbesen

12

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τοποθεσία: πόλη Vojens, Δανία

Η κτηνοτροφική μονάδα όταν αγοράστηκε το 1995 διέθετε συνολική έκταση 86 εκτάρια
και 700 χοίρους υπό πάχυνση. Σήμερα η μονάδα διαθέτει έκταση 450 εκταρίων, 880
χοιρομητέρες και παράγει 13,000 χοίρους για σφαγή και 25,000 χοίρους για πώληση (30
κιλών).
Η κατανάλωση του ηλεκτρισμού της κτηνοτροφικής μονάδας βρίσκεται κάτω το συνολικό
μέσο όρο κατανάλωσης ηλεκτρισμού των κτηνοτροφικών μονάδων της Δανίας. Ο
εξοπλισμός που καταναλώνει την περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια είναι το σύστημα
αερισμού, ο φωτισμός και το σύστημα διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων.
Υπάρχει δυνατότητα μείωσης της ηλεκτρικής κατανάλωσης πχ με την εγκατάσταση νέων
ηλεκτρικών ανεμιστήρων και αλλαγή των παλαιών λαμπτήρων με πιο αποδοτικούς (LED)
Η κτηνοτροφική μονάδα διαθέτει την απαραίτητη έκταση για την εγκατάσταση σταθμού
βιοαερίου που να αξιοποιεί τα κτηνοτροφικά απόβλητα, τις διαθέσιμες καλλιέργειας και
τα απόβλητα που προέρχονται από την βιομηχανία αμύλου. Ο ιδιοκτήτης της μονάδας
έχει τη επιλογή να εγκαταστήσει ένα νέο σταθμό βιοαερίου σε συνεργασία με άλλους 85
κτηνοτρόφους,
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όνομα: Χοιροστάσιο Jørn Ebbesen
Τοποθεσία: Τοποθεσία: πόλη Vojens, Δανία
Γενική Περιγραφή
Η κτηνοτροφική μονάδα έχει σήμερα 880 χοιρομητέρες και παράγει 25,000 χοίρους για πώληση (30 kg) και
13,000 χοίρους για πώληση στο σφαγείο. Η μονάδα έχει συνολική έκταση 450 εκτάρια και επιπλέον ο ιδιοκτήτης
ενοικιάζει μερικά εκτάρια για την κάλυψη ορισμένων αναγκών της.
Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής βιολογικών προϊόντων στο σταθμό του βιοαερίου για την αύξηση της παραγωγής
αλλά αυτό εξαρτάται από την τιμή του σιταριού και των ζωοτροφών για τους χοίρους. Επίσης ο ιδιοκτήτης είναι
ανοικτός και σε άλλες λύσεις όπως στη χρησιμοποίηση και άλλων βιολογικών υλικών για την ενίσχυση της
παραγωγής βιοαερίου, εάν αυτό είναι βιώσιμο.

Τεχνικά στοιχεία.
Όλα τα συστήματα στην κτηνοτροφική μονάδα λειτουργούν είτε με ηλεκτρισμό, είτε με πετρέλαιο θέρμανσης ή
με πετρέλαιο κίνησης. Οι κύριοι καταναλωτές ηλεκτρισμού στην μονάδα είναι το σύστημα αερισμού, ο φωτισμός
και το σύστημα διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων. Οι κύριοι καταναλωτές πετρελαίου είναι το κεντρικό
σύστημα θέρμανσης που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής μονάδας και
το σύστημα αποξήρανσης των σιτηρών το οποίο χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις που τα σιτηρά είναι χλωρά μετά
την συγκομιδή τους.

Κατανάλωση ενέργειας
Οι κυριότεροι καταναλωτές ηλεκτρισμού είναι:
• Αερισμός (61 x 0,3kW)
• Εσωτερικοί και εξωτερικοί λαμπτήρες (490 x 0,036).
• Σύστημα διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων(4 x 15 kW)
Στοιχεία κατανάλωσης
• Κατανάλωση ηλεκτρισμού 340 kWh /ανά έτος για τις ανάγκες μιας χοιρομητέρας με τα μικρά της
• 136 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης ανά χοιρομητέρα και τα μικρά της
Με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί η κατανάλωση του ηλεκτρισμού στη συγκεκριμένη κτηνοτροφική
μονάδα βρίσκεται ελάχιστα κάτω το συνολικό μέσο όρο κατανάλωσης ηλεκτρισμού των κτηνοτροφικών μονάδων
της Δανίας. Η μέση κατανάλωση του πετρελαίου θέρμανσης είναι πιο υψηλή από τον αντίστοιχο συνολικό μέσο
όρο των κτηνοτροφικών μονάδων της Δανίας και αυτό οφείλεται κυρίως στο σύστημα αποξήρανσης των σιτηρών.
Συνολική ετήσια ενεργειακή κατανάλωση: 1,500,000 kWh.

Δυναμικό βιοαερίου
Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου: 509 720m3/έτος
Δυναμικό παραγωγής ηλεκτρισμού: 1 249 920 kWh/έτος
Δυναμικό παραγόμενης θερμότητας: 1 530 414kWh/year
Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 4 560 t/έτος

Σημείωση
Ο ιδιοκτήτης της μονάδας, κύριος Jørn Ebbesen έχει μεγάλη εμπειρία όσο αφορά την παραγωγή βιοαερίου. Είναι
επικεφαλής του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας Sønderjysk Biogas. Σύμφωνα με το ίδιον είναι δυνατό με
την ανάπτυξη των γεωργικών καλλιεργειών να υπάρξει οικονομική ενίσχυση των σταθμών Βιοαερίου. Επίσης,
κατά τον κ. Jørn Ebbesen, αναμένεται να αυξηθεί και η ζήτηση αποβλήτων από τη βιομηχανία αμύλου για την
παραγωγή βιοαερίου.
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Χοιροστάσιο Kim Heiselberg

13

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Τοποθεσία: Tarm, Δανία

Η κτηνοτροφική μονάδα αγοράστηκε το έτος 2003, μαζί με 150 χοιρομητέρες. Τα τελευταία
χρόνια ο ιδιοκτήτης κ. Kim αγόρασε ακόμη 2 κτηνοτροφικές μονάδες και συνολικά σήμερα
έχει στην ιδιοκτησία του 1450 χοιρομητέρες. Η συνολική παραγωγή ανέρχεται στις 20,000
χοίρους για πώληση (βάρους 8 kg), 20,000 χοίρους για πώληση (βάρους 30kg) και 4,000
χοίρους που προορίζονται για σφαγή.
Με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, η κατανάλωση του ηλεκτρισμού στη
συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα βρίσκεται πάνω από το συνολικό μέσο όρο
κατανάλωσης ηλεκτρισμού των κτηνοτροφικών μονάδων της Δανίας. Ο κυριότερος
καταναλωτής ηλεκτρισμού είναι το σύστημα αερισμού, ο φωτισμός και το σύστημα
διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων.
Υπάρχει δυνατότητα μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης, πχ με την εγκατάσταση
νέων ανεμιστήρων και αλλαγή των παλαιών λαμπτήρων με πιο αποδοτικούς λαμπτήρες
(π.χ. λαμπτήρες LED).
Ο ιδιοκτήτης κ. Kim Heiselberg παρουσιάζει έντονο ενδιαφέρον στη δημιουργία σταθμού
βιοαερίου καθώς αυτός θα συμβάλει στη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων της
κτηνοτροφικής του μονάδας και στην αύξηση της ενεργειακής απόδοσης αυτής.
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όνομα: Χοιροστάσιο Kim Heiselberg
Τοποθεσία: Τοποθεσία: Tarm, Δανία
Γενική Περιγραφή
Η κτηνοτροφική μονάδα διαθέτει σήμερα 1450 χοιρομητέρες με μέσο όρο 30,3 χοιρίδια ανά χοιρομητέρα σε ετήσια
βάση. Η κτηνοτροφική μονάδα έχει έκταση 224 εκτάρια, ενώ οι περισσότερες εργασίες εκτελούνται από εξωτερικό
συνεργάτη. Στην κτηνοτροφική μονάδα απασχολούνται 6 υπάλληλοι.
Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής γεωργικών καλλιεργειών σε σταθμό του βιοαερίου για αύξηση της παραγωγής
αλλά αυτό εξαρτάται από την τιμή των σιτηρών και των ζωοτροφών των χοίρων. Ο κτηνοτρόφος είναι επίσης
θετικός στο ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει άλλα βιολογικά προϊόντα για ενίσχυση της παραγωγής του βιοαερίου
με την προϋπόθεση ότι θα είναι οικονομικά βιώσιμα

Τεχνικά στοιχεία
Όλα τα συστήματα στην κτηνοτροφική μονάδα λειτουργούν είτε με ηλεκτρισμό ή με πετρέλαιο θέρμανσης. Οι κύριοι
καταναλωτές ηλεκτρισμού είναι το σύστημα αερισμού, ο φωτισμός και το σύστημα διαχείρισης κτηνοτροφικών
αποβλήτων.

Κατανάλωση ενέργειας
Οι κύριοι καταναλωτές ηλεκτρισμού:
• Σύστημα αερισμού (40 x 0,4 kW)
• Εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός (200 x 0,058kW)
• Σύστημα διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων (30 x 11 kW)
Στοιχεία κατανάλωσης
• Συνολική κατανάλωση ηλεκτρισμού 340 kWh για τις ετήσιες ανάγκες μιας χοιρομητέρας και των μικρών της.
• Συνολική κατανάλωση 33 λίτρων πετρελαίου θέρμανσης για τις ετήσιες ανάγκες μιας χοιρομητέρας και των
μικρών της.
Με βάση τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί, η ενεργειακή κατανάλωση στην κτηνοτροφική μονάδα είναι υψηλότερη
από το μέσο όρο κατανάλωσης των χοιροστασίων στη Δανία και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η μονάδα είναι
παλιά και χρειάζεται ανακαίνιση.
Συνολική ενεργειακή κατανάλωση ανά έτος: 980,000 kWh

Δυναμικό βιοαερίου
Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου: 603 020m3/έτος
Δυναμικό Παραγωγής Ηλεκτρισμού: 1 474 560 kWh/έτος
Δυναμικό παραγωγής θερμότητας: 1 805 449kWh
Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 3 875 t/έτος

Σημείωση
Ο ιδιοκτήτης κ. Kim Heiselberg είναι θετικός στη δημιουργία σταθμού παραγωγής βιοαερίου και τα τελευταία 2
χρόνια κάνει προσπάθειες για το σκοπό αυτό. Υπάρχει η θέληση ανάπτυξης γεωργικών καλλιεργειών που θα
μπορούν να προστεθούν σε ένα μελλοντικό σταθμό βιοαερίου καθώς και η αγορά επιπλέον αποβλήτων από
άλλες κτηνοτροφικές μονάδες, για ενίσχυση της παραγωγής του βιοαερίου. Η πιθανή δημιουργία ενός σταθμού
βιοαερίου θα καταστήσει την κτηνοτροφική μονάδα του κ. Kim Heiselberg ενεργειακά αυτόνομη.
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Βουστάσιο Søndergården

14

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Βρίσκεται στην πόλη Skærbæk, Δανία

Η μοντέρνα κτηνοτροφική μονάδα “Søndergården” (http://www.besoegslandbrugsoendergaarden.dk/) κατασκευάστηκε το 2008, διαθέτει κατάλληλο χώρο για επισκέψεις
από ενδιαφερόμενα μέρη, ενώ διαθέτει εξοπλισμό αρμέγματος ΑMS.
Η κατανάλωση του ηλεκτρισμού στην κτηνοτροφική μονάδα είναι κοντά στο μέσο όρο
κατανάλωσης ηλεκτρισμού των βουστασίων της Δανία με εξοπλισμό AMS. Οι κύριοι
καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας είναι το σύστημα αρμέγματος και το σύστημα
διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων.
Υπάρχει δυνατότητα για μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης πχ με την εγκατάσταση
συστήματος ανάκτησης θερμότητας αξιοποιώντας την θερμότητα από το σύστημα ψύξης
του γάλακτος. Επίσης η κτηνοτροφική μονάδα διαθέτει μεγάλη επιφάνεια οροφής με
δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος.
Οι ιδιοκτήτες της μονάδας Søndergården ενδιαφέρονται για πιθανή εγκατάσταση
σταθμού βιοαερίου καθώς τρέφουν ιδιαίτερο ενδιαφέρων σε νέες αποδοτικές τεχνολογίες.
Η κτηνοτροφική μονάδα έχει την κατάλληλη έκταση για να καταστήσει εφικτή την
εγκατάσταση σταθμού βιοαερίου. Σε μικρή απόσταση από την μονάδα εντοπίζονται
δύο μεγάλοι σταθμοί βιοαερίου με αποτέλεσμα να υπάρχει η δυνατότητα μεταφοράς των
κτηνοτροφικών αποβλήτων στους σταθμούς αυτούς.
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όνομα: Βουστάσιο Søndergården
Τοποθεσία: Βρίσκεται στην πόλη Skærbæk, Δανία
Γενική Περιγραφή
Η κτηνοτροφική μονάδα είναι μια οικογενειακή επιχείρηση. Το 1992 η μονάδα είχε έκταση μόλις 33 εκτάρια με 19
γαλακτοφόρες αγελάδες ενώ σήμερα έχει επεκταθεί σε μια συνολική έκταση 400εκταρίων με 400 αγελάδες και 400
βοοειδή. Στην κτηνοτροφική μονάδα απασχολούνται 7 υπάλληλοι.
Υπάρχει δυνατότητα εισαγωγής βιολογικών υλικών στο σταθμό βιοαερίου για αύξηση της παραγωγής (50 εκτάρια
καλαμπόκι και 10 εκτάρια χορτάρι). Ο κτηνοτρόφος είναι θετικός να χρησιμοποιήσει άλλα βιολογικά προϊόντα για
την ενίσχυση της παραγωγής του βιοαερίου εφόσον αυτό είναι οικονομικά εφικτό.

Τεχνικά στοιχεία
Όλα τα συστήματα στην κτηνοτροφική μονάδα λειτουργούν είτε με ηλεκτρισμό είτε με πετρέλαιο. Οι κυριότεροι
καταναλωτές ηλεκτρισμού είναι το σύστημα αρμέγματος και το σύστημα διαχείρισης των κτηνοτροφικών
αποβλήτων. Για το σύστημα τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ένα τρακτέρ.

Κατανάλωση ενέργειας
Οι κυριότεροι καταναλωτές ηλεκτρισμού είναι:
• Σύστημα αρμέγματος (6 x 5 kW)
• Δεξαμενή ψύξης
• Αντλία κενού (1,5 kW)
• Εσωτερικοί και εξωτερικοί λαμπτήρες με τους ανακλαστήρες τους.
Στοιχεία κατανάλωσης
• 966 kWh ηλεκτρισμού ετησίως ανά γαλακτοφόρα αγελάδα
• 117 λίτρα πετρελαίου ετησίως ανά γαλακτοφόρα αγελάδα.
Συνολική ενεργειακή κατανάλωση: 856,920 kWh.
Η ενεργειακή κατανάλωση στην κτηνοτροφική μονάδα βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο ενεργειακής κατανάλωσης
των βουστάσιων της Δανίας.

Δυναμικό βιοαερίου
Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου: 497 490m3/έτος
Δυναμικό Παραγωγής Ηλεκτρισμού: 1 215 360 kWh/έτος
Δυναμικό Παραγωγής Θερμότητας: 1 488 137kWh/έτος
Εκτίμηση μείωσης εκπομπών CO2: 1 692 τόνοι/έτος

Σημείωση
Η μονάδα Søndergården είναι μια καλή περίπτωση για τη δημιουργία ενός σταθμού βιοαερίου καθώς ο κτηνοτρόφος
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη δημιουργία σταθμού βιοαερίου και έχει εμπειρία σε συστήματα υψηλής
τεχνολογίας. Η κτηνοτροφική μονάδα έχει το κατάλληλο μέγεθος για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα μιας
επένδυσης σταθμού παραγωγής βιοαερίου. Επίσης ο κτηνοτρόφος ενδιαφέρεται για την προοπτική προσθήκης
νέων βιολογικών προϊόντων για ενίσχυση και βελτιστοποίησης της παραγωγής του βιοαερίου, εφόσον αυτή η
προοπτική είναι οικονομικά εφικτή.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ochtendung, Γερμανία

Η κτηνοτροφική μονάδα GOMM Agrar βρίσκεται στο Rhineland Palatinate, στη Γερμανία
και συνδυάζει γεωργική παραγωγή και εκτροφή χοίρων. Η κτηνοτροφική μονάδα
κατασκευάστηκε στους χώρους όπου στεγάζονταν παλαιότερα μονάδα γεωργικής
παραγωγής. Η εκτροφή χοίρων είναι πλέον ένας νέος κλάδος.
Η καλλιέργεια των φυτών γίνεται σε συνεργασία με άλλες κτηνοτροφικές μονάδες σε
συνολική έκταση 450 εκταρίων. Επιπρόσθετα άλλα 200 εκτάρια θα ενσωματωθούν τα
επόμενα 2 χρόνια. Αξιοσημείωτο είναι ότι χρησιμοποιείται μόνο ένα σύνολο μηχανημάτων
για την εκτέλεση διαφορετικών εργασιών (1 τράκτερ, 1 άροτρο, μια θεριζοαλωνιστική
μηχανή), γεγονός που οδηγεί σε σημαντική εξοικονόμηση εξόδων και καύσιμων.
Στην κτηνοτροφική μονάδα υπάρχει ειδική μεταχείριση των σιτηρών και δυνατότητα
αποθήκευσης 3,000 t/a. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες τα σιτηρά πρέπει να
αποξηραθούν μετά τη συγκομιδή τους. Ένας ξηραντήρας είναι εγκατεστημένος κοντά
στην αποθήκη των σιτηρών. Επιπρόσθετα 2 κινούμενοι αεριστήρες με ισχύ 5,5 kW και
ένα κινούμενο σύστημα ψύξης με ισχύ 20kW χρησιμοποιούνται για να διατηρηθούν οι
απαραίτητες συνθήκες στην αποθήκη των σιτηρών.
Υπάρχει εγκατεστημένο ένα σύστημα τροφοδότησης με μύλο και αναδευτήρα (μίξερ) για
τις χοιρομητέρες και τα μικρά χοιρίδια.
Η συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα λειτουργεί με υψηλά πρότυπα εξοικονόμησης
ενέργειας. Πάντα αναζητούνται τρόπο και αποδοτικές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.
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όνομα: Χοιροστάσιο GOMM Agrar
Τοποθεσία: Ochtendung, Γερμανία
Γενική Περιγραφή
Εγκαταστάσεις για χοιρομητέρες στην κτηνοτροφική μονάδα
• 300 χοιρομητέρες (περίπου 250 kg)
• 84 διαμορφωμένοι χώροι για γεννήσεις (θερμαινόμενη επιφάνεια 1 m² , με θερμάστρες υγραερίου 0.5 kW σε κάθε
χώρο).
• Κλιματιστικό με κεντρικό εξαερισμό και σύστημα ανάκτησης θερμότητας. Η ανάκτηση της θερμότητας χρησιμοποιείται
για βελτίωση της ποιότητας του αέρα στους κλειστούς χώρους όπου βρίσκονται τα μικρά χοιρίδια.

Εγκαταστάσεις για μικρά χοιρίδια (7 – 30 kg)
• Σε μερικές περιπτώσεις υπάρχουν χώροι που είναι κλειστοί και θερμαίνονται με θερμάστρες υγραερίου αλλά οι
περισσότεροι χώροι είναι ανοικτοί.
Ξεχωριστές εγκαταστάσεις για χοίρους υπό πάχυνση (30-110kg)
• 2,800 χώροι σε δυο ξεχωριστές εγκαταστάσεις (η μια εγκατάσταση είναι καινούργια και βρίσκεται υπό κατασκευή).
• Πριν να εισέλθουν οι χοίροι στις εγκαταστάσεις, οι χώροι προθερμαίνονται στους 28°C με κινούμενη θερμάστρα
υγραερίου. Λόγω της πολύ καλής θερμομόνωσης των εγκαταστάσεων δεν χρειάζεται επιπλέον θέρμανση.
• Ο αερισμός στις παλαιότερες εγκαταστάσεις εξασφαλίζεται με ένα αεριστήρα σε κάθε χώρο ενώ στις καινούργιες
εγκαταστάσεις υπάρχει κεντρικός εξαερισμός και σύστημα ανάκτησης θερμότητας. Η ανάκτηση της θερμότητας

χρησιμοποιείται για ρύθμιση της θερμοκρασίας και βελτίωση της ποιότητας του αέρα

Τεχνικά Στοιχεία
Όλα τα συστήματα στην κτηνοτροφική μονάδα λειτουργούν είτε με ηλεκτρισμό είτε με υγραέριο. Το πετρέλαιο
χρησιμοποιείται μόνο στην γεωργική παραγωγή (καλλιέργειες).
Οι κύριοι καταναλωτές ηλεκτρισμού στην κτηνοτροφική μονάδα είναι ο αερισμός, η προετοιμασία της ζωοτροφής
με μύλο και αναδευτήρα, η αντλία πόσιμου νερού, η αντλία υψηλής πίεσης για σκοπούς καθαριότητας και ο
φωτισμός.
Επίσης, σημαντικοί καταναλωτές ηλεκτρισμού είναι το σύστημα διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων και το
σύστημα αποθήκευσης σιτηρών αλλά οι ώρες λειτουργίας των συστημάτων αυτών στην μονάδα είναι περιορισμένη.

Ενεργειακή κατανάλωση
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• Αναδευτήρας κτηνοτροφικών αποβλήτων 5.5 kW
• Αντλία πόσιμου νερού 5kW
• 2 μεταφερόμενοι αεριστήρες που χρησιμοποιούνται στην αποθήκευση των σιτηρών 5.5 kW
• Σύστημα ψύξης που χρησιμοποιείται στην αποθήκευση των σιτηρών 20 kW
Στοιχεία κατανάλωσης στην κύρια κτηνοτροφική μονάδα (δεν συμπεριλαμβάνονται οι εγκαταστάσεις για τους
χοίρους υπό πάχυνση)
• Κατανάλωση ηλεκτρισμού 85,000 kWh ανά έτος
• Κατανάλωση υγραερίου180,000 λίτρα ανά έτος.
Επειδή λαμβάνονται τα ίδια μέτρα σε όλες τις εγκαταστάσεις της κτηνοτροφικής μονάδας δεν τα δεδομένα
κατανάλωσης δεν λαμβάνονται ξεχωριστά για κάθε χώρο της μονάδας.

Δυναμικό βιοαερίου

Δυναμικό βιοαερίου: 763 900 m3/έτος		
Δυναμικό παραγωγής θερμότητας: 1872 MWh/έτος

Δυναμικό παραγωγής ηλεκτρισμού: 2292 MWh/έτος
Εκτίμηση μείωσης εκπομπών CO2: 1995 τόνοι / έτος

Σημείωση
Η διεύθυνση της μονάδας έχουν ως βασικό στόχο τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της μονάδας, την εξοικονόμηση
ενέργειας και τη μείωση του κόστους κάθε διαδικασία της κτηνοτροφικής μονάδας. Οι κύριες επεμβάσεις που
μπορούν να οδηγήσουν σε εξοικονόμηση ενέργειας είναι η εγκατάσταση συστήματος αερισμού με ανάκτηση
θερμότητας και η αυτόματη λειτουργία των μύλων ζωοτροφής κατά τη διάρκεια της νύκτας όπου το τιμολόγιο του
ηλεκτρικού ρεύματος είναι χαμηλότερο.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Zweibrücken, Γερμανία

Το βουστάσιο Knobloch βρίσκεται στο Rhineland Palatinate, στη Γερμανία και συνδυάζει
τη γεωργική και ζωική παραγωγή.
Οι καλλιέργειες πραγματοποιούνται σε μια συνολική έκταση 135 εκταρίων, με κύριες
καλλιέργειες το σιτάρι, κριθάρι, και το καλαμπόκι. Περίπου 75 εκτάρια χορτολιβαδικών
εκτάσεων χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών του βουστάσιου σε ζωοτροφές.
Οι εγκαταστάσεις της κτηνοτροφικής μονάδας βρίσκονται μέσα στο χωριό. Το 2010 μια νέα
κτηνοτροφική μονάδα (βουστάσιο) κατασκευάστηκε έξω από το χωριό. Η συγκεκριμένη
μονάδα πληροί όλα τα τελευταία πρότυπα τεχνολογιών σωστής μεταχείρισης ζωών.
Σήμερα η κτηνοτροφική μονάδα λειτουργεί με υψηλή απόδοση πληρώντας τα πιο
απαιτητικά πρότυπα. Οι υπεύθυνοι στην κτηνοτροφική μονάδα έχουν σαν στόχο την
εξοικονόμηση ενέργειας και αναζητούν βέλτιστες λύσεις.
The roofs of the new stable are topped with photovoltaic panels (170 kWp).
Στις στέγες της νέας κτηνοτροφικής μονάδας υπάρχουν εγκαταστημένα φωτοβολταϊκά
πλαίσια συνολικής ηλεκτρικής ισχύος 170 kW.
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όνομα: Βουστάσιο P. and F. Knobloch
Τοποθεσία: Zweibrücken, Γερμανία
Γενική περιγραφή του χοιροστασίου
• 185 Γαλακτοφόρες αγελάδες, στη νέα κτηνοτροφική εγκατάσταση.
• 100 βοοειδή, στις παλιότερες εγκαταστάσεις μέσα στο χωριό
• 25 μικρά μοσχάρια
• 5 ταύροι

Τεχνικά Στοιχεία
Όλα τα συστήματα στην κτηνοτροφική μονάδα λειτουργούν με ηλεκτρισμό .Το υγραέριο χρησιμοποιείται για τη
θέρμανση στο χώρο όπου γίνεται το άρμεγμα. Το πετρέλαιο χρησιμοποιείται μόνο στις γεωργικές καλλιέργειες και
στη συγκομιδή χορταριού.
Έξω από το χωριό έχουν εγκατασταθεί νέες κτηνοτροφικές μονάδες, σε απόσταση περίπου 2 km από την κύρια.
Κτηνοτροφική μονάδα
• Eξωτερικές κλιματιζόμενες εγκαταστάσεις για 185 γαλακτοφόρες αγελάδες
• 4 κινητήρες ισχύος 0,5 kW ο καθένας
• Φωτισμός με λαμπτήρες ατμών υδραργύρου (24 x 0,25 kW)
• Σύστημα προθέρμανσης πόσιμου νερού (3 kW)
Τροφοδοσία (ηλεκτρικοί κινητήρες 3 kW)
• 2 αποθήκες σιτηρών 8 m³ η κάθεμια
• 2 αυτόματες μονάδες τροφοδοσίας σιτηρών
• 3 αποθήκες 1000 m³ η καθεμιά για την αποθήκευση χορταριού και καλαμποκιού.
Σύστημα αρμέγματος
• 2 συστήματα αρμέγματος 10 θέσεων με αερισμό και θέρμανση υγραερίου(6 kW)
• Αντλία κενού (7,5 kW)
• Αντλία γάλακτος (2 kW)
• Αποθήκη ψύξης (7000 l)
• συμπιεστής ψύξης (2 x 2,75 kW)
• Ανάκτηση θερμότητας από την ψύξη του γάλα (45 °C)
• Συμπιεστής αέρος (2 kW)
• Σύστημα καθαρισμού δεξαμενής (12 kW)
Σύστημα διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων
• 3 ενσύρματες ξύστρες(1,5 kW η κάθεμια)
• Αντλία κτηνοτροφικών αποβλήτων (15 kW)
• Δεξαμενή αποθήκευσης 2.600 m³
Κατανάλωση στις καινούργιες εγκαταστάσεις του βουστασίου
• 97,000 kWh ηλεκτρισμού ανά έτος
• Μέσος όρος 540 kWh/έτος ανά γαλακτοφόρα αγελάδα που είναι υψηλότερος από το μέσο όρο της Γερμανίας
(400 kWh/έτος)
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Δυναμικό Βιοαερίου
Δυναμικό βιοαερίου: 105 940 m3/έτος			
Δυναμικό παραγωγής ηλεκτρισμού: 317 MWh/έτος

Δυναμικό παραγωγής θερμότητας: 259 MWh/έτος
Εκτίμηση μείωσης εκπομπών CO2: 985 τόνοι / έτος

Σημείωση
Η διεύθυνση της μονάδας έχει ως βασικό στόχο τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών της μονάδας, την εξοικονόμηση
ενέργειας και τη μείωση του κόστους κάθε διαδικασία της κτηνοτροφικής μονάδας. Εξετάζεται η πιθανότητα
εγκατάστασης σύγχρονου σταθμού βιοαερίου (μικρού μεγέθους).
35

Hód-Mezőgazda Zrt.

17

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Hódmezővásárhely, Ουγγαρία

Η κτηνοτροφική μονάδα Hód-Mezőgazda Zrt είναι ένας συνδυασμός βουστασίου
και χοιροστασίου μαζί, είναι ηλικίας 50 ετών και βρίσκεται στο νοτιοανατολικό μέρος
της Ουγγαρίας, κοντά στα σύνορα της Ρουμανίας και της Σερβίας. Είναι μια μεγάλη
κτηνοτροφική μονάδα η οποία βρίσκεται σε μια συνολική έκταση 6500 στρεμμάτων και οι
κύριες δραστηριότητες της είναι οι γεωργικές καλλιέργειες, η παραγωγή ζωοτροφής και
η εκτροφή χοίρων και αγελάδων. Η γεωργική παραγωγή αξιοποιείται στην κτηνοτροφική
μονάδα, καλύπτοντας τις ανάγκες της σε ζωοτροφές. Η παραγωγή σιτηρών αποτελεί ένα
από τους πιο επιτυχημένους τομείς της μονάδας.
Το χοιροστάσιο και το βουστάσιο βρίσκονται σε απόσταση 10 km. Το χοιροστάσιο
αποτελείται στο παρών στάδιο από 400 χοιρομητέρες ενώ στο μέλλον αναμένεται ο
αριθμός τους να ανέλθει στις 1800 χοιρομητέρες. Υπάρχει δυνατότητα αποθήκευσης
30,000 m3 υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για
την παραγωγή βιοαερίου. Δεν υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με ηλεκτρικό δίκτυο στην
περιοχή.
Το βουστάσιο φιλοξενεί 1500 γαλακτοφόρες αγελάδες και υπάρχει δυνατότητα
αποθήκευσης 25,000m3 υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων τα οποία διοχετεύονται
στις εκτάσεις των καλλιεργειών δια μέσο αγωγού. Η δυνατότητα αποθήκευσης στερεών
κτηνοτροφικών αποβλήτων είναι περίπου 5000m3. Δίκτυο παροχής ηλεκτρισμού ισχύος
20 kV βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τις μονάδες. Οι κύριοι καταναλωτές ενέργειας
είναι ο αναμικτήρας των ζωοτροφών και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την
παραγωγή σιτηρών.
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όνομα: Hód-Mezőgazda Zrt.
Τοποθεσία: Hódmezővásárhely, Ουγγαρία
Τεχνικά στοιχεία
Τα συστήματα στην κτηνοτροφική μονάδα λειτουργούν με ηλεκτρισμό, πετρέλαιο η υγραέριο. Οι κύριοι καταναλωτές
ηλεκτρισμού είναι το σύστημα αερισμού, το σύστημα ψύξης του γάλακτος και το σύστημα τροφοδοσίας (αναμικτήρας
των ζωοτροφών). Η θέρμανση του νερού και των χώρων γίνεται με υγραέριο. Η κατανάλωση από το φωτισμό είναι
σχετικά μικρή αφού χρησιμοποιούνται αποδοτικοί λαμπτήρες. Στο βουστάσιο υπάρχει σημείο σύνδεσης με το
ηλεκτρικό δίκτυο μέσα από το οποίο η κτηνοτροφική μονάδα έχει την δυνατότητα να παρέχει βιοαέριο.

Κατανάλωση ενέργειας
Οι κυριότεροι καταναλωτές ηλεκτρισμού :
• Θέρμανση νερού (80kW)
• Αερισμός (100kW)
• Ψύξη γάλακτος (30kW)
• Σύστημα αρμέγματος (10 kW)
• Φωτισμός (40kW)
• Σύστημα παραγωγής τροφών (60kW)
• Θέρμανση χώρων (2000kW)
• Διαχείριση αποβλήτων (2kW)
• Άλλα βαριά μηχανήματα (50kW)
• Σύστημα τροφοδοσίας(60kW)
Στοιχεία κατανάλωσης
• 98 kWh ηλεκτρισμού ανά ζώο σε ετήσια βάση
• 3 λίτρα πετρελαίου ανά ζώο σε ετήσια βάση
• 11 m3 αερίου ανά ζώο σε ετήσια βάση

Δυναμικό βιοαερίου
Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου: 26 115 750m3/έτος
Δυναμικό παραγωγής ηλεκτρισμού: 63 936 000kWh/έτος
Δυναμικό παραγωγής θερμότητας: 78 284 200 kWh/έτος
Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 37 860 τόνοι/έτος.

Σημείωση
Από μια πιθανή εγκατάσταση βιοαερίου, η κτηνοτροφική μονάδα θα επωφεληθεί αφού υπάρχει δυνατότητα
τροφοδότησης της παραγόμενης ενέργειας στο δίκτυο ενώ η παραγόμενη θερμότητα μπορεί να αντικαταστήσει τη
χρήση του υγραερίου στο σύστημα θέρμανσης και να μειωθεί το κόστος θέρμανσης. Επίσης η χωνεμένη κοπριά
που θα παραχθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν λίπανση στις καλλιέργειες. Καλλιέργειες και απόβλητα μπορούν
να εισαχθούν και από άλλες κτηνοτροφικές μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή.
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Hajdúnánás-Tedej, Ουγγαρία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η TEDEJ Zrt είναι ιδιωτικός όμιλος εταιρειών που ιδρύθηκε το 1993 ως διάδοχος της
κτηνοτροφικής μονάδας Hajdúnánás State Farm (1949). Σήμερα ο όμιλος αποτελείται από
εταιρείες που ασχολούνται με αγροτικές δραστηριότητες και άλλες εταιρείες που θα έχουν
υποστηρικτικό ρόλο. Ο όμιλος αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της ευρύτερης περιοχής
που αφορά το ανατολικό μέρος της Ουγγαρίας – προσφέροντας ευκαιρίες απασχόλησης
για 300 εργαζόμενους.
Η κύρια δραστηριότητα του ομίλου είναι η κτηνοτροφία και συμπεριλαμβάνει 2,000
γαλακτοφόρες αγελάδες (με τάση αύξησης), 1,000 βοοειδή (με τάση αύξησης) και 1,450
χοιρομητέρες (+ μικρά χοιρίδια). Οι γαλακτοφόρες αγελάδες παράγουν ημερησίως 65
λίτρα γάλακτος. Η μονάδα διαθέτει υψηλής τεχνολογίας σύστημα αρμέγματος με 50
υποδοχές, το οποίο είναι ικανό να αρμέγει γάλα από 250-300 αγελάδες ανά ώρα. Το
γάλα που συλλέγεται ψύχεται σε μια θερμοκρασία χαμηλότερη από 5ο C σε ένα χρονικό
διάστημα 2 λεπτών. Επίσης υπάρχει δοχείο αποθήκευσης γάλακτος με χωρητικότητα
48,000 λίτρων.
Οι γεωργικές καλλιέργειες επίσης αποτελούν μια σημαντική δραστηριότητα για την
παραγωγή καλής ποιότητας ζωοτροφών. Η διαθέσιμη έκταση γης στην κτηνοτροφική
μονάδα είναι περίπου 6,800 εκτάρια και αποτελείται κυρίως από καλλιεργήσιμες εκτάσεις
και βοσκοτόπια, γεγονός που προσδίδει στην εταιρεία ανεξαρτησία από εξωτερικούς
συνεργάτες και προϊόντα. Επίσης η εταιρεία διαθέτει ISO και πιστοποιητικά HACCP.
Κύριες δραστηριότητες: γαλακτοφόρες αγελάδες, βοοειδή, χοίροι, καλλιέργειες σιταριού,
τεχνητή παραγωγή υγρών λιπασμάτων, οικοδομές, έρευνα και ανάπτυξη και τουρισμός.
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όνομα: MBO Befektető Kft.
Τοποθεσία: Hajdúnánás-Tedej, Hungary
Τεχνικά στοιχεία
Οι κυριότεροί καταναλωτές στην κτηνοτροφική μονάδα είναι ο κλίβανος ατμού, το σύστημα ψύξης του γάλακτος,
η επεξεργασία των φρούτων και τέλος η ψύξη των μηχανημάτων. Ο κλίβανος λειτουργεί σε συγκεκριμένο ωράριο
λόγο των υψηλών εξόδων λειτουργίας του.
Στην κτηνοτροφική μονάδα υπάρχει τσιμεντένιος χώρος αποθήκευσης για τα στερεά απόβλητα χωρητικότητας
2,000m3 και χώρος αποθήκευσης για τα υγρά απόβλητα χωρητικότητας 3 x 8,000m3. Λόγω του υψηλού κόστους
μεταφοράς των υγρών αποβλήτων, τα απόβλητα μεταφέρονται στα χωράφια και δεν μεταφέρονται σε κάποια άλλη
τοποθεσία.

Κατανάλωση ενέργειας
Κυριότεροι καταναλωτές ηλεκτρισμού:
• Θέρμανση νερού
• Αερισμός
• Ψύξη γάλακτος
• Φωτισμός
• Παραγωγή Τροφής
• Θέρμανση Χώρων
• Διαχείριση αποβλήτων
• Άλλος βαρύς εξοπλισμός
• Τροφοδοσία
Στοιχεία κατανάλωσης
• 405 kWh ηλεκτρισμού ανά ζώο σε ετήσια βάση
• 10 λίτρα πετρελαίου ανά ζώο σε ετήσια βάση
• 87 m3 αερίου ανά ζώο σε ετήσια βάση

Δυναμικό βιοαερίου
Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου: 19 590 090m3/έτος
Δυναμικό παραγωγής ηλεκτρισμού: 47 957 760kWh/έτος
Διαθέσιμο δυναμικό θέρμανσης: 58 720 207 kWh/έτος
Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 25 303 τόνοι/έτος

Σημείωση
Η κτηνοτροφική μονάδα σκοπεύει να κατασκευάσει ένα βιομηχανικό πάρκο το οποίο θα διανέμει προς πώληση την
παραγόμενη θερμότητα που θα παράγεται από το σταθμό του βιοαερίου σε άλλες εταιρείες όπως είναι οι εταιρείες
επεξεργασίας τροφών. Παράλληλα, η θερμότητα θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιοαιθανόλης.
Η θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίας των ζωοτροφών αλλά και
για την επεξεργασία των φρούτων στην κτηνοτροφική μονάδα. Ήδη έχουν κάνει σχετική έρευνα που αφορά την
τεχνολογία του βιοαερίου και υπάρχει θέληση για την εγκατάσταση ενός σταθμού. Ένα κατάλληλο επιχειρηματικό
σχέδιο θα επιταχύνει τη διαδικασία υλοποίησης του σταθμού.
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Χοιροστάσιο MAS BADIA

21

Santa Pau, Ισπανία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το χοιροστάσιο Mas Badia βρίσκεται στο χωριό Santa Pau, της επαρχίας Χιρόνα.
Η συγκεκριμένη κτηνοτροφική μονάδα ασχολείται με την εκτροφή χοίρων και έχει
εγκαταστάσεις που μπορούν να φιλοξενήσουν 2,149 χοιρομητέρες και 266 ζώα για
περίθαλψη. Σήμερα η κτηνοτροφική μονάδα αποτελείται από 2,000 χοιρομητέρες και 210
ζώα για περίθαλψη.
Τα ζώα αυτά παράγουν 10,750m3 υγρά απόβλητα και κατά συνέπεια 31,785 kg αζώτου
ανά έτος . Η κτηνοτροφική μονάδα αποθηκεύει τα απόβλητα σε δεξαμενές αποθήκευσης
χωρητικότητας 3000m3. Έπειτα τα απόβλητα μεταφέρονται από τρίτο πρόσωπο (είτε
από ειδική εταιρεία μεταφοράς ή κάτω από ειδικές συνθήκες μπορεί η μεταφορά να
πραγματοποιηθεί από τον ενδιαφερόμενων γεωργό) σε αγροτικές εκτάσεις. Μετά από
τη μεταφορά, τα απόβλητα τοποθετούνται σε καλλιέργειες δημητριακών και άλλες
καλλιέργειες συνολικής έκτασης 207 εκταρίων, που ανήκουν σε διαφορετικούς γεωργούς
και οι οποίοι διαχειρίζονται τα απόβλητα ανάλογα.
Η κύρια κατανάλωση ενέργειας στην κτηνοτροφική μονάδα σχετίζεται με τη θέρμανση
των εγκαταστάσεων. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της μονάδας είναι η χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας για τη χρήση ζεστού νερού. Η κτηνοτροφική μονάδα έχει εξαιρετικό
δυναμικό ΑΠΕ το οποίο και μπορεί να εκμεταλλευτεί.
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όνομα: Χοιροστάσιο MAS BADIA
Τοποθεσία: Santa Pau, Ισπανία
Γενική Περιγραφή
Η κτηνοτροφική μονάδα Granja Mas Badia αναπαράγει και εκτρέφει χοίρους. Για το φωτισμό, την τροφοδοσία
και για τις αντλίες των υγρών αποβλήτων χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια, ενώ για την θέρμανση των χώρων
χρησιμοποιείται υγραέριο.

Τεχνικά στοιχεία
Ενεργειακά συστήματα:
• Θέρμανση χώρων: χρήση υγραερίου
• Σύστημα τροφοδοσίας: μηχανή διανομής τροφής.
• Φωτισμός: ο εσωτερικός φωτισμός αποτελείται από λαμπτήρες φθορισμού και ο εξωτερικός φωτισμός αποτελείται
από λαμπτήρες αλογόνου και πυρακτώσεως.

Κατανάλωση ενέργειας
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Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου: 160 000m3/year
Δυναμικό παραγωγής ηλεκτρισμού: 391 680 kWh/year
Δυναμικό παραγόμενης θερμότητας: 479 586 kWh/year
Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 1 460 t/year

Σημείωση

Όπως έχει προαναφερθεί, στην κτηνοτροφική μονάδα υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον όσον αφορά νέες, υψηλής
απόδοσης τεχνολογίες. Ένα καλό παράδειγμα νέας τεχνολογίας υψηλής απόδοσης είναι η ανάκτηση θερμότητας
στο σύστημα θέρμανσης των χώρων. Η κτηνοτρόφοι με αυτό τον τρόπο μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγή
τους και να μειώσουν τα έξοδα τους. Η τελευταία επένδυση που πραγματοποιήθηκε στην κτηνοτροφική μονάδα
ήταν ο πλήρης ενεργειακός έλεγχος στις εγκαταστάσεις της.
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Rendiporc, SL. Pig Farm

22

Sant Miquel de Campmajor, Ισπανία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το χοιροστάσιο Rendiporc, SL, βρίσκεται στο χωριό Sant Miquel de Campmajor, της
επαρχίας Girona. Η μονάδα προέρχεται αρχικά από την κτηνοτροφική μονάδα Can
Sagnari η οποία παράγει και εκτρέφει χοίρους, Το χοιροστάσιο Rendiporc, SL, έχει
μέγιστη χωρητικότητα για 844 χοιρομητέρες, 60 ζώα για περίθαλψη, 2557 μικρά χοιρίδια
και 800 χοίρους υπό πάχυνση. Σήμερα η κτηνοτροφική μονάδα διαθέτει 820 χοιρομητέρες,
60 ζώα για περίθαλψη, 2577 μικρά χοιρίδια και 744 χοίρους υπό πάχυνση.
Σε ετήσια βάση παράγονται 10,750m3 υγρών αποβλήτων και 31,785 kg αζώτο. Τα
απόβλητα αποθηκεύονται σε δεξαμενή χωρητικότητας 3,000m3. Τα απόβλητα καταλήγουν
σε καλλιέργειες δημητριακών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, συνολικής έκτασης 130
εκταρίων που ανήκουν σε έναν άλλο κτηνοτρόφο, έπειτα από συμφωνία με τον ιδιοκτήτη
της κτηνοτροφικής μονάδας. Υπάρχει εξειδικευμένος εξωτερικός συνεργάτης υπεύθυνος
για τη μεταφορά των κτηνοτροφικών αποβλήτων από τη μονάδα στις διαθέσιμες εκτάσεις.
Όπως σε πολλά χοιροστάσια, το σύστημα της θέρμανσης και της τροφοδοσίας είναι
ιδιαίτερα σημαντικό για την ευημερία των μικρών χοιριδίων για αυτό και αποτελούν τους
κύριους καταναλωτές ηλεκτρισμού. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της μονάδας
είναι η αυξημένες ανάγκες σε ζεστό νερό. Η κτηνοτροφική μονάδα παρουσιάζει ένα
εξαιρετικό δυναμικό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
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όνομα: Rendiporc, SL. Pig Farm
Τοποθεσία: Sant Miquel de Campmajor, Ισπανία
Γενική Περιγραφή
Η κτηνοτροφική μονάδα Granja Can Sagnari παράγει και εκτρέφει χοίρους. Για το φωτισμό, την τροφοδοσία, τον
αερισμό και καθαρισμό της μονάδας χρησιμοποιείται ηλεκτρισμός. Για την θέρμανση των χώρων χρησιμοποιείται
πετρέλαιο.

Τεχνικά στοιχεία
Ενεργειακά συστήματα:
• Θέρμανση χώρων: χρήση υγραερίου.
• Εξοπλισμός τροφοδοσίας: μηχανή διανομής τροφής.
• Φωτισμός: ο εσωτερικός φωτισμός αποτελείται από λαμπτήρες φθορισμού και ο εξωτερικός φωτισμός
αποτελείται από λαμπτήρες αλογόνου και πυρακτώσεως.

Κατανάλωση ενέργειας
Οι κυριότεροι καταναλωτές ηλεκτρισμού:
• Αεριστήρες (από 0.638 kW)
• Κινητήρες 1 kW (Silo motors)
• Φωτισμός (λαμπτήρες από 0.036 έως 0.5 kW)
Στοιχεία κατανάλωσης
• 33.31 kWh ηλεκτρισμού ανά ζώο σε ετήσια βάση
• 63.44 λίτρα πετρελαίου ανά ζώο σε ετήσια βάση

Δυναμικό βιοαερίου
Δυναμικό παραγωγής βιοαερίου: 117 430 m3/έτος
Δυναμικό παραγωγής ηλεκτρισμού: 288 000 kWh/έτος
Δυναμικό παραγόμενης θερμότητας: 352 621 kWh/έτος
Εκτιμώμενη μείωση εκπομπών CO2: 1 072 τόνοι/έτος

Σημείωση
Όπως έχει προαναφερθεί, στην κτηνοτροφική μονάδα υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον σχετικά σε νέες τεχνολογίες
υψηλής απόδοσης. Ένα καλό παράδειγμα αποτελεί η ανάκτηση θερμότητας στο σύστημα θέρμανσης των χώρων.
Η κτηνοτρόφοι με αυτό τον τρόπο μπορούν να βελτιώσουν την παραγωγή τους και να μειώσουν τα έξοδα τους. Η
τελευταία επένδυση/μέτρο που υλοποιήθηκε στην κτηνοτροφική μονάδα ήταν ο πλήρης ενεργειακός έλεγχος στις
εγκαταστάσεις της.
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Κτηνοτροφική μονάδα Steanbow Farm

23

Somerset, Αγγλία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η οικογένεια Christensen προχώρησαν στην ενοικίαση της κτηνοτροφικής μονάδα
Steanbow το 1972. Μετά το 1992 προχώρησαν στην αγορά της μονάδας και για μια
χρονική περίοδο 20 ετών έχουν πραγματοποιήσει σοβαρές επενδύσεις. Η πιο σημαντική
επένδυση που πραγματοποίησαν είναι η δημιουργία μονάδας πουλερικών, χωρητικότητας
350,000 πουλερικών. Η κτηνοτροφική μονάδα εντοπίζεται πλησίον της Worthy
Farm, όπου το πραγματοποιείται το φεστιβάλ Glastonbury. Περίπου 500 εκτάρια της
κτηνοτροφικής μονάδας συμπεριλαμβάνονται μέσα στην περιοχή όπου πραγματοποιείται
το φεστιβάλ. Αυτό από μια πλευρά έχει θετική επίδραση στην μονάδα καθώς οι
ιδιοκτήτες εκμεταλλεύονται μέρος από τα κέρδη που προέρχονται από το φεστιβάλ για
την πραγματοποίηση επενδύσεων, ενώ στα αρνητικά συγκαταλέγεται το γεγονός ότι η
μονάδα δεν λειτουργεί κανονικά κατά την διάρκεια του φεστιβάλ αφού αυτό καταλαμβάνει
μέρος των εκτάσεων της μονάδας. Ο κύριος στόχος της κτηνοτροφικής μονάδας είναι
το κέρδος και για αυτό εργάζονται σε πενταετές πλάνο μια σειρά από επενδύσεις. Η
επέκταση θεωρείται σαν μια φυσική διαδικασία εξέλιξης της μονάδας για τα επόμενα
χρόνια. Ο αριθμός των αγελάδων πιθανόν να παραμένει ο ίδιος αλλά υπάρχουν σχέδια
επέκτασης της μονάδας των πουλερικών η οποία αποδεικνύεται κερδοφόρα. Υπάρχει
επίσης το σχέδιο εγκατάστασης σταθμού αναερόβιας χώνευσης.
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όνομα: Steanbow Farm
Τοποθεσία: Somerset, Αγγλία
Γενική Περιγραφή
Η έκταση της κτηνοτροφικής μονάδας ανέρχεται στα 1300 στρέμματα (~526 εκτάρια) και μαζί συμπεριλαμβάνεται
έκταση η οποία μισθώνεται. Η κύρια χρήση γης περιλαμβάνει χορτάρι, καλαμπόκι και σιτάρι.
Υπάρχουν διαθέσιμα 600 στρέμματα από βοσκοτόπια τα οποία χρησιμοποιούνται για άχυρο (2000 τόνοι).
Βόσκηση στα βοσκοτόπια δεν πραγματοποιείται αφού οι αγελάδες βρίσκονται μόνιμα εντός των εγκαταστάσεων
της κτηνοτροφικής μονάδας. Επίσης οι εκτάσεις χρησιμοποιούνται για βόσκηση των προβάτων. Η βόσκηση
εξαρτάται από την ποιότητα του χορταριού.
280 στρέμματα από καλαμπόκι είναι αποδίδουν μέσο όρο 18 τόνους καλαμποκιού ανά στρέμμα. 500 στρέμματα
από σιτάρι καλλιεργούνται κυρίως στην κτηνοτροφική μονάδα Steanbow Farm (μέρος αυτής της καλλιέργειας
γίνεται σε συνεργασία με εξωτερικές μονάδες μέσω ειδικής σύμβασης που έχει υπογραφεί). Η μονάδα εντάσσεται
στο σχέδιο Entry Level και έχει περιορισμούς NVZ σε όλη την έκταση της. Οι ιδιοκτήτες της μονάδας αντιμετωπίζουν
τους περιορισμούς NVZs ως θετικό στοιχείο αφού τους οδήγησε στην ορθολογική διαχείριση των κτηνοτροφικών
τους αποβλήτων.
Υπάρχουν δυο τμήματα στη κτηνοτροφική μονάδα: το βουστάσιο και το τμήμα πουλερικών. Το βουστάσιο
αποτελείται από 425 αγελάδες υψηλής παραγωγής. Το βουστάσιο παρέχει μια σταθερή παραγωγή γάλακτος όλο
το χρόνο, λόγω της συνεχούς παραμονής των γαλακτοφόρων αγελάδων εντός των εγκαταστάσεων της μονάδας
αλλά και λόγω της καλής ποιότητας τροφής από καλαμπόκι και χόρτου ενσίρωσης. Η διατροφή των αγελάδων
περιλαμβάνει προέρχεται από διάφορες καλλιέργειες (με κύρια καλλιέργεια το καλαμπόκι) σε ποσοστό 60% που
αναμειγνύονται με χορτάρι σε ποσοστό 40%. Τα πουλερικά στεγάζονται σε 3 χώρους και τρέφονται με ένα μίγμα
τροφής που περιέχει σόγια, κράμβη και σιτάρι
Τα κτηνοτροφικά απόβλητα από το αγρόκτημα διοχετεύονται κατευθείαν στα χωράφια (περίπου 200 τόνοι). Οι
γαλακτοφόρες αγελάδες παράγουν περίπου 10-12,000 τόνους υγρών κτηνοτροφικών αποβλήτων. Αντίστοιχα
από τις 5,000 τόνους που παράγονται από την μονάδα πουλερικών, μόνο οι 1000 εναποτίθενται σε εκτάσεις που
ανήκουν στην κτηνοτροφική μονάδα ενώ οι υπόλοιποι τόνοι μεταφέρονται σε εκτάσεις γειτονικών μονάδων.

Τεχνικά Στοιχεία
Οι κυριότεροι καταναλωτές ενέργειας στο κτηνοτροφικό υποστατικό είναι ο ηλεκτρισμός και το πετρέλαιο. Όλα
τα συστήματα στη μονάδα λειτουργούν είτε με ηλεκτρισμό η με πετρέλαιο. Οι κύριοι καταναλωτές ηλεκτρισμού
είναι το σύστημα ψύξης του γάλακτος, το σύστημα καθαρισμού, το σύστημα αρμέγματος, λέβητες, ο φωτισμός
και οι αεριστήρες για δροσισμό των αγελάδων. Στη μονάδα των πουλερικών η κατανάλωση ηλεκτρισμού γίνεται
στο φωτισμό και στο σύστημα αερισμού. Επίσης κατανάλωση ηλεκτρισμού παρατηρείται και στη λειτουργία
των συστημάτων στην γεωργική παραγωγή κυρίως για αερισμό στις αποθήκες των σιτηρών. Η κατανάλωση
του πετρελαίου παρατηρείται σε συστήματα όπως είναι τα μηχανήματα (τρακτέρ), προετοιμασία της τροφής,
ζωοτροφής μεταφορές, διαχείριση των αποβλήτων και για εργασίες καθαρισμού και συγκομιδής.

Δυναμικό βιοαερίου
Δυναμικό βιοαερίου : 881 110 m3/έτος

Δυναμικό παραγωγής θερμότητας: 2 154 MWh/έτος

Potentiel de oroduction de chaleur: 2 638 MWh/a

Potentiel de réduction des émissions de CO2: 3 216 t/a

Σημείωση
Οι κτηνοτρόφοι της μονάδας Steanbow εξετάζουν σοβάρα το ενδεχόμενο εγκατάστασης σταθμού αναερόβιας
χώνευσης. Ελπίζουν σε συνεργασία με γειτονική μονάδα η οποία διευθυνει το φέστιβαλ Glastonbury . Θα εξετάσουν
το ενδεχόμενο εγκατάστασης του σταθμού σε τρία έτη . Ελπίζουν ότι το χόρταρι και τα κτηνοτροφικά απόβλητα
μπορούν να τροφοδοτήσουν το σταθμό αναερώβιας χώνευσης και να χρησιμοποιήσουν την παραγόμενη
ενέργεια ή να την πουλήσουν στο δίκτυο ηλεκτρισμού. Έχουν επισκεφτεί ήδη μονάδες βιοαερίου στην Αμερική. Αν
η εγκατάσταση του σταθμού δεν αποτελέι βιώσιμη επιλογή θα αναζητήσουν εναλλακτικές, συμφέρουσες λύσεις
σε άλλες μορφές ΑΠΕ, όπως είναι τα φωτοβολταικά.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η εκτροφή χοίρων από την York Wold Pig Production ξεκίνησε το 1972 με 140 χοιρομητέρες.
Σήμερα το χοιροστάσιο έχει επεκταθεί και αποτελείται από 1680 χοιρομητέρες σε
διαφορετικές εγκαταστάσεις γύρω από τα κεντρικά γραφεία της Nafferton Wold Farms .
Υπάρχουν τέσσερις μονάδες όπου φιλοξενούνται οι χοιρομητέρες. Όλες οι αναβαθμίσεις
και επεκτάσεις της κτηνοτροφικής μονάδας πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 15
χρόνια. Οι κτηνοτρόφοι παρουσίασαν στο παρελθόν ενδιαφέρον για τη διαχείριση των
κτηνοτροφικών τους αποβλήτων μέσω της δημιουργίας σταθμού παραγωγής ενέργειας
όμως τότε η επένδυση σταθμού βιοαερίου στη μονάδα κρίθηκε μη βιώσιμη. Παρ’ όλα αυτά
η μονάδα παρουσιάζει μεγάλο δυναμικό βιοαερίου και ιδανικές εγκαταστάσεις για την
κατασκευή σταθμού βιοαερίου.
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Γενική Περιγραφή
Η κτηνοτροφική μονάδα διαθέτει μια συνολική έκταση 1400 στρεμμάτων. 30 στρέμματα χορταριού αξιοποιείται από τους
κτηνοτρόφους της ευρύτερης περιοχής για τις ανάγκες βοσκής των ζώων. Οι κτηνοτρόφοι της μονάδας καλλιεργούν
22 στρέμματα καλαμποκιού το οποίο πωλείται στις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες. Επίσης 600 στρέμματα σιτάρι
και από κριθάρι καλλιεργείται και πωλείται στην τοπική εταιρεία σιτηρών. Για την εκτροφή των χοίρων χρειάζονται
περισσότερη τροφή από ότι παράγει η μονάδα για αυτό το λόγο αγοράζεται βιομηχανικό σιτάρι. Σήμερα υπάρχουν 1680
χοιρομητέρες που ζουν σε 4 στεγασμένες εγκαταστάσεις . Περίπου 43680 μικρά χοιρίδια γεννιούνται κάθε χρόνο και σε
διάστημα 6 εβδομάδων αυτά μεταφέρονται σε άλλες μονάδες. 20,000 m3 υγρών αποβλήτων περίπου παράγονται ανά
έτος, τα οποία χρησιμοποιούνται στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Τα απόβλητα μεταφέρονται στις καλλιέργειες στις αρχές
του φθινοπώρου με τη βοήθεια ενός συστήματος σωλήνων και δεξαμενών αποθήκευσης. Η διάθεση των αποβλήτων
στις καλλιεργούμενες εκτάσεις παρέχει ως αντάλλαγμα στο χοιροστάσιο μέρος της τροφής για τους χοίρους.
Οι κτηνοτρόφοι της μονάδας είναι θετικοί στην εγκατάσταση σταθμού αναερόβιας χώνευσης. Η πιθανές τοποθεσίες του
σταθμού είναι 3 σημεία της μονάδας τα οποία έχουν οδική πρόσβαση. Η ποσότητα αποβλήτων θα μεταφέρεται είτε με
φορτηγά ή μέσα από ειδικό σύστημα αγωγών. Παρ όλα αυτά αποφάσισαν να μην προχωρήσουν με την εγκατάσταση
σταθμού αναερόβιας χώνευσης λόγω του πολύ μεγάλου κόστους επένδυσης. Αντιθέτως, προέβηκαν σε μια επένδυση
μονάδας πουλερικών.
• Τα πιθανά σημεία εγκατάστασης του σταθμού βιοαερίου είναι στο κέντρο των 4 εγκαταστάσεων του χοιροστασίου
• Δυνατότητα εισαγωγής αποβλήτων πατάτας
• Δυνατότητα αγοράς καλαμποκιού από γειτονικές μονάδες
Διαθέσιμες επιδοτήσεις για την πώληση της παραγόμενης ενέργειας (οι κτηνοτρόφοι πιστεύουν ότι δεν είναι αρκετές).

Τεχνικά στοιχεία
Η σημαντικότερη κατανάλωση ενέργειας οφείλεται στον ηλεκτρισμό. Στο χοιροστάσιο υπάρχει σύστημα τροφοδοσίας.
Ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για τη θέρμανση, τον φωτισμό, τον αερισμό αλλά και την τροφοδοσία των χοίρων.
Επομένως χρησιμοποιείται στις 4 εγκαταστάσεις όπου φιλοξενούνται οι χοιρομητέρες όπως επίσης και στους 21
χώρους που διαθέτει η μονάδα για τους χοίρους υπό πάχυνση. Είναι σημαντικό οι χοίροι να διατηρούνται σε ζεστή
ή δροσερή θερμοκρασία το χειμώνα και καλοκαίρι αντίστοιχα λόγω της ιδιαίτερης ευαισθησίας που παρουσιάζουν
στη θερμοκρασία. Η ζωοτροφή μεταφέρεται στους χοίρους μέσα από μια ηλεκτρική χοάνη η οποία λειτουργεί
αποκλειστικά με ηλεκτρισμό.
Στην μονάδα των πουλερικών υπάρχει επίσης σημαντική κατανάλωση ενέργειας, κυρίως για να διατηρηθεί η
θερμοκρασία σταθερή, για τη λειτουργία των αυτόματων πορτών και τέλος για την λειτουργία του ιμάντα μεταφοράς
των αποβλήτων και των αυγών έξω από τη μονάδα (κατά τη διάρκεια της ημέρας).

Κατανάλωση ενέργειας
Nafferton αγνοούσαν την kW χρησιμοποιείται σε
ατομική βάση, αλλά δεν τηρεί αρχείο της ηλεκτρικής
ενέργειας που καταναλώνεται σε μηνιαία βάση.

Δυναμικό βιοαερίου
Δυναμικό βιοαερίου: 9 858 240 m3/έτος
Δυναμικό παραγωγής θερμότητας: 24134 MWh/έτος

Δυναμικό παραγωγής ηλεκτρισμού: 29551MWh/έτος
Εκτίμηση μείωσης εκπομπών CO2: 30086 τόνοι / έτος

Σημείωση
Ένας σταθμός αναερόβιας χώνευσης σε αυτή τη μονάδα μπορεί να αποτελέσει μια
οικονομικά βιώσιμη λύση, όμως χρειάζεται ο κατάλληλος σχεδιασμός και μελέτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
κίνητρα επιδότησης της παραγόμενης ενέργειας είναι πιο ελκυστικά στην περίπτωση των ανεμογεννητριών σε
σχέση την εγκατάσταση σταθμού βιοαερίου .Οι ιδιοκτήτες εξασφάλισαν άδεια εγκατάστασης ανεμογεννητριών με
συνολική ισχύ 1500 KW. Οι ανεμογεννήτριες θα καλύπτουν τις ανάγκες ηλεκτρισμού των 4 εγκαταστάσεων της
κτηνοτροφικής μονάδας και μέρος της παραγόμενης ενέργειας θα πωλείται στο δίκτυο .
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PARTNER INFORM ATION:
Innovació i Recerca Industrial i Sostenible
Mirta Rodriguez Pinilla

mpinilla@iris.cat

Faculty of Mechanical Engineering and Naval
Architecture – Uni. of Zagreb
Tomislav Puksec

tomislav.puksec@fsb.hr

Electronic Systems Design Ltd.
Kim Wright

kwright@esdl.com.mt

Institut für Energiedienstleistungen GmbH
Rüdiger Winkler

winkler@ifed.de

MFKK Feltalálói és Kutató Központ Szolgáltató Kft.
Attila Bús

KomTek Solution Aps
Bitten W. Lorentzen

attila.bus@mfkk.hu
bwl@komtek.dk

Royal Association of British Dairy Farmers
Sian Mercer

sianmercer@rabdf.co.uk

Lleters de Catalunya, LLET Nostra, SCCL

Montserrat Balcells Boix gerencia@lleterscat.com

CZ Biom

Petr Tluka

tluka@biom.cz

European Biomass Industry Association
Giuliano Grassi

Cyprus Energy Agency
Anthi Charalambous

eubia@eubia.org

anthi.charalambous@cea.org.cy

Grup Sanejament Porcí de Girona
Eduard Martí

emc@gspgirona.org

Limerick Business Support Unit
Anthony Coleman

acoleman@limerickcoco.ie
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