
Great in Grass

Protiplus 
Παραγωγή φθηνής πρωτεΐνης – 
Μειωμένο κόστος ζωοτροφής 



Θέλετε να μειώσετε το κόστος πρωτεΐνης μέσα στο 
σιτηρέσιο; Το GreenSpirit ProtiPlus είναι ένα υψηλής 
ποιότητας μείγμα λόλιου και τριφυλλιού για ενσίρωση 
ή και χορτονομή. Ο συνδυασμός Barspectra II και 
μονοετούς τριφυλλιού οδηγεί σε μεγαλύτερη παραγωγή 
αφομοιώσιμης πρωτεΐνης. Το GreenSpirit ProtiPlus 
σας προσφέρει περισσότερη ποσότητα πρωτεΐνης ανά 
στρέμμα.

Μείωση του κόστους σιτηρεσίου από ακριβές 
πηγές πρωτεΐνης 
Η αυξημένη χρήση συμπυκνωμάτων αυξάνει το κόστος 
του σιτηρεσίου. Οι τιμές των σογιάλευρων έχουν αυξηθεί 
αρκετά τα τελευταία χρόνια. Ειδικά για μονάδες στις 
οποίες χρησιμοποιείται κυρίως ενσίρωμα καλαμποκιού 
(ενέργεια), η αναγκαστική αγορά πρόσθετων πρωτεϊνών 
αποτελεί παράγοντα κόστους. Η παραγωγή περισσότερης 
αφομοιώσιμης πρωτεΐνης από το GreenSpirit ProtiPlus έχει 
ως αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους πρωτεΐνης του 
σιτηρεσίου. 

Περισσότερη πρωτεΐνη από τη δική σας γη 
Το GreenSpirit ProtiPlus περιέχει τις κορυφαίες ποικιλίες 
λόλιου Westerwoldicum  και λόλιου Italicum σε συνδυασμό 
με ετήσια τριφύλλια, όπως το Περσικό, το Ιταλικό και 
το Αλεξανδρινό. Η βάση του GreenSpirit ProtiPlus είναι 
το Barspectra II, το κορυφαίο Lolium Westerwoldicum 
τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Ο συνδυασμός του 
Barspectra II με τα ετήσια τριφύλλια έχει ως αποτέλεσμα 
την αύξηση κατά 30-50% της αφομοιώσιμης πρωτεΐνης ανά 
στρέμμα σε σύγκριση με καλλιέργεια απλού λολίου.

Η επιπλέον πρωτεΐνη έχει σημαντική 
αξία
Η επιπλέον πρωτεΐνη που παράγεται ανά στρέμμα με το 
GreenSpirit ProtiPlus αντιστοιχεί σε 70-80 kg αλεύρου 
σόγιας. 

Με τις τρέχουσες τιμές της αγοράς, μπορείτε να 
εξοικονομήσετε μέσω της καλλιέργειά σας 30 € ανά 
στρέμμα χάρη στην επιπλέον παραγωγή πρωτεΐνης. Σε 
ένα αγρόκτημα 100 στρεμμάτων, αυτό μεταφράζεται 
σε εξοικονόμηση 3.000 ευρώ ετησίως, χάρη στο 
GreenSpirit ProtiPlus!

Σειρά προϊόντων GreenSpirit 
ProtiPlus για αγροκτήματα με υψηλές 
αποδόσεις 
Η σειρά προϊόντων GreenSpirit ProtiPlus έχει σχεδιαστεί 
από το ερευνητικό τμήμα της Barenbrug μετά από 
εσωτερικές δοκιμές και έχει δοκιμαστεί σε αγρούς σε 
πολλές περιοχές στην χώρα μας. Επομένως, δηλώνουμε 
με υπερηφάνεια ότι τα μείγματα GreenSpirit είναι 
προσαρμοσμένα στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς.
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Βουλγαρίδης Χρήστος
Τοποθεσία Φάρμας: 

 Mάνδρα Ξάνθης.

Μέγεθος Φάρμας (αριθμός στρεμμάτων): 

 1200 στρέμματα.

Αριθμός αγελάδων : 

 600 αγελάδες.

Γαλακτοπαραγωγή/αγελάδα/έτος: 

 Κάθε αγελάδα παράγει 10 τόνους/έτος.

Αριθμός των στρεμμάτων με GreenSpirit ProtiPlus: 

 700 στρέμματα.

Πότε ξεκίνησα να καλλιεργώ GreenSpirit ProtiPlus:

Χρησιμοποίησα proti plus πριν από 2 χρόνια , την πρώτη χρονιά 

καλλιέργησα 60 στρέμματα και την  δεύτερη 700 στρέμματα, 

του χρόνου θα τα αυξήσω και άλλο τα στρέμματα μου.

Για ποιους λόγους επέλεξα να καλλιεργήσω GreenSpirit 

ProtiPlus;

Το επέλεξα γιατί :

• Αύξησε την γαλακτοπαραγωγή  στα ζώα. 

• Έχει την δυνατότητα πολλών κοπών(2-3 κάθε χρόνο).

• Δίνει την δυνατότητα και δεύτερης καλλιέργειας το 

καλοκαίρι.

• Έχει χαμηλό κόστος παραγωγής.

Ποιες είναι οι εντυπώσεις μου από την καλλιέργεια 

GreenSpirit ProtiPlus;

Με εντυπωσίασε:

• H προτίμηση των ζώων στο συγκεκριμένο μείγμα σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες χορτονομές.

• H αύξηση του γάλακτος.

• Περισσότερη και ποιοτικότερη ζωοτροφή.

• Το χαμηλότερο κόστος στο σιτηρέσιο.

Λουκμακιάς Θανάσης 
Τοποθεσία Φάρμας: 

 Όλβιο Ξάνθης.

Μέγεθος Φάρμας (αριθμός στρεμμάτων): 

 200 στρέμματα

Αριθμός προβάτων : 

 320 πρόβατα.

Γαλακτοπαραγωγή/πρόβατο/έτος: 

 Κάθε πρόβατο παράγει 390κιλά/έτος. 

Αριθμός των στρεμμάτων με GreenSpirit ProtiPlus: 

 100 στρέμματα.

Πότε ξεκίνησα να καλλιεργώ GreenSpirit ProtiPlus:

Ξεκίνησα να καλλιεργώ ProtiPlus από το 2014 

Για ποιους λόγους επέλεξα να καλλιεργήσω GreenSpirit 

ProtiPlus;

Το επέλεξα γιατί :

• Πλεονεκτεί σε πρωτεΐνη και ενέργεια σε σύγκριση με άλλες 

χορτονομές.

• Δίνει τη δυνατότητα για δεύτερη καλλιέργεια το καλοκαίρι.

• Έχει χαμηλό κόστος καλλιέργειας.

Ποιες είναι οι εντυπώσεις μου από την καλλιέργεια 

GreenSpirit ProtiPlus;

Με εντυπωσίασε:

• Η γρήγορη εγκατάσταση στο χωράφι.

• Η δυνατότητα για 2-3 κοπές/χρόνο.

• Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει (πρωτεΐνη, ενέργεια).
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