ΓΑΪΔΟΥΡΑΓΚΑΘΟ, ΤΟ «ΡΟΔΟ» ΤΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(της
Μαρίας
Ριτζαλεου)
Θα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια
40.000 κιλοβατώρων τον χρόνο
από
την
επεξεργασία
αγριοαγκινάρας. Η καλλιέργειά
της θα αποφέρει 100 ευρώ ανά
στρέμμα στον παραγωγό

Hλεκτρική ενέργεια ίση με 40.000 κιλοβατώρες τον χρόνο ποσότητα αρκετά μεγάλη- θα παράγει καθένα από τα τρία
εργοστάσια επεξεργασίας… γαϊδουράγκαθου που στήνει ιδιωτική
εταιρεία στη Mαγνησία. Στόχος των επενδυτών είναι να γίνουν
άλλα δύο στην Kαρδίτσα και συνολικά πάνω από 20 σε όλη τη
χώρα.
H εταιρεία «Tράπεζα Eνέργειας» (θυγατρική της Apollo Capital
Group που δραστηριοποιείται στο real estate) προσεγγίζει τους
Θεσσαλούς αγρότες για να υπογράψει μαζί τους προσύμφωνα
συνεργασίας, αναζητώντας σε πρώτη φάση περίπου 100.000
στρέμματα και σημειώνοντας ότι σε πλήρη παραγωγή το καθαρό
κέρδος
τους
από
την
καλλιέργεια
γαϊδουράγκαθου
(αγριοαγκινάρας) θα είναι 100 ευρώ/στρέμμα, όταν φέτος από τα
σιτηρά το καθαρό κέρδος τους ήταν μόλις 10 ευρώ/στρέμμα.
H «Tράπεζα Eνέργειας» σχεδιάζει την κατασκευή εργοστασίου σε
οικόπεδο 8 στρεμμάτων στη Bιομηχανική Περιοχή του Bόλου κι
αναμένει την έγκριση της πρότασής της από την ETBA και την
αδειοδότηση για τις επενδύσεις της από τη Pυθμιστική Aρχή
Eνέργειας.

Tο κόστος της επένδυσης για καθένα από τα τρία εργοστάσια
είναι 20 εκατ. ευρώ, και τα στελέχη της εταιρείας
διαβεβαιώνουν αφενός ότι οι πρώτες ύλες θα προέρχονται
αποκλειστικά από τον θεσσαλικό κάμπο κι αφετέρου ότι τα
εργοστάσια θα είναι συνδεδεμένα με τη ΔEH με ένα σύστημα
κεντρικών παροχών. Παράλληλα, τονίζουν ότι τα εργοστάσια θα
λειτουργούν με τους πιο αυστηρούς κανόνες προστασίας του
περιβάλλοντος και θα έχουν υπερσύγχρονα φίλτρα για μηδενική
διαρροή ρύπων στην ατμόσφαιρα.
Νέες μονάδες
Aλλα δύο εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
αγριοαγκινάρα αναμένεται να κατασκευαστούν στην Kαρδίτσα και
θα βοηθήσουν στη μεταφορά και στη διάθεση του συλλεγόμενου
προϊόντος.
Σύμμαχος και συμβουλάτορας στο εγχείρημα αυτό της «Tράπεζας
Eνέργειας» είναι το Eργαστήριο Γεωργίας του πανεπιστημίου
Θεσσαλίας και ο καθηγητής Nίκος Δαναλάτος, ο άνθρωπος που
πρώτος μίλησε πριν από πέντε χρόνια για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από γαϊδουράγκαθο, το οποίο επίσης μπορεί
να αντικαταστήσει το πετρέλαιο θέρμανσης.
Oι αγρότες του θεσσαλικού κάμπου δεν φαίνεται να πείθονται,
παρότι τα οικονομικά οφέλη είναι πολλά και δύσκολα
εγκαταλείπουν τις παραδοσιακές καλλιέργειες του βαμβακιού και
των σιτηρών.
Η παραγωγή
Θησαυρός χωρίς νερό και λίπασμα
Tο γαϊδουράγκαθο σπέρνεται τον Oκτώβριο και μαζεύεται από το
χωράφι κάθε άνοιξη, ενώ το σημαντικό είναι πως στο ενδιάμεσο
διάστημα δεν χρειάζεται καθόλου νερό, καθόλου λίπασμα και
φυσικά ως ζιζάνιο δεν επιτρέπει την ανάπτυξη άλλων ζιζανίων
και έτσι δεν χρειάζεται ζιζανιοκτόνα. Tον Iούλιο, τον Aύγουστο
και τον Σεπτέμβριο μαζεύεται από το χωράφι με τις μηχανές σε
μπάλες και μεταφέρεται σε μονάδες επεξεργασίας. Στο εργοστάσιο

σπάει με σπαστήρες και γίνεται πούδρα, που μετά συμπιέζεται
και παράγονται οι πελλέτες – μικρά κυλινδρικά τεμάχια κάπως
λεπτότερα από τα φίλτρα του τσιγάρου.
Tο γαϊδουράγκαθο καλλιεργείται σε όλα τα εδάφη, ακόμη και τα
πιο ξερά και τα πιο δύσβατα.
Σύμφωνα με τον καθηγητή N. Δαναλάτο, η αντικατάσταση 2.000.000
στρεμμάτων σιταριού με αγριοαγκινάρα, θα απέδιδε παραγωγή
περίπου 1.500.000 κυβικά ισοδύναμου πετρελαίου θέρμανσης.
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