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Ακούγοντας για τη λειτουργία βιολογικού σταθμού παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την επεξεργασία κτηνο-
τροφικών λυμάτων της εταιρείας Ανδρέας Καΐλας  & Υιοί
Λτδ θεωρήσαμε σωστό να επισκεφτούμε τις εγκαταστάσεις
της και να ενημερωθούμε από τους υπεύθυνους για την
πρωτοποριακή αυτή επένδυση της οποίας τα οφέλη είναι
πάρα πολλά τόσο οικονομικά αλλά προπαντός πρός το πε-
ριβάλλον το οποίο στις μέρες μας ρυπαίνεται ανεξέλεγκτα.

Η  εταιρεία αυτή ιδρύθηκε το1980 από τον κ. Ανδρέα Μ.
Καϊλά, ο οποίος ασχολείτο με τον τομέα της γεωργίας
πάνω από 65 χρόνια, αρχικά με την παραγωγή και τη συγ-
κομιδή σιταριού και κριθαριού.

Το πάθος και το μεράκι του για τον τομέα της γεωργοκτη-
νοτροφίας ήταν τόσο δυνατό που κατάφερε να το μεταδώ-
σει και στους τέσσερις υιούς του οι οποίοι ακολούθησαν
τα βήματα του πατέρα τους αναλαμβάνοντας όλες τις δρα-
στηριότητες του.

Το 1982 η επιχείρηση επεκτάθηκε και στην χοιροτροφία,
ξεκινώντας με 30 χοιρομητέρες και συνολικά 250 χοί-
ρους, το αγρόκτημα έχει σήμερα 500 παραγωγικές χοιρο-
μητέρες. 

Το 1985 η οικογενειακή επιχείρηση περνά εξολοκλήρου
στα χέρια των τεσσάρων υιών, οι οποίοι συνέχισαν να διευ-
ρύνουν τους ορίζοντές τους, εξερευνώντας τον κόσμο των
οργανικών προϊόντων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
με την κατασκευή του πρώτου σταθμού παραγωγής ηλε-
κτρισμού με βιοαέριο στην περιοχή της Αθηένου το 2011.

Καθοδηγόντας με τις πράξεις τους, την αγάπη τους προς
το περιβάλλον αλλά και την προθυμία τους να παραδώ-
σουν μια εταιρεία με ιδανικά πρότυπα στα παιδιά τους,
έχουν θεσπίσει τον τρόπο έτσι ώστε ο πυρήνας και τα θε-
μέλια της επιχείρησης να βασίζονται πάνω σε διαχρονικές
ιδέες. Ιδέες που βασίζονται στην ευθύνη, την αξιοπιστία
και την ανθεκτικότητα. Ιδέες που αντιπροσωπεύουν την
κληρονομιά και παρακαταθήκη τους.

Σταθμός Ηλεκτρισμού από Βιοαέριο

Είναι αδιαμφισβήτητο πως η αειφόρος συνδέεται άρρηκτα
με την εγκατάσταση μιας μονάδας βιοαερίου σε μια πε-
ριοχή, διότι επεξεργάζεται βάσει ευρωπαϊκού πλαισίου
στερεά απόβλητα κτηνοτροφικών υποστατικών, υπολείμ-
ματα τροφών, οργανικά απόβλητα αστικής βιομηχανικής
και άλλης προέλευσης, τα οποία θα επιβάρυναν το περι-
βάλλον με αρνητικές συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία. 

Το βιοαέριο έχει μια πληθώρα επιλογών αξιοποίησης και
περαιτέρω είναι αποθηκεύσιμο. Ως εκ τούτου, το βιοαέριο
είναι πολύ ανώτερη μορφή από άλλες ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας. Μπορεί να παράγει ενέργεια συνεχώς και ανε-
ξάρτητα των καιρικών συνθηκών. 

Ο σταθμός μας - που σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε από
την Weltec Biopower GmbH  μπορεί να χειριστεί έως και
150 - 200 τόνους λυμάτων ανά ημέρα και δυνατότητα πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι τα 500 κιλοβάτ ανά
ώρα. Σφραγίζοντας τα οργανικά υλικά στον χωνευτή παρά-
γεται βιοαέριο το οποίο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο
και διοξείδιο του άνθρακα. Η διαδικασία, η οποία ουσια-
στικά βασίζεται στην διάσπαση μικροοργανισμών με τη
συνδυασμένη απουσία οξυγόνου ονομάζεται αναερόβια
χώνευση. Το βιοαέριο έχει χημική σύνθεση κοντά σε
εκείνη του φυσικού αερίου.

Τα επεξεργασμένα λύματα που έχουν αφομοιωθεί πλήρως,
εξέρχονται από το σύστημα με τη μορφή του οργανικού λι-
πάσματος που είναι πολύ πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά
(φωσφορικό ασβέστιο, κάλιο, ορυκτά και άζωτο) και μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί στη γεωργική παραγωγή.

Ως εκ τούτου, μειώνουμε τις εκπομπές αερίων θερμοκη-
πίου στην ατμόσφαιρα από την δημιουργία χωματερών.
Μειώνουμε τα χημικά λιπάσματα και εδαφοβελτιωτικά χρη-
σιμοποιώντας το χωνευμένο επεξεργασμένο υπόλειμμα
του σταθμού.  

Ξενάγηση στο βιολογικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
και στο χοιροστάσιο της εταιρίας Ανδρέας Καϊλάς & Υιοί ΛΤΔ.

Βιολογικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού



Η εταιρεία μας έχει ερευνήσει, επενδύσει και εφαρμόσει
μια οικολογική μονάδα η οποία είναι μια ολοκληρωμένη
λύση διαχείρισης κτηνοτροφικών λυμάτων που μειώνει τις
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και παράγει ηλεκτρισμό
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Χοιροτροφία

Η εταιρεία Α. Καϊλάς & Υιοί Λτδ δραστηριοποιείται εδώ
και 40 χρόνια στην βιομηχανία παραγωγής και εμπορίας
χοιρινού κρέατος στην Κύπρο με στόχο την διαρκή ισχυ-
ροποίηση της θέσης της στην αγορά μέσω των αναβαθμι-
σμένων ποιοτικά προϊόντων που προσφέρει στον κατανα-
λωτή. Ως εκ τούτου η εταιρεία μας, εφαρμόζει τις πλέον
σύγχρονες παραγωγικές μεθόδους ώστε να διασφαλίσει
αφενός την μέγιστη παραγωγικότητα της εκτροφής αφετέ-
ρου την συμμόρφωση με τις σύγχρονες απαιτήσεις των
Ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με το welfare των ζώων. 

Προς αυτή την κατεύθυνση, στρατηγικής σημασίας αποτε-
λεί η συνεργασία της Α. Καϊλάς & Υιοί Λτδ με την εταιρεία
γενετικής PIC (Close Herd Multiplication). Η PIC αποτελεί
παγκόσμια τον Νο1 προμηθευτή γενετικού υλικού χοίρου
επαναπροσδιορίζοντας το μοντέλο συνεργασίας μεταξύ
εταιρείας γενετικής και παραγωγού συνδυάζοντας αποδό-
σεις, οικονομικό αποτέλεσμα και ανώτερα ποιοτικά, τελικά
προϊόντα προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκάστοτε αγο-
ράς. Ο κ. Pavel Mezera (South Europe area manager της
PIC) σχολίασε σχετικά: ‘Πρόκειται για μία στρατηγικής ση-
μαντικότητας συμφωνία που επετεύχθη με μία από τις πα-
λαιότερες εταιρείες στον χώρο της Κυπριακής χοιροτρο-
φίας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι με την τεχνική υποστήριξη
της Nuevo SA και την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής ομάδας
της PIC η Α.Καϊλάς & Υιοί Λτδ θα μπορέσει συστηματικά
τα επόμενα χρόνια να διαφοροποιηθεί και να ενισχύσει
την εμπορική της θέση.’ 

Η επιλογή της εκτροφής των ζώων σε ‘κλειστά’ κτίρια με
ελεγχόμενο περιβάλλον συμβάλλει καθοριστικά στην επί-
τευξη υψηλών αποδόσεων που παράλληλα με την εφαρ-
μογή ενός συστήματος βιο-ασφάλειας εξασφαλίζει υψηλό
επίπεδο υγείας. 

Οι χοιρομητέρες αμέσως μετά τον απογαλακτισμό μεταφέ-
ρονται στο κτίριο γονιμοποίησης (Service area) όπου ανι-
χνεύεται ο οίστρος και εφαρμόζεται η τεχνητή σπερματέγ-
χυση. Σε αυτό το κτίριο οι χοιρομητέρες θα παραμείνουν
για περίπου 30-35 ημέρες. Κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο
των 4 εβδομάδων δίδεται μεγάλη προσοχή στο μικρό-πε-
ριβάλλον του κτιρίου με σχολαστικό έλεγχο στην διάρκεια
και την  ένταση του φωτισμού, στην θερμοκρασία του θα-
λάμου και φυσικά στην διατροφή της χοιρομητέρας. Η τε-
χνητή σπερματέγχυση των χοιρομητέρων γίνεται με
σπέρμα που ελέγχεται στο χημείο της μονάδας και περι-
λαμβάνει ένα αυστηρό πρωτόκολλο αξιολόγησης πριν την
τελική χρήση του. Στο τέλος της 4ης εβδομάδας, οι χοιρο-
μητέρες ελέγχονται με υπέρηχο για την διαπίστωση της επι-
τυχημένης εγκυμοσύνης και μεταφέρονται στο κτίριο κυο-
φορίας όπου διαβιούν σε ομαδικά κελιά μέχρι την είσοδο
τους στον θάλαμο τοκετού.

Το κτίριο τοκετού φιλοξενεί τις χοιρομητέρες τις τελευ-
ταίες 4-5 ημέρες πριν την γέννα και για περίπου 28 ημέρες
που είναι σύμφωνα με τα στατιστικά η μέση διάρκεια θη-
λασμού. Πριν την είσοδο των χοιρομητέρων στο κτίριο,
έχει γίνει σχολαστικό πλύσιμο και απολύμανση των θαλά-
μων ενώ ταυτόχρονα πλένεται και η χοιρομητέρα. Με αυτό
τον τρόπο καταφέρνουμε να έχουμε υψηλό επίπεδο υγιει-
νής για τα νεογέννητα χοιρίδια, συνθήκες που ωφελούν
την  υγεία και ανάπτυξη τους. Πρόκληση αποτελεί σε αυτό
το στάδιο, η διατροφή των χοιρομητέρων γαλουχίας ει-
δικά τους καλοκαιρινούς μήνες που οι υψηλές θερμοκρα-
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σίες επηρεάζουν αρνητικά την λήψη τροφής και κατ’ επέ-
κταση την ανάπτυξη των χοιριδίων. Προσαρμογή των ποι-
οτικών χαρακτηριστικών της τροφής γαλουχίας, αύξηση
των παρεχόμενων γευμάτων, μείωση της θερμοκρασίας
του χώρου με πάνελ υδρόψυξης είναι ορισμένες από τις
πρακτικές που εφαρμόζονται επιτυχώς στην μονάδα μας.  

Οι πρώτες 2 εβδομάδες μετά τον απογαλακτισμό αποτε-
λούν και τις πιο κρίσιμες στη ζωή του χοιριδίου. Και σε
αυτό το στάδιο, η ανάγκη για ελεγχόμενο περιβάλλον και
ισόρροπη διατροφή είναι έννοιες απόλυτα συνυφασμένες
με τις παραγωγικές αποδόσεις. Τα χοιρίδια τοποθετούνται
σε θαλάμους που ο έλεγχος όλων των περιβαλλοντικών
παραμέτρων γίνεται με σύγχρονους controllers  και η
τροφή παρέχεται κατά βούληση. Η ποιότητα της τροφής
χαρακτηρίζεται από την συμπερίληψη Α’ υλών υψηλής πε-
πτικότητας που προάγουν την υγεία του εντέρου και προ-
ετοιμάζουν το πεπτικό σύστημα των χοιριδίων για τις τρο-
φές των επόμενων σταδίων. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις
βιταμίνες, τα ιχνοστοιχεία, τα αμινοξέα καθώς και τα έν-
ζυμα που συνδράμουν στην αποτελεσματικότητα του σιτη-
ρεσίου, βελτιώνοντας τον ρυθμό ανάπτυξης και τελικά πε-
ριορίζοντας το κόστος της διατροφής ανά Kg αύξησης
σωματικού βάρους. 

Το τελικό στάδιο της εκτροφής περιλαμβάνει την προπά-
χυνση και την πάχυνση. Σε αυτή τη φάση, οι χοίροι εισέρ-
χονται σε δωμάτια των 45 ζώων για καλύτερο έλεγχο. 

Τόσο στο στάδιο της προπάχυνσης όσο και σε εκείνο της
πάχυνσης, στους  χοίρους χορηγείται μίγμα ξηράς τρο-
φής αναμεμειγμένο με ορρό γάλακτος (υγρή διατροφή)
αυξάνοντας την ελκυστικότητα της ζωοτροφής και παράλ-
ληλα συμβάλλοντας στην οικολογική διαχείριση του τυρό-
γαλου. Το σύστημα τροφοδοσίας υγρής διατροφής είναι
απόλυτα αυτοματοποιημένο και ελέγχεται από το ανάλογο
software εξασφαλίζοντας την εξοικονόμηση χρόνου και
εργατικών, την σίτιση των χοίρων σε προκαθορισμένο
χρόνο όπως και την σωστή σχέση ορού γάλακτος και ξη-
ράς τροφής.

Τέλος, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διατροφή αφού -ως
προτεραιότητα- χρησιμοποιούμε σιτηρά δικής μας καλ-
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λιέργειας όπως επίσης και από επιλεγμένους καλλιεργη-
τές που πληρούν στοιχειώδεις προϋποθέσεις ποιότητας.
Όλες οι εφαρμοσμένες δίαιτες, καταρτίζονται σύμφωνα
με τις ανάγκες του γενετικού υλικού και είναι προσαρμο-
σμένες στις ιδιαιτερότητες της χοιροτροφικής μας εκμε-
τάλλευσης.  

Για περισσότερες πληροφορίες ενημερωθείτε από την ιστοσε-

λίδα μας: www.akailas.com
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Εις μνήμη του Ανδρέα Μ. Καϊλά 

Την ώρα που συντάσε-
ται το κείμενο αυτό, δυ-
στυχώς έρχεται και το
κακό μαντάτο.

Ο ιδρυτής της εταιρείας
Ανδρεας Μ. Καϊλάς
αφήνει τα εγκόσμια σε
ηλικία 95 χρονών. 

Θέλουμε να πιστεύ-
ουμε ότι, ο αήμνηστος
Καϊλάς έφυγε ικανοποιημένος απο τη ζωή αφού
έχει άξιους διαδόχους.

Ό,τι είχε ξεκινήσει στη ζωή, έβλεπε πως στα χέρια
των παιδιών του επεκτεινόταν, εξιχρονιζόταν και
αποκτούσε πρωτοποριακό ρόλο στον τομέα της
γεωργοκτηνοτροφίας.

Η διεύθυνση του περιοδικού εκφράζει τα ειλικρινή
της συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλη-
πώντος.


