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Εγχώρια παραγωγή ζωοτροφών1
Η εγχώρια παραγωγή ζωοτροφών είναι εξαιρετικά περιορισμένη σε σχέση με την
υφιστάμενη ζήτηση, λόγω της μειωμένης επιτόπιας παραγωγής πρώτων υλών, σε
συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του ζωικού κεφαλαίου που έλαβε χώρα κατά την
τελευταία δεκαετία στην Κύπρο.
Σαν αποτέλεσμα, η κυπριακή αγορά ζωοτροφών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις
εισαγωγές. Το 2019, οι τελευταίες υπολογίζεται ότι κάλυψαν τις καταναλωτικές ανάγκες σε
ποσοστό 98% όσον αφορά τους σπόρους δημητριακών (κριθάρι, αραβόσιτο, σιτάρι), σε
ποσοστό 95% όσον αφορά τις πρωτεϊνούχες ζωοτροφές (όπως σογιάλευρο, άλευρο
ηλιανθόσπορου, ιχθυάλευρο) και τις ανόργανες πρώτες ύλες, σε ποσοστό 100% όσον
αφορά τα προσθετικά των ζωοτροφών και σε ποσοστό 95% όσον αφορά τις ζωοτροφές για
κατοικίδια.
Πρώτες ύλες
Λόγω του ξηροθερμικού κλίματος της Κύπρου, η εγχώρια παραγωγή πρώτων υλών
ζωοτροφών κινείται σε χαμηλά επίπεδα. Το 2018, ανήλθε σε μόλις 132.500 τόνους (εκ των
οποίων ποσοστό 53% ήταν χορτονομή), όπως φαίνεται και από τον πίνακα:
Εκτιμώμενη Εγχώρια Παραγωγή Πρώτων Υλών Ζωοτροφών 2018

Ποσότητα (τόνοι)

Κριθάρι
Σιτάρι
Πίτυρα σιταριού2
Αγροβιομηχανικά υποπροϊόντα (πούλπα εσπεριδοειδών και
σταφυλιών, ελαιοπυρήνας κ.λ.π.)
Ασβεστόλιθος (ανθρακικό ασβέστιο)
Χορτονομή (ενσίρωμα, σανός άχυρο)

20.000
2.500
10.000

ΣΥΝΟΛΟ

132.500

10.000
20.000
70.000

Πηγή: Κλάδος Αγροχημικών & Ζωοτροφών Υπουργείου Γεωργίας
Σύνθετες ζωοτροφές
Μέχρι το τέλος του 2018, στην Κύπρο λειτουργούσαν 38 εμπορικοί μύλοι ζωοτροφών
(συμπεριλαμβανομένων και των εργοστασίων παρασκευής προμιγμάτων) και 201 μύλοι σε
κτηνοτροφικές μονάδες, οι οποίοι παρήγαγαν σύνθετες ζωοτροφές για τις διάφορες
κατηγορίες ζώων, συμπεριλαμβανομένων των ζώων συντροφιάς και των
υδατοκαλλιεργειών.
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Τα στοιχεία που παρατίθενται στο συγκεκριμένο κεφάλαιο προέρχονται από τον Κλάδο
Αγροχημικών & Ζωοτροφών καθώς και από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του κυπριακού Υπουργείου
Γεωργίας.
2
Η παραγωγή τους προέρχεται κατά βάση από την επεξεργασία σιταριού το οποίο εισάγεται στην
Κύπρο ή παράγεται από τοπικά παραγόμενο σιτάρι που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση
από εταιρείες αρτοβιομηχανίας.
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Οι εμπορικοί μύλοι, που παρασκευάζουν κυρίως ζωοτροφές για μηρυκαστικά, κατείχαν το
2018 μερίδιο 55% του συνόλου της παραγωγής σύνθετων ζωοτροφών. Την ίδια χρονιά, οι
μύλοι στις κτηνοτροφικές μονάδες, που εξειδικεύονται στην παρασκευή ζωοτροφών για
πουλερικά και χοίρους, κατείχαν αντίστοιχα μερίδιο 45% της παραγωγής.

Παρασκευή σύνθετων ζωοτροφών και προμιγμάτων ανά Ποσότητα Ποσοστό %
κατηγορία ζώων 2018
(τόνοι)
Πουλερικά
152.301
20%
Πρόβατα και αίγες
152.301
20%
Αγελάδες
228.452
30%
Χοίροι
197.991
26%
Κουνέλια
15.230
2%
Ζώα συντροφιάς
3.808
0,5%
Ιχθυοκαλλιέργειες
3.808
0,5%
Άλλα ζώα (ινδόρνιθες, περιστέρια άλογα κτλ.)
7.615
1%
Γενικό σύνολο
761.505
100%
Πηγή: Κλάδος Αγροχημικών & Ζωοτροφών Υπουργείου Γεωργίας
Προσθετικές ουσίες
Στην Κύπρο λειτουργούν 3 εγκαταστάσεις παρασκευής προμιγμάτων και ανόργανων
συμπληρωματικών ζωοτροφών καθώς και μια εγκατάσταση με δυνατότητα παρασκευής
ανόργανων συμπληρωματικών ζωοτροφών. Το 2018, η συνολική παραγωγή προμιγμάτων
ανήλθε σε 1.772 τόνους, ενώ η παραγωγή ανόργανων συμπληρωμάτων σε 7.860 τόνους.

Νομικό καθεστώς για την εισαγωγή ζωοτροφών
Οι εισαγωγές ζωοτροφών στην Κύπρο διέπονται από σειρά νόμων, τους «περί Ζωοτροφών
και Προσθετικών των Ζωοτροφών Νόμους (Έλεγχος Ποιότητας, Προμήθειας και Χρήσεως)»
που εναρμονίζουν πλήρως το εθνικό καθεστώς ζωοτροφών με τους αντίστοιχους
ευρωπαϊκούς Κανονισμούς3.
Για την εφαρμογή των παραπάνω νόμων μεριμνά το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής
Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος4 (συγκεκριμένα ο Κλάδος Αγροχημικών & Ζωοτροφών ή
Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ανάλογα με το εάν οι ζωοτροφές είναι ζωικής ή μη ζωικής
προέλευσης). Οι εν λόγω φορείς διεξάγουν ετήσιους ελέγχους ποιότητας, τόσο στην αγορά
όσο και στις ίδιες τις εγκαταστάσεις του εκάστοτε παραγωγού, σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό
Κανονισμό (EE) 2017/6255.

3

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της
νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων
και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
183/2005 περί καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των ζωοτροφών, Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.
767/2009 για τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση ζωοτροφών και Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1829/2003
για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές.
4

http://www.moa.gov.cy
Κανονισμός για τους επίσημους ελέγχους και τις άλλες επίσημες δραστηριότητες που
διενεργούνται με σκοπό την εξασφάλιση της εφαρμογής της νομοθεσίας για τα τρόφιμα και τις
5
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Μητρώο παρασκευαστών/ εισαγωγέων ζωοτροφών
Προκειμένου μια κυπριακή εταιρεία να εξασφαλίσει έγκριση για την παρασκευή ή την
εισαγωγή ζωοτροφών στην κυπριακή αγορά, θα πρέπει να εγγραφεί σε ειδικό μητρώο, το
οποίο τηρεί ο προαναφερόμενος Κλάδος Αγροχημικών και Ζωοτροφών, σύμφωνα με τον
Κανονισμό (ΕΚ)183/2005 περί «καθορισμού των απαιτήσεων για την υγιεινή των
ζωοτροφών». Για την εγγραφή της, η ενδιαφερόμενη εταιρεία υποβάλλει σχετική αίτηση, η
οποία εξετάζεται από το «Συμβούλιο Ζωοτροφών και Προσθετικών των Ζωοτροφών» του
Υπουργείου Γεωργίας.
Στην επίσημη ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας είναι αναρτημένα δυο ξεχωριστά μητρώα
παρασκευαστών / εισαγωγέων - διανομέων ζωοτροφών. Από αυτά, το πρώτο αφορά τις
εταιρείες εκείνες που διαχειρίζονται ζωοτροφές (πρώτες ύλες και πρόσθετα ζωοτροφών
όπως επίσης παρασκευάσματα ή προμίγματα αυτών) οι οποίες εμπίπτουν στην κατηγορία
«υψηλού κινδύνου»6, ενώ το δεύτερο περιλαμβάνει τις εταιρείες οι οποίες διαχειρίζονται
ζωοτροφές μη υψηλού κινδύνου7. Η χορηγούμενη άδεια είναι, αντίστοιχα, 3ετούς ή 5ετούς
διάρκειας.
Σημεία Εισόδου ζωοτροφών στην Κύπρο
Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης8, τα κράτη – μέλη ορίζουν ειδικά
«Σημεία Εισόδου» στην επικράτειά τους, στα οποία διενεργείται έλεγχος των εισαγόμενων
ζωοτροφών από τα κράτη μέλη της ΕΕ αλλά και από τρίτες χώρες. Για την Κύπρο, ως
«Σημεία Εισόδου» για τις ζωοτροφές μη ζωικής προέλευσης έχουν καθοριστεί τα
παρακάτω:
Σημείο Εισόδου
Λιμένας Λάρνακας
Λιμένας Λεμεσού
Λιμένας Βασιλικού
Αεροδρόμιο Λάρνακας

Τηλ. +357
24641751
25306676
25306676
24641751

Φαξ +357
24641707
25306580
25306580
24641707

Αρμόδιος φορέας
Κλάδος Αγροχημικών
& Ζωοτροφών,
τηλ.: 22408538, Φαξ:
24641707

ζωοτροφές και των κανόνων για την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων, την υγεία των φυτών
και τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
6

Σύμφωνα με τον Κλάδο Αγροχημικών & Ζωοτροφών, στην κατηγορία πρώτων υλών ζωοτροφών
«υψηλού κινδύνου» κατατάσσονται κυρίως οι ζωοτροφές που ενδέχεται να παρουσιάσουν υψηλή
συγκέντρωση σε Αλφατοξίνη Β1, όπως το καλαμπόκι, καθώς και εκείνες που είναι ευπαθείς στη
σαλμονέλα, όπως το σογιάλευρο (βλέπε σχετικά και κεφάλαιο για τη διαδικασία ελέγχου των
εισαγόμενων ζωοτροφών).
7

Τα δυο μητρώα είναι αναρτημένα στον σύνδεσμο
http://www.moa.gov.cy/moa/da/da.nsf/page29_gr/page29_gr?OpenDocument
του Τμήματος Γεωργίας.
Κανονισμός (ΕΚ) 66/2009 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά το αυξημένο επίπεδο των επίσημων ελέγχων στις
εισαγωγές ορισμένων ζωοτροφών και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της
απόφασης 2006/504/ΕΚ.
8
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Αρμόδια Αρχή για όλα τα παραπάνω σημεία εισόδου είναι ο Κλάδος Αγροχημικών &
Ζωοτροφών του Τμήματος Γεωργίας (Υπουργείο Γεωργίας), ο οποίος και θα πρέπει να
ενημερώνεται για οποιαδήποτε επικείμενη άφιξη εισαγόμενου φορτίου.
Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Γεωργίας, οι έλεγχοι στα Σημεία Εισόδου είναι καίριας
σημασίας όχι μόνο για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας -μέσα από την πρόληψη της
εισαγωγής μολυσμένων ή ακατάλληλων ζωοτροφών- αλλά και για τη διασφάλιση της
παραγωγικότητας της ίδιας της κυπριακής κτηνοτροφίας.
Διαδικασία εισαγωγής ζωοτροφών
Για την είσοδο οποιουδήποτε φορτίου με ζωοτροφές προέλευσης ΕΕ στην κυπριακή αγορά,
ο εκάστοτε «εγκεκριμένος» εισαγωγέας9 υποχρεούται να ενημερώνει προκαταβολικά τον
αρμόδιο Κλάδο Αγροχημικών και Ζωοτροφών, αποστέλλοντας έντυπο γνωστοποίησης,
όπου σημειώνονται το σημείο εισόδου και τα βασικά χαρακτηριστικά του φορτίου (είδος,
ποσότητα, κλπ). Στη συνέχεια, ο Κλάδος Αγροχημικών και Ζωοτροφών ειδοποιεί την
αρμόδια Μονάδα Ελέγχου στα Σημεία Εισόδου για τυχόν ενέργειες.
Αντίθετα, για την είσοδο κάθε φορτίου προέλευσης εκτός ΕΕ, η διαδικασία είναι πιο
σύνθετη, καθώς ο εγκεκριμένος εισαγωγέας θα πρέπει να προσκομίζει στον Κλάδο
Αγροχημικών και Ζωοτροφών σειρά από απαιτούμενα δικαιολογητικά (όπως τιμολόγιο και
πιστοποιητικό χημικών αναλύσεων) και να καταβάλλει ειδικό τέλος, προκειμένου να
αποκτήσει σχετική έγκριση εισαγωγής.
Διαδικασία ελέγχου εισαγόμενων ζωοτροφών στα Σημείο Εισόδου
Ο έλεγχος στα Σημεία Εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας αφορά καταρχήν την
ταυτοποίηση του εισαγόμενου υλικού (εξέταση σήμανσης, συνοδευτικών εγγράφων και
σφραγίδας). Στη συνέχεια, πραγματοποιείται ο «φυσικός έλεγχος» στο περιεχόμενο του
φορτίου10 και, όπου κριθεί απαραίτητο, λαμβάνεται δείγμα για εργαστηριακή ανάλυση σε
κάποιο εθνικό εργαστήριο αναφοράς11. Η ανάλυση αφορά την ανίχνευση τυχόν
ανεπιθύμητων ουσιών πέραν των επιτρεπτών ορίων (βάσει της Οδηγίας 2002/32 EC) καθώς
και έλεγχο/επαλήθευση των υποχρεωτικών δηλώσεων της σήμανσης (βάσει του Κοινοτικού
Κανονισμού (ΕΚ) 767/2009). Για τα υλικά υψηλού κινδύνου το υλικό παραμένει δεσμευμένο
(1-5 ημέρες ανάλογα με τις ζητούμενες παραμέτρους).
Σαν γενικός κανόνας, σε εργαστηριακή ανάλυση υπόκειται το 100% των εισαγόμενων
φορτίων που περιλαμβάνουν ζωοτροφές «υψηλού κινδύνου», ενώ τα υπόλοιπα φορτία
ελέγχονται δειγματοληπτικά, βάσει ανάλυσης κινδύνου.
Ως ζωοτροφές «υψηλού κινδύνου» για το κυπριακό Υπουργείο Γεωργίας θεωρούνται, κατά
προτεραιότητα, ο αραβόσιτος και ο βαμβακόσπορος (με τα προϊόντα και υποπροϊόντα
9

Εισαγωγέας ο οποίος είναι ήδη καταχωρημένος στο ειδικό μητρώο του Υπουργείου Γεωργίας, όπως
προαναφέραμε στο οικείο κεφάλαιο.
10
Όταν πρόκειται για φορτία πλοίων, συνήθως ο φυσικός έλεγχος πραγματοποιείται εντός του
πλοίου ή της λιμενικής αποθήκης, όπου μεταβαίνει ο αρμόδιος επιθεωρητής ζωοτροφών. Με πλοίο
εισάγονται στην Κύπρο κυρίως οι βασικές πρώτες ύλες ζωοτροφών, όπως κριθάρι, αραβόσιτος,
σιτάρι, σόγια, μηδικάλευρο και άλευρο ηλιανθόσπορου.
11
Τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς της Κύπρου είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα των Κτηνιατρικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας και συγκεκριμένα στον σύνδεσμο
http://www.moa.gov.cy/moa/vs/vs.nsf/All/0D2286833516FD51C225769A0033570A/$file/designated
%20nrls%202018.pdf
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τους), καθώς στο παρελθόν (το 2008 καθώς και τη διετία 2012-2013) εντοπίστηκαν φορτία
των σπόρων αυτών με πολύ υψηλή συγκέντρωση σε Αφλατοξίνη Β1. Ειδικά την περίοδο
2012-2013, ο Κλάδος Αγροχημικών αναφέρει ότι τα εν λόγω φορτία προήλθαν κυρίως από
τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Ρουμανία, λόγω των συνθηκών αυξημένης ξηρότητας που
επικρατούσαν τότε στην περιοχή των Βαλκανίων (και η οποία ευνοεί την ανάπτυξη του
συγκεκριμένου μύκητα).
Επίσης, στις ζωοτροφές «υψηλού κινδύνου» κατατάσσονται το σογιάλευρο, το
συμπύκνωμα πρωτεϊνών σπερμάτων σόγιας, το άλευρο φύτρων κυάμοψης και το
ιχθυάλευρο, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε πρωτεΐνη (>40%), που ευνοεί την
ανάπτυξη σαλμονέλας.
Εφόσον τα αποτελέσματα των εργαστηριακών αναλύσεων είναι ικανοποιητικά, το υπό
έλεγχο φορτίο αποδεσμεύεται και τίθεται στη διάθεση του εισαγωγέα. Σε αντίθετη
περίπτωση, ακολουθεί νέος έλεγχος και, ανάλογα με την περίπτωση, το ακολουθούνται οι
πρόνοιες του Κοινοτικού Κανονισμού (ΕΕ)2017/625 (καταστροφή, επανεξαγωγή, άλλη
χρήση κ.ά.).
Τα κυριότερα είδη ζωοτροφών που εισάγει η Κύπρος
Οι ζωοτροφές που εισάγει η Κύπρος ανήκουν, κυρίως, στις κατηγορίες «σπόροι
δημητριακών» καθώς και «ελαιούχοι σπόροι & καρποί».
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Γεωργίας, το 2019 οι «σπόροι δημητριακών»
κατέλαβαν ποσοστό 69% επί του συνόλου, ενώ ακολούθησαν οι «ελαιούχοι σπόροι και
καρποί», με 24%. Οι υπόλοιπες κατηγορίες, όπως κόνδυλοι & ρίζες, συγκομιζόμενες
χορτονομές, προσθετικές ουσίες, κ.ά., είχαν πολύ χαμηλότερα ποσοστά στο σύνολο των
εισαγόμενων ζωοτροφών.
Το μερίδιο που καταλαμβάνει η κάθε κατηγορία ζωοτροφών και η οποία αποτυπώνεται στο
παρακάτω γράφημα παραμένει σταθερό τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με το Τμήμα
Γεωργίας.
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Συγκομιζόμενες
χορτονομές
1%
Κόνδυλοι,
Ρίζες
4%

Προσθετικές
Ουσίες
Άλλα
1%
1%

Ελαιούχοι
Σπόροι και
Καρποί
24%
Σπόροι
Δημητριακών
69%

Ποιες κατηγορίες ζωοτροφών εισήγαγε η
Κύπρος το 2019
Πηγή: Τμήμα Γεωργίας
Σε ό,τι αφορά την προέλευση των εισαγόμενων ζωοτροφών, 47% από αυτές το 2019
προήλθαν από κράτη – μέλη της ΕΕ και 53% από τρίτα κράτη (υπολογισμός σε όρους
ποσότητας). Η συγκεκριμένη αναλογία δεν παρουσιάζει αξιόλογες μεταβολές, κατά τα
τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει το Τμήμα Γεωργίας. Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικά η
εισαχθείσα ποσότητα ανά κατηγορία καθώς και τα ποσοστά ευρωπαϊκής ή μη προέλευσης.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ 2019
Είδος ζωοτροφής

Ποσοστό
Ποσότητα
Ποσοστό
προερχόμενο από
σε τόνους
προερχόμενο από ΕΕ
τρίτες χώρες

Σπόροι Δημητριακών και
466.355,03
προϊόντα αυτών
Ελαιούχοι Σπόροι & Καρποί και
164.936,41
Προϊόντα Αυτών
Ψυχανθή, προϊόντα και
141,57
Υποπροϊόντα αυτών
Λοιποί Σπόροι και Καρποί,
301,18
προϊόντα και Υποπροϊόντα Αυτών
Συγκομιζόμενες χορτονομές,
συμπεριλαμβανομένων των
5.669,40
χονδροειδών, και προϊόντα τους
Προϊόντα Χερσαίων Ζώων
1.154,76
Ψάρια και άλλα Θαλάσσια Ζώα
2.389,45
προϊόντα και Υποπροϊόντα Αυτών

41%

59%

82%

18%

13%

87%

0%

100%

0%

100%

66%

34%

4%

96%
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Ανόργανες Ύλες

3.747,11

8%

92%

Κόνδυλοι, Ρίζες και προϊόντα τους
Προσθετικές Ουσίες (Αυτούσια
Προσθετικά και Προμίγματα)

28.546,66

100%

0%

4.201,27

12%

88%

ΣΥΝΟΛΟ

677.442,84

53%

47%

Πηγή: Τμήμα Γεωργίας Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος

Η πορεία των κυπριακών εισαγωγών ζωοτροφών κατά την τελευταία δεκαετία
Η πορεία που ακολουθούν οι κυπριακές εισαγωγές ζωοτροφών12 κατά την τελευταία
δεκαετία (2010 – 2019) είναι ελαφρά ανοδική, με έντονες, ωστόσο, διακυμάνσεις. Ειδικά
κατά την διετία 2018 – 2019, οι εισαγωγές παρουσιάζουν μείωση.
Συγκεκριμένα, το 2019, οι εισαγωγές ζωοτροφών στην Κύπρο ανήλθαν σε 677,443 χιλ.
τόνους, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 11% έναντι του 2018 και 12% έναντι του
2017, αντίστοιχα. Η μείωση αυτή αποδίδεται κυρίως στις αυξημένες βροχοπτώσεις των
υδρολογικών ετών 2017/18 και 2018/19, που επέφεραν, σημαντική αύξηση στην επιτόπια
παραγωγή σιτηρών και ενίσχυσαν, αντίστοιχα, την επάρκεια της κυπριακής αγοράς σε
πρώτες ύλες ζωοτροφών.
Σε ό,τι αφορά την προέλευση των ζωοτροφών που εισάγονται στην Κύπρο, παρατηρούμε
ότι, από το 2010 μέχρι και το 2014, οι προμηθευτές της κυπριακής αγοράς ήταν, στην
πλειοψηφία τους, κράτη – μέλη της ΕΕ.
Ωστόσο, ειδικά τα τελευταία χρόνια (2017-2018-2019) η εικόνα αυτή έχει αντιστραφεί.
Συγκεκριμένα, το 2019, από την ΕΕ προήλθε το 47% των εισαγόμενων ζωοτροφών, έναντι
53% που προήλθε από τρίτες χώρες. Για το 2018, τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 45% (ΕΕ) και
55% (τρίτες χώρες), ενώ για το 2017 ανήλθαν σε 41% (ΕΕ) και 59% (τρίτες χώρες),
αντίστοιχα.

12

Η πορεία των κυπριακών εισαγωγών ζωοτροφών έχει υπολογιστεί σε όρους ποσότητας (και όχι
αξίας), καθώς το αρμόδιο Τμήμα Γεωργίας, απ’ όπου αντλήθηκαν τα αναγραφόμενα στοιχεία,
καταγράφει μόνο την ποσότητα των ζωοτροφών που φτάνουν στα «σημεία εισόδου» από κράτη –
μέλη της ΕΕ (βάσει του σχετικού Ν.13(Ι)/1993), καθιστώντας αδύνατο τον υπολογισμό του συνόλου
της αξίας από κ-μ εντός και εκτός ΕΕ.
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.

Εισαγωγές ζωοτροφών στην κυπριακή αγορά 2010-2019
900.000,00
800.000,00

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΟΝΟΥΣ
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Ζωοτροφές από ΕΕ

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

281.516,61 471.727,24 399.799,74 394.690,57 430.550,80 267.303,99 345.177,39 314.412,86 345.190,00 319.284,80

Ζωοτροφές από τρίτες χώρες 255.883,00 245.346,00 202.039,00 184.342,77 322.511,23 331.567,23 328.626,47 452.012,24 416.315,20 358.158,04
Σύνολο

537.399,61 717.073,24 601.838,74 579.033,34 753.062,03 598.871,22 673.803,86 766.425,10 761.505,20 677.442,84

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος,
Επεξεργασία στοιχείων από Εκθέσεις Πολυετούς Εθνικού Σχεδίου Ελέγχου Ετών 2010 - 2019
Τα αναγραφόμενα στοιχεία καλύπτουν το σύνολο των επιμέρους κατηγοριών ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων των προσθετικών ουσιών.
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Οι κυριότεροι προμηθευτές της κυπριακής αγοράς
Α. Οι κυριότεροι προμηθευτές στα προϊόντα του κωδ. HS 2313
Τα προϊόντα του κωδ. 23 (υπολείμματα των βιομηχανιών διατροφής – τροφές
παρασκευασμένες για ζώα) καλύπτουν ποσοστό 40% του συνόλου των εισαγόμενων
ζωοτροφών στην Κύπρο, σύμφωνα με τα στοιχεία του Τμήματος Γεωργίας για το 2019.
Οι συνολικές εισαγωγές της Κύπρου για το έτος 2019 στον συγκεκριμένο κωδικό ανήλθαν
σε 120,5 εκ. Ευρώ. Επί του συνόλου αυτού, η Ελλάδα καταλαμβάνει την θέση του 3ου
κυριότερου προμηθευτή της κυπριακής αγοράς, με μερίδιο 9%, που αντιστοιχεί σε
εξαγωγές ύψους 10,745 εκ. Ευρώ. Της Ελλάδας προηγήθηκαν, το ίδιο έτος, η Αργεντινή (με
27% και εξαγωγές ύψους 31,934 εκ. Ευρώ) και η Ισπανία (με μερίδιο 20% και εξαγωγές
ύψους 23,787 εκ. Ευρώ).

Εισαγωγές προϊόντων κωδ. 23 στην Κύπρο
2019
ΆΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ
16%
ΓΑΛΛΙΑ
3%
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
3%
ΒΕΛΓΙΟ
3%
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
3%
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
4%
ΙΤΑΛΙΑ
5%
ΡΩΣΙΑ
7%

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
27%

ΙΣΠΑΝΙΑ
20%
ΕΛΛΑΔΑ
9%

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, υπολογισμός σε όρους αξίας
Σε βάθος δεκαετίας (2010-2019), η Ελλάδα κατείχε κυρίως τη θέση του τρίτου
σημαντικότερου προμηθευτή της κυπριακής αγοράς στον κωδ. 23.
Επίσης, όπως παρατηρούμε από το σχετικό γράφημα, η οικονομική κρίση του 2013 είχε ως
συνέπεια την κατακόρυφη πτώση των εισαγωγών από την Αργεντινή (λόγω των τότε
περιορισμών στην αποστολή εμβασμάτων) και την αντίστοιχη άνοδο των εισαγωγών από
την Ισπανία. Έκτοτε, οι δυο αυτές χώρες εναλλάσσονται στην πρώτη και δεύτερη θέση των
προμηθευτών της κυπριακής αγοράς.
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Η παρούσα ανάλυση (κυριότεροι προμηθευτές) στηρίζεται στους δασμολογικούς κωδικούς 23
(υπολείμματα των βιομηχανιών διατροφής – τροφές παρασκευασμένες για ζώα και 100590
(αραβόσιτος) οι οποίοι μαζί αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% του συνόλου των εισαγόμενων
ζωοτροφών στην κυπριακή αγορά. Ο λόγος που ακολουθείται η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση
είναι ότι η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου δεν παρέχει στοιχεία για το σύνολο του κλάδου των
ζωοτροφών.
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ (ΚΩΔ. 23) ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2010-2019
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
Σε ό,τι αφορά τις συγκεκριμένες κατηγορίες ζωοτροφών ανά προμηθευτή, αναφέρουμε ότι
το 2019, η Αργεντινή και η Ισπανία εξήγαγαν στην Κύπρο κυρίως πίτες σογιέλαιου (κωδ.
2304), καταλαμβάνοντας μερίδια 72% και 21%, αντίστοιχα, επί του συνόλου των εισαγωγών
του εν λόγω προϊόντος (που ανήλθαν σε 44,3 εκ. Ευρώ). Η Ελλάδα εξήγαγε κυρίως πίτουρα
(κωδ. 2302), με μερίδιο 71% επί του συνόλου των εισαγωγών, η Ρωσία πίτες φυτικών
ελαίων (κωδ. 2303), με μερίδιο 40% επί του συνόλου και η Ιταλία επίσης πίτουρα (κωδ.
2302), με ποσοστό 27% επί του συνόλου των εισαγωγών.
Β. Οι κυριότεροι προμηθευτές σε αραβόσιτο (κωδ. 100590)
Ο αραβόσιτος αποτελεί το κυριότερο προϊόν εισαγωγής της Κύπρου στην κατηγορία των
ζωοτροφών, αφού καταλαμβάνει ποσοστό 70% στους συνολικά εισαγόμενους σπόρους
δημητριακών και ποσοστό 44% επί του συνόλου των εισαγόμενων ζωοτροφών, σύμφωνα
με τα στοιχεία του Τμήματος Γεωργίας για το 2019.
Όπως φαίνεται στο γράφημα, οι κυριότεροι προμηθευτές της κυπριακής αγοράς σε
αραβόσιτο είναι, κατά σειρά, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μολδαβία, με την Ελλάδα να
καταλαμβάνει μόλις ποσοστό 1% επί του συνόλου των εισαγωγών του συγκεκριμένου
προϊόντος (υπολογισμός σε όρους αξίας).
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Εισαγωγές αραβόσιτου για κτηνοτροφική
χρήση στην Κύπρο 2019
ΣΕΡΒΙΑ
4%
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Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου, υπολογισμός σε όρους αξίας

Αναλυτικότερα, το 2019 η Κύπρος εισήγαγε συνολικά 53,535 εκ. Ευρώ σε αραβόσιτο, με μια
μέση τιμή των 0,170 Ευρώ/kg. Από την Ελλάδα εισήγαγε αραβόσιτο αξίας 273 χιλ. Ευρώ, ο
οποίος, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα, είχε μέση τιμή 0,4 Ευρώ/kg. Η τιμή αυτή
είναι υπερδιπλάσια από τη μέση τιμή των κυριότερων προμηθευτών (Βουλγαρία,
Ρουμανία, Μολδαβία).

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ 2019
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΣΕΡΒΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΤΗΤA ΣΕ KG ΑΞΙΑ ΑΝΑ KG
14.632.396
14.327.748
13.427.580
8.614.902
2.099.306
272.917
4.954
1.530

88.280.358
85.354.695
77.601.453
49.923.527
11.730.510
655.280
6.350
755

0,166 €
0,168 €
0,173 €
0,173 €
0,179 €
0,416 €
0,780 €
2,026 €

53.535.540

313.335.898

0,170 €

Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου
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Οι ελληνικές εξαγωγές στην κυπριακή αγορά

Α. Ελληνικές εξαγωγές κωδ. 23
Οι ελληνικές εξαγωγές των προϊόντων του κωδ. 23 στην Κύπρο δεν παρουσιάζουν σταθερή
πορεία. Το 2019, ανήλθαν σε 10,74 εκ. Ευρώ, καταγράφοντας μείωση της τάξης του 9%
συγκριτικά με το 2018. Αντίθετα η ετήσια μεταβολή τους σε όρους ποσότητας ήταν θετική
και ανήλθε σε +5% (που αναλύεται σε εξαγωγές 17 εκ. τόνων το 2019 έναντι 16,3 εκ. το
2018).
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΩΔ. 23 ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Έτος

Ποσότητα
σε κιλά

Μεταβολή
%

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

6.092.086
9.487.011
18.976.298
21.925.515
18.792.598
10.828.190
12.444.838
8.160.254
16.264.967
17.027.018

56%
100%
16%
-14%
-42%
15%
-34%
99%
5%

Αξία σε
Ευρώ

Μεταβολή
%

5.156.822
6.919.145
34%
10.231.251
48%
12.771.653
25%
10.486.500
-18%
6.550.943
-38%
7.929.641
21%
6.629.283
-16%
11.806.819
78%
10.744.854
-9%
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Σε ό,τι αφορά τις αντίστοιχες κυπριακές εξαγωγές στην Ελλάδα, αυτές κινούνται σε
χαμηλότερα επίπεδα. Το 2019, ανήλθαν σε 3,945 εκ. Ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 34,6%
(1,366 εκ. Ευρώ) ήταν επανεξαγωγές και, αντίστοιχα, ποσοστό 65,4% ήταν εξαγωγές
επιτόπια παραχθέντων προϊόντων.
Β. Ελληνικές εξαγωγές αραβόσιτου
Οι ελληνικές εξαγωγές αραβόσιτου στην Κύπρο παρουσιάζουν ιδιαίτερα έντονες
διακυμάνσεις. Το 2019, ανήλθαν σε 212 χιλ. Ευρώ, καταγράφοντας πτώση της τάξης του
90% συγκριτικά με το 2018. Οι διακυμάνσεις αυτές οφείλονται, σύμφωνα με τους
εισαγωγείς, στο γεγονός ότι η ελληνική παραγωγή καλαμποκιού είναι περιορισμένη και
προορίζεται, στην πλειοψηφία της, στην κάλυψη των αναγκών της εγχώριας αγοράς. Υπό
αυτήν την έννοια, η Ελλάδα εξάγει καλαμπόκι μόνο τις χρονιές κατά τις οποίες έχει
περίσσευμα παραγωγής και, ταυτόχρονα, μπορεί να το προωθήσει στην Κύπρο σε τιμή που
να ανταγωνίζεται τους κύριους προμηθευτές, Βουλγαρία, Ρουμανία και Μολδαβία.
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ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ
Έτος
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Ποσότητα
σε κιλά
Μ/Δ
9.715.767
28.533.738
15.706.973
6.380.354
5.305.515
2.050
541.277
683.943
655.280

Μεταβολή
%

194%
-45%
-59%
-17%
26304%
26%
-4%

Αξία σε
Μεταβολή
Ευρώ
%
Αξία/kg
Μ/Δ
2.185.631
0,22 €
7.192.400
229%
0,25 €
3.508.051
-51%
0,22 €
1.304.921
-63%
0,20 €
970.359
-26%
0,18 €
1.938
0,94 €
212.152
10847%
0,39 €
269.128
27%
0,39 €
272.917
1%
0,42 €
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου

Τρέχουσες τάσεις της κυπριακής αγοράς
Συρρίκνωση εγχώριας παραγωγής: Η εγχώρια παραγωγή ζωοτροφών διαρκώς
συρρικνώνεται, λόγω των μη ευνοϊκών κλιματολογικών συνθηκών, όπως προαναφέραμε.
Σαν αποτέλεσμα, αυξάνεται σταδιακά το κόστος παραγωγής των εγχώριων πρώτων υλών
και, ταυτόχρονα, η εξάρτηση από τις εισαγωγές. Το γεγονός αυτό επηρεάζει αρνητικά και
άλλους διατροφικούς κλάδους, όπως εκείνους του κρέατος και των γαλακτοκομικών.
Σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά, εκτιμάται ότι οι ζωοτροφές ευθύνονται για το 60% του
συνολικού κόστους παραγωγής του γάλακτος και των προϊόντων του. Η επιτόπια παραγωγή
ζωοτροφών καλύπτει μόλις 30% των αναγκών των κτηνοτροφικών μονάδων, ενώ για το
υπόλοιπο 70% οι κτηνοτρόφοι καταφεύγουν στις εισαγωγές. Κατά συνέπεια, τα επιτόπια
γαλακτοκομικά προϊόντα είναι αρκετά ακριβότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
Βιολογικές ζωοτροφές: Την τελευταία δεκαετία, η κυπριακή αγορά παρουσιάζει μια
ελαφρά αυξητική τάση στην παραγωγή – εισαγωγή βιολογικών ζωοτροφών, η οποία,
ωστόσο, κινείται με πολύ αργούς ρυθμούς και παραμένει ακόμη σε χαμηλά επίπεδα. Το
γεγονός αυτό οφείλεται σε σειρά από παράγοντες, όπως στην ανεπαρκή ευαισθητοποίηση
των καταναλωτών, στο υψηλότερο κόστος των βιολογικών προϊόντων έναντι των
συμβατικών καθώς και στην εμπιστοσύνη που επιδεικνύουν οι καταναλωτές όσον αφορά
τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα.
COVID – 19: Σύμφωνα με τους εισαγωγείς, η αγορά ζωοτροφών έχει μείνει ανεπηρέαστη
από τις επιπτώσεις της πανδημίας, αφού εξακολουθεί να κινείται όπως ακριβώς κινούνταν
πριν από αυτήν.
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ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
AGROMEDICA
C.P PETROEBORIKI LTD
CYPRUS COMPOUND
FODDERS CO LTD
IAGOS TRADING LTD
KATYON TECHNOLOGIES
LIFEFARMA LTD
M. D. CYPRUS SOYA LTD
N.C EZOOTECHNICA LTD

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ
Δ/ΝΤΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Δ/ΝΤΗΣ

ΤΗΛ +357

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΕΒΕΡΗΣ Δ/ΝΤΗΣ

22752277

ΠΟΛΗ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

E-Mail

24-815084

ΛΑΡΝΑΚΑ

https://agromedica.com/

info@agromedica.com

22499389

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

http://www.petroemboriki.com/Home.aspx

cpap@cytanet.com.cy

JOHN ANDRONIKOU Δ/ΝΤΗΣ
22 427444
VICTOR KONOREV Δ/ΝΤΗΣ
22010150
ΘΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ 22347440
ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΚΡΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
25578595
ΝΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ Δ/ΝΤΗΣ
24524152
ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑ
OSMOS INVESTMENTS LTD
25730061
Δ/ΝΤΡΙΑ
PANCHRIS GROUP-ΚΟΚΙΤΑ
ΠΑΡΗΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
24813333
PHARMAVET
ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ/ΝΤΡΙΑ
99416316
PHOSINTTRADING
25 50 82 00
PREMIER SHUKUROGLOU
ΕΡΙΚ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ Δ/ΝΤΗΣ
22 815353
CYPRUS
PROVITA LTD
ΙΟΥΛΙΟΣ ΜΑΡΚΙΔΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
25561005
SOPAZ LTD
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΛΑΣ Δ/ΝΤΗΣ
22793200
STAVRINIDES SPYROS
22447464/
ΧΡΙΣΤΟΣ ΖΑΝΕΤΤΟΣ Δ/ΝΤΗΣ
CHEMICALS
22431951
TSAPPIS GEORGIOS
ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΠΠΗ Δ/ΝΤΡΙΑ
24721366
ZOOTROPHES LTD
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΑΓΚΑΣΤΙΝΙΩΤΗΣ
VITATRACE NUTRITION LTD
22426527
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
25221543/
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΞΑΝΤΡΗΣ Δ/ΝΤΗΣ
ΞΑΝΤΡΗΣ
99937145

FAX +357

22754897

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

22313802
22877027
25567017
24524153

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΑΡΝΑΚΑ

25730060

ΛΕΜΕΣΟΣ

24813377
25 50 82 01

ΛΑΡΝΑΚΑ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΛΕΜΕΣΟΣ

www.phosinttrading.com

info@panchris.com
aypavlos@cytanet.com.cy
manager1@phosinttrading.com

22482331

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

www.premier.com.cy

contact@premier.com.cy

25561005
22678919

ΛΕΜΕΣΟΣ
ΛΕΥΚΩΣΙΑ

provita@theodossiou.com
d.koulas@sopazltd.com

22433416

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

chemicals@stavrinides.com.cy

24722272

ΛΑΡΝΑΚΑ

www.championpetfood.com

gtsappis@cytanet.com.cy

22498325

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

www.vitatrace.com

reception@vitatrace.com

ΛΕΜΕΣΟΣ

severisdz@gmail.com
http://iagos.com.cy
https://katyontech.com/
www.lifepharma.com.cy
www.cysoya.com
www.ncezootechnica.com

info@iagos.com.cy
victor.konorev@katyontech.com
info@lifepharma.com.cy
stavros.makris@cysoya.com
ncezoote@ncezoote-cy.com
fotini.loumbardia@gmail.com

www.panchris.com

xantris@cytanet.com.cy
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