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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ 

 
Σε κάθε στρέμμα φυτεύονται 160-200 δέντρα μουριάς και εκτρέφονται από αυτά 4 

κουτιά μεταξόσπορου. Επιπλέον, οι δαπάνες για την καλλιέργεια ενός στρέμματος μουριάς 
ανέρχονται στα 100€ ανά έτος. Η αμοιβή ενός εργάτη ανέρχεται στα 30€ την ημέρα. Κάθε 
κουτί περιέχει 20.000 αυγά και για την εκτροφή τους απαιτείται επιφάνεια 20m2 και 500 
κιλά φύλλα μουριάς. Από κάθε κουτί μεταξόσπορου (20.000 αυγά) παράγονται κατά μέσο 
όρο 25 κιλά νωπά κουκούλια. Η συνδεδεμένη ενίσχυση της παραγωγής κουκουλιών 
κυμαίνεται κατά μέσο όρο 150€ ανά κουτί, ενώ τα κουκούλια πωλούνται στην τιμή των 5€ 
ανά κιλό. Παρακάτω αναλύονται τέσσερεις σηροτροφικές μονάδες με διαφορετικό μέγεθος 
παραθέτοντας τα βασικότερα οικονομικά στοιχεία. 
 

1. ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 20 ΚΟΥΤΙΩΝ ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 

Απαιτήσεις σε μουριές: 20κουτιά/4 κουτιά ανά στρ.=5 στρ.  
Δαπάνες καλλιέργειας: 5στρ.*100€ 

-500 

Αγορά μεταξόσπορου 20 κουτιά*12=240 -240 

Απαιτήσεις σε επιφάνεια: 70 m2  

Απαιτήσεις σε εργασία: 25 μέρες 
Δαπάνες εργασίας: 25ημ.*30€ ανά ημ. 

 
-750 

Δαπάνες υλικών (αναλώσιμα, υλικά κλαδώματος κλπ.) -100 

Έσοδα από πώληση κουκουλιών: 20 κουτιά*25kg=500kg*5€= 
Έσοδα από επιδότηση: 20κουτιά*150€= 

2.500 
3.000 

Σύνολο κέρδους 3.910 

 
 

2. ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 50 ΚΟΥΤΙΩΝ ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 

Απαιτήσεις σε μουριές: 50κουτιά/4 κουτιά ανά στρ.=12,5 στρ.  
Δαπάνες καλλιέργειας: 12,5στρ.*100€ 

 
-1.250 

Αγορά μεταξόσπορου 50 κουτιά*12=600 -600 

Απαιτήσεις σε επιφάνεια: 154 m2  

Απαιτήσεις σε εργασία: 50 μέρες 
Δαπάνες εργασίας: 50ημ.*30€ ανά ημ. 

 
-1.500 

Δαπάνες υλικών (αναλώσιμα, υλικά κλαδώματος κλπ.) -250 

Έσοδα από πώληση κουκουλιών: 50 κουτιά*25kg=1250kg*5€= 
Έσοδα από επιδότηση: 50κουτιά*150€= 

6.250 
7.500 

Σύνολο κέρδους 10.150 
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3. ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 100 ΚΟΥΤΙΩΝ ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 

Απαιτήσεις σε μουριές: 100κουτιά/4 κουτιά ανά στρ.=25 στρ.  
Δαπάνες καλλιέργειας: 25στρ.*100€ 

 
-2.500 

Αγορά μεταξόσπορου 100 κουτιά*12=1.200 -1.200 

Απαιτήσεις σε επιφάνεια: 300 m2  

Απαιτήσεις σε εργασία: 104 μέρες 
Δαπάνες εργασίας: 104ημ.*30€ ανά ημ. 

 
-3.120 

Δαπάνες υλικών (αναλώσιμα, υλικά κλαδώματος κλπ.) -500 

Έσοδα από πώληση κουκουλιών: 100 κουτιά*25kg=2500kg*5€= 
Έσοδα από επιδότηση: 100κουτιά*150€= 

12.500 
15.000 

Σύνολο κέρδους 20.180 

 
 
4. ΜΟΝΑΔΑ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 200 ΚΟΥΤΙΩΝ ΜΕΤΑΞΟΣΠΟΡΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (€) 

Απαιτήσεις σε μουριές: 200κουτιά/4 κουτιά ανά στρ.=50 στρ.  
Δαπάνες καλλιέργειας: 50στρ.*100€ 

 
-5.000 

Αγορά μεταξόσπορου 200 κουτιά*12=2400 -2.400 

Απαιτήσεις σε επιφάνεια: 610m2  

Απαιτήσεις σε εργασία: 180 μέρες 
Δαπάνες εργασίας: 180ημ.*30€ ανά ημ. 

 
-5.400 

Δαπάνες υλικών (αναλώσιμα, υλικά κλαδώματος κλπ.) -1.000 

Έσοδα από πώληση κουκουλιών: 200 κουτιά*25kg=5.000kg*5€= 
Έσοδα από επιδότηση: 200κουτιά*150€= 

25.000 
30.000 

Σύνολο κέρδους 41.200 

 
 

 

 


