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Τεχνικός Σύμβουλος Συνεταιρισμού Δημητριακών και Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς  



Τεχνικός Σύμβουλος 
• παροχή τεχνικών συμβουλών (αξιολόγηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας και 

προτάσεις βελτίωσης) και κατάρτιση, ενημέρωση σε θέματα αγροτικής 
οικονομίας. 

• παροχή συμβουλών για την καλύτερη διαχείριση των εκτροφών και ενημέρωση 
πάνω σε νέες τεχνολογίες. 

• συλλογή – τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων, ατομικός έλεγχο της 
ποιοτικής και ποσοτικής απόδοσής τους και εκτίμηση των γενετικών αξιών τους. 

• καθορισμός των βελτιωτικών στόχων του προγράμματος γενετικής βελτίωσης. 
• εντοπισμός και επιλογή των κατάλληλων ζώων – γεννητόρων. 
• αναπαραγωγική διαχείριση, προγραμματισμένες συζεύξεις και προώθηση της 

τεχνητής σπερματέγχυσης στις εκτροφές. 
• ανάλυση των στοιχείων γενεαλογίας και ελέγχου αποδόσεων και παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων. 
• διαχείριση των εκτροφών. 
• παραγωγή και οργάνωση της διάδοσης του καταλληλότερου γενετικού υλικού. 
• ενημέρωση των κτηνοτρόφων για όλα τα παραπάνω. 

 



Συμβουλευτικό έργο - Έννοια 

• Άτυπη εκπαιδευτική διαδικασία 
• Συμβουλές, πληροφορίες 

• Επίλυση προβλημάτων 

• Αύξηση αποτελεσματικότητας 

• Βελτίωση βιοτικού επιπέδου 

• Αλλαγή προοπτικών 

• Αμφίδρομη διαδικασία 
συνεργασίας 



Συνεργασία … 

… προέκυψε από την ερευνητική συνεργασία 
του  

– Εργαστηρίου Γεωργικών Εφαρμογών και 
Αγροτικής Κοινωνιολογίας με τον  

– Αγροτικό Συνεταιρισμό Δημητριακών & 
Κτηνοτροφικών Προϊόντων Καστοριάς καθώς 
επίσης και με το  

– Κέντρο Ζωικών Γενετικών Πόρων Θεσσαλονίκης.  



Πλαίσιο Συνεργασίας 

Ομάδα 
Κτηνοτρόφων 

Συνεται
ρισμός 

Α.Π.Θ. 

Καταναλωτές 
+ Κοινωνία 

Κ.Ζ.Γ.Π.Θ. 



Σκοπός συνεργασίας … 

• … είναι ο σχεδιασμός ενός πλάνου διάχυσης 
των καινοτομιών που αναπτύσσονται, σε 
συλλογικό επίπεδο.  

• Ενθάρρυνση κτηνοτρόφων να δεχθούν 
αλλαγές 

• Διάδοση αποτελεσμάτων έρευνας – 
πληροφόρηση 

• Οργανωτική-διαχειριστική βοήθεια 
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Τυποποίηση καταναλωτών 

 



Μοντελοποίηση συμπεριφοράς 



 

Συμμετοχή 
σε εκθέσεις 



Εμπιστοσύνη 

Τοπική 
ανάπτυξη 

Συμφωνία Συνεργασία 

Ποιότητα 



ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ΓΕΥΣΤΙΚΟ ΤΕΣΤ 



Ερευνητικό πλαίσιο 

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
• Πληθυσμός: 300 άτομα 
• Δείγμα: 100 άτομα 
• Από όλη τη χώρα 

 
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (εις βάθος) 
• Δείγμα: 20 άτομα 
• Επιστήμονες: α) 

τεχνολογίας τροφίμων, β) 
αγροτικής οικονομίας και γ) 
κτηνίατροι 
 















Διακριτή γεύση 



Καλύτερη γεύση από το συμβατικό 



Πρόθεση αγοράς και κατανάλωσης 
(στην υφιστάμενη τιμή) 



Πρόθεση αγοράς και κατανάλωσης 
(σε υψηλότερη τιμή) 



Κριτήρια επιλογής κρέατος 

 



Συχνότητα κατανάλωσης κρέατος 



Βαθμός ικανοποίησης από βοδινό 
κρέας 



Επίπεδο ενημέρωσης 



Σημείο αγοράς κρέατος 



Συμπεράσματα 

• Πρώτη εντύπωση θετική 

• Υπάρχει ενδιαφέρον 

• Απαιτείται ενημέρωση 

• Δυνατά σημεία (γεύση & ελευθέρα βοσκή) 

• Θα μπορούσε ίσως να διατεθεί σε υψηλότερη 
τιμή (υπό όρους) 

• Έμφαση στα τοπικά χαρακτηριστικά 

• Απαιτείται ευρύτερη έρευνα 
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Eυχαριστώ θερμά !!! 

www.gred-cow.gr 
tassosm@auth.gr 



 



 



 



 



 



 



 


