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Περίγραμμα Παρουσίασης 

• Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της κλιματικής αλλαγής 

• Η αμφίδρομη σχέση μεταξύ ζωικής παραγωγής και 

κλιματικής αλλαγής 

• Ο ρόλος της έρευνας και οι δυνατότητες εφαρμογής της – 

iSAGE και SMARTER 

• Εστιάζοντας στην Ελλάδα 

• Συμπεράσματα και προτάσεις 
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Το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής 

 

• Βρίσκεται στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας 

• Απασχολεί κυβερνήσεις και διεθνείς οργανισμούς 

• Εξελίσσεται σε απειλή για το παγκόσμιο οικοσύστημα 
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Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της κλιματικής αλλαγής 
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Τα εκτρεφόμενα ζώα 

Τον Κτηνοτρόφο 

Την πολιτική 

Τον καταναλωτή 

Το σχεδιασμό και τη διαχείριση 
των συστημάτων εκτροφής 
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Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας της κλιματικής αλλαγής 

Αφορά Όλους 
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Πηγή FAO  

Η αμφίδρομη σχέση μεταξύ ζωικής παραγωγής  

και κλιματικής αλλαγής 

62.2% 7.4% 
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Κλιματική 

αλλαγή 
Επίδραση στα ζώα Επίδραση στη 

παραγωγή ζωοτροφών 

Αύξηση θερμοκρασίας και 

ακτινοβολίας 

Θερμική καταπόνηση 

Διαταραχές στη συμπεριφορά και το 

μεταβολισμό 

Παραγωγικότητα και 

ποιότητα προϊόντων 

αναπαραγωγή 

Υγεία και ευζωία των 

ζώων 

Αύξηση θερμοκρασίας, αλλαγές στη βροχόπτωση, 

ακραία καιρικά φαινόμενα 

Αλλαγές στην περίοδο ανάπτυξης και στην 

διαθεσιμότητα σε νερό  

Αλλαγές στις καλλιέργειες και τους βοσκοτόπους 

Παραγωγικότητα και 

ποιότητα χονδροειδών 

ζωοτροφών 

Παρασιτώσεις/εξωτικά νοσήματα  

Διαθεσιμότητα σε 

χονδροειδείς 

 20-30% μείωση της 

γαλακτοπαραγωγής 

•Ποιότητα γάλακτος (μείωση 

πρωτεϊνών, λίπους και αλλαγή 

στη σύνθεση των λιπαρών 

οξέων του γάλακτος 
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- Κάλυψη συνεχώς αυξανόμενων διατροφικών 

αναγκών σε προϊόντα ζωικής προέλευσης         

(π.χ. η παραγωγή κρέατος θα αυξηθεί 50% σε 

25 χρόνια) 

 

- Διαχείριση των κινδύνων και απρόβλεπτων 

καταστάσεων στη παραγωγή τροφίμων 

 

- Συμμόρφωση με τις παγκόσμιες απαιτήσεις για 

μείωση των αερίων του θερμοκηπίου από τη 

ζωική παραγωγή 

 

- Διατήρηση βιοποικοιλότητας και των 

οικοσυστημάτων παράλληλα με την παραγωγή 

τροφίμων για τον συνεχώς αυξανόμενο πληθυσμό 

του πλανήτη 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε 
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Η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να αυξηθεί 

χωρίς απαίτηση για χρήση περισσότερης καλλιεργήσιμης 

γης και με ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 

Επομένως,  

Η βιώσιμη εντατικοποίηση είναι μονόδρομος    

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε 
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Η παγκόσμια παραγωγή τροφίμων θα πρέπει να αυξηθεί 

χωρίς απαίτηση για χρήση περισσότερης καλιεργήσιμης 

γης και με ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 

Επομένως,  

Η βιώσιμη εντατικοποίηση είναι μονόδρομος    

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε 

Αύξηση της παραγωγικότητας ανά μονάδα γης ή άλλων πηγών 

 

• Βελτίωση του δείκτης μετατρεψιμότητας της τροφής 

• Ποσότητα γάλακτος/αγελάδα 

• Αριθμός χοιριδίων/χοιρομητέρα 

• Μέση ημερήσια αύξηση παχυνόμενων ζώων 

• Αύξηση ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας των ζώων 
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Βελτιωμένος  

γενότυπος 

Βελτιωμένο  

Περιβάλλον 

εκτροφής 

Ισορροπημένος 

βελτιωτικός 

στόχος 

• Παραγωγικότητα 

• Ανθεκτικότητα 

• Γονιμότητα 

• Ευζωία 

• Προσαρμοστικότητα 

• Μακροβιότητα 

• Ποιοτικά προϊόντα 

Βιωσιμότητα 

εκμετάλλευσης 

Βελτιωμένες  

αποδόσεις κι  

επιδόσεις 
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Έμφαση σε όλα τα σημαντικά 

χαρακτηριστικά των ζώων 

Ο ρόλος της έρευνας και οι δυνατότητες 

εφαρμογής της  
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Ζωικό υλικό 

Εκπαίδευση Νέες 

τεχνολογίες 

Τεχνική 

υποστήριξη 

Η έρευνα είναι μια διαχρονική διαδικασία 
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• Εστιάζουμε στη βελτίωση των συστημάτων εκτροφής για 

μεγιστοποίηση της ποσότητας παραγόμενων προϊόντων με 

λιγότερα ζώα.  

• Στοχεύουμε στο κόστος παραγωγής με ταυτοποίηση και 

βελτίωση των παραγόντων που το καθορίζουν 

• Δίνουμε έμφαση στις διαχειριστικές πρακτικές 

(αναπαραγωγή, διατροφή, σταβλισμός, άρμεγμα) για υγεία 

και ευζωία των ζώων 

Η έρευνα δίνει λύσεις στις προκλήσεις  
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Finland 
 

 

 

Greece 
 

 

 

 

 

 

Spain 

 

 

 

 

 

 

          Italy 
 

 

Turkey 
 

 

 

France 
 

 

UK 
 

 

 

iSAGE: Innovation for 

Sustainable Sheep and 

Goat Production in Europe 

Καινοτομίες για τη βιώσιμη 

εκτροφή προβάτων και γιδιών 

στην Ευρώπη (2016-2020) 

33 Φορείς: 18 από βιομηχανία/συνεταιρισμούς παραγωγών, 15 ακαδημαϊκοί/ερευνητικοί φορείς 
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Συλλογή και ανάλυση φαινοτυπικών και 

γενετικών δεδομένων από  

2.5 εκατομμύρια πρόβατα – 23 φυλές 

350 χιλιάδες αίγες – 9 φυλές  

• Κατηγοριοποίηση και τυπολογία των συστημάτων εκτροφής 

• Αξιολόγηση της βιωσιμότητας των συστημάτων εκτροφής  

• Ανάλυση των κοινωνικοοικονομικών, δημογραφικών και 

καταναλωτικών τάσεων 

• Εντοπισμός και αξιολόγηση καινοτομιών (διαχείριση και γενετική) 

• Αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στα ζώα και 

στα συστήματα εκτροφής – επανασχεδιασμός συστημάτων    

• Ανάπτυξη απλοποιημένων εργαλείων λήψης αποφάσεων για 

κτηνοτρόφους 

• Επικοινωνία και διάχυση της γνώσης  
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Καινοτόμες εφαρμογές στην εκτροφή 

Από κτηνοτρόφους για κτηνοτρόφους 

Πως μία εκτροφή 

θα γίνει βιώσιμη; 

Τι ζητούν οι 

εκτροφείς και οι 

καταναλωτές; 

Ποιο είναι το 

κόστος για κάθε 

προϊόν; 

Καινοτομία και 

επιχειρηματικός 

προσανατολισμός 

Βελτίωση ζώων και 

των προϊόντων τους 
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Συνοπτικά αποτελέσματα αξιολόγησης βιωσιμότητας 

αιγοπροβατοτροφικών επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο (iSAGE 2019)  

Προβατοτροφία Αιγοτροφία 
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Στη Νότια Ευρώπη μπορεί θα υπάρξει 

μειωμένη βλάστηση σε βοσκοτόπους 

λόγω του συνδυασμού υψηλών 

θερμοκρασιών και έλλειψης βροχής 

Αντίθετα αποτελέσματα στη Βόρεια 

Ευρώπη 

Μοντέλα πρόβλεψης της 

κλιματικής αλλαγής για τα 

συστήματα εκτροφής  
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CAMAR  

(8001CT 

91030008). 

(1992-1995) 

Η έρευνα είναι μια διαχρονική διαδικασία 
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iSAGE 2016-2020 

Νέες κοπές, καινοτόμα 

προϊόντα και τυποποίηση 

πρόβειου κρεάτος 
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21 

Εξειδικευμένες μεθοδολογίες στις έρευνες 

καταναλωτών 
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EU Agriculture 
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Εξειδικευμένες μεθοδολογίες στις έρευνες 

καταναλωτών 
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Επικοινωνία και διάχυση της 

γνώσης 
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Εκτροφή μικρών μηρυκαστικών για 

αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα (2018-2022) 

 

• 5000 εκτροφείς 

• 1,5 εκατομμύριο 

αιγοπρόβατα  

• 48 διαφορετικές 

φυλές  
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Εκτροφή μικρών μηρυκαστικών για 

αποδοτικότητα και ανθεκτικότητα (2018-2022) 
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• Το θέμα της κλιματικής αλλαγής θα 

πρέπει να αποτελέσει κεντρικό 

αντικείμενο του ΥΠΑΑΤ για τις 

ομάδες παραγωγών  
 

• Τα συστήματα εκτροφής πρέπει να 

γίνουν βιώσιμα, ανθεκτικά και 

ανταγωνιστικά  
 

• Το ζωικό υλικό πρέπει να εξυγιανθεί 

και να βελτιωθεί 
 

• Θα πρέπει να ελεγχθεί και να 

οροθετηθεί το κόστος παραγωγής 

σε κάθε σύστημα  
 

• Προτεραιότητα στη χρήση νέων 

τεχνολογιών και τεχνολογική 

αναβάθμιση της παραγωγής   

Εστιάζοντας στην Ελλάδα – Συμπεράσματα προτάσεις  

AIS 2019 in Lisieux, France. 
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• Ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της ελληνικής παραγωγής και του 

φιλοπεριβαλλοντικού χαρακτήρα της αιγοπροβατοτροφίας 
 

• Στρατηγικός σχεδιασμός για την ορεινή κτηνοτροφία 
 

• Αξιολόγηση των χρηματοδοτικών ροών για τα βοοειδή ελευθέρας 

βοσκής και των επιπτώσεων της εκτροφής τους στην κλιματική 

αλλαγή και τη διάβρωση του εδάφους των ορεινών βοσκοτόπων 
 

• Αξιοποίηση εγχώριων πρώτων υλών που μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ως προσθετικά ζωοτροφών και μειώνουν την 

παραγωγή αερίων από την πέψη της τροφής στο πεπτικό σύστημα 

των μηρυκατικών 
 

• Οι επιδοτήσεις για απλή διατήρηση ζωικού υλικού έχουν μόνο 

αρνητικές επιπτώσεις στην κλιματική αλλαγή και θα πρέπει να 

συνδεθούν με την παραγωγικότητα των ζώων και την ενσωμάτωση 

καινοτομιών σε επίπεδο εκτροφής  

Εστιάζοντας στην Ελλάδα – Συμπεράσματα προτάσεις  
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Ευχαριστώ 
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