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Διατιρθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ

Αντοχι ςε αςκζνειεσ

Προςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι

Προςαρμογι ςε ιδιαίτερεσ ςυνκικεσ εκτροφισ

υμβολι ςτθν διατιρθςθ τθσ τοπικισ πολιτιςτικισ 
κλθρονομίασ

Μακροβιότθτα

Παραγωγι ιδιαίτερων προϊόντων







Τελ εθηξνθή

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΦΕΤΘΖΟΝΤΑΘ ΜΕ

Τελ παξαγωγή πξνηόληωλ



Είναι πλιρωσ προςαρμοςμζνα ςτο περιβάλλον τθσ 
χώρασ λόγω τθσ φυςικισ επιλογισ .

Ζχουν ανκεκτικότθτα

Με τθν εκτροφι τουσ αξιοποιοφν εκτάςεισ  οι οποίεσ 
κα παρζμεναν αναξιοποίθτεσ δίνοντασ ζτςι τθν 
ευκαιρίεσ για εργαςία .



Τνπνζεζία εθηξνθήο, ζπλζήθεο κηθξνθιίκαηνο

Πξόζβαζε ζηελ εθηξνθή 

Παξνρή θαζαξνύ λεξνύ 

Βνζθόηνπνο θαη βνζθνηθαλόηεηα

Παξαγωγή-πξνκήζεηα δωνηξνθώλ

Φξεζηκνπνηνύκελν δωηθό θεθάιαην

Σπλζήθεο πγηεηλήο 

Παξαγόκελν πξνϊόλ – εκπνξεπζηκόηεηα 

Καζεηνπνίεζε παξαγωγήο

Βηώζηκε εθκεηάιιεπζε 

Εξωηήκαηα πνπ πξέπεη λα απαληεζνύλ 

Οηθνλνκηθόηεηα



Διαχειριςτικζσ παρεμβάςεισ 

Διατροφι 

υνκικεσ εκτροφισ

Τγεία των ηώων και υγιεινι 

Παρεμβάςεισ
ςτο γενετικό υλικό  

Οργανωμζνα προγράμματα 
γενετικισ βελτίωςθσ

1. Κζντρο Γενετικισ Βελτίωςθσ Ηώων

2. υνεταιριςμοί/Ομάδεσ παραγωγών κ.λπ.

3. Επιςτθμονικό προςωπικό κ.λπ.



Ωσ προσ τθν τιμι







Η εθηαηηθή βοζθή θαη ε δηατείµαζε, νη νπνίεο απνηεινύλ ηνπο

αθξνγωληαίνπο ιίζνπο ηεο εθηξνθήο προβαηίνφν θαη αηγών ποσ

τρεζηµοποηούνηαη γηα ηεν προµήζεηα ηες πρώηες ύιες ηοσ ησρηού

«θέηα», αποηειούν θαρπό µηας παηρογονηθής παράδοζες πνπ

επηηξέπεη ηελ προζαρµογή ζηης θιηµαηηθές µεηαβοιές θαη ζηης

ζσνέπεηές ηες ζηε δηαζέζηµε βιάζηεζε.

Τν γεγνλόο απηό έρεη ωο απνηέιεζµα ηελ αλάπηπμε ασηότζονφν

θσιών αηγοπροβάηφν µηθρού µεγέζοσς, ποιύ ιηηοδίαηηφν θαη

ανζεθηηθών, ποσ µπορούν να επηδήζοσν ζε ένα ειάτηζηα

γενναηόδφρο από ποζοηηθής απόυεφς περηβάιιον ην νπνίν,

ωζηόζν, είλαη ποηοηηθά προηθηζµένο µε µία άθρφς

δηαθοροποηεµένε εηδηθή τιφρίδα ποσ ταρίδεη ζηο ηειηθό προχόν

ηδηαίηερο άρφµα θαη γεύζε. Η όζµωζε µεηαμύ ηωλ

πξναλαθεξόµελωλ θπζηθώλ παξαγόληωλ θαη ηωλ εηδηθώλ αλζξωπίλωλ

παξαγόληωλ, ηδηαίηεξα ε παξαδνζηαθή µέζνδνο παξαζθεπήο πνπ

απαηηεί νπωζδήπνηε ζηξάγγηζµα ρωξίο πίεζε, ράξηζε ζην ηπξί «θέηα»

εμαηξεηηθή δηεζλή θήµε.





 Βρίςκονται αντιμζτωποι με ποικίλα 

διατροφικά ςκάνδαλα

 Ανηςυχοφν για τισ επιπτώςεισ των τροφίμων 

ςτην υγεία τουσ

 Ενδιαφζρονται για τισ επιπτώςεισ τησ  

αγροτικήσ παραγωγήσ ςτο περιβάλλον



Οι ζρευνεσ δείχνουν ότι οι καταναλωτζσ, ακόμθ και 

ςε περίοδο οικονομικισ κρίςθ, είναι διατεκειμζνοι να 

πλθρώςουν περιςςότερα για αςφαλι & ποιοτικά 

τρόφιμα, όταν πειςκοφν για τισ πλθροφορίεσ που 

τουσ δίνονται γι αυτά.



Διάςωςη τησ φυλών – Διατθρηςη του γενετικοφ υλικοφ –
Διαςφάλιςη των ζωικών γενετικών πόρων 

Στθριξη βιώςιμων εκμεταλλεφςεων με την προώιηςη ςτην 
αγορά προϊόντων 

με ταυτότητα καταγωγθσ 

που έχουν παραχιεί ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ οριθσ 
πρακτικθσ 

Eυζωία – Περιβάλλον – Προςταςία υγείασ καταναλωτθ

Στόχοι για υλοποίηςη



Θ ΕΚΣΡΟΦΘ ΚΑΛ ΓΕΝΛΚΑ Θ ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ 
ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΩΝ, ΕΛΛΘΝΛΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΛΚΩΝ 
ΗΩΩΝ, ΣΘΝ ΘΜΕΡΛΝΘ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΤΓΚΤΡΛΑ 
ΔΛΝΕΛ ΣΘΝ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΑ ΠΑΡΑΓΩΓΘ 
ΠΟΛΟΣΛΚΩΝ  ΚΑΛ ΔΛΑΦΟΡΟΠΟΛΘΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΛΟΝΣΩΝ ΠΟΤ ΜΠΟΡΟΤΝ ΝΑ ΣΑΚΟΤΝ ΜΕ 
ΑΞΛΩΕΛ ΣΘΝ ΑΓΟΡΑ.



ΣΑΤΣΟΧΡΟΝΑ 

ΑΠΑΛΣΟΤΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟΤ ΕΝΘΜΕΡΩΜΕΝΟΤ ΚΑΛ 
ΕΚΠΑΛΔΕΤΜΕΝΟΤ ΣΘΝ ΑΞΛΟΠΟΛΘΘ ΣΩΝ 
ΤΓΚΡΛΣΛΚΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΣΘΜΑΣΩΝ ΠΟΤ ΕΧΕΛ Θ 
ΕΚΣΡΟΦΘ ΕΛΛΘΝΛΚΩΝ ΦΤΛΩΝ ΗΩΩΝ.



ΕΝΘΜΕΡΩΘ ΣΩΝ ΝΕΟΕΛΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΘΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΘ ΑΓΡΟΣΩΝ ΓΛΑ ΣΛ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ ΣΩΝ 
ΕΛΛΘΝΛΚΩΝ ΦΤΛΩΝ.



ΕΚΠΑΛΔΕΤΘ ΣΩΝ ΚΣΘΝΟΣΡΟΦΩΝ ΠΟΤ 
ΕΝΣΑΟΝΣΑΛ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΛΑΣΘΡΘΘ 
ΠΑΝΛΩΝ ΦΤΛΩΝ, ΠΡΟΚΕΛΜΕΝΟΤ ΝΑ 
ΑΞΛΟΠΟΛΘΟΤΝ ΣΛ ΠΑΡΑΓΩΓΛΚΕ ΔΤΝΑΣΟΣΘΣΕ 
ΣΩΝ ΗΩΩΝ ΣΟΤ.



ΚΑΛ

Θ ΔΘΜΛΟΤΡΓΛΑ ΕΝΟ «ΟΔΘΓΟΤ ΟΡΚΘ 
ΔΛΑΧΕΛΡΛΘ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΕΩΝ ΠΟΤ 
ΕΚΣΡΕΦΟΤΝ ΠΑΝΛΕ Ι ΤΠΟ ΕΞΑΦΑΝΛΘ 
ΕΛΛΘΝΛΚΕ ΦΤΛΕ»




