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1. Η ελληνική αιγοπροβατοτροφία � καταγραφή και ανάλυση υπαρχόντων 
συστηµάτων 

1.1. Εισαγωγή 

Η αιγοπροβατοτροφία είναι µια από τις πιο διαδεδοµένες παραγωγικές κατευθύνσεις του 
αγροτικού τοµέα της χώρας µας (περισσότερο από 300.000 εκµεταλλεύσεις) και η 
σπουδαιότερη από όλες τις µορφές κτηνοτροφίας, αφού συµµετέχει µε µια δύναµη 9-9,5 
εκατ. πρόβατα και 5,5-6 εκατ. αίγες στο 45% περίπου της ακαθάριστης αξίας της 
συνολικής ζωικής παραγωγής ή στο 15% περίπου της συνολικής γεωργικής 
παραγωγής. 1 Το µέγεθος της µέσης εκµετάλλευσης (µε περισσότερα από 10 ζώα) είναι 
84 πρόβατα και 99 αίγες.2 

Η µεγάλη οικονοµική σηµασία της αιγοπροβατοτροφίας έγκειται στην παραγωγή 
µεγάλων ποσοτήτων ποικίλων προϊόντων (1,1 εκατ. τον. γάλακτος, 130-135 χιλ. τον. 
κρέατος, µαλλιού και δέρµατος) και στη στήριξή της κυρίως σε άφθονους και φτηνούς 
φυσικούς πόρους (κυρίως βοσκότοπους) µικρών συνήθως δυνατοτήτων για εναλλακτική 
αξιοποίηση. Υπολογίζεται ότι τα αιγοπρόβατα χρησιµοποιούν περίπου 10,5 εκατ. τόνους 
ξηρής βοσκήσιµης ύλης που παράγεται ετησίως στους φυσικούς βοσκότοπους της 
χώρας. 

Όλες οι ελληνικές φυλές προβάτων έχουν κύρια κατεύθυνση την γαλακτοπαραγωγή, η 
οποία όµως συνδυάζεται µε την παραγωγή κρέατος αµνού και εριφίου και 
δευτερευόντως µε την παραγωγή µαλλιού. Η χώρα µας έχει την µεγαλύτερη αναλογία 
ενήλικων θηλυκών αρµεγόµενων ζώων (προβατίνες και αίγες) που φθάνει περίπου στο 
90% του συνολικού πληθυσµού των ζώων. Η µεγαλύτερη ποσότητα του αιγοπρόβειου 
γάλακτος χρησιµοποιείται για την παραγωγή τυροκοµικών προϊόντων (φέτα, κασέρι) σε 
βιοµηχανίες, βιοτεχνίες και οικογενειακές επιχειρήσεις (οικοτεχνίες). Το υπόλοιπο 
αξιοποιείται σε διάφορα άλλα παραδοσιακά προϊόντα (γιαούρτι).  

Το παραγωγικό σύστηµα στα πλαίσια του οποίου εκτρέφονται τα περισσότερα (85%) 
3αιγοπρόβατα είναι το εκτατικό σύστηµα. Το σύστηµα αυτό χαρακτηρίζεται από ετήσιες 
µετακινήσεις (προς και από τους θερινούς-ορεινούς βοσκοτόπους) και από µεγάλες 
διαδροµές των κοπαδιών κατά τη διάρκεια της ηµέρας, τόσο µέσα στο βοσκότοπο, όσο 
και γύρω από τα «χειµαδιά», για εξεύρεση βοσκής.4 Η χωροταξική κατανοµή των 
προβάτων και των αιγών στην χώρα είναι περίπου ίδια σε όλες τις περιφέρειες της 
χώρας. Λόγω των ιδιαίτερων εδαφοκλιµατικών συνθηκών (εκτεταµένες ορεινές και 
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ηµιορεινές περιοχές , µεγάλος αριθµός νησιών) η πλειοψηφία των ζώων (80% των 
προβάτων και 90% των αιγών) εκτρέφονται σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές.  

1.2. Σύντοµη τεχνολογική περιγραφή του κλάδου 

Τα συστήµατα εκτροφής αιγοπροβάτων5 κατατάσσονται σε τρεις κύριες κατηγορίες (µε 
βάση την κατηγοριοποίηση Καζοκόπουλου 1998): 

1) Οικόσιτη (home-fed). Σε αυτή την µορφή ένας µικρός αριθµός ζώων συνήθως από 
φυλές υψηλών αποδόσεων εκτρέφονται ενσταβλισµένα και εντατικά. Η διατροφή 
τους στηρίζεται σε χορήγηση µεγάλων ποσοτήτων από συγκοµιζόµενες και 
συµπυκνωµένες ζωοτροφές και συνήθως οι αποδόσεις τους ξεπερνούν το µέσο όρο. 

2) Εντατική (intensive): Το σύστηµα αυτό εκτροφής εφαρµόζεται κυρίως στις πεδινές 
περιοχές όπου οι αιγοπροβατοτροφικές εκµεταλλεύσεις είναι µικρού ή µεσαίου 
µεγέθους (60-80 ζώα). Τα ζώα ανήκουν σε φυλές υψηλών αποδόσεων ή σε εγχώριες 
τοπικές φυλές που µε την γενετική βελτίωση (διασταυρώσεις) έχουν αναβαθµιστεί και 
επιτυγχάνουν καλές αποδόσεις. Τα ζώα είναι ενσταβλισµένα αλλά βγαίνουν για 
µερικές ώρες καθηµερινά να βοσκήσουν στους γειτονικούς βοσκοτόπους. Επίσης 
διατρέφονται µε συµπληρωµατικό σιτηρέσιο από συµπυκνωµένες (καρποί) και 
συγκοµιζόµενες ζωοτροφές (σανός). Οι ενεργειακές ανάγκες των προβάτων σε αυτό 
το σύστηµα εκτροφής καλύπτονται σε ποσοστό 53% από βοσκήσιµη ύλη και 47% 
από συµπληρωµατικό σιτηρέσιο (41% συµπυκνωµένες και 6% σανός). Οι 
αντίστοιχες τιµές για τις αίγες είναι 73% από βοσκήσιµη ύλη και 27% από 
συµπληρωµατικό σιτηρέσιο. 

3) Εκτατική (exensive) (µε ή χωρίς µετακινήσεις1). Το σύστηµα αυτό απαντά στις 
ηµιορεινές και ορεινές περιοχές (LES), το µέγεθος των εκµεταλλεύσεων ποικίλει από 
100 έως 600 ζώα που ανήκουν κυρίως σε εγχώριες φυλές (ορεινές και νησιωτικές) 
των οποίων οι αποδόσεις δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές. Παρόλο που τα 
πρόβατα και οι αίγες έχουν την δυνατότητα βόσκησης σε φυσικούς βοσκοτόπους 
καθόλη την διάρκεια του χρόνου ,οι ενεργειακές τους ανάγκες καλύπτονται µόνο για 
διάστηµα 3-5 µηνών (Μάρτιος-Απρίλιος µε Ιούνιο-Ιούλιο). Σε ετήσια βάση 
υπολογίζεται ότι οι ενεργειακές ανάγκες των προβάτων καλύπτονται κατά 36% από 

                                                

1 Οι 2 κύριες µορφές του εκτατικού συστήµατος ανάλογα µε το αν το ποίµνιο µετακινείται ή όχι είναι η 
ενσταυλισµένη (sedimentary) και η µετακινούµενη (transhumant). 
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συµπυκνωµένες ζωοτροφές, 26% από συγκοµιζόµενες χονδροειδείς και 38% από 
βοσκήσιµη ύλη. Οι αντίστοιχες τιµές για τις αίγες είναι 15%, 2% και 83%. 

Πίνακας 1 Κατανοµή των αιγοπροβάτων σε τρία συστήµατα εκτροφής στις 
περιφέρειες της χώρας 

 Θράκη Μακεδονία Ήπειρος Θεσσ
αλία 

Στερεά 
Ελλάδα 

Πελοπόν
νησος 

Κρήτη  Σύνολο 
χώρας 

Πρόβατα         

Ενσταυλισµένη2 98,4 98,3 80,5 78,5 80,8 81,2 80,9 84,1 

Μετακινούµενη3 1,6 0,3 10,4 19,3 8,9 7,3 5,1 7,5 

Οικόσιτη 0,0 1,4 9,1 2,2 10,3 11,5 14,0 8,4 

Αίγες         

Ενσταυλισµένη 98,4 98,3 80,5 78,4 82,5 81,2 80,9 84,1 

Μετακινούµενη 0,0 0,3 10,4 19,3 2,8 7,3 5,1 7,5 

Οικόσιτη 1,6 1,4 9,1 2,3 14,7 11,5 14,0 8,4 

Πηγή: Β. Λάγγα ,Ε. Σινάπης, Ζ. Αµπάς, Ι. Κατάνος (2003). 

Κατά την περίοδο ένταξης της χώρας µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1981) ο αριθµός 
των προβάτων ήταν περίπου 8.316.000 και των αιγών 4.623.000 , ενώ την ίδια περίοδο 
αριθµός των αντίστοιχων εκµεταλλεύσεων ήταν 217.810 και 323.630. Από τότε ο 
αριθµός των παραγωγικών ζώων αυξήθηκε ελαφρά (τα πρόβατα κατά 11% και οι αίγες 
κατά 22%, πίνακας 1), ενώ ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων µειώθηκε δραστικά (43% 
στην περίπτωση των προβάτων και 51% στην περίπτωση των αιγών, πίνακας 2.) λόγω 
των διαρθρωτικών µεταβολών του κλάδου. 

                                                

2 Περιλαµβάνει την εντατική µορφή και την εκτατική χωρίς µετακινήσεις 

3 Εκτατικό σύστηµα εκτροφής µε µετακινήσεις 
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Πίνακας 2: Τάσεις του πληθυσµού των αιγοπροβάτων την περίοδο 1981-1995 (% 
ποσοστιαίες µεταβολές από το 1981). 

 1981 1991 1993 1995 

Πρόβατα 100 111,9 109,8 110,7 

Αίγες 100 121,3 116,9 122,1 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας 

Πίνακας 3: Μεταβολές του αριθµού των εκµεταλλεύσεων των προβάτων και αιγών 
την περίοδο 1981-1995 (% ποσοστιαίες µεταβολές από το 1981). 

 1981 1991 1993 1995 

Πρόβατα 100 73,7 65,7 57,2 

Αίγες 100 62,6 64,6 49,2 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας 

Οι ποσότητες του αιγοπρόβειου γάλακτος και κρέατος που παρήχθησαν την περίοδο 
1981-1995 παρουσίασαν ανοδική τάση, όπως και ο αριθµός των παραγωγικών ζώων. 
Ωστόσο µεταξύ των µεταβολών αυτών (παραγωγή κρέατος & γάλατος, αριθµός 
παραγωγικών ζώων) δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία. Η παραγωγή πρόβειου κρέατος 
αυξήθηκε µόνο κατά 3,8% (χαµηλές τιµές λόγω έντονου ανταγωνισµού) ,ενώ του αίγειου 
κρέατος κατά 17,8%. Σε ότι αφορά την παραγωγή πρόβειου και αίγειου γάλακτος έχουµε 
µια άνοδο της τάξης 13,6% και 7% αντίστοιχα λόγω των πολύ καλών τιµών του 
πρόβειου γάλακτος. 
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Πίνακας 4: Μεταβολές στην παραγωγή αιγοπρόβειου κρέατος και γάλακτος την 
περίοδο 1981-1995 (% ποσοστιαίες µεταβολές από το 1981). 

 1981 1991 1993 1995 

Πρόβειο 
κρέας 

100 103,7 103,3 103,8 

Αίγειο κρέας 100 114 117,4 1117,7 

Πρόβειο 
γάλα 

100 112,2 112,8 113,6 

Αίγειο γάλα 100 109,5 110,7 107,0 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας 

Οι πληθυσµοί των προβάτων και των αιγών έχουν αντίστοιχη κατανοµή στις διάφορες 
περιοχές της χώρας και η πυκνότητα τους σχετίζεται µε την ύπαρξη βοσκοτόπων 
(πίνακας 4). Παρόλο που τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια σηµαντική µείωση των 
παραγωγικών ζώων που εκτρέφονται νοµαδικά ή οικόσιτα και µια τάση συγκέντρωσης 
σε µεγάλες και οργανωµένες µονάδες, η διατροφή τους στηρίζεται κατά µεγάλο ποσοστό 
στους φυσικούς βοσκότοπους (λιβάδια) τα οποία συνιστούν το 39,6% της συνολικής 
έκτασης της χώρας. Τα περισσότερα λιβάδια (περίπου 83%) βρίσκονται σε ορεινές και 
ηµιορεινές περιοχές και βέβαια περισσότερα από τα µισά από αυτά (57%) είναι 
κοινόχρηστα. Η κοινόχρηστη εκµετάλλευση6 σηµαίνει ότι κάθε κάτοικος ενός οικισµού 
µπορεί να βόσκει όσα ζώα θέλει στην έκταση του οικισµού χωρίς καµιά ρύθµιση ή 
περιοριστικούς όρους. Το αποτέλεσµα είναι ότι όλα τα προσιτά λιβάδια έχουν 
υποβαθµιστεί έντονα, και σήµερα αποδίδουν κάτω από το 1/3 του δυναµικού 
παραγωγής τους. Αντίθετα µένουν ανεκµετάλλευτες σηµαντικές εκτάσεις βοσκοτόπων 
στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές. Για να δοθεί λύση στο πρόβληµα είναι ανάγκη να 
υπάρξουν νοµοθετικές ρυθµίσεις των λιβαδιών και να δοθεί έµφαση στη µόρφωση των 
αιγοπροβατοτρόφων για να αξιοποιηθούν πιο αποτελεσµατικά οι υπάρχοντες φυσικοί 
πόροι της χώρας.7 
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Πίνακας 5: Κατανοµή προβάτων και αιγών στις περιφέρειες της χώρας σε 
σύγκριση µε την κατανοµή των βοσκοτόπων. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Βοσκήσιµη περιοχή (%) Πρόβατα (%) Αίγες (%) 

Στερεά Ελλάδα & Εύβοια 19,01 17,64 18,37 

Πελοπόννησος  15,68 15,28 17,94 

Ιόνια νησιά 2,08 1,41 2,73 

Ήπειρος 9,25 9,31 5,98 

Θεσσαλία 10,25 16,51 12,02 

Μακεδονία 22,71 15,63 20,34 

Θράκη 4,75 4,11 5,44 

Νησιά Αιγαίου 8,36 5,76 6,64 

Κρήτη 7,91 14,35 10,49 

ΣΥΝΟΛΟ 100 100 100 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας 

Ο κύριος όγκος της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας έχει σαν παραγωγική κατεύθυνση 
την γαλακτοπαραγωγή και προέρχεται από γενετικώς ανοµοιογενή ποίµνια , τα οποία 
απαρτίζονται από ζώα διαφορετικών φυλών και, κυρίως από ζώα διασταυρούµενα 
άγνωστης γονοτυπικής σύνθεσης.8. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της µελέτης του καθηγητή 
Εµµ. Ρογδάκη ο συνολικός αριθµός των εγχώριων προβάτων που εκτρέφονται σε αµιγή 
ποίµνια δεν υπερβαίνει τα 700.000 άτοµα. Τα διασταυρούµενα ζώα παρουσιάζουν 
µεγάλη παραλλακτικότητα σε ότι αφορά τα µορφολογικά, φυσιολογικά και παραγωγικά 
χαρακτηριστικά. Το ύψος της παραγωγής γάλακτος διαµορφώνεται ανάλογα µε το 
γενετικό δυναµικό των παραγωγικών ζώων και από τις συνθήκες που διαµορφώνουν το 
περιβάλλον στο οποίο διαβιούν και πραγµατοποιούν τις αποδόσεις τους (διακύµανση 
από έτος σε έτος). Η γαλακτοπαραγωγή κυµαίνεται (Χατζηγεωργίου και Παπαβασιλείου 
1998) από 90 έως 240 κιλά για τα πρόβατα και από 100 έως 370 κιλά για τις αίγες. Το 
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ύψος της γαλακτοπαραγωγής σχετίζονται µε την φυσιολογική λειτουργία του ζώου 
(ηµερήσια παραγωγή γάλακτος) και το µέγεθος της γαλακτικής περιόδου. Οι 
περισσότερες γαλακτοπαραγωγικές φυλές έχουν γαλακτική περίοδο διάρκειας 200-230 
ηµερών, ενώ η συνήθης διάρκεια της γαλακτικής περιόδου είναι 160-180 ηµέρες. 

Αιγοτροφία στο Νοµό ∆ράµας 

Από µια εργασία που έγινε από το Τµήµα Ζωικής Παραγωγής4 του ΤΕΙΘ (Τεχνολογικό 

Ίδρυµα Θεσσαλονίκης) σε 60 αιγοτροφικές εκµεταλλεύσεις στον νοµό ∆ράµας έχουµε τα 

ακόλουθα αποτελέσµατα σε ότι αφορά την διάρθρωση της ζωικής παραγωγής και 

ιδιαίτερα της αιγοτοτροφίας: 

Πίνακας 6. ∆ιάρθρωση ζωικού πληθυσµού στον νοµό ∆ράµας 

Είδος Ζώου Αριθµός ζώων 

Αίγες 77,982 

Πρόβατα 70,005 

Βοοειδή 25,677 

Χοίροι 36,497 

Από τον πίνακα που ακολουθεί (πίνακας 7) διαπιστώνεται µια σηµαντική αύξηση του 

πληθυσµού των αιγών κατά τις 2 τελευταίες δεκαετίες. 

                                                

4 Β. Λάγγα, Ι. Κατάνος, Β. Σκαπέτας, ∆ιεθνές Συµπόσιο «Ζωική Παραγωγή και Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων 
στις Μεσογειακές Ορεινές Περιοχές», 5-7 Ιουνίου 2003 Ιωάννινα. 
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Πίνακας 7: Εξέλιξη του πληθυσµού των αιγών και της γαλακτοπαραγωγής την 
περίοδο 1980-2002 

Έτος Αριθµός ζώων Παραγωγή γάλακτος (τόνους) 

1980 49.000 3.400 

1982 50.000 3.500 

1985 52.000 3.650 

1990 59.500 4.580 

1992 65.000 4.650 

2002 77.982 - 

Το κυρίαρχο σύστηµα εκτροφής των αιγών σε αυτήν την περιοχή είναι το εκτατικό 

σύστηµα. Οι φυσικοί βοσκότοποι που καλύπτουν το µεγαλύτερο µέρος της γης 

συµβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας.  

Πίνακας 8: Κατανοµή αιγών στις εκµεταλλεύσεις 

Κατηγορία (αριθµός ζώων/εκµετάλλευση) % 

<100 28,1 

101-500 57,5 

501-1000 13,9 

>1000 0,5 
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Πίνακας 9 Το ιστορικό των εκµεταλλεύσεων (προέλευση) 

Ιστορικό εκµετάλλευσης Αριθµός εκµεταλλεύσεων % 

Με µεταβίβαση (στους απογόνους) 26 43,3 

Σταδιακή ίδρυση 23 38,3 

Αγορά ποιµνίου 11 18,4 

ΣΥΝΟΛΟ 60 100 

 

Πίνακας 10. Ηλικιακή σύνθεση παραγωγών 

Ηλικία παραγωγών Αριθµός παραγωγών % 

<40 11 18,3 

40-50 18 30,0 

>50 31 51,7 

ΣΥΝΟΛΟ 60 1000 

Πίνακας 11.Μορφωτικό επίπεδο παραγωγών 

Μορφωτικό επίπεδο Αριθµός παραγωγών % 

Πρωτοβάθµια εκπαίδευση 49 81,6 

∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση 11 18,4 

ΣΥΝΟΛΟ 60 100 
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Πίνακας 12. Η προοπτική των αιγοτροφικών εκµεταλλεύσεων 

Αναµενόµενο µέλλον εκµετάλλευσης Αριθµός εκµεταλλεύσεων % 

Θα συνεχίσουν 27 45,5 

Θα πωληθούν 10 16,7 

Θα µεταβιβαστούν στα µέλη της οικογένειας 11 18,3 

Αβέβαιο µέλλον 12 20 

ΣΥΝΟΛΟ 60 100 

 

Πίνακας 13: Οι εκτρεφόµενες φυλές 

Φυλή Αριθµός εκµεταλλεύσεων % 

Saanen 1 1,7 

∆ιασταυρωµένες φυλές 10 16,7 

Τοπικές φυλές 49 81,6 

ΣΥΝΟΛΟ 60 100 
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Πίνακας 14. Μέγεθος ποιµνίων (αριθµός ζώων) 

Αριθµός ζώων Αριθµός εκµεταλλεύσεων % 

<100 5 8,3 

101-150 9 15,0 

151-200 12 20,0 

201-250 23 38,4 

>251 11 18,3 

ΣΥΝΟΛΟ 60 100 

Πίνακας 15. Γαλακτοπαραγωγή (ανά αίγα) 

Γαλακτοπαραγωγή (σε κιλά) Αριθµός εκµεταλλεύσεων % 

350 1 1,7 

200 10 16,7 

150 49 81,6 

 

Αιγοτροφία στο Νοµό Χαλκιδικής 

Η αιγοτροφία στον Νοµό Χαλκιδικής αποτελεί ένα τυπικό παράδειγµα των εκτατικών 

συστηµάτων εκτροφής µικρών µηρυκαστικών. Η παραγωγικότητα παραµένει χαµηλή 

λόγω των παραδοσιακών µεθόδων διαχείρισης που εφαρµόζονται (σε ότι αφορά την 

εκτροφή, την διατροφή, την στέγαση των ζώων και την εµπορία των προϊόντων). Από 
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έρευνα που πραγµατοποίησε το Τµήµα Ζωικής Παραγωγής5 του ΤΕΙΘ έχουµε τα 

ακόλουθα στοιχεία: 

Πίνακας 16. Αριθµός εκτρεφόµενων ζώων 

Είδος ζώου Αριθµός ζώων 

Άλογα 385 

Μουλάρια 1.261 

Γαϊδούρια  355 

Βοοειδή 7.241 

Χοίροι 19.447 

Πρόβατα 53.340 

Αίγες 169.842 

ΣΥΝΟΛΟ 252171 

Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνεται ότι ο αριθµός των αιγών είναι σηµαντικά 

υψηλότερος σε σχέση µε τα άλλα είδη ζώων. 

                                                

5 Β. Λάγγα, Ι. Κατάνος, Β. Σκαπέτας, Σ. Χλιουνάκης, ∆ιεθνές Συµπόσιο «Ζωική Παραγωγή και Αξιοποίηση 
Φυσικών Πόρων στις Μεσογειακές Ορεινές Περιοχές», 5-7 Ιουνίου 2003 Ιωάννινα 
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Πίνακας 17. Παραγωγή γάλακτος και κρέατος 

 Τόνοι % 

Γάλα   

Αγελαδινό γάλα 4.257 19,5 

Πρόβειο γάλα 4.184 19,1 

Γίδινο γάλα 13.425 61,4 

Κρέας   

Βόειο 792 13,0 

Πρόβειο 332 5,9 

Αίγειο 1.410 25,2 

Χοιρινό 2.306 41,2 

Κουνέλια 20 0,4 

Πουλερικά 5.595  

Η παραγωγή αίγειου γάλακτος ανέρχεται στο 61,4% της συνολικής παραγωγή γάλακτος 

στον νοµό, ενώ η παραγωγή αίγειου κρέατος στο 25,2% της συνολικής παραγωγής 

κρέατος. 
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Πίνακας 18 Ταξινόµηση των αιγοτροφικών εκµεταλλεύσεων 

Αριθµός 
ζώων 

Αµιγώς αιγοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις 

Μικτές (αιγοπροβατοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις 

 Αριθµός εκµεταλλεύσεων % Αριθµός εκµεταλλεύσεων % 

1-20 72 9,6 20 11,8 

21-50 110 14,6 32 18,8 

51-100 95 12,7 35 20,6 

101-500 449 59,7 80 47,0 

501-1000 25 3,3 3 1,8 

>1000 1 0,1 0 0 

Σε ότι αφορά το σύστηµα παραγωγής υπολογίζεται ότι περίπου 7.807 κεφάλια (αίγες) 

εκτρέφονται οικόσιτα (ποσοστό 4,6%), 156.535 είναι ενσταυλισµένα (ποσοστό 92,2%) 

και 5.500 µετακινούµενα (ποσοστό 4,6%). Το αντίστοιχο ποσοστό της µετακινούµενης 

αιγοτροφίας στις Σέρρες είναι 10,2 % (Β. Λάγγα 2003), στην Ήπειρο 10,4% και στη 

Θεσσαλία 19,3% (Ζιωγάννας 2001). Η µέση απόδοση γάλακτος στην οικόσιτη µορφή 

είναι 203 κιλά/ γαλακτική περίοδο, ενώ στις άλλες 2 µορφές (εκτατική ενσταυλισµένη και 

εκτατική µετακινούµενη είναι 100 κιλά. 
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Πίνακας 19. Εξέλιξη του αίγειου πληθυσµού στην Χαλκιδική την περίοδο 1970-
1998 

Έτος Αριθµός ζώων 

1970 126,650 

1975 123,003 

1981 112,350 

1986 140,872 

1991 150,624 

1996 155,000 

1998 166,679 

Η πλειοψηφία του πληθυσµού των αιγών είναι τοπικές ελληνικές φυλές και µόνο ένα 

µικρό ποσοστό είναι διασταυρωµένα ζώα µεταξύ εισαγόµενων γαλακτοπαραγωγών 

φυλών (κυρίως Saanen και Alpine) και εγχώριων φυλών. 

Νοµαδική αιγοπροβατοτροφία στον Νοµό Σερρών 

Στον Νοµό Σερρών η µετακίνηση των πληθυσµών των αιγοπροβάτων λαµβάνει χώρα 

αποκλειστικά εντός των συνόρων του νοµού χωρίς οι οικογένειες να συµµετέχουν σε 

αυτή την διαδικασία, ενώ αντίθετα σε άλλες περιοχές της χώρας οι µετακινήσεις του 

αιγοπρόβειου πληθυσµού γίνονται σε µεγάλες αποστάσεις (εκτός των συνόρων του 

νοµού). Τα ζώα χρησιµοποιούν τους φυσικούς βοσκότοπους στις ορεινές περιοχές κατά 

την διάρκεια των καλοκαιρινών µηνών και στις αρχές του φθινοπώρου. Μεταξύ 

Οκτωβρίου και Νοεµβρίου τα ποίµνια κατεβαίνουν στις πεδινές περιοχές (χειµαδιά), 

όπου και παραµένουν κατά την διάρκεια του χειµώνα και µερικώς της άνοιξης. Συνήθως 

η απόσταση των µετακινήσεων αυτών είναι 10-15 χλµ και διαρκεί 1 ηµέρα. 
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Πίνακας 20. Εκτρεφόµενα ζώα και αριθµός εκµεταλλεύσεων ανάλογα µε το είδος 
του ζώου 

Είδος ζώου Εκµεταλλεύσεις Ζώα 

Γαλ/γές αγελάδες 929 13.076 

Μοσχάρια πάχυνσης 496 10.983 

Πρόβατα 935 157.407 

Αίγες 579 128.482 

Μικτές µονάδες (αίγες+πρόβατα) 567  

Χοίροι 205 3,884 

Κουνέλια 8 4.405 

Κυψέλες µελισσών 219 15.283 

Αυγοπαραγωγές κότες 1,592 114.150 

Κοτόπουλα 340 1.357.300 
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Πίνακας 21. Ετήσια παραγωγή πρόβειου και αίγειου κρέατος 

Είδος ζώου Αριθµός σφαγίων Παραγωγή κρέατος σε τόνους 

Αµνοί (<1 έτους) 140.000 1.400 

Ενήλικα πρόβατα 25.000 500 

Ερίφια (<1 έτους) 110.000 990 

Ενήλικες αίγες 20.000 360 

 

Πίνακας 22. Παραγωγή πρόβειου και αίγειου γάλακτος 

Είδος γάλακτος Παραγωγή γάλακτος (τόνοι) 

Πρόβειο 13.194 

Αίγειο 11.646 
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1.3 Κοινωνικο-οικονοµική περιγραφή του κλάδου  

Μια ιδέα της οικονοµικότητας (ή οικονοµικής αποδοτικότητας) τόσο της προβατοτροφίας, 
όσο και της αιγοτροφίας, δίνει ο Πίνακας 23, µε βάση σχετική έρευνα στην ορεινή και 
ηµιορεινή περιοχή Πωγωνίου του νοµού Ιωαννίνων (Ζιωγάνας και Κουτσοτόλης, 1996). 
Τα τεχνικά δεδοµένα αναφέρονται στο έτος 1991, ενώ οι τιµές των προϊόντων και των 
συντελεστών παραγωγής στο έτος 1998. Τα αποτελέσµατα είναι εντελώς ενδεικτικά µιας 
περιοχής της χώρας και σε καµιά περίπτωση δεν αντιπροσωπεύουν µέσους όρους 
επιπέδου χώρας. 

Πίνακας 23. Οικονοµικά αποτελέσµατα προβατοτροφικών και αιγοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων (σε δρχ /κεφαλή παραγωγικών ζώων) ποιµενικής µορφής 

Οικονοµικά αποτελέσµατα Προβατοτροφία (%) Αιγοτροφία (%) 

Ι Ακαθάριστη πρόσοδος 

1. Γάλα 

2. Κρέας 

3. Μαλλί 

4. Επιδοτήσεις 

Σύνολο (σε δρχ) 

 

48,8 

33,8 

3,6 

13,8 

41.290  

 

41,8 

45,3 

- 

12,9 

39.450  

ΙΙ. ∆απάνες παραγωγής 

1. Εργασία 

2. Ζωοτροφές 

3. ∆απάνες σταθ. Κεφαλαίου 

4. Λοιπές δαπάνες 

Σύνολο (σε δρχ) 

 

22,0 

39,1 

38,7 

0,2 

48.280 

 

40,0 

29,6 

30,1 

0,3 

39.450 



ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ � ∆ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΒΒΕ 

 

Μελέτη για την βιολογική αιγοπροβατοτροφία   

 

26

Πίνακας 23. Οικονοµικά αποτελέσµατα προβατοτροφικών και αιγοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων (σε δρχ /κεφαλή παραγωγικών ζώων) ποιµενικής µορφής 

Οικονοµικά αποτελέσµατα Προβατοτροφία (%) Αιγοτροφία (%) 

ΙΙΙ. Κέρδος (Ι-ΙΙ) -6.990 -1.180 

ΙV. Γεωργ. οικογ. εισόδηµα 15.100 22.000 

 

Το γάλα και το κρέας διαµορφώνουν το κύριο µέρος της ακαθάριστης προσόδου. Οι 
ζωοτροφές, οι δαπάνες σταθερού κεφαλαίου και η εργασία αποτελούν τον κεντρικό 
κορµό των δαπανών παραγωγής. Αντί κέρδους, τελικά, καταλείπετε ζηµία ( 6.990 δρχ/ 
κεφ. προβάτων και 1.180 / κεφ. γιδιών), πράγµα που σηµαίνει ότι η αµοιβή των 
χρησιµοποιούµενων συντελεστών παραγωγής είναι κάτω από το κανονικό επίπεδο 
πληρωµής τους. Συνεπώς, το γεωργικό οικογενειακό εισόδηµα (15.100 δρχ ανά 
προβατίνα και 22.000 δρχ ανά αίγα) είναι µειωµένο κατά το ποσό της ζηµιάς. 

Σύµφωνα µε άλλη εργασία9 το ακάθαριστο εισόδηµα σε προβατοτροφικές και 
αιγοτροφικές εκµεταλλεύσεις είναι υψηλότερο συγκρινόµενο µε το αντίστοιχο εισόδηµα 
της µέσης εκµετάλλευσης της χώρας. 
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Πίνακας 24. Εξέλιξη ακαθάριστου εισοδήµατος σε προβατοτροφικές και 
αιγοτροφικές εκµεταλλεύσεις σε σχέση µε την µέση εκµετάλλευση  την 
περίοδο 1989-1995 ( οι τιµές είναι σταθερές στο έτος 1990 και εκφράζονται σε 
1000 δρχ.). 

 1989 1991 1993 1995 

Προβατοτροφία 4.017 3.884 4.103 3.715 

Αιγοτροφία 4.097 3.678 4.172 3.898 

Μέση εκµετάλλευση  3.361 3.450 3.251 3.294 

Πηγή: Τσιµπούκας 1996 & 1998 

Στην ίδια εργασία γίνεται σύγκριση µεταξύ καθαρού εισοδήµατος από προβατοτροφικές 
και αιγοτροφικές εκµεταλλεύσεις µε το αντίστοιχο της µέσης εκµετάλλευσης της χώρας. 
Το καθαρό εισόδηµα προκύπτει µετά την αφαίρεση από το ακαθάριστο εισόδηµα των 
πραγµατικών δαπανών (αγορά υλικών παραγωγής και εξωτερική εργασία). Η τάση είναι 
πτωτική για όλα τα είδη των εκµεταλλεύσεων αλλά µε διαφορές. Οι αιγοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις έχουν καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα σε σχέση µε τις 
προβατοτροφικές και αυτές από την µέση εκµετάλλευση. 

Πίνακας 25. Εξέλιξη καθαρού εισοδήµατος σε προβατοτροφικές και αιγοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις σε σχέση µε την µέση εκµετάλλευση την περίοδο 1989-1995 ( 
οι τιµές είναι σταθερές στο έτος 1990 και εκφράζονται σε 1000 δρχ). 

 1989 1991 1993 1995 

Προβατοτροφία 2.338 2.171 2.360 2.034 

Αιγοτροφία 2.747 2.322 2.773 2.472 

Μέση εκµετάλλευση  1.998 2.003 1.789 1.840 

Πηγή: Τσιµπούκας 1996 & 1998 
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Η εξέλιξη του δείκτη ακαθάριστο εισόδηµα προς αποσβέσεις την περίοδο 1989-1995 
επίσης µελετήθηκε (Πίνακας 26).Είναι εµφανές ότι οι αιγοτροφικές εκµεταλλεύσεις έχουν 
υψηλότερη αναλογία (µεγαλύτερη επιστροφή χρηµάτων σε δεδοµένες δαπάνες) , ενώ οι 
προβατοτροφικές και η µέση εκµετάλλευση έχουν παρόµοιους δείκτες. 

Πίνακας 26. Εξέλιξη δείκτη ακαθάριστου εισοδήµατος προς αποσβέσεις σε 
προβατοτροφικές και αιγοτροφικές εκµεταλλεύσεις σε σχέση µε την µέση 
εκµετάλλευση την περίοδο 1989-1995  

 1989 1991 1993 1995 

Προβατοτροφία 2,4 2,3 2,4 2,2 

Αιγοτροφία 3,0 2,7 3,0 2,8 

Μέση εκµετάλλευση  2,4 2,4 2,2 2,3 

Πηγή: Τσιµπούκας 1996 & 1998 

Ένας δεύτερος δείκτης είναι η αναλογία επιδοτήσεων προς ακαθάριστο εισόδηµα και 
δείχνει την εξάρτηση του γεωργικού εισοδήµατος από τις επιδοτήσεις και πως 
εξελίσσεται κατά την περίοδο 1989-1995 (πίνακας 9). Επίσης µε το δείκτη αυτό γίνεται 
αντιληπτό πόσο σηµαντική είναι η ασκούµενη πολιτική σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(ΚΠΑ) για την στήριξη του εισοδήµατος των παραγωγών στις ορεινές και µειονεκτικές 
περιοχές και την παραµονή τους στις περιοχές αυτές. Η προβατοτροφία φαίνεται να είναι 
λιγότερο εξαρτηµένη από τις επιδοτήσεις σε σχέση µε τους άλλους δύο τύπους 
εκµεταλλεύσεων κυρίως λόγω της καλύτερης τιµής του πρόβειου γάλακτος. Επίσης το 
ποσοστό των επιδοτήσεων ως προς το ακαθάριστο εισόδηµα στις ελληνικές 
προβατοτροφικές και αιγοτροφικές εκµεταλλεύσεις είναι µικρό συγκρινόµενο µε άλλα 
γεωργικά προϊόντα (π.χ. καπνός, βαµβάκι) και ανάµεσα στα χαµηλότερα σε όλους του 
κλάδους στην Ε.Ε. 



ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ � ∆ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΒΒΕ 

 

Μελέτη για την βιολογική αιγοπροβατοτροφία   

 

29

 

Πίνακας27. Εξέλιξη δείκτη «αναλογία επιδοτήσεων προς ακαθάριστο εισόδηµα» 
σε προβατοτροφικές και αιγοτροφικές εκµεταλλεύσεις σε σχέση µε την µέση 
εκµετάλλευση  την περίοδο 1989-1995  

 1989 1991 1993 1995 

Προβατοτροφία 14,7 17,3 19,5 20,5 

Αιγοτροφία 16,8 15,8 23,9 25,7 

Μέση εκµετάλλευση  16,7 19,6 25,9 26,3 

Πηγή: Τσιµπούκας 1996 & 1998  

Η εξέλιξη του «ακαθάριστου εισοδήµατος/ µονάδα εκµετάλλευσης στις προβατοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις είναι παρόµοια µε αυτήν στις αιγοτροφικές. Ωστόσο η αναλογία 
«εισόδηµα προβατοτροφικής εκµετάλλευσης/ εισόδηµα αιγοτροφικής εκµετάλλευσης 
είναι περίπου 3:2, όσο δηλαδή είναι η αναλογία µεταξύ της τιµής του πρόβειου και 
αίγειου γάλακτος. Και στους 2 τύπους εκµεταλλεύσεων υπάρχει εισόδηµα από την 
πώληση των παραγόµενων ζωοτροφών, ενώ το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης είναι 
σχετικά µικρό. 

Πίνακας 28. Εξέλιξη των συστατικών στοιχείων του ακαθάριστου εισοδήµατος 
ανάµονάδα ζωικού κεφαλαίου (livestock unit, LU) στις προβατοτροφικές και 
αιγοτροφικές εκµετάλλευσεις την περίοδο 1989-1995 (οι τιµές είναι σταθερές 
στο έτος 1990 και εκφράζονται σε 1000 δρχ) 

Προβατοτροφικές εκµεταλλεύσεις 1989 1991 1993 1995 

Πωλήσεις ζωοτροφών 11,9 9,4 7,1 9,0 

Πωλήσεις προϊόντων ζωικής 
παραγωγής 

150,8 147,2 153,8 129,4 

Επιδοτήσεις και υποχρεώσεις 32,3 35,6 41,6 36,8 

Ιδιοκατανάλωση 9,2 10,1 10,0 7,6 
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Προβατοτροφικές εκµεταλλεύσεις 1989 1991 1993 1995 

Λογιστικές διαφορές -2,3 -7,0 -6,3 -6,7 

Ακαθάριστο εισόδηµα 201,9 195,2 206,2 176,1 

Αιγοτροφικές εκµεταλλεύσεις 1989 1991 1993 1995 

Πωλήσεις ζωοτροφών 6,2 5,3 5,2 4,1 

Πωλήσεις προϊόντων ζωικής 
παραγωγής 

102,3 95,9 106,2 88,7 

Επιδοτήσεις και υποχρεώσεις 25,7 20,9 34,8 31,6 

Ιδιοκατανάλωση 7,2 6,6 7,0 5,2 

Λογιστικές διαφορές -0,6 -2,3 -9,9 -7,3 

Ακαθάριστο εισόδηµα 140,8 126,4 143,4 122,2 

Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο της οικονοµικότητας των προβατοτροφικών και 
αιγοτροφικών εκµεταλλεύσεων είναι η επενδυόµενη εργασία. Ο Πίνακας 29 δείχνει την 
κατανοµή του διαθέσιµου εργατικού δυναµικού στις τρεις κατηγορίες εκµεταλλεύσεων µε 
βάση το οικονοµικό µέγεθός τους. Είναι σαφές ότι στις περισσότερες εκµεταλλεύσεις το 
εργατικό δυναµικό προέρχεται σχεδόν αποκλειστικά από την οικογένεια, γεγονός που 
επιτρέπει υψηλότερο «καθαρό γεωργικό και οικογενειακό εισόδηµα». ∆εν διακρίνονται 
µεγάλες διαφορές στους τρεις τύπους εκµεταλλεύσεων (προβατοτροφική, αιγοτροφική, 
µέση ) σε ότι αφορά το ποσοστό συµµετοχής των µελών της οικογένειας. Οι ανάγκες για 
πρόσληψη πρόσθετου εργατικού προσωπικού αυξάνονται ανάλογα µε το µέγεθος της 
µονάδας. Το γεγονός αυτό εξηγείται από το εφαρµοζόµενο εκτατικό σύστηµα εκτροφής 
(καθώς αυξάνει το µέγεθος της µονάδας απαιτείται περισσότερο εργατικό δυναµικό). Οι 
παραγωγοί δεν ενδιαφέρονται να εισάγουν στις µονάδες τους εξοπλισµό και τεχνολογία 
µε σκοπό την µείωση του εργατικού κόστους. Η παραγωγικότητα του προσωπικού είναι 
ένας ακόµη παράγοντας που επηρεάζει το «καθαρό γεωργικό και οικογενειακό 
εισόδηµα» και αυτό επιτυγχάνεται µε την µεγέθυνση της εκµετάλλευσης. Ένα στοιχείο 
που διαφοροποιεί τις προβατροφικές και αιγοτροφικές εκµεταλλεύσεις είναι ότι στις 
πρώτες απασχολούνται κυρίως τα µέλη της οικογένειας, ενώ στις δεύτερες καθώς 
αυξάνει το µέγεθος εκµετάλλευσης γίνεται πρόσληψη προσωπικού. 
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Πίνακας 29. Συνολικό εργατικό δυναµικό (οικογενειακό και µε πρόσληψη) (σε 
µονάδες H.L.U./ εκµετάλλευση ) στις προβατοτροφικές, αιγοτροφικές 
εκµεταλλεύσεις και στην µέση εκµετάλλευση σε τρεις κατηγορίες 
επιχειρήσεων µε βάση το µέγεθός τους (E.S.U. classes). Τα στοιχεία είναι από 
τα έτη 1993-1995. 

Συνολικό εργατικό δυναµικό Μέλη οικογένειας Προσωπικό από 
πρόσληψη 

 2-16 

ΜΟ 

6-40   

 

>40 2-16 

ΜΟ    

16-40    >40 2-16      
Μ.Ο  

16-40    >40 

Προβατ. 1,80 2,30 2,80 1,87 1,80 2,10 2,80 1,80 0,00 0,20 0,00 0,07 

Αιγοτ. 1,73 2,07 3,55 1,87 1,63 1,97 2,10 1,80 0,09 0,13 1,45 0,10 

Μέση 
εκµ. 

1,70 2,10 2,50 1,80 1,60 1,80 1,80 1,60 0,10 0,30 0,70 0,13 

Η µέση ηλικία του υπεύθυνου της εκµετάλλευσης παρουσιάζεται στον Πίνακα 30. Στην 
προβατοτροφία ο µέσος όρος είναι 50 ετών και στην αιγοτροφία οι παραγωγοί είναι κατά 
2 έτη νεότεροι. 

Πίνακας 30. Μέση ηλικία παραγωγών στις προβατοτροφικές , αιγοτροφικές και 
στην µέση εκµετάλλευση την περίοδο 1989-1993. 

 1989 1990 1991 1992 1993 

Προβατοτροφία 50,7 48,8 50,8 50,6 50,7 

Αιγοτροφία 47,6 47,9 47,8 48,4 48,3 

Μέση 
εκµετάλλευση 

50,8 49,8 50,4 51,6 50,8 

Πηγή: Τσιµπούκας 1996 
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Σε µια έρευνα (Θεοδωρόπουλος) που έγινε στην περιοχή των Τρικάλων σε δείγµα 57 
εκµεταλλεύσεων διαπιστώθηκε ότι το µορφωτικό επίπεδο των παραγωγών είναι ως 
εξής: 

∆εν έχουν πάει σχολείο 31,58% 

Μερικά χρόνια στο δηµοτικό σχολείο 15,79% 

Απόφοιτοι δηµοτικού σχολείου 26,32% 

Γυµνάσιο (9 χρόνια) 12,08% 

Γυµνάσιο (12 χρόνια) 7,02% 

> 12 χρόνια εκπαίδευσης 1,75% 

Οι σκληρές συνθήκες εργασίας που απαιτούν τα συστήµατα παραγωγής των 
αιγοπροβάτων έχουν αρνητικές συνέπειες για το επάγγελµα του αιγοπροβατοτρόφου, το 
οποίο εν πολλοίς δεν είναι κοινωνικά αποδεκτό. Το αποτέλεσµα είναι οι νέοι να είναι 
απρόθυµοι να ακολουθήσουν το επάγγελµα και να τίθεται σοβαρό πρόβληµα διαδοχής. 
Παράλληλοι οι υπεύθυνοι των εκµεταλλεύσεων µεγαλώνουν σε ηλικία γεγονός που 
εξηγεί την απροθυµία τους να εκσυγχρονίσουν τις επιχειρήσεις τους ιδιαίτερα αν δεν 
υπάρχουν προοπτικές διάδοχης κατάστασης. Σύµφωνα  µε µια έρευνα (Γούσιος 1998) 
µόνο το 20,7 % από τις 630 κτηνοτροφικές µονάδες είχαν προοπτικές διαδοχής, ενώ το 
36,5% δεν είχε. Το υπόλοιπο ποσοστό των µονάδων είχαν αβέβαιο µέλλον. 
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1.4 Επεξεργασία και εµπορία αιγοπρόβειου γάλακτος. 

Το νωπό αιγοπρόβειο γάλα � χηµική σύνθεση 

Το νωπό αιγοπρόβειο γάλα χαρακτηρίζεται για την υψηλή περιεκτικότητά του σε ολικά 

στερεά και το πλούσιο άρωµα και γεύση. Το δεύτερο οφείλεται ως γνωστόν, στη 

σύνθεση του λίπους όπου κυριαρχούν πτητικά λιπαρά οξέα µε αριθµό ατόµων άνθρακα 

µεταξύ 4 και 12. Στους πίνακες 31 και 32 συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά αυτά10 

Πίνακας 31. Μέση σύνθεση των τριών ειδών γάλακτος 

Γάλα Νερό Λίπος Πρωτεΐνη Λακτόζη Άλατα Ξηρή Ουσία 

Αγελάδας 87,5 3,7 3,5 4,6 0,7 12,5 

Προβάτου 81,0 7,1 5,7 5,3 0,9 19,0 

Αίγας 86,0 4,5 4,5 4,2 0,8 14,0 

Πίνακας 32. Περιεκτικότητα σε λιπαρά οξέα του λίπους των ειδών γάλακτος 

Γάλα C4 C6 C8 C10 C12 C14 C16 C18 

Αγελάδας 3,3 1,6 1,3 3,0 3,1 9,5 26,0 14,0 

Προβάτου 4,0 2,8 2,7 9,0 5,4 11,8 25,0 9,0 

Αίγας 2,1 2,3 3,0 8,3 4,5 11,3 27,2 9,6 

Παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή των καναλιών marketing από τους 
παραγωγούς αιγοπρόβειου γάλακτος 

Από µια µελέτη11 που έγινε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης το 

2001 σε δείγµα 343 παραγωγών αιγοπρόβειου γάλακτος διαπιστώθηκαν 4 κύρια 

κανάλια διανοµής του αιγοπρόβειου γάλακτος: 

1. σε τοπικό ιδιωτικό τυροκοµείο 
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2. σε συνεταιριστικό τυροκοµείο 

3. σε µεγάλη βιοµηχανία  

4. ιδιωτική κατανάλωση 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το προφίλ του κάθε καναλιού διανοµής σε 

σχέση µε τα χαρακτηριστικά του παραγωγού και της εκµετάλλευσης: 
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Πίνακας 33. Προφίλ παραγωγών: Τα χαρακτηριστικά των παραγωγών που 
ακολουθούν διαφορετικά κανάλια. 

Ιδιωτικό τοπικό 
τυροκοµείο 

Συνεταιριστικό 
τυροκοµείο 

Μεγάλη 
βιοµηχανία 

Ιδιωτική 
κατανάλωση 

Μέγεθος 

καλλιεργήσιµης 

έκτασης: <4,9 εκτάρια 

(75,0%)6 

Μέγεθος ποιµνίου: 

151+κεφάλια (43,3%) 

Μέγεθος 

καλλιεργήσιµης 

έκτασης: <4,9 εκτάρια 

(80,5%) 

Μέγεθος ποιµνίου: 

151+κεφάλια (63,4%) 

Μέγεθος 

καλλιεργήσιµης 

έκτασης: <4,9 εκτάρια 

(57,7%) 

Μέγεθος ποιµνίου: 

151+κεφάλια (60,3%) 

Μέγεθος 

καλλιεργήσιµης 

έκτασης: <4,9 εκτάρια 

(79,1%) 

Μέγεθος ποιµνίου: 

151+κεφάλια (46,2%) 

Παραγωγή γάλακτος: 

2.001-10.000 χλγ 

(55,8%) 

Ηλικία: 51-60 ετών 

(27,9%) 

Χρέη:30% +(76%) 

Παραγωγή γάλακτος: 

2.001-10.000 χλγ 

(46,3%) 

Ηλικία: < 40 ετών 

(34,1%) 

Χρέη:30% +(80,5%) 

Παραγωγή 

γάλακτος:10.001+ χλγ 

(48,7%) 

Ηλικία: 41-50 ετών 

(30,8%) 

Χρέη:30% +(85,9%) 

Παραγωγή 

γάλακτος:<2.000 χλγ 

(95,6%) 

Ηλικία: 61+ ετών 

(37,4%) 

Χρέη:<30% (36,3%) 

Ποσοστό γης που 

αντιστοιχεί στην 

αιγοπροβατοτροφική 

εκµετάλλευση: 61%+ 

(46,2%) 

Ποσοστό γης που 

αντιστοιχεί στην 

αιγοπροβατοτροφική 

εκµετάλλευση: 61%+ 

(53,7%) 

Ποσοστό γης που 

αντιστοιχεί στην 

αιγοπροβατοτροφική 

εκµετάλλευση: 61%+ 

(56,4%) 

Ποσοστό γης που 

αντιστοιχεί στην 

αιγοπροβατοτροφική 

εκµετάλλευση: <30% 

(39,6%) 

Μ.Ο οικονοµικής 

απόδοσης (42,3%) 

Μ.Ο οικονοµικής 

απόδοσης (36,6%) 

Μ.Ο οικονοµικής 

απόδοσης (34,4%) 

Μ.Ο οικονοµικής 

απόδοσης (83,5%) 

 

                                                

6 αντιπροσωπεύει το ποσοστό των παραγωγών που υιοθετούν το συγκεκριµένο κανάλι. 
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Οι παραγωγοί που πωλούν το γάλα σε τοπικά τυροκοµεία επηρεάζονται κυρίως από τις 

προσωπικές σχέσεις, έχουν µέτρια παραγωγή γάλακτος, είναι µεσήλικες, έχουν µεγάλα 

ποίµνια, διαθέτουν περισσότερο από το 61% της γης τους στην αιγοπροβατοτροφική 

εκµετάλλευση και οι οικονοµικές τους αποδόσεις είναι στον µέσο όρο. Οι παραγωγοί που 

χρησιµοποιούν το εργοστάσιο του συνεταιρισµού σαν σηµείο πώλησης επηρεάζονται 

κυρίως από την τιµή πώλησης, είναι µέτριας δυναµικότητας παραγωγοί, είναι νέοι σε 

ηλικία, έχουν µεγάλα ποίµνια, διαθέτουν περισσότερο από το 61% της γης τους στην 

αιγοπροβατοτροφική εκµετάλλευση και οι οικονοµικές τους αποδόσεις είναι στον µέσο 

όρο. Οι παραγωγοί που προτιµούν να εµπορεύονται το γάλα στις µεγάλες 

γαλακτοβιοµηχανίες επηρεάζονται από την αφοσίωση , είναι µεγάλης δυναµικότητας 

παραγωγοί, είναι µέσης ηλικίας, έχουν µεγάλα ποίµνια, διαθέτουν περισσότερο από το 

61% της γης τους στην αιγοπροβατοτροφική εκµετάλλευση και οι οικονοµικές τους 

αποδόσεις είναι πάνω από τον µέσο όρο. Τέλος οι παραγωγοί που χρησιµοποιούν το 

γάλα για ιδιωτική κατανάλωση επηρεάζονται από την ποσότητα του παραγόµενου 

γάλακτος, είναι µικρής δυναµικότητας, µεγάλης ηλικίας, έχουν µικρό ποίµνιο, διαθέτουν 

λιγότερο από 30% της γης τους στην αιγοπροβατοτροφική εκµετάλλευση και οι 

οικονοµικές τους αποδόσεις είναι κάτω από τον µέσο όρο. 

Υφιστάµενες παραγωγικές µονάδες στον τοµέα των τυροκοµικών 

Όπως προκύπτει από στοιχεία του Υπουργείου Γεωργίας σε σύνολο 626 παραγωγικών 

επιχειρήσεων ποσοστό περίπου 96% έχει ετήσια παραγωγική δυναµικότητα κάτω από 

1.000 tn ενώ το υπόλοιπο 4% έχει ετήσια παραγωγική δυναµικότητα η οποία βρίσκεται 

µεταξύ 1.000 � 15.000 tn.  

Στα διαγράµµατα που ακολουθούν δίνονται ο αριθµός των επιχειρήσεων καθώς και το 

ετήσιο παραγόµενο προϊόν ανά κατηγορία µεγέθους επιχειρήσεων: 
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Όπως φαίνεται και από τα παραπάνω διαγράµµατα υπάρχει µείωση τόσο του αριθµού 

αλλά και του παραγόµενου προϊόντος των µονάδων µικρής παραγωγικής 

δυναµικότητας. Το γεγονός αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αδυναµία επίτευξης 

οικονοµίας κλίµακας, στην αδυναµία τυποποίησης και πιστοποίησης της ποιότητας των 

παραγόµενων προϊόντων και στην αδυναµία εναρµόνισης µε τις υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από την Εθνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 34: ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΩΝ 

 Νοµός 
Παραγωγικής 
∆ραστηριότητας 

Φ
έτ
α/
Λε
υκ
ό 

Η
µί
σκ
λη
ρα

 

Σκ
λη
ρά

 

Μ
αλ
ακ
ά 

Λι
ω

µ/
Ει
δ.

 
Τύ
π
ου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ 

      

ΝΕΟΓΑΛ Α.Ε. ∆ΡΑΜΑΣ Χ   Χ  

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΒΡΟΥ Χ   Χ  

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΕΒΡΟΥ ΕΒΡΟΥ Χ     

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ. ΡΟ∆ΟΠΗΣ ΣΥΝ.Π.Ε. ΡΟ∆ΟΠΗ Χ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ  ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ       

ΜΠΕΛΛΑΣ Φ. & ΥΙΟΣ Α.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ Χ Χ Χ   

ΑΛΠΙΝΟ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ Χ   Χ 

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ Χ Χ Χ  

ΒΙΟΤΡΟΣ Α.Β.Ε.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Χ Χ  Χ 

ΑΓΝΟ ΕΝΩΣΗ ΑΓΕΛ. ΣΥΝΕΤ. ΘΕΣ/ΚΗΣ & 

ΒΙΟΜ. ΓΑΛΑΚ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Χ    

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χ Χ  Χ Χ 

ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ Γ. & ΣΙΑ Ο.Ε. «ΠΡΟΒΓΑΛ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χ   Χ  

ΝΤΑΜΠΙΖΑΣ Η. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Χ     

ΠΡΟΙΚΑΣ ΣΤΑΜ. Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Χ    

ΜΠΑΣ∆ΡΑΣ Α.Β..Ε..Ε. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Χ Χ Χ Χ  
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∆ΟΙΡΑΝΗ Α.Ε. ΚΙΛΚΙΣ Χ Χ    

ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΚΙΛΚΙΣ Χ Χ  Χ  

ΒΑΛΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗ Χ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ       

ΚΟΥΡΕΛΑΣ Α.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Χ   Χ  

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Χ  Χ Χ  

ΒΟΡΑΣ Α.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑ  Χ Χ   

ΦΛΩΡΙΝΑ ΒΙΟΜ. ΓΑΛ. ΣΙΑΦΑΡΙΚΑΣ-

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ε.Ε. 
ΦΛΩΡΙΝΗΣ  Χ    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       

ΒΙΟΜ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ � ΚΑΡΑΛΗΣ Α.Ε. ΑΡΤΑΣ Χ  Χ Χ  

∆Ω∆ΩΝΗ Α.Β.Γ.Η. Α.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χ  Χ Χ  

ΜΕΤΣΟΒΟ Α.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ    Χ  

ΠΙΝ∆ΟΣ Α.Ε.Β.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Χ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ      
 

 

ΒΙΓΛΑ Α.Ε.Β.Ε. ΛΑΡΙΣΗΣ Χ Χ  Χ  

ΓΙΩΤΣΑΣ ∆. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΛΑΡΙΣΗΣ Χ  Χ Χ  

ΚΑΤΣΙΜΠΕΡΗΣ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ Α.Ε. ΛΑΡΙΣΗΣ Χ   Χ  
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ΚΙΣΣΑΒΟΣ Ε.Π.Ε. ΛΑΡΙΣΗΣ      

ΛΥΤΡΑΣ ΣΤ. &  ΥΙΟΙ Ο.Ε. ΛΑΡΙΣΗΣ Χ   Χ  

ΝΟΥΣΙΑΣ Γ. & A Ο.Ε. ΛΑΡΙΣΗΣ Χ   Χ  

ΟΛΥΜΠΟΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ 

Α.Ε. 
ΛΑΡΙΣΗΣ Χ Χ Χ Χ  

ΤΖΑΦΕΤΑΣ Α.Ε. ΛΑΡΙΣΗΣ Χ   Χ  

ΧΩΤΟΣ Α.Ε. ΛΑΡΙΣΗΣ Χ   Χ  

ΜΠΙΖΙΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ 
ΛΑΡΙΣΣΗΣ Χ Χ Χ   

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤ. 

ΑΛΜΥΡΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε. 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Χ     

ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ∆. Α.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Χ     

∆ΙΒΑΝΗ ∆. ΑΦΟΙ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  Χ  Χ  

ΜΑΤΗ ΑΦΟΙ Α.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ  Χ    

ΜΠΑΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Χ  Χ   

ΠΛΕΞΙ∆ΑΣ Α. & ΥΙΟΙ Ο.Ε. «ΒΙΟΓΑΛ» ΤΡΙΚΑΛΩΝ Χ     

ΤΥΡΑΣ Α.Ε. ΤΡΙΚΑΛΩΝ Χ  Χ Χ Χ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ       

- -      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ       
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ΧΕΛΜΟΣ Α.Ε. ΑΧΑΪΑ Χ  Χ Χ  

ΜΕΝΕΓΑΤΟΣ Ι. & ΥΙΟΣ Ο.Ε. ΑΧΑΙΑΣ Χ     

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ.  ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 

ΣΥΝ.Π.Ε. 
ΑΧΑΪΑΣ Χ     

ΤΑΓΑΡΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Χ   Χ  

Ε.Γ.Ν.Η.Λ. ΕΠΕ ΗΛΕΙΑΣ Χ   Χ  

ΗΛ.ΒΙ. ΓΑΛ. Β. ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΑΒ & Ε.Ε. ΗΛΕΙΑΣ Χ   Χ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ       

ΑΝ∆ΡΕΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΒΙΟΩΤΙΑΣ Χ  Χ   

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ Χ   Χ  

ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε.  ΕΥΒΟΙΑΣ Χ     

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥ∆ΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Χ   Χ  

ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΗ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Α.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ Χ  Χ Χ  

ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε..Β.Ε.  ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Χ   Χ  

ΤΣΙΑΚΑΣ Φ. Α.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΑΣ Χ   Χ  

∆ΟΜΟΚΟΣ Α.Ε. ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ  Χ Χ   

ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ Χ  Χ Χ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΙΚΗΣ       

ΑΙΤΩΛΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗ Χ  Χ   
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∆ΕΛΦΟΙ Α.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Χ  Χ Χ  

ΚΑΚΙΑΣ Σ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ Χ Χ Χ   

ΚΑΛΛΙΑΚΟΥ∆ΗΣ ΣΠ. Θ. ΑΒΕΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Χ   Χ  

ΤΡΟΦΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ     Χ 

ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε. 
ΑΤΤΙΚΗΣ Χ Χ Χ  Χ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ       

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΣΥΝΕΤ. 

ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ 
ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ Χ     

ΜΕΝΕΓΑΤΟΥ ΣΠ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ ΕΠΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Χ     

ΖΑΡΑΚΑΣ Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Χ     

ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΒΙΟΜ. ΓΑΛΑΚΤΟΣ � ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ 

Α.Β.Ε.Ε. 
ΛΑΚΩΝΙΑΣ Χ   Χ  

ΝΙΚΑΣ ΣΠΑΡΤΗ Α.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ Χ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ       

ΡΟ∆ΟΥ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΛΕΣΒΟΥ Χ Χ Χ   

ΘΥΜΕΛΛΗΣ ΕΥΡ. ΑΒΕΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  Χ Χ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ       

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ. ΝΑΞΟΥ ΣΥΝ. Π.Ε. ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ   Χ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ       
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ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΦΟΙ Α.Ε.Β.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χ  Χ Χ  

ΚΡΙΑΡΑΣ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   Χ Χ  

ΜΑΝΟΥΡΑ ΑΦΟΙ Ο.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   Χ Χ  

ΞΥΛΟΥΡΗΣ Α.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Χ   Χ  

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΣΥΝΕΤ. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Χ  Χ Χ  

 

O κλάδος των τυροκοµικών προϊόντων χαρακτηρίζεται από µεγάλη διασπορά. Όπως 

φαίνεται και από τα παραπάνω στοιχεία υπάρχει µεγάλος αριθµός παραγωγικών 

µονάδων µικρότερης δυναµικότητας. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα οι µεγαλύτερες 

παραγωγικές µονάδες του κλάδου να καταλαµβάνουν µικρά µερίδια αγοράς. 

Συγκεκριµένα η εταιρεία ∆Ω∆ΩΝΗ ΑΕ εκτιµάται ότι καταλαµβάνει µερίδιο αγοράς 3-

3,5%, ενώ µερίδιο 7-8,5% κατανέµεται εξίσου στις εταιρείες ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ, ΚΟΛΙΟΣ ΑΕ, 

ΤΥΡΑΣ ΑΕ. Το µερίδιο αγοράς της ΦΑΓΕ βρίσκεται σε ελαφρώς χαµηλότερα επίπεδα 

της τάξης του 2% ενώ η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ απέσπασε το 1,5% της αγοράς.  

Τέλος πρέπει να σηµειωθεί ότι εκτός των βιοµηχανικών επιχειρήσεων κάποια ποσότητα 

τυροκοµικών προϊόντων παράγονται και από γεωργικές εκµεταλλεύσεις. Η εξέλιξη της 

παραγωγής τυροκοµικών προϊόντων από βιοµηχανικές επιχειρήσεις και από γεωργικές 

εκµεταλλεύσεις φαίνεται στο διάγραµµα που ακολουθεί : 



ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ � ∆ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΒΒΕ 

 

Μελέτη για την βιολογική αιγοπροβατοτροφία   

 

44

Εξέλιξη παραγωγής τυροκοµικών 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Έτος

Π
οσ
ότ
ητ
ες

 (t
n)

Βιοµηχανικές Μονάδες Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις
 



ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ � ∆ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΒΒΕ 

 

Μελέτη για την βιολογική αιγοπροβατοτροφία   

 

45

 

1.5. Η Βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία στην Ευρώπη και στη χώρα µας 

Η βιολογική γεωργία � κτηνοτροφία στην Ευρώπη 

Στην Ευρώπη κινητήριος µοχλός για την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας υπήρξε η 
ιδιωτική πρωτοβουλία. Το έτος 1924 στην Γερµανία έχουµε το ξεκίνηµα της βιολογικής 
γεωργίας µε το σεµινάριο του Rudolf Steiner στη «βιοδυναµική γεωργία», ενώ στις 
δεκαετίες �30 και �40 ιδρύονται οι πρώτες «βιοδυναµικές» επαγγελµατικές οργανώσεις. 
Τα κυριότερα ορόσηµα στην ιστορία της βιολογικής γεωργίας στην Ευρώπη είναι τα 
ακόλουθα: 

Ορόσηµα στην Ιστορία της Βιολογικής Γεωργίας 

1924 Ξεκίνηµα µε το σεµινάριο του Rudolf Steiner στη βιοδυναµική γεωργία 

1930/1940 ∆ράση του Dr. Hans Muller στην Ελβετία (οργανική-βιολογική γεωργία που είναι 
σήµερα η πλέον διαδεδοµένη πρακτική βιολογική γεωργίας στις γερµανόφωνες χώρες και 
εκπροσωπείται από τις οργανώσεις �Bioland�και �BioSuisse�. 

1973 Ιδρύεται το ερευνητικό ινστιτούτο βιολογικής γεωργίας στην Ελβετία (FiBL) . Σήµερα είναι το 
µεγαλύτερο παγκοσµίως. 

1980ς Ιδρύονται οι περισσότερες οργανώσεις και οργανισµοί που σχετίζονται µε την βιολογική 
γεωργία. 

1990 Γίνεται η πρώτη έκθεση Biofach στην Γερµανία. Σήµερα είναι η µεγαλύτερη έκθεση 
βιολογικών προϊόντων παγκοσµίως. 

1991 Ιδρύεται το ευρωπαϊκό τµήµα της διεθνούς οµοσπονδίας κινηµάτων βιολογικής γεωργίας 
(IFOAM European Regional Group). 

1991 ∆ηµοσιεύεται ο Κανονισµός 2092/91 για την Βιολογική Γεωργία στην επίσηµη εφηµερίδα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τίθεται σε ισχύ το 1993. 

1999 ∆ηµοσιεύεται ο Κανονισµός 1804/99 που προβλέπει κανόνες για την βιολογική ζωική 
παραγωγή. 

2000 Agenda 2000 που µεταξύ άλλων προβλέπει µέτρα υποστήριξης της βιολογικής γεωργίας 
(Κανονισµός 1257/99 για την αγροτική ανάπτυξη). 

2001 Ιανουάριος. Η κρίση των «τρελών αγελάδων» είχε σαν αποτέλεσµα σηµαντικές αλλαγές 
στην συµπεριφορά των καταναλωτών σε σχέση µε την βιολογική γεωργία. 

2001 Μάιος. Τα πρώτα βήµατα για ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο ∆ράσης για την προώθηση της 
βιολογικής γεωργίας. 
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Στην Ευρώπη η βιολογική γεωργία αναπτύσσεται µε γρήγορους ρυθµούς µε µέσο ρυθµό 
αύξησης 25% το χρόνο. Με βάση τα στοιχεία του Ελβετικού Ερευνητικού Ινστιτούτου για 
την Βιολογική Γεωργία (FiBL), στις 31.12.2001 στις 15 χώρες της Ε.Ε. η συνολικά 
βιολογικά καλλιεργούµενη έκταση ανέρχεται στα 4,42 εκατοµµύρια εκτάρια , ήτοι το 
3,24% της χρησιµοποιούµενης γης, ενώ ο αριθµός των βιολογικών εκµεταλλεύσεων 
φυτικής και ζωικής παραγωγής ανέρχεται στις 142, 348 και αντιπροσωπεύει το 2,04% 
των γεωργικών εκµεταλλεύσεων της Ε.Ε. 

Σε ότι αφορά την βιολογική κτηνοτροφία το 199812 (τελευταίο έτος που υπάρχουν 
διαθέσιµα στοιχεία) στις 15 χώρες της Ε.Ε. ο αριθµός των πιστοποιηµένων 
γαλακτοπαραγωγών αγελάδων είναι 280.000, δηλαδή το 1,3% της συνολικής 
γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας. Ωστόσο µόνο σε 3 χώρες υπάρχει ένα σηµαντικό 
µερίδιο πιστοποιηµένων βιολογικών ζώων: Αυστρία (14,2%), ∆ανία (7,4%),Σουηδία 
(4,6%). Από τα λίγα διαθέσιµα στοιχεία των περασµένων ετών διαπιστώνεται ότι στην 
∆ανία ο αριθµός των πιστοποιηµένων αγελάδων αυξάνεται από 8.772 το 1993 σε 
50.000 το 1998 και στην Ολλανδία από 4.034 σε 9.541 το 1998. 
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Την ίδια χρονιά (1998) η συνολική παραγωγή πιστοποιηµένου βιολογικού γάλακτος 
(αγελαδινού) φθάνει το 1,1 εκατ. τόνους ή ποσοστό 1,2% του εισκοµιζόµενου γάλακτος. 
Και πάλι τρεις µόνο χώρες έχουν ένα σηµαντικό µερίδιο παραγωγής βιολογικού 
γάλακτος: Αυστρία (14,4%), ∆ανία (3,8%) και Σουηδία (3.0%). Στην ∆ανία η αγορά του 
βιολογικού γάλακτος έχει µερίδιο 22% , του βουτύρου 3% και των τυροκοµικών 2%.  



ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ � ∆ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΒΒΕ 

 

Μελέτη για την βιολογική αιγοπροβατοτροφία   

 

47

� «� ø∆Ã� � √� √�� �æÚ  �Ã����Ã��¬ �� �√�◊� Ú  ◊� 1998

0

2

4

6

8

10

12

14

16

B D DK EL ES F IE I L NL OS PT FI S UK

ΣειρÜ1

 

Σε ότι αφορά την βιολογική αιγοπροβατοτροφία το 1998 στις 15 χώρες της ΕΕ 
αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία: 

! περίπου 0,47 εκατ πιστοποιηµένα κεφάλια αιγοπροβάτων ή το 0,4% του 
συνολικού πληθυσµού. 

! Από τα 360.000 συνολικά πιστοποιηµένα πρόβατα το 29% εκτρέφονται στην 
Αυστρία, το 27% στην ∆ανία και το 14% στην Σουηδία. 

! Από τις 50.000 συνολικά πιστοποιηµένες αίγες, το 34% εκτρέφονται στην 
Αυστρία, το 20% στην ∆ανία και το 23% στην Σουηδία. 

! Μόνο 4 χώρες της Ε.Ε έχουν ποσοστό βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας πάνω 
από 5% επί του συνόλου : Αυστρία (29%), ∆ανία (13%), Σουηδία (12%) και 
Φινλανδία (6%). 

                                                

7 ο χαµηλός αυτός µέσος όρος οφείλεται στο χαµηλό ποσοστό της Ισπανίας (<0,001%) και στο ότι δεν 
υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία για την Ιρλανδία και την Ιταλία. 
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Ο αριθµός των εγγεγραµµένων παρασκευαστών βιολογικών προϊόντων το 1998 στην 
Ε.Ε. είναι 11.000 και αντιστοιχεί σε αύξηση 50% σε σχέση µε το 1997. Η Γαλλία, η 
Γερµανία και η Ιταλία έχουν τον µεγαλύτερο αριθµό παρασκευαστών. 

Η αγορά των βιολογικών προϊόντων στην Ε.Ε. υπολογίζεται σε 6 δις ευρώ, η Γερµανία 
είναι η µεγαλύτερη αγορά σε απόλυτους αριθµούς (2 δις ευρώ), ακολουθεί η Ιταλία (1 δις 
ευρώ ) και η Γαλλία (0,8 δις ευρώ). Ήδη το 1997 οι πωλήσεις βιολογικών προϊόντων σε 
σχέση µε το σύνολο των πωλήσεων τροφίµων καταλαµβάνουν µερίδιο πάνω από 1% σε 
πολλές χώρες της Ε.Ε. (∆ανία, Γερµανία, Ολλανδία και Αυστρία). Για συγκεκριµένες 
κατηγορίες προϊόντων το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 5%. 

Η σηµασία των διαφορετικών καναλιών µάρκετινγκ των βιολογικών προϊόντων διαφέρει 
στις χώρες της Ε.Ε. Στην Ιταλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Γερµανία, την Ελλάδα και 
την Ισπανία η άµεση πώληση και η διανοµή µέσω εξειδικευµένων καταστηµάτων είναι 
κυρίαρχες. Στην Σουηδία, την ∆ανία, την Φινλανδία, το Ηνωµένο Βασίλειο και την 
Αυστρία οι περισσότερες πωλήσεις βιολογικών προϊόντων πραγµατοποιούνται κυρίας σε 
σούπερ µάρκετ. 

Παρόλο που υπάρχουν ελάχιστα διαθέσιµα στοιχεία σχετικά µε τις τιµές των βιολογικών 
προϊόντων διαπιστώνεται ότι γενικά τιµολογούνται υψηλότερα λόγω υπερέχουσας 
ποιότητας σε σύγκριση µε τα αντίστοιχα συµβατικά προϊόντα. Στη Σουηδία από τα 
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διαθέσιµα στοιχεία που υπάρχουν διαπιστώνεται ότι τα βιολογικά προϊόντα ζωικής 
παραγωγής, µε εξαίρεση το χοιρινό κρέας και τα αυγά, δεν  έχουν ιδιαίτερα υψηλές τιµές 
ενώ οι τιµές των προϊόντων φυτικής παραγωγής είναι συνήθως πάνω από 50%. 

Προϊόν Premium % 

Γάλα 13% 

Βοδινό κρέας 23% 

Χοιρινό κρέας 95% 

Αρνίσιο κρέας 14% 

Αυγά  166% 

∆ηµητριακοί καρποί για ψωµί 70% 

∆ηµητριακοί καρποί για ζωοτροφές 70% 

Ζαχαρότευτλα 55% 

Πατάτες 70% 

Πηγή: Jordbruksverket, Mal for ekologisk produktion, 1998. 

Η βιολογική γεωργία-κτηνοτροφία στην Ελλάδα 

Ιστορία και Ανάπτυξη Βιολογικής Γεωργίας- Κτηνοτροφίας 

Η βιολογική γεωργία στην Ελλάδα έχει τις ρίζες της στα οικολογικά κινήµατα στις αρχές 
της δεκαετίας του ΄80. Οι πρώτοι βιοκαλλιεργητές ήταν σχεδόν ερασιτέχνες που 
πειραµατιζόταν µε διαφορετικές καλλιεργητικές µεθόδους, σύµφωνα µε τα µοντέλα του 
Steiner, του Fukuoka και άλλων.  

Η εµπορική βιολογική γεωργία ξεκίνησε το 1982 µετά από ζήτηση βιολογικής σταφίδας 
από µια επιχείρησης της Ολλανδίας. Ένας σύµβουλος που συνεργαζόταν µε τον 
ολλανδικό οργανισµό πιστοποίησης Skal έθεσε την βάση για την µετατροπή µερικών 
γεωργικών εκµεταλλεύσεων στο Αίγειο της Πελοποννήσου. Μετά το 1986 µια γερµανική 
εταιρία υποστήριξε την παραγωγή βιολογικών ελιών και ελαιολάδου για εξαγωγές. 
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Τα επόµενα χρόνια µεµονωµένοι παραγωγοί µετέτρεψαν τις συµβατικές καλλιεργήσιµες 
εκτάσεις τους κάτω από την εποπτεία ξένων οργανισµών ελέγχου και πιστοποίησης 
(Skal, Soil Association, Naturland). Τα κύρια προϊόντά βιολογικής γεωργίας είναι το 
ελαιόλαδο, τα εσπεριδοειδή, το κρασί, τα δηµητριακά και το βαµβάκι. 

∆εν υπάρχουν επίσηµα δεδοµένα σε ότι αφορά την βιολογική γεωργία για την περίοδο 
1982-1992. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις περίπου 150 παραγωγοί καλλιεργούσαν 200 
εκτάρια. Ο Κανονισµός 2092/91 επέφερε σηµαντικές αλλαγές και πολλοί παραγωγοί 
µετέτρεψαν επίσηµα τις εκµεταλλεύσεις τους σε βιολογικές. Μια δεύτερη περίοδος 
επέκτασης παρατηρείται το 1996 µε την εισαγωγή του θεσµού των επιδοτήσεων από την 
εφαρµογή του Κανονισµού 2078/92. 

Η βιολογική γεωργία παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη µετά την επίσηµη θεσµοθέτησή της 
µε ετήσιους ρυθµούς ανάπτυξης µεταξύ 50 και 120%. Την περίοδο 1999-2000 
παρατηρείται µια επιβράδυνση (ρυθµός ανάπτυξης 20-30%). Το 1999 η συνολικά 
βιολογικά καλλιεργούµενη έκταση και ο αριθµός των εκµεταλλεύσεων αποτελούν το 
0,6% του συνόλου της χώρας.  

Σε ότι αφορά την βιολογική κτηνοτροφία τα πρώτα προϊόντα εµφανίζονται στην αγορά 
κατά τους τελευταίους µήνες του 2000. Η αγορά των βιολογικών προϊόντων ζωικής 
προέλευσης περιλαµβάνει αυγά, τυρί φέτα και αρνίσιο και κατσικίσιο κρέας. Μετά το 
2002 έχουµε και άλλα γαλακτοκοµικά προϊόντα (π.χ γιαούρτι) και µικρές ποσότητες 
χοιρινού και µοσχαρίσιου κρέατος. Η ζήτηση βιολογικών ζωικών προϊόντων οδήγησε σε 
αντίστοιχη αύξηση των εκτάσεων µε κτηνοτροφικές καλλιέργειες. 
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Στατιστικά στοιχεία 

Με βάση τα στοιχεία του Οργανισµού ∆ΗΩ για την ζωική παραγωγή έχουµε την 

ακόλουθη κατανοµή ανά περιφέρεια: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 
ΠΟΣΟΣΤΟ % 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ & 
ΘΡΑΚΗΣ 1 0,53% 

ΑΤΤΙΚΗΣ 6 3,21% 

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4 2,14% 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 11 5,88% 

∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 3 1,60% 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 52 27,81% 

ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 5 2,67% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 7 3,74% 

ΚΡΗΤΗΣ 15 8,02% 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 4 2,14% 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 38 20,32% 

ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 41 21,93% 

ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ 187 100,00% 

Πηγή ∆ΗΩ 
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Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία που δίνουν οι τρεις Οργανισµοί Πιστοποίησης & 

Ελέγχου προκύπτει ο ακόλουθος πίνακας 

Κατανοµή ενταγµένων µονάδων βιολογικής κτηνοτροφίας ανά περιφέρεια το 2002 

Περιφέρειες Αριθµός παραγωγών Αριθµός ζώων 

Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 9 3177 

Αττικής 9 14876 

Βορείου Αιγαίου 26 9147 

∆υτικής Ελλάδας 204 39776 

∆υτικής Μακεδονίας 51 21120 

Ηπείρου 11 2605 

Θεσσαλίας 66 17440 

Ιονίων Νήσων 75 19077 

Κεντρικής Μακεδονίας 42 10834 

Κρήτης 25 8066 

Νοτίου Αιγαίου 5 1407 

Πελοποννήσου 99 38208 

Στερεάς Ελλάδας 61 32193 

ΣΥΝΟΛΟ 683 217926 

Πηγή: ∆ΗΩ, ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ, ΒΙΟΕΛΛΑΣ 
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Αγροπεριβαλλοντικό Πρόγραµµα «Βιολογική Κτηνοτροφία» 

Με βάση τον σχεδιασµό του Υπουργείου Γεωργίας για το πρόγραµµα «Βιολογική 

Κτηνοτροφία»8 προβλέπεται η κατανοµή 61.769 Μονάδων Ζωικού Κεφαλαίου (ΜΖΚ) για 

την περίοδο 2001-2006 σε κάθε µια από τις 57 τοπικές ∆ιευθύνσεις Γεωργίας ή 

Αγροτικής Ανάπτυξης στις 52 νοµαρχίες της χώρας13. 

Μέχρι τον Ιούνιο του 2002 µόνο 17 ∆ιευθύνσεις Γεωργίας είχαν συµµετοχή στο 

πρόγραµµα µε απορρόφηση 9.728 ΜΖΚ (περιλαµβάνει 2.289 κεφάλια βοοειδή και 

50.714 κεφάλια αιγοπρόβατα). Μόνο 5 νοµαρχίες είχαν ικανοποιητική συµµετοχή 

απορροφώντας η καθεµιά περίπου1000 ΜΖΚ. Μέχρι τον Οκτώβριο 2002 το πρόγραµµα 

εφαρµόστηκε στις 24 από τις 57 ∆ιευθύνσεις Γεωργίας και η απορρόφηση έφτασε τα 

14.378 ΜΖΚ (3.809 κεφάλια βοοειδή και 66.544 κεφάλια αιγοπρόβατα). Από την 1η 

Ιανουαρίου 2003 και µέχρι σήµερα έγινε κατανοµή 33.665 ΜΖΚ (4.320 περισσότερες 

από τον προηγούµενο χώρο) σε 47 ∆ιευθύνσεις Γεωργίας. 

Νοµαρχίες Κατανοµή ΜΖΚ στις 
∆ιευθύνσεις Γεωργίας 
(1/7/2000) 

ΜΖΚ που συµµετέχουν στο 
πρόγραµµα (20/10/2002) 

Αιτωλοακαρνανίας 2000 1998,2 

Γρεβενών 2400 1863,35 

Μαγνησίας 1738 1738 

Μεσσηνίας 2200 1604,65 

Κεφαλονιάς 1300 1293 

Εύβοιας 1000 1017 

 

                                                

8 Του αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης 2000-2006 
(ΕΠΑΑ) �(ΕΚ) Κανονισµός 1257/99 
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Τα κυριότερα προβλήµατα που σχετίζονται µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού 1257/99 

και εξηγούν την σχετικά µικρή συµµετοχή στο πρόγραµµα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας 

είναι τα εξής: 

! Η µεταβολή του τρόπου υπολογισµού της χρηµατοδότησης (από κατά κεφαλή ζώου 

σε κατά εκτάριο βοσκήσιµης γης) προκάλεσε σοβαρά προβλήµατα τόσο στους 

παραγωγού όσο και στην δηµόσια διοίκηση. 

! Η απαίτηση του Κανονισµού οι παραγωγοί να σχηµατίζουν οµάδες των 5. 

! Η ανάγκη τεχνικής υποστήριξης των παραγωγών από εξειδικευµένο σύµβουλο 

γεωπόνο και η υποχρέωση να τηρούν αρχεία. 
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Η βιολογική αιγοπροβατοτροφία στην Ελλάδα 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των Οργανισµών Πιστοποίησης & Ελέγχου για το έτος 2002 τα 

µεγέθη της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας στην χώρα µας είναι ως εξής: 

Περιφέρεια Αριθµός ζώων 

Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης 

- 

Αττικής 245 

Βορείου Αιγαίου 1.860 

∆υτικής Ελλάδας 1.872 

∆υτικής Μακεδονίας - 

Θεσσαλίας 15.060 

Ιονίων Νήσων 1.692 

Κεντρικής Μακεδονίας 617 

Κρήτης 2.422 

Νοτίου Αιγαίου 1.285 

Πελοποννήσου 6.056 

Στερεάς Ελλάδας 10.867 

ΣΥΝΟΛΟ 41.976 

Πηγή: ∆ΗΩ 
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Περιφέρεια Αριθµός ζώων 

Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης 

1.550 

Αττικής 30 

Βορείου Αιγαίου 7.062 

∆υτικής Ελλάδας 32.868 

∆υτικής Μακεδονίας - 

Ηπείρου 2.490 

Θεσσαλίας 950 

Ιονίων Νήσων 15.784 

Κεντρικής Μακεδονίας 9.097 

Κρήτης 2.721 

Νοτίου Αιγαίου 20 

Πελοποννήσου 14.146 

Στερεάς Ελλάδας 3.918 

ΣΥΝΟΛΟ 90.636 

Πηγή: ΒΙΟΕΛΛΑΣ 
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Με βάση τα στοιχεία του οργανισµού πιστοποίησης ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ο αριθµός των 

βιολογικά εκτρεφοµένων προβάτων και αιγών ανέρχεται στις 6.443 και 6.773 αντίστοιχα, 

ενώ ο αριθµός των υπό µετατροπή ζώων είναι 1.515 πρόβατα και 60 αίγες. Το σύνολο 

σχεδόν των ζώων αυτών εκτρέφονται στον νοµό Γρεβενών και υπάρχει 1 µονάδα στην 

Κοζάνη και 3 στην Λάρισα. 
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Οι παρασκευαστές βιολογικών γαλακτοκοµικών προϊόντων 

Με βάση τα στοιχεία του Οργανισµού ∆ΗΩ οι παρακάτω επιχειρήσεις 

δραστηριοποιούνται στην παραγωγή βιολογικών γαλακτοκοµικών προϊόντων: 

Επωνυµία Επιχείρησης Νοµός 

PURE GREEK Ευβοίας 

ΒΙΟΖΗΝ Α.ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΑΚΗ & ΣΙΑ 

Ο.Ε9 
Αττικής 

ΑΓΝΗ ΓΗ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ Ν. & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 
Αττικής 

ΑΡΙΣΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΟΝ.Ε.Π.Ε. Αττικής 

ΒΙΟΦΑΡΜΑ Α.Ε. Αττικής 

ΕΛΒΙΠΕΤ Α.Ε. Θεσσαλονίκης 

ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Α.Ε. 
Αρκαδίας 

ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΛΙΑΠΗ Α.Ε Βοιωτίας 

ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε. Βοιωτίας 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΓΗ Α.Ε Λέσβου 

Πηγή ∆ΗΩ 

Η εταιρία ΒΙΟΦΑΡΜΑ Α.Ε10. λειτουργεί τυροκοµείο στην περιοχή της Καρυστίας στην 

Εύβοια και παράγει τα εξής βιολογικά τυριά: Φέτα Καρύστου, Κεφαλοτύρι & Γραβιέρα 

                                                

9 Εκ. Στουραϊτη 18, 13671 Αχαρνές, Αθήνα, Τηλ:2102509517, Φαξ:2102409516, email: info@biozin.gr  
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Καρύστου, Μυζήθρα Καρύστου, Ανθότυρο Καρύστου και Γίδινο µε σύνθεση 80% γίδινο 

και 20% πρόβειο γάλα. 

To Αγρόκτηµα Λιάπη11 είναι µια οικογενειακή επιχείρηση παραγωγής και εµπορίας 

γαλακτοκοµικών προϊόντων που στεγάζεται στα Οινόφυτα Βοιωτίας όπου σε ιδιόκτητες 

εγκαταστάσεις παράγονται και επεξεργάζονται 500.000 λίτρα αιγοπρόβειου γάλακτος 

(καθετοποιηµένη µονάδα). Τα κυριότερα προϊόντα της επιχείρησης είναι: Φέτα (από 

πρόβειο γάλα σε λάδι µε βότανα), Κόριννα (τυρί από πρόβειο γάλα µε προσθήκη 

πιπεριάς) και Κεσέµι (τυρί από γίδινο παστεριωµένο γάλα). 

Οι εταιρίες ΟΙΚΟΦΑΡΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α.Ε. και ΠΛΑΤΑΙΩΝ Α.Ε. ανήκουν στον 

όµιλο εταιριών ΝΙΚΑS12 και έχουν έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας και την Θήβα Βοιωτίας.  

Από την βάση δεδοµένων της εταιρίας ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ έχουµε τις ακόλουθες 

επιχειρήσεις: 

Επωνυµία Επιχείρησης Νοµός 

Κουρέλας Θεόδωρος 

Γαλακτοκοµικά Α.Ε. 

Γρεβενών 

Οικολογικό Κτήµα Λιβαδερού Κοζάνης 

Πηγή: ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 

 

Τα βιολογικά προϊόντα BIOPAN της εταιρία ΚΟΥΡΕΛΑΣ Α.Ε.13 περιλαµβάνουν τυρί φέτα, 

φέτα µε σκόρδο και πιπεριά, µανούρι, ανεβατό, µυζήθρα, κεφαλογραβιέρα, κεφαλοτύρι 

και κασέρι. 

                                                                                                                                            

10 Ναυαρίνου 9 , Νίκαια Πειραιά, Τηλ.: 210 4936254, email: info@biofarm.gr , http://openforall.net/biofarm/  

11 Οινόφυτα Βοιωτίας, Τηλ.:22620 30837, Φαξ:22620 31175, http://www.liapi.gr  

12 www.nikas.gr  
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Τέλος από την ΒΙΟΕΛΛΑΣ µας δίνεται ο ακόλουθος κατάλογος επιχειρήσεων: 

Επωνυµία Επιχείρησης Νοµός 

Μπακοπάνου-Καραντίνου 

Παρασκευή 

Αιτωλοακαρνανίας 

ΒΙΟΤΟΣ Ανώνυµη Εµπορική 

Εταιρία ∆ιακίνησης Βιολογικών 

Αττικής 

ΒΙΟΓΑΛ ΛΕΣΒΟΥ Ε.Ε. Λέσβου 

DORNA HELLAS S.A. Αττικής 

ΨΩΜΑΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΤΙΟΣ Αιτωλοακαρνανίας 

ΚΑΛΛΙΟΝ Α.Ε. Φωκίδος 

Πηγή ΒΙΟΕΛΛΑΣ 

Η εταιρία ΒιΟΤΟΣ Α.Ε14. διακινεί τα ελληνικά και ιταλικά βιολογικά παγωτά GREEN σε 

καταστήµατα υγιεινής διατροφής στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Μύκονο και 

Κέρκυρα. 

Η επιχείρηση DORNA HELLAS S.A. κάνει επιπλέον και εισαγωγές γαλακτοκοµικών 

προϊόντων. 

                                                                                                                                            

13 10 χλµ Γρεβενών-Μεγάρου, Τηλ.:2462087150, Φαξ: 24620 26351, www.kourellas.gr , email: 
kurellas@grevenanet.gr  

14 Τηλ.:210 2855307, Φαξ:2102855309, www.biotos.com  
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1.6 Οργανισµοί βιολογικής γεωργίας /κτηνοτροφίας (αρχές, δηµόσιες υπηρεσίες, 
οργανισµοί πιστοποίησης και ελέγχου, επαγγελµατικές ενώσεις). 

Αρχές και αρµόδιες υπηρεσίες 

Στην Ελλάδα κεντρική αρχή για την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία είναι το 

Υπουργείο Γεωργίας και συγκεκριµένα οι ακόλουθες υπηρεσίες: 

1. Το Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων (∆/ΝΣΗ ΜΕΤ/ΣΗΣ, ΤΥΠ/ΣΗΣ & Π.Ε)15,  

Ορίσθηκε ως αρµόδια υπηρεσία για την επίβλεψη της εφαρµογής των κοινοτικών 

κανονισµών που αφορούν την βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, την συµµετοχή σε 

συναντήσεις και συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την εναρµόνιση της εθνικής 

νοµοθεσίας και τέλος την επίβλεψη του Συστήµατος Ελέγχου. 

2. Τµήµα Αιγοπροβατοτροφίας (∆/ΝΣΗ ΖΩΪΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ16) 

Τις αντίστοιχες αρµοδιότητες µε το Γραφείο Βιολογικών Προϊόντων για τα ζωικά 

προϊόντα έχει η ∆/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ, τµήµα Β.  

3. ∆/ΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ& ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, Τµήµα Β17  

Είναι η κεντρική αρχή για την εφαρµογή και διαχείριση των αγροπεριβαλλοντικών 

προγραµµάτων «Βιολογική Γεωργία» και «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Κανονισµού 

(ΕΚ)1257/99.  

                                                

15 Αχαρνών 2, 10176, Αθήνα, Τηλ.: 210-2124285-6, 210-5236091, Fax: 210-5238337 
e-mail: ax2u052@minagric.gr 

16 Καπνοκοπτηρίου 6, 10176, Αθήνα, Τηλ.: 210-2125691, Fax: 210-2125693 
e-mail: ka6u010@minagric.gr 
17 Πατησίων 207 & Σκαλιστήρη 19, 11253, Αθήνα, Τηλ.: 210-2128173, 210-2128174, 
Fax: 210-8663925  
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Με τον νόµο 2637/98 ιδρύθηκε ο Οργανισµός Πιστοποίησης και Επίβλεψης 
Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.)18, µε διακριτικό τίτλο AGROCERT που είναι 

Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου του Υπουργείου Γεωργίας και λειτουργεί χάριν του 

δηµοσίου συµφέροντος υπό την εποπτεία του Υπουργού Γεωργίας. Ο ακριβής ρόλος 

του ΟΠΕΓΕΠ και η εµπλοκή του στο Σύστηµα Ελέγχου & Πιστοποίησης Βιολογικών 

Προϊόντων περιγράφεται στην ΚΥΑ 332221/11.01.2001 και τις τροποποιήσεις της 

(351178/06.04.2001 και 388038/06.08.01). 

Οργανισµοί Πιστοποίησης και Ελέγχου 

! ∆ΗΩ (www.dionet.gr) 19 

Ο Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων - ∆ΗΩ, ιδρύθηκε τον 

Ιανουάριο του 1993 και είναι  Αστική µη κερδοσκοπική Εταιρεία.  

Το όνοµα ∆ΗΩ αναφέρεται στη ∆ήµητρα τη αρχαία θεά της γεωργίας (∆η = µήτηρ 

δηλαδή µητέρα της γης. Το ∆η είναι συνώνυµο µε τη γη). Το ∆ΗΩ είναι σύντοµος τύπος 

ονόµατος το οποίο χρησιµοποιείτο κυρίως στον ποιητικό λόγο.  

Ο Οργανισµός ∆ΗΩ είναι διαπιστευµένος σύµφωνα µε το Πρότυπο ΕΝ-45011 από το 

Εθνικό Συµβούλιο ∆ιαπίστευσης (Ε.ΣΥ.∆.). 

! ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ A.E. ( www.bio-hellas.gr) 20 

Το Ινστιτούτο ΒΙΟ ΕΛΛΑΣ είναι ανώνυµη εταιρία και λειτουργεί µε αυτό το όνοµα από το 

2001. Το ιστορικό του φορέα αυτού ξεκινά από το 1985 που ιδρύεται ο Σ.Ο.Γ.Ε. 

(Σύλλογος Οικολογικής Γεωργίας στην Ελλάδα), ο οποίος το 1993 εγκρίθηκε ως 

επίσηµος φορέας πιστοποίησης. 

! ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ Ε.Π.Ε21 

                                                

18 Ιθάκης 45-47, 11251, Αθήνα ,Τηλ.: 210-8231277, Fax: 210-8231438, www.agrocert.gr  
19 Αριστοτέλους 38 , 10433 Αθήνα .Τηλ. 01-0-8224384 Fax: 01-0-8218117  e-mail:info@dionet.gr,  

20 Κοδριγκτώνος 11β, 10434, Αθήνα, Τηλ. 0108211940, 0108211139, 0108211707,Fax: 0108211015 

21 Ν.Πλαστήρα 24, Αλεξάνδρεια Ηµαθίας, Τηλ./Fax: 2333-24440 

http://www.dionet.gr/
http://www.bio-hellas.gr/
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Ιδρύθηκε το 1994. 

Οι οργανισµοί αυτοί εκδίδουν περιοδικά και βιβλία, οργανώνουν ενηµερωτικές 

εκδηλώσεις για παραγωγούς και καταναλωτές για θέµατα που άπτονται της βιολογικής 

γεωργίας και κτηνοτροφίας και καταχωρούν στις ιστοσελίδες τους πληροφορίες για 

διάφορα εξειδικευµένα θέµατα. Παράλληλα συµµετέχουν σε διάφορα δίκτυα ευρωπαϊκά 

και διεθνή για την προώθηση της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Ο Οργανισµός 

∆ΗΩ είναι µέλος του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου για τις επιπτώσεις της Γενετικής Μηχανικής 

και της IFOAM (∆ιεθνής Οµοσπονδία Οργανώσεων για την Βιολογική Γεωργία). 

Ερευνητικά Κέντρα και επιστηµονικοί φορείς Βιολογικής Κτηνοτροφίας 

Στην Ελλάδα 

1) Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, Τµήµα Ζωικής Παραγωγής, Εργαστήριο 

∆ιατροφής Ζωής (http://www.aua.gr/gr/dep/zoi/ ) 

2) Μεσογειακό Αγρονοµικό Ινστιτούτο Χανίων, Τµήµα Οικονοµικών Επιστηµών, 

∆ιοίκησης, Μάρκετινγκ  (http://www.maich.gr/ ) 

3) Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, το οποίο πρόσφατα δηµοσιοποίησε την έναρξη ∆ιατµηµατικού 

Προγράµµατος Μεταπτυχιακών Σπουδών µε τίτλο «Αγροχηµεία και Βιολογικές 

Καλλιέργειες» που οργανώνεται από το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 

σε συνεργασία µε το Τµήµα Βιολογικών Εφαρµογών και Τεχνολογιών του 

Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων µε τη σύµπραξη των Τµηµάτων Ανθοκοµίας και 

Αρχιτεκτονικής Τοπίου, Φυτικής Παραγωγής, Ζωικής Παραγωγής και Ιχθυοκοµίας � 

Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. (http://www.teiep.gr/teiep.php)  

4) Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων, Σχολή ∆ιαχείρισης Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων 

Αγρινίου, Τµήµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων 

(http://www.uoi.gr/schools/odae/index.html)  

5) Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής Ανάπτυξης � Ε.Θ.Ι.ΑΓ.Ε. (http://www.nagref.gr/)  

6) ∆ήµητρα 2000 (http://www.dimitra2000.gr/)  

Στο εξωτερικό 

http://www.aua.gr/gr/dep/zoi/
http://www.maich.gr/
http://www.teiep.gr/teiep.php
http://www.uoi.gr/schools/odae/index.html
http://www.nagref.gr/
http://www.dimitra2000.gr/
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1) International Federation of Organic Agricultural Movements- IFOAM ,∆ιεθνής 

Οµοσπονδία Κινηµάτων Βιολογικής Γεωργίας (http://www.ifoam.org/ ) 

2) Organic Agriculture at FAO -Food and Agricultural Organization 

(http://www.fao.org/organicag)  

4) Organic Centre Wales (http://organic.aber.ac.uk/ ) 

5) Organic-research.com (http://www.organic-research.com/)  

6) Research Institute for organic agriculture in Switzerland - FiBL (http://www.fibl.org/)  

7) Network for Animal Health and Welfare in Organic Agriculture - NAHWOA 

(http://www.veeru.reading.ac.uk/organic/)  

8) The Scottish Agricultural University Organic Web(http://www.sac.ac.uk/)  

9) Animal Health and Welfare in Organic Farming (http://www.organic-

vet.reading.ac.uk/default.htm)  

10) Organic news (http://www.agri-web.org/organicnews.htm)  

11) Organic Farming Research Foundation (http://www.ofrf.org/general/index.html)  

12) Organic Europe (http://www.organic-europe.net/)  

http://www.ifoam.org/
http://www.fao.org/organicag
http://organic.aber.ac.uk/
http://www.organic-research.com/
http://www.fibl.org/
http://www.veeru.reading.ac.uk/organic/
http://www.sac.ac.uk/
http://www.organic-vet.reading.ac.uk/default.htm
http://www.organic-vet.reading.ac.uk/default.htm
http://www.agri-web.org/organicnews.htm
http://www.ofrf.org/general/index.html
http://www.organic-europe.net/
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1.7. Οι σπάνιες εγχώριες φυλές προβάτων 

Ένα ζήτηµα που είναι κυρίαρχο για τη βιολογική κτηνοτροφία ήταν πάντα η διατήρηση 
και διάσωση των αυτοχθόνων φυλών. Η καλή προσαρµογή τους στο τοπικό περιβάλλον 
και τις απαιτήσεις του κλίµατος εξασφαλίζει την αντοχή των ζώων σε ασθένειες και 
δυσµενείς συνθήκες. Στον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας υπάρχουν αρκετές ντόπιες 
φυλές µε υψηλές αποδόσεις που πρέπει να αξιοποιηθούν. 

Από το Εργαστήριο Γενικής και Ειδικής Ζωοτεχνίας του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου 
Αθηνών πραγµατοποιήθηκε τριετής εκτεταµένη έρευνα14 σε όλες τις περιοχές της 
χώρας µε σκοπό την εξακρίβωση και την περιγραφή των εγχώριων φυλών προβάτων 
που διατρέχουν τον κίνδυνο εξαφάνισης. 

Από τη µελέτη αυτή διαπιστώθηκαν 17 φυλές οι οποίες αναφέρονται στον Πίνακα 35 
όπου περιγράφονται και τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους: 

Πίνακας 35. Σπάνιες Φυλές Προβάτων 

Φυλή Χαρακτηριστικά 

Χίου Υψηλών αναπαραγωγικών και παραγωγικών αποδόσεων 

Καλαρρύτικη Συνδέεται µε την ιστορία των Καλαρρύτων. Υπερέχει στην 
κρεοπαραγωγική ικανότητα έναντι όλων των άλλων αντίστοιχων 
φυλών. 

Πηλίου Λίγο ή πολύ σταθεροποιηµένη φυλή µε µεγάλο αριθµό ζώων χωρίς 
αυτιά. 

Σκοπέλου  Πολύδυµη φυλή µε υψηλή γαλακτοπαραγωγή 

Κατσικά Ανθεκτική φυλή µε σχετικά υψηλή πολυδυµία και 
γαλακτοπαραγωγή. 

Κεφαλλονιάς Υψηλή γαλακτοπαραγωγή µε έντονες µορφολογικές διαφορές σε 
σύγκριση µε τις άλλες ελληνικές φυλές προβάτων 

Ζακύνθου Μεγαλόσωµο ζώο. Η γαλακτοπαραγωγική του υπερβαίνει το µέσο 
όρο των περισσότερων ελληνικών φυλών προβάτων. 
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Φυλή Χαρακτηριστικά 

Άργους Μεγαλόσωµη φυλή. Η διάπλαση της ουράς της διαφέρει από την 
διάπλαση της ουράς των άλλων ελληνικών προβάτων. 
Παρουσιάζει σχετικά υψηλή πολυδυµία και γαλακτοπαραγωγή. 

Ανωγείων Χαρακτηριστικό της φυλής είναι το στιλπνό της µαλλί. 

Αστερουσίων Αποτελεί χαρακτηριστικό οικολογικό στοιχείο της περιοχής. 
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2. Κωδικοποίηση κανόνων και προτύπων (εθνικών & ευρωπαϊκών) για τη 
βιολογική κτηνοτροφία 

2.1. Το νοµοθετικό πλαίσιο της βιολογικής κτηνοτροφίας (Καν. 1804/1999) 

Στις 24 Αυγούστου 1999 δηµοσιεύτηκε στην επίσηµη εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1804/1999 του Συµβουλίου 22για συµπλήρωση, 
για τα κτηνοτροφικά προϊόντα, του κανονισµού (ΕΟΚ) 2092/91 περί βιολογικού τρόπου 
παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωγραφικά 
προϊόντα και στα είδη της διατροφής. Ο Κανονισµός έχει ισχύ νόµου από τον Αύγουστο 
του 2000 και περιλαµβάνει µια σειρά προδιαγραφών που αφορούν τις συνθήκες 
ενσταυλισµού των ζώων, την διατροφή των ζώων, την αναπαραγωγή των ζώων, την 
µεταχείριση των ζώων, την πρόληψη ασθενειών, την κτηνιατρική περίθαλψη. Επίσης 
παρέχει ένα πλαίσιο για την παραγωγή και επισήµανση βιολογικών προϊόντων ζωικής 
προέλευσης σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. Μια βασική αρχή της βιολογικής κτηνοτροφίας 
είναι ότι οι παραγωγοί θα πρέπει να στηρίζονται περισσότερο στην διαχείριση των 
εσωτερικών πόρων της εκµετάλλευσης παρά σε εξωτερικές εισροές και ότι σε σχέση µε 
την υγεία των ζώων θα πρέπει να καταφεύγουν σε προληπτικά µέτρα παρά σε 
θεραπεία. 

Ο Κανονισµός (ΕΚ) αριθµ. 1804/1999 του Συµβουλίου διαµορφώθηκε µερικώς µε βάση 
τις οδηγίες της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Κινηµάτων για την Βιολογική Γεωργία (IFOAM, 
1996, IFOAM 2000). 

Στην ενότητα αυτή καταγράφονται τα σηµαντικότερα σηµεία και οι βασικές αρχές του 
κανονισµού. Όποιος ενδιαφερόµενος θέλει περισσότερες πληροφορίες µπορεί να 
ανατρέξει στο πλήρες κείµενο (Παράρτηµα Α). 

Βασικές  αρχές 

Η βιολογική κτηνοτροφία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της οργάνωσης της παραγωγής 
στη βιολογική γεωργία, βοηθώντας στη βελτίωση της υφής του εδάφους, στον 
εµπλουτισµό του µε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία και συµβάλλοντας στη 

                                                

22 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/el/oj/dat/1999/l_222/l_22219990824el00010028.pdf  
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βιώσιµη και ολοκληρωµένη ανάπτυξη της γεωργίας. Με τον τρόπο αυτό δηµιουργείται 
και διατηρείται µια θετική αλληλεπίδραση µεταξύ εδάφους-φυτού-ζώου-εδάφους. 

Η σηµαντικότερη όµως προσφορά της βιολογικής κτηνοτροφίας προς το οικοσύστηµα 
είναι η προστασία του περιβάλλοντος από τα απόβλητα των ζώων, που στις εντατικές 
εκτροφές παράγονται µε µαζικό τρόπο και καταλήγουν συνήθως σε υδάτινους ή 
περιορισµένης επιφάνειας εδαφικούς αποδέκτες, δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα 
ρύπανσης. 

Η βιολογική κτηνοτροφία ασκείται πάντα σε σχέση µε τη διατιθεµένη έκταση, 
αποκλείοντας τις υπερβολικές πυκνότητες ζώων. 

Στις βασικές της αρχές περιλαµβάνονται επίσης: 

! Η διατήρηση και προώθηση της βιοποικιλότητας, µε την αξιοποίηση των εγχώριων 
φυλών και τύπων ζώων. 

! Η εκτροφή µόνο, αποκλειστικά µε βιολογικό τρόπο, εκτρεφόµενων ζώων εντός των 
ορίων της ίδιας µονάδας, έστω και στην εκµετάλλευση µπορεί να υπάρχουν και 
«συµβατικά» ζώα, άλλου όµως είδους και σε ξεχωριστές εγκαταστάσεις. 

! Η διατροφής των ζώων µε πλήρως βιολογικές ζωοτροφές, έστω και αν 
προβλέπονται κάποιες παρεκκλίσεις, ιδίως στα πρώτα στάδια λειτουργίας των 
εκµεταλλεύσεων. 

! Η εφαρµογή της οµοιοπαθητικής και ο περιορισµός των αλλοπαθητικών αγωγών στο 
ελάχιστο δυνατό. 

! Η απαγόρευση της χρήσης των γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών και των 
προϊόντων που προέρχονται απ� αυτούς. 

! Η καλή υγεία και σωστή διαβίωση των ζώων. 

! Η λογική παραγωγή µε χαµηλές εισροές. 

! Η ποιότητα των ζωικών προϊόντων. 

Στην βιολογική κτηνοτροφία πρέπει να επιδιώκεται όλη η ποσότητα ή τουλάχιστον το 
µεγαλύτερο ποσοστό των αναγκαίων ζωοτροφών να παράγονται εντός της 
εκµετάλλευσης, για περισσότερο αυτονοµία και καλύτερο έλεγχο. 
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∆εδοµένης της περιορισµένης εφαρµογής των αλλοπαθητικών φαρµάκων (χηµικώς 
παραγόµενα φάρµακα), πρέπει τα ζώα στις βιολογικές εκτροφές να επιλέγονται µε πολύ 
προσοχή, ώστε να διασφαλίζεται η προληπτική υγεία της αγέλης (ή κοπαδιού ή 
σµήνους) και να ενισχύεται το ανοσοποιητικό τους σύστηµα µε την καλή διατροφή και τη 
συνεχή άσκηση. Η βελτίωση επίσης των συνθηκών ενσταυλισµού (αερισµός, 
καθαριότητα, υγιεινή) συµβάλλει στην διαφύλαξη της καλής υγείας. Στον τοµέα αυτό 
πρέπει, στις βιολογικές εκτροφές, να εφαρµόζεται µια συστηµατική και αυστηρή 
προληπτική τακτική, για τον περιορισµό των προβληµάτων υγείας στο ελάχιστο δυνατό. 

Μετατροπή ζώων και εκτάσεων 

Στην περίπτωση ίδρυσης µιας βιολογικής κτηνοτροφικής µονάδας και υπό την 
προϋπόθεση ότι οι σταβλικές εγκαταστάσεις και οι λοιποί χώροι είναι σύµφωνοι µε τις 
κανονιστικές διατάξεις, απαιτείται µετατροπή µόνο των εκτάσεων για την άσκηση των 
ζώων (προαύλια), των βοσκοτόπων και των εκτάσεων που θα χρησιµοποιηθούν για 
παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών, καθώς βεβαίως και του ζωικού κεφαλαίου που θα 
εισαχθεί στη µονάδα, εκτός αν αυτό προέρχεται από βιολογικές εκτροφές. 

Σε περίπτωση µετατροπής µιας συµβατικής µονάδας σε βιολογική, τότε πρέπει να 
µετατραπούν: 

! Οι εκτάσεις που θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες της µονάδας, 

! Οι εγκαταστάσεις και  

! Το ζωικό κεφάλαιο που ήδη εκτρέφεται. 

Σύµφωνα λοιπόν µε τον Καν. (ΕΟΚ) 2092/91 του Συµβουλίου, Παράρτηµα Ι, Μέρος Α, 
παρ.1, σχετικά µε τη µετατροπή προβλέπονται 3 περιπτώσεις: 

1. Μετατροπή εκτάσεων  

Όταν µια µονάδα παραγωγής µετατρέπεται σε βιολογική, πρέπει όλη η έκταση 
(προαύλια, καλλιέργειες, βοσκότοποι) που θα χρησιµοποιηθεί για τις ανάγκες της 
συγκεκριµένης µονάδας να µετατραπεί σε βιολογική. ∆εν χρειάζεται να µετατραπούν οι 
υπόλοιπες εκτάσεις της εκµετάλλευσης. Ο χρόνος µετατροπής είναι 2 χρόνια πριν τη 
σπορά για ετήσιες καλλιέργειες και βοσκότοπους (3 χρόνια για πολυετείς) και ο χρόνος 
αυτός µπορεί να µειωθεί ή και να αυξηθεί, ανάλογα µε την κατάσταση του εδάφους. 
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Ειδικά για τους βοσκότοπους και τους υπαίθριους χώρους άσκησης των ζώων, ο 
παραπάνω χρόνος µπορεί να µειωθεί για τα µη φυτοφάγα είδη σε 1 χρόνο ή και 6 µήνες 
ακόµα, αν οι εκτάσεις αυτές δεν έχουν υποστεί στο αµέσως προηγούµενο διάστηµα 
χειρισµούς µε προϊόντα (λιπάσµατα, φυτοφάρµακα, κ.λ.π.) που δεν είναι συµβατά µε 
βιολογικό τρόπο καλλιέργειας. Οι παρεκκλίσεις αυτές απαιτούν την προηγούµενη 
έγκριση της αρµόδιας αρχής ή του φορέα επιθεώρησης. 

Ο Κανονισµός αν και αφήνει περιθώρια περαιτέρω µείωσης του χρόνου µετατροπής των 
βοσκοτόπων κ.λ.π., δεν αντιµετωπίζει για τα µηρυκαστικά το θέµα των βοσκοτόπων 
εκείνων που εκ προοιµίου πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις «βιολογικότητας», δεν 
αναφέρει δηλαδή αν γι� αυτούς τους βοσκότοπους συγκεκριµένα απαιτείται χρόνος 
µετατροπής και πόσος είναι αυτός. 

Η µετατροπή των εκτάσεων είναι το πρώτο βήµα του προγράµµατος εκτροφής και 
πρέπει να στηρίζεται σε ένα σχέδιο καλλιέργειας , σύµφωνα µε τις ανάγκες της µονάδας 
σε ζωοτροφές (πλήρως βιολογικές, υπό µετατροπή και συµβατικές). 

2. Μετατροπή ζωικού κεφαλαίου και προϊόντων 

Όταν πρόκειται για µετατροπή ζώων ή πτηνών, που προϋπήρχαν ή εισάγονται στη 
βιολογική µονάδα και προκειµένου τα προϊόντα τους να µπορούν να πωληθούν 
«βιολογικά», τότε πρέπει να εφαρµόζονται οι ακόλουθες περίοδοι µετατροπής, κατά την 
διάρκεια των οποίων πρέπει τα ζώα να εκτρέφονται (σταβλίζονται, διατρέφονται, κλπ.) 
ως βιολογικά:΅ 

Για το  κρέας  

! 12 µήνες για βοοειδή και ιπποειδή (συµπεριλαµβάνονται ο βούβαλος και ο βίσωνας) 
και οπωσδήποτε κατά τα ¾ της ζωής τους κατ� ελάχιστο. 

! 6 µήνες για τα αιγοπρόβατα και χοίρους (µέχρι 24.08.2003 η περίοδος αυτή 
περιορίζεται σε 3 µήνες). 

! 10 εβδοµάδες για πουλερικά, εφόσον αυτά εισάγονται στη βιολογική εκτροφή προν 
την τρίτη ηµέρα της ζωής τους. 

Στην περίπτωση που µια βιολογική αγέλη ή κοπάδι συγκροτείται για πρώτη φορά και 
εφόσον τα ζώα που τη συγκροτούν προέρχονται από εκτατικές εκτροφές, τότε οι 
παραπάνω περίοδοι µετατροπής µπορούν να µειωθούν σε 6 µήνες για τους µόσχους και 
2 µήνες για τα αιγοπρόβατα, υπό την προϋπόθεση ότι τα ζώα έχουν ενταχθεί στη 
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βιολογική εκτροφή σε ηλικία µικρότερη των 6 µηνών ή των 45 ηµερών αντίστοιχα. Η 
παρέκκλιση αυτή ισχύει µόνον µέχρι 31.12.2003. 

Για το  γάλα 

! 6 µήνες για όλα τα γαλακτοπαραγωγά ζώα, αλλά µέχρι τις 24.08.2003 το διάστηµα 
αυτό µειώνεται σε 3 µήνες. 

Για τα αυγά 

! 6 εβδοµάδες, δηλαδή τα αυγά µπορούν να πωληθούν ως βιολογικά, εφόσον 
πληρούνται όλες οι άλλες προϋποθέσεις (διατροφή, σταβλισµός, υγεία, µετατροπή 
προαυλίων κλπ.) ύστερα από διάστηµα µόλις 42 ηµερών. 

Οι παραπάνω χρόνοι µετατροπής δίνουν ένα συγκριτικό πλεονέκτηµα στο γάλα, τα αυγά 
και το κρέας πουλερικών για άµεση παραγωγή. 

Καταγωγή των ζώων 

Η καταγωγή των ζώων είναι πολύ σηµαντικός παράγοντας στη βιολογική κτηνοτροφία. 
Οι ιδιότητές τους πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως στις αυξηµένες απαιτήσεις του 
βιολογικού συστήµατος εκτροφής. Η σωστή επιλογή των ζώων διασφαλίζει την καλή 
λειτουργία της µονάδας και περιορίζει τα προβλήµατα προσαρµογής και υγείας. Το 
«ταίριασµα» των ζώων τόσο µε τις τοπικές συνθήκες, όσο και µε ιδιαίτερες απαιτήσεις 
του συστήµατος εκτροφής και της µονάδας οδηγεί στην ταχύτερη είσοδο στην 
παραγωγή, στην επίτευξη υψηλών αποδόσεων και στην καλύτερη αξιοποίηση των 
συντελεστών παραγωγής. 

Για την επιλογή της κατάλληλης φυλής ή τύπου πρέπει εποµένως να εξετάζονται 
σχολαστικά: 

! Η καταλληλότητα σε σχέση µε την κατεύθυνση παραγωγής 

! Η ικανότητα προσαρµογής 

! Η ζωτικότητα 

! Η αντοχή στις ασθένειες , τα παράσιτα, κλπ 

Η επιλογή της φυλής ή του τύπου πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή. Η επιλογή, µε 
µόνο κριτήριο τις αποδόσεις, πρέπει να αποφεύγεται. Αντίθετα πρέπει να επιδιώκεται µια 
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ισορροπία ανάµεσα στις αποδόσεις και τις απαιτήσεις της βιολογικής εκτροφής. ∆εν 
πρέπει να διαφεύγει από τον παραγωγό ότι στόχος της βιολογικής κτηνοτροφίας είναι 
κυρίως η ποιότητα και κατά δεύτερο λόγο η ποσότητα. Κατά την επιλογή πρέπει να 
προτιµώνται οι εγχώριες (αυτόχθονες) φυλές ή τύποι ή και προϊόντα διασταυρώσεων 
αυτών που έχουν προσαρµοστεί στις συνθήκες της περιοχής. 

Πρέπει να προτιµώνται ζώα που προέρχονται είτε από άλλες βιολογικές εκτροφές, είτε 
από εκτατικές ή παραδοσιακές εκτροφές. Επειδή κατά την πρώτη περίοδο ανάπτυξης 
της βιολογικής κτηνοτροφίας η εξεύρεση πλήρως βιολογικών ζώων για την συγκρότηση 
των αγελών ή ποιµνίων ή σµηνών είναι δύσκολη, µπορεί στις «µητρικές βιολογικές 
εκτροφές» να εισαχθούν και συµβατικά ζώα µε ηλικία ή βάρος: 

! Μέχρι και 18 εβδοµάδες για τις πουλάδες αυγοπαραγωγής 

! Μικρότερη των 3 ηµερών για τους νεοσσούς κρεοπαραγωγής 

! Κάτω των 6 µηνών για τα µεγάλα ζώα (βοοειδή, βούβαλοι, ίπποι, κλπ). 

! Κάτω των 45 ηµερών για τα αιγοπρόβατα (αρνιά και ερίφια) 

! Κάτω των 25 χλγρ για τα χοιρίδια. 

Η παρέκκλιση αυτή ισχύει µέχρι 31.12.2003, ενώ στην συνέχεια τα ζώα που θα 
εισάγονται στις βιολογικές εκτροφές πρέπει να πλήρως βιολογικά. 

Σε περίπτωση ανανέωσης, ανασύστασης ή συµπλήρωσης µια αγέλης ή ενός κοπαδιού 
κλπ. που υπέστη σηµαντικές απώλειες από σηµαντικούς εχθρούς (π.χ. λύκους) ή 
φυσικές καταστροφές (π.χ. πληµµύρες) µπορεί να εισαχθούν στις βιολογικές εκτροφές 
συµβατικά ζώα ανεξαρτήτως ηλικίας ή βάρους, εκτός των πουλάδων αυγοπαραγωγής, 
των νεοσσών πάχυνσης και των χοιριδίων, για τα οποία ισχύει ο περιορισµός της ηλικίας 
που αναφέρθηκε παραπάνω. Η παρέκκλιση αυτή µπορεί να εφαρµόζεται µέχρι 
31.12.2003. 

Για τη διασφάλιση της φυσικής ανανέωσης µιας αγέλης ή ενός κοπαδιού µπορεί να 
εισάγονται σ� αυτά συµβατικά θηλυκά άτοκα ζώα, σε ποσοστό µέχρι 10% του συνολικού 
αριθµού των ενήλικων βοοειδών, βουβάλων και ίππων και µέχρι 20% του αριθµού των 
ενήλικων αιγοπροβάτων ή χοίρων, εφόσον βέβαια στην περιοχή δεν υπάρχει επαρκής 
αριθµός τέτοιων βιολογικών ζώων. Στις µικρού µεγέθους µονάδες (κάτω από 10 
βοοειδή-ιπποειδή ή κάτω από 5 αιγοπρόβατα ή χοίρους) µόνο µέχρι 1 µη συµβατικό ζώο 
αντικατάστασης µπορεί να εισάγεται κάθε χρόνο. 
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Τα παραπάνω ποσοστά µπορούν να αυξηθούν κατά 40% όταν γίνεται σηµαντική 
επέκταση της µονάδας, όταν γίνεται αλλαγή της φυλής και όταν αναπτύσσεται ένας νέος 
κλάδος στην εκµετάλλευση, µε την σύµφωνη γνώµη του ελεγκτικού οργανισµού. 

Επίσης για την εξυπηρέτηση και µόνο των αναγκών της αναπαραγωγής, τη διατήρηση 
του υβριδισµού και την αποφυγή αιµοµιξιών, µπορούν στις βιολογικές εκτροφές να 
εισάγονται αρσενικά ζώα από συµβατικές εκτροφές χωρίς περιορισµό. 

Ιδιαίτερη προσοχή κατά την επιλογή των ζώων πρέπει να δίνεται στην υγεία τους. Είτε 
πρόκειται για ζώα που εισάγονται από άλλες εκτροφές (βιολογικές ή συµβατικές), είτε 
πρόκειται για ζώα αντικατάστασης της ίδιας της µονάδας (µετατροπή), και στις δύο 
περιπτώσεις ασθενή, ύποπτα ή µη καλή ανάπτυξης ζώα πρέπει να αποκλείονται από τις 
βιολογικές εκτροφές. 

∆ιατροφή των ζώων στη βιολογική κτηνοτροφία 

Σκοπός της διατροφής είναι η διασφάλιση της ποιότητας είναι η διασφάλιση της 
ποιότητας των ζωικών προϊόντων και όχι η µεγιστοποίηση της παραγωγής. Τα ζώα 
πρέπει να διατρέφονται µε ζωοτροφές βιολογικής καλλιέργειας οι οποίες, κατά 
προτίµηση, θα πρέπει να παρέχονται από την ίδια τη µονάδα. 

Στις τρέχουσες συνθήκες, οι κτηνοτρόφοι είναι πιθανόν να αντιµετωπίσουν δυσκολίες 
στον εφοδιασµό τους µε βιολογικές ζωοτροφές, έτσι δίνεται η δυνατότητα να 
χρησιµοποιηθεί και ένα ποσοστό τροφών που προέρχονται από καλλιέργειες σε 
µεταβατικό στάδιο ή ακόµα και από συµβατικές. Μέχρι τις 24/08/2003 επιτρέπεται η 
χρήση συµβατικών ζωοτροφών µέχρι 10% ή 20% για τα µηρυκαστικά και τα παµφάγα 
επί της Ξηράς Ουσίας (Ξ.Ο.) σε ετήσια βάση, µε την προϋπόθεση η ηµερήσια 
κατανάλωση συµβατικών ζωοτροφών να µην υπερβαίνει το 25% της Ξ.Ο. 

Η διατροφή των νεαρών θηλαστικών βασίζεται στο µητρικό γάλα. 

Η χρήση ρυθµιστών ανάπτυξης (κοκκιδιοστατικά, αντιβιοτικά και άλλων 
φαρµακευτικών σκευασµάτων ή αυξητικών παραγόντων) απαγορεύεται. 

Οι ζωοτροφές, οι πρώτες ύλες ζωοτροφών, τα προσθετικά ζωοτροφών ή οτιδήποτε άλλο 
χρησιµοποιείται στη διατροφή των ζώων δεν πρέπει να παράγονται µε την χρήση 
γενετικά τροποποιηµένων οργανισµών ή προϊόντων που προέρχονται από τέτοιους 
οργανισµούς. 
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Η µετακίνηση ποιµνίων επιτρέπεται (συµπεριλαµβανοµένης της µετακίνησης από 
βοσκότοπους σε ορεινά) χωρίς όµως να θίγονται οι υπόλοιπες διατάξεις για τη διατροφή 
των ζώων. 

Η διατροφή των ζώων βασίζεται στη βοσκή για όσο διάστηµα το επιτρέπουν οι καιρικές 
συνθήκες. Την υπόλοιπη περίοδο η διατροφή τους βασίζεται στην ξηρά νοµή και στα 
ενσιρώµατα από βιολογικές καλλιέργειες. 

Τα κρεατάλευρα, τα παραπροϊόντα των ζώων, γάλα που περιέχει αντιβιοτικά, λίπη και 
έλαια για πρώιµη ωρίµανση των ζώων, ζωοτροφές που έχουν υποστεί εκχύλιση µε 
χηµικά µέσα και η ουρία απαγορεύονται. 

Χονδροειδείς τροφές, χλωρά ή ξηρά νοµή ή ενσιρωµένες ζωοτροφές χορηγούνται σε 
ηµερήσια βάση στη διατροφή χοίρων ή πτηνών. 

Πρόληψη ασθενειών και κτηνιατρική αγωγή 

Ο έλεγχος των ασθενειών των ζώων βασίζεται στην : 

! Επιλογή της κατάλληλης φυλής 

! Κατάλληλη µέθοδο εκτροφής που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε ζώου 

! Χρήση υψηλής ποιότητας ζωοτροφών 

! Τακτική άσκηση των ζώων και δυνατότητα πρόσβασή τους σε βοσκότοπους. 

! Κατάλληλη πυκνότητα των ζώων έτσι ώστε να προασπιστεί η υγεία τους. 

Εάν παρόλα τα προληπτικά µέτρα κάποιο άρρωστο ζώο αρρωστήσει ή τραυµατιστεί τότε 
πρέπει η κατάσταση του να αντιµετωπισθεί άµεσα και αν θεωρηθεί αναγκαίο το ζώο να 
αποµονωθεί σε κατάλληλους χώρους. 

Τα κτηνιατρικά θεραπευτικά σκευάσµατα που επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν είναι: 
φυτοθεραπευτικά (εκχυλίσµατα φυτών, αποστάγµατα, κ.α.) ή /και οµοιοπαθητικά 
προϊόντα και ιχνοστοιχεία. Εφόσον τα προϊόντα αυτά δεν είναι αποτελεσµατικά, τότε 
χηµικά αλλοπαθητικά κτηνιατρικά φάρµακα (αντιβιοτικά) µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
εφόσον η περίοδος αναµονής µεταξύ της τελευταίας χορήγησης του φαρµάκου σε ένα 
χώρο και της παραγωγής βιολογικών προϊόντων από το ζώο αυτό είναι διπλάσια απ� 
αυτήν που ορίζεται από το νόµο και σε περίπτωση που η περίοδος αυτή δεν 
προσδιορίζεται να ανέρχεται σε 48 ώρες. 
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Η χρήση ορµονών για τη ρύθµιση του οίστρου ή για άλλο σκοπό απαγορεύεται. 

Η χρήση χηµικών αλλοπαθητικών κτηνιατρικών φαρµάκων για προληπτικούς λόγους 
απαγορεύεται. 

Οι υποχρεωτικοί από την νοµοθεσία εµβολιασµοί και αποπαρασιτώσεις και 
υποχρεωτικά προγράµµατα εξάλειψης ασθενειών διενεργούνται κανονικά. 

Όταν ένα ζώο ή οµάδα ζώων υποβάλλονται σε περισσότερες των δύο ή τριών 
θεραπευτικών αγωγών µε χηµικά συνθετικά αλλοπαθητικά φάρµακα ή αντιβιοτικά εντός 
ενός έτους (ή περισσότερες της µία θεραπευτικές αγωγές αν ο κύκλος της παραγωγικής 
τους ζωής είναι µικρότερος του χρόνου), τότε τα συγκεκριµένα ζώα και τα προϊόντα τους 
δεν επιτρέπεται να πωληθούν βιολογικά. 

Κτηνοτροφική διαχείριση ζώων 

Η αναπαραγωγή στις βιολογικές εκτροφές στηρίζεται σε φυσικές µεθόδους. Ωστόσο η 
τεχνητή σπερµατέγχυση επιτρέπεται. Η εµβρυοµεταφορά απαγορεύεται. 

Χειρισµοί όπως κόψιµο ουράς και δοντιών, αποραµφισµός, αποκεράτωση και 
ευνουχισµοί απαγορεύονται να πραγµατοποιούνται συστηµατικά. 

Το δέσιµο και ο ενσταυλισµός των ζώων καθ� όλη τη διάρκεια της εκτροφής 
απαγορεύονται. 

Σε περίπτωση οµαδικής εκτροφής των ζώων το µέγεθος της οµάδας εξαρτάται από το 
στάδιο ανάπτυξης τους και τις φυσιολογικές ανάγκες του είδους. 

Ελάχιστες ηλικίες σφαγής τίθενται για τα πτηνά. 

Η χρήση ηλεκτρικής διέγερσης και ηρεµιστικών πριν και µετά τη µεταφορά των ζώων 
απαγορεύεται. 

Τα ζώα και τα προϊόντα τους πρέπει να είναι αναγνωρίσιµα, όσον αφορά το βιολογικό 
τρόπο παραγωγής τους, καθ� όλα τα στάδια της παραγωγής, παρασκευής, µεταφοράς 
και εµπορίας τους. 

Κτηνοτροφικά απόβλητα 

Ο αριθµός των ζώων είναι στενά συνδεδεµένος µε την έκταση που είναι διαθέσιµη για τη 
διασπορά των λυµάτων τους και οφείλει να είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγεται η 
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υπερβολική παραγωγή κοπριάς κατά την εκτροφή. Ο αριθµός των ζώων που ισοδυναµεί 
µε την ποσότητα αυτή καθορίζεται για κάθε είδος ζώου. 

Πρέπει να υπάρχουν επαρκείς αποθηκευτικοί χώροι ώστε να αποκλείεται η ρύπανση 
των υδάτων, η επιφανειακή έκπλυσή τους και η διαρροή ή διαπότιση του εδάφους καθ� 
όλη τη διάρκεια του χρόνου. 

Η κοπριά µπορεί να διασκορπίζεται στα χωράφια της εκµετάλλευσης. Για την διασπορά 
της πλεονάζουσας ποσότητας κόπρου προτείνεται η συνεργασία µε άλλες 
εκµεταλλεύσεις. Σε καµιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνεται υπέρβαση του ορίου των 170 
χλγρ. Αζώτου/εκτάριο/έτος. 

Χώροι ελεύθερης κίνησης και στέγαση των ζώων. 

Η στέγαση των ζώων οφείλει να: 

! Ικανοποιεί τις ανάγκες τους για ελεύθερη κίνηση και επαρκή χώρο ανάπαυσης. 

! Επιτρέπει την εύκολη πρόσβασή τους σε τροφή και νερό καλής ποιότητας. 

! Εξασφαλίζει τα κατάλληλα επίπεδα θερµοκρασίας, σχετικής υγρασίας και 
συγκέντρωσης αερίων. 

! Παρέχει άφθονο φυσικό αερισµό και φωτισµό. 

! Παρέχει προστασία στα ζώα από τις καιρικές συνθήκες και τα αρπακτικά ζώα. 

Τα ζώα έχουν πρόσβαση στον υπαίθριο χώρο. 

Ο ενσταυλισµός των ζώων δεν είναι υποχρεωτικός σε περιοχές µε κατάλληλες κλιµατικές 
συνθήκες. 

Η βιολογική κτηνοτροφία συνδέεται στενά µε το έδαφος, κάτι που σηµαίνει ότι δεν 
ενδείκνυται σε µονάδες που δεν παράγουν καθόλου ζωοτροφές σε δικές τους εκτάσεις 
και δεν χρησιµοποιούν χωράφια για να εκµεταλλεύονται τα κόπρανά τους. 

Ιδιαίτερα ενδείκνυται η κτηνοτροφία ελεύθερης βοσκής. 

Η πυκνότητα των ζώων είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει στα ζώα να κάνουν άνετα τις 
κινήσεις που έχουν ανάγκη και να εξασφαλίζει την άνετη και καλή διαβίωσή τους. 
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Όλοι οι στάβλοι, κοτέτσια κ.λ.π πρέπει να εξασφαλίζουν στεγνή στρωµνή για τα ζώα η 
οποία συνιστάται να αποτελείται από: άχυρο βιολογικής καλλιέργειας, ροκανίδι που δεν 
έχει υποστεί επεξεργασία µε διαλύτες ή άλλες τοξικές ουσίες, άµµο. 

Το µισό τουλάχιστον εµβαδόν του δαπέδου των κτιρίων πρέπει να είναι συνεχές και 
οµαλό (όχι σχαρωτό) και όχι ολισθηρό. 

Στον Κανονισµό παρατίθεται παράρτηµα στο οποίο αναγράφονται τα µέσα 
απολύµανσης που επιτρέπονται καθώς και το ελάχιστο εµβαδόν που πρέπει να έχουν τα 
ζώα στη διάθεσή τους. 

Συγκριτικά πλεονεκτήµατα για την ελληνική αιγοπροβατοτροφία. 

Οι διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1804/1999 σε συνδυασµό µε τις εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες και τις πρακτικές που εφαρµόζονται στην εκτατική ελληνική κτηνοτροφία 
ενισχύουν τις δυνατότητες της Ελλάδας για την ανάπτυξη βιολογικής κτηνοτροφίας. Οι 
διατάξεις που προσδίδουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα15 στην Ελλάδα είναι: 

! Η δυνατότητα χρήσης των βιολογικών λιβαδιών από συµβατικά ζώα εκτατικών 
εκτροφών, έστω και για περιορισµένο χρονικό διάστηµα στη διάρκεια του 
χρόνου. 

! Η δυνατότητα συνβόσκησης σε κοινόχρηστα βοσκοτόπια, που πληρούν τις 
απαιτήσεις του Κανονισµού 2092/91, βιολογικών και συµβατικών ζώων που 
προέρχονται από εκτατικές εκτροφές, έστω και υπό την προϋπόθεση της 
ανάγκης διαχωρισµού των µεν από τα δε, που µπορεί όµως να είναι απλά 
κάποιο διακριτικό σήµα. 

! Η όχι απαραίτητη ύπαρξη σταβλικών εγκαταστάσεων, όπου οι εδαφοκλιµατικές 
συνθήκες επιτρέπουν τη διαβίωση των ζώων στο ύπαιθρο. 

! Η δυνατότητα χρήσης ζωοτροφών υπό µετατροπή σε ποσοστό 30-60% του 
σιτηρεσίου και η δυνατότητα χρήσης συµβατικών ζωοτροφών σε ποσοστό 10-
20% σε ετήσια βάση για τα πρώτα χρόνια κ.λ.π. 

Τέτοιες διατάξεις σχεδόν φωτογραφίζουν κλάδους της ελληνικής κτηνοτροφίας όπως 
η αιγοπροβατοτροφία, η εκτατικής µορφή κρεοπαραγωγός βοοτροφία αλλά ακόµη 
και η χοιροτροφία και η πτηνοτροφία. Στον κανονισµό γίνεται για πρώτη φορά σαφής 
αναφορά, ότι προϊόντα , που προέρχονται από γενετική τροποποίηση, δεν 
επιτρέπονται και δεν συµβιβάζονται µε το βιολογικό τρόπο παραγωγής. 
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Ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας, σε πολλές ορεινές και µειονεκτικές περιοχές, 
µπορεί να πει κανείς ότι βρίσκεται σχεδόν σε «προβιολογικό» στάδιο. Αυτό δεν 
σηµαίνει απαραίτητα ότι θα πρέπει τα 6-7 εκατοµµύρια αιγοπρόβατα που 
εκτρέφονται στις περιοχές αυτές να µετατραπούν σε βιολογικά, όταν σε χώρες µε 
παράδοση στον τοµέα της βιολογικής κτηνοτροφίας το ποσοστό δεν ξεπερνά το 
11%, όπως συµβαίνει π.χ. στην Αυστρία, ενώ κυµαίνεται συνήθως µεταξύ 0,5 και 
2,5% στις περισσότερες απ� αυτές16. 

Και οι λοιπές εκτροφές όµως, εφόσον διαθέτουν επάρκεια ιδιοπαραγόµενων 
βιολογικών ζωοτροφών, µπορούν να ενταχθούν στη βιολογική παραγωγή. 

Η αιγοπροβατοτροφία όµως είναι ο κλάδος εκείνος που θα µπορούσε ευκολότερα, 
συντοµότερα και µε µικρότερο δυνατό κόστος, να ενταχθεί στη βιολογική παραγωγή, 
λόγω του συστήµατος εκτροφής που ακολουθείται στις παραπάνω περιοχές. 

Ήδη εκδηλώνεται αξιολόγηση ζήτηση για ορισµένα προϊόντα του κλάδου (φέτα και 
µανούρι) ενώ πολλές φορές η απορρόφηση ορισµένων βιολογικών προϊόντων 
φυτικής παραγωγής (π.χ. λάδι) από εισαγωγείς άλλων χωρών συναρτάται άµεσα 
από τη δυνατότητα ταυτόχρονης εξασφάλισης και κάποιας ποσότητας βιολογικής 
φέτας. 

Σχετικά µε τη διατροφή των ζώων, που αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα, πρέπει να 
σηµειωθεί ότι έχει ήδη ξεκινήσει η παραγωγή κάποιων βιολογικών ζωοτροφών, 
όπως µηδικής, καλαµποκιού, βρώµης, διαφόρων κτηνοτροφικών φυτών κ.λ.π., που, 
για το 1998, κάλυψαν συνολικά έκταση περίπου 4.700 στρ (Πίνακας 36). Σε ένα 
σύνολο βιολογικών καλλιεργειών 154.000 στρ, αντιπροσωπεύουν ποσοστό µόλις 
3%. Οι καλλιέργειες αυτές εντάσσονται σ� αυτή τη φάση σε συστήµατα 
αµειψισποράς, προσφέρουν όµως ταυτόχρονα σηµαντική εµπειρία σχετικά µε την 
παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών στη χώρα µας. 
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Πίνακας 36. Οι κυριότερες βιολογικές καλλιέργειες ζωοτροφών το 1998 

Είδος καλλιέργειας Συνολική έκταση (στρ) 

Αραβόσιτος 288 

Βρώµη 263 

∆ιάφορα κτην/κά φυτά 1.704 

Κριθάρι 276 

Μηδική 2.175 

Σύνολο 4.706 

Στοιχεία από ∆ΗΩ, Φυσιολογική ΕΠΕ και Υπουργείο Γεωργίας. 

Οι καλλιεργούµενες µε ζωοτροφές εκτάσεις αυξήθηκαν κατά 107% το 1998 σε σχέση 
µε το 1997. Το 1999, σύµφωνα µε εκτιµήσεις, παρατηρήθηκε και νέα σηµαντική 
αύξηση των εκτάσεων αυτών, µέχρι και 100% σε ορισµένες περιπτώσεις. 

Η ύπαρξη στην Ελλάδα πολλών αξιόλογων ντόπιων φυλών και τύπων 
αιγοπροβάτων δίνει ευχέρεια στην επιλογή ζώων καλά προσαρµοσµένων στις 
ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, όπου 
αναµένεται να αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο η βιολογική εκτροφή αιγοπροβάτων. 

Η δυνατότητα εφαρµογής και στα βιολογικά ζώα των υποχρεωτικών, για την 
εκρίζωση ασθενειών, εµβολιασµών, αντιπαρασιτικών αγωγών και άλλων εθνικών 
προγραµµάτων, χωρίς αυτά να εξαιρούνται από τη βιολογική παραγωγή, όπως 
προβλέπεται από τον Κανονισµό, διασφαλίζει αποτελεσµατικά την υγεία των 
κοπαδιών, υγεία που ενισχύεται άλλωστε από τη φυσική διαβίωση και τη συνεχή 
άσκηση των ζώων που τονώνει το ανοσοποιητικό τους σύστηµα. 

Συνοψίζοντας µπορούµε να πούµε ότι ο κλάδος της αιγοπροβατοτροφίας αναµένεται 
να εξελιχθεί σε «πρωτοπόρο» της Ελληνικής Βιολογικής Κτηνοτροφίας, αφού 
συγκεντρώνει σήµερα τις περισσότερες δυνατότητες εξέλιξης, µιας εξέλιξης που θα 
καθοριστεί εν πολλοίς από άλλους παράγοντες όπως είναι: 
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! Η διαµόρφωση της αγοράς βιολογικών προϊόντων ζωικής παραγωγής στη χώρα 
µας 

! Η εξέλιξη της ζήτησης των προϊόντων αυτών στις υπόλοιπες χώρες όπου 
παραδοσιακά εξάγονται κτηνοτροφικά προϊόντα. 

! Η αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητα του συστήµατος πιστοποίησης και ελέγχου, 
όπως αυτό έχει διαµορφωθεί. 

! Ο βαθµός ανταπόκρισης και σεβασµού εκ µέρους των παραγωγών αλλά και των 
µεταποιητών προς ένα σύστηµα παραγωγής που απαιτεί µεγάλη ευαισθησία και 
υψηλό αίσθηµα ευθύνης. 

! Η τελική διαµόρφωση του ύψους των οικονοµικών ενισχύσεων που θα 
καταβάλλονται στους παραγωγούς 

! Η επάρκεια των προγραµµάτων πληροφόρησης και επιµόρφωσης των 
παραγωγών στις απαιτήσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας. 

! Η δυνατότητα εξεύρεσης ικανής ποσότητας και ποιότητας βιολογικών 
ζωοτροφών. Στο σηµείο αυτό κρίνεται απαραίτητη η διερεύνηση της διατροφικής 
δυναµικότητας των ελληνικών βοσκοτόπων. 

! Η διαθεσιµότητα κτηνιατρικού προσωπικού µε εξειδικευµένες γνώσεις στην 
πρόληψη και θεραπεία βιολογικών ζώων. 

! Η οργάνωση της εµπορίας των βιολογικών προϊόντων ζωικής παραγωγής. 
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2.2. Σύγκριση µεταξύ του Καν. (Ε.Κ.)1804/1999 και των διεθνών προτύπων 
IFOAM23 και Codex Alimentarius ALINORM 99/22A για την βιολογική κτηνοτροφία. 

Σε ότι αφορά την βιολογική κτηνοτροφία πέρα από τον Κανονισµό (ΕΚ) 1804/99 υπάρχει 
µια σειρά άλλων εθνικών (έχουν µετρηθεί περίπου 16 πρότυπα) και διεθνών προτύπων. 
Από τα διεθνή πρότυπα τα σηµαντικότερα είναι τα ακόλουθα: 

! IFOAM Basic Standards24 

! Codex Alimentarius25 

Σε µια εργασία που παρουσιάστηκε από το ερευνητικό ινστιτούτο βιολογικής γεωργίας 
FiBL της Ελβετίας (O.Schmid) στην 2ο συνάντηση εργασίας26 του ∆ικτύου για την Υγεία 
και Ορθή Μεταχείριση των Ζώων στην Βιολογική Κτηνοτροφία (Network of Animal 
Health and Welfare in Organic Farming) επιχειρείται να γίνει σύγκριση µεταξύ του 
Ευρωπαϊκού Κανονισµού 1804/1999 και των διεθνών προτύπων IFOAM27 και Codex 
Alimentarius για την βιολογική κτηνοτροφία µε σκοπό να εντοπιστούν οι διαφορές και οι 
περιοχές όπου κρίνεται απαραίτητη η εναρµόνιση.  

Το πρώτο εµφανές σηµείο διαφοροποίησης των τριών προτύπων είναι ο διαφορετικός 
τους ρόλος: 

Ε.Ε: Το κείµενο περιλαµβάνει συγκεκριµένες προδιαγραφές παραγωγικών συστηµάτων 
µε σκοπό την τήρηση ίσων κανόνων στην ενιαία εσωτερική αγορά βιολογικών 
προϊόντων και έχουν νοµική ισχύ. 

                                                

23 International Federation of Agricultural Movements (∆ιεθνής Οµοσπονδία Κινηµάτων για την Βιολογική 
Γεωργία). 

24 http://www.ifoam.org/standard/norms/ibs.pdf  

25 http://www.fao.org/DOCREP/005/Y2772E/Y2772E00.HTM#Contents  

26 http://www.veeru.reading.ac.uk/organic/proc/schmidapp.htm  

27 IFOAM Basic Standards & Accreditation http://www.ifoam.org/  
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Codex: Περιλαµβάνει µια σειρά οδηγιών µε διεθνή εµβέλεια και αποσκοπεί να βοηθήσει 
τα διάφορα κράτη να θεσπίσουν τα δικά τους πρότυπα και κανονισµούς. ∆εν πιστοποιεί 
άµεσα προϊόντα. 

IFOAM: Είναι διεθνές πρότυπο προτύπων που συµπεριλαµβάνει απαιτήσεις και για τους 
διαπιστευµένους οργανισµούς πιστοποίησης. 

Σε αντίθεση µε τον Κανονισµό 1804/99 τα πρότυπα Codex και IFOAM είναι περισσότερο 
γενικά και περιλαµβάνουν αρχές και κριτήρια που πρέπει να πληρούνται στις βιολογικές 
εκτροφές ζώων. 

Επιµέρους διαφορές σε ορισµένα θέµατα µεταξύ των τριών προτύπων είναι οι 
ακόλουθες: 

! Συνθήκες  µετατροπής : παρόµοιες 

! Χρόνος  µετατροπής  για  γάλα και  αυγά: Η IFOAM απαιτεί 30 ηµέρες για το 
γάλα και 6 εβδοµάδες για τα αυγά. Στον Κανονισµό προβλέπονται µεγαλύτερες 
περίοδοι µετατροπής. Η Επιτροπή του Codex δεν έχει αποφασίσει ακόµη. 

! Μέγιστο  επιτρεπόµενο  ποσοστό  συµβατικών  ζωοτροφών : 10% για τα 
µηρυκαστικά ζώα και 20% για τα άλλα είδη και στα τρία πρότυπα (EK, IFOAM, 
Codex). Ωστόσο στην Ε.Ε το ποσοστό αυτό προβλέπεται µόνο για µια πενταετία 
(λήγει στις 24.08.2005), ενώ σε παγκόσµιο επίπεδο (IFOAM, Codex) η θέσπιση 
χρονικού περιορισµού είναι σχεδόν ανέφικτη δεδοµένου ότι οι περισσότερες χώρες 
βρίσκονται σε πολύ αρχικά στάδια σε ότι αφορά την βιολογική γεωργία. 

! Αυτάρκεια  ζωοτροφών : Με βάση τα IFOAM Basic Standards µετά την 
συµπλήρωση ενός έτους βιολογικής διαχείρισης θα πρέπει οι ζωοτροφές να είναι 
100% βιολογικές. Στις εκτροφές των µηρυκαστικών θα πρέπει να υπάρχει 50% 
αυτάρκεια βοσκήσιµης ύλης (από την εκµετάλλευση ή την περιοχή). Στην Ε.Ε. δεν 
υπάρχει αντίστοιχος περιορισµός. Το ίδιο ισχύει µε τον Codex. 

! Κτηνιατρική  αγωγή : IFOAM, η Ε.Ε. και ο Codex επιβάλουν διπλάσια περίοδο 
αναµονής. Επιπρόσθετα η Ε.Ε. και ο Codex απαγορεύουν την πώληση ζώων ή 
προϊόντων αυτών ως βιολογικά µετά την εφαρµογή στα ζώα αυτά δύο θεραπευτικών 
αγωγών. 

! Χειρισµο ί, όπως κόψιµο ουράς και δοντιών, αποκεράτωση, αποραµφισµός, 
ευνουχισµός: Η Ε.Ε. και ο Codex είναι λιγότερο αυστηροί σε σχέση µε την IFOAM. 
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! ∆έσιµο  και ενσταυλισµός  ζώων : Το πρότυπο IFOAM επιτρέπει το δέσιµο των 
ζώων (όχι µόνιµα και µε την προϋπόθεση να συνδυάζεται µε φυσική άσκηση). Η Ε.Ε. 
επιτρέπει κατά παρέκκλιση και µέχρι το 2010 να δένονται τα βοοειδή.  

! Περίοδος  πάχυνσης  βοοειδών  και χοιρινών : στο IFOAM Basic Standards 
προβλέπεται τα µοσχάρια και οι χοίροι να έχουν κατά την περίοδο της πάχυνσης 
πρόσβαση σε υπαίθριο χώρο. 

! Σταβλικές  εγκαταστάσεις  πουλερικών : στον κανονισµό υπάρχουν 
αυστηρότερες διατάξεις για τις εγκαταστάσεις των πτηνοτροφείων και την πρόσβαση 
των πτηνών σε ανοικτούς χώρους άσκησης και βοσκής. 

! Ειδικές  απαιτήσεις  για τα χοιρινά: δεν είναι ιδιαίτερα λεπτοµερείς σε κανένα 
από τα τρία πρότυπα (ΕΚ κανονισµός, IFOAM, Codex). 

! Βιολογική  µελισσοκοµ ία: στον κανονισµό υπάρχει απαίτηση σε µια περιοχή που 
απλώνεται σε ακτίνα 3 χλµ γύρω από το µελισσοκοµείο, οι πηγές νέκταρος και 
γύρεως να αποτελούνται κατά κύριο λόγο από βιολογικές καλλιέργειες ή. και 
αυτοφυή βλάστηση. 

! Πρώτες  ύλες  ζωοτροφών : τα πρότυπα Codex και  IFOAM θεσπίζουν 
συγκεκριµένα κριτήρια για τις πρώτες ύλες των ζωοτροφών, τα πρόσθετα 
ζωοτροφών και τα τεχνολογικά βοηθήµατα. Στον κανονισµό παρατίθεται στα µέρη Β 
και Γ του παραρτήµατος ΙΙ κατάλογος επιτρεπόµενων πρώτων υλών και πρόσθετων 
ζωοτροφών. 

! Απολυµαντικά: στον κανονισµό υπάρχει συγκεκριµένη λίστα επιτρεπόµενων 
απολυµαντικών, ενώ στα άλλα δύο πρότυπα δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο. 

! Ο κανονισµός θεσπίζει λεπτοµερείς απαιτήσεις σε ότι αφορά το ελάχιστο  εµβαδόν  
του  διαθέσιµου  χώρου  για υπαίθρια άσκηση . Στα πρότυπα Codex και  
IFOAM ζητείται να υπάρχει επαρκής χώρος, το µέγεθος του οποίου εξαρτάται από 
την φυλή των εκτρεφόµενων ζώων και τον κίνδυνο περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 
περιοχές µε υψηλή υγρασία. 

! Παραγωγή  αποβλήτων : στον κανονισµό υπάρχει όριο (170 χλγρ αζώτου /εκτάριο 
/έτος) , ενώ στα άλλα δύο απλώς υπάρχει απαίτηση θέσπισης ορίων σε εθνικό 
επίπεδο. 
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! Μεταφορά  και  σφαγή : Το πρότυπο IFOAM έχει αυστηρότερους κανόνες σε σχέση 
µε τον κανονισµό και το Codex. 

Για περισσότερες λεπτοµέρειες:  
http://www.veeru.reading.ac.uk/organic/proc/Stab3.htm 

 

2.3. Ένταξη στο σύστηµα παραγωγής βιολογικών προϊόντων 

Γενικό νοµοθετικό πλαίσιο 

Η διαδικασία ένταξης17 στο πρόγραµµα της βιολογικής Γεωργίας ή Κτηνοτροφίας µιας 
µονάδας παραγωγής, ή µιας εκµετάλλευσης ή και µιας ευρύτερης περιοχής 
περιλαµβάνει 2 µέρη: 

α) το τυπικό-διαδικαστικό µέρος και 

β) το ουσιαστικό-λειτουργικό µέρος 

Το τυπικό µέρος καθορίζεται από τις ισχύουσες κοινοτικές και εθνικές διατάξεις που είναι 
σήµερα : 

! Ο καν.(ΕΟΚ) 2092/91 του Συµβουλίου28 

! Ο καν. (ΕΟΚ) 1804/99 του Συµβουλίου29 

! Η µε αρ. 332221/10-01-2001 (ΦΕΚ 10Β/2001) Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 
των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Γεωργίας30 όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 
351178/26-03-01 (ΦΕΚ 381Β/2001) (κεφ. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ). 

! Η µε αρ. 85129/233/5-02-200131 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για την 
εφαρµογή του προγράµµατος «Βιολογική Γεωργία» του Αγροπεριβαλλοντικού 

                                                

28 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EL&numdoc=31991R2
092&model=guichett  

29 http://europa.eu.int/eur-lex/pri/el/oj/dat/1999/l_222/l_22219990824el00010028.pdf  

30 http://www.minagric.gr/greek/data/apof_biol.doc  

31 http://www.minagric.gr/greek/data/apof050201.doc  

http://www.veeru.reading.ac.uk/organic/proc/Stab3.htm
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Μέτρου του Εγγράφου Προγραµµατισµός Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 
Καν. (ΕΚ) 1257/99. 

! Η µε αρ. 101664/2784/28-09-200132 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας για την 
εφαρµογή του προγράµµατος «Βιολογική Κτηνοτροφία» του Αγροπεριβαλλοντικού 
Μέτρου του Εγγράφου Προγραµµατισµός Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΠΑΑ) 2000-2006 
Καν. (ΕΚ) 1257/99. 

∆ιαδικασία ένταξης 

Σύµφωνα εποµένως µε το καθεστώς που ισχύει, όταν ένας παραγωγός (Επιχειρηµατίας) 
ή µια επιχείρηση (µονάδα Εκµετάλλευση) ή οµάδα επιχειρήσεων πρόκειται να αρχίσει 
δραστηριότητα στον τοµέα της βιολογικής γεωργίας-κτηνοτροφίας, πρέπει να κάνει τα 
ακόλουθα βήµατα: 

! Να ενηµερωθεί για τις απαιτήσεις της παραγωγής ζωικών προϊόντων µε βιολογικό 
τρόπο και να κρίνει αν µπορεί να αντεπεξέλθει στις απαιτήσεις αυτές. Η ενηµέρωση 
των κτηνοτρόφων µπορεί να γίνει είτε από τις κατά τόπους ∆/νσεις Αγροτικής 
Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, είτε από τον ΟΠΕΓΕΠ (Οργανισµός 
Πιστοποίησης και Επίβλεψη Γεωργικών Προϊόντων), είτε από την Κεντρική Υπηρεσία 
του Υπουργείου Γεωργίας (∆/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ). 

! Να υπογράψει σύµβαση µε κάποιον από τους εγκεκριµένους Οργανισµούς Ελε΄γχου 
και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων που έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο 
Γεωργίας. Οι Οργανισµοί αυτοί είναι οι εξής: 

o Έλεγχοι Πιστοποιήσεις Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας � Παραγωγή 
Αειφόρου Ανάπτυξης ΕΠΕ «ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ». 

o Ινστιτούτο Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. «ΒΙΟΕΛΛΑΣ» 

o Οργανισµός Ελέγχου Βιολογικών Προϊόντων Α.Ε. «∆ΗΩ». 

! Να ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές (∆/νσεις Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης των 
Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων). Η ενηµέρωση αυτή γίνεται µε την υποβολή του 
εντύπου γνωστοποίησης, το οποίο εκπονείται από τον ΟΠΕΓΕΠ  και διατίθεται από 

                                                

32 http://www.minagric.gr/greek/data/apof_280901.doc  
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τις κατά τόπου ∆/νσεις Γεωργίας ή Αγροτικής Ανάπτυξης (άρθρο 3, παρ. 2 της 
ανωτέρω ΚΥΑ). Το έντυπο αυτό δεν έχει ακόµη εκπονηθεί από τον ΟΠΕΓΕΠ. 

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται το αργότερο εντός 10 ηµερών από τη στιγµή που η 
επιχείρηση κ.λ.π. υπάγεται στο σύστηµα ελέγχου για τα βιολογικά προϊόντα που 
προβλέπεται από τον Κανονισµό και την ΚΥΑ (άρθρο 4), συνάπτει δηλαδή, συµβόλαια 
ελέγχου µε εγκεκριµένο Ιδιωτικό Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης. 

Το έντυπο γνωστοποίησης πρέπει να συνοδεύεται και από σκαρίφηµα των χώρων της 
εκµετάλλευσης ή επιχείρησης στο οποίο θα απεικονίζονται οι εγκαταστάσεις της 
(στάβλοι, αποθήκες, αρµεκτήρια, εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων, υπόστεγα, 
κλπ.). 

Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω αφορά µονάδες παραγωγής ή επιχειρήσεις 
όπως αποκαλούνται στα πλαίσια του Κανονισµού που επιθυµούν απλώς την ένταξή 
τους στο σύστηµα βιολογικής παραγωγής, που επιθυµούν δηλ. να παράγουν γεωργικά 
προϊόντα (φυτικά ή ζωικά ή και τα δύο) µε βιολογικό τρόπο και να διαθέτουν στην 
κατανάλωση, χωρίς να παίρνουν τις επιδοτήσεις που προβλέπονται. 

Όσοι παραγωγοί ή επιχειρήσεις- εκµεταλλεύσεις επιθυµούν την ένταξή τους στο 
Πρόγραµµα οικονοµικών ενισχύσεων της Βιολογικής Γεωργίας για την παραγωγή 
ζωοτροφών ή της Βιολογικής Κτηνοτροφίας για την παραγωγή ζωικών προϊόντων 
πρέπει, εκτός από τα παραπάνω, να υποβάλλουν στην ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
Γεωργίας της περιοχής τους τα παρακάτω δικαιολογητικά επί πλέον των ανωτέρω 
(∆ιευκρινίζεται ότι για να καταβληθούν οικονοµικές ενισχύσεις για παραγωγή βιολογικών 
προϊόντων πρέπει οι εκµεταλλεύσεις να βρίσκονται µέσα στους θύλακες που έχουν 
καθορισθεί από το Νοµαρχιακό Πρόγραµµα33): 

! Αίτηση ∆ήλωσης ένταξης στο αντίστοιχο πρόγραµµα (βιολογικής γεωργίας ή 
κτηνοτροφίας). 

! Αποδεικτικά έγγραφα αναγνώρισης της νόµιµης κατοχής και χρήσης των εκτάσεων 
µαζί µε τις απαιτούµενες υπεύθυνες δηλώσεις. 

! Αντίγραφο σύµβασης ελέγχου που έχει συναφθεί µε εγκεκριµένο Οργανισµό 
Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. 

                                                

33 Επιδοτούµενοι κλάδοι είναι η αιγοπροβατοτροφία, µε προτεραιότητα της ποιµενικής της µορφή, η 
βοοτροφία και η εκτατική χοιροτροφία. 
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! Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης (Σ.Π.∆.) και Ετήσιο Καλλιεργητικό Σχέδιο 
(Ε.Κ.Σ.) προκειµένου για εκµεταλλεύσεις φυτικής παραγωγής ή Ετήσιο Σχέδιο 
Εκτροφής (ΕΣΕ) προκειµένου για εκµεταλλεύσεις ζωικής παραγωγής 
υπογεγραµµένο από τον γεωπόνο σύµβουλο της εκµετάλλευσης. Τα ανωτέρω 
συνοδεύει η απόδειξη του γεωπόνου συµβούλου. 

Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρηµένα, για το γνήσιο της 
υπογραφής του δικαιούχου από ∆ηµόσια ή ∆ηµοτική Αρχή.  

Είναι δυνατή και προτείνεται η σύνταξη κοινών ΣΠ∆, ετήσιων εκθέσεων και ΕΚΣ ή ΕΣΕ 
για εκµεταλλεύσεις που έχουν την ίδια ή παρόµοια κατεύθυνση (π.χ. αιγοτροφικές και 
προβατοτροφικές) και ανήκουν σε οµάδες παραγωγών ή που υπάγονται σε µία ή 
γειτονικές κοινότητες ή ∆ήµους ή τοπικά διαµερίσµατα. 

Οι συµβάσεις µε τις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης ή  Γεωργίας για ένταξη στο 
πρόγραµµα Βιολογικής Κτηνοτροφίας πρέπει να υπογράφονται στα διαστήµατα από 
02/11 έως 30/04 και 01/06 και 15/09 κάθε έτους. 

Υποχρεώσεις- ∆εσµεύσεις των Παραγωγών 

Οι παραγωγοί που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα των οικονοµικών ενισχύσεων, τόσο 
στη φυτική, όσο και στη ζωική παραγωγή, αναλαµβάνουν και πρέπει να τηρούν σ� όλη τη 
διάρκεια της παραµονής τους σ� αυτό τις παρακάτω δεσµεύσεις- υποχρεώσεις: 

α) ∆εσµεύονται να εφαρµόσουν το πρόγραµµα για µια 5ετία. 

β) Πρέπει να συνάψουν σύµβαση �ελέγχου µε εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και 
Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων. 

γ) Υποχρεούνται να εντάξουν στο πρόγραµµα το σύνολο των ζώων του ίδιου είδους που 
εκτρέφουν στην µονάδα που εντάσσονται στο πρόγραµµα και τις εκτάσεις που 
καλλιεργούν µε ζωοτροφές στο πρόγραµµα της βιολογικής γεωργίας. 

δ) πρέπει να εφαρµόζουν πιστά όλες τις οδηγίες, κατευθύνσεις και προδιαγραφές που 
καθορίζονται από τους αντίστοιχους κανονισµούς. 

ε) Υποχρεούνται να συνάψουν σύµβαση µε γεωπόνο � σύµβουλο που θα αναλάβει την 
σύνταξη ατοµικών ή οµαδικών ΣΠ∆, των ετήσιων εκθέσεων, των ΕΚΣ και ΕΣΕ και θα 
τους παρέχει παράλληλα τεχνική υποστήριξη. 

ζ) Πρέπει να έχουν τακτοποιηµένα τα ζώα που εντάσσουν στο πρόγραµµα . 
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η) Πρέπει να διαθέτουν στην αγορά , υπό φυσιολογικές συνθήκες , τουλάχιστον το 60% 
της µέσης παραγωγής της αντίστοιχης συµβατικής µονάδας, όπως αυτή προσδιορίζεται 
από το Νοµαρχιακό Πρόγραµµα Βιολογικής Κτηνοτροφίας. 

θ) Οφείλουν να τηρούν στην εκµετάλλευσή τους φάκελο του αγροπεριβαλλοντικού τους 
προγράµµατος που θα περιλαµβάνει τέσσερις υποφακέλους. Στους υποφακέλους 
αυτούς θα καταχωρούνται τα εξής στοιχεία: 

! 1ος υποφάκελος δικαιολογητικών που θα περιλαµβάνει την αίτηση ένταξης, µε τα 
έγγραφα κατοχής εκτάσεων, το έντυπο γνωστοποίησης, το αντίγραφο της σύµβασης 
µε Οργανισµό Ελέγχου, το ΣΠ∆, το ΕΣΚ ή ΕΣΕ, βεβαίωση του Οργανισµού Ελέγχου 
ότι τηρεί τις διατάξεις των κανονισµών και όλη την αλληλογραφία µε τις ελεγκτικές 
αρχές. 

! 2ος υποφάκελος εκτελούµενων εργασιών (ηµερολόγιο εργασιών), όπου θα 
καταγράφονται µε κάθε λεπτοµέρεια όλες οι εργασίες που γίνονται στη µονάδα 
(λιπάνσεις, ψεκασµοί, κτηνιατρικές αγωγές, επιβάσεις ζώων, χορηγούµενα είδη και 
ποσότητες ζωοτροφών, κλπ). 

! 3ος υποφάκελος οικονοµικών στοιχείων, όπου θα καταχωρούνται όλα τα 
παραστατικά (τιµολόγια, δελτία αποστολής, αποδείξεις) τόσο για τις αγορές, όσο και 
τις πωλήσεις που πραγµατοποιεί η µονάδα, στοιχεία για δαπάνες ή έσοδα που 
πραγµατοποιούνται χωρίς παραστατικά (π.χ. οικογενειακή εργασία, πωλήσεις 
προϊόντων, κλπ). 

! 4ος υποφάκελος περιβαλλοντικών παρατηρήσεων, όπου θα τηρείται µόνον από 
εκείνους τους παραγωγούς που οι εκµεταλλεύσεις τους βρίσκονται σε οικολογικά 
ευαίσθητες περιοχές και θα περιλαµβάνει περιβαλλοντικές παρατηρήσεις που 
αφορούν πιθανές αλλαγές της αυτοφυούς χλωρίδας σε καλλιεργούµενες εκτάσεις, σε 
βοσκότοπους ή όµορες εκτάσεις και της τυπικής άγριας πανίδας. Ο υποφάκελος 
αυτός πρέπει να φυλάσσεται από τους παραγωγούς για 3 ακόµη χρόνια από την 
ηµεροµηνία της τελευταίας πληρωµής τους. 

ι) Υποχρεούνται επίσης να δέχονται και διευκολύνουν τους πάσης Φύσεως ελέγχους 
που διεξάγουν τα αρµόδια κοινοτικά ή εθνικά ελεγκτικά όργανα. 

ια) Όλοι οι παραγωγοί που εντάσσονται στο πρόγραµµα πρέπει να εφαρµόζουν τους 
κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ). Ειδικά οι κτηνοτρόφοι πρέπει να τηρούν 
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τις πυκνότητες βόσκησης που καθορίζονται στην µε αρ. 100949/2478/9-10-200034 
απόφαση του Υπουργού Γεωργίας ή τα νοµαρχιακά προγράµµατα ή έως ότου 
εκπονηθούν οι κατά τόπου µελέτες και οριστούν νέοι συντελεστές κατά περιοχή. 

ιβ) Όσοι παραγωγοί δραστηριοποιούνται σε περιοχές µε ειδικά περιβαλλοντικά 
προβλήµατα ή απαιτήσεις πρέπει να εφαρµόζουν τους ειδικούς ΚΟΓΠ σύµφωνα µε τις 
Οδηγίες 91/676/ΕΟΚ35 και 92/43/ΕΟΚ36. 

ιγ) Να διατηρούνται βιοποικιλότητα και αγροτικό τοπίο. 

ιδ) Να τοποθετηθεί σε όλα τα ενήλικα αιγοπρόβατα, σε όλα τα βοοειδή και τις 
χοιροµητέρες ενώτια και να τηρούν το Μητρώο αιγοπροβάτων. 

ιε) Να συµπληρώνουν το µηχανογραφηµένο έντυπο ΟΣ∆Ε ανεξάρτητα από το αν 
εκτρέφουν ή όχι ζώα που επιδοτούνται από το ΟΣ∆Ε. 

ιστ) Σε περίπτωση που εντάσσουν στο πρόγραµµα µέρος της εκµετάλλευσης τους, να 
εφαρµόσουν τους ΚΟΓΠ και στο υπόλοιπο τµήµα αυτής που καλλιεργείται ή όπου τα 
ζώα εκτρέφονται µε συµβατικό τρόπο, κλπ. 

Προετοιµασία για ένταξη στο σύστηµα 

Η βιολογική γεωργία µε την ευρύτερη έννοια της περιλαµβάνοντας τόσο τη φυτική όσο 
και τη ζωική παραγωγή, είναι ένα σύστηµα παραγωγής που πρέπει να εφαρµόζεται µε 
υψηλό αίσθηµα από την πλευρά των παραγωγών. 

Το κλειδί για την επιτυχία του προγράµµατος είναι η αξιοπιστία των προϊόντων που θα 
παράγονται. Σχετικές έρευνες έχουν δείξει ότι µεγάλο µέρος του καταναλωτικού κοινού 
θα ήταν διατεθειµένο να «πληρώσει», µεγαλύτερη τιµή για τα βιολογικά προϊόντα, αρκεί 
τα προϊόντα αυτά είναι αξιόπιστα. Η επιτυχία εποµένως του συγκεκριµένου 
προγράµµατος αλλά και η ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας γενικότερα στη χώρα µας 
εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τον παράγοντα αυτό. 

                                                

34 http://www.minagric.gr/greek/data/apofasi091000.doc  

35 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EL&numdoc=31991L0
676&model=guichett  
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Είναι γνωστό εξάλλου ότι ένα από τα βασικότερα και διαχρονικά προβλήµατα της 
Ελληνικής Κτηνοτροφίας είναι το υψηλό κόστος παραγωγής. Όλες οι προσπάθειες που 
έχουν γίνει µέχρι σήµερα για τη µείωση του κόστους των κτηνοτροφικών προϊόντων 
ελάχιστα έχουν αποδώσει. Μία εποµένως σηµαντική διέξοδος στο πρόβληµα αυτό είναι 
παράλληλα προς τη µείωση του κόστους η αναζήτηση υψηλότερων τιµών για τα 
Ελληνικά κτηνοτροφικά προϊόντα µέσα από την παραγωγή προαιρετικώς 
πιστοποιούµενων προϊόντων, όπως είναι τα προϊόντα Προστατευόµενης Ονοµασίας 
Προέλευσης (ΠΟΠ), τα προϊόντα Προστατευόµενης Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ) και τα 
προϊόντα Ειδικών Εκτροφών (π.χ πουλερικά ελευθέρας βοσκής, κλπ). Σήµερα που οι 
καταναλωτές σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση (Ε.Ε.), αλλά και στην Ελλάδα διακατέχονται 
από έντονο προβληµατισµό για τα θέµατα της διατροφής και συγκεκριµένα για την 
ποιότητα και την ασφάλεια, ιδιαίτερα των ζωικών τροφίµων, το κλίµα είναι κατάλληλο, 
περισσότερο από ποτέ άλλοτε, για την προβολή και τη διάθεση ασφαλών και υγιεινών 
προϊόντων διατροφής. Αυτό προϋποθέτει βεβαίως ότι θα ξεπεραστούν οι αµφιβολίες και 
οι επιφυλάξεις των καταναλωτών για την γνησιότητα των προϊόντων αυτών. 

Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας αρκετά κτηνοτροφικά προϊόντα παράγονται χάρις στα 
εκτατικά συστήµατα που εφαρµόζονται, υπό συνθήκες παραπλήσιες µε εκείνες των 
βιολογικών προϊόντων. Αυτό συνιστά ένα σηµαντικό συγκριτικό πλεονέκτηµα για τη 
χώρα µας και ειδικά για τις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές της, δίνοντας στα προϊόντα 
αυτά µια προοπτική. 

 

                                                                                                                                            

36 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EL&numdoc=31992L0
043&model=guichett  
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3. Μελέτη απαιτήσεων για την µετατροπή µιας συµβατικής µονάδας σε 
βιολογική - διαδικασίες πιστοποίησης. 

3.1 Εισαγωγή 

Στην περίπτωση ίδρυσης µιας βιολογικής κτηνοτροφικής µονάδας και υπό την 

προϋπόθεση ότι οι σταβλικές εγκαταστάσεις και οι λοιποί χώροι είναι σύµφωνοι προς τις 

κανονιστικές διατάξεις, απαιτείται µετατροπή µόνο των εκτάσεων για την άσκηση των 

ζώων (προαύλια), των βοσκοτόπων και των εκτάσεων που θα χρησιµοποιηθούν για 

παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών, καθώς βεβαίως και του ζωικού κεφαλαίου που θα 

εισαχθεί στη µονάδα, εκτός αν αυτό προέρχεται από βιολογικές εκτροφές. 

Σε περίπτωση µετατροπής µιας συµβατικής µονάδας σε βιολογική, τότε πρέπει να 

µετατραπούν , τότε πρέπει να µετατραπούν: 

! οι εκτάσεις που θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες της µονάδας, 

! οι εγκαταστάσεις και 

! το ζωικό κεφάλαιο που ήδη εκτρέφεται. 

Η διαδικασία αυτή, σύµφωνα µε το τµήµα 2 του Παραρτήµατος Β του Καν. (ΕΚ) 1804/99, 

περιλαµβάνει µετατροπή: 

! γαιών (εκτάσεων) που θα χρησιµοποιηθούν για βιολογική κτηνοτροφική παραγωγή 

! ζώων και κτηνοτροφικών προϊόντων και 

! ταυτόχρονη µετατροπή (εκτάσεων, ζώων και προϊόντων). 

3.2. Τα κυριότερα βήµατα προς την µετατροπή 

Η διαδικασία της µετατροπής απαιτεί προγραµµατισµό εκ µέρους των παραγωγών 

προκειµένου να ολοκληρωθεί µε επιτυχία. Τα κυριότερα βήµατα που πρέπει να 

ακολουθήσουν οι παραγωγοί κατά την διαδικασία της µετατροπής είναι τα ακόλουθα18: 

i. Συλλογή πληροφοριών 
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ii. Επιλογή Οργανισµού Ελέγχου & Πιστοποίησης για σύναψη σύµβασης 

iii. Συγκέντρωση όλων των κανονιστικών διατάξεων καθώς και ενηµέρωση σχετικά µε 

τον κανονισµό υπηρεσιών πιστοποίησης του Οργανισµού Ελέγχου & Πιστοποίησης. 

iv. Λήψη απόφασης για το ποια ζωική µονάδα /περιοχή /εκτάσεις θα ενταχθούν στην 

διαδικασία µετατροπής. 

v.  Λήψη απόφασης για το ποιος είναι ο ιδανικός τύπος εκτροφής (το ιδανικό 

επιχειρηµατικό «µίγµα» της εκµετάλλευσης). 

vi. Λήψη απόφασης για το ιδανικό σχήµα καλλιέργειας των εκτάσεων που θα 

χρησιµοποιηθούν για βιολογική κτηνοτροφική παραγωγή σύµφωνα µε τις ανάγκες 

της µονάδας σε ζωοτροφές (ή εναλλακτικά τεχνητοί βοσκότοποι). 

vii. Αξιολόγηση της υπάρχουσας υποδοµής της µονάδας (εγκαταστάσεις, υλικοτεχνική 

υποδοµή) 

! Χώροι στέγασης και ελεύθερης κίνησης των ζώων (στάβλοι, περιφράξεις) 

! ∆ιαχείριση αποβλήτων (συγκέντρωση και διάθεση κοπριάς) 

! Εξοπλισµός (π.χ αρµεκτήρια) 

viii. Αξιολόγηση της κάθε έκτασης (χωραφιού) που προορίζεται για βιολογική 

κτηνοτροφική παραγωγή χωριστά. 

! Ιστορικό καλλιεργειών (π.χ σπόροι σιτηρών, σπέρµατα ψυχανθών, χορτονοµή, 

κλπ). 

! Περιεχόµενο σε τριφύλλι 

! Γονιµότητα εδάφους (θα πρέπει να γίνει εµπλουτισµός του εδάφους πριν την 

έναρξη της µετατροπής). 

! Προβλήµατα µε αγριόχορτα και ζιζάνια (ο ψεκασµός πρέπει να γίνει πριν να 

ξεκινήσει η µετατροπή) 
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ix. Αξιολόγηση του υπάρχοντος συστήµατος εκτροφής ζώων 

! Τύπος εκτροφής ή επιχειρηµατικό «µίγµα» (αµιγώς προβατοτροφική ή 

αιγοτροφική, µικτή αιγοπροβατοτροφική) 

! Φυλές (εύκολη φροντίδα, καλή προσαρµογή στο περιβάλλον, αξιοποίηση 

βοσκήσιµης ύλης) 

! Ηµεροµηνίες αναπαραγωγικού κύκλου (π.χ. εποχή τοκετών) 

! ∆ιαχείριση βοσκοτόπων  

! Σύστηµα διατροφής 

! Σύστηµα ενσταυλισµού 

! Σύστηµα συγκέντρωσης και διάθεσης κοπριάς 

! Κατάρτιση κτηνοτρόφου 

! Υπάρχοντα προβλήµατα υγείας 

! Υφιστάµενη κτηνιατρική περίθαλψη 

! ∆ιοικητικές ικανότητες 

! Ευελιξία προσωπικού 

x. Προετοιµασία σχεδίου µετατροπής και σχεδίου διαχείρισης εκτροφής 

! Σειρά καλλιεργειών σε κάθε χωράφι 

! Προσδιορισµός χρόνου έναρξης της διαδικασίας µετατροπής 

! Τεχνικές βιολογικής διαχείρισης 

o ∆ιαχείριση εδάφους 
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o Αµειψισπορές και nutrient supply, συµπεριλαµβανοµένης της διαχείρισης 

της κοπριάς. 

o Στρατηγική ελέγχου ζιζανίων και παρασίτων 

o Σχέδιο µετατροπής ζωικού κεφαλαίου που περιλαµβάνει: 

• ∆ιαχείριση νοµευτικών πόρων 

• Ενσταυλισµός και διαβίωση 

• ∆ιατροφή 

• Υγεία και κτηνιατρική περίθαλψη. 

11. Συµπλήρωση και αποστολή της αίτησης στον Οργανισµό Ελέγχου & Πιστοποίησης 

12. Υπογραφή σύµβασης µε τον Οργανισµό Ελέγχου & Πιστοποίησης 

12. Ενηµέρωση των αρµοδίων αρχών σε διάστηµα 10 ηµερών (∆/νση Γεωργίας ή 

Αγροτικής Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης) 

3.3. ∆ιαδικασία Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικής Φέτας 

Για τις µονάδες µεταποίησης και συσκευασίας προϊόντων που παράγονται µε βιολογικό 

τρόπο ισχύουν οι παρακάτω κανόνες19: 

1. Αρχικός έλεγχος 

Κατά την έναρξη εφαρµογής του καθεστώτος ελέγχου περιγράφονται µε λεπτοµέρεια οι 

εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την παραλαβή, την µεταποίηση, τη 

συσκευασία, την επισήµανση και την αποθήκευση των προϊόντων πριν και µετά τις 

εργασίες καθώς και οι διαδικασίες για τη µεταφορά των προϊόντων. 

2. Λογιστικός έλεγχος 
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Στο τυροκοµείο πρέπει να τηρούνται βιβλία αποθήκης και χρηµατοοικονοµικοί 

λογαριασµοί, για να δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηµατία και στον οργανισµό 

ελέγχου να εντοπίζουν: 

• Τον προµηθευτή, τον πωλητή ή τον εξαγωγέα των προϊόντων 

• Τη φύση και τις ποσότητες των µη µεταποιηµένων βιολογικών προϊόντων 

(βιολογικού γάλακτος) που έχει παραλάβει η µονάδα, όλων των πρώτων υλών που 

αγοράστηκαν καθώς και τη χρήση τους. 

• Τη φύση, τις ποσότητες και τους αγοραστές των προϊόντων της µονάδας. 

• Τα στοιχεία των λογαριασµών πρέπει να τεκµηριώνονται µε τα κατάλληλα 

δικαιολογητικά. 

• Οι λογαριασµοί πρέπει να αποδεικνύουν την ισορροπία µεταξύ εισροών και εκροών. 

3. Μεταποίηση βιολογικών προϊόντων σε µονάδες που χειρίζονται προΪόντα µη 
βιολογικής παραγωγής. 

Όταν στη µονάδα παρασκευής παρασκευάζονται και συσκευάζονται ή αποθηκεύονται 

και προϊόντα µη βιολογικά: 

• Η µονάδα πρέπει να διαθέτει χώρους που διαχωρίζονται τοπικά ή χρονικά εντός των 

εγκαταστάσεων για την αποθήκευση των βιολογικών προϊόντων. 

• Οι εργασίες διαχωρίζονται τοπικά ή χρονικά από ανάλογες εργασίες που αφορούν 

προϊόντα µη βιολογικά. 

• Αν οι εργασίες αυτές δεν πραγµατοποιούνται συχνά ο µεταποιητής οφείλει να 

ανακοινώσει εκ των προτέρων στον οργανισµό ελέγχου τουλάχιστον 48 ώρες πριν 

την έναρξη της διαδικασίας µεταποίησης. 

• Πρέπει να λαµβάνονται όλα τα µέτρα για το σαφή διαχωρισµό των διαφόρων 

παρτίδων καθώς και τον αποκλεισµό της ανάµειξης των βιολογικών και συµβατικών 

προΪόντων. 
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• Οι εργασίες που αφορούν βιολογικά προϊόντα (βιολογικό γάλα) πρέπει να 

εκτελούνται µετά από καθαρισµό του εξοπλισµού παραγωγής. 

4. Μεταφορά των προϊόντων σε µονάδες µεταποίησης. Το γάλα βιολογικής 
παραγωγής πρέπει να συλλέγεται ανεξάρτητα από το συµβατικό. 

Ταυτόχρονα συλλογή µπορεί να γίνεται, όταν λαµβάνονται τα κατάλληλα µέτρα, για να 

προσλαµβάνεται πιθανή ανάµειξη ή ανταλλαγή µε συµβατικό γάλα. 

5. Παραλαβή προϊόντων από άλλες µονάδες 

Κατά την παραλαβή βιολογικού προϊόντος ο επιχειρηµατίας ελέγχει από συνοδευτικά 

έγγραφα ότι το προϊόν που παραλαµβάνεται παράγεται µε βιολογικό τρόπο. 

6. Συσκευασία και µεταφορά των προϊόντων. 

Η µεταφορά των βιολογικών προϊόντων γίνεται σε κατάλληλες συσκευασίες που έχουν 

κλειστεί µε τρόπο που να αποκλείει την αντικατάσταση του περιεχοµένου χωρίς 

αλλοίωση της σφραγίδας και οι οποίες φέρουν επισήµανση στην οποία αναγράφονται 

εκτός από τις άλλες ενδείξεις που προβλέπονται από τη σχετική νοµοθεσία. 

7. Αποθήκευση των προϊόντων 

Για την αποθήκευση των προϊόντων η διαχείριση των χώρων πρέπει να γίνεται µε τρόπο 

που να εξασφαλίζει την αναγνώριση των παρτίδων και να αποκλείει την ανάµειξη ή τη 

ρύπανση µε συµβατικά προϊόντα. 

Η διαδικασία για την πιστοποίηση των βιολογικών προϊόντων περιλαµβάνει: 

1. Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία σε ένα από τους 

Οργανισµούς Ελέγχου. 

Μαζί µε την αίτηση υποβάλλεται και σχετικό ερωτηµατολόγιο. Το ερωτηµατολόγιο του 

µεταποιητή περιλαµβάνει το ιστορικό και τη διαχείριση της επιχείρησης, τα προϊόντα που 

επιθυµεί να πιστοποιήσει, τα συστατικά αυτών, το σύστηµα καθαριότητας και 

απολύµανσης, τη µεταφορά, την αποθήκευση και άλλες λειτουργίες. 
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2. Σύναψη σύµβασης µε τον Οργανισµό Ελέγχου 

3. Επιθεώρηση � έλεγχο στη µονάδα από ελεγκτές του Φορέα Ελέγχου και 

εργαστηριακές δοκιµές. 

4. Εκδοση πιστοποιητικού συµµόρφωσης. 

Ο ελεγκτής υποβάλλει την έκθεση, το ερωτηµατολόγιο και όλα τα σχετικά έγγραφα στο 

Συµβούλιο Πιστοποίησης. Το Συµβούλιο Πιστοποίησης αποφασίζει για την πιστοποίηση 

των προϊόντων. 

5. Χορήγηση σήµατος 

6. ∆ιάθεση στην αγορά. 
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4. Εγχειρίδιο για την διαχείριση µονάδας βιολογικής εκτροφής 
αιγοπροβάτων και παραγωγής βιολογικών γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

4.1 Επιλογή φυλών και ζωικού γενετικού υλικού 

Στρατηγικές για την επιλογή των κατάλληλων φυλών  

Η επιλογή του ζωικού γενετικού υλικού , δηλαδή η απόφαση ως προς το είδος, τη φυλή 

και τον τύπο που θα χρησιµοποιηθεί σε µια βιολογική εκτροφή, αποτελεί την πρώτη 

πράξη οργάνωσής της και έχει µεγάλη σηµασία στην µετέπειτα πορεία της. Το σύστηµα 

παραγωγής της βιολογικής κτηνοτροφίας συνδέεται άµεσα µε το ιδιαίτερο περιβάλλον 

κάθε εκτροφής και συνεπώς η άριστη προσαρµογή των εκτρεφόµενων ζώων στις 

τοπικές συνθήκες , σχετίζονται άµεσα µε τη µεταχείρισή τους, τις απαιτήσεις τους σε 

ποιότητα και ποσότητα ζωοτροφών, τις συνθήκες σταβλισµού τους και την ανθεκτικότητά 

τους στους παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας τους20. 

Στο πλαίσιο αυτό σε µονάδες βιολογικής εκτροφής προτιµώνται οι εγχώριες 

(αυτόχθονες) φυλές προβάτων και αιγών, χωρίς να αποκλείονται οι βελτιωµένες. 

Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν περιορισµοί. Οι βελτιωµένες φυλές που 

έχουν προέλθει από την εφαρµογή εντατικών προγραµµάτων γενετικής βελτίωσης είναι 

δύσκολο να προσαρµοστούν στο παραδοσιακό και φυσικό περιβάλλον που προωθεί η 

βιολογική κτηνοτροφία. Από την άλλη µεριά οι εγχώριες αυτόχθονες φυλές, από τις 

οποίες πολλές διατρέχουν κίνδυνο εξαφάνισης (Πίνακας 37), µπορεί να έχουν 

περιορισµένες παραγωγικές αποδόσεις. 

Πηγή: Υπουργείο Γεωργίας 

Μια πιθανή λύση είναι η χρησιµοποίηση φυλών διπλής παραγωγικής κατεύθυνσης 
(π.χ γαλακτοπαραγωγά- κρεοπαραγωγά). Οι φυλές αυτές δεν προτιµώνται στην 

συµβατική κτηνοτροφία διότι οι αποδόσεις τους είναι χαµηλότερες σε σχέση µε τα µονής 

κατεύθυνσης (Hoffmann et al. 1982; Kinghorn and Simm, 1999)21.  Ωστόσο θα 

µπορούσαν να «ταιριάξουν» στα βιολογικά συστήµατα εκτροφής διότι ο στόχος σε αυτά 

είναι η συνολική αποτελεσµατική αξιοποίηση των ζώων. 
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Η εισαγωγή εγχώριων φυλών σε βιολογικά συστήµατα εκτροφής και η εφαρµογή 
ευρύτερων επιλεκτικών στόχων αποτελεί µια εναλλακτική στρατηγική για την 

βιολογική κτηνοτροφία. Με τον όρο «ευρύτεροι επιλεκτικοί στόχοι» νοείται ότι η γενετική 

βελτίωση γίνεται όχι µε µόνο κριτήριο τις παραγωγικές αποδόσεις , αλλά την υγεία, την 

προσαρµοστικότητα και την συµπεριφορά. Επίσης στο πρόγραµµα γενετικής βελτίωσης 

µπορούν να ενσωµατωθούν και άλλες ιδιότητες , όπως είναι η ανθεκτικότητα στις 

µαστίτιδες, η µακροζωία και η γαλακτοπαραγωγή και εποµένως να επιτευχθούν 

υψηλότερα οικονοµικά αποτελέσµατα .  

Οι ελληνικές φυλές προβάτων διακρίνονται για την υψηλή τους προσαρµογή στις τοπικές 

συνθήκες εκτροφής τους, και επιπλέον, παρουσιάζουν σε όλα τους τα γνωρίσµατα 

µεγάλη παραλλακτικότητα γενετικής αιτιολογίας. Εποµένως, οι εγχώριες φυλές πρέπει 

να διατηρηθούν σε αµιγή µορφή και η βελτίωσή τους να βασιστεί, πρωτίστως στην 

ζωοτεχνική επιλογή. 
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Πίνακας 37 Προστατευόµενες σπάνιες φυλές 

Υφιστάµενη κατάσταση 

Είδος ζώου Φυλή Αριθµός 

εκµεταλλεύσεων 
Αριθµός ζώων 

Πρόβατα Ζακύνθου 9 639 

 Κύµης 17 552 

 Αργους 8 959 

 Αγρινίου 2 280 

 Ικαρίας 1 50 

 Κατσικά Ιωαννίνων 5 1169 

 Σκοπέλου 33 1198 

 Καλαρρύτικο 13 2777 

 Πηλιορείτικο 28 18888 

 Θράκης 1 120 

 Φλωρίνης 5 635 

 Σαρακατσάνικο 1 250 

 Χίου 50 6493 

Αίγες Σκοπέλου 51 6272 
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Προγραµµατισµός της επιλογής 

Οι ορεινές και πεδινές ελληνικές φυλές προβάτων που υπάρχουν σε όλα τα µέρη της 

ηπειρωτικής Ελλάδας και στα περισσότερα νησιά αποτελούν τη διαθέσιµη γενετική 

παραλλακτικότητα. Αυτή αξιοποιείται µε την γενετική βελτίωση, ώστε οι κτηνοτρόφοι να 

έχουν ζώα, τα οποία θα χρησιµοποιούν τους διαθέσιµους πόρους πιο αποδοτικά, για την 

αύξηση της παραγωγικότητας του ποιµνίου τους, στις υφιστάµενες και τις αναµενόµενες 

οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές-οικολογικές συνθήκες. 

Η επιτυχία της προσπάθειας αυτής προϋποθέτει τον καθορισµό ενός «επιλεκτικού 

στόχου», που περιγράφει το επιθυµητό ζώο προς το οποίο θα κατευθύνεται η γενετική 

βελτίωση. 

Οι σύγχρονες αντιλήψεις της γενετικής βελτίωσης των προβάτων περιλαµβάνουν 

διαφοροποίηση των επιλεκτικών στόχων σύµφωνα µε τις τοπικές συνθήκες , 

επιδιώκοντας την παραγωγή προϊόντων ποιότητας (βιολογικά) και ονοµασίας 

προέλευσης (Π.Ο.Π., Π.Γ.Ε.) χωρίς να διαταράσσεται η ισορροπία του οικοσυστήµατος. 

Στο πλαίσιο αυτό, η βελτίωση των αγροτικών ζώων θα πρέπει να 
πραγµατοποιείται έτσι ώστε να διατηρείται η γενετική παραλλακτικότητα των 

καθαρών φυλών και η προσαρµογή τους στο περιβάλλον22. 

Συνοπτικά η επιλεκτική διαδικασία µπορεί να διακριθεί στα εξής κύρια στάδια: 

i. στην οργάνωση του ελέγχου των αποδόσεων 

ii. στον καθορισµό του βελτιωτικού στόχου 

iii. στο σχεδιασµό των επιλεκτικών διαδικασιών στο ενεργό µέρος του πληθυσµού 

iv. στο σχεδιασµό µεταφοράς της επιλεκτικής προόδου που επιτυγχάνεται στο 

ενεργό µέρος του πληθυσµού στα παραγωγικά ποίµνια 

v. στη διατύπωση και αξιολόγηση εναλλακτικών προγραµµάτων επιλογής µε 

γενετικά και οικονοµικά κριτήρια 

vi. στην πρόταση για εφαρµογή του αρίστου προγράµµατος επιλογής  
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vii. στην αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας του εφαρµοζόµενου προγράµµατος 

στην πράξη και η αναζήτηση και διόρθωση των αιτιών όταν το εφαρµοζόµενο 

πρόγραµµα επιλογής δεν αποδίδει όσο αναµένεται θεωρητικά. 

Στην Ελλάδα εφαρµόζεται έλεγχος αποδόσεων στις ακόλουθες φυλές προβάτων: 

• Ορεινές φυλές: Μπούτσικο (Ορεινό Ηπείρου), Σφακίων 

• Πεδινές φυλές: Καραγκούνικο, Σερρών, Φριζάρτα 

• Νησιωτικές φυλές: Χίου, Λέσβου, Κεφαλληνίας και Ζακύνθου. 

Οι βελτιωτικοί στόχοι στην ελληνική προβατοτροφία περιγράφονται στον ακόλουθο 

Πίνακα. 

Πίνακας 38 Βελτιωτικοί στόχοι στην ελληνική προβατοτροφία 

Βελτιωτικός στόχος Ιδιότητες 

Παραγωγικές ιδιότητες 

Γαλακτοπαραγωγή Ποσότητα γάλακτος, λίπους, πρωτεΐνης, 

ποσοστό λίπους και πρωτεΐνης 

Κρεοπαραγωγή 

(αµνός γάλακτος) 

Πολυδυµία, µητρικές ιδιότητες 

Κρεοπαραγωγή 

(αµνός πάχυνσης) 

Ρυθµός ανάπτυξης, βάρος σφαγίου, 

ποιότητα κρέατος, µορφολογία 

Λειτουργικές ιδιότητες 

Αποτελεσµατικότητα 
γαλακτοπαραγωγής 

Ποσότητα γάλακτος, ζων βάρος, 

κατανάλωση τροφής, σωµατική κατάσταση 

Αναπαραγωγικές ιδιότητες Ενήβωση, εκτός εποχής αναπαραγωγή, 

γονιµότητα
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Πίνακας 38 Βελτιωτικοί στόχοι στην ελληνική προβατοτροφία 

γονιµότητα 

Αµελκτικότητα Ταχύτητα άµελξης, ιδιοσυγκρασία, 

µορφολογία µαστού 

Υγιεινή µαστού Αριθµός σωµατικών κυττάρων , µαστίτιδα, 

θέση θηλών, πρόσφυση µαστού. 

Γενική κατάσταση υγείας Μακροζωϊα , βιωσιµότητα. Αντοχή των 

άκρων. 

Προσαρµοστικότητα σε τοπικά 
περιβάλλοντα 

∆ιάρκεια ζωής, εριοπαραγωγή 

 

∆είκτες επιλογής 

Το οικονοµικό αποτέλεσµα µιας προβατοτροφικής εκµετάλλευσης δεν εξαρτάται µόνον 

από µια παραγωγική ιδιότητα των ζώων, αλλά από πολλές, όπως, π.χ. από το ύψος της 

γαλακτοπαραγωγής, τη σύσταση του γάλακτος, το µέγεθος των τοκετοοµάδων στον 

απογαλακτισµό, το ρυθµό ανάπτυξης των αρνιών κτλ. Ως εκ τούτου, κατά την επιλογή 

είναι αναγκαίο να λαµβάνονται υπόψη ταυτόχρονα περισσότερες από µια ιδιότητες του 

ζωικού υλικού. 

Οι δείκτες επιλογής χρησιµοποιούνται στην γενετική βελτίωση για να 
εντοπιστούν τα ζώα υψηλών αποδόσεων για περισσότερες από µια ιδιότητες. 
Συνήθως είναι οικονοµικοί δείκτες που συνδυάζουν πληροφορίες για τις αποδόσεις του 

ίδιου του ζώου και των συγγενών του µε σκοπό την πρόβλεψη της γενετικής θεµελίωσης 

(κληρονοµικότητας) κάθε ιδιότητας. Ο δείκτης επιλογής υπολογίζεται 

πολλαπλασιάζοντας την απόδοση του ζώου για κάθε ιδιότητα που συµπεριλαµβάνεται 

στον δείκτη µε έναν οικονοµικό συντελεστή. Ο συντελεστής για κάθε ιδιότητα του δείκτη 

εκτιµάται από την γενετική συσχέτισή της ιδιότητας αυτής µε άλλες ιδιότητες που 

προορίζονται για βελτίωση (ιδιότητες � στόχοι)και από την οικονοµική τους αξία. Σε 
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ορισµένες περιπτώσεις µια ιδιότητα µπορεί να είναι ταυτόχρονα δείκτης και ιδιότητα-

στόχος. Η σχέση µεταξύ των ιδιοτήτων ενός δείκτη και των οικονοµικών τους 

συντελεστών ορίζεται από τη σχέση: 

I = a1BV1+a2BV2+�anBVn 

Όπου Ι είναι ο δείκτης επιλογής ενός ζώου, BV είναι η κληροδοτική τιµή και a είναι ο 

οικονοµικός συντελεστής. Οι δύο σπουδαιότερες από οικονοµική άποψη ιδιότητες των 

ελληνικών προβάτων είναι η συνολική λιποπαραγωγή σε µια γαλακτική περίοδο και το 

µέγεθος των τοκετοοµάδων κατά τον απογαλακτισµό. Οι οικονοµικοί συντελεστές των 

ιδιοτήτων αυτών έχουν εκτιµηθεί για την Καραγκούνικη φυλή προβάτων σε 2288 και 

6640 δρχ αντίστοιχα.  

Ευρύτεροι επιλεκτικοί στόχοι 

Στη συµβατική κτηνοτροφία ο βελτιωτικός στόχος ορίζεται ποσοτικά ως η µεγιστοποίηση 

των παραγωγικών ιδιοτήτων των ζώων. Σε άλλα είδη ζώων (π.χ. χοίροι, πουλερικά και 

γαλακτοπαραγωγές αγελάδες) υπάρχουν ενδείξεις ότι τέτοιοι στόχοι µπορεί να είναι 

ανταγωνιστικοί µε την υγεία και καλή διαβίωση των ζώων 23. Για παράδειγµα στις 

γαλακτοπαραγωγές αγελάδες έχει αναφερθεί θετική γενετική συσχέτιση µεταξύ της 

υψηλής γαλακτοπαραγωγής και ασθενειών όπως είναι η µαστίτιδα, η στειρότητα, η 

κέτωση και οι παθήσεις των ποδιών (Rauw et al., 1998). Αντίθετα µέχρι σήµερα στα 

προγράµµατα βελτίωσης των γαλακτοπαραγωγών φυλών προβάτων επικρατούσε η 

αντίληψη ότι η ανθεκτικότητα στις µαστίτιδες έχει ασθενή γενετική θεµελίωση και , 

εποµένως , µπορεί να βελτιωθεί ταχύτερα µε την καλυτέρευση των συνθηκών άµελξης 

παρά µε γενετικές µεθόδους.  

Τα βιολογικά συστήµατα εκτροφής αιγοπροβάτων απαιτούν ευρύτερους επιλεκτικούς 

στόχους, όπως είναι η ανθεκτικότητα, η υγεία, η καλή φυσική κατάσταση και η 

αποδοτικότητα του ποιµνίου. Ιδιότητες που βελτιώνουν την αποδοτικότητα του ποιµνίου 

(π.χ µείωση των απωλειών σε αρνιά) και την ανθεκτικότητα (π.χ βελτίωση της 

µακροβιότητας της προβατίνας) έχουν πρόσφατα ενσωµατωθεί σε νέους δείκτες 

επιλογής για ορεινές φυλές προβάτων και ερευνώνται από το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο 

της Σκωτίας (SAC).  
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Εναλλακτικά µπορεί να εφαρµοστούν προγράµµατα επιλογής ως προς ιδιότητες που 
είναι η ανθεκτικότητα στις ασθένειες και χαρακτηριστικά συµπεριφοράς και 
προσαρµοστικότητας. Σαν παράδειγµα έχει διαπιστωθεί ότι η µητρική συµπεριφορά των 
προβατίνων ελέγχεται γενετικά και επιπλέον σε πληθυσµούς που οι προβατίνες 
παρουσίαζαν κακή µητρική συµπεριφορά υπήρχαν µεγάλες απώλειες σε αρνιά. 

Επιλογή µε στόχο την ανθεκτικότητα στις ασθένειες 

Η επιλογή ζώων ανθεκτικών στις ασθένειες αποτελεί ένα βιώσιµο τρόπο βελτίωσης της 
αποδοτικότητας ενός πληθυσµού αιγοπροβάτων (ποιµνίου) και ανταποκρίνεται στις 
αρχές της βιολογικής κτηνοτροφίας. Η επιλογή αιγοπροβάτων µε υψηλή ανθεκτικότητα 
στις αρρώστιες µπορεί δυνητικά να επιφέρει βελτίωση της υγείας , της φυσικής 
κατάστασης και της παραγωγικότητας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό διότι τα µη 
γενετικά µέτρα πρόληψης για πολλές ασθένειες (π.χ. νηµατώδη παράσιτα) έχουν υψηλό 
κόστος, δεν είναι πάντοτε αποτελεσµατικά και επιπλέον υπάρχει ο κίνδυνος να 
αναπτυχθεί στο ποίµνιο ανθεκτικότητα στα αντιπαρασιτικά φάρµακα. 

Μέχρι σήµερα δεν έχει γίνει συστηµατική προσπάθεια να ενσωµατωθεί η ανθεκτικότητα 
στις ασθένειες ως βελτιωτικός στόχος στα προγράµµατα γενετικής βελτίωσης των 
αιγοπροβάτων. Οι λόγοι είναι πολλοί: 

• ∆εν υπάρχουν µέθοδοι ρουτίνας που να επιτρέπουν τον έγκαιρο εντοπισµό των 
ζώων που έχουν µεγάλες πιθανότητες να ασθενήσουν και αυτών που παρουσιάζουν 
ισχυρή άµυνα. 

• ∆εν είναι γνωστή η γενετική παραλλακτικότητα της ανθεκτικότητας για τις σηµαντικές 
από οικονοµική άποψη ασθένειες 

• ∆εν είναι γνωστή η συσχέτιση ανάµεσα σε διάφορες ασθένειες και ανάµεσα στην 
ανθεκτικότητα στις ασθένειες και την παραγωγικότητα. 

Εποµένως το µεγαλύτερο εµπόδιο για την επιλογή ζώων ανθεκτικών στις ασθένειες είναι 
η απουσία δοκιµών που να ανιχνεύουν αυτήν την ανθεκτικότητα. Για την νόσο Scrapie ο 
έλεγχος του DNA είναι η µόνη αξιόπιστη ένδειξη της ανθεκτικότητας δεδοµένου ότι δεν 
υπάρχει κάποιο διαγνωστικό τεστ. Παρόλο , όµως, που έχει σηµειωθεί σηµαντική 
πρόοδος στην µελέτη των γονιδίων που είναι υπεύθυνα για την νόσο Scrapie , τα 
αποτελέσµατα των ελέγχων αυτών  δεν έχουν άµεσα συνδυαστεί µε άλλους στόχους των 
προγραµµάτων γενετικής βελτίωσης των προβάτων. 
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Ανθεκτικότητα στις παρασιτώσεις 

Το κρίσιµο σηµείο για να µπορέσουν να ενσωµατωθούν οι ιδιότητες που έχουν σχέση µε 

την υγεία στα προγράµµατα γενετικής βελτίωσης είναι η γνώση της συσχέτισης µεταξύ 

αυτών και άλλων παραγωγικών χαρακτηριστικών στο συνολικό βελτιωτικό στόχο. Από 

τις έρευνες που έχουν γίνει έχει διαπιστωθεί ότι η επιλογή ζώων ανθεκτικών σε ένα 
είδος παρασίτου συνήθως έχει σαν αποτέλεσµα την αυξηµένη ανοσία και σε άλλα 
είδη παρασίτων. Ωστόσο µέχρι σήµερα δεν είναι γνωστή η γενετική συσχέτιση µεταξύ 

ανθεκτικότητας στα νηµατώδη παράσιτα και σε άλλες ασθένειες των προβάτων, όπως 

είναι οι ποδοδερµατίτιδες και οι µαστίτιδες. 

Προτεινόµενο σχήµα γενετικής βελτίωση και αξιοποίησης πληθυσµού 

Σύµφωνα µε όσα εκτεθεί παραπάνω οι δύο βασικές αποφάσεις που πρέπει να 

ληφθούν στην αρχή είναι: 

• Επιλογή της κατάλληλης φυλής 

• Ποίµνιο απαλλαγµένο από αρρώστιες 

Ως βασικός στόχος πρέπει να τεθεί η καλή υγεία και προσαρµογή των ζώων σε 

συνδυασµό µε την µέγιστη δυνατή γαλακτοπαραγωγή. Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού ακολουθείται το ακόλουθο γενικό σχήµα: 

1.Η διατήρηση στις εκτροφές του εγχώριου ετερογενούς πληθυσµού (αιγοπρόβατα 

διασταυρωµένα άγνωστης γονοτυπικής σύνθεσης) και ενός αριθµού µε τον φαινότυπο 

της αυτόχθονης φυλής (από τα εναµοπείναντα στην περιοχή ή µε µεταφορά τους από 

άλλες περιοχές), ως πυρήνα διατήρησης του γενετικού υλικού της φυλής ή των εντοπίων 

αβελτίωτων προβάτων κα αιγών. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα φυλών προβάτων που 

έχουν προσαρµοστεί στις τοπικές συνθήκες εκτροφής τους και δεν ευδοκιµούν σε άλλες 

περιοχές της χώρας είναι το πρόβατο Σκοπέλου, το πρόβατο Σφακίων, το πρόβατο 

Άρτας, το πρόβατο Ζακύνθου και το πρόβατο Χίου. Η φυλή Άρτας θεωρείται η πιο 

παραγωγική ελληνική φυλή προβάτων µε µέση αµελγόµενη ποσότητα γάλακτος 242±1,2 

κιλά. Ωστόσο, η δυνατότητα προσαρµογής της σε άλλες περιοχές της χώρας δεν έχει 

διερευνηθεί. 
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2. Σταθεροποίηση της γενετικής σύνθεσης του πληθυσµού σε επίπεδα ανάλογα µε 
τις συνθήκες της περιοχής µε την οργάνωση ενός κατάλληλου σχήµατος συζεύξεων, 

επιλογής και διαχείρισης. 

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προβατίνων που θα χρησιµεύουν ως ζώα 

αντικατατάστασης στο πρόγραµµα γενετικής βελτίωσης της εγχώριας φυλής, 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

• Έλεγχος των γνωρισµάτων της εγχώριας φυλής 

• Εκτίµηση του τύπου και της σωµατικής διάπλασης 

• Στοιχεία αναπαραγωγής 

• Εκτίµηση της γαλακτοπαραγωγής και των µητρικών ιδιοτήτων 

Σε ότι αφορά την γαλακτοπαραγωγική ιδιότητα των προβάτων οι παράγοντες που την 

επηρεάζουν είναι οι παρακάτω24: 

Α) Αριθµός των γαλουχούµενων αρνιών: Σε ένα ποίµνιο αποτελούµενο από ζώα ίδιας 

φυλής, οι προβατίνες που γαλουχούν 2 αρνιά δίνουν κατά την περίοδο της γαλουχίας 

37% περισσότερο γάλα από ότι εκείνες που γαλουχούν µόνον ένα. Προβατίνες που 

γαλουχούν ένα µόνο αρνί, είναι δυνατόν να δώσουν 40% λιγότερο γάλα από ότι τους 

επιτρέπει το γενετικό τους δυναµικό. 

Β) Σωµατικό βάρος του αρνιού στη γέννηση: Οι προβατίνες που γεννούν αρνιά υψηλού 

σωµατικού βάρους παράγουν περισσότερο γάλα. Αυτό για ορισµένους ερευνητές , 

οφείλεται στις αυξηµένες θρεπτικές ανάγκες του αρνιού , που το υποχρεώνουν να 

θηλάζει πιο συχνά και να αδειάζει τελείως τον µαστό. Άλλοι ερευνητές όµως αποδίδουν 

την παρατηρούµενη αύξηση της γαλακτοπαραγωγής στην καλύτερη διατροφή της 

προβατίνας κατά την κυοφορία. 

Γ) Σωµατικό βάρος της προβατίνας: Το σωµατικό βάρος της προβατίνας επηρεάζεται 

τόσο από τη γενική σωµατική ανάπτυξη , όσο και από τον βαθµό πάχυνσης. Οι 

µεγαλόσωµες προβατίνες παράγουν περισσότερο γάλα σε σύγκριση µε τις µικρόσωµες. 

Η πάχυνση όµως έχει δυσµενή επίδραση στη γαλακτοπαραγωγή. 
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∆) Αριθµός της γαλακτικής περιόδου: Κατά την 1η γαλακτική περίοδο παράγεται 15-20% 

λιγότερο γάλα σε σύγκριση προς την ποσότητα που παράγεται κατά την 2η . Η διαφορά 

είναι πολύ µικρότερη µεταξύ 2ης και 3ης. Μετά την 6η γαλακτική περίδο παρατηρείται 

µείωση, που γίνεται πιο έντονη όσο µεγαλώνει η ηλικία της προβατίνας. 

Ε) ∆ιατροφή: Ικανοποιητική ποσοτικά και ποιοτικά διατροφή κατά το τελευταίο στάδιο της 

κυοφορίας, έχει ευνοϊκή επίδραση στην γαλακτοπαραγωγή στην γαλακτική περίοδο που 

ακολουθεί. Ο υπερσιτισµός όµως προκαλεί το αντίθετο. 

Στ) Αριθµός αρµεγµάτων κατά 24ωρο: Ο απογαλακτισµός των αρνιών έχει ως 

αποτέλεσµα την απότοµη µείωση της γαλακτοπαραγωγής των προβατινών κατά 30% 

τουλάχιστον. 

Ζ) Γενότυπος: Υπάρχουν µεγάλες διαφορές σε ότι αφορά την γαλακτοπαραγωγική 

ικανότητα µεταξύ φυλών όπως φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί: 

Πίνακας 39. Γαλακτοπαραγωγική ικανότητα εγχώριων φυλών προβάτων 

Φυλή Μέση αµελγόµενη ποσότητα 
γάλακτος (κιλά) 

Μέση διάρκεια γαλακτικής 
περιόδου (ηµέρες) 

Καραγκούνικη 188 ± 0,99  124-206 

Μυτιλήνης 120 ± 1,1 141 ± 0,8 

Βλάχικη 37 114 180 

Αιγαιοπελαγίτικη 30-50 - 

Καρύστου 80-100  

Σερρών 110 160-170 

Κοζάνης 80-100  

                                                

37 στα ποίµνια που ελέγχονται από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων 
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Πίνακας 39. Γαλακτοπαραγωγική ικανότητα εγχώριων φυλών προβάτων 

Σφακίων38 128 ± 0,25  146 ± 0,22 

Άρτας 242 ± 1,2 186 ± 0,7 

Χίου 150-20039  

Καλαρρύτικη 80-100  

Πηλίου 80 120 

Γλώσσας 
Σκοπέλου 

168 174 

Κατσικά 130  

Κεφαλλονιάς 177 ± 0,4 146 ± 0,3 

Ζακύνθου 232 ± 0,85  

Κύµης 150-160  

 

                                                

38 η φυλή ελέγχεται από το Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Αθηνών , ενώ στο Σταθµό Γεωργικής 
Έρευνας Ασωµάτων Ρεθύµνης διατηρείται µεγάλο ποίµνιο της φυλής. 

39 Είναι η ποσότητα που αναφέρεται στην ελληνική βιβλιογραφία. Οι ερωτηθέντες εκτροφείς υποστηρίζουν 
ότι υπερβαίνει τα 250 κιλά. 
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3. Αύξηση της παραγωγής αρνιών ή εριφίων αντίστοιχα κατά διατηρούµενη 
προβατίνα ή αίγα, του αριθµού των απογαλακτιζόµενων αρνιών ή εριφίων κατά κεφαλή 

διατηρούµενης προβατίνας ή αίγας και βελτίωση της διαδικασίας της 

γαλακτοπαραγωγής (ποσότητα παραγόµενου γάλακτος, λιποπεριεκτικότητα και διάρκεια 

γαλακτικής περιόδου). 

4. Οργάνωση ενός αποτελεσµατικού σχήµατος εµπορίας του παραγόµενου 
γάλακτος αξιοποιώντας τα οικολογικά χαρακτηριστικά των περιοχών εκτροφής των 

θηλαζουσών προβατίνων ή αιγών για την παραγωγή προϊόντων ποιότητας (τυροκοµικά 

προϊόντα και φέτα) 
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4.2. Υγεία των ζώων 

Θέµατα υγείας στα βιολογικά παραγωγικά συστήµατα µικρών µηρυκαστικών 

Κατά την διαδικασία µετατροπής µιας συµβατικής µονάδας σε βιολογική θα πρέπει να 

τεθεί σε εφαρµογή ένα σχέδιο αντιµετώπισης των προβληµάτων που σχετίζονται µε την 

υγεία και την ευεξία των ζώων. Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να καταρτιστεί σε συνεργασία 

µε τον Οργανισµό Πιστοποίησης & Ελέγχου πριν την έναρξη της περιόδου µετατροπής. 

Επίσης ο κτηνίατρος που επιβλέπει την µονάδα θα πρέπει να παρέχει την ανάλογη 

τεχνική βοήθεια σε θέµατα υγείας ζώων. 

Μέθοδοι Πρόληψης Ασθενειών 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί στην βιολογική κτηνοτροφία µεγάλη σηµασία για την 

διασφάλιση της υγείας και της ευεξίας των ζώων έχει η εφαρµογή προληπτικών µέτρων 

για την αποτροπή εκδήλωσης ασθενειών. Το βιολογικό σύστηµα εκτροφής (εφόσον έχει 

σχεδιαστεί και εφαρµοστεί µε τον σωστό τρόπο) θα πρέπει : 

• Να ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστηµα των εκτρεφόµενων ζώων 

• Να περιορίζει την έκθεση των ζώων σε µολυσµατικούς (νοσογόνους) παράγοντες 

• Να περιορίζει τις πιθανότητες εκδήλωσης διατροφικών ή µεταβολικών νοσηµάτων. 

Γενικές Μέθοδοι  

Οι αρχές της πρόληψης των ασθενειών στην βιολογική κτηνοτροφία βασίζονται στους 

ακόλουθους στόχους: 

Α. Λοιµώδη νοσήµατα 

1. Μείωση της έκθεσης σε λοιµογόνους παράγοντες  

• ∆ηµιουργία πληθυσµών (ποιµνίων) απαλλαγµένων από αρρώστιες (ενζωοτική 

αποβολή προβάτων, IBR) 
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Μείωση της πυκνότητας των ζώων ώστε να µην δηµιουργείται συνωστισµός µε τα 

συνακόλουθα προβλήµατα υγείας των ζώων (πνευµονίες). 

• Τήρηση κανόνων υγιεινής (επίδεση τραυµάτων, περιποίηση οµφάλιου λώρου)- 

Υγιεινή της αµέλξεως (βλέπε παράρτηµα) 

• Εφαρµογή προγράµµατος καθαρισµού και απολύµανσης στην εκτροφή (χώροι, 

εξοπλισµός, εργαλεία) 

• Αποµόνωση/ διαχωρισµός ζώων που είναι πιθανόν φορείς ασθενειών ( το ίδιο 

πρέπει να ισχύει και για τα ζώα που είναι σε ανοσοκαταστολή). Επίσης θα 

πρέπει να αποφεύγεται η ανάµιξη ζώων διάφορων ηλικιών και να υπάρχει ένας 

ειδικά διαµορφωµένος χώρος για την διατήρηση των άρρωστων ζώων. 

• ∆υνατότητα βόσκησης σε λιβάδια διότι συµβάλλει σε µεγάλο βαθµό τόσο στην 

µείωση των λοιµωδών νοσηµάτων όσο και των µεταβολικών δυσλειτουργιών. 

Στα ζώα που βόσκουν στα λιβάδια ελαχιστοποιούνται οι µαστίτιδες, οι 

εντεροτοξιναιµίες, οι ασθένειες στα άκρα. Επίσης µε ένα ορθολογικό σύστηµα 

διαχείρισης των βοσκοτόπων επιτυγχάνεται ο περιορισµός των παρασιτώσεων. 

• Σε περίπτωση που στην ίδια εκµετάλλευση γίνεται εκτροφή διαφορετικών ειδών 

(π.χ. προβάτων και αιγών) θα πρέπει να γίνεται περιτροπή διότι πολλοί 

λοιµογόνοι παράγοντες είναι ειδικοί για ένα µόνο είδος ζώου. 

2. Ενίσχυση της φυσικής άµυνας 

• Να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να νεογέννητα αρνιά και ερίφια να λαµβάνουν το 

πρωτόγαλα 

• Επαρκής διατροφή: πρωτεΐνες, ιχνοστοιχεία, βιταµίνες. 

• Φυσική έκθεση σε λοιµογόνους παράγοντες σε χαµηλά επίπεδα: διαχείριση 

βόσκησης, πυκνότητα ζώων. 

• Περιορισµός του stress των ζώων. Αποφυγή αποτόµων αλλαγών, παροχή 

καταφυγίου. 
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3. Επιλογή ζώων µε ισχυρή άµυνα 

• Φυλές κατάλληλες για τις συνθήκες του περιβάλλοντος και τις διαθέσιµες 

ζωοτροφές. 

• Γενετική ανθεκτικότητα. Προδιάθεση φυλών σε ορισµένες ασθένειες. 

Β. Μεταβολικά νοσήµατα και διατροφικές ανεπάρκειες. 

1. Επαρκής διατροφή : ενέργεια, πρωτεΐνες, βιταµίνες και µεταλλικά στοιχεία. ∆ιατροφή 

ανάλογη µε το είδος του ζώου, το στάδιο του αναπαραγωγικού και παραγωγικού κύκλου 

και το επίπεδο παραγωγής 

2. Περιορισµός του stress : Αποφυγή απότοµων αλλαγών στο χορηγούµενο σιτηρέσιο , 

στον σταβλισµό και στις µετακινήσεις των ζώων. 

3. Παροχή επαρκών και κατάλληλων εγκαταστάσεων σταβλισµού και καταφυγίων όπου 

απαιτείται. 

4. Επιλογή ζώων που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις παραγωγής. 

5. Αλληλεπιδράσεις εδάφους, φυτών και ζώων : Μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. 

Εναλλακτικές Θεραπείες 

Τα εναλλακτικά θεραπευτικά συστήµατα περιλαµβάνουν: 

• Τα βότανα: πάρα πολλά φυτά και βότανα έχουν θεραπευτικές ιδιότητες και 

χρησιµοποιούνται ευρέως στην ολιστική αγωγή, ανθρώπινη και κτηνιατρική. Η 

εφαρµογή στα ζώα της ανθρώπινης εµπειρίας, σχετικά µε τις δόσεις και θεραπευτικά 

πρωτόκολλα, δεν είναι πάντα αποτελεσµατική. 

• Τον Βελονισµό: αποβλέπει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος των 

ζώων, χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις παθήσεων των µυών και των οστών, στον 

άνοιστρο, την ορχίτιδα, τις ενδοκρινοπάθειες κλπ και εφαρµόζεται µε τη βοήθεια 

θερµοκαυτηρίου ή ηλεκτροκαυτηρίου ή συσκευής Laser.  
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• Την Οµοιοπαθητική: είναι ένα πλήρες σύστηµα θεραπείας και προφύλαξης και έχει 

δικές του διαγνωστικές µεθόδους και τα δικά του φάρµακα που είναι φυτικής, ζωικής 

και ανόργανης προέλευσης. 

4.3 ∆ιατροφή των ζώων 

Οι χρησιµοποιούµενες ζωοτροφές και η διατροφή των προβατίνων � αιγών στις 
διάφορες παραγωγικές φάσεις 

Οι τροφές που µπορεί να χρησιµοποιηθούν στη διατροφή των αιγοπροβάτων χωρίζονται 

σε δύο µεγάλες κατηγορίες25, τις χονδροειδείς και τις συµπυκνωµένες φυτικής 

προέλευσης. Στις πρώτες περιλαµβάνονται η βοσκή, οι σανοί, το άχυρο, υπολείµµατα 

καλλιεργειών, ενσιρώµατα (π.χ. αραβοσίτου, µηδική) νωπή πούλπα ζαχαροτεύτλων και 

άλλες. Στις συµπυκνωµένες ζωοτροφές, που χαρακτηρίζονται από υψηλή θρεπτική αξία 

σε µικρό όγκο, ανήκουν οι καρποί δηµητριακών και ψυχανθών, τα πίτυρα, η 

βαµβακόπιτα, το σογιάλευρο, η µελάσσα, κλπ. 

Με τις χονδροειδείς ζωοτροφές (βοσκή και συγκοµιζόµενες χορηγούµενες χονδορειδείς 

ζωοτροφές) µπορεί οι προβατίνες και οι γίδες να καλύψουν τις ανάγκες συντήρησής τους 

και την παραγωγή µέχρι 1 κιλό γάλα την ηµέρα οι προβατίνες και µέχρι 2 κιλά γάλα οι 

γίδες. 

Για τις ανάγκες συντήρησης χρειάζονται 1 κιλό χλόη την ηµέρα ανά 10 κιλά ζώντος 

βάρους, δηλαδή για ζώα ζ. Βάρους 50 κιλών απαιτούνται 4-5 κιλά χλόη την ηµέρα και 

200 γρ. άχυρου, ή 1,3 �1,5 κιλά σανού µηδικής ή άλλου ψυχανθούς. 

Για 1 κιλό γάλα προβατίνας απαιτούνται επί πλέον 3,5-4 κιλά χλόης και για 1 κιλό γίδας 

2,5 κιλά χλόης. 

Εάν η ηµερήσια παραγωγή γάλακτος υπερβαίνει τις παραπάνω ποσότητας, απαιτείται η 

χορήγηση συµπυκνωµένων ζωοτροφών. Συνήθως χορηγείται ένα απλό συµπλήρωµα 

και εκεί όπου υπάρχουν δυνατότητες ενδείκνυται η χορήγηση διάφορων 

συµπυκνωµένων ζωοτροφών ως µίγµα γαλακτοπαραγωγής που συµπληρώνεται µε 

ανόργανα άλατα και βιταµίνες. 
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∆ύο παραδείγµατα µείγµατος γαλακτοπαραγωγής που καλύπτουν τις ανάγκες 1,5 κιλού 

πρόβειου γάλακτος µε 7% λιποπεριεκτικότητα είναι τα παρακάτω: 

Αραβόσιτος 46% Αραβόσιτος 46% 

Κριθάρι 10,5% Κριθάρι 4,5% 

Πίτυρα 20% Πίτυρα 20% 

Σογιάλευρο 20% Σογιάλευρο 15% 

  Βαµβακόπιτα 11% 

Φωσφ. Ασβέστιο 0,5% Φωσφ. Ασβέστιο 0,5% 

Ανθρ. Ασβέστιο 2% Ανθρ. Ασβέστιο 2% 

Αλάτι 0,5% Αλάτι 0,5% 

Βιταµίνες-Ιχνοστοιχεία 0,5% Βιταµίνες - Ιχνοστοιχεία 0,5% 

 

Τα µίγµατα αυτά περιέχουν σε 1 κιλό 668 µονάδες Αµύλου (Μ.Α.), 135 γρ. πεπτών 

Αζωτούχων ουσιών, 16, 86% ολικές πρωτεΐνες, 0,95% Ασβέστιο και 0,60% Φώσφορο. 

Στις γίδες λόγω του ότι το γάλα τους έχει λιγότερο λίπος και λοιπά στερεά συστατικά, 

µπορεί να χορηγηθούν τα παραπάνω µίγµατα γαλακτοπαραγωγής, αλλά σε αναλογία 1 

προς 2-2,5 κιλά γάλα, ανάλογα µε την λιποπεριεκτικότητα.  

Στα µίγµατα γαλακτοπαραγωγής προβατίνων και αιγών οι βιταµίνες που είναι αναγκαίες 

είναι οι Α, D3 και Ε και χορηγούνται µε µια αναλογία 100:10:1 αντίστοιχα. 

∆ιατροφή και ποιότητα γάλακτος 

Η ποιοτική εκτίµηση του γάλακτος26 γίνεται µε βάση την χηµική σύσταση, τις 

οργανοληπτικές ιδιότητες (γεύση, οσµή, χρώµα) και την υγιεινή κατάστασή του (από 

µικροβιολογικής άποψης). Η χηµική σύσταση του γάλακτος εξαρτάται από τον γονότυπο 
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του ζώου, το ύψος της ηµερήσιας γαλακτοπαραγωγής, τη γαλακτική περίοδο και το 

στάδιο της γαλακτικής περιόδου. Είναι δυνατόν, ωστόσο να επηρεαστεί και από την 

διατροφή. Όταν το χορηγούµενο σιτηρέσιο είναι ελλειµµατικό σε αζωτούχες ουσίες 

µειώνεται η γαλακτοπαραγωγή του ζώου, όταν όµως το σιτηρέσιο είναι ελλειµµατικό σε 

ενέργεια και αζωτούχες ουσίες είναι δυνατόν να ελαττωθεί τόσο η γαλακτοπαραγωγή του 

ζώου όσο και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη του παραγόµενου γάλακτος. 

Σιτηρέσια πλούσια σε ενέργεια και αζωτούχες ουσίες, αυξάνουν την ηµερήσια 

γαλακτοπαραγωγή µέχρις ότου εξαντληθεί το γενετικό δυναµικό του ζώου. Όταν όµως το 

χορηγούµενο σιτηρέσιο έχει υψηλό ενεργειακό περιεχόµενο και χαµηλή περιεκτικότητα 

σε ινώδεις ουσίες είναι δυνατόν το παραγόµενο γάλα να έχει χαµηλή λιποπεριεκτικότητα.  

Αντίθετα, όταν το σιτηρέσιο είναι πλούσιο σε ινώδεις ουσίες παράγονται σε µεγάλη 

ποσότητα οργανικά οξέα και κυρίως οξικό οξύ, το οποίο χρησιµοποιείται από το µαστικό 

αδένα για τη λιποσύνθεση του γάλακτος µε αποτέλεσµα την αύξηση της 

λιποπεριεκτικότητας του γάλακτος. Επίσης, για τη λιποσύνθεση του γάλακτος 

χρησιµοποιούνται και άλλες πηγές λιπαρών οξέων, όπως είναι το σωµατικό λίπος και το 

λίπος των ζωοτροφών. 

Η διατροφή προβατίνων � αιγών στην βιολογική εκτροφή 

Όπως είναι γνωστό, η διατροφή των γαλακτοπαραγωγών αιγοπροβάτων στη χώρα µας, 

από το Φθινόπωρο (Σεπτέµβριο-Οκτώβριο) έως την άνοιξη (Μάρτιο- Απρίλιο), στηρίζεται 

στις συγκοµισθείσες χονδροειδείς ζωοτροφές και τις συµπυκνωµένες27. Το υπόλοιπο 

χρονικό διάστηµα η κάλυψη των αναγκών των ζώων αυτών στηρίζεται σχεδόν 

αποκλειστικά στη βοσκή. Οι βοσκήσιµες εκτάσεις στη χώρα µας επειδή δεν λιπαίνονται 

και δεν ψεκάζονται µε φυτοφάρµακα µπορούν να χαρακτηριστούν ως οικολογικές ή 

βιολογικές, σύµφωνα µε τον ισχύοντα κανονισµό. Μια εκτροφή ζώων όµως για να 

χαρακτηριστεί ως βιολογική πρέπει και οι συµπληρωµατικές χορηγούµενες ζωοτροφές 

(χονδροειδείς και συµπυκνωµένες) να είναι «βιολογικές» (παραγωγή χωρίς λιπάσµατα 

και φυτοφάρµακα). 

Το Εργαστήριο ∆ιατροφής Ζώων του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών οργάνωσε 

τρία (3) απλά πειράµατα διατροφής επί γαλακτοπαραγωγών προβάτων µικρών 
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αποδόσεων (που ενδείκνυνται για βιολογική εκτροφή), βασίζοντας τη διατροφή των 

προβατίνων κατά την χειµερινή περίοδο Οκτωβρίου � Απριλίου : 

α) αποκλειστικά στο χόρτο λειµώνων 

β) στο συνδυασµό χόρτου λειµώνων µε καρπό κριθής και  

γ) στο συνδυασµό χόρτου µηδικής και καρπό αραβοσίτου 

Στο πρώτο πείραµα χρησιµοποιήθηκαν 72 προβατίνες της φυλής Ηπείρου, οι οποίες 

χωρίστηκαν σε δύο ισοδύναµες οµάδες. Την οµάδα Α (βιολογική) και την οµάδα Β 

(συµβατική). Η οµάδα Α διατηρούνταν στο βοσκότοπο όλο το χρόνο και από 15 

Οκτωβρίου έως 15 Απριλίου έπαιρνε συµπληρωµατικά στο στάβλο χόρτο λειµώνων 

(κατά βούληση κατανάλωση), το οποίο είχε παραχθεί βιολογικά. Οι προβατίνες της 

οµάδας Β διατηρούνταν επίσης στο βοσκότοπο, αλλά συµπληρωµατικά τους εχορηγείτο 

χόρτο λειµώνων και µίγµα συµπυκνωµένων ζωοτροφών κατά το προαναφερθέν χρονικό 

διάστηµα. 

Από τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στον πίνακα 40 φαίνεται ότι οι προβατίνες 

της οµάδας Α (βιολογικής) κατανάλωσαν 196,5 kg χόρτου/ ζώου κατά την αναφερθείσα 

περίοδο και παρήγαγαν 139 kg γάλακτος, µέσης λιποπεριεκτικότητας 7,55% , ή 167 kg 

διορθωµένης λιποπεριεκτικότητας στο 6%. Οι προβατίνες της οµάδας Β (συµβατικής) 

κατανάλωσαν 125 kg χόρτο και 99,4 kg µίγµατος συµπυκνωµένων ζωοτροφών/ ζώο και 

παρήγαγαν 163 kg, γάλα µέσης λιποπεριεκτικότητας 7,42%, ή 197 kg γάλα διορθωµένης 

λιποπεριεκτικότητας στο 6%. Το βάρος των αµνών κατά τη γέννηση και τον 

απογαλακτισµό για µεν την οµάδα Α ήταν 3,51 kg και 12,43 kg αντιστοίχως, για δε την 

οµάδα Β 3,77 kg και 13,08 kg αντιστοίχως. 
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Πίνακας 40. Καταναλωθείσα τροφή, γαλακτοπαραγωγή και χηµική σύσταση 
γάλακτος, αναπαραγωγική ικανότητα και εξέλιξη του σωµατικού βάρους των 
προβατίνων που διετράφησαν µόνο µε χόρτο λειµώνων (οµάδα Α- βιολογική) 
ή µε χόρτο λειµώνων και µίγµα συµπυκνωµένων ζωοτροφών (οµάδα Β- 
συµβατική). 

ΟΜΑ∆Α  

Α Β 

Καταναλωθείσα τροφή (kg/έτος/ζώο)   

Χόρτο λειµώνων 196,5 125,0 

Μίγµα συµπυκνωµένων ζωοτροφών - 99,4 

Γαλακτοπαραγωγή (kg/έτος /ζώο) 139 163 

Γαλακτ. ∆ιορθωµένη στο 6% λιποπ. 167 197 

Σύσταση γάλακτος (%)   

Λίπος 7,55 7,42 

Πρωτεΐνη 6,11 6,02 

Λακτόζη 4,58 4,60 

Στερεά άνευ λίπους συστατικά 12,37 12,33 

Παραγωγή λίπους (kg/έτος /ζώο)  10,5 12,1 

Παραγωγή πρωτεΐνης (kg/ έτος/ ζώο) 8,5 9,8 

Σωµατικό βάρος προβατίνων (kg)   

Στον τοκετό 51,8 51,1 
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ΟΜΑ∆Α  

Α Β 

Στον απογαλακτισµό 46,0 47,8 

Τον Απρίλιο 46,0 50,2 

Στην οχεία  47,2 50,1 

Σωµατικό βάρος των αρνιών (kg)   

Κατά την γέννηση 3,51 3,77 

Κατά τον απογαλακτισµό 12,43 13,08 

Πολυδυµία 1,36 1,36 

Με βάση τις τιµές του χόρτου, του µίγµατος και του γάλακτος (κατά το 1996 που 

διεξήχθη το πείραµα) και λαµβανοµένου υπόψη ότι το χόρτο και το γάλα είχε την ίδια 

τιµή και για τις δύο οµάδες, πιο συµφέρουσα ήταν η συµβατική εκτροφή. Η µειωµένη 

κατά 13% γαλακτοπαραγωγή των προβατίνων της οµάδας Α (βιολογικής) προφανώς 

πρέπει να αντισταθµιστεί µε υψηλότερη τιµή πώλησης του βιολογικού γάλακτος. 

Η µειωµένη γαλακτοπαραγωγή και η µεγαλύτερη απώλεια βάρους οφείλεται στο γεγονός 

ότι οι προβατίνες της οµάδας Α κατανάλωσαν το 64% και το 70% της ενέργειας και των 

αζωτούχων ουσιών αντιστοίχως που κατανάλωσαν οι προβατίνες της οµάδας Β. 

Και στα τρία πειράµατα στις προβατίνες των οµάδων Α (βιολογική) δεν έγινε 

αντιπαρασιτική θεραπεία. 

Από την ανάλυση των αποτελεσµάτων των τριών πειραµάτων που δηµοσιεύτηκαν 

(Zervas et al., 1999) , προκύπτουν τα εξής συµπεράσµατα: 

1. Η εξισορρόπηση των σιτηρεσίων δεν µπορεί να γίνει τόσο εύκολα µε 1-2 απλές 

ζωοτροφές που µπορεί να παράγει ένας κτηνοτρόφος, διότι το µη ισόρροπο σιτηρέσιο 

προκαλεί σηµαντική µείωση της γαλακτοπαραγωγής. 
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2. ∆εδοµένου ότι στη βιολογική κτηνοτροφία απαγορεύεται η χρησιµοποίηση γενετικά 

τροποποιηµένων ζωοτροφών πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στην εξεύρεση 

πρωτεινούχων ζωοτροφών µη γενετικά τροποποιηµένων. Τέτοιες ζωοτροφές µπορεί να 

είναι τα σπέρµατα ψυχανθών (κουκιά, µπιζέλια κλπ), τα οποία µπορούν να 

καλλιεργηθούν από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο. 

3. Η µη αντιπαρασιτική θεραπεία δεν δηµιουργεί ιδιαίτερα προβλήµατα στα πρόβατα, 

γιατί όπως έχει διαπιστωθεί επανειληµµένως το παρασιτικό τους φορτίο είναι οριακά 

χαµηλό. 

Επιτρεπόµενες ζωοτροφές για βιολογική αιγοπροβατοτροφία 

Στον Κανονισµό για την βιολογική κτηνοτροφία ορίζονται τα επιτρεπόµενα ποσοστά 

ζωοτροφών µεταβατικού σταδίου, συµπυκνωµένων ζωοτροφών και συµβατικών (µη 

βιολογικών ζωοτροφών). 

Γενικά για τα φυτοφάγα ζώα προβλέπεται ότι τουλάχιστον το 60% της ξηρής ουσίας του 

ηµερησίου σιτηρεσίου, πρέπει να αποτελείται από χονδραλεσµένη, νωπή, αποξηραµένη 

ή ενσιρωµένη ζωοτροφή. Όµως , η αρχή ή ο φορέας επιθεώρησης, µπορούν να 

επιτρέψουν µείωση του ποσοστού στο 50% για τα γαλακτοπαραγωγά ζώα για διάστηµα 

3 µηνών στην αρχή της γαλακτικής περιόδου. 

Κατά παρέκλισση της διάταξης ότι τα ζώα πρέπει να τρέφονται µε ζωοτροφές βιολογικής 

προέλευσης και κατά τη διάρκεια της µεταβατικής περιόδου, που λήγει στις 24-8-2005, 

επιτρέπεται η χρησιµοποίης περιορισµένης η χρησιµοποίηση περιορισµένης αναλογίας 

συµβατικών ζωοτροφών, εάν ο κτηνοτρόφοςαδυνατεί να προµηθευτεί ζωοτροφές 

αποκλειστικά βιολογικής προέλευσης. Το µέγιστο επιτρεπόµενο ποσοστό συµβατικών 

ζωοτροφών στο ηµερήσιο σιτηρέσιο, µε εξαίρεση την περίοδο µετακίνησης ποιµνίων, 

πρέπει να ανέρχεται στο 25%, υπολογιζόµενο ως ποσοστό επί της ξηρής ουσίας. Κατά 

παρέκκλιση όµως από αυτό που µόλις προαναφέραµε, σε περίπτωση απώλειας της 

παραγωγής χορτονοµής, ιδίως λόγω έκτακτων καιρικών συνθηκών, οι αρµόδιες αρχές 

των κρατών � µελών µπορούν να επιτρέπουν, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα και 

για µια συγκεκριµένη περιοχή, µεγαλύτερο ποσοστό συµβατικών ζωοτροφών, όταν 

διακαιολογείται τέτοια παρέκκλιση. Αφού εγκριθούν αυτά από την αρµόδια αρχή, η αρχή 
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ή ο φορέας επιθεώρησης εφαρµόζει την παρέκκλιση στις επιµέρους κτηνοτροφικές 

επιχειρήσεις. 

Το Γεωπονικό Πανεπιστήµιο της Σκωτίας (SAC) εξέδωσε τον ακόλουθο πίνακα όπου 

συνοψίζει τα επιτρεπόµενα ποσοστά των διάφορων ζωοτροφών: 
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Πίνακας 41: Επιτρεπόµενες ζωοτροφές 

 Total Dry Matter 
Intake �(DMI) 
(kg)40 

DMI Allowance 
of approved 
non-organic 
feeds41 (kg) 

DMI 
Allowance of 
concentrate 
feeds42 (kg) 

DMI Allowance of 
in-conversion 
feeds43 

(kg) 

Average weight 
during feeding 
period44  

Daily Annually Daily 
max45 

Annual 
max46 

Daily max47 Annual max48 

 

30%               60%  

(kg) DM DM DM DM DM DM DM 

10 0,250 91 0,063 9 0,1 27 55 

15 0,375 137 0,094 14 0,150 41 82 

20 0,500 183 0,125 18 0,200 55 110 

25 0,625 228 0,156 23 0,250 68 137 

                                                

40 Συνολική προσλαµβανόµενη ξηρή ουσία 

41 Επιτρεπόµενο ποσοστό προσλαµβανόµενης ξηρής ουσίας από συµβατικές ζωοτροφές 

42 Επιτρεπόµενο ποσοστό προσλαµβανόµενης ξηρής ουσίας από συµπυκνωµένες ζωοτροφές 

43 Επιτρεπόµενο ποσοστό προσλαµβανόµενης ξηρής ουσίας από ζωοτροφές σε µεταβατικό στάδιο 

44 Μέσο σωµατικό βάρος κατά την περίοδο ανάπτυξης 

45 Το µέγιστο µπορεί να είναι το 25% της ηµερήσιας προσλαµβανόµενης ξηρής ουσίας 

46 Το µέγιστο µπορεί να είναι το 10% της ετήσιας προσλαµβανόµενης ξηρής ουσίας 

47 Το µέγιστο µπορεί να είναι το 40% της ηµερήσιας προσλ. ξηρής ουσίας. 

48 Το µέγιστο µπορεί να είναι το 60% εάν παρασκευάζεται από τον παραγωγό και 30% εάν αγοράζεται. 
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 Total Dry Matter 
Intake �(DMI) 
(kg)40 

DMI Allowance 
of approved 
non-organic 
feeds41 (kg) 

DMI 
Allowance of 
concentrate 
feeds42 (kg) 

DMI Allowance of 
in-conversion 
feeds43 

(kg) 

Average weight 
during feeding 
period44  

Daily Annually Daily 
max45 

Annual 
max46 

Daily max47 Annual max48 

 

30%               60%  

(kg) DM DM DM DM DM DM DM 

30 0,750 274 0,188 27 0,300 82 164 

35 0,875 319 0,219 32 0,350 96 192 

40 1,000 365 0,250 37 0,400 110 219 

45 1,125 411 0,281 41 0,450 123 246 

50 1,250 456 0,313 46 0,500 137 274 

55 1,375 502 0,344 50 0,550 151 301 

60 1,500 548 0,375 55 0,600 164 329 

65 1,625 593 0,406 59 0,650 178 356 

70 1,750 639 0,438 64 0,700 192 383 

75 1,875 684 0,469 68 0,750 205 411 

80 2,000 730 0,500 73 0,800 219 438 

85 2,125 776 0,531 78 0,850 233 465 
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 Total Dry Matter 
Intake �(DMI) 
(kg)40 

DMI Allowance 
of approved 
non-organic 
feeds41 (kg) 

DMI 
Allowance of 
concentrate 
feeds42 (kg) 

DMI Allowance of 
in-conversion 
feeds43 

(kg) 

Average weight 
during feeding 
period44  

Daily Annually Daily 
max45 

Annual 
max46 

Daily max47 Annual max48 

 

30%               60%  

(kg) DM DM DM DM DM DM DM 

90 2,250 821 0,563 82 0,900 246 493 

95 2,375 867 0,594 87 0,950 260 520 

100 2,500 913 0,625 91 1,000 274 548 
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4.4 Χειρισµοί των ζώων �πρακτικές διαχείρισης 

Η φροντίδα των ζώων αποτελεί ευθύνη του κτηνοτρόφου είτε πρόκειται για συµβατική 

εκτροφή , είτε πρόκειται για βιολογική. Ωστόσο στην βιολογική κτηνοτροφία το περιθώριο 

ασφάλειας που προκύπτει από την χρήση εξειδικευµένης κτηνιατρικής φροντίδας είναι 

χαµηλότερο και εποµένως ο ρόλος του κτηνοτρόφου είναι περισσότερο κρίσιµος στους 

ακόλουθους τοµείς: 

• Παρακολούθηση των ζώων 

• ∆ιαχείριση της εκτροφής 

• ∆ιατροφή των ζώων 

• Αντιµετώπιση προβληµάτων υγείας 

Στην βιολογική κτηνοτροφία η «ήπια» και «ευγενική» συµπεριφορά του κτηνοτρόφου 

προς το ζώο είναι θεµελιώδης αρχή. Εποµένως οι διάφορες τεχνικές ή πρακτικές 

διαχείρισης που εφαρµόζονται στην συµβατική κτηνοτροφία, δεν είναι συµβατές µε τη 

βιολογική. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες πρακτικές: 

• Ο συγχρονισµός του οίστρου µε ορµονικά παρασκευάσµατα  

• Ο ευνουχισµός (κατ� εξαίρεση επιτρέπεται σε ειδικές περιπτώσεις και σε ορισµένες 

παραδοσιακές εκτροφές). 

• Η τοποθέτηση ελαστικών σφιγκτήρων για αποκοπή της ουράς (κατ� εξαίρεση 

επιτρέπεται µόνο για λόγους προστασίας των ζώων και ύστερα από άδεια του 

Οργανισµού Ελέγχου ). 

Η οµαδοποίηση των ζώων πρέπει να γίνεται µε βάση το στάδιο ανάπτυξης (όχι µικρά 

µαζί µε µεγάλα), το φυσιολογικό στάδιο (π.χ. έγκυα ζώα µαζί) και τις ανάγκες 

συµπεριφοράς κάθε είδους. 
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Η µεταφορά των ζώων πρέπει να γίνεται µε τρόπο που να µην προκαλεί σε αυτά 

καταπόνηση ή άγχος και απαγορεύεται η χρήση κάθε µέσου εξαναγκασµού (π.χ. 

ηλεκτρικός διεγέρτης, βία), καθώς και αλλοπαθητικών ηρεµιστικών φαρµάκων. 

Τα ζώα, όπως και τα διάφορα προϊόντα βιολογικής παραγωγής, πρέπει να 

αναγνωρίζονται µε την βοήθεια επισήµανσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής, 

παρασκευής, µεταφοράς και εµπορίας τους. 

4.5 Σταβλικές εγκαταστάσεις και χώροι άσκησης των ζώων 

Γενικές απαιτήσεις 

Στη βιολογική κτηνοτροφία οι σταβλικές εγκαταστάσεις, σύµφωνα µε τον Καν. (ΕΚ) 

1804/99 (Παράρτηµα Ι, Μέρος Β, παρ. 8.2.1), δεν απαραίτητες σε περιοχές όπου οι 

συνθήκες για τη συνεχή διαβίωση των ζώων στο ύπαιθρο είναι κατάλληλες. Η ρύθµιση 

αυτή δίνει στη χώρα µας συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι των βόρειων χωρών. Ετσι σε 

περιοχές όπως η Πελοπόννησος και η Κρήτη απλά στέγαστρα µε κατάλληλη 

διαρρύθµιση, µπορούν να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ζώων και ταυτόχρονα να είναι 

συµβατά µε τον κανονισµό. 

Οι βασικές αρχές του σταβλισµού που ισχύουν για τα συµβατικά ζώα, ισχύουν πολύ 

περισσότερο για τα βιολογικώς εκτρεφόµενα. Πρέπει να προβλέπεται: 

• Εύκολη πρόσβαση σε τροφή και νερό. 

• Κατάλληλος φυσικός αερισµός και φωτισµός. 

• Προστασία των υπαιθρίων χώρων (από βροχή, ήλιο, άνεµο, κ.λ.π) 

• Κτίρια προαιρετικά (εφ� όσον το επιτρέπουν οι κλιµατικές συνθήκες της περιοχής 

• Πυκνότητα ζώων εσωτερικού χώρου τέτοια που να επιτρέπει όλες τις φυσικές τους 

κινήσεις. 

• Υπαίθρια πυκνότητα σύµφωνα µε την βοσκοϊκανότητα. 
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• Πρόσβαση σε βοσκότοπους τουλάχιστον κατά την περίοδο βόσκησης όταν το 

επιτρέπουν οι συνθήκες. 

• Τους χειµερινούς µήνες δυνατόν η άσκηση των ζώων να εξασφαλίζεται µέσα στον 

στάβλο, εφ� όσον το σύστηµα σταβλισµού επιτρέπει την ελευθερία της κίνησης. 

• Το δάπεδο των στάβλων πρέπει τουλάχιστον κατά το ½ να είναι συµπαγές. 

• Το δάπεδο του χώρου ανάπαυσης πρέπει να είναι συµπαγές και καλυµµένο µε 

στρωµνή. 

Προδιαγραφές εγκαταστάσεων βιολογικής εκτροφής αιγοπροβάτων 

Κατηγορία ζώου 
Μέγιστος αριθµός ζώων ανά εκτάριο 

(ισοδύναµος προς 170 χγρ Ν/ 10 στρ./ έτος 

Προβατίνες 13,3 

Αίγες 13,3 

Ελάχιστο εµβαδόν εντός των κτιρίων και στο ύπαιθρο και λοιπά χαρακτηριστικά 
σταβλισµού αιγοπροβάτων 

Εντός των κτιρίων (καθαρό εµβαδόν 
διαθέσιµο για τα ζώα 

Ύπαιθρο (χώροι 
άσκησης, χωρίς 
τους βοσκ/ους) Κατηγορία ζώων 

Ζων βάρος (χγρ) µ2/κεφαλή; µ2/κεφαλή 

Αιγοπρόβατα  1,5 2,5 

Αµνοερίφια  0,35 0,5 
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4.6 Η διαχείριση της υγιεινής και ασφάλειας του αιγοπρόβειου γάλακτος  

Η ποιότητα του νωπού γάλακτος είναι συνάρτηση πολλών παραµέτρων, από τις οποίες 

οι κυριότερες είναι η χηµική σύνθεση και η υγιεινή κατάσταση.  

Για την παραγωγή υγιεινού γάλακτος πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

σε επίπεδο εκτροφής28: 

1. Η υγεία των ζώων 

Τα ζώα πρέπει να διατηρούνται υγιή, δηλαδή να µη πάσχουν από νοσήµατα τα οποία 

µπορεί να µεταφερθούν στον άνθρωπο (ζωονόσοι), ή να µη πάσχουν από άλλες 

διαταραχές της υγείας τους, που οφείλονται σε παθογόνους µικροοργανισµούς, οι οποίοι 

θα µολύνουν το γάλα ή να χορηγούνται σ� αυτά φαρµακευτικές ουσίες (αντιβιοτικά, 

αντιπαρασιτικά) , τα κατάλοιπα των οποίων θα βρεθούν στο γάλα ή να τους χορηγούνται 

ζωοτροφές που περιέχουν αυξητικούς παράγοντες ή κατάλοιπα φυτοφαρµάκων ή 

βαρέων µετάλλων.  

Σύµφωνα µε την νοµοθεσία (Οδηγία 92/46 , 94/71 και Π.∆. 56/95) το νωπό γάλα για να 

παραληφθεί προς επεξεργασία πρέπει να πληροί ορισµένους όρους σχετικούς µε την 

υγεία των γαλακτοπαραγωγών ζώων: 

Το νωπό γάλα πρέπει να προέρχεται από αιγοπρόβατα: 

i. Τα οποία ανήκουν σε εκµετάλλευση προβάτων, επίσηµα απαλλαγµένη ή 

απαλλαγµένη από βρουκέλλωση (Brucella melitensis) κατά την έννοια των 

σηµείων 4 & 5 του άρθρου 2 της Οδηγίας 91/68 ΕΟΚ, εκτός εάν το γάλα 

προορίζεται για την παρασκευή τυριού διαρκείας ωρίµανσης τουλάχιστον δύο 

µηνών 

ii. Τα οποία δεν παρουσιάζουν συµπτώµατα µεταδοτικών νόσων, οι οποίες είναι 

δυνατόν να µεταδοθούν µέσω του γάλακτος στον άνθρωπο. 

iii. Τα οποία δεν µπορούν να µεταδώσουν στο γάλα µη φυσιολογικά οργανοληπτικά 

χαρακτηριστικά 
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iv. Τα οποίες δεν παρουσιάζουν καµία εµφανή διαταραχή της γενικής κατάστασης 

της υγείας τους και οι οποίες δεν πάσχουν από παθήσεις του γεννητικού 

συστήµατος µε εκκρίσεις, ούτε από εντερίτιδα µε εµπύρετη διάρροια ούτε από 

ορατή φλεγµονή του µαστού. 

v. Τα οποία δεν παρουσιάζουν πληγές του µαστού που είναι δυνατόν να 

αλλοιώσουν το γάλα 

Το γάλα και τα προϊόντα µε βάση το γάλα δεν πρέπει να προέρχονται από επιτηρούµενη 

ζώνη, η οποία έχει οροθετηθεί δυνάµει της Οδηγίας 85/511 ΕΟΚ, εκτός αν το γάλα έχει 

υποστεί, υπό τον έλεγχο της αρµόδιας αρχής, αρχική παστερίωση (710C/15 sec), την 

οποία ακολούθησε α) δεύτερη θερµική επεξεργασία µε συνέπεια αρνητική αντίδραση στη 

δοκιµή της υπεροξειδάσης ή β) διαδικασία αποξήρανσης, η οποία περιλαµβάνει 

θέρµανση ισοδύναµου αποτελέσµατος προς τη θερµική επεξεργασία που προβλέπεται 

από το στοιχείο α) ή γ) δεύτερη θερµική επεξεργασία µε την οποία µειώθηκε το pH και 

δαιτηρήθηκε επί τουλάχιστον 1 ώρα κάτω του 6. 

2. Υγιεινή των σταβλικών εγκαταστάσεων 

Όταν τα αιγοπρόβατα δεν εκτρέφονται στο ύπαιθρο , οι χρησιµοποιούµενοι χώροι 

πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται, να συντηρούνται και να υφίστανται 

διαχείριση ώστε να εξασφαλίζονται: 

Α) καλές συνθήκες στέγασης, υγιεινής, καθαριότητας και υγείας των ζώων και 

Β) ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής για το άρµεγµα, τον χειρισµό, την ψύξη και την 

αποθήκευση του γάλακτος. 

Οι χώροι στους οποίους πραγµατοποιείται το άρµεγµα ή στους οποίους γίνονται 

χειρισµοί, αποθήκευση ή ψύξη του γάλακτος, πρέπει να σχεδιάζονται και να 

κατασκευάζονται κατά τρόπο που να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος επιµόλυνσης 

του γάλακτος. Επίσης οι χώροι αυτοί θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται 

εύκολα και να διαθέτουν ικανοποιητικό εξαερισµό και φωτισµό, κατάλληλη και 

ικανοποιητική παροχή πόσιµου νερού. Η απαγωγή της κόπρου να γίνεται τακτικά και η 

συγκέντρωση των λυµάτων σε σηπτικό βόθρο. 
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3. Υγιεινή της αµέλξεως 

Τα ζώα που προσέρχονται στο χώρο του αµελκτηρίου πρέπει να καθαρίζονται στην 

περιοχή των γλουτών, της κοιλιάς και της ουράς. Εάν η άµελξη γίνεται µε το χέρι τότε 

περιορίζονται οι κινήσεις της ουράς. Ο µαστός πρέπει να καθαρίζεται καλά µε άφθονο 

νερό και απορρυπαντικό και οι θηλές τουλάχιστον πρέπει να απολυµαίνονται. 

Παράλληλα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική άµελξη γάλακτος από κάθε τεταρτηµόριο για 

να διαπιστωθεί αν υπάρχει µαστίτιδα (αλλαγή χρώµατος γάλακτος, παρουσία 

πηγµάτων).  

Οι αµελκτές πρέπει να φέρουν κατάλληλη καθαρή στολή εργασίας και να φορούν 

προστατευτικό κάλυµµα κεφαλής. Πριν από την έναρξη της αµέλξεως και σε κάθε 

διακοπή πρέπει να πλένουν τα χέρια τους µε άφθονο χλιαρό νερό και απολυµαντικό και 

να τα στεγνώνουν µε θερµό αέρα ή χαρτί µιας χρήσεως. 

Εάν η άµελξη γίνεται µε την βοήθεια αµελκτικού συγκροτήµατος (µηχανική άµελξη, τότε 

εκτός από τον  καθαρισµό και την απολύµανση του µαστού πρέπει να ρυθµίζεται η 

αµελκτική µηχανή ώστε να εργάζεται σωστά (αριθµός παλµών/ λεπτό, επίπεδο κενού και 

σχέση παλµού). Το όλο συγκρότηµα πρέπει να καθαρίζεται και να απολυµαίνεται µετά 

από κάθε χρήση. 

4. Προσωπικό 

Το προσωπικό πρέπει να έχει βασική εκπαίδευση , ώστε να γνωρίζει τους βασικούς 

κανόνες υγιεινής στην περιποίηση των ζώων, την υγιεινή των χώρων, τον καθαρισµό και 

την απολύµανση του εξοπλισµού και τέλος την υγιεινή της αµέλξεως. Επιπλέον πρέπει 

να µη πάσχει από µεταδοτικά νοσήµατα και να υποβάλλεται στους αναγκαίους ελέγχους 

για την υγεία του. 

5. Ψύξη του γάλακτος 

Για την ψύξη του γάλακτος µπορεί να χρησιµοποιηθούν: 
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Α) Συστήµατα αυτόψυκτων δεξαµενών (παγολεκάνες) ατοµικής ή οµαδικής χρήσης στο 

στάβλο από οµάδα παραγωγών. 

Β) Εναλλάκτες θερµότητας (ψυκτήρες). 

6. Άλλοι παράγοντες 

Α) Καθαρισµός και απολύµανση του εξοπλισµού και των σκευών 

Β) Εφαρµογή προγράµµατος εντοµοκτονίας-µυοκτονίας 

Γ) Έλεγχος των ζώων που εισάγονται στην εκτροφή 

4.7 Κρίσιµα σηµεία ελέγχου στην παραγωγή φέτας 

Οι κρίσιµοι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή της φέτας κατατάσσονται σε 3 

οµάδες29: 

1) Την πρώτη οµάδα αποτελούν η ποιότητα και τα εν γένει ποιοτικά χαρακτηριστικά 
της χρησιµοποιούµενης πρώτης ύλης. Πιο συγκεκριµένα: 

α. Η οξύτητα του γάλακτος (ενεργός και ολική) ελέγχεται από την πρώτη στιγµή για να 

αποτελέσει κριτήριο µετέπειτα χειρισµών. Η πήξη του γάλακτος επιταχύνεται σηµαντικά 

µε την πτώση του pH, ενώ αντίθετα µικρή αύξηση αυτού επιφέρει επιµήκυνση του 

χρόνου πήξεως, σε τιµές δε υψηλότερες του 7,0 θεωρείται ότι δεν πήζει καθόλου. 

Καλύτερες τιµές pH γάλακτος 6,65 και 6,45. 

β. Η παρουσία αντιβιοτικών και απολυµαντικών ουσιών στο γάλα ελέγχεται επίσης 

πρωταρχικά, γιατί οι ουσίες αυτές συνιστούν παράγοντες που δρουν ανταγωνιστικά έως 

ανασταλτικά επί των οξυγαλακτικών καλλιεργειών (starters) , οι οποίοι ως γνωστόν 

συµβάλλουν αποφασιστικά στον έλεγχο των ζυµώσεων, την στράγγιση του 

τυροπήγµατος και στην ωρίµανση του τυριού. 

γ. Τυποποίηση του γάλακτος στη σχέση λίπους/ καζεΐνη 1,2/1. 
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2. Τη δεύτερη οµάδα παραγόντων αποτελούν οι παράγοντες επεξεργασίας και 
προετοιµασίας του γάλακτος πριν την πήξη: 

α. Το είδος και η ποιοτική κατάσταση της πυτιάς. Π.χ. η ρενίνη ενώ χαρακτηρίζεται 

από υψηλή πηκτική ενέργεια και σχετική πρωτεολυτική δράση, εν τούτοις είναι πολύ 

ευαίσθητη σε διάφορους παράγοντες , όπως είναι το pH (ασταθής σε pH 3,5), η υψηλή 

θερµοκρασία, οι χηµικές ουσίες (χλωροφόρµιο, φορµαλδεϋδη, κ.λ.π.), το φως, κ.α. 

β. Η παστερίωση του γάλακτος. ∆ίνεται µεγάλη σηµασία στον τρόπο παστερίωσης και 

το θερµοκρασιακό πρόγραµµα που θα εφαρµοσθεί. Έτσι ενώ µε εφαρµογή χαµηλής 

θερµοκρασίας και µικρού χρόνου παστερίωσης είναι πιθανόν να µη διασφαλισθούν οι 

υγειονοµικές συνθήκες ( καταστροφή παθογόνων), αντιθέτως οι υψηλές θερµοκρασίες 

και µάλιστα µε την παρουσία αέρα, εκτός της αλλοίωσης της δοµής των διαλυτών 

λευκωµάτων και των µετέπειτα προβληµάτων στην καλή στράγγιση του πήγµατος, 

επιφέρουν και διαταραχή στην ισορροπία του φωσφόρου και του ασβεστίου µέσα στο 

γάλα, µε αποτέλεσµα την αδιαλυτοποίηση µέρους αυτών και προβλήµατα στην καλή 

πήξη του γάλακτος. Τα κλειστά κυκλώµατα παστερίωσης (πλακοειδής εναλλάκτης) που 

διασφαλίζουν την απουσία αέρα είναι προτιµότερα, γιατί περιορίζουν την 

αδιαλυτοποίηση των αλάτων ασβεστίου, στις κανονικές θερµοκρασίες παστερίωσης. 

γ. Η επάρκεια ιόντων ασβεστίου στο γάλα, πέραν ότι συµβάλλουν στην καλή 

συνεκτικότητα του πήγµατος, αποτελούν και παράγοντα πήξης του γάλακτος. Γιατί ως 

γνωστόν κατά την β� � µη ενζυµατική � φάση της πήεως, η κροκκίδωση των µικκυλίων 

επέρχεται µόνο µε την παρουσία ιόντων ασβεστίου. Για αυτό λόγο προστίθεται 

χλωριούχο ασβέστιο. 

δ. Η «βιολογική ωρίµανση» του γάλακτος λίγο χρόνο πριν την προσθήκη της πυτιάς, 

κατά την οποία ενισχύεται η ανάπτυξη και η λειτουργία των οξυγαλακτικών καλλιεργειών 

στο γάλα, συµβάλλει στην καλή πήξη µε την διαµόρφωση του κατάλληλου pH και 

διασφαλίζει τον περαιτέρω έλεγχο των ζυµώσεων και τη συµπεριφορά του πήγµατος 

κατά τη στράγγιση. Το τυρόπηγµα αποκτά τη µεγαλύτερη δυνατότητα αποβολής της 

υγρασίας σε pH 4,8 � 5,4 και σχετικά υψηλή θερµοκρασία (16-17 0C). 
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3. Την τρίτη οµάδα παραγόντων αποτελούν οι παράγοντες τυροκόµησης, όπως: 

α. Η πήξη του γάλακτος. Ιδιαίτερη σηµασία έχει να διασφαλισθεί η σταθερή 

θερµοκρασία πήξης (π.χ. 34 0C) και η ολοκλήρωση της πήξης να συντελεστεί στο σωστό 

χρόνο (45-55 λεπτά περίπου). 

β. Η διαίρεση του τυροπήγµατος. Αποτελεί την απαρχή αποβολής της υγρασίας υπό 

µορφή τυρογάλακτος. Η αποβολή είναι µεγαλύτερη όσο µεγαλύτερη γίνεται η επιφάνεια 

του τυροπήγµατος δια της διαιρέσεώς του. Στη φέτα το καλύτερο µέγεθος κοπής είναι η 

δηµιουργία κύβων τυρoπήγµατος πάχους 2 cm. Την διαίρεση του τυροπήγµατος 

ακολουθεί περίοδος ηρεµίας 5 λεπτών (αποφεύγεται η παρατεταµένη ηρεµία γιατί 

παρατείνεται ο χρόνος πήξης και αποβάλλεται περισσότερο τυρόγαλα). 

γ. Η φυσική στράγγιση του τυροπήγµατος. Είναι πολύ κρίσιµη φάση στην παραγωγή 

του τυριού. Απαιτεί την στράγγιση χωρίς βίαια µέσα, µε τη βαρύτητα µόνο και σταθερή 

θερµοκρασία του χρόνου στράγγισης 16 0C. Η ακόλουθη φάση «ταχείας 

προωρίµανσης» σε σταθερή θερµοκρασία 160C για αρκετές ηµέρες (5-15), καθορίζει την 

µετέπειτα εξέλιξη των ζυµώσεων που σχετίζονται µε την υφή, την συνεκτικότητα και την 

ωρίµανση του τυριού. 

δ. Ωρίµανση του τυριού. Όταν το pH της τυροµάζας κατέλθει στο 4,6-4,7 τότε το τυρί 

είναι έτοιµο να οδηγηθεί στο ψυγείο για ολοκλήρωση της ωρίµανσης. Υψηλότερες τιµές 

pH καθυστερούν τη διαδικασία αυτή. 
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4.8.Σχεδιασµός εγκαταστάσεων και επιλογή εξοπλισµού 

Το τυροκοµείο πρέπει να είναι σχεδιασµένο έτσι ώστε, το προϊόν που παραλαµβάνει 

(γάλα) να εισέρχεται στη γραµµή παραγωγής και να προωθείται συνεχώς προς τα 

εµπρός στις διάφορες φάσεις επεξεργασίας, χωρίς παλινδροµήσεις. Τα βασικότερα 

τµήµατα πρέπει να είναι: 

• Τµήµα παραλαβής, ψύξης, και αποθήκευσης νωπού γάλακτος 

• Τµήµα παστερίωσης και αποθήκευσης παστεριωµένου γάλακτος 

• Τµήµα πήξεως ή και αναθέρµανσης 

• Τµήµα στράγγισης-αλάτισης 

• Τµήµα ωρίµανσης (σχεδιασµένο ανάλογα µε το είδος του τυριού που παράγεται). 

• Συσκευαστήριο 

• Ψυγεία συµπλήρωσης ωρίµανσης 

• Ψυγεία αποθήκευσης ώριµου τυριού 

• Εργαστήριο ελέγχου βασικών χηµικών και µικροβιολογικών παραµέτρων γάλακτος, 

ενδιάµεσων και τελικών προϊόντων. 

Εφόσον γίνεται αξιοποίηση τυρογάλακτος απαιτείται ιδιαίτερος χώρος για την παραγωγή 

των αντίστοιχων τυριών. Οι αντιπροσωπευτικοί αυτοί χώροι πρέπει να είναι 

κατασκευασµένοι µε τέτοιο τρόπο ώστε: 

• Να καθαρίζονται και να απολυµαίνονται εύκολα 

• Μετά το τµήµα παστερίωσης, να αποκλείονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες που µπορεί 

να προκαλέσουν επιµόλυνση του τυριού (έντοµα, σκόνη, κτλ), µετά δε το τµήµα 

πήξεως η θερµοκρασία των χώρων και ο εισερχόµενος αέρας να είναι ελεγχόµενος. 
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• Το προσωπικό που εργάζεται στους χώρους παραλαβής νωπού γάλακτος να µην 

µεταβαίνει στους χώρους πέρα της παστερίωσης χωρίς να παίρνει τα αναγκαία 

µέτρα. 

Στον απαραίτητο εξοπλισµό ενός τυροκοµείου συγκαταλέγονται: 

• ∆εξαµενές αποθήκευσης νωπού και παστεριωµένου γάλακτος (από ανοξείδωτο 

χάλυβα) 

• Συγκρότηµα παστερίωσης (επιλογή ανάλογα µε την δυναµικότητα της µονάδας) 

• Κατάλληλες δεξαµενές πήξεως ανάλογα µε το είδος του τυριού που παράγεται 

• Καλούπια µορφοποίησης του τυριού. 

Επίσης συνιστάται η µερική αυτοµατοποίηση τµηµάτων της γραµµής παραγωγής, όπως: 

• Η εγκατάσταση «αυτοκαθαριζόµενου» κορυφολόγου �τυποποιητή-καθαριστή 

γάλακτος απαλλάσσει από πολύωρη απασχόληση του προσωπικού στον καθαρισµό 

του µηχανήµατος. 

• Η αυτοµατοποίηση της γραµµής στράγγισης του τυροπήγµατος µειώνει την 

απασχόληση και συµβάλλει στην σταθεροποίηση των συνθηκών στράγγισης, άρα 

στην σταθεροποίηση της ποιότητας. 

• Η εγκατάσταση µονάδας C.I.P. (cleaning in place) διασφαλίζει τον ταχύ και πλήρη 

καθαρισµό των κλειστών κυκλωµάτων, µε ταυτόχρονη εξοικονόµηση καθαριστικών 

προϊόντων. 

• Η εγκατάσταση µιας µονάδας ηλεκτρονικού υπολογιστή για πλήρη έλεγχο των 

εισροών και εκροών της µονάδας, η επιλογή των κατάλληλων υλικών για επενδύσεις 

δαπέδων, τοίχων, κ.λ.π. µε υλικά ανθεκτικά στις ειδικές συνθήκες ενός τυροκοµείου 

π.χ. ειδικά πλακάκια δαπέδου οξυάντοχα, αντιολισθηρά και η βαφή των τοίχων µε 

ειδικές εποξειδικές ρητίνες, είναι επιλογές που διασφαλίζουν την ασφάλεια των 

εργαζοµένων, υγιεινές συνθήκες παραγωγής και πλήρη και εύκολο καθαρισµό. 
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4.9. Ποιοτικός Έλεγχος 

Α. Αναλύσεις γάλακτος  

Φυσικοχηµικές ιδιότητες (σταθερές) 

• Ειδικό βάρος (πυκνότητα) 

• Σηµείο πήξεως 

• ∆είκτης διαθλάσεως 

• Οξύτητα (pH) 

• Ειδική θερµότητα 

• Σηµείο ζέσεως 

• Ηλεκτρική αγωγιµότητα 

Χηµική σύσταση 

• Λίπος 

• Πρωτεϊνες (καζεϊνες, υδατοδιαλυτές πρωτεϊνες) 

• Υδατανάθρακες (κυρίως λακτόζη) 

• Τέφρα (κυρίως λακτόζη) 

• Ξηρή ουσία (ΣΥΑΛ) ή Υγρασία 

• ∆ευτερεύοντα συστατικά 

Μικροβιολογικές εξετάσεις 

• ΟΜΧ (ολική χλωρίδα) 

• Κολοβακτηριοειδή 
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• Παθογόνα 

• Σπορογόνα 

• Οξυγαλακτικά 

Εξετάσεις ενδεικτικές της µαστίτιδας 

• Σωµατικά κύτταρα 

• PH 

Εξετάσεις για χηµικούς & ραδιολογικούς  κινδύνους 

• Υπολείµµατα αντιβιοτικών 

• Υπολείµµατα απολυµαντικών 

• Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων 

• Αφλατοξίνες 

• ∆ιοξίνες 

• Βαρέα µέταλλα 

• Ραδιενεργές ουσίες 

Έλεγχοι θερµικής κατεργασίας 

• Παστερίωση (φωσφατάση- υπεροξειδάση) 

• UHT � αποστείρωση (λακτουλόζη-HMF) 

Έλεγχοι προσµίξεων µε σκόνη � καζεϊνικά (φουραζίνη � lysinoalanin) 

Έλεγχος λιπαρών (ποιότητα λιπαρών, φυτικά λίπη �φυτοστερόλες, τριγλυκερίδια) 
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Αναλύσεις που αφορούν την διαιτητική αξία 

Οργανοληπτικές ιδιότητες 

 

Β. Τυριά  

Χηµικές αναλύσεις 

• Λίπος 

• Πρωτεΐνες (καζεΐνη, διάφορα υδατοδιαλυτά κλάσµατα) 

• Υγρασία 

• NaCl 

• Τέφρα � Ανόργανα άλατα (στοιχεία) 

Μικροβιολογικές αναλύσεις 

• Παθογόνα 

Έλεγχοι για χηµικούς και ραδιολογικούς κινδύνους 

• Αφλατοξίνες 

• ∆ιοξίνες 

• Βαρέα ή τοξικά στοιχεία 

• Υπολείµµατα φυτοφαρµάκων 

• Ραδιενεργές ουσίες 

• Νιτρικά � νιτρώδη 

• Συντηρητικά (επιφάνεια � υλικά συσκευασίας) 
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Άλλες αναλύσεις 

• Έλεγχος παστερίωσης του γάλακτος 

• Έλεγχος νοθειών (αγελαδινό γάλα σε πρόβεια � γίδινα τυριά) 

• Έλεγχος προσθήκης σκόνης καζεϊνών  

• Έλεγχος ξένων λιπαρών 

• Γεωγραφική προέλευση 

• Προσδιορισµός βαθµού ωρίµανσης 
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5. Σκοπιµότητα ίδρυσης επιχειρήσεων εκµετάλλευσης αιγοπροβάτων 
προερχόµενων από βιολογικά συστήµατα εκτροφής 

5.1. Ανάλυση αγοράς 

Βιολογική αιγοπροβατοτροφία 

Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία για το έτος 2002 από τους τρεις Οργανισµούς Ελέγχου 
και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, ο αριθµός των εκτρεφόµενων βιολογικά 
αιγοπροβάτων ανέρχεται στις 147.406 . Οι περιφέρειες της Ελλάδας που παρουσιάζουν 
µεγαλύτερη ανάπτυξη στον κλάδο της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας είναι η Στερεά 
Ελλάδα, η ∆υτική Ελλάδα, η Θεσσαλία, η Πελοπόννησος και η Κρήτη. Ακολουθούν τα 
Ιόνια Νησιά και το Βόρειο Αιγαίο. Η περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας βρίσκεται σε 
αρχικά στάδια ανάπτυξης µε τον νοµό Χαλκιδικής να εξελίσσεται σε πιλότο.  

Έχοντας υπόψη τα µεγέθη της βιολογικής αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα, όπως 
αναλυτικά έχουν αναφερθεί στο πρώτο κεφάλαιο (παράγραφος 1.5) θα µπορούσαµε να 
συνοψίσουµε τα εξής: 

• Η ύπαρξη στην Ελλάδα πολλών αξιόλογων ντόπιων φυλών και τύπων 
αιγοπροβάτων δίνει ευχέρεια στην επιλογή ζώων καλά προσαρµοσµένων στις 
ιδιαίτερες συνθήκες και απαιτήσεις των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών, όπου 
αναµένεται να αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο η βιολογική εκτροφή αιγοπροβάτων. 

• Η ανάπτυξη της αγοράς βιολογικών ζωοτροφών και ο προσδιορισµός του κόστους 
παραγωγής των ζωοτροφών αυτών αποτελεί κρίσιµο παράγοντα για την εξέλιξη του 
κλάδου. 

Παραγωγή βιολογικών γαλακτοκοµικών προϊόντων 

 Η ζήτηση τυροκοµικών προϊόντων από βιολογικό αιγοπρόβειο γάλα παρουσιάζει 
σηµαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια και ήδη λειτουργούν τυροκοµεία που παράγουν 
βιολογική φέτα και άλλα παραδοσιακά τυροκοµικά προϊόντα σε διάφορες περιοχές της 
Ελλάδας: Βοιωτία, Εύβοια, Γρεβενά, Αττική, Λέσβος , Πελοπόννησος και Βόλος 
(αναλυτική περιγραφή στην παράγραφο 1.5). 
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5.2. Προϋποθέσεις ίδρυσης 

Οι κανόνες για την παραγωγή βιολογικών φυτικών προϊόντων έχουν θεσµοθετηθεί σε 
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης µε τον Κανονισµό (ΕΟΚ) 2092/91 και επεκτάθηκαν στην 
ζωική παραγωγή µε τον Κανονισµό (ΕΚ) 1804/99. Οι προδιαγραφές αυτές είναι κοινές 
και ισχύουν σε όλη την Ευρωπαϊκή Ενωση και σε αρκετές τρίτες χώρες. 

Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι ο όρος «βιολογικό» έχει τεχνική και νοµική κάλυψη ώστε να 
διασφαλίζεται ο καταναλωτής ότι τα τα προϊόντα αυτά ανταποκρίνονται στις 
συγκεκριµένες προδιαγραφές που περιγράφονται στους Κανονισµούς. Κανένα προϊόν 
δεν επιτρέπεται να πωλείται ή να διαφηµίζεται σαν βιολογικό, αν δεν έχει παραχθεί και 
επισηµανθεί σύµφωνα µε τους θεσµοθετηµένους κανόνες (προδιαγραφές) παραγωγής 
και αν δεν υπόκειται στο σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης που επιβάλλουν οι σχετικοί 
κανονισµοί. 

Οι Κανονισµοί αυτοί περιλαµβάνουν προδιαγραφές (απαιτήσεις) που αφορούν την 
καταγωγή και την µετατροπή των ζώων , τη διατροφή, τις σταβλικές εγκαταστάσεις, τις 
κτηνιατρικές φροντίδες, τη διαχείριση των αποβλήτων, την µεταποίηση και τις 
υποχρεώσεις των παραγωγών. Εκτός των προδιαγραφών παραγωγής στους 
Κανονισµούς αυτούς ρυθµίζεται επίσης το σύστηµα ελέγχου και πιστοποίησης και η 
επισήµανση των βιολογικών προϊόντων. 

5.3. Προβολή και προώθηση 

Στη Ελλάδα τα κανάλια διανοµής των βιολογικών προϊόντων είναι: 

• Εξειδικευµένα καταστήµατα παραγωγής βιολογικών προϊόντων 

• Οι λαικές αγορές βιολογικών προϊόντων 

• Τα καταστήµατα delicatessen ή τα τµήµατα delicatessen των µεγάλων σούπερ 
µάρκετ. 

∆εν έχει ακόµη υιοθετηθεί από τις εταιρίες catering να προσφέρουν σε χώρους οµαδικής 
εστίασης (βρεφονηπιακοί σταθµοί, νοσοκοµεία, εστιατόρια εταιριών) µενού µε βιολογικά 
προϊόντα.  
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5.4. Τρόποι χρηµατοδότησης 

Στο πλαίσιο εφαρµογής του προγράµµατος Βιολογική Κτηνοτροφία του 
Αγροπεριβαλλοντικού Μέτρου του Εγγράφου Προγραµµατισµού Αγροτικής Ανάπτυξης 
(ΕΠΑΑ) 2000 � 2006 [Καν. (ΕΚ) 1257/99] καταβάλλονται οικονοµικές ενισχύσεις στους 
δικαιούχους παραγωγούς που εντάσσονται στο πρόγραµµα για µια 5ετία. Επιδοτούµενοι 
κλάδοι είναι η αιγοπροβατοτροφία, µε προτεραιότητα την ποιµενική της µορφή, η 
βοοτροφία και η εκτατική χοιροτροφία (µετά από έγκριση της αιτιολόγησης ενισχύσεων 
από την Ε.Ε. και κατά πάσα πιθανότητα απότα τέλη του 2002).  

Οι στόχοι του προγράµµατος «Βιολογική Κτηνοτροφία» είναι: 

• η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, 

• η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων, 

• η προστασία του περιβάλλοντος 

• η διατήρηση της βιοποικιλότητας και του αγροτικού τοπίου, 

• η αειφορική διαχείριση των εδαφικών πόρων, η δηµιουργία νησίδων βιολογικής 
κτηνοτροφίας, 

Οι περιοχές εφαρµογής του προγράµµατος ορίζονται από τα Νοµαρχιακά Προγράµµατα 
Βιολογικής Κτηνοτροφίας. Στο Πρόγραµµα αυτό δεν µπορούν να ενταχθούν 
εκµεταλλεύσεις στις οποίες οι εκτάσεις βόσκησης είναι: 

• καµένες εκτάσεις, 

• εκτάσεις που έχουν ενταχθεί σε πρόγραµµα δάσωσης γεωργικών γαιών, 

• εκτάσεις που έχουν ενταχθεί σε πρόγραµµα µακροχρόνιας παύσης 
εκµετάλλευσης γεωργικών γαιών.  

Εκτάσεις βόσκησης και ζώα που δεν έχουν ενταχθεί στα εγκεκριµένα Νοµαρχιακά 
Προγράµµατα µπορούν να παράγουν βιολογικά ζωικά προϊόντα αλλά δεν ενισχύονται. 

Ο δικαιούχος µπορεί να είναι ιδιοκτήτης των σταβλικών εγκαταστάσεων της 
εκµετάλλευσης ή και των εκτάσεων, συµπεριλαµβανοµένων και των βοσκοτόπων. Οι 
εκτάσεις αυτές µπορεί να είναι ενοικιαζόµενες ή και κοινόχρηστες (∆ηµοτικές ή 
Κοινοτικές), εφ� όσον εξασφαλίζεται η νόµιµη είσοδος των ζώων σ� αυτές.   
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Προτεραιότητα έχουν οι νέοι αγρότες (κάτω των 40 ετών) και οι κατά κύριο επάγγελµα 
αγρότες. Κάθε δικαιούχος µπορεί να επιδοτηθεί το πολύ για 100 ΜΖΚ (667 αιγοπρόβατα 
ή 100 αγελάδες). Οι νέοι αγρότες µπορούν να εντάξουν στο πρόγραµµα εως 150 ΜΖΚ. 

Ο παραγωγός που εντάσσεται στο πρόγραµµα: 

• δεσµεύεται να εφαρµόσει το πρόγραµµα για πέντε χρόνια, 

• πρέπει να υπογράψει σύµβαση µε εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και 
Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων, 

• υποχρεούται να εντάξει στο καθεστώς της βιολογικής κτηνοτροφίας το σύνολο 
των ζώων του ιδίου είδους της εκµετάλλευσής του, 

• οφείλει να εφαρµόζει πιστά τις προδιαγραφές της βιολογικής κτηνοτροφίας, 

• τα ζώα που εντάσσονται στο πρόγραµµα πρέπει να είναι ταυτοποιηµένα (να 
φέρουν ενώτια), 

• δεσµεύεται να καλλιεργεί σύµφωνα µε τον κανονισµό τις εκτάσεις για τις 
ζωοτροφές που παράγει, 

• δεσµεύεται να διαθέτει στην αγορά τουλάχιστον το 60% της µέσης παραγωγής 
των αντίστοιχων συµβατικών µονάδων της περιοχής του, 

• υποχρεούται να συνάψει σύµβαση µε γεωπόνο σύµβουλο που θα είναι 
υπεύθυνος για την παρακολούθηση της µονάδας και για την κατάρτιση του 
Ετησίου Σχεδίου Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης, της Ετήσιας Απολογιστικής 
Έκθεσης κλπ, 

• υποχρεούται να τηρεί πιστά το Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και τα Σχέδια 
Εκτροφής  καθόλη τη διάρκεια του προγράµµατος (5 χρόνια), 

• οφείλει να διατηρεί σε καλή κατάσταση το βοσκότοπο, 

• πρέπει να διατηρεί φάκελο µε στοιχεία που απαιτούν οι Οργανισµοί Ελέγχου και 
οι Αρµόδιες Αρχές, 

• υποχρεούται να εφαρµόζει τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΚΟΓΠ), 



ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ � ∆ΙΚΤΥΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΒΒΕ 

 

Μελέτη για την βιολογική αιγοπροβατοτροφία   

 

147 

• υποχρεούται να εφαρµόζει τις πυκνότητες βόσκησης που ορίζονται από τα 
Νοµαρχιακά Προγράµµατα, 

• οφείλει να συµπληρώνει το µηχανογραφηµένο έντυπο του ΟΣ∆Ε για τα ζώα και 
τις εκτάσεις, 

• τέλος, υποχρεούται να δέχεται και να συνεργάζεται µε τα εθνικά και κοινοτικά 
ελεγκτικά όργανα και τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας. 

Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν στις ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης � Γεωργίας από 1/11 
εως 30/4 και από 31/5 � 15/9 κάθε έτους τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειµένου να 
ενταχθούν στο Πρόγραµµα Βιολογικής Κτηνοτροφίας: 

• αίτηση ένταξης στο πρόγραµµα, 

• έγγραφα αναγνώρισης της νόµιµης κατοχής και χρήσης των εκτάσεων, 

• έντυπο γνωστοποίησης έναρξης δραστηριότητας, 

• αντίγραφο σύµβασης µε εγκεκριµένο Οργανισµό Ελέγχου και Πιστοποίησης 
Βιολογικών Προϊόντων, 

• Σχέδιο Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης και Ετήσιο Σχέδιο Εκτροφής. 

Μετά την τήρηση των δεσµεύσεων για ένα πλήρες ηµερολογιακό έτος ο δικαιούχος 
υποβάλει στην ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικίας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
αίτηση πληρωµής η οποία συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά: 

• βεβαίωση του Οργανισµού Ελέγχου και Πιστοποίησης µε τον οποίο ο 
παραγωγός έχει συνάψει σύµβαση ελέγχου, 

• ετήσια έκθεση εφαρµογής υπογεγραµµένη από το δικαιούχο και το γεωπόνο 
σύµβουλό του, 

• παραστατικά αγοράς εισροών (π.χ. ζωοτροφών)και πώλησης των προϊόντων της 
εκµετάλλευσης, 

• θεωρηµένο αντίγραφο του ∆ελτίου παροχής υπηρεσιών του γεωπόνου � 
συµβούλου, αποδεικτικό της καταβολής της αµοιβής του και απόδειξη καταβολής 
από τον γεωπόνο � σύµβουλο της κράτησης υπέρ του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. 
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Οι αιτήσεις πληρωµής / δηλώσεις εφαρµογής υποβάλλονται µε την συµπλήρωση ενός 
έτους από την υπογραφή της σύµβασης ή την προηγούµενη πληρωµή.  

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ � ΕΜΠΟΡΙΑ ΤΩΝ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Οι ενδιαφερόµενοι για ίδρυση ή µετατροπή υπάρχουσας κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης 
µπορούν να ενταχθούν, εφ� όσον έχουν τις σχετικές προϋποθέσεις, στο πρόγραµµα του 
Υπουργείου Γεωργίας βάσει του Καν. (ΕΚ) 1257/99. Στα επενδυτικά σχέδια (Σχέδια 
Βελτίωσης) λαµβάνεται υπόψη ο βιολογικός τρόπος παραγωγής. Σηµειώνεται ότι η 
ίδρυση ή επέκταση των κτηνοτροφικών µονάδων παραγωγής κρέατος, 
συµπεριλαµβανοµένων των βιολογικών µονάδων, µπορεί να ενισχυθεί εφόσον ο 
συνολικός αριθµός των ζώων της περιφέρειας (βιολογικά και µη) δεν ξεπερνούν έναν 
αριθµό ζώων κατά περιφέρεια που ορίζεται σε σχετική απόφαση του Υπουργείου 
Γεωργίας. Επίσης, και στο πρόγραµµα για τη βελτίωση � εµπορία των γεωργικών 
προϊόντων (βάσει του Καν. (ΕΚ) 1257/99) βαθµολογείται επιπλέον η µεταποίηση � 
εµπορία προϊόντων βιολογικής παραγωγής. 

6. Συµπεράσµατα (προβλήµατα � προοπτικές) 

Στην Ελλάδα τα παραδοσιακά συστήµατα εκτροφής αιγοπροβάτων είναι πολύ κοντά στις 
απαιτήσεις της βιολογικής κτηνοτροφίας. Με µερικές τροποποιήσεις θα µπορούν να 
πιστοποιηθούν και να προσφέρουν στους καταναλωτές πιστοποιηµένα και 
αναγνωρισµένα ποιοτικά προϊόντα. Οι καταναλωτές ήδη θεωρούν τα προϊόντα αυτά 
περισσότερο «αγνά» και είναι πρόθυµοι να πληρώσουν υψηλότερη τιµή για να τα 
αποκτήσουν. 

Υπάρχουν 3 βασικά προβλήµατα που εµποδίζουν την βιολογική εκτροφή αιγοπροβάτων 
στην Ελλάδα. 

1. Προβλήµατα που σχετίζονται µε τις διαρθρωτικές αδυναµίες της ελληνικής 
κτηνοτροφίας. 

α) οι παραγωγοί που έχουν βασική µόνο εκπαίδευση, είναι µεγάλης ηλικίας, δεν έχουν 
πρόσβαση σε πληροφορίες και είναι καχύποπτοι σε κάθε νέα εξέλιξη. 

β) η υποδοµή των εκµεταλλεύσεων και των τυροκοµείων. Τα τυροκοµεία δεν είναι ορατά, 
δεν υπάρχουν εναλλακτικά δίκτυα διανοµής, δεν γίνεται διαφήµιση των τοπικών 
προϊόντων και είναι προβληµατική η συσκευασία και τυποποίηση των προϊόντων αυτών. 
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Επίσης οι µεγάλες αποστάσεις ανάµεσα στις κτηνοτροφικές µονάδες από τις αγορές 
(των προϊόντων και των ζωοτροφών) µπορεί να είναι οικονοµικά απαγορευτικές. 

2. Οι πρακτικές των παραγωγών 

Π.χ. η κοινή χρήση των βοσκοτόπων µπορεί να οδηγήσει σε υπερβόσκηση και σε 
αύξηση του παρασιτικού φορτίου αυτών. 

3. Η εκτατική εκτροφή 

Μια σειρά προδιαγραφών που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό είναι σαφώς 
περισσότερο εφαρµόσιµα στα κράτη µέλη της Ε.Ε µε περισσότερο εντατικά συστήµατα 
εκτροφής και δεν λαµβάνουν υπόψη τον νοµαδικό χαρακτήρα της ελληνικής 
αιγοπροβατοτροφίας. Τα σηµεία στα οποία τα παραδοσιακά εκτατικά συστήµατα 
εκτροφής των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα είναι δύσκολο να ανταποκριθούν στις 
προδιαγραφές του Κανονισµού και εποµένως να πιστοποιήσουν τα προϊόντα τους, είναι 
τα εξής: 

α) η εγγραφή σε µητρώα των βοσκόπων µε ένα σύστηµα ελέγχουν και πιστοποίησης 
είναι πρακτικά ανέφικτη λόγω του ιδιαίτερου ιδιοκτησιακού καθεστώτος τους. 

β) Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης των αποβλήτων είναι ανύπαρκτες. 

γ) Επαρκής προστασία από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες δεν είναι εφικτή στις πολύ 
πρόχειρες και υποτυπώδεις εγκαταστάσεις (µαντριά) που συνήθως χρησιµοποιούνται.  

δ) Σε συγκεκριµένες περιόδους του χρόνου δεν επαρκεί η βοσκήσιµη ύλη. 

ε) Οι εγκαταστάσεις παροχής νερού δεν είναι πάντα κατάλληλες (δεν έχουν 
προδιαγραφές πόσιµου νερού). 

στ) Στους κοινόχρηστους βοσκότοπους είναι πολύ δύσκολος ο διαχωρισµός των 
βιολογικά εκτρεφόµενων ζώων από αυτά που εκτρέφονται µε συµβατικό τρόπο. 

η) Είναι εξαιρετικά δύσκολο οι παραγωγοί να πειστούν να τηρούν αρχεία και να 
αναπτύξουν ένα σύστηµα διαχείρισης. 

Με βάση τα προαναφερόµενα προβλήµατα το βασικό συµπέρασµα είναι ότι οι έλληνες 
αιγοπροβατοτρόφοι που σήµερα εκτρέφουν τα ζώα τους «σχεδόν» βιολογικά 
αντιµετωπίζουν µεγάλες δυσκολίες προσαρµογής µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού 
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1804/99. Τα δύο κύρια θέµατα που πρέπει να επιλυθούν είναι η διαχείριση των 
βοσκοτόπων και η παραγωγή βιολογικών ζωοτροφών.  

Για την επίλυση των προβληµάτων της ελληνικής βιολογικής κτηνοτροφίας απαιτείται η 
ολοκλήρωση του θεσµικού πλαισίου , έρευνα και ανάπτυξη για την µείωση του κόστους 
παραγωγής, ενθάρρυνση και εκπαίδευση των κτηνοτρόφων, ανάπτυξη εναλλακτικών 
δικτύων διανοµής, διαφήµιση των τοπικών προϊόντων και πληροφόρηση των 
καταναλωτών. 
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