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Εισαγωγή 

 
Η κτηνοτροφία είναι µία από τις πιο παλιές δραστηριότητες του 

ανθρώπου, στην προσπάθειά του να εξασφαλίζει την απαραίτητη 
ποσότητα τροφής. 
 Ο άνθρωπος ανακάλυψε ότι ήταν δυνατό, µερικά ζώα να  µην τα 
σκοτώνει, αλλά να τα πιάνει ζωντανά, ιδιαίτερα την εποχή που ήταν 
πολλά και να τα κρατά κάπου περιορισµένα, να τα τρέφει και να τα 
σκοτώνει όταν είχε ανάγκη. Έτσι ο πρωτόγονος άνθρωπος άρχισε σιγά 
- σιγά ν' ασχολείται µε την κτηνοτροφία.  

Στην αρχή της η κτηνοτροφία απόβλεπε στο να εξασφαλίσει 
βασικό κρέας για την οικογένεια. Το γάλα δεν το χρησιµοποιούσαν, αλλά 
ούτε και το θεωρούσαν προϊόν. 

Κτηνοτροφικά προϊόντα θεωρούσαν ακόµη το µαλλί και κυρίως τα 
δέρµατα, από τα οποία έκαναν ρούχα και διάφορα άλλα αντικείµενα. 
 
 

Βοοτροφία- Ορισµός 

 
Βοοτροφία ορίζεται ο κλάδος της Κτηνοτροφίας ο οποίος έχει ως 

αντικείµενο την εκτροφή των βοοειδών, για την παραγωγή κυρίως 
γάλακτος, κρέατος και δέρµατος. Η έντονη ελλειµµατικότητα που 
παρουσιάζει η χώρα µας σε προϊόντα του κλάδου της βοοτροφίας και τα 
τεράστια ποσά που ξοδεύουµε για την 
εισαγωγή τους, της προσδίδουν ιδιαίτερη σηµασία για την εθνική µας 
οικονοµία. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

 

 

1.1 Υφιστάµενη κατάσταση Βοοτροφίας σε παγκόσµιο και σε 

Κοινοτικό Επίπεδο.  

Σύµφωνα µε στοιχεία FAO (2000), o αριθµός των βοοειδών 
παγκοσµίως ανερχόταν στα 1.346.430 χιλιάδες κεφάλια εκ των οποίων 
τα 146.342 χιλιάδες κεφάλια εκτρέφονταν στην Ευρώπη (περίπου 11% 
του παγκόσµιου ζωικού κεφαλαίου βοοειδών).  
Στην ΕΕ-25, το 2005, εκτρέφονταν 88,7 εκατοµµύρια βοοειδή.[6] 
 
 
1.2 Κρεοπαραγωγός Βοοτροφία 

  

Ο τοµέας του κρέατος αποτελεί παγκοσµίως έναν από τους 
σηµαντικότερους τοµείς της γεωργικής παραγωγής. Η παγκόσµια 
παραγωγή του βόειου-µοσχαρίσιου κρέατος ανέρχεται σε 59 
εκατοµµύρια τόνους (FAO 2004). Από τις κυριότερες εξαγωγικές 
χώρες, την πρώτη θέση σε παραγωγή βόειου-µοσχαρίσιου κρέατος 
καταλαµβάνουν οι ΗΠΑ µε ποσοστό ανώτερο του 19% της παγκόσµιας 
παραγωγής. Ακολουθούν η Βραζιλία (13,1), η Κίνα (11,0%), η Αργεντινή 
(4,6%), η Αυστραλία (3,4%), η Ρωσία (3,2%), το Μεξικό 
(2,6%), ο Καναδάς (2,5%), και τέλος η Νέα Ζηλανδία (1,2%).  

Η Ε.Ε-25 αποτελεί σηµαντικό παραγωγό βόειου-µοσχαρίσιου 
κρέατος σε παγκόσµια κλίµακα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 14% 
της παγκόσµιας παραγωγής, µε παραγωγή η οποία αγγίζει τα 8,1 
εκατοµµύρια τόνους βάρος ισοδύναµου σφαγίου (Eurostat 2005).  

Το βόειο κρέας κατέχει την πρώτη θέση ανάµεσα στα διάφορα 
είδη κρέατος που παράγονται στην Ε.Ε-25 (στοιχεία µέχρι το 2004) και 
αποτελεί το δεύτερο παραγωγό τοµέα, αντιπροσωπεύοντας το 10% της 
συνολικής αξίας της γεωργικής παραγωγής της Ε.Ε-25.  

Το ζωικό κεφάλαιο των βοοειδών της Ε.Ε-25 κατανέµεται 
κυρίως, στη Γαλλία η οποία εκτρέφει το 22% των βοοειδών της Ε.Ε-25, 
ακολουθούµενη από τη Γερµανία µε 15%, το Ηνωµένο Βασίλειο µε 12%, 
ενώ το υπόλοιπο 51% κατανέµεται σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της  
ΕΕ-25. [6] 
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Τα δύο τρίτα περίπου των βοοειδών προέρχονται, άµεσα ή 
έµµεσα από αγελάδες γαλακτοπαραγωγής. Το υπόλοιπο ένα τρίτο 
προέρχεται από µόσχους που γεννήθηκαν από «θηλάζουσες αγελάδες», 
δηλαδή αγελάδες µητέρες που ανήκουν στις φυλές εκείνες που δίνουν 
όλο το γάλα στους µόσχους τους. Τα αρσενικά αναπαραγωγής αυτών 
των µόσχων προέρχονται συνήθως από φυλές που εκτρέφονται κατά 
κύριο λόγο για το κρέας τους.  

Οι κυριότερες χώρες παραγωγής βόειου κρέατος της ΕΕ-25 
(Eurostat, FAO 2004) ήταν οι ακόλουθες: Γαλλία µε ποσοστό 19,77%, 
Γερµανία µε 15,8%, Ιταλία ε 14,4%, Ηνωµένο Βασίλειο µε 9,06%, 
Ισπανία µε 8,93% και Ιρλανδία µε 7,04%. 

Η παραγωγή βόειου κρέατος ακολουθεί κανονικά ένα κυκλικό 
πρότυπο, µε την αύξηση της παραγωγής να οδηγεί σε χαµηλότερες 
τιµές οι οποίες ακολουθούνται από µείωση της προσφοράς και 
ανάκαµψη των τιµών, ο δε πλήρης οικονοµικός κύκλος ολοκληρώνεται 
στη διάρκεια δύο ή τριών ετών. Η παραγωγή µοσχαρίσιου κρέατος είναι 
σε µεγάλο βαθµό υποπροϊόν του γαλακτοκοµικού τοµέα και ακολουθεί 
ένα λιγότερο κυκλικό πρότυπο.  

Το σηµαντικότερο στοιχείο του τοµέα του βόειου κρέατος στα 
πρόσφατα χρόνια ήταν ο αντίκτυπος των ασθενειών των ζώων στην 
κατανάλωση. Ειδικότερα η Σπογγώδης Εγκεφαλοπάθεια των Βοοειδών 
(ΣΕΒ) διατάραξε το κανονικό κυκλικό πρότυπο δεδοµένου ότι 
παρατηρήθηκε δραµατική µείωση στην κατανάλωση που οδήγησε σε 
βραχυπρόθεσµη υπερπροσφορά και κατά συνέπεια σε σηµαντικά 
µειωµένες τιµές. Μετά από την πρωτοφανή πτώση κατά 7,4% που 
σηµειώθηκε το 1996, η οποία προκλήθηκε  κατά κύριο λόγω από αυτή 
την κρίση, η κατανάλωση βόειου κρέατος σηµείωσε σχετική ανάκαµψη 
το 1997 (2,7%) και το 1998 (2,8%).  

Η καθιέρωση κοινοτικών προγραµµάτων για την προώθηση της 
ποιότητας του βόειου κρέατος συνέβαλε σε αυτή την αποκατάσταση της 
εµπιστοσύνης του καταναλωτή. Το 1999, η ετήσια κατανάλωση βόειου 
κρέατος στην Ε.Ε ανερχόταν σε 19 κιλά κατά κεφαλή. Κατά τα επόµενα 
έτη παρουσιάστηκε µια µικρή αύξηση µέχρι το 2003 (20,2 κιλά ανά 
κεφαλή και έτος). Μετά την διεύρυνση της Ε.Ε παρουσιάστηκε µια µικρή 
µείωση της ετήσιας κατανάλωσης φθάνοντας στα 17,9 κιλά το 2004 και 
στα 17,7 κιλά κατά κεφαλή (2005). Η κατανάλωση βόειου-µοσχαρίσιου 
κρέατος έρχεται τρίτη στις προτιµήσεις των ευρωπαίων µε ποσοστό 
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20,5% της συνολικής, κατά κεφαλή κατανάλωσης κρέατος έναντι 
49,75% χοιρινού κρέατος και 26,42% κρέατος πουλερικών. 

Το επίπεδο αυτάρκειας της ΕΕ-25, σε βόειο  µοσχαρίσιο κρέας 
κυµαίνεται σε υψηλά επίπεδα, από 99,6% (2002) µέχρι 96,3% 
(2005).[6] 

 
1.3 Γαλακτοπαραγωγός Βοοτροφία 

  

Οι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ανέρχονται παγκόσµια περίπου 
σε 222 εκατοµµύρια και παράγουν περίπου 490 εκατοµµύρια τόνους 
αγελαδινού γάλακτος. Η παραγωγή βουβαλίσιου γάλακτος παγκόσµια 
ανέρχεται σε 69 εκατοµµύρια τόνους και οι χώρες µε τη µεγαλύτερη 
παραγωγή είναι η Ινδία (67%), το Πακιστάν (27%), η Κίνα (3,7%), η 
Αίγυπτος (3,2%) και η Ιταλία (0,2%). 

Η παγκόσµια παραγωγή σε αγελαδινό γάλα (στοιχεία FAO 2000) 
ανερχόταν στους 488.213 χιλιάδες τόνους εκ των οποίων οι 208.743 
χιλιάδες τόνοι παράγονταν στην Ευρώπη κατατάσσοντας την στην 
πρώτη θέση µεταξύ των παραγωγών αγελαδινού γάλακτος παγκοσµίως, 
µε ποσοστό ανώτερο του 40% της παγκόσµιας παραγωγής. Η πρώτη σε 
επίπεδο χώρας, σε παραγωγή αγελαδινού γάλακτος είναι οι ΗΠΑ 
ακολουθούµενη από τη Ρωσία και την Ινδία.  

Η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Eurostat 2004) κατέχει σηµαντικό ποσοστό της αξίας της αγροτικής 
παραγωγής (περίπου 13%) και ποικίλει µεταξύ των κρατών µελών, 
τείνοντας να είναι υψηλότερη στη βόρεια Ευρώπη και χαµηλότερη 
(κάτω από 10%) στις Μεσογειακές χώρες. Έτσι, η Γερµανία παράγει το 
19,95% του συνολικά παραγόµενου αγελαδινού γάλακτος στην ΕΕ-25, η 
Γαλλία το 17,22%, το Ηνωµένο Βασίλειο το 10,28%, η Ιταλία το 7,61%, 
οι Κάτω Χώρες το 7,72%, η Ισπανία το 4,49% και η Ελλάδα µόλις το 
0,55%. 

Οι εξαγωγές (στοιχεία 2005) έφθασαν στους 2,5 εκατοµµύρια 
τόνους προϊόντων αγελαδινού γάλακτος και ξεπέρασαν σε αξία 
εξαγωγών τα 5,4 δισεκατοµµύρια €. 

Ειδικότερα, στοιχεία εξαγωγών για το 2004 έδειξαν ότι η ΕΕ-25 
συνεισφέρει στο παγκόσµιο εµπόριο το 39% του βουτύρου και το 40% 
του τυριού.[6] 
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1.4 Η Ελληνική βοοτροφία 
 

Στην Ελλάδα εκτρέφονται περίπου 731,103 βοοειδή, εκ των 
οποίων  1200 βουβάλια και 100 βίσονες  και παράγονται περίπου 
750.000 τόνοι αγελαδινού γάλακτος και 65.000 τόνοι βόειου- 
µοσχαρίσιου κρέατος. 

Κύριο ενδιαφέρον για την χώρα µας παρουσιάζει η εκτροφή των 
κατοικίδιων βοών, για αυτό και οι όροι βοοειδή και βοοτροφία είναι 
σχεδόν ταυτόσηµοι µε τα ζώα αυτά. Η βοοτροφία αποτελεί σηµαντικό 
κλάδο της γεωργίας και γενικότερα της εθνικής µας οικονοµίας για 
τους εξής λόγους: 

Παράγει δύο από τα σηµαντικότερα προϊόντα της διατροφής του 
ανθρώπου ( γάλα και κρέας), τα οποία στις αναπτυγµένες χώρες 
αποτελούν τις βασικές πηγές πρωτεϊνών , λιπαρών ουσιών και άλλων 
στοιχείων, όπως σιδήρου και ασβεστίου. 

Εξασφαλίζει κύρια ή συµπληρωµατική απασχόληση σε πάνω από 
28.000 οικογένειες, οι οποίες προσφέρουν στην εθνική οικονοµία 
προϊόντα αξίας 215 εκατοµµυρίων ευρώ.  

Αξιοποιεί διαθέσιµους βοσκότοπους, κατώτερης ποιότητας 
ζωοτροφές (άχυρα, χόρτα κτλ.) και κάθε είδους γεωργικά και 
βιοµηχανικά υποπροϊόντα τα οποία µετατρέπει σε προϊόντα υψηλής 
βιολογικής και διαιτητικής αξίας και τα οποία διαφορετικά θα ήταν 
ανεκµετάλλευτα.   

Παρέχει απασχόληση και εισόδηµα στους τοµείς της 
µεταποίησης, της εµπορίας και των µεταφορών. 

Αποτρέπει την εγκατάλειψη και ερήµωση των ορεινών και 
µειονεκτικών   περιοχών της Ελλάδας και συµβάλει έτσι στην διατήρηση 
του κοινωνικού ιστού της χώρας. 

Σύµφωνα µε στοιχεία της EYROSTAT (2005) η βοοτροφία, σαν 
κλάδος της ζωικής παραγωγής στην Ελλάδα συµµετέχει στην 
Ακαθάριστη Αξία Ζωικής Παραγωγής (ΑΑΠ) µε ποσοστό 19,2 % ενώ η 
συνολική εκατοστιαία µεταβολή της ΑΑΠ του κλάδου βοοτροφίας, την 
περίοδο 1995/2005 υπολογίζεται σε 26,7%.    

Στην Ελλάδα εκτρέφονται εγχώριες φυλές (Κοινή Βραχυκερατική 
, Τήνου, Κατερίνης. Συκιάς),γαλακτοπαραγωγικές φυλές, κυρίως της 
φυλής Holstein, κρεοπαραγωγικές φυλές κυρίως Λιµουζέν και Μπλοντ 
ντ΄Ακιτέν και µικτής απόδοσης Φαιά των Άλπεων και Σίµενταλ.[6] 
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1.5 Αριθµός και µέγεθος βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων 

Η βοοτροφία αποτελεί τον κλάδο της ζωικής παραγωγής που 
συνδέεται άµεσα µε καλλιεργούµενο έδαφος και ως εκ τούτου υπόκειται 
στον ανταγωνισµό ως προς τη χρησιµοποίηση του εδάφους και της 
εργασίας περισσότερο από τους άλλους κλάδους της ζωικής 
παραγωγής. 

Οι βοοτροφικές επιχειρήσεις µε βάση την παραγωγική τους 
κατεύθυνση διακρίνονται σε : 
Α) Μονάδες εκτροφής αγελάδων γαλακτοπαραγωγής 

Β) Μονάδες εκτροφής αγελάδων κρεοπαραγωγής 
Γ) Μονάδες πάχυνσης µοσχαριών  

Επειδή η παραγωγή µοσχαριών δεν επαρκεί για την κάλυψη των 
αναγκών της χώρας γίνονται αθρόες εισαγωγές µοσχαριών, είτε από 
ευρωπαϊκές, είτε από τρίτες χώρες. Τα µοσχάρια εισάγονται σε ηλικία 
4-6 µηνών και βάρος 200-250 κιλών και παχύνονται µέχρι την ηλικία 
των 15-18 µηνών.  

Σχετικά µε την διάρθρωση των βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων 
επισηµαίνεται ότι, στην Ελλάδα, η µέση εκµετάλλευση εκτρέφει περίπου 
30,2 ζώα εκ των οποίων τα 13,7 περίπου κατά µέσο όρο είναι 
αγελάδες. Η διάρθρωση των βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων ανάλογα µε 
τον αριθµό των εκτρεφόµενων ζώων και ο συνολικός αριθµός αυτών 
εµφανίζεται στους πίνακες που ακολουθούν. [6] 

Πίνακας 1: Εκµεταλλεύσεις µε βοοειδή κατά τάξεις µεγέθους και περιφέρεια, έτος 2008 

         

Περιφέρειες Σύνολο 1-2 3-5 6-9 10-19 20-29 30-49 
50 και 
άνω 

Σύνολο 20.094 3.591 3.510 2.426 3.165 1.600 1.891 3.911 

                  
Ανατ. Μακεδονία και 
Θράκη 4.318 945 986 600 616 270 310 591 

Κεντρική Μακεδονία 4.150 427 539 390 646 384 495 1.269 

∆υτική Μακεδονία 1.921 276 312 275 420 210 190 238 

Θεσσαλία 1.788 376 184 128 160 112 171 657 

Ήπειρος 1.178 170 120 84 125 85 162 432 

Ιόνια Νησιά 317 0 111 52 72 32 22 28 

∆υτική Ελλάδα 1.704 333 218 128 231 160 253 381 

Στερεά Ελλάδα 674 138 104 60 85 54 72 161 

Πελοπόννησος 1.024 288 231 144 160 68 56 77 

Αττική 68 0 16 8 18 6 8 12 

Βόρειο Αιγαίο 852 145 216 140 195 78 60 18 

Νότιο Αιγαίο 1.908 392 473 390 405 132 77 39 

Κρήτη 192 101 0 27 32 9 15 8 
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Όπως φαίνεται και από τους πίνακες που προηγούνται ο 
µεγαλύτερος αριθµός βοοειδών ανήκει σε εκµεταλλεύσεις µε µέσο όρο 
µέγεθος πάνω από 50 ζώα. Όσον αφορά τις εκµεταλλεύσεις, η 
πλειονότητα αυτών εκτρέφει µικρό αριθµό ζώων (1 έως 9) και έπονται 
οι εκµεταλλεύσεις µε 10 έως 19 και µε 1 έως 2 ζώα. Οι περισσότερες 
εκµεταλλεύσεις αυτής της κατεύθυνσης είναι µικτές περιλαµβάνοντας 
κλάδους φυτικής παραγωγής, ενώ για την βοοτροφία δεν διαθέτουν τον 
απαιτούµενο µηχανολογικό και κτιριακό εξοπλισµό.  

Οι εκµεταλλεύσεις αυτές διατηρούν τα ζώα σε στάβλους µέσα 
στις κοινότητες, δηµιουργώντας προβλήµατα ρύπανσης. 

Αντίστοιχα τα στοιχεία δείχνουν ότι για τις γαλακτοπαραγωγικής 
κατεύθυνσης εκµεταλλεύσεις, το 24% των γαλακτοπαραγωγών 
αγελάδων συγκεντρώνεται σε εκµεταλλεύσεις µε 50 έως 99 ζώα, ενώ η 
συντριπτική πλειοψηφία  79,8% του συνόλου αυτών των 
εκµεταλλεύσεων εκτρέφει µέχρι 19 γαλακτοπαραγωγές αγελάδες.  

Σύµφωνα µε στοιχεία τις ΕΣΥΕ το 1982 υπήρχαν 129.861 
γεωργικές εκµεταλλεύσεις εκτροφής βοοειδών κρεοπαραγωγικής ή 
γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης, το 1991 ο αριθµός των γεωργικών 
εκµεταλλεύσεων κατήλθε στις 60.120 εκ των οποίων οι 19.470 ήταν 
κρεοπαραγωγικής κατεύθυνσης και οι 43.116 γαλακτοπαραγωγικής 
κατεύθυνσης. Το 1999 ο συνολικός αριθµός κατήλθε στις 28.308 
βοοτροφικές, µείωση η οποία αντιστοιχεί περίπου στο 47% των 

Πίνακας 2: Βοοειδή, κατά τάξεις µεγέθους και περιφέρεια, έτος 2008 

         

Περιφέρειες Σύνολο 1-2 3-5 6-9 10-19 20-29 30-49 
50 και 

άνω 

Σύνολο 633.656 5.884 13.631 17.851 44.981 38.837 73.947 438.525 

                  

Ανατ. Μακεδονία και 

Θράκη 106.267 1.521 3.678 4.477 9.292 6.508 12.687 68.104 

Κεντρική Μακεδονία 180.650 675 2.254 2.850 8.173 9.256 19.950 137.492 

∆υτική Μακεδονία 45.232 460 1.188 2.020 6.712 5.130 7.153 22.569 

Θεσσαλία 102.762 658 683 864 2.303 2.548 6.868 88.838 

Ήπειρος 55.933 240 360 616 1.815 2.047 5.930 44.925 

Ιόνια Νησιά 6.258 0 373 416 954 760 924 2.831 

∆υτική Ελλάδα 60.310 513 869 1.017 3.305 4.016 10.106 40.484 

Στερεά Ελλάδα 23.415 207 416 518 1.530 1.413 2.519 16.812 

Πελοπόννησος 16.624 504 928 1.109 2.224 1.675 1.862 8.322 

Αττική 4.168 0 68 72 264 125 288 3.351 

Βόρειο Αιγαίο 10.024 232 750 953 2.758 1.794 2.177 1.360 

Νότιο Αιγαίο 20.031 672 2.064 2.774 5.247 3.384 2.893 2.997 

Κρήτη 1.982 202 0 165 404 181 590 440 
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συνολικών εκµεταλλεύσεων που υπήρχαν το 1991. το 2001, σύµφωνα 
µε στοιχεία της Eurostat, παρουσιάζεται µια αύξηση των βοοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων και το 2003 επέρχεται µια νέα µείωση κατά 22,7% 
των εκµεταλλεύσεων του 2001 όποτε φθάνουν περίπου στις 22.000 
βοοτροφικές εκµεταλλεύσεις µε σύνολο βοοειδών περίπου στις 651.000 
αυξηµένο κατά 7,6% του συνόλου των βοοειδών  που εκτρέφονταν  το 
2001. [6]  

 
 

1.6 ∆ιαχρονική εξέλιξη του αριθµού των γεωργικών 

εκµεταλλεύσεων που εκτρέφουν κρεοπαραγωγές ή/και 

γαλακτοπαραγωγές αγελάδες. 

Η κρεοπαραγωγός βοοτροφία στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από 
µεγάλο αριθµό µονάδων, σχετικά µικρής δυναµικότητας σε όλη τη χώρα. 
Το ποσοστό συµµετοχής των συστηµατικών µονάδων στο σύνολο της 
παραγωγής κυµαίνεται σε σχετικά χαµηλά επίπεδα. Οι βοοτροφικές 
επιχειρήσεις κρεοπαράγωγης ασχολούνται συνήθως µε την πάχυνση (σε 
µικρό βαθµό µε την αναπαραγωγή) ζώων που εισάγονται σε µικρή ηλικία 
και εν συνεχεία µε την σφαγή αυτών.  

Ακολουθεί πίνακας µε τον αριθµό βοοειδών τα οποία εισήχθησαν 
ζωντανά στην χώρα µας κατά την περίοδο 1993- 2001.[6] 

ΠΗΓΗ ΕΣΥΕ 

ΈΤΟΣ ΒΟΟΕΙ∆Η 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΛΟΙΠΑ 
ΒΟΟΕΙ∆Η 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 

  Αριθµός ζώων 

 

 

1993 5.906 49.839 55.745 
1994 7.249 42.736 49.985 
1995 2.227 38.289 40.516 
1996 5.139 66.470 71.609 
1997 11.468 70.641 82.109 
1998 8.666 86.435 95.101 
1999 84.311 77.544 161.855 
2000 33.623 64.787 98.410 
2001 15.843 40.139 55.982 
ΜΕΣΟΣ 
ΌΡΟΣ 

19.381 59.653 79.035 
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1.7 ∆ιαχρονική Εξέλιξη Εισαγωγών Σε Ζώντα Ζώα. 

  
Η σφαγή των ζώων γίνεται συνήθως σε δηµοτικά σφαγεία ή σε 

σφαγεία που διαθέτουν λίγες µόνο επιχειρήσεις. Οι µονάδες εκτροφής 
ζώων, διαθέτουν το κρέας κατά κύριο λόγο  σε κρεοπωλεία, εµπόρους 
και χώρους µαζικής εστίασης. 

Όσον αφορά τον κλάδο της γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας, 
κύριο χαρακτηριστικό του είναι η ταχεία αύξηση του µεγέθους των 
µονάδων και η αντίστοιχη µείωση του αριθµού των παραγωγών. Ο 
αριθµός των αγελαδοτρόφων σήµερα δεν υπερβαίνει πλέον τους 6.000 
ενώ το 1999 αριθµούσε τις 12.058 γεωργικές επιχειρήσεις. Οι 
Έλληνες αγελαδοτρόφοι είναι ως επί το πλείστον νέοι επιχειρηµατίες, 
που δεν βασίζουν τη βιωσιµότητά τους στις άµεσες επιδοτήσεις της 
Ε.Ε. , έχουν προχωρήσει σε πολύ σηµαντικές επενδύσεις συγκριτικά µε 
άλλους κλάδους της οικονοµίας και έχουν στόχο τη δηµιουργία 
κτηνοτροφικής παράδοσης για τα διάδοχα µέλη της οικογένειας.  
η σύγχρονη ελληνική επιχειρηµατική γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία 
συγκεντρώνεται κυρίως στη Μακεδονία (59,3%), τη Θράκη (7,3%) και 
τη Θεσσαλία (5,1%), ενώ το υπόλοιπο ποσοστό (28,3%) των 
αγελαδοτροφικών µονάδων κατανέµεται στην Ήπειρο, τη Στερεά 
Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τα νησιά. [6] 
 
 
1.8 ∆ιαχρονική Εξέλιξη Αριθµού Βοοειδών Στην Ελλάδα 

 

Στην Ελλάδα εκτρέφεται το 0,4% των βοοειδών όλης της 
Ευρώπης. Ο µεγαλύτερος πληθυσµός βοοειδών καταγράφηκε το 1974 
και από τότε ξεκίνησε µια πτωτική πορεία του κλάδου. Η πτωτική αυτή 
τάση οφείλεται κυρίως στην ανταγωνιστική τάση φυτικής προς ζωική 
παραγωγή για τη χρήση εδαφικών πόρων. Έτσι µε την τόνωση, έσω 
ευνοϊκής πολιτικής, της φυτικής παραγωγής µειώθηκαν οι εκτάσεις σε 
βοσκοτόπους ή καλλιεργούµενες ζωοτροφές µε άµεσο αποτέλεσµα την 
συρρίκνωση του κλάδου της βοοτροφίας. Επικουρικά αυτού του λόγου 
έδρασε και η εκµηχάνιση της γεωργίας εξαιτίας της οποίας σταµάτησε η 
χρησιµοποίηση των βοοειδών στις γεωργικές εργασίες καθώς επίσης 
και η ακολουθούµενη πολιτική τιµών η οποία καθήλωσε τις τιµές 
παραγωγού σε χαµηλά επίπεδα. Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπ.Α.Α.Τ. το 
υφιστάµενο για το 2005, ζωικό κεφάλαιο βοοειδών καθώς επίσης και οι 
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βοοτροφικές εκµεταλλεύσεις κατανέµονται στις 13 περιφέρειες της 
χώρας ως κατωτέρω:  
 
 

Στοιχεία Υπ.ΑΑΤ 2005 

 

 
1.9 Χωροταξική κατανοµή του ζωικού κεφαλαίου και των 

βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων στις 13 περιφέρειες της Ελλάδας 

κατά το έτος 2005  

∆ιαχρονικά παρατηρείται µια µεταβολή του αριθµού των 
βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων η οποία για τα έτη 03/99 είναι -13,5% 
και για τα έτη 05/03 είναι -5,0% καθώς επίσης και µια µεταβολή του 
πληθυσµού των βοοειδών η οποία αντίστοιχα είναι 12,4% και -0,3%. 

Τα ανωτέρω στοιχεία παρουσιάζουν µια συγκέντρωση 
µεγαλύτερου πληθυσµού βοοειδών σε λιγότερες και πιο 
εκσυγχρονισµένες εκµεταλλεύσεις γεγονός που δρα µε θετική 
προοπτική για τον κλάδο[6] 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝ  
 ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Κ 

ΘΡΑΚΗ 

4.662 20,01% 109.640 15,00% 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

4.440 19,061% 217.523 29,75% 

∆ΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

2.348 10,08% 62.786 8,59% 

ΉΠΕΙΡΟΣ 1.602 6,88% 63.776 8,72% 
ΘΕΣΣΑΛΙΑ  2.128 9,14% 112.738 15,42% 
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 492 2,11% 5.703 0,78% 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 2.198 9,44% 66.709 9,12% 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 637 2,73% 21.005 2,87% 
ΑΤΤΙΚΗ 103 0,44% 10.322 1,41% 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1.301 5,59% 21.558 2,95% 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 848 3,64% 9.738 1,33% 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2.004 8,60% 24.908 3,41% 
ΚΡΗΤΗ 531 2,28% 4.697 0,64% 

ΣΥΝΟΛΟ 23.294 731.103 
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1.10 Εγχώρια Αγορά Προϊόντων Βοοτροφίας  

 

 

1.10.1 Παραγωγή βόειου και µοσχαρίσιου κρέατος και 

αγελαδινού γάλακτος 

 
Σύµφωνα µε στοιχεία FAO (2000) η εγχώρια παραγωγή βόειου 

κρέατος αντιστοιχεί µόλις στο 0,6% (66 χιλιάδες τόνοι) της 
ευρωπαϊκής παραγωγής (11.684 χιλιάδες τόνοι), η δε 
παραγωγή αγελαδινού γάλακτος στο 0,4% (780 χιλιάδες τόνοι) της 
συνολικά παραγόµενης, στην Ευρώπη, ποσότητας αγελαδινού γάλακτος 
(208.843 χιλιάδες τόνοι). [6] 
 
 
1.10.2 ∆ιαχρονική εξέλιξη εγχώριας παραγωγής βόειου και 

µοσχαρίσιου κρέατος και αγελαδινού γάλακτος 

 

Η παραγωγή βόειου και µοσχαρίσιου κρέατος βρίσκεται σε 
αρκετά χαµηλά επίπεδα (µέσος όρος δεκαετίας 1989-1999 περίπου 
στους 74 χιλιάδες τόνους) και βαίνει διαχρονικά, οµαλά ελαττωµένη. 
Αφορά κατά κύριο λόγο µοσχάρια τα οποία εισάγονται σε µικρή ηλικία, 
εκτρέφονται για λίγους µήνες και εν συνεχεία σφάζονται.  

Αξίζει να σηµειωθεί ότι, έως και τα τέλη της δεκαετίας του ‘70 η 
εγχώρια βοοτροφία γνώρισε µεγάλη ανάπτυξη, ενώ από το 1980 και 
µετά οι συνθήκες έντονου ανταγωνισµού από σηµαντικές 
κρεατοπαραγωγούς χώρες δηµιούργησαν ισχυρές πιέσεις, µε 
αποτέλεσµα τη σταδιακή µείωση της εγχώριας παραγωγής και 
ταυτόχρονα την αύξηση των εισαγωγών βόειου κρέατος.  

Αντίθετα η παραγωγή του αγελαδινού γάλακτος παρουσιάζει 
γενικά αυξητική τάση και σταθεροποιείται σε υψηλά επίπεδα (µέσος 
όρος δεκαετίας 1989-1999 περίπου στους 740 χιλιάδες τόνους). 

Σε συνδυασµό µε τις διακυµάνσεις του πληθυσµού των βοοειδών 
φαίνεται ότι αν και ο βόειος πληθυσµός παρουσίασε σηµαντική πτώση 
για πολλά χρόνια, η µεν παραγωγή βόειου κρέατος παρέµεινε σχετικά 
σταθερή, η δε παραγωγή αγελαδινού γάλακτος αυξήθηκε σηµαντικά, 
γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του µέσου βάρος των 
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σφαγίων και της µέσης απόδοσης σε γάλα των αγελάδων. Παρόλα αυτά 
η µέση απόδοση γάλακτος ανά αγελάδα στη χώρα µας, σε σχέση µε το 
µέσο όρο της Ε.Ε, εξακολουθεί να παραµένει σχετικά χαµηλή. 
Ειδικότερα, η εγχώρια παραγωγή βόειου κρέατος κατά την τριετία 
2002-2004 κατανέµεται ως ακολούθως στις περιφέρειες της Ελλάδας. 
 
 
 

ΠΗΓΗ ΕΣΥΕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2002 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ 2004 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΖΩΩΝ 

ΤΟΝΟΙ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΖΩΩΝ 

ΤΟΝΟΙ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΖΩΩΝ 
ΤΟΝΟΙ 

ΚΡΕΑΤΟΣ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ Κ 

ΘΡΑΚΗ 

40.914 9.752,8 41.961 9.370,3 39.103 8.831,1 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
109.508 26.438,9 106.895 25.919,2 104.043 25.230,9 

∆ΥΤΙΚΗ 

ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 
23.609 4.720,3 22.768 4.623,7 23.054 4.729,3 

ΉΠΕΙΡΟΣ 19.255 2.252,6 19.905 2.409,3 20.440 2.434,2 

ΘΕΣΣΑΛΙΑ 37.576 7.857,7 40.280 8.112,9 41.071 8.830,2 

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2.379 537,0 2.825 626,2 2.400 754,4 
∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α 20.430 3.059,9 20.511 3.000,9 19.620 2.662,0 
ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑ∆Α 8.497 1.220,7 8.303 1.194,0 11.572 1.995,0 
ΑΤΤΙΚΗ 4.985 1.193,7 4.744 1.333,0 3.304 894,0 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 5.886 1.322,6 5.939 1.307,1 6.168 1.389,0 
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4.320 971,3 4.081 946,6 4.224 990,0 
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 4.157 1.059,5 4.284 1.101,5 4.521 1.160,0 
ΚΡΗΤΗ 3.008 613,7 3.599 730,7 4.089 825,0 

ΣΥΝΟΛΟ 284.524 61.000,7 286.095 60.675,4 283.609 60.725,1 
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1.10.3 ∆ιαχρονική εξέλιξη της παραγωγής βόειου κρέατος και 

αριθµού σφαγίων και κατανοµή τους στις περιφέρειες της 

χώρας  

 
Την πρώτη θέση στη συνολική παραγωγή βόειου/µοσχαρίσιου 

κρέατος, µε σηµαντική διαφορά από τις υπόλοιπες, κατέχει η 
περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία τη τριετία 2002-2004 
συγκέντρωσε το 42,54% της συνολικής παραγωγής βόειου κρέατος. 
Ακολούθησαν κατά σειρά η Ανατολική Μακεδονία& Θράκη µε ποσοστό 
15,4%, η Θεσσαλία µε ποσοστό 13,6% και η ∆υτική Μακεδονία µε 
ποσοστό 7,7%. Οι περισσότερες περιφέρειες της χώρας παρουσίασαν 
διαχρονική µείωση της παραγωγής τους σε βόειο κρέας κατά την 
εξεταζόµενη περίοδο, ενώ κάποιες παρουσίασαν σταθερότητα ή µικρή 
αύξηση. 

Στην Ελλάδα η γαλακτοπαραγωγός βοοτροφία εξελίσσεται σε 
επιχειρηµατική µορφή µε γρήγορους ρυθµούς. Έχει επιτευχθεί 
σηµαντική βελτίωση των αποδόσεων λόγω της βελτίωσης του γενετικού 
υλικού των ζώων και της βελτίωσης των συνθηκών εκτροφής τους 
(διατροφή, σταβλισµός κ.λπ.). 

Χωροταξικά η παραγωγή γάλακτος συγκεντρώνεται κυρίως σε 
ορισµένες περιφέρειες της χώρας µε πρώτη την Κεντρική Μακεδονία, 
στην οποία παράγεται το 48% του αγελαδινού γάλακτος και ακολουθούν 
οι περιφέρειες της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης. Η γαλακτοπαραγωγός αγελαδοτροφία παραδοσιακά 
συγκεντρώνονταν σε πεδινές περιοχές µε αρδευόµενες εκτάσεις 
κατάλληλες για παραγωγή ζωοτροφών καθώς και κοντά σε αστικά 
κέντρα όπου αναπτύχθηκαν και οι πρώτες µονάδες επεξεργασίας και 
τυποποίησης αγελαδινού γάλακτος. Σήµερα όµως, µε την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και το αναπτυγµένο δίκτυο µεταφορών, οι µονάδες 
επεξεργασίας δεν συνδέονται πλέον στενά µε τον τόπο παραγωγής του 
γάλακτος. [6] 
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1.10.4 Κατανάλωση & αυτάρκεια σε βόειο - µοσχαρίσιο κρέας 

και αγελαδινό γάλα 

 

Το βόειο κρέας έρχεται δεύτερο σε ζήτηση µετά το χοιρινό και 
διεκδικεί ποσοστό κατανάλωσης 21% σε σχέση µε το καταναλισκόµενο 
κρέας. Η εγχώρια κατανάλωση βόειου κρέατος αυξήθηκε από 158,4 
χιλιάδες τόνους το 1970 σε 208,3 χιλιάδες τόνους το 1980 (αύξηση 
31,5%). Το 1990 διαµορφώθηκε σε 229,9 χιλιάδες τόνους 
εµφανίζοντας αυξοµειώσεις, ενώ µέχρι και το 1999 κυµάνθηκε µεταξύ 
199-240 χιλιάδων τόνων. Το 2000 µειώθηκε κατά 3% περίπου σε 
σχέση µε το 1999 και διαµορφώθηκε σε 196 χιλιάδες τόνους, το 2001 
σε 195,6 χιλιάδες τόνους και το 2002 σε 197 χιλιάδες τόνους. [6] 
 
 
1.10.5 Κατανάλωση και αυτάρκεια σε βόειο - µοσχαρίσιο 

κρέας και αγελαδινό γάλα 

 
Το βόειο κρέας έρχεται δεύτερο σε ζήτηση µετά το χοιρινό και 

διεκδικεί ποσοστό κατανάλωσης 21% σε σχέση µε το καταναλισκόµενο 
κρέας. Η εγχώρια κατανάλωση βόειου κρέατος αυξήθηκε από 158,4 
χιλιάδες τόνους το 1970 σε 208,3 χιλιάδες τόνους το 1980 (αύξηση 
31,5%). Το 1990 διαµορφώθηκε σε 229,9 χιλιάδες τόνους 
εµφανίζοντας αυξοµειώσεις, ενώ µέχρι και το 1999 κυµάνθηκε µεταξύ 
199-240 χιλιάδων τόνων. Το 2000 µειώθηκε κατά 3% περίπου σε 
σχέση ε το 1999 και διαµορφώθηκε σε 196 χιλιάδες τόνους, το 2001 σε 
195,6 χιλιάδες τόνους και το 2002 σε 197 χιλιάδες τόνους.  

Η  αυτάρκεια της Ελλάδας σε βόειο κρέας αντιστοιχεί, σε 35,3% 
η δε κατά κεφαλήν κατανάλωση βόειου κρέατος σε 20,9 κιλά. 
Παρατηρείται ότι η κατά κεφαλή κατανάλωση βόειου κρέατος στην 
Ελλάδα έχει µειωθεί από 23 κιλά το άτοµο ανά έτος, που ήταν πριν από 
την κρίση λόγω της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας των βοοειδών 
(νόσος των τρελών αγελάδων), σε 19-20 κιλά το άτοµο ανά έτος.  

Ο κίνδυνος από τη νόσο των «τρελών αγελάδων» επηρέασε πολύ 
σοβαρά την κατανάλωση βόειου κρέατος. Στη συνέχεια η κατανάλωση 
επανήλθε σταδιακά, σε επίπεδα όµως χαµηλότερα από αυτά πριν από 
την κρίση. Επίσης υπάρχει µία ελαφρά σταδιακή µείωση στην 
κατανάλωση βόειου κρέατος, λόγω της αλλαγής των διατροφικών 
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συνηθειών και λόγω της γενικότερης αντίληψης που υπάρχει σήµερα για 
την ασφάλεια του βόειου κρέατος. Κατά τις περιόδους έντονων 
διατροφικών κρίσεων (όπως ήταν αυτή µε τη νόσο των τρελών 
αγελάδων) παρατηρείται κάθετη µείωση της κατανάλωσης βόειου 
κρέατος, αλλά παράλληλα εµφανίζεται έντονη ζήτηση του εγχώριου 
κρέατος, δηλαδή του κρέατος που προέρχεται από ζώα που 
γεννήθηκαν, παχύνθηκαν και σφάχτηκαν στην Ελλάδα, το οποίο γενικά 
θεωρείται ασφαλές.  

Για τα γαλακτοκοµικά προϊόντα από αγελαδινό γάλα, σύµφωνα µε 
στοιχεία του Υπ.Α.Α.Τ (2001), η αυτάρκεια της χώρας κυµαίνεται σε 
ένα µέσο όρο 48-50% και η µέση κατανάλωση ανά άτοµο φθάνει µόλις 
τα 40 κιλά νωπού αγελαδινού γάλακτος, έναντι 
των 70 κιλών που καταναλώνει ο µέσος ευρωπαίος πολίτης. Η Ελλάδα 
είναι έντονα ελλειµµατική σε αγελαδινό γάλα. Ο µικρός βαθµός 
αυτάρκειας της χώρας σε αγελαδινό γάλα οφείλεται κυρίως στο 
καθεστώς των γαλακτοκοµικών ποσοστώσεων. Τελευταία επιτεύχθηκε 
µία αύξηση της ελληνικής ποσόστωσης αγελαδινού γάλακτος κατά 
120.000 τόνους, γεγονός που θα δώσει νέα ώθηση στον κλάδο. 
Αντίθετα µε το κρέας, παρατηρείται σηµαντική αύξηση της 
κατανάλωσης τα τελευταία χρόνια και ιδίως του 
νωπού (φρέσκου) γάλακτος.  

Η γαλακτοπαραγωγική αγελαδοτροφία της χώρας µας εφοδιάζει 
τις γαλακτοβιοµηχανίες µας µε γάλα υψηλής ποιότητας που 
χρησιµοποιείται για παστερίωση και άµεση κατανάλωση (περίπου 
550.000 τόνοι το 2005) και για την παρασκευή άλλων γαλακτοκοµικών 
προϊόντων (220.000 τόνοι το 2005). Το υπόλοιπο γάλα (περίπου 
500.000 τόνοι) για την κάλυψη των αναγκών µας εισάγεται. [6] 

 
 

1.10.6 Εισαγωγές και εξαγωγές βόειου/µοσχαρίσιου κρέατος 

και αγελαδινού γάλακτος  
 

Η αξία των εισαγωγών κρέατος (συνολικά) και γάλακτος 
υπολογιζόταν το 2005 σε 951,8 εκατοµµύρια € µε την αξία των 
εισαγοµένων ζώων και γαλακτοκοµικών προϊόντων (κυρίως τυριών), να 
ανέρχεται σε σύνολο 1.616 εκατοµµύρια €, δηλαδή 56% της 
ακαθάριστης αξίας της κτηνοτροφικής παραγωγής (2.903 εκατοµµύρια 
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€) και αποτελεί τη δεύτερη µεγαλύτερη δαπάνη για εισαγωγές µετά το 
πετρέλαιο. 

Οι εισαγωγές βόειου κρέατος κυµαίνονται σε υψηλότερα επίπεδα 
από το µέγεθος της εγχώριας παραγωγής από το 1980 και µετά. Το 
ποσοστό των εισαγωγών επί της συνολικής κατανάλωσης κυµάνθηκε 
µεταξύ του 58%-74%, την περίοδο 1988-2002. 

Ειδικότερα, οι εισαγόµενες ποσότητες κυµάνθηκαν µεταξύ των 
112,8-173,2 χιλιάδες τόνους. Το συγκεκριµένο είδος κρέατος κάλυψε 
το 36,7%-48,8% της συνολικής εισαγόµενης ποσότητας βρώσιµων 
κρεάτων την περίοδο 1996-1999, ενώ τη διετία 2000- 2001 το 
ποσοστό συµµετοχής του µειώνεται σε 18,5%-20,5%. Το σύνολο 
σχεδόν των εισαγοµένων ποσοτήτων προέρχεται από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, το µεγαλύτερο µέρος των εισαγωγών 
αφορά νωπά κρέατα βοοειδών, ενώ σε σηµαντικά µικρότερες ποσότητες 
εισάγονται κατεψυγµένα κρέατα και βρώσιµα παραπροϊόντα. 

Σηµαντικότερος προµηθευτής της χώρας µας είναι η Γαλλία, 
ακολουθούµενη από την  Ολλανδία και τη Γερµανία. Οι ποσότητες των 
βόειων κρεάτων που εισάγονται από Τρίτες χώρες και κυρίως από την 
Μποτσουάνα και τη Ζιµπάµπουε, είναι κατά πολύ χαµηλότερες και 
αφορούν κατά κύριο λόγο κατεψυγµένα κρέατα βοοειδών. 

Οι εξαγωγές βόειου-µοσχαρίσιου κρέατος κάλυψαν το 21%-26% 
των συνολικών εξαγωγών κρέατος την περίοδο 1996-1999, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό για το 2000 διαµορφώθηκε σε 34,9% και το 2001 
σε 4,6%. Σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία της ΕΣΥΕ, το 2000 
εξήχθησαν 4.331 τόνοι βόειου-µοσχαρίσιου κρέατος, ενώ το 2001 
εκτιµάται ότι η εν λόγω ποσότητα µειώθηκε σε 576 τόνους. Οι τρίτες 
χώρες αποτέλεσαν τον κυριότερο προορισµό των ελληνικών βόειων 
κρεάτων καθ‘ όλο το εξεταζόµενο διάστηµα (1996-2001). Οι 
αντίστοιχες ποσότητες που εξήχθησαν στις χώρες της Ε.Ε. 
ήταν αρκετά χαµηλότερες. [6] 
 

1.11 Πιστοποίηση παραγόµενων προϊόντων 
 

Το καταναλωτικό κοινό αναζητά συνεχώς νέα προϊόντα 
καλύτερης ποιότητας και πιο ασφαλή. Η παραγωγή τέτοιων προϊόντων 
γίνεται µε ειδικούς κανόνες (προδιαγραφές) που ονοµάζονται πρότυπα 
συστήµατα εκτροφής. Οι προδιαγραφές επιβάλλονται από τα πρότυπα 
συστήµατα και ανάλογα µε το πρότυπο, αφορούν τα εκτρεφόµενα ζώα 
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(γενετικό υλικό), τις συνθήκες σταβλισµού τους, τις χρησιµοποιούµενες 
ζωοτροφές και τον τρόπο παραγωγής τους, τους χειρισµούς των 
ζώων, τη χρήση των βοσκότοπων κ.λπ. 

Τα πιστοποιηµένα προϊόντα, πέρα από το ότι είναι εκτός 
ανταγωνισµού όσον αφορά τη διάθεσή τους, πετυχαίνουν και σηµαντικά 
υψηλότερες τιµές.[6] 
 
 
1.12 Προβλήµατα του τοµέα βοοτροφίας στην Ελλάδα 
 

Οι εδαφοκλιµατικές συνθήκες (φτωχοί και ξηροθερµικοί 
βοσκότοποι για την κρεοπαραγωγό βοοτροφία) και οι αδυναµίες της 
φυτικής παραγωγής, όπως ο  µικρός και πολυτεµαχισµένος κλήρος και 
η µονοκαλλιέργεια. Τα παραπάνω συνέβαλαν στην έλλειψη ζωοτροφών 
και στη µη σύνδεση ζωικής και φυτικής παραγωγής.  
 
1) Η ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των βοσκοτόπων 
 
2) Η διάθεση αρδευόµενων εκτάσεων για ισχυρά επιδοτούµενες 
καλλιέργειες που αποτρέπουν την καλλιέργεια ζωοτροφών 
απαραίτητων κυρίως για τη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία. 
 
3) Ο ανταγωνισµός στο βόειο κρέας από τα οµοειδή προϊόντα άλλων 
χωρών και ιδίως των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
4) Η ανεπαρκής οργάνωση και η κακή διαχείριση των βοοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων. 
 
5) Το υψηλό κόστος χρηµατοδότησης οι δυσµενείς όροι χρηµατοδότησης 
και το µεγάλο ύψος των απαιτούµενων επενδύσεων.  
 
6) Η έλλειψη ολοκληρωµένων ελέγχων από την παραγωγή µέχρι τη 
διάθεση των κτηνοτροφικών προϊόντων σε ενιαία βάση. 
 
7) Η έλλειψη σωστών και ισχυρών συνεταιριστικών οργανώσεων και 
επαγγελµατικών οργανώσεων οι οποίες θα µπορούσαν να παρέχουν 
ουσιαστική βοήθεια στον επιχειρηµατία κτηνοτρόφο όχι µόνο στον 
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τοµέα την τεχνικής στήριξης αλλά και στον τοµέα της διάθεσης των 
προϊόντων του.  
 
8) Οι Κοινοτικοί περιορισµοί στην παραγωγή γάλακτος (ποσόστωση) και 
οι µέχρι και το 2005 κοινοτικοί περιορισµοί στην χορήγηση των 
πριµοδοτήσεων θηλαζουσών αγελάδων και αρσενικών µοσχαριών.  
 
9) Προβλήµατα στην εφαρµογή της νέας αναθεωρηµένης ΚΑΠ και στον 
καθορισµό των εκτατικών και ειδικών δικαιωµάτων ιδίως στην 
κρεοπαραγωγό βοοτροφία.  
 
10) Ανταγωνισµός από την παραγωγή προϊόντων βοοτροφίας των 
γειτονικών βαλκανικών κυρίως χωρών. Η προµήθεια από τις εγχώριες 
βιοµηχανίες γάλατος γίνεται σε πολύ χαµηλότερη τιµή και το πρόβληµα 
πιθανόν να ενταθεί µε την ένταξη της Ρουµανίας και Βουλγαρίας στην 
Ε.Ε.  
 
11) ∆ιάρθρωση εκµεταλλεύσεων και συνθήκες εµπορίας των 
παραγόµενων προϊόντων. Υπάρχει µεγάλος αριθµός µικρών 
εκµεταλλεύσεων και έλλειψη σωστής οργάνωσης της εµπορίας των 
βοοτροφικών προϊόντων  
 
12) Η βοοτροφία αποτελεί τον κλάδο της ζωικής παραγωγής που 
συνδέεται άµεσα µε καλλιεργούµενο έδαφος και ως εκ τούτου υπόκειται 
στον ανταγωνισµό ως προς τη χρησιµοποίηση του εδάφους και της 
εργασίας περισσότερο από τους άλλους κλάδους της ζωικής 
παραγωγής. Ειδικότερα η προώθηση των ενεργειακών φυτών 
ενδεχόµενα να έχει αρνητικές επιπτώσεις στον κλάδο. 
 
13) Η ποιότητα των σταβλικών εγκαταστάσεων που επηρεάζει την 
ποιότητα του γάλακτος και οι χαµηλές τιµές που προσφέρουν οι 
γαλακτοβιοµηχανίες. 
 
14) Η λειτουργία µονάδων µέσα σε κατοικηµένες περιοχές και η 
απουσία αδειών λειτουργίας για τις περισσότερες βοοτροφικές µονάδες 
καθώς επίσης και η ανεπάρκεια των υποδοµών των βοοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων.  
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15) Η  αξιοποίηση των αξιοποιήσιµων υποπροϊόντων σφαγής και η 
σωστή διαχείριση ανάλογα µε το βαθµό επικινδυνότητας τους των µη 
αξιοποιήσιµων υπολειµµάτων σφαγής. 
 
16) Η έλλειψη τυποποίησης και σήµανσης του βόειου κρέατος καθώς 
και η έλλειψη αξιόπιστης διαβεβαίωσης των καταναλωτών για την 
προέλευσή του, για τα στοιχεία παραγωγής και για τα χαρακτηριστικά 
του τελικού προϊόντος, καθιστούν αδύνατη την διαφοροποίηση του 
εγχώριου προϊόντος σε σχέση µε τα εισαγόµενα.  
 
17) Η χαµηλή βοσκοϊκανότητα και η ανεπαρκής υποδοµή των 
βοσκοτόπων, καθώς και η έλλειψη ή/και ανεπάρκεια συστηµάτων 
βελτίωσης και διαχείρισης βοσκοτόπων. [6] 
 
 
1.13 Ευκαιρίες και προοπτικές του τοµέα κτηνοτροφίας και 

ειδικότερα της  βοοτροφίας στην Ελλάδα 
 
1) Εκτιµάται ότι υπάρχει δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη της 
ζωικής παραγωγής στη χώρα µας και ιδιαίτερα στον κλάδο του βόειου 
κρέατος και αγελαδινού γάλακτος που είµαστε έντονα ελλειµµατικοί σε 
συνδυασµό µε το γεγονός ότι οι Έλληνες προτιµούν τα ελληνικά 
προϊόντα επειδή τα θεωρούν ποιο ασφαλή και ανώτερης ποιότητας. 
 
2) Η αυξανόµενη δυνατότητα αρδεύσεων καθώς και η εφαρµογή 
σύγχρονων µεθόδων παραγωγής, µεταποίησης και εµπορίας αποτελούν 
τη βάση για ουσιαστική ανάπτυξη του κλάδου της βοοτροφίας. 
Ειδικότερα η εφαρµογή της νέας αναθεωρηµένης ΚΑΠ αναµένεται να 
έχει θετικές επιπτώσεις στον κλάδο της γαλακτοπαραγωγού 
βοοτροφίας λόγω σταδιακής απελευθέρωσης  εκτάσεων από 
καλλιέργειες που οι επιδοτήσεις τους µειώνονται εφόσον δεν υπάρξει  
ανταγωνιστική χρήση των εν λόγω εκτάσεων από επιδοτούµενα 
ενεργειακά φυτά. 
Σε ότι αφορά την κρεοπαραγωγό βοοτροφία ενδεχόµενα να υπάρξουν 
κατ΄ αρχάς αρνητικές επιπτώσεις από τη νέα ΚΑΠ λόγω του ότι έχει 
γίνει πλήρη αποσύνδεση των ενισχύσεων από το ζωικό κεφάλαιο και οι 
ενισχύσεις στον τοµέα αυτό πριν από την αναθεώρηση ήταν ιδιαίτερα 
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σηµαντικές όµως στη συνέχεια αναµένεται η ανάπτυξη της σε νέες 
βάσεις. 
  
3) Η Ελλάδα έχει µεγάλες δυνατότητες παραγωγής ζωικών προϊόντων 
καλής ποιότητας και απόλυτα ασφαλή τα οποία επιζητεί όλο και 
περισσότερο ο σηµερινός καταναλωτής ιδιαίτερα µετά τις 
επανειληµµένες διατροφικές κρίσεις (διοξίνες, νόσος τρελών αγελάδων 
κ.λπ.). Ο αυστηρός έλεγχος των εισαγόµενων προϊόντων, η 
καταπολέµηση του φαινοµένου της ελληνοποίησης τους και η 
δυνατότητα αναγνώρισης των ελληνικών προϊόντων από τον 
καταναλωτή, µπορεί να αυξήσει τη ζήτηση των ελληνικών προϊόντων να 
βελτιώσει το επίπεδο των τιµών του παραγωγού και να δώσει νέα 
δυναµική στην ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας.  
 
 
4) Ιδιαίτερη δυναµική ανάπτυξης εµφανίζει ο κλάδος της 
γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας. Η αύξηση της εθνικής µας 
ποσόστωσης µπορεί να δώσει νέα ώθηση στον κλάδο. Η ανάπτυξη της 
γαλακτοπαραγωγού αγελαδοτροφίας θα µειώσει και το έλλειµµα της 
χώρας µας σε βόειο κρέας δεδοµένου ότι θα έχουµε αύξηση των 
παραγόµενων µοσχαριών. [6] 
 
 
1.14 Στρατηγική για τη στήριξη και την ανάπτυξη του τοµέα 

Βοοτροφίας στην Ελλάδα 
 

Γενικός αναπτυξιακός στόχος του Υπ.Α.Α.Τ είναι η σύνδεση της 
φυτικής µε τη ζωική παραγωγή και η αύξηση της συµµετοχής της 
ζωικής παραγωγής στην Ακαθάριστη Αξία της συνολικής γεωργικής 
παραγωγής µε συνεπαγόµενη την άρση της ανισορροπίας της σχέσης 1:4 
ζωικής προς φυτική παραγωγή. Σαν χώρα θα βασιστούµε στο 
συγκριτικό πλεονέκτηµα της εκτατικής κτηνοτροφίας και της 
παραγωγής ασφαλών και φιλικών µε το περιβάλλον προϊόντων και θα 
επιχειρήσουµε να αυξήσουµε την αυτάρκεια της χώρας µας στα 
ελλειµµατικά για µας προϊόντα ζωικής προέλευσης και ιδιαίτερα του 
βόειου κρέατος και του αγελαδινού γάλακτος και των προϊόντων του.  
Οι επιχειρησιακοί στόχοι για τον τοµέα βοοτροφίας είναι: 
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1) Ποσοτική αύξηση, όπου υπάρχουν δυνατότητες, της παραγωγής 
βόειου κρέατος και αγελαδινού γάλακτος  
 
2) Παραγωγή ασφαλών, ποιοτικών και ανταγωνιστικών προϊόντων 
 
3) Σταθερό εισόδηµα στους παραγωγούς και καλές συνθήκες διαβίωσης  
 
4) Βελτίωση του περιβάλλοντος και διατήρηση των φυσικών πόρων 
 
5) ∆ηµιουργία επιχειρηµατικής κουλτούρας στους Έλληνες βοοτρόφους 
µε συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση. 
Η υλοποίηση των στόχων αυτών θα πραγµατοποιηθεί µε τη λήψη µιας 
σειράς µέτρων αλλά κυρίως µε τη συµµετοχή των κτηνοτρόφων και την 
αναβάθµιση των βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων τους. 
Τα µέτρα αυτά αφορούν γενικά την κτηνοτροφία στο σύνολό της αλλά 
και ειδικά µέτρα ανάλογα µε την κατεύθυνση παραγωγής των 
βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων.[6]  
 
 
1.15 Προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την ανάπτυξη 

της βοοτροφίας. 

 
Η ανάγκη ανάπτυξης και βελτίωσης της βοοτροφίας µας 

διαπιστώθηκε πολύ νωρίς και άρχισε να απασχολεί, τόσο το κράτος , 
όσο και τους εκτροφείς. Οι προσπάθειες που καταβάλλονταν αρχικά 
απέβλεπαν στην εισαγωγή από το εξωτερικό βοοειδών ξενικών φυλών 
και τη διάθεση τους σε εκτροφείς.  
Η πρώτη κρατική προσπάθεια βελτίωσης της βοοτροφίας έγινε κατά το 
1910. το έτος αυτό, το Υπουργείο Γεωργίας έστειλε δύο ταύρους φυλής 
Σβιτς ελβετικής προέλευσης, από την Αθήνα στο νησί Κέα, µε σκοπό τη 
βελτίωση της αγελαδοτροφίας του νησιού. 

Η ύδριση των Κρατικών Κτηνοτροφικών Σταθµών σε διάφορες 
περιοχές της χώρας, κατά την περίοδο του µεσοπολέµου και η 
αναδιοργάνωσή τους αµέσως µετά το Β΄παγκόσµιο πόλεµο, αποτέλεσε 
µια από τις κρατικές προσπάθειες βελτίωσης της βοοτροφίας. Σκοπός 
των Σταθµών αυτών ήταν η παραγωγή και η διάθεση βοοειδών ξενικών 
φυλών σε εκτροφείς. Πλην όµως, οι Σταθµοί αυτοί ελάχιστα 
προσέφεραν στο σκοπό για το οποίο ιδρύθηκαν.  
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Για την ανασυγκρότηση και την βελτίωση της αγελαδοτροφίας µας, µε 
γρήγορο ρυθµό, κρίθηκε σκόπιµη η εφαρµογή της τεχνητής 
σπερµατέγχυνσης. Για το λόγο αυτό ιδρύθηκαν το 1945, µε συνεργασία 
του Υπουργείου Γεωργίας της Ελλάδας και του Αµερικανικού 
Ιδρύµατος Εγγύς Ανατολής, δύο κέντρα τεχνητής σπερµατέγχυνσης. Το 
ένα στη Θεσσαλονίκη και το άλλο στην Αθήνα. Στα κέντρα αυτά 
εκτρέφονταν αρχικά σπερµατοδότες ταύροι φυλής Σβίτς  και αργότερα 
Φρίζιαν, Χολστάιν- Φρίζιαν, Τζέρσεϋ, Σίµµενταλ, Σαρολέ, και Λιµουζίν. 
Αποτέλεσµα της λειτουργίας των κέντρων αυτών, της οργάνωσης της 
υπηρεσίας τεχνητής σπερµατέγχυνσης και της επέκτασης των 
συνεργείων της σε όλη τη χώρα, ήταν η µαζική γενετική αναβάθµιση 
του χαµηλής παραγωγικής ικανότητας εγχώριου αβελτίωτου βόειου 
πληθυσµού. 

Για την ορθή οργάνωση της αναπαραγωγής, µε σκοπό τη γενετική 
βελτίωση των βοοειδών, εκδόθηκε απόφαση του Υπουργείου γεωργίας, 
κατά το 1963. σύµφωνα µε αυτή, ιδρύθηκε Υπηρεσία Γενεαλογικών 
Βιβλίων και συντάχθηκαν κανονισµοί ελέγχου της γαλακτοπαραγωγής 
και εκτίµησης του εξωτερικού (µορφολογική  διάπλαση του σώµατος) 
αγελάδων και ταύρων που επιτρέπονταν να εγγραφούν στα γενεαλογικά 
βιβλία. Η Υπηρεσία αυτή υπήρχε τυπικά και µόνο µέχρι το 1978, οπότε 
εκδόθηκε απόφαση του Υπουργείου Γεωργίας, µε την οποία 
αναµορφώθηκε ο προηγούµενος κανονισµός ελέγχου της 
γαλακτοπαραγωγής. Με άλλη απόφαση που εκδόθηκε από το ίδιο 
Υπουργείο, κατά το 1980, τροποποιήθηκε η προηγούµενη απόφαση 
ίδρυσης Υπηρεσίας Γενεαλογικών Βιβλίων και αναµορφώθηκε ο 
προηγούµενος κανονισµός εκτίµησης του εξωτερικού αγελάδων και 
ταύρων. Η Υπηρεσία Γενεαλογικών Βιβλίων άρχισε να προσφέρει 
θετικά στην ανάπτυξη και στη βελτίωση της γαλακτοπαραγωγού 
βοοτροφίας, µετά το 1980, µε την εφαρµογή του ελέγχου 
γαλακτοπαραγωγής.  

Άλλα µέτρα  που έχουν παρθεί κατά καιρούς από µέρους του 
κράτους είναι: τα προγράµµατα εξυγίανσης της βοοτροφίας, οι 
οικονοµικές ενισχύσεις, µε τη µορφή δανείων και επιδοτήσεων, καθώς 
και τα ενηµερωτικά σεµινάρια στους εκτροφείς από γεωτεχνικούς 
επιστήµονες. [1] 
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1.16 Ειδικά µέτρα ανάπτυξης 

  

1.16.1 Γαλακτοπαραγωγός Βοοτροφία 

 
1) διεκδίκηση µεγαλύτερης ποσόστωσης αγελαδινού γάλακτος και µέτρα 
για την παραγωγή στα επίπεδα τουλάχιστον της ποσόστωσης. 
 
2) Προστασία του γάλακτος και των γαλακτοκοµικών προϊόντων µε 
σήµανση των προϊόντων αγελαδινού γάλακτος για την καταγωγή της 
πρώτης ύλης και παρακολούθηση της χρήσης του εισαγόµενου 
συµπυκνωµένου γάλακτος για το οποίο θα πρέπει να καθοριστεί ο 
τρόπος χρήσης του. 
 
3) Επέκταση της έκδοσης γενεαλογικών πιστοποιητικών και διάθεση 
των εγγεγραµµένων στα γενεαλογικά βιβλία ζώων. 
 
4) Αύξηση του µέσου µεγέθους των εκµεταλλεύσεων, και βελτίωση του 
επιπέδου διαχείρισης τους. 
 
5) Εφαρµογή προγράµµατος βελτίωσης της παραγωγικότητας των ζώων 
και αύξηση της µέσης απόδοσης γάλακτος ανά αγελάδα.  
 
6) Ίδρυση - βελτίωση και επέκταση των βοοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων, µε ιδιαίτερο βάρος αξιολόγησης την ορθολογιστική 
οργάνωση των εκµεταλλεύσεων, την επιλογή ζώων κατάλληλων για τις 
ιδιαίτερες συνθήκες εκτροφής και την εξασφάλιση της ελάχιστης 
απαιτούµενης καλλιεργούµενης έκτασης για την παραγωγή ζωοτροφών 
για την εκµετάλλευση. 
 
7) Αναβάθµιση της ποιότητας του γάλακτος µέσω συµµετοχής των 
κτηνοτρόφων σε συστήµατα για την ποιότητα των τροφίµων καθώς και 
δραστηριοτήτων ενηµέρωσης και προώθησης αλλά και από τη 
µετατροπή της συµβατικής παραγωγής σε πιστοποιηµένη εκτροφή 
(βιολογική) όπου αυτό ενδείκνυται.  
 
8) Χρήση κατάλληλων σιτηρεσίων για αύξηση της παραγωγής σε γάλα 
και σε κρέας [6] 
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1.16.2 Κρεοπαραγωγός Βοοτροφία 

 

1) ∆ηµιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισµός βοοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων, βελτίωση των συνθηκών εκτροφής βοοειδών, 
βελτίωση της παραγωγικότητας των µονάδων καθώς επίσης προστασία 
και εξυγίανση ζωικού κεφαλαίου. 
 
2) Προώθηση των βιοµηχανικών διασταυρώσεων ώστε να ενισχυθεί η 
εγχώρια παραγωγή βόειου κρέατος και να αµβλυνθεί το έλλειµµα της 
χώρας σε µοσχάρια για πάχυνση. 
 
3) Έλεγχος των διατιθεµένων ποσοτήτων βόειου κρέατος στην 
ελληνική αγορά σε όλα τα στάδια εµπορίας. 
 
4) Επέκταση της τήρησης των γενεαλογικών βιβλίων και στις 
κρεατοπαραγωγικές φυλές και εφαρµογή προγραµµάτων γενετικής 
βελτίωσης. 
 
5) Τροποποίηση των προδιαγραφών για το σπέρµα ώστε να υπάρχει 
µεγαλύτερη δυνατότητα επιλογής αλλά και να ανταποκρίνονται, τα 
παραγόµενα από τα ζώα προϊόντα, στις σηµερινές απαιτήσεις των 
καταναλωτών και µεταποιητών. 
Επίσης να υπάρχει µεγαλύτερη ευελιξία στην εφαρµογή της τεχνητής 
σπερµατέγχυσης. 
 
6) Πλήρης εφαρµογή της ποιοτικής κατάταξης των σφάγιων και της 
επισήµανσης του βόειου κρέατος, ώστε να προωθηθεί η εµπορία των 
ποιοτικών σφάγιων και του ελληνικού βόειου κρέατος . 
 
7) ∆ηµιουργία σύγχρονων, επιχειρηµατικών και οργανωµένων µονάδων, 
σε περιοχές που διαθέτουν τις προϋποθέσεις ελευθέρας βόσκησης και 
παραγωγής φθηνών ζωοτροφών. 
 
8) Κίνητρα για την παραγωγή ποιοτικού βόειου κρέατος 
πιστοποιηµένων εκτροφών (βιολογικής, «βόειο κρέας ποιότητας») και 
εισαγωγή νέων προτύπων (ολοκληρωµένης διαχείρισης, «κρέας 
ορεινών περιοχών) µε τελικό σκοπό την αύξηση της προστιθέµενης 
αξίας και της ανταγωνιστικότητάς του.  
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9) Καθιέρωση της ένδειξης «ορεινό κρέας» που θα αναγράφεται στις 
προαιρετικές ενδείξεις του βόειου κρέατος των ορεινών περιοχών 
χωρίς πιστοποίηση από τον ΟΠΕΓΕΠ αλλά µε την πιστοποίηση της 
διεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή των Κέντρων αγροτικής 
Ανάπτυξης και την καταβολή ενός συµβολικού τέλους. [6]  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
Τα βοοειδή έχουν ανάγκη χώρων, στους οποίους να µπορούν να 

τρέφονται, να κινούνται, να γεννούν, να αναπτύσσονται και να 
αρµέγονται, προφυλαγµένα από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες. Οι 
χώροι αυτοί αποτελούν τους στάβλους. Οι στάβλοι µαζί µε τους 
βοηθητικούς τους χώρους, καθώς και τις αποθήκες και τα 
παρασκευαστήρια ζωοτροφών, απαρτίζουν το βουστάσιο. 

Οι στάβλοι πρέπει να διασφαλίζουν στα ζώα άνετη, ήσυχη, 
ασφαλή και υγιεινή διαβίωση, καθώς και εύκολη και γρήγορη 
µετακίνηση. Η χωροθέτηση των στάβλων και των αποθηκών, καθώς 
και η διαρρύθµιση των εσωτερικών χώρων των στάβλων, πρέπει να 
είναι τέτοια που να διευκολύνει και να µειώνει την ανθρώπινη εργασία, 
έτσι ώστε να αυξάνεται η παραγωγικότητά της. 

Στη χώρα µας οι κλιµατολογικές συνθήκες τη χειµερινή περίοδο 
χαρακτηρίζονται κατά κανόνα ήπιες  για τα βοοειδή. Αυτό δίνει τη 
δυνατότητα ανέγερσης ελαφρών σταβλικών εγκαταστάσεων, άρα 
χαµηλού σχετικά κατασκευαστικού κόστους. Είναι ανάγκη να τονιστεί 
ότι τα βοοειδή στη χώρα µας υποφέρουν περισσότερο από τις υψηλές 
θερµοκρασίες του καλοκαιριού, παρά από τις χαµηλές του χειµώνα. 
Γι΄αυτό θα πρέπει να διασφαλίζονται το καλοκαίρι κατάλληλες 
συνθήκες περιβάλλοντος, έτσι ώστε να ανακουφίζονται τα ζώα από την 
καταπόνηση των υψηλών θερµοκρασιών. [1] 
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2.1 Βοοστάσια Γαλακτοπαραγωγικών Βοοτροφικών 

Επιχειρήσεων 

 

Το βουστάσιο πρέπει να διαθέτει στάβλο για τη στέγαση των 
αρµεγόµενων αγελάδων που αποτελεί και το κυρίως βουστάσιο, καθώς 
και στάβλους για τη στέγαση των υπολοίπων κατηγοριών βοοειδών, οι 
οποίοι θεωρούνται ως βοηθητικοί χώροι του στάβλου των αρµεγόµενων 
αγελάδων. Εκτός από τους στάβλους το βουστάσιο πρέπει να διαθέτει 
αποθήκες ζωοτροφών και διάφορους άλλους χώρους, που θα 
αναφερθούν παρακάτω. [1] 
 
Α) Συστήµατα Σταβλισµού 

 

Τα βοοειδή στεγάζονται στους χώρους των στάβλων, είτε µε το 
σύστηµα του περιορισµένου, είτε µε εκείνο του ελεύθερου σταβλισµού. 

Κατά τον περιορισµένο σταβλισµό, το βοοειδές είναι δεµένο σε 
συγκεκριµένη θέση και η δυνατότητα κίνησής του περιορίζεται στο 
ελάχιστο. Το σύστηµα αυτό ενδείκνυται κυρίως για µικρού µεγέθους 
γαλακτοπαραγωγικές βοοτροφικές επιχειρήσεις. 

Κατά τον ελεύθερο σταβλισµό, το βοοειδές µπορεί να κινείται 
ελεύθερα µέσα σε ορισµένους χώρους του βουστασίου. Το γεγονός αυτό 
δίνει τη δυνατότητα να γίνονται οι διάφορες εργασίες σε διαφορετικούς 
χώρους. Έτσι είναι δυνατό να οργανωθεί καλύτερα η εργασία και να 
διασφαλιστούν καλύτερες συνθήκες διαβίωσης στα ζώα και δουλειάς 
στο εργατικό προσωπικό. Το σύστηµα αυτό ενδείκνυται για µέσου και 
µεγάλου µεγέθους γαλακτοπαραγωγικές επιχειρήσεις. [1] 
 
 
Β) Στάβλος αρµεγόµενων αγελάδων 

 

 Σε αυτόν οι αγελάδες στεγάζονται µε το σύστηµα του 
περιορισµένου ή του ελεύθερου σταβλισµού. 
 
α. Περιορισµένος σταβλισµός αρµεγόµενων αγελάδων 

  
Προβλέπεται κτίσµα για την στέγαση και προαύλιο για την άσκηση 

των αγελάδων. Ακόµη προβλέπεται γαλακτοκοµείο για την εγκατάσταση 
της δεξαµενής αποθήκευσης του γάλακτος, καθώς και για το πλύσιµο 
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και τη φύλαξη αρµεκτικών µονάδων και άλλων σκευών που 
χρησιµοποιούνται κατά το άρµεγµα. 

Το κτίσµα που στεγάζονται οι αγελάδες πρέπει να είναι κλειστού 
τύπου. Αυτό για να διασφαλίζεται κατά το δυνατό σταθερό µικροκλίµα, 
αφού οι αγελάδες δεν έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν µόνες τους τη 
θέση που τους προσφέρει πιο άνετες συνθήκες διαβίωσης. Η στέγη 
κατασκευάζεται από κυµατοειδή φύλλα γαλβανισµένης λαµαρίνας, ή 
άλλα υλικά, οι τοίχοι από τσιµεντότουβλα ή τούβλα. Το ύψος των 
τοίχων στο γείσο της στέγης πρέπει να είναι τουλάχιστον 2,3m. Οι 
είσοδοι και έξοδοι του στάβλου πρέπει να βρίσκονται στην κατάλληλη 
θέση, σε σχέση µε τις αποθήκες ζωοτροφών, και να έχουν τις 
κατάλληλες διαστάσεις, έτσι ώστε να διευκολύνεται η τροφοδοσία των 
ζώων. Για τον φωτισµό και τον αερισµό του στάβλου πρέπει να 
υπάρχουν παράθυρα σε τέτοιο ύψος που να µη δηµιουργούνται ρεύµατα 
αέρα πάνω στο σώµα των ζώων. Η συνολική επιφάνεια των παραθύρων 
πρέπει να είναι ίση µε το 1/15 ως το 1/20 της επιφάνειας του δαπέδου 
του κτίσµατος που στεγάζονται τα ζώα. Ακόµη η διαµόρφωση 
ανοιγµάτων, κατά µήκος της στέγης του στάβλου, συµβάλει σηµαντικά 
στον καλό αερισµό. 

Η εσωτερική διαρρύθµιση του στάβλου των αγελάδων απαιτεί 
ιδιαίτερη προσοχή και µελέτη. Στο χώρο αυτό διαµορφώνονται: θέσεις 
ανάπαυσης, φάτνες, διάδροµοι τροφοδοσίας και διάδροµοι κυκλοφορίας. 
[1] 
 
Θέσεις ανάπαυσης: 

Πρέπει να διασφαλίζουν στις αγελάδες υγιεινή και άνετη 
κατάκλιση. Γι΄αυτό η επιφάνεια του δαπέδου των θέσεων, που κατά 
κανόνα είναι τσιµεντένιο, πρέπει να έχει κλίση 1,5 ως 2% προς το 
αυλάκι αποµάκρυνσης ούρων και κόπρου. Έτσι η επιφάνεια αυτή θα 
διατηρείται στεγνή και καθαρή, ενώ για να είναι µαλακή και ζεστή θα 
πρέπει, είτε να επιστρώνεται µε άχυρο ή πριονίδι, είτε να 
επικαλύπτεται µε φύλλα ή πλακίδια ελαστικού. Ανάλογα µε το µήκος 
τους, οι θέσεις ανάπαυσης διακρίνονται σε µακριές και κοντές. Πιο 
συνηθισµένες είναι οι κοντές.  

Το µήκος και το πλάτος της θέσης ανάπαυσης θα εξαρτηθούν 
από το µέγεθος των αγελάδων που θα σταβλιστούν, δηλαδή τη φυλή, 
και από τα διαχωριστικά κιγκιδώµατα που θα υπάρχουν µεταξύ των 
θέσεων. Αν οι θέσεις χωρίζονται µε κιγκλιδώµατα τότε για κάθε µια 
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θέση αρκεί πλάτος 1,1m , ενώ αν η θέση είναι χωριστή τότε το πλάτος 
της πρέπει να είναι τουλάχιστο 1,2m. 

Η διαµόρφωση της θέσης ανάπαυσης θα εξαρτηθεί ακόµη από το 
σύστηµα αποµάκρυνσης της κόπρου. Έτσι εάν η αποµάκρυνση της 
κόπρου γίνεται µε ελκυστήρα που φέρει µετωπικό ή συρόµενο ξέστρο, 
τότε η επιφάνεια του δαπέδου της θέσης ανάπαυσης διαµορφώνεται σε 
υψηλότερο επίπεδο, κατά 15 ως 20 cm, από εκείνη του διάδροµου 
κυκλοφορίας. Η υψοµετρική όµως αυτή διαφορά εγκυµονεί κινδύνους 
τραυµατισµού των άκρων των αγελάδων. Αν η αποµάκρυνση της κόπρου 
γίνεται µε αλυσιδωτά ξέστρα, τότε το αυλάκι, µέσα στο οποίο κινούνται 
τα ξέστρα, διαµορφώνεται έτσι ώστε να έχει βάθος 10 ως 15 cm και 
πλάτος ανάλογα µε το µήκος του πτερυγίου του ξέστρου. Το πλάτος του 
αυλακιού δεν ξεπερνά συνήθως τα 50cm.  

Η πρόσδεση των αγελάδων στις θέσεις ανάπαυσης γίνεται 
συνήθως µε ειδικά συστήµατα. Αυτά παγιδεύουν τα ζώα από τον 
τράχηλο  και τα αναγκάζουν να κρατούν το κεφάλι τους πάνω από την 
φάτνη. [1] 
 
Φάτνη: 

Κατασκευάζεται µπροστά από τις θέσεις ανάπαυσης, συνεχής και 
µε κατά µήκος κλίση 0,5%. Η διατοµή της φάτνης πρέπει να είναι τέτοια 
που να χωρεί µεγάλη ποσότητα ζωοτροφών, να επιτρέπει εύκολο 
καθάρισµα και εύκολη πρόσληψη από τα ζώα όλης της ποσότητας 
ζωοτροφών που παραθέτεται  σε αυτή. Το πάνω χείλος της φάτνης, 
που βρίσκεται προς το µέρος των θέσεων ανάπαυσης, δεν πρέπει να 
απέχει περισσότερο των 25cm από την επιφάνεια του δαπέδου των 
θέσεων.  

Οι ποτίστρες είναι συνήθως αυτόµατες και αντιστοιχεί µια για 
κάθε δύο αγελάδες. Τοποθετούνται έτσι ώστε να βρίσκονται πάνω από 
τη φάτνη και σε ύψος 45 ως 60cm από την επιφάνεια του δαπέδου των 
θέσεων ανάπτυξης. [1] 
  
 
∆ιάδροµοι τροφοδοσίας: 

∆ιακρίνονται σε κεντρικούς και πλευρικούς, ανάλογα µε την 
εσωτερική διαρρύθµιση του χώρου. Σε υπερυψωµένους ή ισοϋψείς , 
ανάλογα µε το ύψος που βρίσκεται το επίπεδο της επιφάνειας του 
δαπέδου του διαδρόµου, σε σχέση µε εκείνο του δαπέδου των θέσεων 
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ανάπαυσης. Στην περίπτωση που υπάρχουν θέσεις ανάπαυσης 
περισσότερες της µιας σειράς, είναι προτιµότερος  ο κεντρικός 
διάδροµος κυκλοφορίας. Αυτό γιατί διευκολύνεται η τροφοδοσία και 
εξοικονοµείται επιφάνεια κτιρίου. Το πλάτος του διαδρόµου 
τροφοδοσίας θα εξαρτηθεί από το αν κεντρικός ή πλευρικός, από το 
σύστηµα τροφοδοσίας και από το µέγεθος του οχήµατος που θα 
χρησιµοποιηθεί για τροφοδοσία. [1]  
 
∆ιάδροµοι κυκλοφορίας: 

∆ιακρίνονται σε πλευρικού και κεντρικούς, ανάλογα µε την 
εσωτερική διαρρύθµιση του χώρου. Το πλάτος του διαδρόµου 
κυκλοφορίας θα εξαρτηθεί από τη θέση του, τη χρησιµοποίηση ή όχι 
στρωµνής, το µέγεθος του οχήµατος µεταφοράς της στρωµνής και το 
σύστηµα αποµάκρυνσης της κόπρου. [1] 
 
Προαύλιο ή χώρος άσκησης των αγελάδων: 

∆ιαµορφώνεται κοντά στο στάβλο των αγελάδων. Το δάπεδο 
είναι συνήθως τσιµεντένιο, όχι ολισθηρό, µε κλίση 2 ως 3% προς την 
πλευρά που υπάρχει αποχέτευση. Η προβλεπόµενη επιφάνεια 
προαυλίου ανά αγελάδα είναι 6 ως 10m2 . Στο χώρο του προαυλίου 
κατασκευάζονται ποτίστρες, µε τη µορφή τσιµέντινων λεκανών που 
γεµίζουν µε νερό αυτόµατα, ή ακόµα και φάτνες για την παράθεση 
χονδροειδών ζωοτροφών. Στο προαύλιο πρέπει να οδηγούνται οι 
αγελάδες για να ασκούνται όσο το δυνατό µεγαλύτερο διάστηµα. Η 
αποµάκρυνση της κόπρου από το προαύλιο γίνεται συνήθως µε 
ελκυστήρα που φέρει µετωπικό και συρόµενο ξέστρο. [1] 
 
 
β. Ελεύθερος Σταβλισµός αρµεγόµενων αγελάδων 

 
Χώρος ανάπαυσης: 

Σε αυτόν πηγαίνουν οι αγελάδες για να αναπαυθούν. Μπορεί να 
είναι κτίσµα ανοιχτού ή κλειστού τύπου. Ο εσωτερικός χώρος του 
κτίσµατος µπορεί να είναι ενιαίος, χωρίς καµιά διαρρύθµιση, ή 
διαµορφώµενος σε ατοµικές θέσεις ανάπαυσης και διάδροµο 
κυκλοφορίας. 

Στην περίπτωση που ο χώρος ανοιχτός και ενιαίος, πρόκειται 
συνήθως για ένα απλό υπόστεγο µε τσιµεντένιο δάπεδο και κλίση 2 ως 
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3% προς συνεχόµενο προαύλιο. Ανά αγελάδα πρέπει να αναλογεί 
επιφάνεια δαπέδου στεγασµένου χώρου 3,5 ως 4 και προαυλίου 6ως 
10m2  . Το κύριο πλεονέκτηµα του χώρου ανάπαυσης χωρίς ατοµικές 
θέσεις είναι το µικρό κόστος κατασκευής. [1] 
 
∆ιάδροµος κυκλοφορίας: 

Πρέπει να είναι απλός, ευθύς και να καταλήγει σε είσοδό και 
έξοδο που να έχουν το ίδιο πλάτος µε εκείνο του διαδρόµου. Το πλάτος 
του διαδρόµου κυµαίνεται από 3,0 ως 4,5 m , ανάλογα µε το µήκος και 
τον τύπο του δαπέδου του. Το µήκος του διαδρόµου κυκλοφορίας δεν 
πρέπει να ξεπερνά τα 40m. Το δάπεδό του µπορεί να είναι, είτε 
τσιµεντένιο, είτε σχαρωτό. Το τσιµεντένιο δάπεδο να µην είναι 
ολισθηρό και να έχει κλίση 2 ως 3% προς το µέρος που γίνεται η 
αποµάκρυνση της κόπρου. Το σχαρωτό δάπεδο να έχει δοκίδες πλάτους 
10 ως 12 cm και να αφήνουν σχισµή πλάτους 4 ως 4,5 cm. [1]  
 
 
Θέσεις ανάπαυσης: 

Σε αυτές κατακλίνονται οι αγελάδες και αναπαύονται. 
∆ιαµορφώνονται κάθετα στον επιµήκη άξονα του διαδρόµου 
κυκλοφορίας, στη µια ή και στις δύο πλευρές του. Ο αριθµός των 
ατοµικών θέσεων ανάπαυσης είναι ίσος µε εκείνον των εκτρεφόµενων 
αγελάδων . Καλύτερα όµως να είναι αυξηµένος κατά 10% για εύκολη 
αντιµετώπιση τυχόν αύξησης του αριθµού των στεγαζόµενων ζώων. Οι 
διαστάσεις της θέσης ανάπαυσης είναι ανάλογες µε το σωµατικό 
µέγεθος των αγελάδων που πρόκειται να σταβλιστούν, δηλαδή τη φυλή 
στην οποία ανήκουν. Οι θέσεις χωρίζονται µεταξύ τους µε 
κιγκλιδώµατα συνήθως σιδεροσωλήνες. Το δάπεδο των θέσεων 
κατασκευάζεται, είτε επίπεδο όταν πρόκειται να επικαλυφθεί µε 
ελαστικό ή άλλο θερµοµονωτικό υλικό, είτε κοίλο όταν πρόκειται να 
τοποθετηθεί στρωµνή. Η επιφάνεια του δαπέδου των θέσεων 
ανάπαυσης διαµορφώνεται σε υψηλότερο επίπεδο, κατά 20 ως 25cm, 
από εκείνο του δαπέδου του διαδρόµου κυκλοφορίας. 

Σε απόσταση 45 ως 65 cm από το πρόσθιο µέρος των θέσεων 
ανάπαυσης, σε ύψος 1m από το δάπεδό τους και σε όλο το µήκος της 
σειράς των θέσεων, τοποθετείται σιδεροσωλήνα  που χαρακτηρίζεται 
ως όριο ακρωµίου. Σκοπός της σιδεροσωλήνας αυτής είναι να εµποδίζει 
την αγελάδα που είναι όρθια να εισχωρεί στο βάθος της θέσης 
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ανάπαυσης. Έτσι όταν ζώο κοπρίζει στέκεται στο οπίσθιο µέρος της 
θέσης, η κόπρος πέφτει στο διάδροµο κυκλοφορίας και η θέση 
διατηρείται καθαρή. Η σιδεροσωλήνα µπορεί να µετακινείται, έτσι ώστε 
να µεγαλώνει ή να µικραίνει η απόστασή της, από το πρόσθιο µέρος των 
θέσεων ανάπαυσης. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να ρυθµίζεται το 
µήκος των θέσεων αυτών, ανάλογα µε το σωµατικό µέγεθος των 
ζώων.[1] 
 
Χώρος τροφοδοσίας: 

Στο χώρο αυτό οι αγελάδες καταναλώνουν τις χονδροειδείς 
ζωοτροφές ή ακόµα και συµπληρωµατική ποσότητα µείγµατος 
συµπυκνωµένων ζωοτροφών. Ο χώρος τροφοδοσίας διαµορφώνεται, 
είτε µέσα στο κτίριο  του κυρίως στάβλου, απέναντι ή δίπλα από το 
χώρο ανάπαυσης, είτε έξω στο προαύλιο. Περιλαµβάνει τις θέσεις 
όπου στέκονται οι αγελάδες την ώρα που τρώνε, τη φάτνη και το 
διάδροµο τροφοδοσίας. Ακόµη στο χώρο τροφοδοσίας πρέπει να 
υπάρχουν ποτίστρες, µε τη µορφή τσιµεντένιων λεκανών. [1] 
 
Θέσεις όπου στέκονται οι αγελάδες την ώρα που τρώνε: 

Οι θέσεις αυτές είναι ενιαίες, χωρίς διαχωριστικά µεταξύ τους 
κιγκλιδώµατα. Πολλές φορές αποτελούν µέρος του διαδρόµου 
κυκλοφορίας. Συχνά στο σηµείο που πατούν τα πρόσθια άκρα των 
αγελάδων την ώρα που τρώνε και σε όλο το µήκος της φάτνης, 
κατασκευάζεται σκαλί πλάτους 40cm και ύψους 15cm. Η ύπαρξη του 
σκαλιού αυτού υποχρεώνει τις αγελάδες να πάρουν κάθετη θέση προς 
τον επιµήκη άξονα της φάτνης, έτσι ώστε να µην παρεµποδίζει  η µια 
την άλλη να πλησιάζει στη φάτνη και να φάει. [1] 
 
Φάτνη  

∆ιαµορφώνεται κατά µήκος των θέσεων όπου στέκονται οι 
αγελάδες την ώρα που τρώνε. Το χείλος της φάτνης να απέχει 50cm 
από την επιφάνεια του δαπέδου  των θέσεων όπου στέκονται οι 
αγελάδες. Το µήκος της φάτνης που πρέπει να αναλογεί σε κάθε 
αγελάδα κυµαίνεται από 66 ως 76cm. 
 Πάνω στο χείλος της φάτνης που βρίσκεται προς την πλευρά 
των θέσεων όπου στέκονται τα ζώα και σε όλο το µήκος της, 
τοποθετείται κιγκλίδωµα. Το κιγκλίδωµα αυτό ύψους 1m περίπου, 
συνήθως από σιδεροσωλήνες, αφήνει κατά ίσα διαστήµατα ανοίγµατα. 



 36 

∆ιαµέσου των ανοιγµάτων αυτών, οι αγελάδες περνούν τα κεφάλια τους 
πάνω στη φάτνη. Καλό είναι τα ανοίγµατα αυτά να διαµορφώνονται έτσι 
ώστε στο κάτω µέρος  να έχουν µήκος 18 ως 20cm και στο πάνω 60 
ως 70cm. Αυτό για να αποφεύγει η αγελάδα να βγάζει συχνά το κεφάλι 
της έξω από τη φάτνη, την ώρα που τρώει, µε αποτέλεσµα να 
µειώνονται οι σπατάλες σε ζωοτροφές. Ακόµη είναι δυνατόν το 
κιγκλίδωµα αυτό να έχει τέτοια κατασκευή  που να παγιδεύει τα ζώα 
την ώρα που σκύβουν τα κεφάλια τους πάνω στη φάτνη για να φάνε. Η 
απελευθέρωσή τους γίνεται µε µια απλή κίνηση ενός µοχλού και µπορεί 
να αφορά ένα ζώο ή µια οµάδα ζώων. Τα σύστηµα αυτό συνδυάζει όλα 
τα πλεονεκτήµατα του ελεύθερου σταβλισµού. Παράλληλα δίνει τη 
δυνατότητα ελέγχου της ποσότητας ζωοτροφών που καταναλώνει η 
κάθε αγελάδα. Ακόµη, επικρατεί ησυχία και τάξη στο χώρο τροφοδοσίας 
την ώρα που τα ζώα τρώνε. [1] 
 
∆ιάδροµος τροφοδοσίας 

Μπορεί να είναι κεντρικός ή πλευρικός ή ακόµη, συνεχόµενος µε 
την αποθήκη των ξηρών χονδροειδών ζωοτροφών. Τα πλάτος του 
διαδρόµου θα εξαρτηθεί βασικά από το µέγεθος του οχήµατος που θα 
χρησιµοποιηθεί για τροφοδοσία. [1] 
 
Αποµάκρυνση της κόπρου 

 Η αποµάκρυνση της κόπρου, από τους χώρους του στάβλου όπου 
περιφέρονται οι αγελάδες, γίνεται µε διάφορα µέσα. Το µέσο αυτό 
µπορεί να είναι, είτε ελκυστήρας που φέρει µετωπικό ή συρόµενο 
ξέστρο, είτε νερό υπό πίεση, είτε ειδικό αναδιπλούµενο ξέστρο που 
κινείται µε ρυθµιζόµενους µηχανισµούς.  Στην περίπτωση που είναι 
σχαρωτό το δάπεδο του διαδρόµου κυκλοφορίας και των θέσεων όπου 
στέκονται τα ζώα την ώρα που τρώνε, η κόπρος και τα ούρα 
συγκεντρώνονται µέσα σε βόθρο ή κανάλι που διαµορφώνεται κάτω από 
αυτό. Από εκεί κόπρος και ούρα αποµακρύνονται, είτε µε αναρρόφηση, 
είτε αποχετεύονται σε ρευστή µορφή, διαµέσου καναλιών µε συνεχή ή 
ασυνεχή ροή, στην κοπροδεξαµενή που βρίσκεται έξω από τον στάβλο. 
[1] 
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2.2 Βουστάσια παχυνόµενων βοοειδών 

 

Α) Στάβλος παχυνόµενων βοοειδών 

 Σε αυτόν στεγάζονται τα ζώα που προορίζονται για πάχυνση από 
την ηλικία των 6 µηνών µέχρι την σφαγή τους. Μπορεί να εφαρµόζεται 
το σύστηµα του περιορισµένου ή του ελεύθερου σταβλισµού. Πιο 
συνηθισµένο όµως είναι εκείνο του ελεύθερου.  
 Στην περίπτωση που εφαρµόζεται το σύστηµα του περιορισµένου 
σταβλισµού, το κτίσµα είναι κλειστού τύπου. Η διαρρύθµιση του 
εσωτερικού χώρου του είναι παρόµοια µε εκείνη που αναφέρθηκε για 
τον περιορισµένο σταβλισµό των αρµεγόµενων αγελάδων . Οι 
διαστάσεις όµως της θέσης ανάπαυσης πρέπει να είναι µεγαλύτερες 
κατά 15cm περίπου, από ότι εκείνες των αγελάδων. Ακόµη το δέσιµο 
των ζώων γίνεται µε απλά και φθηνά µέσα. 
Στην περίπτωση που εφαρµόζεται το σύστηµα του ελεύθερου 
σταβλισµού, το κτίσµα είναι µπορεί να είναι ανοιχτού ή κλειστού τύπου. 
Συνήθως όµως είναι ανοιχτού τύπου. Πρόκειται για υπόστεγο µε 
συνεχόµενο προαύλιο ή χωρίς προαύλιο. Το δάπεδο του υπόστεγου 
χωρίς προαύλιο είναι τσιµεντένιο ή σχαρωτό, ενώ εκείνο του 
υπόστεγου µε συνεχόµενο προαύλιο είναι τσιµεντένιο. Το υπόστεγο και 
το συνεχόµενο προαύλιο όταν υπάρχει χωρίζονται µε κιγκλιδώµατα σε 
διαµερίσµατα. Σε κάθε διαµέρισµα στεγάζονται 10 ως 20 ζώα του ίδιου 
φύλου, της ίδιας ηλικίας και του ίδιου σωµατικού βάρους. [1] 
 

2.3 Βοηθητικοί χώροι βουστασίου 

 

Α) Αναρρωτήριο 

 Το κτίσµα αυτό έχει ως σκοπό τη στέγαση των άρρωστων ζώων 
της επιχείρησης, προκειµένου να µειωθεί η πιθανότητα µετάδοσης της 
νόσου στα υγιή ζώα. 
 
 
Β) Αποθήκες και Παρασκευαστήριο ζωοτροφών 

 Τα κτίσµατα αυτά ανεγείρονται σε χώρο και µε τρόπο που να µη 
συγκεντρώνουν νερά. Ακόµη να είναι εύκολη, τόσο η αποθήκευση των 
ζωοτροφών, όσο και η παράθεσή τους στα ζώα. 

 Ανάλογα µε το είδος των ζωοτροφών και τον τρόπο διατήρησής 
τους διακρίνονται σε αποθήκες ξηρών χονδροειδών ζωοτροφών, 
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ενσιρωµάτων και συµπυκνωµένων ζωοτροφών. Οι αποθήκες των ξηρών 
χονδροειδών ζωοτροφών είναι υπόστεγα ανοιχτού τύπου, των 
ενσιρωµάτων σιροί επίπεδοι από οπλισµένο σκυρόδεµα και των 
συµπυκνωµένων ζωοτροφών είναι κτίσµατα κλειστού τύπου ή µεταλλικά 
σιλό.  

Το κτίσµα του παρασκευαστηρίου µειγµάτων συµπυκνωµένων 
ζωοτροφών ανεγείρεται κοντά στην αποθήκη των αντίστοιχων 
ζωοτροφών ή είναι ενιαίο µε αυτή. Στο κτίσµα αυτό εγκαθίσταται ο 
σφυρόµυλος και ο αναµειχτήρας. [1] 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 

 

3.1 Νοµός Κοζάνης  
 

Ο Νοµός Κοζάνης, ορεινή περιοχή για τα δεδοµένα της Ελλάδος, 
µέχρι το 1970 συγκαταλεγόταν στους φτωχότερους Νοµούς της χώρας. 
Ο πληθυσµός ασχολείτο κυρίως µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία, 
ενώ ήταν και αποµονωµένος από τα κεντρικά οδικά δίκτυα της χώρας. 
Η εκµετάλλευση των λιγνιτοφόρων κοιτασµάτων που υπάρχουν στο 
υπέδαφος της περιοχής, έµελλε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην 
µετέπειτα αναπτυξιακή πορεία του. 

Πηγή ζωής για την περιοχή αποτελεί διαχρονικά και η 
κτηνοτροφία. Τα βουνά και τα λιβάδια, που καλύπτουν το µεγαλύτερο 
µέρος του Νοµού, ευνοούν την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας. Τα 
κτηνοτροφικά προϊόντα του Νοµού Κοζάνης είναι υψηλής ποιότητας. 
Ονοµαστά είναι το τουλουµίσιο τυρί, ο µπάτζιος, τα λευκά τυριά του 
Βοΐου, το κεφαλοτύρι και το µανούρι της Βλάστης. 

Όσον αφορά το βιοµηχανικό τοµέα, σηµαντικότατο ρόλο παίζουν 
τα πλούσια λιγνιτοφόρα κοιτάσµατα στο υπέδαφος της περιοχής, όπου 
εκτεινόταν η αποξηραµένη «Σαρί Γκιόλ» ή «Κίτρινη Λίµνη», καθώς και 
οι τρεις ατµοηλεκτρικοί σταθµοί Πτολεµαΐδας, Καρδιάς και Αγίου 
∆ηµητρίου, οι οποίοι παράγουν πάνω από το µισό της συνολικής 
ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, ενώ δεν θα έπρεπε να παραβλεφθεί 
και η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος από τους υδροηλεκτρικούς 
σταθµούς του φράγµατος του Πολυφύτου, που συγκεντρώνει τα νερά 
του Αλιάκµονα. 

Η περιοχή που καταλαµβάνει ο Νοµός Κοζάνης βρίσκεται στην 
καρδιά του ηπειρωτικού χώρου της Ελλάδος. Το έδαφος του Νοµού 
είναι ορεινό -ηπειρωτικό και µπορεί να χαρακτηριστεί ως ο Νοµός µε 
τις περισσότερες βουνοκορφές στην Ελλάδα, αν και δεν είναι ο πιο 
ορεινός Νοµός της. Τα βουνά της Κοζάνης είναι η «Μακρά Οροσειρά» 
που αποτελείται από τα όρη Μουρίκη, Βέλλα, Σινιάτσικο, Βούρινο, το 
«Βόϊον όρος», το «Βέρµιο», η οροσειρά των «Πιερίων», που 
περιλαµβάνει και τα όρη «Τίταρος» και «Καµβούνια». [9] 
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3.2 Γεωγραφικά στοιχεία και κλίµα 

       Το ανάγλυφο του νοµού διαµορφώνεται από τρεις επιµήκεις 
οροσειρές µε διεύθυνση από βορειοδυτικά προς νοτιανατολικά. Η 
δυτική οροσειρά σχηµατίζεται από το όρος Βόιο, το µεγαλύτερο µέρος 
του οποίου βρίσκεται στον νοµό Καστοριάς. Στο κεντρικό τµήµα του 
νοµού, εκτείνεται η οροσειρά που σχηµατίζουν τα όρη Σινιάτσικο ή 
Άσκιο (2.111µ.) προς βόρεια και Βούρινος (1.866µ.) στα νότια. Το 
Σινιάτσικο, το οποίο αποτελεί τη νότια προέκταση του Βέρνου, είναι 
στο µεγαλύτερο τµήµα του γυµνό, λόγω της γεωλογικής του κατασκευής 
(αποτελείται, σχεδόν αποκλειστικά, από κρυσταλλικούς 
ασβεστόλιθους). Μόνο λίγα δάση αναπτύσσονται στο βόρειο τµήµα του, 
κοντά στα σύνορα µε τον νοµό Καστοριάς, όπου εµφανίζονται 
πετρώµατα του παλαιοζωικού αιώνα. Ο Βούρινος αποτελεί τη νότια 
προέκταση του Σινιάτσικου. Γεωλογικά, αποτελείται κυρίως από 
σερπεντινιωµένους περιδοτίτες και λιγότερο από κρυσταλλικούς 
ασβεστόλιθους. Στους περιδοτίτες συγκαταλέγονται και τα 
σπουδαιότερα κοιτάσµατα χρωµίτη της Ελλάδας, καθώς επίσης 
αµίαντος και λευκόλιθος (µαγνησίτης). Μεταξύ Βούρινου και 
Σινιάτσικου δηµιουργείται χαµηλός αυχένας, τον οποίο διασχίζει ο 
δρόµος Κοζάνης-Σιάτιστας. Ανάµεσα στις οροσειρές Βοΐου και 
Σινιάτσικου-Βούρινου σχηµατίζεται ένα οροπέδιο, τµήµα του µεγάλου 
οροπεδίου που ξεκινά από τη Θεσσαλία (Μετέωρα) και φτάνει έως την 
Καστοριά και βορειότερα. Στα ανατολικά του νοµού υψώνεται το Βέρµιο, 
η νότια προέκταση του Βόρα. Το µεγαλύτερο τµήµα του Βερµίου καθώς 
και η ψηλότερη κορυφή του (Τσανακτσή, 2.052 µ.) βρίσκονται στον νοµό 
Ηµαθίας. Στην περιοχή του νοµού Κοζάνης βρίσκονται οι κορυφές (από 
τα Β προς τα Ν) Μπουρίκα (1.613 µ.), Ζυγάνα (1.620 µ.), Γκιώνα (1.759 
µ.), Κόκκινη Μαγούλα (1.458 µ.), Φλάµπουρο (1.512 µ.) και Αγκάθι 
(1.650 µ.). Στην περιοχή νότια του Βερµίου υψώνονται τα Πιέρια (2.190 
µ.) και νοτιότερα ακόµα ο Τίταρος (1.839 µ.), το µεγαλύτερο µέρος του 
οποίου ανήκει στον νοµό Λαρίσης. Στο νοτιότερο τµήµα του νοµού 
υψώνονται τα Καµβούνια. Μεταξύ των οροσειρών Βερµίου και 
Σινιάτσικου-Βούρινου εκτείνεται το οροπέδιο Κοζάνης-Πτολεµαΐδας, 
µέσου ύψους 70 µ., το οποίο συνεχίζεται στα βόρεια, στη λεκάνη 
Φλώρινας-Μοναστηρίου. Στη λεκάνη Κοζάνης-Πτολεµαΐδας αποτέθηκαν 
κατά το τριτογενές τεράστιες ποσότητες φυτικών υλών, οι οποίες στη 
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συνέχεια µετατράπηκαν σε λιγνίτη. Η Πτολεµαΐδα αποτελεί το 
µεγαλύτερο λιγνιτοφόρο κέντρο της χώρας.  

      Βασικό υδρογραφικό στοιχείο του νοµού είναι ο Αλιάκµονας, ο 
οποίος διαρρέει ολόκληρο τον νοµό, συγκεντρώνοντας τα νερά των δύο 
οροπεδίων µέσω των παραποτάµων του, από τους οποίους 
σπουδαιότεροι είναι ο Πραµορίτσας και ο Ντραµπουτιώτικος.  

      Περικλεισµένη από βουνά, η περιοχή του νοµού Κοζάνης βρίσκεται 
παντελώς αποκλεισµένη από τη θάλασσα και από οποιαδήποτε 
επίδραση θα µπορούσε αυτή να της ασκήσει. Γι’ αυτό, το κλίµα είναι 
καθαρά ηπειρωτικό και το χαρακτηρίζουν µεγάλο ετήσιο θερµοµετρικό 
εύρος (υπερβαίνει τους 22°C) πολύ χαµηλές θερµοκρασίες κατά τη 
χειµερινή εποχή και σχετικά υψηλές κατά την καλοκαιρινή, συχνοί 
παγετοί, οµοιόµορφη µάλλον κατανοµή της βροχής κατά τους διάφορους 
µήνες και συχνό χιόνι. Η θερµοκρασία του αέρα παρουσιάζει απλή 
ετήσια πορεία. Ο παγετός, δηλαδή η πτώση της θερµοκρασίας υπό το 
µηδέν, είναι σύνηθες φαινόµενο της ψυχρής εποχής, που κάποιες φορές 
µάλιστα διαρκεί ολόκληρη την ηµέρα. Οι ελάχιστες θερµοκρασίες 
κατεβαίνουν συχνά υπό τους –10°C (στις 19 Φεβρουαρίου 1921 έφτασε –
19°C). Στη διάρκεια της θερµής εποχής η θερµοκρασία αγγίζει και 
υπερβαίνει τους 40°C. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι άνεµοι, µικρής 
κυρίως έντασης, φτάνουν θερµοί στην περιοχή, καθώς αυτή είναι 
αποκλεισµένη από τη θάλασσα. Το ηµερήσιο θερµοµετρικό εύρος, που 
τον χειµώνα είναι µικρό, το καλοκαίρι υπερβαίνει τους 10°C. Η µέση 
σχετική υγρασία του αέρα κυµαίνεται µεταξύ 65 και 70 βαθµών της 
υγροµετρικής κλίµακας. Η µέση ετήσια τιµή της νέφωσης είναι 4,8 
(κλίµακα 1-10), δηλαδή ο νοµός είναι από τις πιο νεφελώδεις περιοχές 
της χώρας. Κατά µέσο όρο, 90 ηµέρες του έτους είναι αίθριες και 77 
νεφοσκεπείς. Η βροχή κατανέµεται µάλλον οµοιόµορφα, κατά τη 
διάρκεια του έτους, έτσι ώστε ουσιαστικά δεν υπάρχει ξηρή εποχή, 
αφού οι ξηρότεροι µήνες, Ιούλιος και Αύγουστος, παρουσιάζουν ύψη 
βροχής, αντίστοιχα 38,1 και 24,6 χιλιοστά. Μικρά σχετικά ύψη βροχής 
εµφανίζονται από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο, αλλά αυτό οφείλεται 
στη συχνότητα του χιονιού, το οποίο αποτελεί συνηθισµένο φαινόµενο 
από τον Οκτώβριο µέχρι τον Μάιο. Τα πρώτα χιόνια εµφανίζονται στα 
βουνά µερικές φορές από τα µέσα Σεπτεµβρίου, ενώ τα τελευταία 
υποχωρούν στις αρχές Ιουνίου. Το χαλάζι παρουσιάζει σχετικά µεγάλη 
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συχνότητα κατά τους µήνες Απρίλιο-Ιούνιο, δηλαδή την περίοδο που 
δηµιουργούνται οι θερµικές καταιγίδες. Άνεµοι επικρατούν, γενικά, του 
βόρειου τοµέα, και εκτός από τους γενικούς ανέµους, σε πολλές 
περιοχές του νοµού σχηµατίζονται και οι αύρες των ορέων και των 
κοιλάδων. [9] 
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3.3 Η Κτηνοτροφία Από Οικονοµική Άποψη 

 

Σήµερα οι νέες αλλαγές της αγροτικής πολιτικής, στα πλαίσια της 
ΚΑΠ και της GATT, αποτελούν πρόκληση για µια εντελώς νέα 
αναδιάρθρωση της γεωργικής ώρας µας που θα έχει κύριο 
χαρακτηριστικό τη σηµαντική επέκταση της κτηνοτροφίας και των 
καλλιεργειών που παράγουν ζωοτροφές και αντίστοιχα κάποιο 
περιορισµό των πλεονασµατικών  καλλιεργειών που δεν έχουν άµεση 
σχέση µε την κτηνοτροφία. 

Ο Νοµός Κοζάνης όπως και ολόκληρη η ∆υτική Μακεδονία είναι 
κατεξοχήν ορεινή και ηµιορεινή περιοχή (κατά περίπου 80%), έχει 
σηµαντική αραίωση πληθυσµού ( περίπου 30 κάτοικοι ανά τετραγωνικό 
χιλιόµετρο), έχει απασχόληση του ενεργού πληθυσµού κυρίως στον 
πρωτογενή τοµέα ( περίπου 50%) όπου και απορρέει και το κυρίως 
εισόδηµα της περιοχής. Τέλος έχει σηµαντική κτηνοτροφική 
δραστηριότητα λόγω παράδοσης αλλά και φυσικών και οικονοµικών 
συνθηκών. 

Ο αγροτικός τοµέας του Νοµού χαρακτηρίζεται από χαµηλή 
παραγωγικότητα και ακολουθεί µια φθίνουσα πορεία, µε ιδιαίτερα 
προβλήµατα στην παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων. Η ανάπτυξη 
της κτηνοτροφίας σηµειώνει µέτριες επιδόσεις. Το 2002 η παραγωγή 
γάλακτος αυξήθηκε περαιτέρω στους 42.618 τόνους (1,7% αύξηση από 
το 2001), ενώ τόσο η παραγωγή κρέατος όσο και η παραγωγή µαλακού 
και σκληρού τυριού σηµειώθηκαν στους 5.033 τόνους και 1.835 τόνους 
αντίστοιχα. Οι παραγωγικά αυτές επιδόσεις σε κρέας και τυρί είναι µε 
διαφορά οι µικρότερες από το 1990. 

Στη συνέχεια θα επισηµανθούν πρώτα τα προβλήµατα και στη 
συνέχεια οι παράγοντες της οικονοµικότητας και τις ανάπτυξης της 
βοοτροφίας στο Νοµό Κοζάνης, µε βάση πορίσµατα σχετικών ερευνών 
του Εργαστηρίου Γεωργικής Οικονοµικής Έρευνας του τµήµατος 
Γεωπονίας του Α.Π.Θ. [2] 
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Ι. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΒΟΟΤΡΟΦΙΑΣ  

 Γίνεται αντιληπτό ότι προέχουσα οικονοµική σηµασία στο Νοµό 
Κοζάνης έχει η παραδοσιακή κτηνοτροφία. Αυτό έχει την ερµηνεία του 
στη παράδοση αλλά βαθύτερα στις εδαφοκληµατικές συνθήκες της 
περιοχής. 
 Έτσι το βάρος των προβληµάτων που θα αναφερθούν  στη 
συνέχεια θα πέσει στην παραδοσιακή βοοτροφία, επισηµαίνοντας ότι οι 
τεχνοοικονοµικές συνθήκες είναι εξαιρετικά δυσχερείς. 
Τα σοβαρότερα προβλήµατα είναι τα παρακάτω: 

 

Α) ∆υσµενείς συνθήκες εργασίας των κτηνοτρόφων. 

Εδώ επισηµαίνεται ιδιαίτερα η συνεχής απασχόληση του 
κτηνοτρόφου καθ΄όλη τη διάρκεια του έτους και η δέσµευση του να 
βρίσκεται σχεδόν αδιάλειπτος κοντά στα ζώα του. ∆εν είναι µικρότερης 
σηµασίας, ως συνέπεια αυτής της πραγµατικότητας η έκθεση συνεχώς 
στις άλλοτε καλές και άλλοτε άσχηµες καιρικές συνθήκες.[2] 
 
Β) Μη ορθολογική και οικονοµική διατροφή των ζώων 

Η επισήµανση αυτή αφορά κυρίως την συµπληρωµατική διατροφή 
των ζώων κατά την χειµερινή περίοδο, µε µη ορθολογικά και 
οικονοµικά σιτηρέσια λόγω µεγάλης εξάρτησης από την αγορά για 
εξεύρεση συµπυκνωµένων και χονδροειδών ζωοτροφών, που εκτός των 
άλλων δεν διασφαλίζουν υψηλή ποιότητα αλλά έχουν επίσης και 
πρόσθετο κόστος κατά την µεταφορά τους.[2] 
 
Γ) Χαµηλές αποδόσεις των ζώων 

Οι µέσες αποδόσεις των ζώων είναι αρκετά χαµηλές. Η 
γαλακτοπαραγωγός βοοτροφία έχει µέση απόδοση περίπου 1.900 
κιλά/αγελάδα και πολυδηµία 85%. Αυτές οι αποδόσεις οφείλονται 
κυρίως στο γενετικό υλικό των ζώων και στη διατροφή τους.[2] 
 
∆) Μη ικανοποιητική εµπορία προϊόντων και µέσων παραγωγής 

Εκτός από το γάλα και τα παράγωγά του που ως ένα βαθµό 
έχουν κάποιο σύστηµα εµπορίας, στο κρέας τα πράγµατα βρίσκονται σε 
πολύ χαµηλό επίπεδο και βασικά στηρίζονται σε παραδοσιακές 
λειτουργίες της αγοράς που ζηµιώνουν τους παραγωγούς. 
Επισηµαίνεται γενικά η έλλειψη συνεταιριστικής δραστηριότητας ειδικά 
στα θέµατα της εµπορίας των κτηνοτροφικών προϊόντων. Η σηµερινή 
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πραγµατικότητα έχει ως αποτέλεσµα οι τιµές των προϊόντων να είναι 
σχετικά χαµηλές ενώ οι τιµές των µέσων παραγωγής (κυρίως των 
ζωοτροφών) αρκετά υψηλές.[2] 
 
Ε) Μικρό µέγεθος βοοτροφικών εκµεταλλεύσεων 

Γαλακτοπαραγωγός βοοτροφία: το 85% των εκµεταλλεύσεων έχουν 
έως 50 ζώα. 
Αναπαραγωγός βοοτροφία: το 96% των εκµεταλλεύσεων έχουν έως 4 
ζώα. 
Κρεοπαραγωγός βοοτροφία: το 11% των εκµεταλλεύσεων έχουν έως 20 
ζώα. 
Το µέγεθος της εκµετάλλευσης, σε συνδιασµό µε τις αποδόσεις των 
ζώων, συνθέτουν το µέγεθος της παραγωγής, το οποίο προδιαγράφει 
βασικά και το µέγεθος του οικονοµικού αποτελέσµατος και 
κατ΄επέκταση και το βιοτικό επίπεδο των κτηνοτρόφων. [2] 
 
ΙΙ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

     ΤΗΣ ΒΟΟΤΡΟΦΙΑΣ 

 

Α) Απόδοση των ζώων. 

Η απόδοση (γάλα και κρέας) σε συνδυασµό µε την τιµή του 
προϊόντος έχει καθοριστική σηµασία για το ύψος του εισοδήµατος. Η 
υψηλή απόδοση είναι κυρίως θέµα γενετικής βελτίωσης των ζώων αλλά 
και ισορροπηµένης και οικονοµικής διατροφής τους. Αν και το γενετικό 
υλικό είναι έργο των ειδικών, εντούτοις των παράγοντα απόδοση 
µπορεί ο ίδιος ο παραγωγός να το ελέγχει σε µεγάλο βαθµό αφενός µεν 
µε την επιλογή των πιο κατάλληλων ζώων αφετέρου δε µε την υγιεινή 
και ισορροπηµένη διατροφή τους.[2] 
 
Β) ∆ιατροφή ζώων. 

Η διατροφή συµµετέχει στο κόστος παραγωγής των 
κτηνοτροφικών προϊόντων µε το υψηλότερο ποσοστό από όλες τις 
κατηγορίες δαπανών και εποµένων παίζουν κυρίαρχο ρόλο στη 
διαµόρφωση του εισοδήµατος από την βοοτροφία. Συνιστάται η κατά τον 
δυνατόν εξασφάλιση των ζωοτροφών από την ίδια τη γεωργική 
εκµετάλλευση και η χορήγηση οικονοµικών σιτηρεσίων. Το αποτέλεσµα 
θα είναι όχι µόνο η αύξηση των αποδόσεων αλλά και η δραστική µείωση 
του κόστους διατροφής τους. Πρέπει να σηµειωθεί ακόµη ότι στις 
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παραδοσιακές µορφές βοοτροφίας έχει µεγάλη οικονοµική σηµασία η 
όσο των δυνατόν καλύτερη και για µεγάλο χρονικό διάστηµα του έτους η 
βόσκηση των ζώων στους φυσικούς βοσκότοπους. Ο ίδιος ο παραγωγός 
έχει σηµαντικό ρόλο στη διατροφή των ζώων κυρίως µε την εξασφάλιση 
φθηνών ζωοτροφών, µε οικονοµικά σιτηρέσια και µε καλή διαχείριση 
των βοσκοτόπων.[2]   
 
Γ) Μέγεθος Βοοτροφικής εκµετάλλευσης. 

Ο κτηνοτρόφος πρέπει να επιδιώκει να δηµιουργήσει όσο το 
δυνατόν µεγάλο µέγεθος εκµετάλλευσης αξιοποιώντας στο µέγιστο 
βαθµό διαθέσιµους συντελεστές παραγωγής, κυρίως την εργασία, για να 
εξασφαλίσει το µέγιστο δυνατό εισόδηµα. Σε αδρές γραµµές εκτιµάται 
ότι ένα ελάχιστο βιώσιµο µέγεθος µιας γαλακτοπαραγωγικής µονάδας 
είναι περίπου 45 µε 80 παραγωγικά ζώα ( αρκετά µεγάλος αριθµός 
ζώων λόγω κυρίως χαµηλής απόδοσης σε γάλα). Η επιλογή του 
µεγέθους της βοοτροφικής εκµετάλλευσης έγκειται σε µεγάλο βαθµό 
στον παραγωγό, σε σχέση µε την εργασία που διαθέτει, την απασχόληση 
σε έναν ή περισσότερους κλάδους παραγωγής, τους διαθέσιµους 
βοσκοτόπους κτλ.[2] 
 
∆) Τιµές προϊόντων και µέσων παραγωγής. 

Όσο πιο ευνοϊκή είναι η σχέση µεταξύ τιµών πώλησης των 
προϊόντων και των τιµών αγοράς των µέσων παραγωγής, τόσο 
υψηλότερο είναι το εισόδηµα του παραγωγού. Ο κάθε παραγωγός δεν 
µπορεί εύκολα να αποφασίσει τις τιµές, αλλά συνήθως τις δέχεται όπως 
τις καθορίζουν οι συνθήκες της αγοράς. Πάντως η εµπορία των 
κτηνοτροφικών προϊόντων και η προµήθεια των µέσων παραγωγής σε 
συνεταιριστική βάση έχει πολλά περιθώρια να επηρεάσει τις τιµές προς 
όφελος του παραγωγού. ∆εν πρέπει να µας διαφεύγει επίσης η µεγάλη 
σηµασία των επιδοτήσεων για τη στήριξη των τιµών και του 
εισοδήµατος από την βοοτροφία, οι οποίες χρειάζονται και 
δικαιολογούνται λόγω των ιδιαίτερα δυσµενών συνθηκών της 
παραγωγής και της διάθεσης των κτηνοτροφικών προϊόντων.[2]   
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Ε) Ανθρώπινος παράγων 

Ο άνθρωπος τόσο ως εκτροφέας ζώων όσο και ως παραγωγός- 
επιχειρηµατίας, συνδυάζοντας σωµατική- χειρονακτική ικανότητα και 
δεξιοτεχνία µε οργανωτική- διαχειριστική ικανότητα, είναι το άλφα και 
το ωµέγα για τον κατάλληλο συνδυασµό για την αξιοποίηση των 
τεσσάρων προηγούµενων παραγόντων και σε τελική ανάλυση, για την 
επιτυχία της κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης µε εξασφάλιση ενός 
ικανοποιητικού και αξιόλογου εισοδήµατος. Γι΄αυτό ο ανθρώπινος 
παράγων θέλει συνεχή καλυτέρευση της επαγγελµατικής και 
κοινωνικής του στάθµης µε συνεχή ενηµέρωση, εκπαίδευση και 
επιµόρφωση επάνω στα σύγχρονα τεχνικά και οικονοµικά θέµατα της 
κτηνοτροφίας. 
Σύµφωνα µε τα παραπάνω για να γίνει ανάπτυξη της βοοτροφίας στο 
Νοµό Κοζάνης πρέπει να αυξηθεί η συνολική παραγωγή και τελικά το 
κτηνοτροφικό εισόδηµα και το βιοτικό επίπεδο των κτηνοτροφικών 
οικογενειών. Αυτό θα γίνει µε την συνεχή αύξηση των αποδόσεων, τη 
βελτίωση της διατροφής, ανάπτυξη των εκµεταλλεύσεων  κτλ.  

Σε παλαιότερες έρευνες κατά την ανάλυση της παραγωγικότητας 
της γαλακτοπαραγωγού βοοτροφίας βρέθηκε η εκατοστιαία συµβολή 
µερικών συντελεστών παραγωγής στην διαµόρφωση του οικονοµικού 
αποτελέσµατος ως εξής:[2] 
 
Συντελεστές Παραγωγής   Βοοτροφία 

 Ζωικό Κεφάλαιο         31% 
Ανθρώπινη Εργασία        3,8% 
Ζωοτροφές          65% 
Λοιποί Συντελεστές        0,2% 
Σύνολο        100% 
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3.4 Συγκεντρωτικοί Πίνακες Στατιστικών Στοιχείων Βοοειδών 

     Ν. Κοζάνης 
 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ: ∆.Κ. ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ : ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 

 
  ΣΥΝΟΛΟ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ  880
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

501
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 
ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

272
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 
ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

107
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

0
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΕΛΑΙΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 
ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 

193
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΣΤΑΒΛΙΣΜΕΝΩΝ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 

664
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΙΚΤΩΝ (Κατ. Ενσταβλισµού) 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 

23
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 5
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΠΟΥ 
ΕΚΑΝΑΝ ΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΑΚΟΠΗΣ 

6
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕ ΜΗ∆ΕΝΙΚΟ 
ΖΩΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

174
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 17237
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 11838
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ >= 12 ΜΗΝΩΝ 10472
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ < 12 ΜΗΝΩΝ 1366
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ >= 24 ΜΗΝΩΝ 8995
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 5399
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ >= 12 ΜΗΝΩΝ  3410
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ < 12 ΜΗΝΩΝ  1989
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ >= 24 ΜΗΝΩΝ 1525
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 8378
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ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

6616
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

57
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΜΙΚΤΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 1320
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 
ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

5312
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

5140
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

56
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΛΥΚΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΜΙΚΤΗΣ 
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 

950
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΣΑΝ 13
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΝ 13
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΧΩΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

122
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ 
ΤΡΙΤΗ ΧΩΡΑ 

0
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΝΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 419
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΦΑΓΗ 

1
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΓΙΝΕ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΦΑΓΗ 

0
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΘΑΝΟΥΝΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 19
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΠΟΥ ΘΑΝΑΤΩΘΗΚΑΝ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ 

0
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΠΟΥ 
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΑΝ ΠΑΡΑΝΟΜΑ 

0
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΕΝΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ 

90
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΕΚΤΟΣ 
ΝΟΜΟΥ 

78
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ  

0
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣΘΕΝΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΑΠΟ 
ΑΛΛΟ ΝΟΜΟ 

7
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Από τον παραπάνω πίνακα διαπιστώνουµε ότι η ανάπτυξη της 
βοοτροφίας στο Ν. Κοζάνης δεν είναι ιδιαίτερα µεγάλη. Συγκεκριµένα 
µεγαλύτερη ανάπτυξη παρουσιάζει η γαλακτοπαραγωγική κατεύθυνση 
ακολουθεί η κρεοπαραγωγική και στη συνέχεια η µικτή. Παρατηρείται 
ότι σε ολόκληρο το Νοµό δεν υπάρχουν καθόλου εκµεταλλεύσεις 
βοοειδών αναπαραγωγής. 

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα ο συνολικός αριθµός των 
νέων εκµεταλλεύσεων  κατά το έτος 2008 είναι πάρα  πολύ µικρός, 
καθώς ήταν µόλις 5 ενώ οι εκµεταλλεύσεις που έκαναν διακοπή ήταν 6. 

Αυτό που παρατηρείται επίσης είναι ότι υπάρχουν 174 
εκµεταλλεύσεις µε µηδενικό ζωικό κεφάλαιο. 

Ο συνολικός αριθµός των βοοειδών στο Νοµό είναι 17.237 ζώα, 
τα οποία τα 11.838 είναι θηλυκά και µόλις τα 5.399 είναι αρσενικά. [4] 
 
 
3.5 Μονάδα Εκτροφής Κρεοπαραγωγών Βοοειδών του κ. 

Ψυχουδάκη. 

 

Εγκαταστάσεις και εξοπλισµός 

 

Η µονάδα βρίσκεται στην Επαρχιακή οδό Πενταβρύσου- 
Πτολεµαϊδος και ανήκει στον κ. Ψυχουδάκη και στα δύο παιδιά του.  
Είναι µια αρκετά σύγχρονη µονάδα η οποία ξεκίνησε να λειτουργεί το 
2004. Κατασκευάστηκε από µια εταιρία στα Τρίκαλα η οποία 
συνεργάστηκε µε Γάλλους κατασκευαστές. Αποτελείται από 4 κτίρια: 
ένα στάβλο, δύο µικρά κτίσµατα που χρησιµοποιούνται σαν αποθήκες 
και ένα µικρό κτίριο που χρησιµοποιείται σαν γραφείο αλλά και ως 
κατάλυµα για το προσωπικό. Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν για την 
κατασκευή του βουστασίου είναι µπετό, σιδεροκολώνες, σιδεροσωλήνες 
και πάνελ. Τα δάπεδα και οι τοίχοι είναι από µπετό, η οροφή είναι 
κατασκευασµένη από πάνελ και σιδεροκωλόνες και τα διαχωριστικά 
κιγκλιδώµατα των κελιών είναι από σιδεροσωλήνες. 

Στη µονάδα εφαρµόζεται το σύστηµα περιορισµένου σταβλισµού 
έτσι ο στάβλος διαθέτει ένα κεντρικό διάδροµο τροφοδοσίας- 
κυκλοφορίας και δεξιά και αριστερά του διαδρόµου υπάρχουν τα κελιά 
των ζώων. Τα κελιά είναι 32 σε αριθµό και το κάθε κελί έχει 
χωρητικότητα 12-13 ζώα. Το δάπεδο των κελιών είναι από µπετό, 
επίσης υπάρχει σε κάθε κελί σχαρωτό δάπεδο πλάτους 50cm. 
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 Στο πίσω µέρος των κελιών υπάρχει κλίση 6% έτσι οι κοπριές 
οδηγούνται σε ένα αυλάκι µέσα στο οποίο υπάρχει ένας ταινιόδροµος ο 
οποίος µεταφέρει τα απόβλητα εκτός µονάδας. Το κάθε κελί επίσης 
διαθέτει δύο αυτόµατες µεταλλικές ποτίστρες έτσι παρέχεται στα ζώα 
συνεχή πόσιµο νερό. Επίσης ηλεκτροφόρα σύρµατα περνούν πάνω από 
κάθε κελί για την αποφυγή καβγάδων και εποµένως κάποιου 
τραυµατισµού. 

Η µονάδα έχει 32 παράθυρα, (1 παράθυρο/κελί) τα οποία 
χρησιµεύουν για τον καλό αερισµό της µονάδας καθώς και για να µην 
υποφέρουν τα ζώα από τη ζέστη το καλοκαίρι. Αξιοσηµείωτο είναι ότι 
και τα παράθυρα αλλά και οι δύο πόρτες που έχει η µονάδα είναι 
ανοιγοκλεινόµενα, µε αυτό τον τρόπο τα ζώα προφυλάσσονται και από 
τα ψυχρά ρεύµατα αέρος το χειµώνα. 

Παρατηρείται ότι στη µονάδα δεν υπάρχει αποθήκη για την 
αποθήκευση των χονδροειδών και των συµπυκνωµένων τροφών. Οι 
µπάλες άχυρου στοιβάζονται η µια πάνω στην άλλη και καλύπτονται από 
νάυλον για την προστασία τους από την υγρασία.  
Ακόµη η µονάδα διαθέτει τέσσερα σιλό, ένα σπαστήρα και µια 
χαρµανιέρα για τις συµπυκνωµένες τροφές. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Εικόνες 1,2: ∆ιάδροµος κυκλοφορίας- τροφοδοσίας- κελιά  
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Εικόνα 3: Η στέγη της µονάδας          Εικόνα 4:Μεταλλικές αυτόµατες  
φτιαγµένη από σιδεροκολώνες                            ποτίστρες 
και πανελ.                           

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Εικόνα 5: Αυλάκι µέσα στο οποίο              Εικόνα 6: Ταινιόδροµος 
υπάρχει ταινιόδροµος που µεταφέρει 
έξω την κοπριά. 

Εικόνα 7: Σιλό  
  

Εικόνα 8: Χαρµανιέρα 
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Λειτουργία της µονάδας  
 
 Η µονάδα είναι χωρητικότητας 400 ζώων, την ηµέρα επίσκεψης 
είχε µόλις 100. Το βουστάσιο απασχολεί 3 άτοµα προσωπικό καθώς και 
ένα κτηνίατρο ο οποίος επισκέπτεται τη µονάδα µια φορά το µήνα για 
προληπτικούς λόγους.  
 Κάθε τρεις µήνες εισάγονται από το εξωτερικό 110 ζώα περίπου. 
Οι χώρες από τις οποίες εισάγονται είναι: Ρουµανία, Ουγγαρία, Τσεχία. 
Τα ζώα ανήκουν στις φυλές Limousin, Charolais, Simmental ή πολλές 
φορές και σε ντόπιες φυλές ανάλογα µε την χώρα εισαγωγής. Όταν 
εισέρχονται στη µονάδα είναι 3-4 µηνών και έχουν Ζ.Β. 60-150 κιλά. Η 
τιµή αγοράς κυµαίνεται στα 1,80- 2,00 Ευρώ το κιλό Ζ.Β. Το κόστος 
µεταφοράς τους από το εξωτερικό µέχρι τη µονάδα εξαρτάται από το 
φορτίο, πόσα ζώα θα φέρει και τι βάρος θα έχουν. Τις περισσότερες 
φορές εισάγονται 110 ζώα και το κόστος µεταφοράς υπολογίζεται στις 
32.000 Ευρώ ( στο κόστος µεταφοράς υπολογίζονται και τα προσωπικά 
έξοδα του κτηνοτρόφου). Τα ζώα παραµένουν στη µονάδα µέχρι την 
ηλικία των 17-18 µηνών και µέχρι να αποκτήσουν το επιθυµητό βάρος 
των 600-700 κιλών ανάλογα µε την φυλή στη οποία ανήκουν. 
 Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα ζώα που εισάγονται είναι µόνο 
αρσενικά που εκτρέφονται αποκλειστικά και µόνο για σφαγή. 
 Στα ζώα λαµβάνονται όλα τα µέτρα προληπτικής υγιεινής και 
κτηνιατρικός έλεγχος γίνεται και κατά την εισαγωγή στη µονάδα αλλά 
και µία φορά το µήνα. Όλα τα ζώα συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
υγείας. 
 Οι ζωοτροφές αγοράζονται από γεωργούς και διάφορους 
εµπόρους. Το σιτηρέσιο έχει µελετηθεί από τον κτηνίατρο και 
περιλαµβάνει: 
  
Σόγια   55kg/τόνο 
Καλαµπόκι  440kg/τόνο 
Κριθάρι  365kg/τόνο 
Πίτυρα  100kg/τόνο 
Ισσοροπιστής 25kg/τόνο 
Αλάτι   5kg/τόνο 
Ιχνοστοιχεία 10kg/τόνο 
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Η κοπριά ωστόσο παραµένει ανεκµετάλλευτη λόγω ελλείψεως 
µηχανικού εξοπλισµού και σκορπάτε στα γύρω χωράφια. 
 
 
Πλεονεκτήµατα – Μειονέκτηµατα Μονάδας 

 

Πλεονεκτήµατα 

� Είναι µια καινούργια µονάδα σύγχρονης και λειτουργικής 
κατασκευής 
� Χρησιµοποιείται ταινιόδροµος για την αποµάκρυνση της κοπριάς, 
έτσι µειώνεται το φόρτο εργασίας των υπαλλήλων. 
� Υπάρχουν ηλεκτροφόρα σύρµατα πάνω από τα κελιά για την 
αποφυγή τσακωµών µεταξύ των ζώων και κατά συνέπεια και 
τραυµατισµών. 
� Η µονάδα διαθέτει τέσσερα σιλό µεγάλης χωρητικότητας 
� Ο συχνός κτηνιατρικός έλεγχος που γίνεται κάθε µήνα περίπου. 
Έτσι µπορεί να διαπιστωθεί έγκαιρα κάποια ασθένεια και να µην 
υπάρχει εξάπλωσή της στα άλλα ζώα. 
� Οι ανοιγοκλεινόµενες πόρτες και παράθυρα µε αποτέλεσµα το 
καλοκαίρι, που συνήθως τα ζώα υποφέρουν από τις υψηλές 
θερµοκρασίες, να υπάρχει καλός αερισµός της µονάδας και το χειµώνα 
τα ζώα να µην απειλούνται από τα ψυχρά ρεύµατα αέρος.  
 
Μειονεκτήµατα 

� ∆εν υπάρχει αποθήκη για την αποθήκευση των ζωοτροφών µε 
αποτέλεσµα να βρίσκονται εκτεθειµένες. 
� ∆εν υπάρχει αναρρωτήριο, σε περίπτωση ασθένειας κάποιου 
ζώου αυτό αποµωνόνεται σε κάποιο άλλο κελί µε αποτέλεσµα να 
υπάρχει ακόµη ο κίνδυνος µεταδόσεως της ασθένειας και εξάπλωσή 
της. 
� Η κοπριά µένει ανεκµετάλλευτη και σκορπάται στα γειτονικά 
χωράφια. Με τον κατάλληλο µηχανικό εξοπλισµό πχ. έναν 
διαχωριστήρα υγρής και στερεής φάσης θα µπορούσε να την 
εκµεταλλευτεί πουλώντας την µε αποτέλεσµα να αυξήσει το κέρδος του. 
Ακόµη θα µπορούσε να υπάρχει µονάδα βιολογικού καθαρισµού καθώς 
η κοπριά αποτελεί ένα από τα µεγαλύτερα προβλήµατα των 
κτηνοτροφικών µονάδων. 
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3.6 Μονάδα Εκτροφής Κρεοπαραγωγών Βοοειδών του κ. 

Σαραντινέλλη 

 

Εγκαταστάσεις και Εξοπλισµός 

 

Η µονάδα βρίσκεται στο 1ο χµ. Πτολεµαΐδας- Άρδασσας και 
ανήκει στον κ. Ε. Σαραντινέλλη. Η µονάδα έγινε το 1970 από τον 
πατέρα του λειτούργησε για µικρό χρονικό διάστηµα και 
ξαναλειτούργησε το 1999 από τον γιο στις ίδιες εγκαταστάσεις χωρίς 
να γίνουν κάποιες µετατροπές µε αποτέλεσµα τον εξιγχρονισµό  της 
µονάδας. Τα σχέδια για την κατασκευή του στάβλου έγιναν από τον ίδιο 
τον πατέρα του. Αποτελείται από δύο κτίρια που επικοινωνούν µεταξύ 
τους, ένα στάβλο και µια αποθήκη.  

Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν είναι µπετό για το δάπεδο και 
τους τοίχους, ξύλο και κεραµίδια για τη στέγη και σιδεροσωλήνες για τα 
διαχωριστικά κιγκλιδώµατα των κελιών.  

Στη µονάδα εφαρµόζεται το σύστηµα περιορισµένου σταβλισµού. 
∆ιαθέτει ένα διάδροµο τροφοδοσίας – κυκλοφορίας και στα αριστερά 
του διαδρόµου βρίσκονται τα κελιά των ζώων. Υπάρχουν δώδεκα κελιά 
διαστάσεων 6Χ5 χωρητικότητας 8 ζώων περίπου. Στο πίσω µέρος των 
κελιών υπάρχει κλίση 8% έτσι οι κοπριές πέφτουν σε ένα µικρότερο 
διάδροµο απ΄όπου αποµακρύνονται µε µικρό φορτοτή εκτός του 
στάβλου. Κάθε ένα κελί διαθέτει από µια αυτόµατη µεταλλική ποτίστρα. 

Ο στάβλος είναι κλειστός από όλες τις µεριές, υπάρχουν 
παράθυρα τα οποία όµως δεν ανοίγουν, χρησιµεύουν µόνο για φυσικό 
φωτεισµό, έτσι δεν υπάρχει καλός αερισµός καθώς ο στάβλος αερίζεται 
µόνο από την κεντρική πόρτα. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι υπάρχει µεγάλη αποθήκη για την 
αποθήκευση των ζωοτροφών καθώς επίσης ένας σπαστήρας και µια 
χαρµανιέρα. 
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Εικόνα 9: ∆ιάδροµος κυκλοφορίας- τροφοδοσίας- κελιά 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 10: Ζωοτροφές  
                  (Καλαµπόκι, Κριθάρι) 
                                          Εικόνα 11: Σπαστήρας 

                                                                                     
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 12: Χαρµανιέρα 

 



 57 

Λειτουργία της Μονάδας 

 

 Η µονάδα λειτουργεί από το 1999 είναι παλιάς κατασκευής µε 
χωρητικότητα περίπου 100 ζώα. Αυτή τη στιγµή η µονάδα έχει 80 ζώα.  
∆εν απασχολεί προσωπικό καθώς έχει αναλάβει τη φροντίδα των ζώων 
ο ίδιος µε την βοήθεια του πατέρα του. 

Τρεις µε τέσσερις φορές τον χρόνο εισάγονται ζώα από διάφορες 
χώρες όπως Ρουµανία, Τσεχία, Ουγγαρία. Οι φυλές που εισάγονται 
είναι Limousin, Charolais και Simmental. Τα ζώα είναι ηλικίας 3-6 
µηνών και Ζ.Β. 80-150κιλά. Το κόστος αγοράς και µεταφοράς εξαρτάται 
από την ηλικία των ζώων και τα κιλά τους, πχ. ένα µοσχάρι 6 µηνών µε 
Ζ.Β. 100-150κιλών του κοστίζει 2,00- 2,50 Ευρώ/κιλό Ζ.Β. µαζί µε τα 
µεταφορικά. 

Κατά την εισαγωγή των ζώων στη µονάδα γίνεται κτηνιατρικός 
έλεγχος και εµβολιασµός για το στρες. Όλα τα ζώα συνοδεύονται µε 
πιστοποιητικά υγείας. 

Οι ζωοτροφές προµηθεύονται από διάφορους γεωργούς και 
εµπόρους. Το ηµερήσιο σιτηρέσιο των ζώων δεν έχει µελετηθεί από 
κάποιον ειδικό αλλά το έβγαλε εµπειρικά ο ίδιος. Το σιτηρέσιο 
περιλαµβάνει: 

Καλαµπόκι  600kg 
Κριθάρι  150kg 
Σταρόβριζα  100kg 
Πίτυρα  100kg 
Σόγια   40kg 
Αλάτι   10kg 
 
Επιτυγχάνεται Μέση Αύξηση Ζ.Β. µηνιαίως 15-20κιλά εξαρτάται 

βέβαια από την ηλικία και τη φυλή του κάθε ζώου.  
 

 
    

 
  

 

Εικόνα 13: Μίγµα  
              Συµπυκνωµένων   
   ζωοτροφών  
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Παρατηρήσεις 

 

Η µονάδα κατασκευάστηκε το 1970 από τότε δεν έχει γίνει καµία 
αλλαγή παρά µόνο η αντικατάσταση των διαχωριστικών των κελιών από 
σιδερισωλήνες, η προσθήκη αυτόµατων ποτιστρών και η αγορά 
σπαστήρα και χαρµανιέρας για τις ζωοτροφές. 

Πρέπει να γίνει εκσυγχρονισµός της µονάδας καθώς ολόκληρη η 
κατασκευή της δεν είναι καθόλου ευνοϊκή για τα ζώα και ταυτόχρονα 
καθόλου λειτουργική για τον ιδιοκτήτη. Μια ανακατασκευή του στάβλου 
θα βοηθούσε για την επέκτασή του και τη σωστή διαρρύθµιση του 
εσωτερικού χώρου έτσι ώστε να διευκολύνει τον ιδιοκτήτη, να 
µειώνεται το φόρτο εργασίας του µε αποτέλεσµα να αυξάνεται η 
παραγωγικότητα της µονάδας. 

Η µονάδα µπορεί να παραµείνει κλειστού τύπου αλλά θα πρέπει 
να υπάρχουν παράθυρα που να µπορούν να ανοίγουν και να κλείνουν για 
τον σωστό αερισµό εντός του στάβλου και τα ζώα να µην υποφέρουν 
από τις υψηλές θερµοκρασίες του καλοκαιριού. Επίσης το χειµώνα τα 
ζώα θα είναι προστατευµένα από τα ψυχρά ρεύµατα αέρος. Η συνολική 
επιφάνεια των παραθύρων θα πρέπει να είναι ίση µε το 1/5 ως το 1/20 
της επιφάνειας του δαπέδου του κτίσµατος. 

Η στέγη πρέπει να αντικατασταθεί  και τα κατασκευαστεί από 
γαλβανισµένη λαµαρίνα ή άλλα υλικά πχ. πάνελ. Θα πρέπει να υπάρχουν 
ανοίγµατα κατά µήκος της στέγης σωστά διαµορφωµένα έτσι ώστε να 
συµβάλλουν στον καλό αερισµό. 

Η κοπριά συγκεντρώνεται σε ένα µικρότερο διάδροµο που 
βρίσκεται στο πίσω µέρος των κελιών και αποµακρύνεται µε το φτυάρι 
ή µε ένα µικρό φορτοτή. Θα µπορούσε να υπάρχει αυλάκι που θα 
πέφτουν οι κοπριές, µέσα στο οποίο να υπάρχουν αλυσιδωτά ξέστρα ή 
ταινιόδροµος που να µεταφέρει τις κοπριές εκτός του στάβλου. 

Η διατροφή των ζώων θα πρέπει να γίνεται µε ιδιαίτερη 
προσοχή. Όπως αναφέρθηκε το σιτηρέσιο το βγάζει ο ίδιος ο 
ιδιοκτήτης εντελώς εµπειρικά και ρυθµίζεται ανάλογα µε την αξία των 
ζωοτροφών. Θα πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον ειδικό πχ. Γεωπόνο, 
Ζωοτεχνικό κλπ. έτσι ώστε να έχει µεγαλύτερη απόδοση από τα ζώα 
και µικρότερο κόστος πράγµα που θα ωφελήσει οικονοµικά την 
επιχείρηση. 
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Επίσης θα πρέπει να κατασκευαστεί ένας χώρος όπου θα 
χρησιµοποιείται για αναρρωτήριο καθώς δεν υπάρχει και σε περίπτωση 
ασθένειας τα ζώα αποµονώνονται σε άλλα κελιά. 
 
 
3.7 Μικτή Μονάδα Εκτροφής της κ. Κεµερίδου 

 

Εγκαταστάσεις και Εξοπλισµός 

 

Η µονάδα βρίσκεται στην περιοχή Πεκρεβενίκου Άρδασσας και 
ανήκει στην κ. Κεµερίδου αλλά είναι η κύρια απασχόληση όλης της 
οικογένειας. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1991. Τα σχέδια για την 
κατασκευή της µονάδας τα έβγαλαν οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες ύστερη από 
αρκετή µελέτη. Αργότερα έγινες κάποιες αλλαγές από 
σιδεροκατασκευές από κάποια κατασκευαστική εταιρία. 

Τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν είναι γαλβανισµένη λαµαρίνα για 
τη στέγη, µπετό για τα δάπεδα, σιδεροσωλήνες για τις θέσεις 
ανάπαυσης και ψιλοτεµαχισµένα λάστιχα που χρησιµοποιούνται για 
στρώµα στις θέσεις ανάπαυσης. 

Στη µονάδα εφαρµόζεται ο ελεύθερος σταβλισµός. Ο στάβλος 
των αρµεγόµενων αγελάδων περιλαµβάνει τους χώρους ανάπαυσης, δύο 
διαδρόµους κυκλοφορίας και έναν διάδροµο τροφοδοσίας 4m για χωρά ο 
ενσιρωδιανοµέας που χρησιµοποιείται για την τροφοδοσία. Υπάρχουν 
84 θέσεις ανάπαυσης και χωρίζονται µεταξύ τους µε κιγκλιδώµατα 
φτιαγµένα από σιδεροσωλήνες. Σε απόσταση 65cm από το πρόσθιο 
µέρος των θέσεων ανάπαυσης, σε ύψος 1m από το δάπεδό τους και σε 
όλο το µήκος της σειράς των θέσεων, τοποθετείται σιδεροσωλήνα που 
χαρακτηρίζεται ως όριο ακρωµίου και σκοπός του είναι να εµποδίζει 
την αγελάδα που είναι όρθια να εισχωρεί στο βάθος της θέσης. Έτσι 
όταν το ζώο κοπρίζει στέκεται στο οπίσθιο µέρος της θέσης, η κόπρος 
πέφτει στο διάδροµο κυκλοφορίας και η θέση διατηρείται καθαρή. 

Επίσης υπάρχουν και βοηθητικοί στάβλοι του κυρίως βουστασίου 
οι οποίοι είναι: 

� Στάβλος αγελάδων που βρίσκονται σε ξηρή περίοδο. Επίσης 
εδώ εφαρµόζεται το σύστηµα ελεύθερου σταβλισµού. 
Πρόκειται για υπόστεγο µε συνεχόµενο προαύλιο. Στο 
τέλος του προαυλίου υπάρχει ο διάδροµος τροφοδοσίας. Τα 
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ζώα πίνουν νερό από µια τσιµεντένια ποτίστρα µεγάλου 
µεγέθους που γεµίζει αυτόµατα. 

� Στάβλος γαλουχούµενων µοσχαριών. Εφαρµόζεται το 
σύστηµα ελεύθερου σταβλισµού. Πρόκειται και εδώ για 
υπόστεγο, σε αυτό το χώρο στεγάζονται τα µοσχάρια κατά 
την περίοδο της τεχνητής γαλουχίας. Υπάρχουν αυτόµατες 
µεταλλικές ποτίστρες για να πίνουν νερό. 

� Στάβλος παχυνόµενων βοοειδών. Σε αυτόν στεγάζονται τα 
ζώα που προορίζονται για πάχυνση από την ηλικία των 5-6 
µηνών µέχρι τη σφαγή τους. Εφαρµόζεται το σύστηµα του 
ελεύθερου σταβλισµού. Πρόκειται και εδώ για υπόστεγο µε 
συνεχόµενο προαύλιο.  

 
 
Αρµεχτήριο: 

  
Το αρµεχτήριο είναι 2Χ5 τύπου ψαροκόκαλο. Στο εσωτερικό του 

αρµεχτηρίου διαµορφώνονται, ο διάδροµος που κινείται ο αρµεχτής που 
βρίσκεται σε χαµηλότερο επίπεδο καθώς και οι θέσεις αρµέγµατος. 
Όλο το αρµεκτήριο καλύπτεται µε πλακάκι για τον εύκολο και καλό 
καθαρισµό του. Υπάρχουν δύο είσοδοι για τα ζώα µία για κάθε σειρά του 
αµελκτηρίου και µια είσοδος για τον αρµεκτή. Τα θήλαστρα είναι 
αυτόµατα και αποµακρύνονται µόνα τους κατά την λήξη τους 
αρµέγµατος. 

∆ίπλα στην αίθουσα αρµέγµατος υπάρχει ειδικός χώρος όπου 
είναι τοποθετηµένη η αντλία κενού, το σύστηµα για την ανάµειξη  των 
απολυµαντικών-απορρυπαντικών του κυκλώµατος κυκλοφορίας του 
γάλακτος και η παγωλεκάνη του γάλακτος. Το σύστηµα καθαρισµού της 
αρµεκτικής µηχανής είναι αυτόµατο και η µηχανή πλένεται πάντα µετά 
από κάθε άρµεγµα. 

 
Χώρος Αναµονής 

 
 Στο χώρο αυτό συγκεντρώνονται οι αγελάδες που πρόκειται να 
οδηγηθούν για άρµεγµα. Από εκεί µπαίνουν οι αγελάδες µέσα στο 
αρµεκτήριο και όταν φεύγουν από αυτόν πηγαίνουν στις θέσεις 
ανάπαυσης. 
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Εικόνα 14-15: Θέσεις Ανάπαυσης 
 
 
 

  
 

 
 

     
 
   
 
   
     
                     Εικόνα 16: Στέγαστρο 
 
 
 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
                    Εικόνα 17: ∆ιάδροµος κυκλοφορίας- Θέσεις Ανάπαυσης 
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                  Εικόνα 18: ∆ιάδροµος τροφοδοσίας 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
                       
 
 
 
 
 
 
 
                     Εικόνα 19: Ενσιρωδιανοµέας 
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Εικόνες 20-21: Στάβλος Πάχυνσης 
 
 

 

 

Εικόνες 22-23: Στάβλος αγελάδων σε ξηρά περίοδο 
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Εικόνες 24-25: Αµελκτήριο 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Εικόνα 26: Παγολεκάνη                     Εικόνα 27: Χώρος Αναµονής 
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Λειτουργία της Μονάδας 

 
 Η µονάδα ξεκίνησε από το 1991. Σήµερα έχει συνολικά 185 ζώα. 
Το 1997 εισήχθησαν στην µονάδα 32 ζώα της φυλής Χολστάιν από τη 
Γαλλία. Το 2002 εισήχθησαν άλλα 32 ζώα της ίδιας φυλής από τη 
Γερµανία. Το κόστος αγοράς για κάθε ζώο τότε ήταν 2050 Ευρώ. Με 
τη µέθοδο της τεχνητής σπερµατέχυνσης έγινε αναπαραγωγή εκείνων 
των ζώων και σήµερα στη µονάδα εκτρέφονται οι απόγονοί τους. 

Η µονάδα είναι µικτής κατεύθυνσης. Οι φυλές που εκτρέφονται 
είναι Χολστάιν και Λιµουζίν. Η αναπαραγωγή γίνεται µε τεχνητή 
σπερµατέχυνση που την εφαρµόζουν οι ίδιοι. Σε θηλυκό Χολστάιν 
γίνεται τεχνητή σπερµατέχυνση µε σπέρµα από ταύρο της φυλής 
Λιµουζίν. Αν το µοσχάρι γεννηθεί θηλυκό Χολστάιν µένει στη µονάδα 
για γαλακτοπαραγωγή. Αν γεννηθεί αρσενικό είτε Χολστάιν είτε 
Λιµουζίν τότε πάει για πάχυνση και στην ηλικία 13-17 µηνών (ανάλογα 
τη φυλή) σφάζονται. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 28: Τράπεζα 
                 Σπέρµατος 
 
 
 
 

 
Πολύ σηµαντικό είναι ότι λαµβάνονται όλα τα µέτρα για τη διασφάλιση 
σωστής αγωγής εκτροφής, αυτά είναι: 

� Τήρηση γραπτών στοιχείων: Έτσι παρακολουθούν την 
αναπαραγωγική δραστηριότητα των ζώων, γνωρίζουν τη 
γενεαλογία, τη γαλακτοπαραγωγική ικανότητα ακόµη και 
την κατάσταση της υγείας τους. 

� Ατοµικά και γενεαλογικά στοιχεία κάθε αγελάδας. 
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� Στοιχεία αναπαραγωγικής ικανότητας: πρώτη οχεία, 
ηµεροµηνία τοκετού, εξέλιξη τοκετού, υγιεινή κατάσταση 
νεογέννητου, το φύλο του, το σωµατικό βάρος του και τον 
αριθµό ενωτίου του. 

� Οίστρος: Εκδήλωση πρώτου οίστρου µετά τον τοκετό, 
αναµενόµενος επόµενος οίστρος. Ένταση και διάρκεια 
συµπτωµάτων του οίστρου. 

� Τεχνητή σπερµατέχυνση: Ηµεροµηνία και στάδιο οιστρικού 
κύκλου που έγινε η οχεία. 

� Κυοφορία: ∆ιάγνωση κυοφορίας και ηµεροµηνία 
αναµενόµενου τοκετού. 

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη διατροφή των ζώων µε στόχο την 
οικονοµική, πλήρη και ισόρροπη κάλυψη των θρεπτικών αναγκών τους 
στα διάφορα στάδια του ετήσιου παραγωγικού κύκλου τους. 
Το σιτηρέσιο των γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων έχει µελετηθεί από 
κτηνίατρο και περιλαµβάνει: 

Σόγια   3,5kg/ζώο 
Καλαµπόκι  4,00kg/ζώο 
Βαµβακόσπορο 1,00kg/ζώο 
Τριφύλλι  5kg/ζώο 
Άχυρο   Κατά βούληση 
Ενσίρωµα  25kg/ζώο 
Ιχνοστοιχεία  595gr/ζώο  
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
               Εικόνα 29: Τριφύλλι 
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι τηρούνται όλοι βασικοί κανόνες 
αρµέγµατος και γίνονται όλες οι προκαταρκτικές εργασίες, δηλαδή 
πλύσιµο των θηλών µε ειδικό απολυµαντικό διάλυµα, στέγνωµα του 
µαστού µε χαρτί µιας χρήσεως, γίνεται έλεγχος της υγιεινής 
κατάστασης του γάλακτος, οι πρώτες σταγόνες γάλακτος από κάθε 
θηλή µαζεύονται σε ένα σκεύος και ελέγχονται για ύπαρξη πηγµάτων 
γάλακτος που θα σήµαινε ύπαρξη µαστίτιδας. Μετά το τέλος του 
αρµέγµατος οι θηλές σκουπίζονται και εµβαπτίζονται σε ένα ειδικό 
διάλυµα που αφήνει µια µεµβράνη πάνω στη θηλή για να µην µολυνθούν 
από µικρόβια.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Εικόνα 30: Ειδικό διάλυµα για την προστασία των θηλών 
 
Όσον αφορά την αποµάκρυνση της κοπριάς αυτή γίνεται µε µικρό 
φορτοτή. Η κοπριά συλλέγεται σε ένα σηµείο εκτός του στάβλου και από 
εκεί φορτώνεται σε φορτηγό το οποίο την σκορπάει σε διάφορα 
χωράφια της περιοχής. 
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Παρατηρήσεις 

 

 Γενικά είναι µια µονάδα που συγκεντρώνει περισσότερα 
πλεονεκτήµατα παρά µειονεκτήµατα. Τα κύρια µειονεκτήµατα της 
µονάδας είναι τα παρακάτω: 
� ∆ιαπιστώθηκε η έλλειψη αποθήκης για τις ζωοτροφές. Μερικές 

φυλάγονται κάτω από τα υπόστεγα των στάβλων και άλλες εκτός 
στάβλου και προφυλάσσονται µε νάυλον. 

� Έλλειψη βιολογικού καθαρισµού 
Αντιθέτως η µονάδα συγκεντρώνει πολλά πλεονεκτήµατα καθώς 

τηρούνται όλοι κανόνες για τις συνθήκες σταβλισµού, υπάρχουν 
βοηθητικοί στάβλοι που στεγάζονται τα ζώα στα διάφορα στάδια της 
ζωής τους.  

Ιδιαίτερη σηµασία δίνεται στη διατροφή των ζώων καθώς µε την 
σωστή διατροφή τα ζώα θα µπορούν να εκδηλώσουν πλήρως τη 
γενετική τους αξία σε ότι αφορά την παραγωγική ικανότητά τους. 

Όπως προαναφέρθηκε τηρούνται όλα τα µέτρα για την 
διασφάλιση σωστής αγωγής εκτροφής ( τήρηση γραπτών στοιχείων, 
ατοµικά και γενεαλογικά στοιχεία κάθε ζώου, οίστρος, κυοφορία, 
τεχνητή σπερµατέχυνση κλπ.) όπως επίσης τηρούνται και όλοι οι 
κανόνες υγιεινής κατά το άρµεγµα.  

Γενικότερα παρατηρείτε ιδιαίτερη µέριµνα και φροντίδα από τους 
ιδιοκτήτες για τον λόγο ότι αυτή η µονάδα είναι η κύρια απασχόλησή 
τους και κατά συνέπεια και το µόνο εισόδηµα τους. 
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3.8 Γενικά Συµπεράσµατα  
 

Είναι γνωστό ότι οι Αγρότες και οι Κτηνοτρόφοι του Νοµού, οι 
απασχολούµενοι στον Πρωτογενή Τοµέα, είναι αυτοί που συνεισφέρουν 
καθοριστικά στη συνοχή του κοινωνικού και οικονοµικού ιστού του Ν. 
Κοζάνης. Παρόλα αυτά ο κτηνοτροφικός τοµέας στο σύνολό του 
ακολουθεί φθίνουσα πορεία.  

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Νοµός Κοζάνης είναι ο 
κατ΄εξοχήν βιοµηχανοποιηµένος Νοµός της περιφέρειας. Η 
βιοµηχανική αυτή ανάπτυξη στηρίχθηκε στην εκµετάλλευση του 
πλούσιου υπεδάφους. Η επίδραση αυτής της ανάπτυξης στον 
πρωτογενή τοµέα ήταν καταλυτική γιατί η απασχόληση στην εξόριξη- 
ενέργεια εξασφάλισε ικανοποιητικό και σίγουρο εισόδηµα. [10] 

Άλλοι παράγοντες οι οποίοι που συνέβαλαν για την φθίνουσα 
πορεία της κτηνοτροφίας και ειδικότερα της βοοτροφίας στο νοµό είναι: 

� Το κτηνοτροφικό εισόδηµα 
� Το βιοτικό επίπεδο των κτηνοτροφικών οικογενειών 
� Οι δυσµενείς κλιµατικές συνθήκες που επικρατούν στην 

περιοχή ( µεγάλη περίοδος χειµώνα µε µέση ελάχιστη 
θερµοκρασία Ιανουαρίου 2.31οC και όψιµοι παγετοί) στις 
οποίες είναι αναγκασµένοι να δουλεύουν οι κτηνοτρόφοι. 

� Έλλειψη επαρκών έργων υποδοµής 
� Υψηλό κόστος παραγωγής  
� Μορφωτικό επίπεδο των κτηνοτρόφων 
� Έλλειψη επαρκών µηχανισµών υλοποίησης και στήριξης των 

κτηνοτροφικών µέτρων και προγραµµάτων. 
� Η ποιότητα των σταβλικών εγκαταστάσεων που επηρεάζει 

την ποιότητα του γάλακτος και οι χαµηλές τιµές που 
προσφέρουν οι γαλακτοβιοµηχανίες. 
 

 

3.9 Ειδικά µέτρα ανάπτυξης 

 
1) Αύξηση του µέσου µεγέθους των εκµεταλλεύσεων, και βελτίωση 

του επιπέδου διαχείρισης τους. 
2) Εφαρµογή προγράµµατος βελτίωσης της παραγωγικότητας των 

ζώων και αύξηση της µέσης απόδοσης γάλακτος ανά αγελάδα.  
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3) Χρήση κατάλληλων σιτηρεσίων για αύξηση της παραγωγής σε 
γάλα και σε κρέας 

4) ∆ηµιουργία, επέκταση, εκσυγχρονισµός βοοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων, βελτίωση των συνθηκών εκτροφής βοοειδών, 
βελτίωση της παραγωγικότητας των µονάδων καθώς επίσης 
προστασία και εξυγίανση ζωικού κεφαλαίου. 

5) Σταθερό εισόδηµα στους παραγωγούς και καλές συνθήκες 
διαβίωσης 

6) Επέκταση της τήρησης των γενεαλογικών βιβλίων και στις 
κρεατοπαραγωγικές φυλές και εφαρµογή προγραµµάτων 
γενετικής βελτίωσης. 

7) Επιµόρφωση των κτηνοτρόφων µε την παρακολούθηση  διάφορων 
σεµιναρίων. 

8) Επαναπροσδιορισµός των κατευθύνσεων και των µεθόδων 
παραγωγής στην βοοτροφία 

9) Εκσυγχρονισµός και εκµηχανισµός των γραµµών παραγωγής 
10) Επιλογή και αξιοποίηση του σωστού γενετικού υλικού που 
ενδείκνυται ανάλογα µε τον προσανατολισµό της µονάδας 
(κρεοπαραγωγή, γαλακτοπαραγωγή) 
11) Άριστες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης των αγροτικών ζώων, 
έτσι ώστε να οδηγηθούµε σε υψηλών προδιαγραφών ζωικά προϊόντα 
και κατά συνέπεια στην αύξουσα πορεία της βοοτροφίας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο  

 
 
 4.1 Τρέχοντα Θέµατα 

 

   
Υγιή ζώα για µια υγιή Ευρώπη! 

Με το σλόγκαν “Η πρόληψη είναι προτιµότερη από τη θεραπεία”, η 

ΕΕ παρουσιάζει την πρώτη της στρατηγική για την υγεία των ζώων.  

Οι διάφορες διαβουλεύσεις και αναλύσεις των δύο τελευταίων 
ετών κατέληξαν στην πρώτη στην ιστορία της ΕΕ στρατηγική για την 
υγεία των ζώων, για την περίοδο 2007-2013. Η στρατηγική αυτή αφορά 
όλα τα ζώα συνολικά και συµπεριλαµβάνει θέµατα που αφορούν τη 
µεταχείρισή τους. ∆ίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στην πρόληψη, προωθεί 
τη λήψη προληπτικών µέτρων, την παρακολούθηση των ασθενειών, τη 
διενέργεια τακτικών ελέγχων και την επιστηµονική έρευνα.  

Η τελευταία εκδήλωση αφθώδους πυρετού στο Ηνωµένο 
Βασίλειο, µόλις πριν ένα µήνα, έδειξε καθαρά τις επιπτώσεις που η 
υγεία των ζώων µπορεί να έχει στην ανθρώπινη υγεία, στην ασφάλεια 
των τροφίµων και στην οικονοµική ευηµερία, αλλά και την ηθική 
διάσταση του θέµατος.  

Με µέσο ετήσιο προϋπολογισµό 400 εκατ. ευρώ, η στρατηγική 
αυτή επιδιώκει να διασφαλίσει και να προαγάγει: - τη δηµόσια υγεία / 
ασφάλεια των τροφίµων - την υγεία των ζώων - την οικονοµική 
ανάπτυξη σε τοµείς που έχουν σχέση µε τα ζώα - τις βιώσιµες 
πρακτικές όσον αφορά την κτηνοτροφία και την καλή µεταχείριση των 
ζώων. 

 

Η βελτίωση της ασφάλειας των εισαγωγών και του εµπορίου 
ζώων αποτελεί έναν ακόµα πρωταρχικό στόχο της νέας στρατηγικής. 
Αντί όµως της επιβολής νέων χρονοβόρων συνοριακών ελέγχων, 
προτείνεται να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις εισαγωγές υψηλού 
κινδύνου, ώστε να αντιµετωπίζεται ο κίνδυνος στην πηγή του, π.χ. 
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µέσω εταιρικών σχέσεων µε τις χώρες εξαγωγής. Η στρατηγική θίγει 
επίσης και το θέµα του παράνοµου εµπορίου, το οποίο συνιστά ακόµη 
µεγαλύτερη απειλή για την υγεία τόσο των ζώων όσο και των 
ανθρώπων.  

Η προληπτική αυτή προσέγγιση προωθεί την ανάπτυξη της 
επιστηµονικής έρευνας και της καινοτοµίας σε κεντρικό επίπεδο. Η νέα 
στρατηγική θα επιδιώξει να επεκτείνει το δίκτυο των εθνικών 
εργαστηρίων αναφοράς, ώστε να µεγιστοποιήσει και να διευκολύνει την 
ανταλλαγή γνώσεων και εµπειριών στην Ευρώπη. [3] 

 

Χείρα βοηθείας στους γαλακτοπαραγωγούς 

Νέα µέτρα βοήθειας στους γαλακτοπαραγωγούς για να 

αντεπεξέλθουν στην ύφεση, καθώς κατρακυλούν οι τιµές του 

γάλακτος.  

Λίγες µόνο µέρες µετά τις διαδηλώσεις των Ευρωπαίων 
γαλακτοπαραγωγών για τη συνεχιζόµενη πτώση των τιµών γάλακτος, η 
ΕΕ προσπάθησε να καθησυχάσει τον κλάδο ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν 
για να στηρίξει τους παραγωγούς και να σταθεροποιήσει την αγορά. 

Οι γαλακτοπαραγωγοί βγήκαν στους δρόµους στις Βρυξέλλες τον 
Ιούνιο και στο Στρασβούργο στις 14 Ιουλίου για να διαµαρτυρηθούν για 
την κατάρρευση των τιµών που έχει οδυνηρές συνέπειες στο εισόδηµά 
τους. Σήµερα το ποσό που λαµβάνουν ανά λίτρο γάλακτος έχει µειωθεί 
από 0,30 έως 0,40 ευρώ το 2007 σε 0,24 ευρώ περίπου, ενώ πολλοί 
είναι αυτοί που λαµβάνουν κάτω από 0,21 ευρώ το λίτρο. 

∆ύο είναι οι παράγοντες που ευθύνονται γι' αυτή την κατάσταση: 
η µείωση της ζήτησης εξαιτίας της παγκόσµιας ύφεσης και η αύξηση της 
παραγωγής από χώρες όπως η Νέα Ζηλανδία, η Αυστραλία και η 
Βραζιλία. 

Η ΕΕ, αφού διαπίστωσε έγκαιρα ότι η προσφορά υπερέβαινε κατά 
πολύ τη ζήτηση, έλαβε µέτρα στήριξης. Η ιδιωτική αποθεµατοποίηση 
του πλεονασµατικού βουτύρου ξεκίνησε τον Ιανουάριο, δηλαδή δύο 
µήνες νωρίτερα από το συνηθισµένο. Στο τέλος Ιουνίου, 105.800 τόνοι 
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είχαν ήδη αποθεµατοποιηθεί. Επίσης, άρχισαν και πάλι να ισχύουν για 
όλα τα γαλακτοκοµικά προϊόντα οι επιστροφές κατά την εξαγωγή που 
επιτρέπουν στην ΕΕ να πωλεί προϊόντα σε ανταγωνιστικές παγκοσµίως 
τιµές. 

Άλλες πρωτοβουλίες που περιγράφονται στην έκθεση για την 
αγορά γαλακτοκοµικών προϊόντων, περιλαµβάνουν την αγορά του 
πλεονάσµατος βουτύρου και την προώθηση του προγράµµατος διανοµής 
γάλακτος στα σχολεία έτσι ώστε περισσότερα σχολεία να αρχίσουν να 
παρέχουν γάλα και γαλακτοκοµικά προϊόντα στους µαθητές. 

Από την καθιέρωση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ πριν από 40 
χρόνια, οι ποσοστώσεις βοήθησαν στην αποτροπή της πλεονασµατικής 
παραγωγής ορισµένων προϊόντων, όπως το γάλα και τα σιτηρά. 
Σύµφωνα όµως µε τις τρέχουσες µεταρρυθµίσεις, που υποστηρίζουν 
και οι Ευρωπαίοι ηγέτες, οι ποσοστώσεις αυτές καταργούνται σταδιακά. 
Για το γάλα, το 2015 θα είναι το πρώτο έτος χωρίς ποσοστώσεις και, 
παρά τις εκκλήσεις των παραγωγών για το αντίθετο, η σταδιακή 
κατάργηση των ποσοστώσεων θα συνεχιστεί. [3] 
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