H βιοποικιλότητα της Μεσογείου ως μέσο για τη βιώσιμη ανάπτυξη
του τομέα της προβατοτροφίας και αιγοτροφίας:
συνδέοντας την παραδοσιακή γνώση με την καινοτομία

DoMEsTIc: Συνεργασία στη Μεσόγειο για την κατανόηση των παραμέτρων και των
σχέσεων που διαμορφώνονται γύρω από τα παραγωγικά συστήματα,
τις φυλές και τα προϊόντα τους

Χριστίνα Λίγδα
Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης, ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Hotel Du Lac, Ιωάννινα 17 Μαρτίου 2015

ARIMNet
(Agricultural Research in the Mediterranean Region)
• Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ χωρών της
Μεσογείου και η δημιουργία μιας Μεσογειακής ερευνητικής
κοινότητας μέσω του συντονισμού εθνικών προγραμμάτων
αγροτικής έρευνας
• Αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων, όπως η βιώσιμη
ανάπτυξη, η διαχείριση των φυσικών πόρων και η
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή

Πλαίσιο της έρευνας
Παραγωγικά συστήματα ποιμενικής μορφής: έχουν υψηλή αξία ως προς
την προστασία της βιοποικιλότητας, περιβάλλον, ασφαλή ποιοτικά
προϊόντα
•
•

Αύξηση της πίεσης από την
αγορά
Απώλειες κέρδους της
εκμετάλλευσης
– Αυξημένο κόστος εισροών
– Μειούμενες τιμές για τα
προϊόντα

•

Μείωση αριθμού των
εκμεταλλεύσεων και αριθμού
ζωικού κεφαλαίου
– Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

• Αύξηση αριθμού προβάτων και
αιγών (χώρες της Νοτίου
Μεσογείου )
– Υπερβόσκηση, υποβάθμιση της
ποιότητας των βοσκήσιμων
εκτάσεων

• Κλιματική αλλαγή
– Σταβλισμός, ζωοτροφές,
διαθεσιμότητα νερού,
ασθένειες

Εταίροι
Ελλάδα
 Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – ΔΗΜΗΤΡΑ (ΕΘΙΑΓΕ)
 Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης
 Χρ. Λίγδα – Ε. Σωσσίδου

 Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας, Αθήνα
 Ειρ. Τζουραμάνη

Γαλλία
 INRA, SAD LRDE, Kορσική
 A. Lauvie, F. Casabianca, J.C. Paoli

Κύπρος
 Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, Λευκωσία


Γ. Χατζηπαύλου, Γ. Αδαμίδης, Α. Στυλιανού

Μαρόκο
 Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Ραμπάτ


A. Araba, A. Boughalmi
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Στόχοι του έργου
Ποιες δράσεις / προτεραιότητες για τη
βιωσιμότητα του τομέα ;


•




Εκτροφή υγειών, ανθεκτικών ζώων
Διατήρηση / διαχείριση των τοπικών φυλών
Παραγωγή προϊόντων στην εκτροφή (on-farm)
Προστιθέμενη αξία προϊόντων
Συνέργειες και αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυλών –
προϊόντων
Κριτήρια και δείκτες για τον προσδιορισμό της
βιωσιμότητας

WP1

WP2

WP3
WP4

WP6

W5
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4 περιπτώσεις μελέτης










Κτηνοτρόφος και εκτροφή
Παραγωγικό σύστημα
Ζωικό κεφάλαιο
Διατροφή
Επιλογή - αναπαραγωγή
Υγεία
Αποδόσεις / παρακολούθηση
Προϊόντα (διαφοροποίηση, προώθηση)
Αξίες και προκλήσεις

Παραγωγικά συστήματα
Ποικιλομορφία παραγωγικών συστημάτων που έχουν διαμορφωθεί λόγω της γεωγραφίας
της περιοχής και το πλήθος των διαφορετικών πηγών διατροφής και τοπικών φυλών που
συνδέονται με συγκεκριμένες περιοχές, διαφορετικούς τύπους μεταποίησης των προϊόντων
που οδηγούν σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων που αντανακλούν το φυσικό και τυπικό χρώμα
της κάθε περιοχής
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Ενωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων
Ηπείρου
Σύνολο εκτροφών

290

Πρόβατα

79

Πρόβατα / αίγες

89

Πρόβατα / βοοειδή

10

Πρόβατα / αίγες / βοοειδή

18

Αίγες

21

Βοοειδή

64

Ηπειρος -το παραγωγικό σύστημα
E. Sossidou
Πλούσια βιοποικιλότητα και
φυσικό περιβάλλον
• Τοπικές φυλές προσαρμοσμένες
στο περιβάλλον
• Παραγωγικά συστήματα χαμηλών
εισροών
• Μοναδική χλωρίδα -> πλούσια
αρώματα στα προϊόντα
•
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Προφίλ των κτηνοτρόφων

Οικογενειακή παράδοση
Οικονομική απόδοση
Μοναδική δυνατότητα
Συνδυασμός

Το 75% των εκτροφών – αποτελεί τη
μοναδική δραστηριότητα

Εμπειρία στην εκτροφή

50,0%

47,1%

45,2%

50%

48,0%

60%

52,0%

Δυνατότητα συνέχισης του επαγγέλματος

0%

Fez Boulenane-MO

Epirus-GR

Cyprus

28,6%
7,1%
3,6%
10,7%

21,9%
14,2%
4,5%

10%

0,0%
0,0%
0,0%

20%

0,0%

12,9%

30%

12,3%

22,6%
19,4%

% of respondents

40%

Corsica-FR

Region-Country
1

2

3

4

5

Ηλικία των κτηνοτρόφων, αδυναμία διαδοχής –
κρίσιμος παράγοντας σε όλες τις περιοχές εκτός της Κορσικής
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100%

82,1%

90,7%

Υποδομές στις ορεινές περιοχές

90%

56,7%

70%

10%
0%

0,0%

20%

Fez Boulenane-MO
1

2

3

Epirus-GR
4

5

Cyprus

20,0%
20,0%
3,3%
0,0%

30%

3,6%
3,6%
0,0%
10,7%

40%

8,7%
16,5%
6,1%

33,0%

50%

35,7%

60%

9,3%
0,0%
0,0%

% of respondents

80%

Corsica-FR

Region-Country
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• Μέτρα για τη στήριξη της ποιμενικής κτηνοτροφίας
• Ενίσχυση της τεχνικής στήριξης
• Βελτίωση των κοινωνικό – οικονομικών συνθηκών
– Ποιότητα ζωής (συνθήκες εργασίας – κοινωνική ζωή –
σύνολο υποδομών)

Χαρακτηριστικά στοιχεία του συστήματος
Περιοχή μελέτης

Οργάνωση / Δομές

Οικονομία

Κοινωνία

Μαρόκο

Υπάρχουν δομές για έλεγχο υγείας
των ζώων, ταυτοποίηση , έλεγχο
αποδόσεων

Τιμές για το κρέας
καθορίζονται από το
κράτος

Απουσία συλλογικής
δράσης

Κορσική, Γαλλία

Μεταποίηση στη μονάδα (σε
υψηλό ποσοστό)

Υψηλή τιμή για το
γάλα

Έλλειψη εμπιστοσύνης

Κύπρος

Έλλειψη επαγγελματικών
οργανώσεων

Αυξημένες τιμές
ζωοτροφών
Χαμηλές τιμές στο
κρέας

Απουσία συλλογικής
δράσης
Έλλειψη εμπιστοσύνης

Αυξημένες τιμές
ζωοτροφών
Χαμηλές τιμές στο
κρέας

Απουσία συλλογικής
δράσης
Έλλειψη εμπιστοσύνης

Ηπειρος, Έλλάδα

Έλλειψη επαγγελματικών
οργανώσεων
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Τοπικός Συνεταιρισμός (Μαρόκο)
Παραγωγή μαλακού τυριού από γίδινο γάλα

Βιοτεχνία που παράγει
χαλούμι και γιαούρτι (Κύπρος)

Κορσική : παραγωγή στη φάρμα (200
πρόβατα) τοπικού τυριού (τύπου Venaco),
πώληση στη φάρμα + ταβέρνα με
προϊόντα που παράγονται στη φάρμα

Συλλογική οργάνωση
 Σύνδεση φυλής με προϊόντα
 Αποτελεσματική σύνδεση της διαχείρισης της φυλής με
τη διαχείριση της διαδικασίας παραγωγής ειδικού
προϊόντος
 Δυνατότητες με τα προϊόντα ΠΟΠ, αλλά με πολύ αδύναμες έως
ανύπαρκτες σχέσεις με τη διαχείριση τη φυλής

 Διενέξεις μεταξύ των διαφορετικών εμπλεκομένων στην
περιοχή
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Πλαίσιο που θα ρυθμίζει τις σχέσεις / αλληλεπιδράσεις
μεταξύ των εμπλεκομένων
 Περιγραφή των διενέξεων
 Ποιοι εμπλέκονται
 Αντικείμενο (φυλή, προϊόν, κανόνες, …)
 Πότε / πως ξεκίνησαν

 Ευκαιρίες επίλυσης
 Υπάρχει πλαίσιο (θεσμικό ή άλλο) που να μπορεί να γίνει
συνάντηση και συζήτηση των ενδιαφερομένων;

 Δυνατότητες παρεμβάσεων / διαπραγματεύσεων
 Ποιοι έχουν αυτήν την ικανότητα;
 Ο ρόλος της έρευνα (π.χ. βοηθώντας με τη συμπλήρωση της
γνώσης και της πληροφόρησης )
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Δράσεις που προσδίδουν προστιθέμενη αξία στα προϊόντα –
αλληλεπιδράσεις μεταξύ ενδιαφερομένων
•

Κατοχύρωση προϊόντος ΠΟΠ Χαλούμι (Κύπρος) – διενέξεις μεταξύ αιγοπροβατοτρόφων και αγελαδοτρόφων
Αγελαδοτρόφοι

Αιγο-προβατοτρόφοι

Μια δυναμική ένωση

Διάσπαρτες μικρές οργανώσειςΑδυναμία στο να

ΠΟΠ ως απειλή για τα
συμφέροντά τους

ΠΟΠ ως μόνη διέξοδο για συνέχιση
τα επιχειρήματά τους
της αιγο-προβατοτροφίας

ακουστούν

Επιτρέπεται η χρήση
αγελαδινού γάλακτος ως
ένα ποσοστό

Κορσική – Φυλή Κορσικής
•
•
•

Φυλή προβάτων Κορσικής
96 000 (2008) – σταθερός
400 εκτροφές (~60 σχήμα επιλογής)

•

Παραγωγικά συστήματα που
διαφοροποιούνται (γεωγραφικά)
–
–
–

Πρακτικές διαχείρισης (επιλογή /
αναπαραγωγή)
Προσαρμοστικότητα – κριτήρια
Δίκτυα ανταλλαγής ζώων αναπαραγωγής

Κορσική - ΠΟΠ τυρί Brocciu
• ΠΟΠ τυρί Brocciu – συνδεδεμένο με τη φυλή προβάτων της
Κορσικής
• Εμπλεκόμενοι φορείς:

– Brocciu syndicate, the different associations leading PDO projects for
cheeses,
– Chamber of Agriculture (Αγροτικό Επιμελητήριο) τεχνική στήριξη στο
πρόγραμμα
– Fiera di u Casgiu μια οργάνωση που προωθεί (εκθέσεις) για την
ανάδειξη της αξίας των τυριών που παράγονται on farm
– U Casgile and Casgiu Casanu, ενώσεις παραγωγών on farm processors
associations,

• «Ορεινό αρνάκι» – είναι σε εξέλιξη (και αφορά κυρίως ποιμενικούς
κτηνοτρόφους)
• AREO οργάνωση για το πρόγραμμα για το κρέας.

Αλυσίδα κρέατος (Μαρόκο)
•
•
•
•
•
•

Περιορισμός των μεσαζόντων /
αναδιοργάνωση του δικτύου
Δημιουργία νέων σημείων πώλησης (και
άμεσης πώλησης)
Δημιουργία συλλογικών κέντρων
πάχυνσης
Μείωση του κόστους πάχυνσης
Καθορισμός τιμών σε όφελος του
κτηνοτρόφου
Βελτίωση της κοινωνικής –οικονομικής
κατάστασης του κτηνοτρόφου

• Καλύτερη επικοινωνία / διάχυση της
πληροφόρησης
• Βελτίωση υποδομών
• Μείωση κόστους διάθεσης / εμπορίας του
προϊόντος
• Χαρακτηρισμός της ποιότητας /
διαφοροποίηση της παραγωγής

Βιωσιμότητα του παραγωγικού συστήματος
Ζωικός πληθυσμός
 εξέλιξη του πληθυσμού - τάσεις
 δράσεις για την ανάδειξη προϊόντων προστιθέμενης αξίας
 διαχείριση της παραλλακτικότητας - κριτήρια επιλογής

Ο ρόλος της φυλής ως συνδετικός
κρίκος μεταξύ παραγωγικού
συστήματος και προϊόντος

Εμπλεκόμενοι φορείς
 νέοι εμπλεκόμενοι λόγω των προγραμμάτων για την παραγωγή προϊόντων
(γεωγραφικής ένδειξης, παραδοσιακού κλπ)
 υπάρχουν διενέξεις μεταξύ των εμπλεκομένων;

Προϊόντα - φυλή
 δημιουργούνται νέες απαιτήσεις για τη φυλή (αποδόσεις, εποχικότητα
παραγωγής);
 αποκλειστική (ή όχι) χρήση της φυλής
 σύνδεση (φυλή– προϊόν)
 χαρακτηριστικά της διαδικασίας παραγωγής που επηρεάζουν τη
διαχείριση της φυλής
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WP5: MEDITERRANEAN PLATFORM
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Ευχαριστίες

www.arim-domestic.net

• Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου
• Κτηνοτρόφους που συμμετείχαν στην έρευνα

•ΕΛΟΓΑΚ για τη διάθεση στοιχείων (Θεσσαλονίκη και
Ιωάννινα)
• Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων Ιωαννίνων για τη
συνεργασία

Χρ. Λίγδα – Ε. Σωσσίδου - Ειρ. Τζουραμάνη
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Mediterranean biodiversity as a tool for the sustainable
development of the small ruminant sector:
from traditional knowledge to innovation

