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Περιεχόμενο παρουσίασης 
 Αναφορά στο ευρωπαϊκό δίκτυο ARIMNET 

 

 Περιγραφή των ερευνητικών στόχων του DoMesTIc 
 

 Επισκόπηση του τομέα της αιγοπροβατοτροφίας στην Κύπρο 
 

 Η δειγματοληψία στην Κύπρο/αποτελέσματα ερωτηματολογίων 
 

 Κανάλια εμπορίας αιγοπρόβειου κρέατος και γάλακτος στην Κύπρο 
 

• Οικονομικές και κοινωνικές παράμετροι 
 

• Παράγοντες που δυσχεραίνουν την παραγωγική εμπορία 
 

• Στρατηγικές βελτίωσης και διασφάλισης της βιωσιμότητας των μονάδων 



ARIMNet - www.arimnet.net 
A Network for Agricultural Research In the Mediterranean Area 

Λόγοι δημιουργίας του δικτύου ARIMNet 
 

 Οι χώρες της Μεσογείου αντιμετωπίζουν καίριες προκλήσεις στους τομείς 
της γεωργοκτηνοτροφίας και της ασφάλειας τροφίμων  
 Θέματα διαχείρισης και (αειφορικής) χρήσης φυσικών πόρων 
 Απειλές στη γεωργοκτηνοτροφική παραγωγή και βιωσιμότητα λόγω 

κλιματικής αλλαγής 
 

 

 Διεθνή θέματα προσεγγίζονται από περιφερειακές ερευνητικές ομάδες  
 

Στόχοι του ARIMNet 
 

 Δημιουργία ερευνητικής κοινότητας για όλη τη Μεσόγειο με το συντονισμό 
των εθνικών ερευνητικών προγραμμάτων στο γεωργοκτηνοτροφικό τομέα 
 

 Από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων στη γεωργία της Μεσογείου 
 
 

 



DoMEsTIc  www.arim-domestic.net 

Mediterranean biodiversity as a tool for the sustainable development  
of the small ruminant sector: from traditional knowledge to innovation 

Κύριοι στόχοι του προγράμματος DoMEsTIc: 

• Μελέτη των παραγόντων που επηρεάζουν τη 
βιώσιμη διαχείριση της αιγοπροβατοτροφίας 
στις χώρες που συμμετείχαν  

• Εξέταση της εμπλοκής των ενδιαφερόμενων 
μερών και θεσμικών οργάνων και το ρόλο των 
συστημάτων παραγωγής (ντόπιων φυλών 
αιγοπροβάτων) στην τοπική ανάπτυξη. 

• Σύνταξη στρατηγικών προσαρμογής στις 
κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές 
αλλαγές 
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Πακέτα Εργασίας 
 

WP1. Components of the production system (A. Araba, E. Sossidou) 
 
 

WP2. Collective organisation at territorial level (A. Lauvie, F. Casabianca) 
 
 

WP3. Supply chain and market analysis (I. Tzouramani) 
 
 

WP4. Assessment of the sustainability of the system (G. Hadjipavlou,  
 A. Lauvie) 
 
 

WP5. Mediterranean platform consolidating traditional knowledge  
 and innovation (C. Ligda) 
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Η Κυπριακή Αιγοπροβατοτροφία 

• Αποτελεί σημαντικό τομέα της ζωικής παραγωγής της Κύπρου 
 

• Συνεισφέρει ~18% στη συνολική αξία της ζωικής παραγωγής 
 

• Αντιμετωπίζει διάφορες προκλήσεις και δεν εκπληρώνει                          
τις οικονομικές και παραγωγικές δυνατότητες του 

 
Πληθυσμός προβάτων: 267 500 ζώα (Γεωργικές Στατιστικές 2010) 
 
Πληθυσμός αιγών: 241 600 και πτωτική τάση (Γεωργικές Στατιστικές 2010)  
 
 

 Οι πρόσφατες αλλαγές στους πληθυσμούς σχετίζονται με τη διαχείριση 
της τρομώδους νόσου 

 

 Οι πληθυσμιακές τάσεις επηρεάζουν την παραγωγή κρέατος και 
γάλακτος 
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• Καλύπτει ~90% της ζήτησης από το καταναλωτικό κοινό 
 

• Αποτελεί το 7% της συνολικής παραγωγής κρέατος 
 

• Συνεισφέρει 10% στη συνολική αξία της ζωικής παραγωγής 

 

 

Παραγωγή κρέατος 



• Αποτελεί το 22% της συνολικής παραγωγής γάλακτος 

• Συνεισφέρει 8% στη συνολική αξία της ζωικής παραγωγής 

• Περί το 20% του γάλακτος μεταποιείται  από τους ίδιους τους 
κτηνοτρόφους (διαφοροποιήσεις ανά περιοχή) 

 

Κύρια γαλακτοκομικά προϊόντα 
• Χαλλούμι  

• Γιαούρτι 

• Αναρή 

• Τραχανάς 

 

 

 

 

Παραγωγή γάλακτος 



Εκτροφή προβάτων και αιγών 

 

 

 

 

 

 Συνολικός αριθμός μονάδων εκτροφής (Επισκόπηση 
Αιγοπροβατοτροφίας για το έτος 2011): 2771 

 

Είδος ζώων Μέσο μέγεθος 
κοπαδιού 

Ποσοστό των 
συνολικών μονάδων 

εκτροφής (%) 

Πρόβατα 150 21 

Αίγα 110 46 

Πρόβατα & αίγες 198 (106 & 92) 33 



• Δύο προϋποθέσεις για συμπερίληψη στο δείγμα: 
a) Μονάδες με τουλάχιστο 100 ζώα 
 

b) Κατανομή μονάδων εκτροφής στις 5 επαρχίες  
 (Λευκωσία, Λεμεσός, Λάρνακα, Πάφος, Αμμόχωστος)  
 

• Χρήση αναλογικής στρωματοποιημένης τυχαίας 
δειγματοληψίας για καθορισμό και λήψη αξιόπιστου 
μεγέθους δείγματος σε κάθε επαρχία 

 
 

• Συνεντεύξεις σε συνολικά 158 κτηνοτροφικές μονάδες 
 
 

• Κατανομή μονάδων σε 63 χωριά στις 5 επαρχίες 
 
 

• 10 μονάδες στην Αμμόχωστο,  54 στη Λάρνακα, 36 στη 
Λεμεσό, 36 στη Λευκωσία και 22 στην Πάφο 
 
 

Μεθοδολογία για δειγματοληψία 



The survey 
 



Επιλεγμένα αποτελέσματα 

Λόγοι ενασχόλησης με αιγοπροβατοτροφία 



Λόγοι επιλογής συγκεκριμένης (καθαρής 
ή διασταυρωμένης) φυλής προβάτων 
ή/και αιγών 

Επιλεγμένα αποτελέσματα 



Παράμετροι απόδοσης και προσαρμοστικότητας που δικαιολογούν την 
επιλογή της συγκεκριμένης φυλής προβάτων ή/και αιγών 

Επιλεγμένα αποτελέσματα 



Κανάλια εμπορίας προϊόντων 
αιγοπροβατοτροφίας 

 

• Ποια είναι τα κύρια κανάλια εμπορίας; 
 

• Ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τις αποφάσεις που αφορούν 
την επιλογή συγκεκριμένου καναλιού από τον κτηνοτρόφο; 
 

• Ταυτοποίηση των δυσκολιών στην εμπορία των προϊόντων 
 

• Εισήγηση τρόπων βελτίωσης της αποδοτικότητας  

 



Χάρτης της εφοδιαστικής αλυσίδας  
των εκτροφών μικρών μηρυκαστικών  
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Μικρές 
γαλακτοβιο

μηχανίες 
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Κύρια κανάλια εμπορίας κρέατος 



Αριθμός ζώων και ποσότητα  
κρέατος ανά κανάλι εμπορίας 

Κανάλι κρέατος Αριθμός 
ζώων 

Πρόβειο 
κρέας (kg) 

Αιγινό 
κρέας (kg) 

Έμπορος-Κρεοπώλης 
 

440 11125 6468 

Ζωέμπορας 
 

434 11021 5772 

Ειδική αγορά, συνεταιρισμός, άλλοι 
κτηνοτρόφοι 

 
559 10276  11130  

Απευθείας στους καταναλωτές 
 

281  
 

4881  
 

 
4312  

 



Κύρια κανάλια εμπορίας γάλακτος 



Τιμές και απόδοση ζώων  
ανά κανάλι εμπορίας 

Κανάλι  
γάλακτος 

Μέση τιμή 
πρόβειου 
γάλακτος   

(€/kgr) 

Μέση ετήσια 
παραγωγή  

ανά προβατίνα 
(kgr ανά ζώο) 

Μέση τιμή 
αιγινού 

γάλακτος   
(€/kgr) 

Μέση ετήσια 
παραγωγή  
ανά αίγα 

(kgr ανά ζώο) 

Γαλακτοβιομηχανία 0.90 
(±0.13) 

178.71 
0.56 

(±0.07) 
356.51 

Μικρό τυροκομείο 0.91 
(±0.06) 

147.86 
0.57 

(±0.05) 
169.76 

Τυροκομείο 
επιλογής 

συνδέσμου 

0.87 
(±0.05) 119.70 

0.54 
(±0.05) 241.22 



Παράγοντες που επηρεάζουν  
την επιλογή καναλιού 

• Προφορικά 

• Γραπτά 

Συμβόλαια 

• Καλή 

• Κακή 

Τιμή 
• Μετρητά 

• Με πίστωση 

Πληρωμή 



Παράγοντες που επηρεάζουν  
την επιλογή καναλιού 

       Συμβόλαια 
 

 

Βαθμός ικανοποίησης  

με προσφερόμενη τιμή 

Καλή  

(24 περιπτώσεις) 
Μέτρια 

(49 περιπτώσεις) 

Κακή 

(92 περιπτώσεις) 

Γραπτά 

Προφορικά 

Γαλακτοβιομηχανία  

(11 περιπτώσεις) 

Όλα τα κανάλια  

(170 περιπτώσεις) 



Τρόπος πληρωμής 

Μετρητά 

• Γαλακτοβιομηχανίες             
(3  περιπτώσεις για 
πρόβειο/1 για αιγινό) 

• Μικρά τυροκομεία              
(6 περιπτώσεις για 
πρόβειο/2  για αιγινό) 

• Τυροκομείο επιλογής 
συνδέσμου (1 
περίπτωση για αιγινό) 

• Άλλο (2 περιπτώσεις για 
πρόβειο) 

Με πίστωση 

• Γαλακτοβιομηχανίες          
(13 περιπτώσεις για 
πρόβειο/12 για αιγινό) 

• Μικρά τυροκομεία               
(1 περίπτωση για 
πρόβειο/ 11 για αιγινό) 

• Τυροκομείο επιλογής 
συνδέσμου (2 
περιπτώσεις για 
πρόβειο/2 για αιγινό) 

Επιταγή 

• Γαλακτοβιομηχανίες         
(55 περιπτώσεις για 
πρόβειο/40 για αιγινό)  

• Μικρά τυροκομεία              
(17 περιπτώσεις για 
πρόβειο/11 για αιγινό) 

• Τυροκομείο επιλογής 
συνδέσμου                         
(5 περιπτώσεις για 
πρόβειο/ 6 για αιγινό) 



Συσχετισμός χαρακτηριστικών μονάδας                   
με επιλεγμένο κανάλι εμπορίας πρόβειου γάλακτος 

Γαλακτοβιομηχανίες 

403 ζώα 

65 τόνοι γάλακτος 

30 ha ιδιόκτητη γη 

300 ha 
ενοικιαζόμενη γη 

262 ζώα/βοσκό 

Μικρά τυροκομεία 

342 ζώα 

45 τόνοι γάλακτος 

16 ha ιδιόκτητη γη 

207 ha 
ενοικιαζόμενη γη 

202 ζώα/βοσκό 

Τυροκομείο 
επιλογής 

συνδέσμου 

576 ζώα 

61 τόνοι γάλακτος 

49 ha ιδιόκτητη γη 

412 ha 
ενοικιαζόμενη γη 

249 ζώα/βοσκό 



Συσχετισμός χαρακτηριστικών εκτροφέα                   
με επιλεγμένο κανάλι εμπορίας πρόβειου γάλακτος 

Γαλακτοβιομηχανίες 

51.4 ετών 

21.6 % Τεχνική 
εκπαίδευση 

20.4% - Διάδοχο 

22.7% 
Επιμόρφωση 

60.6% Πλήρη 
απασχόληση 

Μικρά τυροκομεία 

45.6 ετών 

6.9% Τεχνική 
εκπαίδευση 

8.7% - Διάδοχο 

6.2%  
Επιμόρφωση 

20.2% Πλήρη 
απασχόληση 

Τυροκομείο 
επιλογής 

συνδέσμου 

51.2 ετών 

2.0% Τεχνική 
εκπαίδευση 

1.9% - Διάδοχο 

2.1% 
Επιμόρφωση 

4.8% Πλήρη 
απασχόληση 



Συσχετισμός χαρακτηριστικών εκτροφέα                   
με επιλεγμένο κανάλι εμπορίας πρόβειου γάλακτος 

Γαλακτοβιομηχανίες 

51.9% Τεχνική επίβλεψη 

40.8% Καταγραφή 
στοιχείων 

29.9% Γνώση 
προορισμού προϊόντων 

39.4% Ανταλλαγή 
πληροφοριών με 

άλλους κτηνοτρόφους* 

Μικρά τυροκομεία 

10.6% Τεχνική 
επίβλεψη* 

12.6% Καταγραφή 
στοιχείων 

12.4% Γνώση 
προορισμού προϊόντων 

13.1% Ανταλλαγή 
πληροφοριών με 

άλλους κτηνοτρόφους* 

Τυροκομείο 
επιλογής 

συνδέσμου 

3.8% Τεχνική επίβλεψη 

2.9% Καταγραφή 
στοιχείων 

3.1% Γνώση 
προορισμού προϊόντων 

6.1% Ανταλλαγή 
πληροφοριών με 

άλλους κτηνοτρόφους* 



Παράγοντες που δυσχεραίνουν την αποδοτική 
εμπορία –κανάλια πρόβειου γάλακτος 

Γαλακτοβιομηχανίες 

Αλλαγές στην ΚΑΠ* 

Ελλιπής συντονισμός 
αγοράς* 

Φτωχή υποδομή αγοράς* 

Ανεπαρκής προώθηση* 

Μικρά τυροκομεία 

Ηλικία κτηνοτρόφων/ 

Απουσία διαδόχων* 

Ανεπαρκής προώθηση* 

Ελλιπής συντονισμός 
αγοράς* 



Γαλακτοβιομηχανίες 

Εκτροφή και αναπαραγωγή* 

Υγεία ζώων και αντιμετώπιση 
ασθενειών* 

Ελλιπής συντονισμός αγοράς* 

Φτωχή υποδομή αγοράς* 

Ανεπαρκής προώθηση* 

Μικρά τυροκομεία 

Ηλικία κτηνοτρόφων/ 

Απουσία διαδόχων* 

Παράγοντες που δυσχεραίνουν την αποδοτική 
εμπορία –κανάλια αιγινού γάλακτος 



Στρατηγικές βελτίωσης- 
Από την σκοπιά του κτηνοτρόφου 

Γαλακτοβιομηχανίες 

Βελτίωση της  υποδομής των κτηνοτροφικών μονάδων* 

Προώθηση της επιμόρφωσης των κτηνοτρόφων* 

Περισσότερη ενημέρωση καταναλωτών* 



Στρατηγικές βελτίωσης- 
Γενικά συμπεράσματα από DoMEsTIc 

Η βιωσιμότητα του τομέα αιγοπροβατοτροφίας είναι δυνατή, εάν: 
 

Το χαλλούμι λάβει σήμανση ΠΟΠ 
– Αυξημένη ζήτηση πρόβειου και αιγινού γάλακτος 
– Καλύτερες τιμές γάλακτος 

 

Οι κτηνοτρόφοι ιδρύσουν λειτουργικές ομάδες παραγωγών 
– Αυξημένη διαπραγματευτική δύναμη 
– Ανταγωνιστικές τιμές γάλακτος; γραπτά συμβόλαια; έγκαιρη 

πληρωμή 
– Θα μπορούν να δημιουργήσουν δικά τους τυροκομεία για 

παρασκευή και εμπορία του χαλλουμιού  
 

Οι κτηνοτρόφοι λαμβάνουν συνεχή επιμόρφωση και θεσμική 
υποστήριξη 



Mediterranean biodiversity  as a tool for the sustainable 

development  of the small ruminant sector:   

from traditional knowledge to innovation 
 

 

Ευχαριστώ για την προσοχή σας 


