
 

ΚΣΗΝΟΣΡΟΥΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 



ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ 
 

 

 

 ΟΡΙΜΟ :Κτηνοτροφύα ονομϊζουμε την ςυςτηματικό 
εκτροφό και αναπαραγωγό ζώων με ςκοπϐ την 
οικονομικό εκμετϊλλευςη  και αξιοπούηςη των 
προώϐντων τουσ. 

 



 
 

 
ΚΛΑΔΟΙ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

 Βοοτροφύασ 

  Αιγοπροβατοτροφύασ 

 Φοιροτροφύασ 

 Πτηνοτροφύα 

 Κονικλοτροφύα 

 Γουνοφϐρων ζώων 

 Μελιςςοκομύασ 

 ηροτροφύασ 

 Τδατοκαλλιεργειών 

 Επύςησ περιλαμβϊνει την εκτροφό ςαλιγκαριών και 
μϐνοπλων.   

 



Μόλυνςη τησ κτηνοτροφίασ ςτο 
περιβάλλον 

 ΟΡΙΜΟ:. Η επιβϊρυνςη του περιβϊλλοντοσ με 
ουςύεσ ό ενϋργειεσ προερχϐμενεσ απϐ ανθρώπινη 
δραςτηριϐτητα, που ϋχουν ωσ αποτϋλεςμα τη 
διατϊραξη τησ ιςορροπύασ των φυςικών 
οικοςυςτημϊτων 

 ΕΙΔΗ:Η μϐλυνςη διακρύνεται ςε τρεισ βαςικϋσ μορφϋσ: 
την ατμοςφαιρικό μϐλυνςη, την μϐλυνςη του νεροϑ, και 
των θαλαςςών και τη μϐλυνςη του εδϊφουσ. 

 



 
 

ΜΟΛΤΝΗ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΠΟ ΣΗΝ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ 
 

 

 

 Ζωοτροφϋσ απϐ ακατϊλληλα υλικϊ 

 τερϊςτιεσ ποςϐτητεσ αποβλότων απϐ τισ 
κτηνοτροφικϋσ μονϊδεσ 

 ρϑπανςη απϐ κτηνοτροφικϋσ εκμεταλλεϑςεισ (π.χ. 
υπερβϐςκηςη) 



ΠΑΣΑΛΗ ΦΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗΝ 
ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ 



ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ 
 Αλλαγό του καταναλωτικοϑ και διατροφικοϑ μοντϋλου 

με περιοριςμϐ τησ υπερκατανϊλωςησ κρϋατοσ. 

 Ο χειριςμϐσ των αποβλότων. 

 Άμεςη και ευρεύα ενημϋρωςη του καταναλωτικοϑ 
κοινοϑ ςχετικϊ με το ϐτι η κτηνοτροφύα ςυμβϊλλει 
ςημαντικϊ με την εκπομπό μεθανύου. 



ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 
 

 

 ΟΡΙΜΟ: Ωσ βιολογικό ποικιλϐτητα, βιοποικιλϐτητα, 
ορύζουμε κυρύωσ το ςϑνολο των γονιδύων, των 
βιολογικών ειδών, των οικοςυςτημϊτων και των 
πολιτιςμών μιασ περιοχόσ 



 
 

ΒΟΚΗΗ ΚΑΙ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 
 Εκτϊςεισ οι οπούεσ δεν ϋχουν καλλιεργηθεύ και δεν 

ϋχουν υποςτεύ κανενϐσ εύδουσ διαχεύριςη, 
καταλαμβϊνονται απϐ εύδη φυτών χαμηλόσ θρεπτικόσ 
και οικονομικόσ αξύασ και τα οπούα, για τουσ ςκοποϑσ 
τησ διαχεύριςησ, χαρακτηρύζονται ωσ «ανεπιθϑμητα». 
Εφαρμογό μϋτριασ ϋνταςησ βϐςκηςησ ςε αυτϋσ τισ 
περιοχϋσ μπορεύ να μειώςει την κυριαρχύα αυτών των 
ειδών και να ευνοόςει την ανϊπτυξη ϊλλων οικολογικϊ 
και οικονομικϊ ςημαντικϐτερων. 
 



ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 
 Εύναι ςαφϋσ ϐτι η διατόρηςη τησ βιοποικιλϐτητασ 

εξαςφαλύζει την ανϊπτυξη βιώςιμων πληθυςμών και 
οικοςυςτημϊτων.  

 Αφοϑ ο "ρϐλοσ" του κϊθε εύδουσ καθώσ και η ςχετικό 
του ςπουδαιϐτητα για τη βιωςιμϐτητα του 
οικοςυςτόματοσ που ςυνθϋτει δεν ϋχουν ακϐμα 
αποςαφηνιςτεύ, ςκϐπιμη εύναι η διατόρηςη των 
υψηλϐτερων δυνατών επιπϋδων βιοποικιλϐτητασ. 



ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΣΗΡΗΗ ΣΗ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ 

 

 εφαρμογό των ορθών διαχειριςτικών δρϊςεων ςτα 
λιβϊδια  

 εφαρμογό ςυςτημϊτων βϐςκηςησ, τα οπούα επιτρϋπουν 
επαρκό περύοδο ανϊκαμψησ τησ βλϊςτηςη 

 η ςωςτό εκτύμηςη των παραγϐντων που επηρεϊζουν τισ 
επιπτώςεισ τησ βϐςκηςησ ςε κϊθε περιοχό (π.χ. 
κλιματικϋσ ςυνθόκεσ) 



Η ΕΠΙΔΡΑΗ ΣΗ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΣΗΝ 
ΧΛΩΡΙΔΑ 

 

 

 ΟΡΙΜΟ ΦΛΩΡΙΔΑ: Φλωρύδα εύναι ο γενικϐσ ϐροσ 
που χαρακτηρύζει το ςϑνολο των φυτών τα οπούα 
φϑονται ςτη γη, ςε αντύθεςη προσ τον ϐρο «πανύδα», 
που αναφϋρεται ςτο ςϑνολο των ζώων. 

 



ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΗ 
 Η  ερημοπούηςη  αποτελεύ  φαινϐμενο για το πώσ η 

κτηνοτροφύα επιδρϊ ςτην χλωρύδα. 

 Η υποβϊθμιςη που προκαλεύται απϐ την ερημοπούηςη 
αφορϊ ςτη μεύωςη ό απώλεια τησ παραγωγικϐτητασ 
των γεωργικών και δαςικών εκτϊςεων, κυρύωσ λϐγω τησ 
διϊβρωςησ που επιφϋρει δραςτικό μεύωςη του βϊθουσ 
και τησ γονιμϐτητασ του εδϊφουσ και τησ βλϊςτηςησ.  

 την Ελλϊδα, η διϊβρωςη του εδϊφουσ προκαλεύται 
κυρύωσ απϐ τα ϑδατα τησ βροχόσ και την υπερβϐςκηςη. 



ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 



ΒΙΟΛΟΓΙΚΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕ 
 Όλο και περιςςϐτεροι αγρϐτεσ πϊντωσ ανόςυχοι για την 

επύδραςη των χημικών ουςιών ςτο περιβϊλλον και ςτισ 
τροφϋσ μασ, μετατρϋπουν τισ καλλιϋργειεσ τουσ ςε 
βιολογικϋσ.  



ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ 
 

 

 Η έννοια τησ διατροφήσ : Διατροφό ονομϊζουμε τον 
τρϐπο θρϋψησ των ζωώκών οργανιςμών που 
προςδιορύζεται με βϊςη την προϋλευςη των τροφών, 
την ςϑςταςη και την  μορφό τουσ. 
 



ΚΡΕΑ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ 
 

 Σο κρϋασ εύναι ϐροσ που αναφϋρεται ςτισ ςϊρκεσ και 
ϊλλα εδώδιμα μϋρη του ςώματοσ των ζώων 
(θηλαςτικών, ψαριών και πουλιών) που 
χρηςιμοποιοϑνται ωσ τροφό του ανθρώπου. 

 Σο κρϋασ δεςπϐζει ςτο «μενοϑ» τησ διατροφόσ μασ και 
ϋχει μεγϊλη ςημαςύα για τη ςωςτό θρϋψη και ανϊπτυξη 
του ανθρώπου. Περιϋχει πρωτεϏνεσ, ςύδηρο, βιταμύνη 
Β12, που λαμβϊνεται μϐνο απϐ ζωικϊ προώϐντα. 



ΘΡΕΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΡΕΑΣΟ 



ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΧΟΙΡΙΝΟΤ ΚΡΕΑΣΟ 



ΘΡΕΠΣΙΚΗ ΑΞΙΑ ΓΑΛΑΚΣΟ 
Σύςταςη γάλακτοσ 
αγελάδοσ 
 1)Λεύκωμα 3,5 γρμ % 
2)Λίποσ 4 γρμ% 
3)Υδατάνθρακεσ 
(λακτόζη) 4,5 γρμ%  
4)Άλατα 0,7 γρμ %  
5)Νερό 87,3% 
6)Θερμίδεσ 65% 
7)Βιταμίνεσ: A, D, E, K, 
όλεσ οι B και 
απειροελάχιςτεσ 
ποςότητεσ C. 
  

 

Σύςταςη γάλακτοσ 
προβάτου 
1)Λεύκωμα 6, 30 γρμ%  
2)Λίποσ 3,8 γρμ% 
3)Υδατάνθρακεσ 
(λακτόζη)  4, 6 γρμ% 
4)Άλατα 0,8 γρμ% 
5)Νερό 66 % 
6)Βιταμίνεσ :Α, D, K, E, 
όλεσ οι Β 
 

Σύςταςη γάλακτοσ 
κατςικιού 
1)Λεύκωμα 3,70 γρμ%  
2)Λίποσ 4,24 γρμ% 
3)Υδατάνθρακεσ 
(λακτόζη) 4,51 γρμ% 
4)Άλατα 0,78 γρμ% 
5)Νερό 77,36% 
6 )Βιταμίνεσ :Α,D,Ε,Κ 
όλεσ οι Β 
 



 
ΕΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 







ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ 


