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Ο 20ος αιώνας, που χαρακτηρίζεται από την άκρατη

εκµετάλλευση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος από

τον άνθρωπο, σηµατοδοτεί την έναρξη µίας περιόδου στηνρ , ηµ η ρξη µ ς ρ η

ιστορία του πλανήτη µας όπου ο άνθρωπος επιδρά στο

Ατµοσφαιρικό Περιβάλλον και συγχρόνως η ίδια η φύσηΑτµοσφαιρικό Περιβάλλον και συγχρόνως η ίδια η φύση

αρχίζει να προειδοποιεί –και µάλιστα πολύ έντονα- για τα

αποτελέσµατα από αυτές τις σοβαρές ανθρωπογενείςαποτελέσµατα από αυτές τις σοβαρές ανθρωπογενείς

επεµβάσεις.

Είναι ο αιώνας της αναγνώρισης της σηµασίας της θέρµανσης

του πλανήτη και της λειψυδρίας, του φωτοχηµικού νέφους και

των αιωρούµενων σωµατιδίων, και γενικά της αναγνώρισης

της δραστικής αλλαγής στη σύσταση της ατµόσφαιρας από τον

άνθρωπο.



Ανθρωπογενείς επιδράσεις στον Ανθρωπογενείς επιδράσεις στον ρ γ ς ρ ςρ γ ς ρ ς
πλανήτη κατά τον 20πλανήτη κατά τον 20οο αιώνααιώνα

• Αύξηση του πληθυσµού στα 6 δις-εκατ. το 1999
µε πρόβλεψη για 10 δις το 2050.µε πρόβλεψη για 10 δις το 2050.

• ∆εκαπλασιασµός της αστυφιλίας – το 50% του
πληθυσµού ζει σε µεγαλουπόλειςπληθυσµού ζει σε µεγαλουπόλεις.

• Το 50% της καλλιεργήσιµης επιφάνειας άλλαξε
ή ό θ ώ δ όχρήση από τις ανθρώπινες δραστηριότητες.

• Τον 20ο αιώνα χρησιµοποιήθηκε δεκαπλάσια
ενέργεια σε σχέση µε αυτήν που είχε
χρησιµοποιηθεί τα προηγούµενα χίλια χρόνια.
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• Ο έ SO ό β ί έ• Οι εκποµπές του SO2 από τη βιοµηχανία έγιναν
διπλάσιες του αθροίσµατος όλων των εκποµπών
από φυσικές πηγέςαπό φυσικές πηγές.

• Αυξήθηκαν οι εκποµπές του ΝΟ στην ατµόσφαιρα
από τα ορυκτά καύσιµα και από την καύση τηςαπό τα ορυκτά καύσιµα και από την καύση της
βιοµάζας, ξεπερνώντας τις εκποµπές από τις
φυσικές πηγές.φ ς ηγ ς

• Τα αέρια του θερµοκηπίου (COCO22,, CHCH44,, NN22OO) που
καλύπτονται από το πρωτόκολλο του Kyoto έχουν
αυξηθεί κατά 70% από το 1970 έως το 2004.

• Ο γεωργικός τοµέας είναι υπεύθυνος για το 13,5%
αυτών των εκποµπών.



Οι παραπάνω αλλαγές ανέδειξαν τα τελευταία 40 χρόνια δύο 
ό βλή λ ή λλ ή άπαγκόσµια προβλήµατα κλιµατικής αλλαγής µε τεράστιες 

διαστάσεις και επιπτώσεις

•Την ενίσχυση του φυσικού φαινοµένου του θερµοκηπίου

•Τη µείωση του όζοντος στη στρατόσφαιρα (τρύπα του 
όζοντος στην Ανταρκτική)όζοντος στην Ανταρκτική)

Έ   λί   λ ή  ά  έ  ό ύξ  Έτσι, το κλίµα του πλανήτη µάς πέρασε από την ψύξη στη 
θέρµανσηθέρµανση..



• Η ύξ έ ί θ ί• Η αύξηση της συγκέντρωσης των αερίων του θερµοκηπίου
προκαλούν την ενίσχυση του φαινοµένου του
θερµοκηπίου.θερµοκηπίου.

• Η γη επιστρέφει ενέργεια, την οποία δέχεται από τον ήλιο,
πίσω στο διάστηµα µε αντανάκλαση του φωτός και µεηµ µ η φ ς µ
εκποµπή θερµότητας.

• Μέρος αυτής της θερµότητας απορροφάται από τα αέρια
του θερµοκηπίου, δεσµευόµενη στην ατµόσφαιρα.

• Έτσι, από την αρχή της βιοµηχανικής περιόδου οι
ανθρωπογενείς εκποµπές προκάλεσαν αύξηση της
συγκέντρωσης των αερίων του θερµοκηπίου µε
αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας της επιφάνειαςαποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας της επιφάνειας
της γης κατά 0.6οC από τα τέλη του 1880.



Πίνακας 1. Εξέλιξη των συγκεντρώσεων των Πίνακας 1. Εξέλιξη των συγκεντρώσεων των 
αερίων του θερµοκηπίου (WRI, 2005)

Αέριο Προ-
βιοµηχανική 

ή (1750)

Σήµερα στην 
τροπόσφαιρα

Αύξηση 
(%)

Συντελεστής 
ισοδυναµίας

εποχή (1750)

CO2 ppm 277 382 + 38 12 pp

CH 600 1728 188 25CH4 ppm 600 1728 + 188 25

N2O ppb 270-290 318 + 13,6 296
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Η ζωική παραγωγή θα επηρεαστεί αρνητικά διότι στις
περιοχές που θα επικρατήσει χαµηλότερο ύψοςπεριοχές που θα επικρατήσει χαµηλότερο ύψος
βροχοπτώσεων ή συνθήκες ξηρασίας θα παρατηρηθεί
µειωµένη παραγωγή ζωοτροφών και βοσκήσιµης ύλης καθώςµ µ η ρ γ γή ζ ρ φ β ή µης ης ς
και άµεσες επιδράσεις από την υψηλή θερµοκρασία και την
ηλιακή ακτινοβολία επί των ζώων.

Η κλιµατική αλλαγή, συνοπτικά, θα επηρεάσει:

• τους µικροβιακούς και µη παράγοντες πουτους µικροβιακούς και µη παράγοντες που
προκαλούν ασθένειες στα ζώα, καθώς και τους
φορείς ασθενειώνφ ρ ς



Τη Τη φυσιολογίαφυσιολογία και και υγείαυγεία των ζώων:των ζώων:

• µειωµένη κατανάλωση τροφής (ενέργειας)

• µειωµένα επίπεδα γλυκόζηςµ µ γ ζης

• µεταβολές στη λειτουργία του ήπατος

• υψηλότερα ποσοστά θνησιµότηταςψη ρ η µ η ς

• µειωµένη ανταπόκριση του ανοσοποιητικού 
συστήµατος

• επέκταση των µολυσµατικών ασθενειών

• υψηλότερη παραγωγή µυκοτοξινών
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Την Την αναπαραγωγικήαναπαραγωγική ικανότητα των ζώωνικανότητα των ζώων

• µικρότερη ανάπτυξη ωοκυττάρωνµικρότερη ανάπτυξη ωοκυττάρων

• αυξηµένη εµβρυική θνησιµότητα

• µειωµένη εκδήλωση οίστρου• µειωµένη εκδήλωση οίστρου

• χαµηλότερα ποσοστά σύλληψης

• ό  θ ό  ά ξ  β ύ• µικρότερος ρυθµός ανάπτυξης εµβρύων

• µειωµένη γονιµότητα
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τη γαλακτοπαραγωγή

• ποσότητα γάλακτος
• χηµική σύσταση γάλακτος
ιδιαίτερα στις υψιπαραγωγικές αγελάδες

Σε πολλά µέρη του πλανήτη προβλέπεται ότι τα ζώα
θα υποστούν θερµικό stress, τουλάχιστον ένα µέρος

ότου χρόνου.

Θεωρείται ότι τα αιγοπρόβατα δεν θα επηρεαστούν
τόσο πολύ λόγω της µεγάλης προσαρµοστικότητάς

θ ό βάλλ
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τους στο θερµό περιβάλλον



Συστατικά µέρη του τοµέα τηςΣυστατικά µέρη του τοµέα της 
Ζωικής Παραγωγής

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Εξο λ σ ού

ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Εξοπλισµού,
ζωοτροφών

πρόσθετων υλών,
φαρµάκων κ λ π

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ
Εκτροφή ζώων

φαρµάκων, κ.λ.π.

ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ
Παραγωγικό σύστηµα

ΝΕΡΟ Κτηνοτροφικά Κτηνοτροφικά 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ

απόβλητα προϊόντα

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ζωικών
προϊόντων
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Σχετική κατανοµή των παραγόµενων αερίων Σχετική κατανοµή των παραγόµενων αερίων 
του θερµοκηπίου, σε ισοδύναµα CΟ2, κατά 

µήκος της τροφικής αλυσίδας

Παραγωγή CO2 : 7,1 δις-τόνοι (ισοδύναµα CO2)

18% του συνόλου των αθρωπογενών αερίων εκποµπών 
(CO2 + CH4 + N2O)

2/3 από εκτατικά συστήµατα παραγωγής2/3 από εκτατικά συστήµατα παραγωγής
1/3 από εντατικά συστήµατα παραγωγής

(ποικίλη συµµετοχή διαφόρων χωρών π.χ. Βραζιλία 60%)

• Χρήσεις γης και αλλαγές χρήσης γης:                      36%
• Παραγωγή ζωοτροφών:                                           7%Παραγωγή ζωοτροφών:                                           7%
• Ζωικό κεφάλαιο:                                                    25%
• ∆ιαχείριση αποβλήτων κτηνοτροφικών µονάδων:      31%
• Επεξεργασία και µεταφορά ζωικών προϊόντων:           1%



Η ζωική παραγωγή είναι υπεύθυνη για το:
9% CO- 9% του CO2

- 37% του CH4

- 65% του Ν2Ο
Μηρυκαστικά: 55% των ΑΘ (ισοδύναµο CO2)Μηρυκαστικά: 55% των ΑΘ (ισοδύναµο CO2)

Στη  ζωική παραγωγή χρεώνονται:
όλ δά ύ έ- µόλυνση του εδάφους, νερού, αέρα

- αύξηση της συγκέντρωσης κάποιων Θ.Σ.
- µείωση δασικών εκτάσεων
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Εφαρµοζόµενα συστήµατα εκτροφής ζώων

ΕΚΤΑΤΙΚΑ (διατροφή ζώων σχεδόν αποκλειστικά σε

φυσικές βοσκήσιµες εκτάσεις-ασήµαντες εισροές).

ΜΙΚΤΑ (διατροφή ζώων σε φυσικές ή τεχνητές

βοσκήσιµες εκτάσεις και συµπληρωµατική διατροφή στοβοσκήσιµες εκτάσεις και συµπληρωµατική διατροφή στο

στάβλο – εισροές µέσες έως υψηλές)

ΕΝΤΑΤΙΚΑ (διατροφή ζώων κυρίως στο στάβλο –ΕΝΤΑΤΙΚΑ (διατροφή ζώων κυρίως στο στάβλο

εισροές υψηλές έως και πάρα πολύ υψηλές)

Περιοχές εφαρµογής: ΕΚΤΑΤΙΚΑ σε µη ανεπτυγµένες και σε αναπτυσσόµενες
ώ ΜΙΚΤΑ ό έ ΕΝΤΑΤΙΚΑ ί
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χώρες, ΜΙΚΤΑ σε αναπτυσσόµενες και ανεπτυγµένες, ΕΝΤΑΤΙΚΑ κυρίως σε
ανεπτυγµένες χώρες



Εκτρεφόµενος ζωικός πληθυσµός
(Steinfeld κ ά 2006)(Steinfeld, κ.ά., 2006)

Περιοχή
Είδος ζώου (x 000 κεφαλές)

Περιοχή Βοοειδή1 Αιγοπρ/τα1 Χοίροι Πτηνά

Ανεπτυγµένες 
χώρες

326830 400.136 285.215 4.518.867
χώρες
Αναπτυσσόµενες 
χώρες

983.781 1.322.038 632.420 10.627.741
χ ρ ς
Παγκόσµια 1.310.611 1.722.175 917.635 15.146.608

Παραγόµενα κτηνοτροφικά προϊόντα (εκατ. τόνοι)1ρ γ µ η ρ φ ρ ( )

Κρέας 
(σύνολο:247,3)

60,7 11,7 95,2 79,7

Γάλα 594,5

Αυγά 58,9

1Βοοειδή: 1.522.005, αιγοπρόβατα: 1.851.394, σύνολο κρέατος: 260.098,
γάλα:622.141, αυγά: 62.973, πηγή: FAOSTAT (Yearbook 2006)



Προβλέψεις για την κατανάλωση ζωικώνΠροβλέψεις για την κατανάλωση ζωικών 
προϊόντων

Αναπτυσσόµενες 
χώρες

Ανεπτυγµένες 
χώρες

Τρόφιµο 2002 2015 2030 2002 2015 2030
Κρέας 28 32 37 78 83 89ρ ς
(kg/άτοµο/έτος)
Γάλα 46 55 66 202 203 209
(kg/άτοµο/έτος)
Κρέας (εκατ. τον.) 137 184 252 102 112 121ς ( )

Γάλα (εκατ. τον.) 222 323 452 265 273 284
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Πληθυσµοί ζωικού κεφαλαίου κατά είδος µε τη βιοµάζα τους και oι 
υπολογισθείσες ποσότητες CO2που εκπέµπονται µέσω της 2

εκπνοής των ζώων (FAO, 2006)

Σύνολο Βιοµάζα εκατ. τόνους Εκπεµπόµενο CO2

Είδος Ζώου

Σύνολο 
παγκοσµίως

Εκατ. κεφαλές

Βιοµάζα εκατ. τόνους Εκπεµπόµενο CO2

ΣΒ* % Εκατ. 
τόνους

% Kg CO2/ 
kg ΣΒ

Βοοειδή 1522 501 71.78 1906 60.30 3.80

Αιγοπρόβατα 1851.4 47.3 6.78 514 16.26 10.87

Καµήλες 19 5.3 0.76 18 0.57 3.40

Μόνοπλα 55 18.6 2.66 71 2.25 3.80

Χοίροι 917.64 92.8 13.30 590 18.66 6.36

Πτηνά 15146.61 33.0 4.72 61 1.93 1.85

Σύνολο 19511.65 698 100.00 3161 100 X =4.52

* ΣΒ: σωµατικό βάρος

Το εκπνεόµενο CO2 από τα ζώα ανακυκλώνεται ταχέως µέσω της φωτοσύνθεσης και
γι’ αυτό θεωρείται ότι δεν συµβάλει στα αέρια του θερµοκηπίου



Ετήσια ποσότητα παραγόµενου CH4 παγκοσµίως από την πέψη και τα 
όβλ ά ίδ ζώ ό ύ (FAO 2006)απόβλητα ανά είδος ζώου και παραγωγικό σύστηµα (FAO, 2006)

CH4 από την πέψη CH4 από τα Σύνολο CH4

Είδος ζώου
4 η ψη 4

απόβλητα
4

Εκατ. τον. % Εκατ. τον. % Εκατ. τον %

Β δή 08 8 68 83 44 0 82 91 80 38Βοοειδή 75.08 87.68 7.83 44.70 82.91 80.38
Αιγοπρόβατα 9.44 11.02 0.34 1.94 9.78 9.4
Χοίρο 1 11 1 30 8 38 47 83 9 49 9 2Χοίροι 1.11 1.30 8.38 47.83 9.49 9.2
Πτηνά - - 0.97 5.53 0.97 0.9
Σύνολο 85 63 100 17 52 100 103 15 100Σύνολο 85.63 100 17.52 100 103.15 100
Παραγωγικό σύστηµα
Εκτατικό 29 58 34 55 0 77 4 40 30 35 29 42Εκτατικό 29.58 34.55 0.77 4.40 30.35 29.42
Μικτό 55.02 64.25 12.27 70.00 67.29 65.24
Εντατικό 1.03 1.20 4.48 25.60 5.51 5.34α ό 03 0 8 5 60 5 5 5 3



Methane excretion per kg milk in relation to daily milkMethane excretion per kg milk in relation to daily milk 
yield (Kirchgessner et al., 1991)

20



Ετήσια εκπεµπόµενη ποσότητα Ν2Ο παγκοσµίως από 
 δ ί   βλή  ά ίδ  ζώ    τη διαχείριση των αποβλήτων ανά είδος ζώου και  

παραγωγικό σύστηµα (FAO, 2006)

Είδος ζώου Ν2Ο εκατ. τόνους %
Βοοειδή 2 22 60 00Βοοειδή 2.22 60.00
Αιγοπρόβατα 0.68 18.38
Χοίροι 0.44 11.89
Πτηνά 0.36 9.73
Σύνολο 3.70 100.00
Παραγωγικό σύστηµα
Εκτατικό 0.90 24.32
Μικτό 2.52 68.11
Εντατικό 0.28 7.57



Μέτρα µείωσης παραγόµενου CHΜέτρα µείωσης παραγόµενου CH4

•Εφαρµογή εντατικότερου συστήµατος εκτροφής
περισσότερες συµπυκνωµένες ζωοτροφές- περισσότερες συµπυκνωµένες ζωοτροφές                 
(ΧΖ:ΣΖ, NDF: άµυλο)
σιτηρέσια υψηλότερης πεπτικότητας- σιτηρέσια υψηλότερης πεπτικότητας

•Μ ί θ έ•Μείωση µεθανογένεσης µε:
- προσθήκη λίπους και πολυακόρεστων λιπαρών οξέων

ί ό ώ ώ έ- χρησιµοποίηση πρόσθετων υλών (οργανικών  οξέων, 
φυτικών εκχυλισµάτων, προβιοτικών κ.ά.)
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∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2)∆ιοξείδιο του άνθρακα (CO2)

• Το CO που προέρχεται από τα ζώα χρησιµοποιείται• Το CO2 που προέρχεται από τα ζώα χρησιµοποιείται
άµεσα από τα φυτά για σύνθεση οργανικής ύλης.

• Το πρωτόκολλο του Kyoto δεν θεωρεί ότι το CO2 που
προέρχεται από τα ζώα αποτελεί πηγή περιβαλλοντικήςρ ρχ ζ ηγή ρ β ής
επιβάρυνσης.

• 9% του CO2 από τη ζωική παραγωγή.

• 75% από την παραγωγή ενέργειας.
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• Ζωική παραγωγή υπερβόσκηση υποβάθµιση• Ζωική παραγωγή υπερβόσκηση υποβάθµιση 
βοσκότοπων µειωµένη βλάστηση µειωµένη 
απορρόφηση CO2 περίσσεια CO2 στη βιόσφαιρααπορρόφηση CO2 περίσσεια CO2 στη βιόσφαιρα

• Κοπή των δασών για να ελευθερωθούν εκτάσεις για 
καλλιέργεια και παραγωγή ζωοτροφώνκαλλιέργεια και παραγωγή ζωοτροφών

Κ και Ν Αµερική: 415 εκατ στρέµµατα δάσους το 1990Κ. και Ν. Αµερική: 415 εκατ. στρέµµατα δάσους το 1990
587    »         »            »     το 2000

(+ 41 5%)
24
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Ποσοστό χρησιµοποίησης Ν ζωοτροφώνΠοσοστό χρησιµοποίησης Ν ζωοτροφών

- φυτοφάγα ζώα  : 14%
χοίροι : 20%- χοίροι               : 20% 

- πτηνά               : 34%

• Ένα σηµαντικό ποσοστό αποτελεί οργανικό
λίπασµα (επαναχρησιµοποιείται από τα φυτά)λίπασµα (επαναχρησιµοποιείται από τα φυτά).

• Τ 20% βάλλ έ ώ• Το 20% αποβάλλεται µέσω την κτηνοτροφικών
προϊόντων
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Υπολογίζεται ότι:

ί   Ν  ώ   ί  ά 1% µείωση των Ν-χων ουσιών του σιτηρεσίου κατά 1% 
συνεπάγεται µείωση:

• των Ν-χων ουσιών των περιττωµάτων κατά 10%
• της ΝΗ κατά 10%• της ΝΗ3 κατά 10%
• της κατανάλωσης νερού κατά 3%
• ό βλή ά 5%• του όγκου των αποβλήτων κατά 5%
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Ν κόπρου (NS)
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Κατακρατηθέν Ν (ΝS)*
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Καταναλωθέν Ν (g/ηµέρα) 61 51 54 41 46 50

0
16,5 14,5 12,5

Επίπεδο αζωτούχων ουσιών σιτηρεσίου (%)
Καταναλωθέν Ν (g/ηµέρα) 61,51 54,41 46,50

Αποβληθέν Ν ούρων (g/ηµέρα) 27,20 21,12 14,42

Αποβληθέν Ν κόπρου (g/ηµέρα) 10,71 10,76 10,08

Κατακρατηθέν Ν (g/ηµέρα) 23,60 22,53 22,00

Σχετική τιµή συνολικά 
αποβληθέντος Ν 100% 84% 65%β η ς
(κόπρου + ούρων)

∆ιάγραµµα 3

27
Επίδραση επιπέδου αζωτούχων ουσιών του σιτηρεσίου στη χρησιµοποίηση του
αζώτου (Ν) από παχυνόµενους χοίρους (Canh et al., 1998)



∆ιαχείριση αποβλήτωνχ ρ η β ή
(κόπρος, ούρα, στρωµνή, υγρά πλύσης)

ό ό ύ
ανοργανοποιείται

Οργανικό Ν κόπρου και ούρων                         ΝΗ3, 
ΝΗ4

+                             υπόστρωµα για παραγωγή Ν2Ο.

ργ

Κατά την αποθήκευση των αποβλήτων µόνο µικρό
ποσοστό του Ν µετατρέπεται σε Ν2Ο, που εξαρτάται
από :

- το σύστηµα αποθήκευσης και διαχείρισης
- τη θερµοκρασία

ί- την υγρασία
- τη διάρκεια αποθήκευσης
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• Το 25-40% της ΝΗ3 αποβάλλεται κατά την
αποθήκευση

• Το 20-60% της ΝΗ3 αποβάλλεται κατά τη διασπορά
στους αγρούς

ύ ά ί• Το 20% του αµµωνιακού Ν των περιττωµάτων είναι
πτητικό

• Παραγόµενη ΝΗ από το ζωικό κεφάλαιο• Παραγόµενη ΝΗ3 από το ζωικό κεφάλαιο
- τέλος 19ου αιώνα 19 εκατ. τόνοι
- 1990 57 εκατ. τόνοι1990 57 εκατ. τόνοι
- 2050 116 εκατ. τόνοι

λόγω: - αύξησης ζωικού κεφαλαίουγ ξη ης ζ φ
- πλουσιοτέρων σιτηρεσίων σε Ν-χες ουσίες
- εντατικότερου συστήµατος εκτροφής
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ή 8 k 00%Τροφή: 8,7 kg Ν = 100%

Πρωτεΐνη στους 
ιστούς του 
χοίρου 

2 9kg = 33%

Ούρα
4,4 kg = 51%

Κόπρος
1,4 kg = 16%

2,9kg = 33%

Απόβλητα χοιροστασίου
4,4 + 1,4 = 5,8 kg = 67%

NH3 στον αέρα ∆ιασπορά στο 3
3,0 kg = 35% έδαφος

2,8 kg = 32%

∆ιάγραµµα 5
Κατανοµή του καταναλωθέντος Ν από έναν παχυνόµενο χοίρο ΣΒ 108 kg
σε χρησιµοποιηθέν (σωµατική πρωτεΐνη) και αποβληθέν (κόπρος και

30

ούρα)



Εποµένως:

• Σηµαντική παρέµβαση για τη µείωση των
εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου από τηε οµ ώ αερ ω ου θερµο η ου α ό η
ζωική παραγωγή αποτελεί η σωστή
αποθήκευση και η εν γένει ενδεδειγµένη
διαχείριση των αποβλήτων των
κτηνοτροφικών µονάδων

• Οι εντατικού τύπου εκτροφές πρέπει να
ύ ί ύ ύεπενδύσουν σε τεχνολογία (κλειστού τύπου

δεξαµενές) για ελεγχόµενη αναερόβια ζύµωση
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∆ιαπιστώσεις∆ιαπιστώσεις

ά ώ έ ά όΤα παραγωγικά ζώα εκπέµπουν µεγάλες ποσότητες
αερίων (CH4, CO2, N2O, NH3) που προκύπτουν από τις
ζυµώσεις της τροφής στο πεπτικό τους σύστηµα καιζυµώσεις της τροφής στο πεπτικό τους σύστηµα και
από την αποθήκευση και διαχείριση των περιττωµάτων
τουςτους

Η υπερβόσκηση των βοσκοτόπων και η κοπή τωνΗ υπερβόσκηση των βοσκοτόπων και η κοπή των
δασών µειώνει τη δυνατότητα του φυσικού
οικοσυστήµατος να απορροφήσει το απελευθερούµενοοικοσυστήµατος να απορροφήσει το απελευθερούµενο
CO2 από τα ζώα
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• οι διαθέσιµοι φυσικοί νοµευτικοί πόροι

• το είδος του εκτρεφόµενου ζώου

• το µέγεθος των κτηνοτροφικών µονάδωντο µέγεθος των κτηνοτροφικών µονάδων

• το εφαρµοζόµενο παραγωγικό σύστηµα

• η εξάρτησή του από ζωοτροφές που παράγονται                        
τοπικά  ή µεταφέρονται από απόσταση

• ο τρόπος αποθήκευσης και διαχείρισης των αποβλήτων

αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες που επηρεάζουν
σηµαντικά το είδος και τον όγκο των παραγόµενων αερίων

33



Προτάσειςρ ς

1. Εφαρµογή στρατηγικής η οποία αποβλέπει στην επιλογή1. Εφαρµογή στρατηγικής η οποία αποβλέπει στην επιλογή

υψιπαραγωγικών αγελάδων γαλακτοπαραγωγής οι οποίες θα

εκτρέφονται εντατικά µε υψηλό ποσοστό ΣΖ (για µείωση CH ) οιεκτρέφονται εντατικά µε υψηλό ποσοστό ΣΖ (για µείωση CH4) οι

οποίες θα παράγονται κατά το δυνατόν πλησιέστερα στην εκτροφή.

2. Βελτίωση της διατροφής των ζώων, ιδιαίτερα των εντατικού και

βιοµηχανικού τύπου εκτροφών, µε χορήγηση ισόρροπων

σιτηρεσίων υψηλής πεπτικότητας και πρωτεϊνών υψηλής βιολογικής

αξίας, ώστε τα περιττώµατά τους να προκαλούν την ελάχιστη

δυνατή περιβαλλοντική επιβάρυνση (µείωση Ν και CH4).
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3. Χρησιµοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας για το

χειρισµό των κτηνοτροφικών αποβλήτων ώστε να

µειωθούν σηµαντικά τα εκπεµπόµενα αέρια (CH4, CO2,µειωθούν σηµαντικά τα εκπεµπόµενα αέρια (CH4, CO2,

N2O, NH3).

4 Βελτίωση της προστασίας των “άγριων” περιοχών και4. Βελτίωση της προστασίας των άγριων περιοχών και

εµπλοκή των κτηνοτρόφων στην προστασία και

διατήρηση των περιοχών αυτών.
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ΣυµπέρασµαΣυµπέρασµα

Οι παρεµβάσεις σε επίπεδο παραγωγικής µονάδας

( ή άλλ ) ύ(κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης) µπορούν να

µειώσουν, ή τουλάχιστον να µην αυξήσουν περαιτέρω,

τα εκπεµπόµενα ανεπιθύµητα αέρια που επιβαρύνουν

τη βιόσφαιρα, δεδοµένου ότι είναι διάσπαρτες σχεδόντη βιόσφαιρα, δεδοµένου ότι είναι διάσπαρτες σχεδόν

σε όλες τις περιοχές της γης σε αντίθεση µε τις

β έ ί ί λύ όβιοµηχανικές οι οποίες είναι πολύ περισσότερο

συγκεντρωµένες σε ορισµένες περιοχές.
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