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Προοπτικές για την ελληνική 
χοιροτροφία και τον τομέα του 

ελληνικού χοιρινού κρέατος

ΠΡΟΤΥΠΟ AGRO 8



1
Ποιες μελλοντικές 
προκλήσεις καλύπτει το 
πρότυπο Agro 8 στον τομέα 
της πρωτογενούς 
παραγωγής?

Πώς δίνει τη δυνατότητα 
βελτίωσης των 
υφιστάμενων πρακτικών 
σε επίπεδο εκτροφής?

2
Πώς βελτιώνει τη θέση του 
ελληνικού χοιρινού κρέατος στην 
εγχώρια αγορά σε σύγκριση και με 
το εισαγόμενο χοιρινό κρέας, 
λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα 
επιλογών του σύγχρονου 
καταναλωτή?
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Ποιες μελλοντικές προκλήσεις καλύπτει το 
πρότυπο Agro 8 στον τομέα της πρωτογενούς 

παραγωγής?

Πρότυπο – πρόγραμμα ομαλής προσαρμογής των υφιστάμενων χοιροτροφικών
εκμεταλλεύσεων χωρίς σημαντικές μεταβολές και δαπάνη για μετασχηματισμό των 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού.

Πρότυπο που πρέπει να αποσκοπεί σε άμεσο όφελος για τον χοιροτρόφο, αλλά και την 
υπόλοιπη αλυσίδα παραγωγής χοιρινού κρέατος

Πρότυπο που συμβαδίζει με τις σύγχρονες επιστημονικές προσπάθειες της ΕΕ για τη 
μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών στα παραγωγικά ζώα.

“The key to reducing the need for antibiotics in the pig sector is improving the pig health.”
(Christelle Fablet, Coordinating Expert, EIP-AGRI Focus Group on Animal Husbandry)
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Πώς δίνει τη δυνατότητα βελτίωσης των 
υφιστάμενων πρακτικών σε επίπεδο εκτροφής?

Πρότυπο που στηρίζεται σε βασικούς κανόνες:

Ορθής διατροφής με >70% δημητριακούς καρπούς

Πρόληψης παθολογικών καταστάσεων ως βασικό πυλώνα για τη μείωση των θεραπευτικών 
παρεμβάσεων. Το πρότυπο τοποθετεί το εμβολιακό πρόγραμμα των εκτροφών, τις μεταφυλακτικές
αντιπαρασιτικές αγωγές και τη χρήση νεότερων εναλλακτικών προϊόντων (προβιοτικών, 
πρεβιοτικών, phytogenics κλπ) σε βασικό άξονα αντιμετώπισης υφιστάμενων ή νέων προκλήσεων 
για την υγεία των χοίρων σε επίπεδο εκτροφής.

Βιοασφάλειας και τήρησης των κανόνων ευζωίας ως βασικό πυλώνα διασφάλισης του 
υψηλού επιπέδου υγείας σε επίπεδο εκτροφής.

Διενέργειας τακτικών ελέγχων και αναλύσεων του τελικού προϊόντος για τη διασφάλιση των 
απαιτήσεων του προτύπου και των αντίστοιχων απαιτήσεων του σύγχρονου καταναλωτή.
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Πώς βελτιώνει τη θέση του ελληνικού χοιρινού κρέατος 
στην εγχώρια αγορά σε σύγκριση και με το εισαγόμενο 

χοιρινό κρέας, λαμβάνοντας υπόψη την πληθώρα επιλογών 
του σύγχρονου καταναλωτή?

Ο σύγχρονος καταναλωτής έχει άμεση πρόσβαση σε πληθώρα διατροφικών πληροφοριών 
όπως επίσης και σε μια εκτεταμένη ποικιλία χοιρινού κρέατος και προϊόντων από χοιρινό 
κρέας. Συνεπώς η παροχή καινοτόμων και πιστοποιημένων διατροφικών προϊόντων με 
έμφαση και στον τόπο παραγωγής αποκτά ιδιαίτερη αξία.

Ένα νέο ξεχωριστό ελληνικό χοιρινό κρέας.  Ένα προϊόν που διαφοροποιείται σημαντικά σε 
επίπεδο πιστοποίησης του ελέγχου της συνολικής αλυσίδας παραγωγής και επεξεργασίας-
εμπορίας από «το στάβλο στο πιάτο» του καταναλωτή, σε σύγκριση με την υφιστάμενη 
κατάσταση.

Προσφέρεται ένα Πιστοποιημένο χοιρινό κρέας στους καταναλωτές που πραγματικά 
ενδιαφέρονται για ένα υψηλής ποιότητας και διασφαλισμένης ιχνηλασιμότητας ελληνικό 
χοιρινό κρέας. 



ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΑΣΣΗΣ
Επίκουρος Καθηγητής Παθολογίας και Φυσιοπαθολογίας της Αναπαραγωγής του Χοίρου

Κλινική Παραγωγικών Ζώων

Τμήμα Κτηνιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7

