
      ΑΦΙ ΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙ ΚΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙ ΑΣ

       . . .ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙ ΣΤΗΜΙ ΟΥ Ι ΩΑΝΝΙ ΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε Ρ Τ

     ,      '  Ο δρόμος της έρευνας εί ναι σι ωπηλός επί πονος και μακρύς και γι αυτό

            εί ναι μεγάλη τι μή γι α εμάς να τον ανι χνεύουν και να τον προβάλλουν και

         μαζί μας να προβάλλονται οι συνοδοι πόροι μας παραγωγοί και οι

.         επι χει ρήσει ς Τα εργαστήρι α Υγεί ας των ζώων Υγι ει νής και Ποι ότητας

    ,   Τροφί μων και Επι στήμης Ζωι κής Παραγωγής Δι ατροφής και

     .    Βι οτεχνολογί ας του Τμήματος Γεωπονί ας του Π Ι ωαννί νων στην Άρτα

        εί ναι στην αι χμή της έρευνας και αποτελούν συνεργάτες μεγάλων

    ,   ελληνι κών επι χει ρήσεων του Αγροδι ατροφι κού τομέα ώστε η

         προωθητι κή τους δύναμη γι α την κτηνοτροφί α και τα ελληνι κά τρόφι μα

        να χτί ζει μαζί με άλλες ερευνητι κές ομάδες τα πρότυπα

παραγωγι κά   .  συστήματα του αύρι ο

       Ευχαρι στούμε αμέτρητους φί λους και ερευνητές από το Αρι στοτέλει ο

 ,    ,   Πανεπι στήμι ο Θεσσαλονί κης το Πανεπι στήμι ο Θεσσαλί ας το Γεωπονι κό

 ,     ,  Πανεπι στήμι ο Αθηνών το Κ αποδι στρι ακό Πανεπι στήμι ο Αθηνών το

 ,    - ,    Δημοκρί τει ο Πανεπι στήμι ο τον ΕΛ ΓΟ ΔΗΜΗ ΤΡ Α γι ατί οι επι στημονι κές

   ,         παρέες κάνουν τη δι αφορά δεν σβήνουν το φως αλλά προχωρούν ως το

,           τέλος τρέχουν αυτόν το μαραθώνι ο δί χως κάματο γι α το καλό ξ ημέρωμα

         ,όλων των Ελλήνων κτηνοτρόφων και της βαρι άς βι ομηχανί ας της χώρας

 ,       της αγροδι ατροφής συνδημι ουργώντας σταθερά τα νέα δεδομένα γι α

       ,   ,την κτηνοτροφί α της χώρας ώστε να εί ναι παρούσα υψ ηλού κύρους

  .και νοτόμα και ανταγωνι στι κή



 . .        Η ΕΡ Τ παρουσί ασε το ερευνητι κό έργο της κατεύθυνσης ζωι κής

        παραγωγής του Τμήματος Γεωπονί ας στην Άρτα με τρι ήμερη επί σκεψ η

        και προβολή των εμβληματι κών του προγραμμάτ ων που αφορούν τη

      ,  μεί ωση του περι βαλλοντι κού αποτυπώματος στη ζωι κή παραγωγή τη

   ,     antibioticβι ολει τουργι κή δι ατροφή των Ζώων την ανάπτυξ η συστημάτ ων

free,       την ανάπτυξ η μονοποι κι λι ακών τυρι ών παραδοσι ακών φυλών

       προβάτ ων της Ηπεί ρου και την και νοτόμο ιχνηλασι μότητα της

    .     αυθεντι κότητας των τροφί μων ζωι κής προέλευσης Σταθερά κοντά μας οι

  ,     ,πτηνοτροφι κές επι χει ρήσει ς Μίχα ο Πτηνοτροφι κός Σ υνεται ρι σμός Άρτας

      ,  ο Αγροτι κός Πτηνοτροφι κός Σ υνεται ρι σμός Ι ωαννί νων η ΠΙΝ ΔΟΣ όλοι

         δουλεύοντας με ζήλο γι α το Ελληνι κό κοτόπουλο με τη δι εθνή

        .αναγνώρι ση και γι α τα φυσι κά τρόφι μα της νέας γενι άς



E     .      υχαρι στούμε τον καλό δημοσι ογράφο κ Γι άννη Δάρρα που μας ενέταξ ε

            στους συν ανθρώπους γι α τη δουλει ά μας και την κοι νωνί α και στο in the

box        της έρευνας γι α το κυρί αρχο αποτύπωμα της Ελληνι κής

      κτηνοτροφί ας και των εξ ατομι κευμένων τροφί μων υψ ηλής προστι θέμενης

         αξ ί ας γι α την πρεμι έρα της παρουσί ασής μας στην Ελληνι κή δημόσι α

.  τηλεόραση

      Αφορμή απετέλεσαν τα ερευνητι κά μας έργα Innotrition  και Ιnnochicken

   με το Πανεπι στήμι οAldo Moro  του Bari,  το E   θνι κό Ερευνητι κό Σ υμβούλι ο



  (της Ιταλί ας CNR-ISPA),     . . .,   το Τμήμα Κτηνι ατρι κής του Α ΠΘ το Τμήμα

      Αγροτεχνολογί ας του Πανεπι στημί ου Θεσσαλί ας και το Επι μελητήρι ο

.   Άρτας


