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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Ζ πξνβαηνηξνθία, , ζηελ Κχπξν απνηειεί απφ 

αξραηνηάησλ ρξφλσλ έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θιάδνπο 

ηεο θηελνηξνθίαο. Τα πξφβαηα αμηνπνηνχλ ηε βιάζηεζε, ηηο 

βνζθέο θαη φια ηα ππνπξντφληα ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ 

πνπ δελ αμηνπνηνχληαη απφ ηα άιια είδε δψσλ ζπκβάιινληαο 

έηζη πάξα πνιχ ζηελ αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θαηνίθσλ 

ηνπ λεζηνχ καο. Πέξα απφ απηφ φκσο παξέρεηαη πιήξεο 

απαζρφιεζε ζε 3.000 πεξίπνπ νηθνγέλεηεο, πνπ θαηέρνπλ 

325.000 αηγνπξφβαηα θαη κεξηθή απαζρφιεζε ζε άιιεο 6.000 

άηνκα, πνπ θαηέρνπλ γχξσ ζηηο 50.000 αηγνπξφβαηα.  

ΑΝΑΓΚΑΗΔ ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΗΓΡΤΖ ΜΟΝΑΓΑ 

ΠΡΟΒΑΣΧΝ 

Ζ πξνβαηνηξνθία γηα λα επηβηψζεη ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη 

παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

1)ΔΚΣΑΔΗ ΓΗΑ ΒΟΚΖΖ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΥΟΝΓΡΟΔΗΓΧΝ 

ΣΡΟΦΧΝ 

  Ζ χπαξμε κφληκσλ απηνθπψλ βνζθφηνπσλ ή εθηάζεσλ πνπ 

θαιιηεξγνχληαη κε  ζηηεξά θαη αμηνπνηνχληαη κφλν φηαλ βνζθεζνχλ κε 

αηγνπξφβαηα, ζεσξείηαη βαζηθή πξνυπφζεζε. Ζ νηθφζηηε 

αηγνπξνβαηνηξνθία ,δειαδή ε δηαηξνθή κέζα ζηελ θάξκα, είλαη 

αζχκθνξε, επηβηψλεη φηαλ ηα δψα είλαη πνιχ παξαγσγηθά θαη εμαζθείηαη 

ζαλ δεχηεξε εξγαζία. 

2)ΑΓΑΠΖ ΚΑΗ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΣΧΝ ΕΧΧΝ 

 Ο πξνηηζέκελνο λα αζρνιεζεί κε ηελ αηγνπξνβαηνηξνθία, πξέπεη λα 

γλσξίδεη απφ αηγνπξφβαηα θαη λα ηνπ αξέζνπλ θαη λα αγαπά ηα δψα γηα 



 
 

λα κπνξέζεη λα αγαπήζεη θαη ην επάγγεικα. Γελ πξέπεη λα ζηεξίδεηαη 

κφλν ζην νηθνλνκηθφ θέξδνο πνπ ππνινγίδεη πσο ζα απνθνκίζεη απφ ηελ 

κνλάδα πνπ ζα δεκηνπξγήζεη. 

3)ΤΠΑΡΞΖ ΕΧΧΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΦΖΛΧΝ ΑΠΟΓΟΔΧΝ 

  Ζ εμεχξεζε δψσλ αλαπαξαγσγήο κε ςειέο απνδφζεηο απφ ηελ αξρή 

ηεο δεκηνπξγίαο ηεο κνλάδαο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν θαη δελ πξέπεη γηα 

θαλέλα ιφγν λα παξαγλσξίδεηαη. Καιχηεξα είλαη λα μεθηλήζεη έλαο ηελ 

κνλάδα ηνπ κε ιίγα δψα αιιά παξαγσγηθά, πνπ ζα δψζνπλ απνγφλνπο κε 

ςειέο απνδφζεηο, παξά κε πνιιά δψα ρακειψλ απνδφζεσλ. 

4)ΤΠΑΡΞΖ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

  Ζ χπαξμε νηθνγελεηαθψλ ρεξηψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ 

κε άιιν ηξφπν, φπσο π.ρ. ε κεξηθή απαζρφιεζε κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

πνπ αζρνινχληαη ζε άιια επαγγέικαηα, ή ε κεξηθή απαζρφιεζε ησλ 

καζεηψλ. Ζ πιεξσκή εξγαηηθψλ γηα θξνληίδα θαη πεξηπνίεζε ησλ δψσλ 

είλαη αζχκθνξε θάησ απφ ηηο ζπλζήθεο πνπ δηαηεξνχληαη ηα 

αηγνπξφβαηα ζηελ Κχπξν γη’ απηφ θαη πξέπεη λα απνθεχγεηαη.  

5)ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΥΧΡΟ ΓΗΑ ΑΝΔΓΔΡΖ ΣΧΝ 

ΤΠΟΣΑΣΗΚΧΝ 

Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ρψξνπ κε ζθνπφ ηελ αλέγεξζε ησλ 

ππνζηαηηθψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα αθφινπζα: 

 Σνπνζεζία  

Ζ ηνπνζεζία πνπ επηιέγεηαη πξέπεη λα γεηηληάδεη κε εθηάζεηο γηα 

βφζθεζε ησλ πξνβάησλ, αιιά ηαπηφρξνλα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ην 

θφζηνο  κεηάβαζεο ηνπ θηελνηξφθνπ απφ ηελ θαηνηθία ηνπ πξνο ηνλ 

ηφπν εξγαζίαο θαη αληίζηξνθα. Τν ηδεψδεο βέβαηα είλαη φηαλ ηα 



 
 

ππνζηαηηθά θαη ε θαηνηθία δηακνλήο ηνπ θηελνηξφθνπ βξίζθνληαη καδί 

ζηνλ ίδην ηφπν. 

 Νεξό 

Ζ χπαξμε ηθαλνπνηεηηθήο πνζφηεηαο θαη θαιήο πνηφηεηαο λεξνχ γηα 

ηελ χδξεπζε ησλ δψσλ θαη γηα ηελ θαζαξηφηεηα ησλ δνρείσλ θαη ηνπ 

ρψξνπ αξκέγκαηνο ησλ δσψλ είλαη απαξαίηεηε. Ζ χπαξμε άθζνλνπ 

λεξνχ γηα άξδεπζε εθηάζεσλ γηα ηελ παξαγσγή δσνηξνθψλ ( ηξηθχιιη, 

ρφξην, θξηζάξη, γηα ρισξή βφζθεζε θιπ.) 

 

 Πξόζβαζε – ξεύκα  

Ζ  χπαξμε αγξνηηθνχ δξφκνπ γηα ηελ ζχλδεζε ηνπ αγξνηεκαρίνπ κε 

ηελ νδηθή αξηεξία ηεο πεξηνρήο είλαη αλαγθαία γηα ηελ δηαθίλεζε. Ζ 

χπαξμε παξνρήο  ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη επίζεο απαξαίηεηε. 

 

6) Ύπαξμε αλαγθαίνπ θεθαιαίνπ 

Γηα ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη εθαξκνγήο ηεο 

ελδεδεηγκέλεο ζε θάζε πεξίπησζε δηαρείξηζεο είλαη αλαγθαία ε χπαξμε 

ηεο θαηάιιειεο ππνδνκήο. Γηα λα εθαξκνζηεί νξζνινγηζηηθή δηαηξνθή 

ρξεηάδνληαη νη θαηάιιειεο ηαΐζηξεο, γηα λα εθαξκνζηεί ν κεξηθφο 

απνγαιαθηηζκφο ρξεηάδεηαη έλα θινπβί ή δσκάηην φπνπ ηνπνζεηείηαη ε 

ζηεξεά ηξνθή θιπ. Δλλνείηε θπζηθά φηη  πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα αλαγθαία 

ππνζηαηηθά ζηέγαζεο δηαξξπζκηζκέλα κε ηνπο θαηάιιεινπο ρψξνπο γηα 

λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ε θαηάιιειε δηαρείξηζε. Τν ππνινγηδφκελν 

θεθάιαην πνπ ρξεηάδεηαη  γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ εγθαηαζηάζεσλ (πάλσ 

απφ 50% ησλ εξγαηηθψλ αλέγεξζεο πξνζθέξεηαη απφ ηνλ θηελνηξφθν) 

καδί κε ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο θαζψο θαη γηα ηελ αγνξά ησλ δσψλ, θαίλεηαη 

θαηά πξνζέγγηζε ζηνλ πίλαθα 1 πνπ αθνινπζεί: 



 
 

Πίλαθαο 1: Κεθαιαηνπρηθέο επελδχζεηο αλαγθαίεο γηα ηελ δεκηνπξγία κνλάδσλ  

Αηγνπξνβαηνηξνθίαs. 

Μνλάδα    Δπελδχζεηο    

Α/Α Αξ. 

Εψσλ 

Υπνζηαηηθά 

&Απνζήθεο 

Ταΐζηξεο Αξκεθηηθή 

κεραλή 

Ζιεθηξν- 

γελλήηξηα 

Αγνξά 

Εψσλ 

Σχλνιν 

1. 100 10.000 250 1.500 1.000 10.000 22.750 

2. 140 13.300 450 1.800 1.000 11.800 28.350 

3. 200 18.000 600 1800 1.400 14.000 35.800 

4. 300 25.500 1.000 2.000 1.400 21.000 50.900 

5. 500 40.000 1.400 2.100 2.100 35.000 80.600 

6. 650 48.750 1.800 5.000 2.300 45.500 103.350 

7. 800 56.000 2.000 5.000 2.300 56.000 121.300 

8. 1000 70.000 2.500 6.500 2.300 70.000 151.300 

(Υπνπξγείν Γεσξγίαο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο-

Αηγνπξνβαηνηξνθία , Κχπξνο1995). 

 

7) Δγθαηαζηάζεηο πξνβάηωλ 

Όπσο αλαθέξακε παξαπάλσ, φηαλ ππάξρνπλ νη αλαγθαίεο 

πξνυπνζέζεηο θαη ν θαηάιιεινο ρψξνο γηα ηελ εγθαζίδξπζε ηεο κνλάδαο, 

ζα πξέπεη λα γίλεη ν ζρεδηαζκφο φισλ ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

θαζψο θαη δηάθνξνπο ηχπνπο ζρεδίσλ ζην ηνπνγξαθηθφ ζρέδην. Ο Τνκέαο 

Γεσξγίαο ηεο Κχπξνπ παξέρεη  δσξεάλ ηερληθφ ζρεδηαζκφ  γηα ηελ 

αλέγεξζε ππνζηαηηθψλ  αηγνπξνβάησλ αλνηρηνχ ηχπνπ, αλάινγα κε ηνλ 

αξηζκφ δψσλ πνπ εθηξέθνληαη, γηα ηελ δεκηνπξγία κνλάδσλ ζε πεδηλέο 

θαη ζε νξεηλέο πεξηνρέο ηνπ ηφπνπ καο.  



 
 

 Σνπνζέηεζε ππνζηαηηθώλ 

Τν έδαθνο πνπ επηιέγεηαη γηα ηελ αλέγεξζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

επηδηψθεηαη λα είλαη άγνλν θαη αθαηάιιειν γηα γεσξγηθή παξαγσγή λα 

έρεη αξθεηή θιίζε θαη λνηηναλαηνιηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Ζ βφξεηα ζέζε 

ησλ ππνζηαηηθψλ απνθιείεηαη γηαηί δέρεηαη ζπλήζσο επίδξαζε ησλ 

δπλαηψλ αλέκσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1  

 Καταςκευή και λειτουργία μονάδων εκτροφήσ προβάτων 

 

 Ζ γαιαθηνπαξαγσγηθή πξνβαηνηξνθία, είλαη εθείλν ην είδνο ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ηνπ πξνβάηνπ πνπ ζαλ θχξην πξντφλ έρεη ην γάια ελψ ην 

καιιί θαη ην θξέαο είλαη δεπηεξεχνληα. Αλ θαη ζηηο ππφινηπεο 

Δπξσπατθέο ρψξεο ε πξνβαηνηξνθία δελ είρε (θαη έρεη) ηδηάδνπζα ζέζε 

ζηελ θηελνηξνθία ηνπο, εληνχηνηο ζηελ Διιάδα θαηέρεη κηα απφ ηηο 

ζεκαληηθφηεξεο, ηδηαίηεξα ν ηνκέαο ηεο γαιαθηνπαξαγσγηθήο 

θηελνηξνθίαο. Ωζηφζν ζηελ αζηηθνπνηεκέλε θνηλσλία ησλ θαηξψλ πνπ 

δηαλχνπκε, ηα πάληα ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε αλά κνλάδα θφζηνπο. 

Έηζη ν θιάδνο ηεο θηελνηξνθίαο ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ άξρηζε λα 

εληαηηθνπνηείηαη. Σηελ Κχπξν ηα ηειεπηαία 50 ρξφληα νη ξπζκνί ηεο 

εληαηηθνπνίεζεο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ φρη κφλν ήηαλ πςεινί αιιά θαη 

αθφκα ζεκεηψλνπλ αχμεζε. Οη εθκεηαιιεχζεηο ηεο γαιαθηνπαξαγσγηθήο 

πξνβαηνηξνθίαο γίλνληαη νινέλα θαη εληαηηθφηεξεο, κε εμνπιηζκφ 

νινέλα θαη πην ζχγρξνλν θαη κε απαηηήζεηο ζε εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Ζ 

έξεπλα ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν παξαγσγήο ζπλερψο αλαδεηά λένπο 

ηξφπνπο γηα ηελ αχμεζε ηεο απφδνζεο αλά κνλάδα θφζηνπο, 

δεκηνπξγψληαο έηζη λέεο θπιέο δψσλ, ηερλνινγίεο θαη ηξφπνπο 

ζπζηεκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο γηα ηηο εθκεηαιιεχζεηο. 

Ζ ελζηαβιηζκέλε εθκεηάιιεπζε εμαθνινπζεί λα εξεπλάηαη, σο 

πξνο ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ πξνζθέξεη γηα ηελ κέγηζηε 

εθκεηάιιεπζε ηνπ γελνηχπνπ ησλ δψσλ. Βιέπνπκε φηη εδψ θαη κεξηθά 

ρξφληα αξρίδεη κηα ξνπή πξνο ηηο βηνινγηθέο εθκεηαιιεχζεηο πνπ 

νκνηάδνπλ κε εκηεθηαηηθέο ή εκη-ελζηαβιηζκέλεο εθκεηαιιεχζεηο 

εληαηηθνχ ηχπνπ. Αλ θαη κηα θηελνηξνθηθή εγθαηάζηαζε απαηηεί θάπνην 



 
 

αξρηθφ θεθάιαην γηα λα ζηεζεί ζσζηά, σζηφζν ε απφζβεζε απηνχ ηνπ 

θεθαιαίνπ γίλεηαη πνιχ γξήγνξα κε κηα νξζή δηαρείξηζε. Με ιίγα ιφγηα, 

νη θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο είλαη έλα θχξην ζπζηαηηθφ ηεο 

εληαηηθνπνηεκέλεο θηελνηξνθίαο, πνπ καδί κε ηελ γελεηηθή βειηίσζε θαη 

ηελ νξζή δηαρείξηζε θαη νξγάλσζε ηεο ζπζηεκαηηθήο εθκεηάιιεπζεο 

ζπλζέηνπλ έλα δπλακηθφ θιάδν ηεο πξσηνγελνχο παξαγσγήο . 

 

1.1ΑΗΣΗΔ ΑΝΑΓΚΑΗΟΣΖΣΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ 

Τα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ αλάγθε γηα εγθαηαζηάζεηο  ζηελ 

γαιαθηνπαξαγσγηθή πξνβαηνηξνθία είλαη ζε γεληθέο γξακκέο ηα 

παξαθάησ: 

1) Αχμεζε ησλ αλαγθψλ ζε πξντφληα πνζνηηθά. Απηφ νθείιεηαη 

ζηελ αζηηθνπνίεζε ησλ πιεζπζκψλ θαη ζηε εκπνξεία ησλ 

κεηαπνηεκέλσλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ. 

2) Αχμεζε ηεο αλάγθεο γηα πςειφηεξε πνηφηεηα πξντφλησλ, είηε 

ιφγν αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά, είηε ιφγν λνκνζεζίαο . 

3) Αχμεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ δψσλ. Μέζσ ηεο γελεηηθήο 

βειηίσζεο θαη ηεο γελεηηθήο επηζηήκεο, δεκηνπξγήζεθαλ λέεο 

θπιέο πςειψλ απνδφζεσλ, βειηηψζεθαλ νη ππάξρνπζεο θπιέο 

θαη γεληθφηεξα ηα δψα πνπ εθκεηαιιεχεηαη ν ζχγρξνλνο 

επηρεηξεκαηίαο θηελνηξφθνο είλαη πςειψλ απνδφζεσλ. 

Άιισζηε ιφγν ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ ηηκψλ πξνηηκψληαη ηα 

δψα απηά. Εψα πςειψλ απνδφζεσλ φκσο απαηηνχλ θαη 

επλντθφηεξεο ζπλζήθεο εθηξνθήο σο πξνο ηηο απαηηήζεηο ηνπο 

γηα λα απνδψζνπλ ζην κέγηζην ηεο παξαγσγήο ηνπο ζχκθσλα 

κε ην γνλφηππφ ηνπο. Άκεζε ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ είλαη ε 



 
 

αχμεζε ηεο αλάγθεο γηα θαιχηεξεο εγθαηαζηάζεηο σο πξνο ηηο 

ζπλζήθεο πνπ πξνζθέξνπλ. Ωζηφζν ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο 

παξάγνληαο, ην θφζηνο ησλ εξγαηφ-σξψλ, νδήγεζε ηνπο 

παξαγσγνχο λα αλαδεηνχλ ιχζεηο θαη πξνο ηελ 

απηνκαηνπνίεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο 

εθηξνθήο. 

 Φηάλνπκε ζηηο κέξεο καο φπνπ νη ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη νη 

ξνκπνηηθέο εθαξκνγέο απηνκαηνπνίεζεο ζηηο θηελνηξνθηθέο 

εγθαηαζηάζεηο φρη κφλν είλαη θάηη ην απαξαίηεην αιιά θαη θάηη ην 

θαηεζηεκέλν. Δλησκεηαμχ ε έξεπλα αθφκα ηξέρεη γηα λέεο πνιηηηθέο 

νξγάλσζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη λέεο θπιέο αθφκα πςειφηεξσλ 

απνδφζεσλ θαη θπζηθά απαηηήζεσλ ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο . 

 Σπλερίδνληαο ζα κειεηήζνπκε πνηεο είλαη εηδηθά νη απαηηήζεηο ζε 

ζπλζήθεο εθηξνθήο πνπ θαιείηαη λα θαιχςεη κηα εγθαηάζηαζε γηα 

γαιαθηνπαξαγσγηθά πξφβαηα θαζψο επίζεο θαη πνηεο πξνυπνζέζεηο 

πξέπεη λα πιήξε απφ νηθνλνκηθήο θαη ιεηηνπξγηθήο πιεπξάο. 

 

1.2 ΤΝΘΖΚΔ ΔΚΣΡΟΦΖ ΠΡΟΒΑΣΧΝ  

 Τα  δψα πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο 

πνπ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηφζν ηελ πγεία ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ηηο 

απνδφζεηο ηνπο, φζν θαη ηελ ίδηα ηνπο ηελ επηβίσζε. Αθφκα ζπλεπάγεηαη 

φηη ηα δψα  δελ ζα ηξέθνληαη θπξίσο κε ηξνθέο ηεο πεξηνρήο θαη ηεο 

επνρήο, αιιά κε ειεγρφκελα ζηηεξέζηα. Οη αλάγθεο πνπ θαιείηαη λα 

θαιχςεη κηα εγθαηάζηαζε εθκεηάιιεπζεο πξνβάησλ γαιαθηνπαξαγσγήο 

είλαη: 

 νη θπζηνινγηθέο αλάγθεο ησλ πξνβάησλ,  



 
 

 νη αλάγθεο ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη  

 νη αλάγθεο νηθνλνκίαο.  

Παξαθάησ αλαθέξνληαη  αλαιπηηθά  νη αλάγθεο ησλ πξνβάησλ. 

 

1.2.1 ΑΝΑΓΚΔ ΠΡΟΒΑΣΧΝ  

Δδψ κειεηνχκε ηηο αλάγθεο πξνβάησλ γηα δψα πνπ ε εθκεηάιιεπζε 

ηνπο απνδίδεη θαη γηα ην ιφγν απηφ πξνηηκάηαη ζηελ Κχπξν. Οη αλάγθεο 

απηέο αλαιχνληαη ζε ηξείο θαηεγνξίεο, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ηηο 

ζπλζήθεο πγηεηλήο θαη ηηο ζπλζήθεο δηαηξνθήο. Αλαιχνληαο ηηο 

θαηεγνξίεο απηέο, ζα δνχκε ην εχξνο ζην νπνίν θπκαίλνληαη νη 

απαηηήζεηο ζηηο εθηξεθφκελεο θπιέο ζηελ Κχπξν ησλ 

γαιαθηνπαξαγσγηθψλ πξνβάησλ. 

1.2.1.1 ΤΝΘΖΚΔ ΓΗΑΒΗΧΖ  

 Σηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο πεξηθιείνληαη νη απαηηήζεηο ησλ 

πξνβάησλ γαιαθηνπαξαγσγήο ζε ζεξκνθξαζία, πγξαζία ρψξνπ, ν 

αεξηζκφο ηνπ ρψξνπ, ν θσηηζκφο θαη ηέινο ν ρψξνο ζηαβιηζκνχ. Ζ 

βέιηηζηε  ζεξκνθξαζία γηα κηα πξνβαηίλα πνπ δελ έρεη θνπξεπηεί είλαη νη 

13
0
C πεξίπνπ, σζηφζν ην εχξνο πξνζαξκνγήο ηνπο θπκαίλεηαη απφ 5

0
C-

21
0
C. Τα αξληά φκσο θαηά ηηο πξψηεο εβδνκάδεο ηεο ειηθίαο ηνπο 

απαηηνχλ ζεξκνθξαζίεο 24
0
C έσο 27

0
C. Οη θξηνί έρνπλ θαη απηνί 

βέιηηζηε ζεξκνθξαζία ζηνπο 13
0
C πεξίπνπ αλ θαη ηα φξηα 

πξνζαξκνζηηθφηεηάο ηνπο είλαη κεγαιχηεξα ησλ 5
0
C έσο 21

0
C. 

 Γηα ηε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ πξνβαηνζηαζίνπ ηα επηζπκεηά επίπεδα 

είλαη κηθξφηεξα ηνπ 70%. Ζ θαηάιιειε φκσο είλαη γχξσ ζην 60% αλ θαη 

ην πξφβαην πξνζαξκφδεηαη εχθνια ζε εχξνο 50% - 70%. Απηφ φκσο πνπ 



 
 

καο ελδηαθέξεη ζε ζρέζε κε ηηο εγθαηαζηάζεηο είλαη ε δεκηνπξγία ησλ 

ζηαγφλσλ λεξνχ απφ ηελ ζπκπχθλσζε ησλ πδξαηκψλ απφ ηελ αλαπλνή-

εθπλνή ησλ δψσλ θαη απφ ηα επίπεδα πγξαζίαο πνπ πεξηέρνπλ ηα νχξα. 

Τα παξαπάλσ έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο πγξαζίαο πέξα ησλ 

επηζπκεηψλ νξίσλ. 

 Ο θσηηζκφο ηελ εκέξα πξέπεη λα είλαη θπζηθφο θαη ηελ λχρηα λα 

είλαη πεξίπνπ ην 1/3 ηνπ θπζηθνχ εκεξεζίνπ. Σεκαληηθφ είλαη ηα δψα λα 

κελ είλαη αλαγθαζκέλα λα δέρνληαη ζπλερψο θαη άκεζα ην θπζηθφ θσο. 

Ο ηερλεηφο θσηηζκφο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λχρηαο γίλεηαη κε ιάκπεο 

ιεπθνχ θσηφο. Γεληθά ζπλεζίδεηαη λα πξνηηκάηαη κηα ιάκπα 100W αλά 

40 m
2
 επηθάλεηαο δαπέδνπ θαη ε επηθάλεηα πνπ είλαη αλνηθηή γηα λα 

πεξλά ην θπζηθφ θσο λα είλαη ην 1/20 ηνπ δαπέδνπ. 

 Ο αεξηζκφο ησλ ππνζηαηηθψλ πξέπεη λα είλαη ζπλερήο γηα 

αλαλέσζε ηνπ αέξα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηα δψα. Παξάιιεια, κε ηελ 

ζπλερή αλαλέσζε ηνπ αέξα απνκαθξχλεηαη ε πγξαζία πνπ δεκηνπξγείηαη 

κέζα ζηα ππνζηαηηθά, ε ςειή ζεξκνθξαζία πνπ ππάξρεη θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη ε δπζνζκία κε ηα αέξηα πνπ δεκηνπξγνχληαη 

θαηά ηελ απνζχλζεζε  ησλ νχξσλ θαη θνπξάλσλ ησλ δψσλ. 

 Ο ρψξνο πνπ απαηηνχλ ηα πξφβαηα γηα ηελ άλεηε δηακνλή ζην 

ρψξν ηεο εθηξνθήο, παξνπζηάδεηαη ζηνλ πίλαθα  2, ζε κέηξα 

απαηηνχκελεο επηθάλεηαο δαπέδνπ αλά πξφβαην. 

 

 

 

 

 



 
 

 Πίλαθαο 2. Απαηηνχκελε επηθάλεηα δαπέδνπ αλά πξφβαην ζε ηεηξ. κέηξα. 

 ΣΤΠΟ 

Μηθξόζωκνο Μέζνο Μεγαιόζωκνο 

Πξνβαηίλα 0,60 0,80 1,00 

Αξλί 0,30 0,40 0,55 

Πξνβαηίλα & 

Αξλί 
1,00 1,20 1,40 

Επγνύξη 0,45 0,55 0,65 

 (Υπνπξγείν Γεσξγίαο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο-

Αηγνπξνβαηνηξνθία , Κχπξνο1995.) 

1.2.1.2 ΤΝΘΖΚΔ ΤΓΗΔΗΝΖ 

 Σηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο πεξηθιείνληαη νη αλάγθεο ησλ πξνβάησλ 

γαιαθηνπαξαγσγήο ζε απνκάθξπλζε αλαζπκηάζεωλ θαη αέξηωλ ηωλ 

δώωλ, ζε απνκάθξπλζε θόπξνπ θαη πγηεηλήο δηαβίωζεο. 

 Οη αδσηνχρεο ελψζεηο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα νχξα ησλ δψσλ κε 

ηε βνήζεηα ηεο πγξαζίαο ηνπ αέξα ή θαη ηεο ζηξσκλήο κεηαηξέπνληαη ζε 

ακκσλία. Ζ ακκσλία εμαηκίδεηαη εχθνια κε απνηέιεζκα ν ρψξνο λα 

γίλεηαη αλζπγηεηλφο. Ο αεξηζκφο νπφηε, ζα πξέπεη φρη κφλν λα 

εμαζθαιίδεη ηελ αλαπλνή ησλ δψσλ (20-30m³), αιιά θαη ην ζσζηφ 

αεξηζκφ. Αθφκα λα ζεκεησζεί φηη κηα πξνβαηίλα απνβάιεη 730 ml 

πδξαηκψλ αλά εκέξα, πξάγκα πνπ αλεβάδεη ηε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ 

ρψξνπ αιιά επίζεο καο πξνεηδνπνηεί γηα ηελ απνθπγή ηεο δεκηνπξγίαο 

ξεπκάησλ αέξα θαηά ηνλ αεξηζκφ. 



 
 

 Ζ απνκάθξπλζε ηεο θφπξνπ θαιφ είλαη λα κελ γίλεηαη απφ ην 

δηάδξνκν ηξνθνδνζίαο (δηάδξνκνο φπνπ βξίζθνληαη νη ηαΐζηξεο θαη απφ 

φπνπ ηξνθνδνηνχληαη ηα δψα κε ηξνθή) γηα ιφγνπο πγηεηλήο. Απηφ 

ζπλεπάγεη φηη πξέπεη λα ππάξρεη ζηελ εγθαηάζηαζε θάπνηνο δηάδξνκνο 

βνεζεηηθφο. Απηφο είλαη ν δηάδξνκνο θπθινθνξίαο. Καηά ηελ 

απνκάθξπλζε ηεο θφπξνπ ηα δψα θαιφ είλαη λα κε βξίζθνληαη ζην ρψξν 

πνπ θαζαξίδεηαη. Ζ εγθαηάζηαζε ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ην ρψξν φπνπ 

ζα γίλεηαη ε ζπγθέληξσζε θαη ε επεμεξγαζία ησλ απνβιήησλ.  

 Ζ πγηεηλή ηνπ ρψξνπ δηαβίσζεο, πξνυπνζέηεη φηη νη ηαΐζηξεο θαη νη 

πνηίζηξεο ζα είλαη έηζη ηνπνζεηεκέλεο ψζηε λα κε ιεξψλνληαη νη ηξνθέο 

θαη ην λεξφ εχθνια, ψζηε λα απνηειέζνπλ εζηίεο  κφιπλζεο.  Οη ηαΐζηξεο 

είηε είλαη απιά πξνζβάζηκεο απφ ην θεθάιη ησλ δψσλ είηε αλ είλαη 

εζσηεξηθά ηνπ ρψξνπ δηαβίσζεο, είλαη ππεξπςσκέλεο θαηά 40-50cm απφ 

ην έδαθνο, ελψ νη πνηίζηξεο είλαη ππεξπςσκέλεο 60cm απφ ην έδαθνο(ην 

άλσ ρείινο ηνπο). 

 

1.2.1.3 ΤΝΘΖΚΔ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 

 Σηηο ζπλζήθεο δηαηξνθήο πεξηθιείλνληαη νη απαηηήζεηο ησλ 

πξνβάησλ γαιαθηνπαξαγσγήο ζε λεξφ θαη ηξνθέο. 

Μηα πξνβαηίλα ζε πεξίνδν γαιαθηνπαξαγσγήο, θαηαλαιψλεη κέρξη θαη 

12 ιίηξα πφζηκνπ λεξνχ αλά εκέξα. Άξα ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερψο 

άθζνλν πφζηκν λεξφ. Αθφκα νη πνηίζηξεο δελ πξέπεη λα έρνπλ ηε κνξθή 

πηπίιαο δηφηη αλαηνκηθά ηα πξφβαηα δελ κπνξνχλ λα ηηο 

ρξεζηκνπνηήζνπλ. Πξνζνρή ζα πξέπεη λα δνζεί ζηηο πνηίζηξεο πνπ 

γεκίδνπλ κε θινηέξ, δηφηη απηφ θνιιάεη θαη είηε πξνθαιεί ππεξρείιηζε 

είηε έιιεηςε λεξνχ. 



 
 

 Τα πξφβαηα ζηα ζηηεξέζηα ηνπο ρξεηάδνληαη θαη ρνλδξνεηδείο 

ηξνθέο. Όκσο δψα πςειψλ απνδφζεσλ απαηηνχλ θαη κεγάιε πνζφηεηα 

απφ ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθέο. Οη ηαΐζηξεο ζα πξέπεη λα είλαη 

ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα δέρνληαη θαη ρνλδξνεηδείο θαη ζπκππθλσκέλεο 

δσνηξνθέο ρσξίο λα ηηο αλακεηγλχνπλ. Σπλεζίδεηαη λα δίλνληαη ζε 

ρσξηζηά ζεκεία νη ρνλδξνεηδείο θαη νη ζπκππθλσκέλεο ηξνθέο φπσο θαη 

ην ελζίξσκα. Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ζεκεία  εδψ είλαη ε 

πξνζβαζηκφηεηα ησλ δψσλ ζηνλ ρψξν ηεο ηαΐζηξαο. Γειαδή πφζα δψα 

ηαπηφρξνλα κπνξεί κηα ηαΐζηξα λα ηθαλνπνηήζεη θαη πφζν κήθνο  λα έρεη. 

Γεληθά κηα ηαΐζηξα πξνβάησλ λα κπνξεί λα δερηεί 40dm
3 

 ρνλδξνεηδέο 

ηξνθέο θαη 10dm
3
 ζπκππθλσκέλεο αλά 400dm3κηαο ηαΐζηξαο κε 

ρσξηζηέο ζέζεηο γηα ρνλδξνεηδήο θαη ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθέο. Οη 

αξηζκνί εθθξάδνπλ ην απαηηνχκελν κήθνο ηαΐζηξαο αλά δψν ζε εθαηνζηά 

ηνπ κέηξνπ φπσο θαίλεηε ζηνλ πίλαθα 3. 

 

Πίλαθαο 3. Κάζε θαηεγνξία δψνπ πνπ θαηαιακβάλεη ην κέγηζην κήθνο ηαΐζηξαο αλά 

θεθαιή ζε εθαηνζηά ηνπ κέηξνπ. 

ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ 

ΕΧΧΝ 

ΣΤΠΟ 

Μηθξόζωκνο Μέζνο Μεγαιόζωκνο 

Πξνβαηίλα 0,30 0,35 0,45 

Αξλί  0,15 0,20 0,25 

Επγνύξη 0,20 0,30 0,35 

Κξηάξη 0,30 0,45 0,50 

(Υπνπξγείν Γεσξγίαο Φπζηθψλ Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο-

Αηγνπξνβαηνηξνθία , Κχπξνο1995.) 



 
 

1.3 ΑΝΑΓΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟΣΖΣΑ 

 Μηα εγθαηάζηαζε εθκεηάιιεπζεο πξνβάησλ γαιαθηνπαξαγσγήο 

εθηφο απφ ην λα παξέρεη θαιέο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηα δψα, ζα πξέπεη 

θαη λα  είλαη ιεηηνπξγηθή σο πξνο ηε ρξήζε ηεο εηδηθά απφ ηνπο 

εξγαδφκελνπο ζε απηή θαη γεληθφηεξα σο εθκεηάιιεπζε. Καηά ηελ 

θαηαζθεπή ηεο ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ν ηξφπνο ηαΐζκαηνο, ην 

θαζάξηζκα ησλ ρψξσλ, ε κεηαθίλεζε ησλ δψσλ, νη ρψξνη γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο, ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο, ε ζέζε ηεο, ν πξνζαλαηνιηζκφο 

ηεο θαη ηέινο λα ζπλππνινγηζηεί θαη ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο. Αο 

δνχκε φκσο αλαιπηηθά ηνλ θάζε έλα απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο. 

 

1.3.1 ΣΡΟΠΟΗ ΥΟΡΖΓΖΖ ΣΖ ΣΡΟΦΖ 

Τν κήθνο ηνπ δηαδξφκνπ ηξνθνδνζίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ 

ησλ δψσλ πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ απηφλ θαη απφ ην ζχζηεκα 

ηαΐζκαηνο. Αλ ζηελ εθκεηάιιεπζε ππάξρεη απηφκαην ηάτζκα ηφηε ν 

δηάδξνκνο ηξνθνδνζίαο κπνξεί λα είλαη ζηελφηεξνο. Ωζηφζν αθφκα θη αλ 

ππάξρεη απηφκαην ηάτζκα θαη πάιη ν δηάδξνκνο θπθινθνξίαο απαηηείηαη 

λα είλαη αξθεηά θαξδχο. 

 Απφ ηελ άιιε εάλ δελ έρνπκε απηφκαην ηάτζκα, ζα πξέπεη λα 

ππνινγίζνπκε ην θάξδνο ηνπ δηαδξφκνπ απηνχ ψζηε λα ρσξά είηε έλα 

απιφ θαξφηζη, είηε έλα κεγάιν θαξφηζη, είηε έλα κεράλεκα (π.ρ. 

ηξαθηέξ). Τν πιάηνο ηνπ δηαδξφκνπ είλαη ζπλάξηεζε ηνπ ηξφπνπ 

κεηαθνξάο ηξνθψλ, ν νπνίνο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάγθε 

εξγαηηθψλ ρεξηψλ. 



 
 

 Αθφκα ζα πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε ην ζεκείν φπνπ βξίζθνληαη νη 

ηαΐζηξεο, ν ρψξνο πνπ βξίζθνληαη νη απνζήθεο δσνηξνθψλ θαη ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν ζα ρνξεγείηαη ε ηξνθή ζηηο ηαΐζηξεο. 

 

1.3.2 ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΔΝΑΠΟΘΔΖ ΚΟΠΡΗΑ 

Τν θαζάξηζκα ησλ ρψξσλ γίλεηαη είηε απφ ην δηάδξνκν 

θπθινθνξίαο, είηε απφ έλα θνηλφ δηάδξνκν ηξνθνδνζίαο-θπθινθνξίαο. 

Έηζη αλάινγα κε ην κέζν πνπ απνκαθξχλνπκε ηα θφπξαλα ζα πξέπεη λα 

είλαη θαη ην πιάηνο  ηνπ δηαδξφκνπ. Αθφκα ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί θαη 

ην εάλ ζα κπαίλεη κέζα ζην ρψξν δηακνλήο ησλ δψσλ κεράλεκα ή απιά 

θαξφηζη. Τν χςνο ηεο εγθαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα επηηξέπεη ηε δηέιεπζε 

γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ ζην ρψξν ηεο γηα ην ιφγσ απηφ θαη ην χςνο ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζην θέληξν ζα πξέπεη λα είλαη πάλσ ησλ 3,5m θαη ζηηο 

πιεπξέο ηνπιάρηζηνλ 2,5m. 

 Ο ρψξνο ζπιινγήο θνπξηάο, πξέπεη λα απέρεη απφ ηα ππνζηαηηθά 

ηνπιάρηζηνλ 50m. Σην ρψξν απηφ ζπγθεληξψλεηαη ε θφπξνο θάζε 

εηήζηνπ θαζαξηζκνχ θαη παξακέλεη εθεί , φζν ρξφλν δειαδή ρξεηάδεηαη 

ψζηε λα «ρσλέςεη». Έπεηηα ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ιίπαζκα. Ο ρψξνο 

απηφο πξνηείλεηαη λα έρεη ηνίρνπο απφ ηηο δχν πιεπξέο, αξθεηά ηζρπξνχο 

ψζηε λα αληέρνπλ ηελ πίεζε απφ ην βάξνο ηεο ζσξνχ πνπ 

ζπγθεληξψλεηαη. 

 

1.3.3 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ  ΕΧΧΝ 

Ζ κεηαθίλεζε ησλ δψσλ είηε γίλεηαη απφ έλα θνηλφ δηάδξνκν είηε 

απφ ην δηάδξνκν θπθινθνξίαο, πξέπεη λα κελ δεκηνπξγεί ζπλσζηηζκνχο 

θαη θαη’ επέθηαζε εθλεπξηζκφ ζηα δψα. Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα 



 
 

δνζεί ζηηο ζηξνθέο ησλ δηαδξφκσλ θαη ζηνλ ηξφπν θίλεζεο ησλ δψσλ 

αλά παξηίδα αξκέγκαηνο. 

 

1.3.4 ΥΧΡΟΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ 

Σηε κειέηε ηεο εγθαηάζηαζεο πξέπεη λα πξνβιεθζνχλ θαη νη ρψξνη 

γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, απηνί είλαη ηα απνδπηήξηα, νη ηνπαιέηεο θαη νη 

απνζήθεο ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 

1.3.5 ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΠΔΚΣΑΖ ΜΟΝΑΓΧΝ 

 Έλα πξνβαηνζηάζην γαιαθηνπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ησλ δψσλ αλάινγα κε ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ 

έρεη. Έηζη ε δπλαηφηεηα επέθηαζεο κηαο εγθαηάζηαζεο κνλάδαο δελ είλαη 

απεξηφξηζηε. Ωζηφζν ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί ε δπλαηφηεηα απηή θαζψο 

θαη εθφζνλ γίλεη επέθηαζε λα κελ πζηεξήζεη έπεηηα ε θάιπςε ησλ 

ππφινηπσλ αλαγθψλ ιεηηνπξγηθφηεηαο. 

 

1.3.6 ΘΔΖ-ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ-ΜΗΚΡΟΚΛΗΜΑ 

 Τν πξνβαηνζηάζην ζα πξέπεη λα είλαη θνληά ζε θάπνην θεληξηθφ 

δξφκν ψζηε λα είλαη εχθνιε θαη δπλαηή ε έιεπζε θνξηεγψλ νρεκάησλ. 

Αθφκα ε ηνπνζεζία ηνπ πξνβαηνζηαζίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε ρψξν πνπ 

ε λνκνζεζία ηεο πεξηνρήο λα ην επηηξέπεη, φπσο γηα παξάδεηγκα λα κελ 

είλαη εληφο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο. 

Γεληθά πξνηείλεηαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ησλ ππνζηαηηθψλ λα είλαη 

λνηηναλαηνιηθά θαη λνηηνδπηηθά θαη κε ηελ βφξεηα πιεπξά λα είλαη 



 
 

θιεηζηή γηα λα απνθεχγνληαη νη ςπρξνί άλεκνη θαη λα επσθειείηαη ε 

εγθαηάζηαζε απφ ηηο ειηαθέο αθηίλεο. 

  

Αθφκα ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ηα ςπρξά ξεχκαηα αέξα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη ζηελ ζπγθεθξηκέλε ηνπνζεζία. Δηδάιισο αθφκα θαη κηα 

πςειή επέλδπζε ζηελ εγθαηάζηαζε κπνξεί λα είλαη αλψθειε. Ηδηαίηεξε 

πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ πγξαζία ηεο πεξηνρήο δηφηη κε πςειά 

πνζνζηά πγξαζίαο ππάξρνπλ πνιιέο επηπηψζεηο ζηελ πγεία θαη 

γαιαθηνπαξαγσγή ηνπ πξνβάηνπ, ζπλίζηαηαη ε κφλσζε ηνπ δαπέδνπ, αλ 

θαη θάηη ηέηνην είλαη αληηνηθνλνκηθφ. 

 

1.3.7 ΑΝΑΓΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

 Έλα πξνβαηνζηάζην ζα πξέπεη ζαλ επηρείξεζε λα είλαη βηψζηκν 

νηθνλνκηθά. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην χςνο θαηαζθεπήο ηνπ λα είλαη ηέηνην 

ψζηε λα γίλεη ε απφζβεζε ηεο επέλδπζεο γξήγνξα. Αθφκα ζα πξέπεη ηα 

έμνδα ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ λα είλαη ην δπλαηφλ ρακειφηεξα. 

Γειαδή αλάινγα κε ην είδνο ηεο εθηξνθήο θαη ησλ απνδφζεσλ ησλ 

εθηξεθφκελσλ δψσλ, πξνβιέπεηαη φηη νη αλάγθεο θσηηζκνχ, αεξηζκνχ, 

ζέξκαλζεο θαη νπνηνζδήπνηε απηνκαηηζκφο, πνπ αλήθνπλ ζηνλ κεραληθφ 

εμνπιηζκφ ηεο εγθαηάζηαζεο λα είλαη ρακεινχ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο. Μηα ιεηηνπξγηθή εξγνλνκηθά εγθαηάζηαζε πξνάγεη ηε 

ρξήζε ιηγφηεξα εξγαηηθψλ ρεξηψλ γηα πεξηζζφηεξα δψα.  

 Αλ θαη θάπνην πξφηππν ζηε θαηαζθεπή πξνβαηνζηαζίνπ δελ 

ππάξρεη, γεληθά αθνινπζείηαη ην φηη ε επέλδπζε ηεο εγθαηάζηαζεο δε 

πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ, ηεο θαηά 

θεθαιήλ πξνβαηίλαο. Έηζη γηα λα έρνπκε αχμεζε ηνπ εηζνδήκαηνο πνπ 



 
 

έρεη απφ ηελ θηελνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε. Ο ζηφρνο απηφο ζα επηηεπρζεί 

αλ νη αηγνπξνβαηνηξφθνη απνγαιαθηίζνπ πξψηκα ηα αξληά θαη ηα ξίθηα 

ηνπο γηαηί έηζη απμάλνπλ ην εκπνξεχζηκν γάια, αλ παρχλνπλ κε επηηπρία 

ηα αξληά θαη ηα ξίθηα ηνπο γηαηί έηζη πνπινχλ πεξηζζφηεξν θξέαο θαη αλ 

εθαξκφζνπλ ηε ζσζηή δηαρείξηζε γηαηί έηζη κεηψλνπλ θφζηνο 

παξαγσγήο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα ζηνηρεία πνπ δίλνληαη ζην θεθάιαην 

απηφ αθνξνχλ αξληά Φίνπ θαη ξίθηα θπιήο Γακαζθνχ.  

 

1.4 ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

Γεληθά έλα πξνβαηνζηάζην απνηειείηαη απφ ην θχξην ηεο εθηξνθήο 

θαη ηνπο βνεζεηηθνχο ρψξνπο. Ο θχξηνο ρψξνο είλαη νη θηηξηαθέο 

εγθαηαζηάζεηο φπνπ ζηεγάδνληαη θαη δηακέλνπλ ηα δψα ηεο εθηξνθήο, 

σζηφζν είλαη απαηηνχκελε γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο ζαλ επηρείξεζε. 

Αο δνχκε φκσο ηνπο δχν ρψξνπο  απηνχο αλαιπηηθφηεξα. 

 

1.4.1 ΚΤΡΗΧ ΥΧΡΟ 

Ο θχξηνο ρψξνο θαηαζθεπάδεηαη έηζη ψζηε λα ηθαλνπνηεί ηηο 

αλάγθεο πνπ πεξηγξάθεθαλ ζην θεθάιαην 1. Φπζηθά ιακβάλνληαο ππφςε 

ηνλ ηχπν θαη ηελ θαηεχζπλζε ηεο εθηξνθήο, ην είδνο ή ην πβξίδην ησλ 

δψσλ θαη ην χςνο ηεο επέλδπζεο θαη ηεο εηήζηαο ζπληήξεζεο γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε. 

 Ο ρψξνο απηφο θηηάρλεηαη ζπλήζσο κε αλαηνιηθνκεζεκβξηλφ 

πξνζαλαηνιηζκφ κε θζελά πιηθά θαη κε απιέο εγθαηαζηάζεηο ειεθηξηθνχ 

θαη λεξνχ. Σπλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ιακαξίλεο γηα ηελ νξνθή θαη 

ηζηκεληφιηζν γηα ηα εμσηεξηθά ηνηρψκαηα. Τα εζσηεξηθά ρσξίζκαηα 

είλαη θηλεηά θαη απφ κέηαιιν (θάγθεια) ή θαη ζπάληα απφ ιεπηφ ηνχβιν 



 
 

αθίλεηα. Αθφκα ε πξφζβαζε γηα ηελ δηφξζσζε ηέηνησλ πξνβιεκάησλ 

πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν ψζηε λα κελ ελνρινχληαη ηα δψα. 

Σην θχξην ρψξν πξνβιέπεηαη έλαο δηάδξνκνο ηξνθνδνζίαο θαη έλαο 

θπθινθνξίαο. Οη πνηίζηξεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο απφ αλνμείδσηε 

ιακαξίλα κε απηφκαην ζχζηεκα  ηξνθνδνζίαο (θινηέξ). Δδψ λα 

πξνζέμνπκε ηε ζπληήξεζε ηνπ θινηέξ δηφηη πνιιέο θνξέο «θνιιάεη» 

αλνηθηφ θαη πξνθαιεί ππεξρείιηζε, θάηη πνπ βξέρεη ηε ζηξσκλή θαη 

απμάλεη ηελ ζρεηηθή πγξαζία θαηά πνιχ. 

 Τν δάπεδν κπνξεί λα είλαη είηε ζραξσηφ είηε κε ζηξσκλή. Τν 

ζραξσηφ δάπεδν είλαη ππέξηεξα θαιχηεξν ηεο ζηξσκλήο δηφηη ηα δψα 

κέλνπλ θαζαξά, δελ ππάξρεη ην πξφβιεκα ηεο ππεξχςσζεο απφ ηελ 

θαζεκεξηλή πξνζζήθε ζηξσκλήο θαη απαηηεί κεγάιν θεθάιαην γηα λα 

εγθαηαζηαζεί. Απφ ηελ άιιε ην δάπεδν κε ζηξσκλή είλαη 

νηθνλνκηθφηεξν ζηελ εγθαηάζηαζε, αιιά φρη ηφζν θαζαξφ γηα ηελ 

εθηξνθή θαη κε πεξηζζφηεξα έμνδα γηα ζπληήξεζε – αλαλέσζε ηεο 

ζηξσκλήο. 

 Έλα ζραξσηφ δάπεδν κπνξεί λα είλαη θηηαγκέλν είηε απφ 

αλνμείδσην ζχξκα, είηε απφ μχιν ή κπεηφλ. Πξνηηκάηαη ην ζραξσηφ 

δάπεδν κε ζηδεξέληεο αλνμείδσηεο βέξγεο θαη κάιηζηα ηξηγσληθήο 

δηαηνκήο.  Γεληθά φκσο γηα δάπεδν πξνηηκάηαη απηφ κε ηε ζηξσκλή απφ 

άρπξν. Ίζσο επεηδή ην ζραξσηφ δελ είλαη ηφζν δηαδεδνκέλν θαη θηελφ 

φζν ηεο ζηξσκλήο. Ζ ζηξσκλή κπνξεί λα είλαη απφ άρπξν ε πξηνλίδηα. 

 

 

 

 



 
 

1.4.2 ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ 

Οη βνεζεηηθνί ρψξνη είλαη νη εμήο: 

1.4.2.1 ΑΜΔΛΚΣΖΡΗΟ - ΘΑΛΑΜΟ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ 

ΓΑΛΑΚΣΟ 

Τν αξκεθηήξην, πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά ζην ρψξν αλάπαπζεο 

ησλ δψσλ. Να ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθφο ρψξνο γηα ηελ αλακνλή ησλ δψσλ 

θαη κε εχθνιε ζε απηφ πξφζβαζε . Απαηηείηαη λα έρεη θαιφ θπζηθφ ή 

ηερλεηφ θσηηζκφ, αεξηζκφ θαη ιεπθνχ ρξψκαηνο ηνίρνπο πνπ θαζαξίδνπλ 

θαη απνιπκαίλνληαη εχθνια (ζπλήζσο πιαθάθηα). 

Ο ζάιακνο ζπγθέληξσζεο γάιαθηνο, πξέπεη λα βξίζθεηαη θνληά 

ζην αξκεθηήξην. Ζ παγνιεθάλε πξέπεη λα είλαη ρσξεηηθφηεηαο ίζεο κε ην 

δηπιάζην ηεο εκεξήζηαο γαιαθηνπαξαγσγήο. Αθφκα είλαη απαξαίηεην λα 

έρεη πξφζβαζε απφ θνξηεγφ ψζηε λα θνξηψλεηαη ην γάια απηφκαηα. 

 

1.4.2.2 ΑΠΟΜΟΝΧΣΖΡΗΟ-ΑΝΑΡΡΧΣΖΡΗΟ 

 Τν απνκνλσηήξην, ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απνκφλσζε ησλ 

άξξσζησλ δψσλ απφ ην θνπάδη. Ο ρψξνο απηφο ζα πξέπεη λα είλαη 

καθξηά απφ ηνπο θπξίσο ρψξνπο αιιά λα ηεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο 

ελφο αλαξξσηεξίνπ γηα ηα δψα. 

 

1.4.2.3 ΘΑΛΑΜΟ ΣΔΥΝΖΣΖ ΓΑΛΟΤΥΗΑ 

Ο ζάιακνο ηερλεηήο γαινπρίαο, πξέπεη λα απέρεη αξθεηά απφ 

ηνπο θπξίσο ρψξνπο (20-30κέηξα) θαη λα είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλνο κε 

ηαΐζηξεο, πνηίζηξεο θαη ζπζηήκαηα αεξηζκνχ θαη θσηηζκνχ. Δπηπιένλ 

είλαη απαξαίηεηε ε κεραλή απηφκαηεο παξαζθεπήο ππνθαηάζηαηνπ 



 
 

κεηξηθνχ γάιαθηνο θαη 5 ηερλεηέο ζειέο αλά 12-16 αξληά. Τέινο ν ρψξνο 

απηφο ζα πξέπεη λα θηηαρηεί ψζηε λα κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ην 50% ησλ 

αξληψλ ηνπ πνηκλίνπ. 

 

1.4.2.4 ΑΝΣΗΠΑΡΑΗΣΗΚΟ ΛΟΤΣΖΡΑ 

Σηνλ αληηπαξαζηηηθφ ινπηήξα, γίλεηαη ε ρεκηθή απνπαξαζίησζε 

ησλ δψσλ εμσηεξηθά. Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιά θαη αξθεηά θαιά θάξκαθα 

γηα εζσηεξηθή απνπαξαζίησζε, ην αληηπαξαζηηηθφ ινπηξφ εμαθνινπζεί 

λα είλαη ε απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδνο. Ο ρψξνο απηφο είλαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδνο. Ο ρψξνο απηφο είλαη κηα ηζηκεληέληα 

«κπαληέξα» (ινπηήξαο), πνπ πεξηέρεη ην αληηπαξαζηηηθφ δηάιπκα . 

 

1.4.2.5 ΠΟΓΟΛΟΤΣΖΡΔ ΚΑΗ ΣΡΟΥΟΛΟΤΣΖΡΔ 

Πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλαο πνδνινπηήξαο εκπξφο απφ 

ηελ είζνδν ηνπ πξνβαηνζηαζίνπ θαη έλαο ηξνρνινπηήξαο εκπξφο ζηελ 

είζνδν ηεο πεξηθξάμεσο ηνπ αγξνθηήκαηνο. Οη ρψξνη απηνί είλαη 

ηθαλνπνηεηηθνχ κεγέζνπο γηα πφδηα θαη ηξνρνχο θαξνηζηνχ θαη 

αληίζηνηρα γηα ηξνρνχο ειθπζηήξα θαη θνξηεγνχ. Γεκίδνπλ κε εηδηθφ 

πγξφ πνπ απνιπκαίλεηαη θαη ηαπηφρξνλα θαζαξίδεη ηα ππνδήκαηα ή ηνπο 

ηξνρνχο.  

 

1.4.2.6 ΥΧΡΟΗ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ ΕΧΟΣΡΟΦΧΝ 

Οη ρψξνη απηνί είλαη ε απνζήθε ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ. Γηα 

φιεο ηηο θαηαζθεπέο πξέπεη λα πξνβιεθζεί ην κέγεζφο ηνπο ψζηε λα 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο αλάγθεο ηεο εθηξνθήο .Πξέπεη λα έρεη 



 
 

θνηλή πξφζβαζε κε ηνπο θχξηνπο δηάδξνκνπο θπθινθνξίαο θαη 

ηξνθνδνζίαο. 

 

1.4.2.7 ΛΟΗΠΟΗ ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ 

Τν ππφζηεγν νρεκάησλ, ε απνζήθε εξγαιείσλ, ην γξαθείν θαη ην 

θαξκαθείν. Απηνί νη ρψξνη είλαη απαξαίηεηνη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζην 

πξνβαηνζηάζην . Καιφ είλαη λα ππάξρνπλ δηάζπαξηα κηθξά θνπηηά 

θαξκαθείσλ ψζηε λα κελ ρξεηάδεηαη θάπνηνο λα δηαλχζεη κεγάιεο 

απνζηάζεηο ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Φπζηθά απηφ εάλ ν ρψξνο ην  απαηηεί 

ιφγσ κεγέζνπο. Σε κεξηθέο πεξηπηψζεηο είλαη απαξαίηεηε ε 

δηαλπθηέξεπζε ζην ρψξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ, άξα θαιφ είλαη λα ππάξρεη 

θαη έλα θαηάιπκα θαηάιιειν γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ φζσλ 

πξφθεηηαη λα δηαλπθηεξεχζνπλ ζην ρψξν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

Δγθαηαζηάζεηο –ιεηηνπξγία κνλάδαο 5000 πξνβάηωλ 

2.1 ΟΓΟΗΠΟΡΗΚΟ ΚΣΗΡΗΧΝ ΜΟΝΑΓΑ 

Ζ εθηξνθή βξίζθεηαη ζηελ επαξρία Λεκεζνχ. Δηδηθφηεξα έρεη έδξα 

ην ρσξηφ Πξαζηηφ πνπ βξίζθεηαη δπηηθά ηεο πφιεο ηεο Λεκεζνχ πξνο ηε 

πφιε ηεο Πάθνπ θαη είλαη εκηνξεηλφ ρσξηφ. Απέρεη 1km απφ ην ρσξηφ θαη 

βξίζθεηαη πάλσ ζηελ επίπεδε θνξπθή ελφο βνπλνχ θαη 4km απφ ηελ 

πφιε. Ζ πξφζβαζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εθηξνθήο γίλεηαη απφ 

αγξνηηθφ δξφκν. Ηδηνθηήηεο ηεο εθηξνθήο είλαη ν Νίθνο Κντλάο, θαη νη 

δνπιεηέο πνπ αθνξνχλ ηελ εθηξνθή γίλνληαη κε ηε βνήζεηα ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ησλ 4 αιινδαπψλ ππαιιήισλ πνπ έρεη ε εθηξνθή . 

Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο εθηξνθήο είλαη ζχγρξνλεο θαη ζρεδηάζηεθαλ 

απφ αξρηηέθηνλα, ν νπνίνο είρε ζαλ πξφηππν ζρεδίαζεο θσηνγξαθίεο 

εθηξνθψλ απφ ην εμσηεξηθφ ηηο νπνίεο ηνπ είρακε ππνδείμεη εκείο. Τν 

χςνο επέλδπζεο έθηαζε ηα 2.000.000 επξψ θαη ε δπλακηθφηεηα ηεο 

κνλάδαο έρεη θηάζεη ζηα 5.000 δψα. Τν γάια ην νπνίν παξάγεη ε κνλάδα 

κεηαθέξεηαη κε βπηηνθφξν ην νπνίν έξρεηαη θαη ην παξαιακβάλεη απφ 

ηελ θάξκα θαη ην κεηαθέξεη ζε κεγάιε γαιαθηνβηνκεραλία ε νπνία 

απέρεη απφ ηελ θάξκα 3km. 

 

2.2 ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΗΜΟ ΣΧΝ ΚΣΗΡΗΧΝ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 

Τα θηίξηα θαιχπηνπλ 8.100m
2 

 εδάθνπο. Δίλαη φια ζπγθεληξσκέλα 

θαη ε φιε ηνπο δηάηαμε έρεη ζρήκα ηεηξαγψλνπ κε δηαζηάζεηο 90mΦ90m. 

 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ησλ θηηξίσλ είλαη ηέηνηνο ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη άλεκνη θαη λα επσθειείηαη ζην κέγηζην ε εθηξνθή απφ 



 
 

ηηο ειηαθέο αθηίλεο κηα θαη ζηε Κχπξν ην πεξηζζφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα 

ηνπ ρξφλνπ έρνπκε ειηνθάλεηεο θαη έηζη επσθειείηαη ε εθηξνθή απφ 

άπνςεο θσηηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο ην ρεηκψλα. Ζ βφξεηα πιεπξά ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ είλαη θιεηζηή απφ ηζηκεληφιηζνπο χςνπο 3,5m 

.Υπάξρνπλ παξάζπξα  πάλσ ζηνλ ηνίρν απηφ δηαζηάζεσλ 1m x1m πνπ 

αλνηγνθιείλνπλ ρεηξνθίλεηα αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Δπίζεο 

ππάξρνπλ 5 ζπξφκελεο πφξηεο ηεηξαγσληθνχ ζρήκαηνο 4m x4m πνπ 

βξίζθεηαη ε θάζε κία απέλαληη απφ ηνπο κεγάινπο δηαδξφκνπο 

ηξνθνδνζίαο θαη απφ εθεί γίλεηαη ε πξφζβαζε ζηνλ ζηάβιν. Ζ αλαηνιηθή 

θαη δπηηθή πιεπξά έρνπλ ηνίρν 1,5m χςνο θαη 15cm πιάηνο θαη ην 

ππφινηπν πξνο ηα πάλσ είλαη ηειείσο αλνηρηφ. Ζ λφηηα πιεπξά είλαη θαη 

απηή ηειείσο αλνηθηή θαη ππάξρνπλ ζπξφκελεο πφξηεο κε πιέγκα 

ειεθηξνζπγθνιιεκέλo ζε κνξθνζσιήλεο ζε φιν ην κήθνο ηεο χςνπο 

1,5m γηα λα αλνίγνπλ θαη λα βγαίλνπλ ηα δψα έμσ ζηα ρσξάθηα θαη λα 

γίλεηαη ε απνκάθξπλζε ηεο θφπξνπ. 

 

2.3 ΣΑ ΠΡΟΒΑΣΑ ΣΖ ΜΟΝΑΓΑ 

2.3.1 ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΟΒΑΣΧΝ-ΦΤΛΖ 

Ζ εθηξνθή είλαη πξνβάησλ γαιαθηνπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο θαη 

εθκεηαιιεχνληαη δψα κφλν ηεο βειηησκέλεο θπιήο Φίνπ. 

Σην πξνβαηνζηάζην ζηεγάδνληαη 5.000 δψα εθ ησλ νπνίσλ ηα 150 

αξζεληθά, 2.700 αξκεγφκελα, 1.200 ζε θπνθνξία θαη 950 αλαπηπζζφκελα 

εθ ησλ νπνίσλ άιια πξννξίδνληαη γηα αλαλέσζε ηνπ θνπαδηνχ θαη άιια 

πξνο πψιεζε. Τα πξφβαηα ηεο θπιήο απηήο είλαη κεγαιφζσκα θαη 

απαηηνχλ εηδηθέο ζπλζήθεο εθηξνθήο γηα λα απνδψζνπλ ζην κέγηζην ηεο 

θπιήο. 



 
 

 Τν θχξην κέιεκα ηνπ παξαγσγνχ είλαη ε πςειφηεξε θαηά ην 

δπλαηφ παξαγσγή γάιαθηνο θαη ακλψλ κε θαιέο απνδφζεηο ζε πνηνηηθά 

πξντφληα. Απφ κειέηεο ν παξαγσγφο ην έρεη επηηχρεη γηαηί έρεη μεπεξάζεη 

θαηά πνιχ ην κέγηζην ηεο θπιήο ζε απφδνζε γάιαθηνο απφ 180-200kg ζε 

280-300kg αλά αξκεθηηθή πεξίνδν ην νπνίν είλαη θαη άξηζηεο πνηφηεηαο.  

 

 

Δηθφλα 1: Εψα θπιήο Φίνπ 

 

2.3.2 ΕΧΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 

Υπνινγίδεηαη φηη θάζε ρξφλν ν ηδηνθηήηεο ηνπ πνηκληνζηαζίνπ 

αληηθαζηζηά ην 20-25% ηνπ αξηζκφ ησλ πξνβάησλ. Οη ιφγνη πνπ 

επηβάιινπλ ηελ αληηθαηάζηαζε θάπνησλ δψσλ ηνπ θνπαδηνχ είλαη θπξίσο 

ε αλάγθε γηα ηε θπζηνινγηθή αλαλέσζε ηνπ θνπαδηνχ. Αθφκα γίλεηαη 

αλαγθαζηηθή αληηθαηάζηαζε πξνβάησλ απφ ηελ παξαγσγή ιφγσ ηεο 

χπαξμε θάπνηαο αζζέλεηαο π.ρ. καζηίηηδα. Τέινο ε απφθηεζε  



 
 

 δψσλ κε αθφκα θαιχηεξα παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη 

πςειφηεξεο απνδφζεηο. 

 

2.4 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΣΟΤ ΠΡΟΒΑΣΟΣΑΗΟΤ 

Ζ εγθαηάζηαζε απηή φπσο ζα αλαιχζνπκε παξαθάησ πξφθεηηαη 

γηα κηα νξγαλσκέλε κνλάδα πνπ είλαη αξθεηά κειεηεκέλε ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο θαη έρεη φιν ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα 

ιεηηνπξγεί ζσζηά. 

ηνλ εμνπιηζκό ηεο ε κνλάδα δηαζέηεη ηα αθόινπζα: 

 Ταΐζηξεο κεηαιιηθέο γηα ζειάδνληα αξληά. 

 Πνηίζηξεο ηχπνπ κπαληέξαο. 

 Αξκεθηήξην ηχπνπ Casse 2x20 κε 40 αξκεθηηθέο κνλάδεο. 

 Παγνιεθάλεο. 

 Μεραλέο θνπξέκαηνο. 

 Σπζθεπή θνπήο νπξάο γηα ηα αξληά. 

 Κηεληαηξηθά εξγαιεία ηα νπνία βξίζθνληαη ζε κηθξφ δσκάηην κέζα 

ζην ζηάβιν. 

 Τξαθηέξ. 

 Παξειθφκελα γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζηάβισλ. 

 Όια ηα παξειθφκελα πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηε ζπνξά κέρξη ην 

θνπβάιεκα ησλ ζαλψλ. 

 

2.5 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΚΤΡΗΟΤ ΥΧΡΟΤ ΔΚΣΡΟΦΖ 

2.5.1 ΥΧΡΟΗ ΓΗΑΒΗΧΖ 

Οη ρψξνη δηαβίσζεο ησλ δψσλ έρνπλ δηαζηάζεηο 75m x12m ηα 5 

δηακεξίζκαηα θαη ηα άιια 2 πνπ βξίζθνληαη ζηα δχν άθξα ηεο κνλάδαο, 



 
 

δπηηθά θαη αλαηνιηθά έρνπλ 75m κήθνο θαη 11,40m πιάηνο. Σε απηά ηα 5 

δηακεξίζκαηα βξίζθνληαη ηα δψα ηα νπνία είλαη γηα γαιαθηνπαξαγσγή 

θαη νη πξνβαηίλεο κε ηα κηθξά ηνπο. Υπάξρεη αθφκα έλαο ζηάβινο πνπ 

απέρεη 30 κέηξα απφ ηνλ άιιν ζηάβιν γηα βνζθή ή λα βγαίλνπλ απφ ηνλ 

ζηάβιν. Ο ζηάβινο απηφο έρεη ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο κε ηνλ άιιν ζηάβιν 

75m x12m θαη έρεη 4 δηακεξίζκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηα 

δψα μεξάο πεξηφδνπ. Υπάξρεη έλαο ζηάβινο ν νπνίνο είλαη 

δηακνξθσκέλνο γηα ηελ πάρπλζε ησλ δσψλ κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ. Τν 

παρπληήξην έρεη δηαρσξηζκφ ζε 5 δηακεξίζκαηα κε αξληά δηαθνξεηηθψλ 

ειηθηψλ. Όινη νη ρψξνη έρνπλ θνηλφ δηάδξνκν, ν νπνίνο έρεη 2m πιάηνο 

θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα θπθινθνξία θαη ηξνθνδνζία ησλ δσψλ ηεο 

ζπκππθλσκέλεο θαη ρνλδξνεηδήο ηξνθήο θαη ζηελ βφξεηα πιεπξά ηνπ 

θηεξίνπ ππάξρεη κηα δπγαξηά ρσξεηηθφηεηαο 20 αξληψλ φπνπ κπαίλνπλ 

θαη γίλεηαη ν δπγηζκφο θαη ζηελ ζπλέρεηα ππάξρεη κηα ξάκπα απφ ηελ 

νπνία εηζέξρνληαη ζην θνξηεγφ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπο ζην ζθαγείν. Τν 

παρπληήξην έρεη δπλακηθφηεηα 1000-1500 αξληψλ. Ο θάζε ρψξνο είλαη 

πξννξηζκέλνο γηα 500 δψα αιιά ιφγν έιιεηςεο ρψξνπ είλαη έσο 600-700 

δψα, ησλ νπνίσλ ηνπο επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηηο ηαΐζηξεο, κήθνπο 

75m απφ ηελ κηα πιεπξά θαη 75m απφ ηελ άιιε. Ο δηάδξνκνο 

θπθινθνξίαο γηα ηελ πξφζβαζε ησλ δψσλ ζην αξκεθηήξην βξίζθεηαη ζηε 

βφξηα πιεπξά ησλ ρψξσλ δηαβίσζεο ησλ δψσλ.  Δθεί ππάξρεη ηνίρνο 

χςνπο 1,5m θαη θάξδνπο 15cm πνπ ρσξίδεη ην δηάδξνκν θπθινθνξίαο κε 

ηνπο ρψξνπο δηαβίσζεο. Υπάξρεη είζνδνο 2m πνπ αλνίγεη θαη απφ ηηο 2 

πιεπξέο αιιά σο ζπλήζσο πξνο ηα έμσ γηα λα θιείλεη ην δηάδξνκν 

θπθινθνξίαο απφ ηελ κηα πιεπξά θαη λα κεηαθέξνληαη ηα δψα ζην 

αξκεθηήξην. 

 

 



 
 

2.5.2 ΑΔΡΗΜΟ 

Ο αεξηζκφο ησλ ππνζηαηηθψλ γίλεηαη κφλν θπζηθά. Απφ ηηο 2 

πιάγηεο πιεπξέο (αλαηνιή θαη δχζε) θαη απφ ηελ λφηηα πιεπξά ην 

εζσηεξηθφ ηεο κνλάδαο είλαη δηαπεξαηφ ζηνλ αέξα θαη ην θσο. 

Παξάιιεια κε ηελ ζπλερή αλαλέσζε ηνπ αέξα απνκαθξχλεηαη ε πγξαζία 

πνπ δεκηνπξγείηαη κέζα ζηα ππνζηαηηθά  ε ςειή ζεξκνθξαζία πνπ 

ππάξρεη θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη ε δπζνζκία κε ηα αέξηα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ απνζχλζεζε ησλ νπξψλ θαη θνπξάλσλ ησλ 

δσψλ. Ωζηφζν ν ηνίρνο ηεο βφξεηαο πιεπξάο ηεο εθηξνθήο πξνζηαηεχεη 

ηα δψα απφ ηα ξεχκαηα. Ο ηνίρνο απηφο είλαη 5m θαη θάξδνο 15cm κε 

παξάζπξα ηα νπνία αλνηγνθιείλνπλ αλάινγα κε ηνλ θαηξφ.  Αθφκα πάλσ 

απφ ηνπο κεγάινπο δηαδξφκνπο ηξνθνδνζίαο ππάξρεη ζηαζεξφ άλνηγκα 

ζηελ νξνθή.  Τν άλνηγκα έρεη χςνο 30cm ζηελ αλαηνιή θαη 20cm ζηε 

δπηηθή πάλσ απφ ηελ ππφινηπε νξνθή. 

 

2.5.3 ΓΑΠΔΓΟ 

 Τν δάπεδν απνηειείηαη απφ ρψκα. Τν δάπεδν απηφ απνξξνθά ηελ 

πγξαζία απφ ηα νχξα θαη ηελ σζεί λα θαηαζηαιάμεη ζην έδαθνο θάησ 

απφ ηα δηακεξίζκαηα ησλ δψσλ φπνπ θαη απνκαθξχλεηαη. 

1.Τν δάπεδν έρεη θιίζε πεξίπνπ 2% πξνο ην αλνηρηφ κέξνο ηνπ 

ππφζηεγνπ. Σε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηείηαη θαη άρπξν 

ψζηε λα κεησζεί ε πγξαζία. Τν δάπεδν θαζαξίδεηαη ηαθηηθά αλά 2-

3 βδνκάδεο. 

2. Γηα ηελ κείσζε ησλ θηλδχλσλ απφ ηελ αλάπηπμε θαη κεηάδνζε 

ησλ αζζελεηψλ πνπ είλαη απνηειέζκαηα ηνπ ζπλσζηηζκνχ θαη ηεο 



 
 

ππέξβαζεο ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ ρψξνπ φπσο είλαη ηα εζσηεξηθά 

θαη εμσηεξηθά παξάζηηα . 

 

2.5.4 ΓΗΑΓΡΟΜΟΗ 

Ο δηάδξνκνο θπθινθνξίαο έρεη πιάηνο 2m θαη είλαη ζηα βφξηα ηεο 

κνλάδαο ζε φιν ηεο ην κήθνο. Υπάξρνπλ κηθξνί δηάδξνκνη ηξνθνδνζίαο 

θαη κεγάινη δηάδξνκνη ηξνθνδνζίαο. Οη κηθξνί δηάδξνκνη ηξνθνδνζίαο 

έρνπλ πιάηνο 1,5m θαη ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ζηελ πεξίνδν ησλ ηνθεηψλ 

γηα ηελ κεηαθίλεζε γελλεκέλσλ δψσλ έμσ απφ ην ρψξν δηαβίσζεο γηα λα 

νδεγεζνχλ ζηα θειηά ηνθεηνχ ( εηθ.2). Οη κεγάινη δηάδξνκνη έρνπλ 

θάξδνο 4m θαη ε δηαλνκή ηεο ηξνθήο ζ’ απηνχο γίλεηαη κε ην ηξαθηέξ 

θαη ηνλ ελζηξσδηαλνκέα ( εηθ.3). Ζ απνζήθε ησλ δσνηξνθψλ βξίζθεηαη 

ζηε βνξεηνδπηηθή άθξε ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο γηα λα είλαη 

εχθνιε ε κεηαθνξά ησλ δσνηξνθψλ κε θαξφηζη ζηνπο δηαδξφκνπο 

ηξνθνδνζίαο. Ζ απνζήθε έρεη δηαζηάζεηο 10m x 10m. 

 

Δηθφλα 2: Βνεζεηηθφο Γηάδξνκνο Τξνθνδνζίαο 



 
 

 

Δηθφλα 3: Μεγάινο δηάδξνκνο θπθινθνξίαο θαη ηξνθνδνζίαο 

 

2.5.5 ΣΑΨΣΡΔ - ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΗΑΝΟΜΖ ΣΡΟΦΖ 

Οη ηαΐζηξεο βξίζθνληαη ζηηο δχν πιεπξέο ηνπ δηαδξφκνπ 

ηξνθνδνζίαο, είλαη αθίλεηεο θαη ηζφγεηεο. Έρνπλ θάξδνο 30cm θαη βάζνο 

20cm. Δίλαη ζθαθηέο ζην έδαθνο ζρεκαηίδνληαο ηξίγσλν. Ζ πξφζβαζε 

ησλ δψσλ ζηηο ηαΐζηξεο είλαη εχθνιε. Υπάξρεη ηνίρνο χςνπο 30cm θαη 

θάξδνπο 10cm θαη πάλσ απφ ηνλ ηνίρν άιιεο 3 ζσιήλεο νη νπνίεο 

εκπνδίδνπλ ηα δψα λα εηζέιζνπλ ζηνπο δηαδξφκνπο. Μεηαμχ ηνπ ηνίρνπ 

θαη ηεο πξψηεο ζσιήλαο ππάξρεη θελφ 25cm γηα λα πεξλνχλ ηα θεθάιηα 

ηνπο ηα δψα θαη λα ηξέθνληαη. Οη άιιεο ζσιήλεο απέρνπλ ε κηα απφ ηελ 

άιιε 30cm. Οη ζσιήλεο απηέο έρνπλ άλνηγκα 1inch, είλαη αλνμείδσηεο 

θαη ζηαζεξέο. Να ηνλίζνπκε φηη νη ίδηεο ηαΐζηξεο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ηε ρνξήγεζε ρνλδξνεηδψλ θαη ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ. Τν νιηθφ 

ζηηεξέζην πνπ ρνξεγείηαη ζε απηή ηελ κνλάδα απνηειείηαη απφ θξηζάξη, 

θαιακπφθη, ζφγηα θαη ηρλνζηνηρεία ζε κνξθή πέιεηο φπσο θαη ην ηξηθχιιη 

θαη ειηαλζφπηηηα .Κάπνηα απφ απηά φκσο απμάλνληαη θαη θάπνηα 

κεηψλνληαη ζε θάζε επνρή αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ 



 
 

ρνξήγεζε γίλεηαη ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σηνλ ζηάβιν ηνπ 

παρπληεξίνπ ππάξρνπλ νη απηφκαηεο ηαΐζηξεο ηεο ζπκππθλσκέλεο 

ηξνθήο γηα ηελ πάρπλζε ησλ αξληψλ ( εηθ.4). Ζ ηαΐζηξα απηή παξέρεη 

ζπκππθλσκέλε ηξνθή ζπλέρεηα ζηα δψα θαη έρεη ζχλνιν ρσξεηηθφηεηαο 

ζπλήζσο γηα θαηά βνχιεζε δηαηξνθή αξληψλ θαη αθαηάιιεισλ γηα 

αλαπαξαγσγή πξνβάησλ έηζη πνπ ζα ηξψλε  φζν ζέινπλ θαη λα 

παραίλνπλ πξνηνχ ζθαγνχλ. Με ηελ ρξήζε ηεο ηαΐζηξαο απηήο 

απνθνκνχληαη εξγαηηθά ε ηξνθή παξακέλεη θαζαξή θαη δελ ζπαηαιηέηαη. 

Δπίζεο ππάξρεη ε κεγαιχηεξε δπλαηή θαηαλάισζε ηξνθήο απφ ηα 

παρπλφκελα δψα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηεο βειηίσζεο ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο θαη ηνπ ζπληειεζηή κεηαηξεςηκφηεηαο ηεο ηξνθήο ζε θξέαο. 

Υπάξρνπλ θαη ηαΐζηξεο ρνλδξνεηδνχο ηξνθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

δψα πάρπλζεο πνπ δηαηξέθνληαη θαηά βνχιεζε κε ην ζπκππθλσκέλν 

κίγκα γηα λα ηνπο παξέρεηαη επίζεο θαηά βνχιεζε ζαλφο θαιήο 

πνηφηεηαο. Δίλαη παξφκνηαο θαηαζθεπήο ηεο κε ηελ ηαΐζηξα 

ζπκππθλσκέλεο ηξνθήο, δηαθνξέο φκσο ζην φηη έρεη κεγαιχηεξν άλνηγκα 

θαη βάζνο ζην θάησ κέξνο γηα λα ειεπζεξψλεηαη πην εχθνια ν ζαλφο ή 

πνθαιάκε.  

 

Δηθφλα 4: Απηφκαηε ηαΐζηξα ζπκππθλσκέλεο ηξνθήο . 



 
 

2.5.6 ΠΟΣΗΣΡΔ 

Οη πνηίζηξεο είλαη δηαηεηαγκέλεο ψζηε λα αλαινγεί κηα αλά 

δηακεξίζκαηα.  Δίλαη «κπαληέξεο» ηηο νπνίεο βάδνπλ ζηα ζπίηηα γηα λα 

θάλνπκε κπάλην ή είλαη πνηίζηξεο γαιβαληζκέλεο γηα λα πίλνπλ θαη ηα 

αξλάθηα πνπ βξίζθνληαη κε ηηο πξνβαηίλεο( εηθ.5). Έρνπλ απηφκαηε 

ηξνθνδνζία λεξνχ κε θινηέξ θαη πηέζεσο 2 αηκ.  Έρεη δνθηκαζηεί θαη ην 

ζχζηεκα απηφκαηνπ πνηίζκαηνο κε πηπίιεο αιιά ηα δψα έδεημαλ λα 

πξνηηκνχλ πεξηζζφηεξν ην λεξφ απφ ηηο κπαληέξεο θαη έηζη απνζχξζεθε 

ην ζχζηεκα απηφ. Τν λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ εθηξνθή παξέρεηαη 

απφ γεψηξεζε θαη έηζη γηα λα ππάξρεη ζπλερψο λεξφ ρσξίο λα δνπιεχεη ε 

γεψηξεζε. Υπάξρεη ζε θάζε δηακέξηζκα δεμακελή ρσξεηηθφηεηαο 2000 

ιίηξσλ λεξνχ κε θινηέξ θαη γεκίδνπλ απφ κηα κεγάιε δεμακελή 

ρσξεηηθφηεηαο 20 ηφλσλ ε νπνία φηαλ πηεζηή ε ζηάζκε ηνπ λεξνχ ηεο 

ζην 1/3 μεθηλάεη απηφκαηα ε γεψηξεζε θαη ην γεκίδεη. Γελ ρξεηάδεηαη 

θάπνηα ειεθηξηθή αληιία γηα λα ζηείιεη ην λεξφ ζηηο πνηίζηξεο γηαηί 

βξίζθνληαη ζε χςνο 3m νη δεμακελέο 2 ηφλσλ θαη νη κπαληέξεο 

βξίζθνληαη απφ θάησ θη έηζη ην λεξφ ξέεη απφ θπζηθή ξνή ρσξίο ηελ 

ρξήζε ηνπ πηεζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ρξήζε ηνπ πηεζηηθνχ κέζα ζηελ 

θάξκα ρξεηάδεηαη ζην λα γεκίδεη ε δεμακελή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ 

ρψξν ηνπ αξκεθηεξίνπ γηα ην ζπίηη ηνπ θηελνηξφθνπ θαη γηα ηελ 

δεμακελή πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ησλ θινπβηψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη νη 

πξνβαηίλεο κε ηα λενγέλλεηα ηνπο.  



 
 

 

Δηθφλα 5:Γαιβαληδέ πνηίζηξα κε θινηέξ 

 

2.5.7 ΑΡΜΔΚΣΖΡΗΟ-ΦΤΚΣΔ 

Τν αξκεθηήξην είλαη ν πην ζεκαληηθφο ρψξνο ζηνλ ζηάβιν γηαηί 

γίλεηαη ε ζπιινγή ηνπ γάιαθηνο ην νπνίν είλαη πξντφλ πξψηεο αλάγθεο 

ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ. 

Τν αξκεθηήξην βξίζθεηαη εληφο ηνπ θπξίσο θηεξίνπ θαη είλαη ζηε 

βνξεηναλαηνιηθή πιεπξά. Δίλαη ηχπνπ CASSE ρακειήο γξακκήο, κε 

ζηαζεξφ απηφκαην ζχζηεκα δηαηξνθήο To αξκεθηήξην δνπιεχεη κε δπν 

θνκπξεζέξ πίεζεο γηα λα δνπιέςνπλ νη αξκεθηηθέο κνλάδεο θαη 1 

θνκπξεζέξ ηνπ αέξα γηα λα δνπιέςνπλ νη αηνκηθέο ζέζεηο γηα ην άξκεγκα 

. Τν αξκεθηήξην είλαη θηηαγκέλν κε 2 ζεηξέο επί 20 ζέζεηο. Υπάξρνπλ 40 

αξκεθηηθέο κνλάδεο (40 παικνδφηεο κε ηα 2 ζήιαζηξα ν θαζέλαο) θαη 

απηφ επηηξέπεη ηελ αξκεγή θαη ησλ 40 δψσλ ηαπηφρξνλα ρσξίο ράζηκν 

ρξφλνπ θαη ππάξρεη απηφκαηε αθαίξεζε ησλ ζειάζηξσλ, δειαδή φηαλ 

ζηακαηήζεη ε ξνή ηνπ γάιαθηνο ηα ζήιαζηξα δηαθφπηνπλ ηελ ιεηηνπξγία 



 
 

ηνπο απηφκαηα θαη απνκαθξχλνληαη απφ ηνλ καζηφ. Τν άξκεγκα δηαξθεί 

ζηελ κνλάδα 9 ψξεο ην πξσί θαη 6 ψξεο ην απφγεπκα. Απηφ είλαη κεγάιν 

κεηνλέθηεκα ζηελ κνλάδα γηαηί νη 4 αιινδαπνί πνπ έρνπκε γηα βνήζεηα 

κφλν αξκέγνπλ.  

 

Δηθφλα 6: Δκβνιηαζκφο ζην αξκεθηήξην 

 

Ζ ηάθξνο ηνπ αξκεθηεξίνπ έρεη βάζνο 80 εθαηνζηφκεηξα θαη 

πιάηνο 2 κέηξα. Τν πάησκα ηεο ηάθξνπ θαη φισλ ησλ δσκαηίσλ πνπ 

απνηεινχλ ην αξκεθηήξην είλαη θαιπκκέλα κε άζπξα πιαθάθηα θαη απηφ 

επθνιχλεη ζην πιχζηκν ηνπο κεηά απφ θάζε αξκεγή, γηαηί ηεξνχληαη ζην 

κέγηζην ζηνπο ρψξνπο απηνχο νη θαλφλεο θαζαξηφηεηαο θαη πγηεηλήο. Ζ 

δεμακελή θελνχ βξίζθεηαη ζε μερσξηζηφ δσκάηην θαη κε κεηαιιηθνχο 

ζσιήλεο κεηαθέξεηαη ζηνπο παικνδφηεο θαη ζην δνρείν ζπιινγήο 

γάιαθηνο. Αθφκα ηα δψα γηα λα αξκερηνχλ εηζέξρνληαη ζε έλα ρψξν 

αλακνλήο θαη πεξηκέλνπλ. Όηαλ ηειεηψζεη ε άξκεμε ηνπο ηα δψα πνπ 

αξκέρηεθαλ νδεγνχληαη κέζσ ελφο δηαδξφκνπ πιάηνο 1 κέηξν θαη κήθνο 



 
 

40 κέηξα πξνο ηνλ θεληξηθφ δηάδξνκν θπθινθνξίαο θαη αθνινχζσο απφ 

εθεί ζην δηακέξηζκα ηνπο. Αθφκα ζε μερσξηζηφ δσκάηην ππάξρνπλ νη 

παγνιεθάλεο θαη ζην ζεκείν πνπ βξίζθνληαη είλαη εχθνιε ε 

πξνζβαζηκφηεηα ηνπ θνξηεγνχ ζπιινγήο γάιαθηνο. 

Τν αξκεθηήξην ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο θαη γηα ηνλ εκβνιηαζκφ 

ησλ δψσλ ( εηθ. 6 ). 

 

2.5.8 ΑΠΟΚΟΜΗΓΖ ΚΟΠΡΗΑ 

Ο θνπξνζσξφο ηεο θάξκαο είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ έρεη απηή ε εγθαηάζηαζε γηαηί έρεη καδέςεη εθεί 10 

ρξφλσλ θoπξηά γηαηί ηψξα έρεη πάςεη λα ην δεηά ν γεσξγφο γηαηί πξνηηκά 

ηελ θoπξηά ηεο αγειάδαο. Μαδεχεηαη ζε κεγάιν ιάθθν φπνπ εθεί 

αλαθαηεχεηαη ζπλερψο θάπνην απφ απηφ θάζε ρξφλν ην βάδνπκε ζηα 

ρσξάθηα πνπ είλαη γηα βφζθεζε ησλ πξνβάησλ. Ζ ππφινηπε θνπξηά 

παξακέλεη εθεί. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα ιφγσ ηεο κεγάιεο ξχπαλζεο 

ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ πξνθαιεί κε βάζε επηδφηεζεο πνπ ρνξεγεί ε 

Δπξσπατθή Έλσζε ζα αξρίζεη ε εγθαηάζηαζε ηνπ βηναεξίνπ γηα λα 

επεμεξγάδεηαη ηελ θνπξηά θαη λα παξάγεη θαη ην ειεθηξηθφ ξεχκα, ην 

νπνίν θάπνην ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ θάξκα θαη ην ππφινηπν ζα ην 

αγνξάδεη ε Α.Ζ.Κ. (Αξρή Ζιεθηξηζκνχ Κχπξνπ). 

Απηφο φκσο είλαη έλαο κεγάινο πξνβιεκαηηζκφο γηα ηνλ 

θηελνηξφθν γηαηί έρεη έλα κεγάιν θφζηνο θαηαζθεπήο θαη δελ μέξεη αλ 

ζα κπνξέζεη λα αληεπεμέιζεη ζηελ παξαγσγή βηναεξίνπ, γηαηί απηφ 

ρξεηάδεηαη λα έρεη πάληα απφβιεηα ησλ δψσλ γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαη λα 

παξάγεη ηελ αλάινγε πνζφηεηα βηναεξίνπ γηα ηελ παξαγσγή ξεχκαηνο.  



 
 

 

Δηθφλα 7: Κνπξνζσξφο 

 

2.6 ΒΟΖΘΖΣΗΚΟΗ ΥΧΡΟΗ 

2.6.1 ΥΧΡΟΗ ΚΡΗΧΝ  

Τα θξηάξηα ζηεγάδνληαη ζηε δπηηθή πιεπξά ηνπ θηηξηαθνχ 

ζπγθξνηήκαηνο ηεο εθηξνθήο ζε έλα ρψξν κε δηαζηάζεηο 30m x10m. 

Δίλαη πεξηθξαγκέλα γχξσ γχξσ κε ζσιήλεο ρνληξήο δηαηνκήο χςνο 2m 

θαη απφ ηελ δπηηθή πιεπξά έρεη ζηαζεξή ηαΐζηξα απφ κπεηφλ θαη ηα 

θξηάξηα βγάδνπλ ηα θεθάιηα ηνπο απ’ έμσ γηα λα θάλε. Σηελ ηαΐζηξα 

απηή ηνπο ρνξεγείηαη ρνλδξνεηδήο θαη ζπκππθλσκέλε ηξνθή. Τν λεξφ 

ηνπο ρνξεγείηαη κέζα ζε πνηίζηξα ε νπνία γεκίδεη κε θινηέξ. Υπάξρεη 

ηερλεηφο θσηηζκφο φπσο θαη ζε φιν ην ππφινηπν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα. 

 

 



 
 

2.6.2 ΑΠΟΜΟΝΧΣΖΡΗΟ 

Τν θηίξην απνκφλσζεο απέρεη απφ ην θχξην θηίξην πεξίπνπ 50m 

θαη έρεη δηαζηάζεηο 5m x5m. Ζ βφξηα πιεπξά είλαη ηειείσο θιεηζηή  θαη 

νη άιιεο 3 πιεπξέο έρνπλ ηνίρν 1,5m θαη πάρνο 1,5m. Απφ ηε κέζε θαη 

πάλσ είλαη αλνηρηά γηα θπζηθφ θσηηζκφ θαη αεξηζκφ. Υπάξρεη κηα 

ηαΐζηξα  θηλεηή θαη κηα πνηίζηξα ε νπνία γεκίδεη κε λεξφ ρεηξνθίλεηα. 

 

2.6.3 ΥΧΡΟ ΓΗΑΜΟΝΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 

 Ο ρψξνο αλάπαπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ είλαη αλαγθαίνο ζε θάζε 

κνλάδα θαη είλαη ην κέξνο, φπνπ αλαπαχνληαη ηηο ειεχζεξεο ψξεο ηνπο 

θαη κπνξνχλ λα θαζαξηζηνχλ θαη λα γεπκαηίζνπλ ν ηδηνθηήηεο θαη νη 

ππάιιεινη ηεο εθηξνθήο. Σηελ κνλάδα απηή ππάξρνπλ 2 ρψξνη 

αλάπαπζεο ν έλαο είλαη έλα κηθξφ ζπίηη πνπ απέρεη 20m απφ ην θχξην 

θηίξην θαη είλαη γηα ηνλ ηδηνθηήηε. Δθεί ζηεγάδνληαη θαη ηα γξαθεία ηεο 

εθηξνθήο. Γηα ην πξνζσπηθφ ππάξρεη έλα μερσξηζηφ δσκάηην ην νπνίν 

απνηειεί κέξνο ηνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηνπ αξκεθηεξίνπ. 

 

2.7 ΔΞΟΠΛΗΜΟ – ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

2.7.1 ΚΛΟΤΒΗΑ ΘΖΛΑΜΟΤ 

Δίλαη απαξαίηεηα γηα λα απνκνλψλνληαη ηα δψα ακέζσο κεηά ηνλ 

ηνθεηφ λα ηνπο γίλεηαη θαιχηεξε πεξηπνίεζε καδί κε ηα κηθξά ηνπο. Μεηά 

ηνλ ηνθεηφ ηα λενγέλλεηα εηδηθά φηαλ είλαη πνιχδεκα αθήλνληαη κέζα 

ζην θινπβί γηα 2-3 κέξεο κε ηελ κεηέξα ηνπο γηα λα αλαπαξαρζεί ην 

αίζζεκα αγάπεο θαη λα ηνπο παξέρεηαη θαιχηεξε θξνληίδα. Τα θινπβηά 

ζειαζκνχ είλαη θαηαπηεζκέλα κε ηελ έλσζε θάγθεισλ κεηαμχ ηνπο κε 



 
 

δηαζηάζεηο 2,00m x5,00m x5,00m. Ζ δπλακηθφηεηα ζε απηά ηα θινπβηά 

ζειαζκνχ είλαη 8-10 πξνβαηίλεο αλάινγα κε ην πφζα δψα ζα γελλήζνπλ 

ηελ εκέξα. Φξεζηκνπνηείηαη απηή ε κέζνδνο ζηελ θάξκα θαη φρη ην 

αηνκηθφ θινπβί. Δπεηδή ππάξρεη ε έιιεηςε δπλακηθνχ ηα ηνπνζεηνχκε 

έηζη θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν θάπνηεο πξνβαηίλεο λα αγαπάλε θαη λα 

θξνληίδνπλ ηα λενγέλλεηα άιισλ πξνβαηίλσλ. Τα θάγθεια είλαη 

θαηαζθεπαζκέλα κε ζσιήλα γαιβαληζκέλε κε άλνηγκα 10cm. γηα λα κελ 

κπνξνχλ ηα αξληά λα πεξλάλε ζε άιιν δηακέξηζκα θισβνχ ζειαζκνχ. Τα 

θινπβηά ζειαζκνχ βξίζθνληαη πάλσ απφ ηα δηακεξίζκαηα φπνπ είλαη ηα 

δψα ηα νπνία κπαίλνπλ εθεί 15 εκέξεο πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ. 

 

2.7.2 ΣΔΥΝΖΣΟ ΘΖΛΑΜΟ 

Ζ κεραλή ηερλεηνχ ζειαζκνχ ε νπνία ππάξρεη ζηελ θάξκα είλαη 

πιένλ εθηφο ιεηηνπξγίαο γηα ηνλ ιφγν φηη παξαηεξήζεθαλ θάπνηα 

πξνβιήκαηα απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ηα νπνία ηνλ έθαλα λα ζηακαηήζεη ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηεο. Σηελ ζέζε ηεο κεραλήο ηερλεηνχ ζειαζκνχ 

εθάξκνζε ζηα δηακεξίζκαηα ησλ πξνβαηίλσλ κε ηα λενγέλλεηα ηνπο 

ρψξν ζηνλ νπνίν ππάξρεη ηνπνζεηεκέλε ηξνθή, λεξφ, θαη ζαλφ θαιήο 

πνηφηεηαο ( εηθ.8). Σηνλ ρψξν απηφ εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη ηα 

λενγέλλεηα κέρξη λα απνγαιαθηηζηνχλ απφ ζπξίδεο χςνπο 35cm. θαη 

πιάηνπο 15 cm. ( εηθ.9). 



 
 

 

Δηθφλα 8:Φψξνο αξληψλ απνγαιαθηηζκνχ κε ζπκππθλσκέλε ηξνθή 

  

Δηθφλα 9: Θπξίδεο γηα ην θινπβί απνγαιαθηηζκνχ 

2.7.3 ΦΧΣΗΜΟ ΥΧΡΧΝ ΜΟΝΑΓΑ 

Ο θσηηζκφο είλαη θπζηθφο ηελ εκέξα θαη ηερλεηφο γηα φζεο ψξεο 

ρξεηάδεηαη ηελ λχρηα. Υπάξρνπλ ζπλνιηθά 60 ιάκπεο νη νπνίεο ιάκπεο 

είλαη θσηφο εκέξαο θαη είλαη εηδηθήο θαηαζθεπήο θαη ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

γηα ηελ δέζηε ησλ δσψλ(εηθ.10). Οη ιάκπεο βξίζθνληαη ζε χςνο 5m απφ 

ην έδαθνο θαη πάλσ απφ ηα δηακεξίζκαηα. Ζ θάζε γξακκή απφ ιάκπεο 

ζηα δηακεξίζκαηα αλάβεη ρεηξνθίλεηα απφ μερσξηζηνχο δηαθφπηεο .Μέζα 



 
 

ζηελ θάξκα θάζε βξάδπ είλαη αλάκελεο θάπνηεο γξακκέο ιακπψλ ζηα 

δηακεξίζκαηα ησλ πξνβαηίλσλ κε ηα λενγέλλεηα ηνπο. Δίλαη αλάκελεο γηα 

λα δεζηαίλνληαη ηα κηθξά ε λα ζειάδνπλ θαη λα κελ ράλνπλ ηηο κεηέξεο 

ηνπο. Ζ κνλάδα γηα ηελ εμαζθάιηζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

ρξεζηκνπνίεζε  γελλήηξηα κε πεηξέιαην ελψ ηψξα έρεη έλα ρξφλν 

ρξεζηκνπνηεί  ξεχκα απφ γξακκή ηεο ειεθηξηθήο ε νπνία έξρεηαη απφ ην 

ρσξηφ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο γηα αξθεηνχο κήλεο ην θσο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθφ γηαηί ππάξρνπλ αλνίγκαηα ζηελ νξνθή πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ εμαεξηζηήξαο θαη απφ εθεί έρνπλ επαξθέο θσο. 

 

Δηθφλα 10:Λάκπα θσηηζκνχ 

 

2.7.4 ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ 

 Τα πιηθά ηνπ ζθειεηνχ ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη κεηαιιηθέο 

ζσιήλεο, κνξθνζσιήλεο θαη ιακαξίλεο γηα ηελ νξνθή. 



 
 

 Οη κεηαιιηθέο ζσιήλεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ζηεξίγκαηα ηεο 

νξνθήο κέζα ζην έδαθνο . Έρνπλ δηάκεηξν 3 inch, πάρνο 3mm θαη είλαη 

ζεξκνγαιβαληζκέλεο. Μέζα ζην έδαθνο θξαηνχληαη κε κπεηφλ. 

 Οη κνξθνζσιήλεο επίζεο είλαη ζεξκά γαιβαληζκέλεο θαη έρνπλ 

άλνηγκα 10cm x4cm. 

 Ζ νξνθή είλαη θηηαγκέλε απφ ιακαξίλεο απιέο δηαζηάζεσλ 6m 

x1m κέηξν θαη πάρνπο 3mm. 

 Όινη νη ηνίρνη ηεο εθηξνθήο είλαη θηηαγκέλνη απφ ηζηκεληφιηζνπο 

νη νπνίνη έρνπλ δηαζηάζεηο 40cm x15cm. 

 Τα πιέγκαηα πνπ είλαη ειεθηξνζπγθνιιεκέλα πάλσ ζηηο πφξηεο 

ησλ δηακεξηζκάησλ ηεο εθηξνθήο είλαη θαη απηά γαιβαληζκέλα . 

 Να ζεκεησζεί φηη φια ηα πιηθά ηνπ ζθειεηνχ ηεο εγθαηάζηαζεο 

ζπγθξαηνχληαη κεηαμχ ηνπο κε ειεθηξνζπγθφιιεζε θαη νη ιακαξίλεο ηεο 

νξνθήο είλαη βηδσκέλεο πάλσ ζηηο κνξθνζσιήλεο . 

 Όπσο βιέπνπκε φια ηα πιηθά είλαη καθξάο δηαξθείαο θαη δελ 

ρξεηάδνληαη ζπληήξεζε παξά κεηά απφ ρξφληα. Ζ επεθηαζηκφηεηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο είλαη δεδνκέλε, ιφγσ ηνπ ρψξνπ πνπ βξίζθεηαη ζηα λφηηα 

ηεο θαη ιφγν ηεο θαιήο ζπλαξκνιφγεζεο ησλ κεξψλ ηεο. 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.8 πκπεξάζκαηα 

2.8.1 Πιενλεθηήκαηα-Μεηνλεθηήκαηα 

1.Ο θηελνηξφθνο ζηελ κνλάδα έρεη ηα δψα ηνπ ζε νκάδεο θαη θάζε 

ελάκηζε κήλα έρεη ηνθεηφ εθηφο απφ ηνλ Ηνχλην γηα λα κελ έρεη κείσζε 

ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο θάησ ησλ 2.500 ηφλσλ ηελ εκέξα θαη λα έρεη θαη 

αξληά γηα πάρπλζε ζπλερψο. 

2.Υπάξρεη αξρείν ζηελ κνλάδα ην νπνίν θξαηάεη ηα ζηνηρεία ηνπ θάζε 

δψνπ γηα ηελ απνθπγή αηκνκημίαο θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ δψσλ 

ρακειήο γαιαθηνπαξαγσγήο. 

3.Πεηξακαηηθφ θνκκάηη ζηελ θάξκα γηα ηελ εθεχξεζε ηνπ γνληδίνπ δψσλ 

γαιαθηνπαξαγσγήο θαη ε απνκάθξπλζε ηεο αξξψζηηαο maedi visna 

(πλεπκνλία)ε νπνία δελ ππάξρεη πιένλ ζηελ κνλάδα κεηά απφ έλα 

πείξακα πνπ θξάηεζε 6 κήλεο θαη ηψξα γίλεηαη έλαο εκβνιηαζκφο ζηα 

λενγέλλεηα κεηά ηελ δεχηεξε κέξα κεηά ηνλ ηνθεηφ. 

4.Σηηεξέζην ην νπνίν ρνξεγείηαη ζηα δψα θάζε επνρή ηνπ ρξφλνπ 

αλάινγα κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο . 

5. Δπαλεηιεκκέλνο έπαηλνο σο ηελ 1
ε
 πην γαιαθηνπαξαγσγηθή κνλάδα 

ζηελ Κχπξν. 

 

Μεηνλεθηήκαηα 

1.Γελ ππάξρεη αληηπαξαζηηηθφο ινπηήξαο. Ζ απνπαξαζίησζε γίλεηαη κε 

ηε ρνξήγεζε θαξκάθσλ ελδνδεξκηθφο. Ωζηφζν αθφκα θη αλ ν 

αληηπαξαζηηηθφο ινπηήξαο είλαη ην θαιχηεξν γηα ηελ απνπαξαζίησζε, 

δελ ππάξρεη θάπνην έληνλν θαη ζπλερφκελν πξφβιεκα ζηελ εθηξνθή 

ψζηε λα θξίλεηαη αλαγθαία κηα ηέηνηα επέλδπζε. 



 
 

2.Γελ ππάξρεη ζηελ είζνδν ηεο κνλάδαο ηξνρνινπηήξαο γηα λα 

απνιπκαίλνληαη νη ξφδεο ησλ απηνθηλήησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ 

εθηξνθή θαη ηελ κεηαθνξά κηθξνβίσλ αιιά παξφια απηά δελ ππήξμε 

θάπνην πξφβιεκα. 

3.Ζ ζηέγαζε 500 δσψλ πεξηζζφηεξσλ απ φηη είλαη ζρεδηαζκέλε ε 

ρσξεηηθφηεηα ηεο εθηξνθήο ζε δψα . Τν πξφβιεκα απηφ δελ είλαη φκσο 

θαη ηφζν εκθαλή γηαηί δελ έρνπλ επεξεαζηεί νη απνδφζεηο ησλ δσψλ. 

 

2.9 Κξηηηθή Αμηνιόγεζε  

Ζ κνλάδα απηή έρεη απνδεηρζεί φηη είλαη ε θαιχηεξε ζηελ Κχπξν θαη πην 

παξαγσγηθή.  Θα ήηαλ άζθνπν λα αλαθεξζψ ζε νπνηαδήπνηε παξάιεςε 

ηνπ ηδηνθηήηε πάλσ ζηελ κνλάδα(αλ είλαη ππαξθηφ θάηη ηέηνην) αθνχ φια 

ηα απνηειέζκαηα δείρλνπλ πφζν επηηπρεκέλε θαη ζσζηή εθηξνθή είλαη 

ζην ζχλνιν ηεο. Ο ηδηνθηήηεο πξνζπάζεζε λα θηίζεη κε βάζε ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα φπσο ην λα εθηξέςεη ηελ ζπγθεθξηκέλε θπιή 

πξνβάησλ Φίνπ, ε νπνία κπνξεί λα έρεη ςειέο απνδφζεηο θαη 

παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή αλζεθηηθφηεηα ζηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο 

Κχπξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη ε εθηξνθή. Μεηά 

απφ καθξνρξφληεο πξνζπάζεηεο ν ηδηνθηήηεο θαηάθεξε λα βειηηψζεη ζην 

θαηαθφξπθν ην γελεηηθφ πιηθφ δπλακηθφ ηεο εθηξνθήο ηνπ θαη γη απηφ 

είλαη άμηνο ζπγραξεηεξίσλ. 
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