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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 
Ζ εξγαζία κε ζέκα «H ξνκπνηηθή άκειμε ζε κεγάιεο αγειαδνηξνθηθέο 

κνλάδεο θαη ε ζπκβνιή ηεο ζηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο» απνηειεί ηελ Πηπρηαθή 

Γηαηξηβή ηνπ ζπνπδαζηή Μαληηαξά Γεκήηξηνπ.  

  Σθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο 

ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο άκειμεο ζε θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. Αθφκε, αλαθνξά ζα 

γίλεη θαη ζηνπο ζπκβαηηθνχο ηξφπνπο άκειμεο, δίλνληαο έκθαζε ζηα 

πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ησλ ηχπσλ ησλ ακειθηεξίσλ. Παξάιιεια, 

ζην πιαίζην ηεο εξγαζίαο ζα ζρνιηαζηνχλ νη παξάκεηξνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο θαη ζα παξνπζηαζηνχλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε ζχγθξηζε 

ηεο πνηφηεηαο ηνπ γάιαθηνο κεηαμχ ηνπ ζπκβαηηθνχ θαη ηνπ ξνκπνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο άκειμεο.  

Σε απηφ ην ζεκείν ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηνλ Καζεγεηή θ. 

Μεηζφπνπιν Ησάλλε, γηα ηε βνήζεηα θαη ηελ θαζνδήγεζή ηνπ ζε φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο εξγαζίαο θαη θπξίσο ζην ζηάδην ηεο ζπγγξαθήο.   

 

Μαληηαξάο Γεκήηξηνο 

Θεζζαινλίθε, Φεβξνπάξηνο 2010 

 

 



 5 

Πεξίιεςε 

Ζ δηαδηθαζία άκειμεο πεξηιακβάλεη ηελ εμαγσγή ηνπ γάιαθηνο απφ έλα δψν 

ζηελ θηελνηξνθηθή παξαγσγή. Τα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιέο 

ρψξεο ζηε Δπξψπε θαη ζηνλ Καλαδά απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηνο άκειμεο 

A.M.S). Σηηο εηδηθέο απηέο ακειθηηθέο κεραλέο απηνκαηνπνηείηαη πιήξσο ε 

δηαδηθαζίαο ηεο άκειμεο.  

Σηα ζπζηήκαηα ξνκπνηηθήο άκειμεο ην δψν εηζέξρεηαη ζε κία εηδηθή είζνδν 

αζθαιείαο, θαη έλαο εηδηθφο ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο επεθηείλεηαη θάησ απφ ηελ 

αγειάδα θαη κε ηελ θαζνδήγεζε αηζζεηήξσλ ιέηδεξ θαη θσηνθπηηάξσλ, θαζαξίδεη 

θαη ζηεγλψλεη θάζε ζειή πξηλ ηε ζχλδεζε κε ηνπο εηδηθνχο ζπιιέθηεο. Ζ ξνή 

γάιαθηνο, ε πνζφηεηα θαη ν ρξφλνο αξκέγκαηνο ειέγρνληαη ρσξηζηά γηα θάζε κηα απφ 

ηηο ηέζζεξηο ζειέο ηεο αγειάδαο. Μεηά απφ ηελ άκειμε, απνζχξνληαη νη ζπιιέθηεο 

θαη ν ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο ςεθάδεη ηελ πεξηνρή ηνπ δψνπ, κε έλα απνιπκαληηθφ 

δηάιπκα. Παξάιιεια, ην ζχζηεκα θαζαξίδεηαη πξηλ εηζέιζεη ε επφκελε αγειάδα θαη 

ηέινο, ε εηδηθή πχιε αλνίγεη θαη ε αγειάδα εηζέξρεηαη ζηελ πεξηνρή ζίηηζεο. Τα 

ζπζηήκαηα πιενλεθηνχλ έλαληη ηνπ ζπκβαηηθνχ ηξφπνπ άκειμεο θαζψο απμάλεηαη 

ζεκαληηθά ε παξαγσγή γάιαθηνο θαη ν παξαγσγφο κπνξεί λα αζρνιεζεί κε άιιεο 

εξγαζίεο ζην αγξφθηεκα. Δπηπιένλ, ππάξρεη θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ δψσλ. Ωζηφζν, 

ην θφζηνο απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη πςειφ, ελψ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά 

ππ΄φςηλ δηάθνξεο βαθηεξηαθέο κνιχλζεηο πνπ αιινηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

γάιαθηνο.  

Οη παξάκεηξνη πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο είλαη : ε 

ιηπνπεξηεθηηθφηεηα, νη πξσηεΐλεο, ε νπξία, ν αξηζκφο ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ, ε 

Ο.Μ.Φ., ην Σ.Υ.Α.Λ, ην pH. Σχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ (ΔΚ) 853/2004, ην λσπφ γάια αγειάδαο πξέπεη λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηα αθφινπζα θξηηήξηα: πεξηεθηηθφηεηα ζε ζσκαηηθά θχηηαξα (αλά 

ml) ≤400.000 (θπιηφκελνο ηξηκεληαίνο γεσκεηξηθφο κέζνο φξνο, κε ηνπιάρηζηνλ κία 

δεηγκαηνιεςία κεληαίσο) θαη πεξηεθηηθφηεηα ζε κηθξφβηα ζηνπο 30ºC (αλά ml) 

≤100.000 (θπιηφκελνο δηκεληαίνο γεσκεηξηθφο κέζνο φξνο, κε ηνπιάρηζηνλ δχν 

δείγκαηα κεληαίσο). Ζ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ζηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο δελ θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή, σζηφζν ζηελ πνξεία νη ηηκέο 

ησλ παξακέηξσλ, πνπ είλαη πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή άκειμε, 

ζηαζεξνπνηνχληαη ζρεδφλ ζηα θπζηνινγηθά επίπεδα.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Animal_husbandry
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Abstract 

 

The process of robotic milking includes the extracting of the milk from an 

animal in the farms. The last years robotic milking systems also referred to as AMS, 

are extensively applied in many countries in Europe and in Canada. In these systems 

the milking procedure is completely automatic and the cow can decide to be milked 

any moment during the day.  

In the robotic milking systems the animal enters a safety entry, where a 

multipurpose robotic arm extends underneath the cow and, guided by laser and photo 

sensors, cleans and dries each teat before attaching vacuum milking cups. 

Milk flow, quantity, and milking time are monitored individually for each of 

the cow's four teats. When the milking is completed the special collectors are 

withdrawn and the robotic arm sprays the cow's underside with a disinfectant solution. 

At the same time, the system is being carefully cleaned before the next cow enters the 

unit. Finally the gate opens, releasing the cow to the feeding area. 

As far it concerns the advantages of the robotic milking against the traditional 

way the milk production is considerably increased. Moreover, the farmer has more 

free time, since he is freed from the milking process and can do other jobs in the farm, 

improving in this way the management of the herd. However, the cost of these 

systems is extremely high, while various bacterial contaminations, which similarly 

imply low milk quality, and environmental concerns about the waste of the cows on 

the pasture should be taken into consideration. 

The parameters that determine the quality of the milk are free fatty acids, 

proteins, somatic cell count and the total bacterial count. According to the Directive of 

the European Parliament and of the Council (EU 853/2004), the somatic cell count 

should be (per ml) ≤400.000 (geometric average value for three months, with at least 

one sampling per month) and total bacterial count (per ml) ≤100.000 (geometric 

average value for two months, with at least two samplings per month).  

The quality of the milk at the beginning of the application of the automatic 

milking system is not satisfactory, however later the values of the parameters, are 

stabilised in normal levels. Milk quality with automatic milking systems is not 

satisfactory. However, during the process the values of the parameters monitored, that 

are higher compared to the conventional system, range within the accepted levels.  
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Κεθάιαην 1
ν
:  

ΡΟΜΠΟΣΗΚΖ ΑΜΔΛΞΖ 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ άκειμε ελφο δψνπ ηελ εκέξα θαζνξίδεη ηε ζπλνιηθή πνζφηεηα γάιαθηνο 

πνπ δίλεη ην δψν ζε εκεξήζηα βάζε. Τν ακειθηήξην ησλ δψσλ είλαη ν ρψξνο ησλ 

ζηαβιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ελφο βνπζηαζίνπ, πνπ πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

άκειμή ηνπο. 

Τν ελδηαθέξνλ γηα λένπο ηξφπνπο άκειμεο, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο 

παξαγσγήο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ γηα ηνλ παξαγσγφ αλαθέξεηαη 

απφ ην 1970. Τα ηειεπηαία ρξφληα αλαπηχζζεηαη κε ηαρχηαηνπο ξπζκνχο έλα λέν 

ζχζηεκα άκειμεο, απηφ ηεο απηφκαηεο ή ξνκπνηηθήο. Ήδε, ζε πνιιέο ρψξεο ζηελ 

Δπξψπε ρξεζηκνπνηνχληαη ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα ζηα αγξνθηήκαηα.  

Απφ ηε βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην πιαίζην ηεο 

εξγαζίαο, δηαπηζηψζεθε ε ρξεζηκφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ απηφκαηεο άκειμεο 

δίλνληαο ηδηαίηεξε έκθαζε ζε φιεο ηηο επηκέξνπο εξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη. Ο 

πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ακειθηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ζρεηηθψλ αηζζεηήξσλ 

ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ πςειή απφδνζε ηνπο ζπζηήκαηνο. Οη ακειθηηθέο 

κεραλέο ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο, νπφηε ηα δψα ακέιγνληαη θαζ‘φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο.  

Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ απηφκαηνπ ή ξνκπνηηθνχ 

ζπζηήκαηνο άκειμεο είλαη ε αχμεζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο, θαζψο ηα δψα 

ακέιγνληαη πνιιέο θνξέο ηελ εκέξα, θαζψο θαη ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ 

παξαγσγψλ. Ωζηφζν, είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλν θαη ην θφζηνο απφθηεζεο ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ, γηα ηα Διιεληθά δεδνκέλα. Σε ζπλδπαζκφ κε ηα 

πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ αλαδχνληαη θαη ηνλ κεηξηαζκφ ηεο απηνλνκίαο ησλ 

δψσλ, πεξηνξίδνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο ζε πνιιέο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. Δπίζεο, έλα 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ αλαδχεηαη είλαη απηφ ηεο πνηφηεηαο ηνπ γάιαθηνο, 

θαζψο ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο εθαξκνγήο ηεο ξνκπνηηθήο άκειμεο, κεηψλεηαη ζε 

πςειφ βαζκφ. Βέβαηα, αξγφηεξα βειηηψλεηαη θαη είλαη ζρεδφλ ζπγθξίζηκε κε ηελ 

αληίζηνηρε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο (Πεγή: Γηαδίθηπν 1). 
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1.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο ξνκπνηηθήο άκειμεο 

 

Απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1970, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάζηεθε ζηελ 

αλαδήηεζε κεζφδσλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ρξφλνπ ζην γαιαθηνπαξαγσγηθφ ζηάδην 

κίαο κνλάδαο, θαηαιήγνληαο ζηελ αλάπηπμε ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

άκειμεο (Automatic Milking System, A.M.S). Ζ εζεινληηθή άκειμε, επηηξέπεη ζηελ 

αγειάδα λα ‗‘απνθαζίζεη‘‘ ηφζν γηα ην ρξφλν φζν θαη γηα ην δηάζηεκα ηεο άκειμεο, 

νπφηε ε άκειμε παχεη λα απνηειεί ηκήκα ηεο ζπλνιηθήο άκειμεο ελφο θνπαδηνχ 

δψσλ. Τν ξνκπνηηθφ ζχζηεκα επηηξέπεη ηελ πιήξε απηνκαηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

άκειμεο, θαζψο ε αγειάδα κπνξεί λα επηιέμεη λα ακειρζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά 

ηε δηάξθεηα κηαο εκέξαο. Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ζχζηεκα απηφκαηεο άκειμεο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ εηθφλα 1.  

 

Εικόνα 1. Απηόκαην ζύζηεκα άκειμεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή: Γηαδίθηπν 2). 

 

Ζ θαιή ιεηηνπξγία ελφο ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο άκειμεο εμαξηάηαη απφ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο, ηελ αζθάιεηα θαη ηελ θαιή πγεία ησλ δψσλ, ηελ πγηεηλή ηεο 

θηελνηξνθηθήο κνλάδαο (Reinemann et al., 2002).  

Σε αγξνθηήκαηα ζηελ Οιιαλδία ηα απηφκαηα ζπζηήκαηα άκειμεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ην 1992, ελψ ην 1998 πεξίπνπ ζε 250 θηελνηξνθηθέο κνλάδεο 

ιεηηνπξγνχζαλ κε ηέηνηα ζπζηήκαηα. Ο αξηζκφο ησλ απηφκαησλ ζπζηεκάησλ 

άκειμεο απμάλνληαλ ζπλερψο θαη ην 2008 παγθνζκίσο ζε 5.500 κνλάδεο, 

ιεηηνπξγνχζαλ 8.000 ζπζηήκαηα. Αξρηθά, ε ξνκπνηηθή άκειμε απεπζπλφηαλ ζε 

κηθξέο κνλάδεο, κε 50 έσο 150 αγειάδεο, ελψ σο απνηέιεζκα ηεο ξαγδαίαο 
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ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο ζήκεξα εγθαζίζηαληαη ζπζηήκαηα θαη ζε κεγαιχηεξα 

αγξνθηήκαηα (κε πεξηζζφηεξεο απφ 500 αγειάδεο ζηελ αγέιε) (Svennersten-Sjaunja 

and Pettersson, 2008). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ηέηνηνπ είδνπο ζπζηήκαηα 

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Οιιαλδία, ζηε Γεξκαλία, ζηε Γαλία, ηε Γαιιία, ην Βέιγην θαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, αλ θαη πξφζθαηα άξρηζαλ λα αλαπηχζζνληαη ζηελ Ηαπσλία θαη ηε 

Βφξεηα Ακεξηθή (Πεγή: Γηαδίθηπν 3). Σηε Νέα Εειαλδία ε γαιαθηνθνκία απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο βηνκεραλίαο ηεο ρψξαο. Δληνχηνηο, ε ηζρπξή έληαζε ηεο 

εξγαζίαο ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο ζα κπνξνχζε λα πεξηνξίζεη ζεκαληηθά ηελ αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο, εάλ δελ ππήξρε ε ξνκπνηηθή άκειμε. Τν 2001 ακέιρζεθε 

ξνκπνηηθά ε πξψηε αγειάδα ζηε ρψξα απφ ην ξνκπφη "Merlin". Έθηνηε, 

ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν νη απηφκαηεο ακειθηηθέο κεραλέο (Πεγή: 

Γηαδίθηπν 4).  

 

Εικόνα 2. Άκειμε ζε εμέιημε ζην απηόκαην ζύζηεκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Πεγή: Γηαδίθηπν 5). 

Εικόνα 3. Άκειμε ζε εμέιημε ζην απηόκαην ζύζηεκα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή: Γηαδίθηπν 5). 
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Οη θηελνηξφθνη πνπ μεθηλνχλ λέεο κνλάδεο ή αλαθαηαζθεπάδνπλ ηηο παιηέο, 

ιακβάλνπλ ζνβαξά ππ΄φςηλ ην ελδερφκελν λα απνθηήζνπλ απηνκαηνπνηεκέλα 

ζπζηήκαηα άκειμεο. Σηελ Οιιαλδία, ην 1998 ην 25% ηνπ ζπλφινπ ησλ θηελνηξφθσλ, 

πνπ απέθηεζαλ λέεο κνλάδεο απέθηεζαλ θαη απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα άκειμεο, 

φπσο θαη ην 25% ησλ λέσλ ζπζηεκάησλ πνπ πνπιήζεθαλ ήηαλ ξνκπνηηθήο άκειμεο. 

Οη πεξηζζφηεξεο κεγάιεο εηαηξείεο εμνπιηζκνχ άκειμεο δηαζέηνπλ εηδηθά απηφκαηα 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία θαη πξνσζνχληαη ζπζηεκαηηθά ζηελ αγνξά. Σηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο ε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ησλ δψσλ δηαξθεί πεξίπνπ 2 κήλεο (Πεγή: 

Γηαδίθηπν 3).  

 

1.3 Πεξηγξαθή ηνπ ζπζηήκαηνο ξνκπνηηθήο άκειμεο 

 

Ζ κνλάδα άκειμεο πεξηιακβάλεη κηα κεραλή, έλαλ αηζζεηήξα ζέζεο ζειψλ, 

έλαλ ξνκπνηηθφ βξαρίνλα γηα ηελ απηφκαηε εθαξκνγή θαη ηελ αθαίξεζε ησλ ζειψλ 

ηεο αγειάδαο, έλα ζχζηεκα ππιψλ γηα ηελ θπθινθνξία ησλ δψσλ (Δηθφλεο 4,5).  

 

Εικόνα 4. Ρνκπνηηθό ζύζηεκα άκειμεο 

 
(Πεγή: Γηαδίθηπν 5) 

 

Αθφκε, ην ζχζηεκα πεξηιακβάλεη : 

1) Οζόλε αθήο, ειέγρνληαο εχθνια ηε δηάξθεηα ηεο ακειμεο. Μέζσ ηεο 

νζφλεο θαηαγξάθνληαη ζπλερψο πιεξνθνξίεο φπσο π.ρ. ην I.D ηεο αγειάδαο, ε 

ζηηγκηαία παξαγσγή γάιαθηνο θάζε ζειήο ρσξηζηά θηι.  
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2) Σέζζεξηο κεηξεηέο γάιαθηνο νη νπνίνη δίλνπλ ηηο απνδφζεηο θαη ην ξπζκφ 

ξνήο ηνπ γάιαθηνο, ηελ αγσγηκφηεηα, ηα επίπεδα αίκαηνο. 

3) Μνλάδα θαζαξηζκνύ πνπ κεηψλεη ην ρξφλν θαζαξηζκνχ θαηά 40% 

γεγνλφο πνπ απμάλεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο άκειμεο (ε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ ειέγρεηαη 

απφ θεληξηθφ ζχζηεκα κε ζθνπφ ην βέιηηζην έιεγρν ηεο πγηεηλήο). 

4) Τδξαπιηθό ξνκπνηηθό βξαρίνλα πνιιαπιψλ ρξήζεσλ, πνπ πξνεηνηκάδεη 

ηηο ζειέο ηνπ δψνπ θαη ησλ ζειάζηξσλ πξηλ θαη κεηά ηελ άκειμε.  

5) Αλνμείδσηα θάγθεια γηα λα ζπγθξαηνχλ ην δψν, δηεπθνιχλνληαο ηε 

δηαδηθαζία ηεο άκειμεο. Ζ ρξήζε ησλ πιαζηηθψλ απνθεχγεηαη κε ζθνπφ ηελ αληνρή 

ηεο κνλάδαο ζην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ. 

   

Εικόνα 5. Σα ηκήκαηα ελόο απηόκαηνπ ζπζηήκαηνο άκειμεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή: Γηαδίθηπν 1) 

 

Οη αληιίεο θελνχ απνηεινχλ βαζηθά εξγαιεία γηα ηελ απνδνηηθή άκειμε 

(Δηθφλα 7) (Πεγή: Γηαδίθηπν 7). 
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Εικόνα 6. Ακειθηηθέο κεραλέο ηεο Fullwood 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή: Γηαδίθηπν 7). 

  

Εικόνα 7. Αληιίεο θελνύ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ακειθηηθέο κεραλέο 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή: Γηαδίθηπν 7). 

 

Οη παικνδφηεο ειεθηξνληθνχ ηχπνπ απνηεινχλ ηελ θαξδηά ηεο εγθαηάζηαζεο 

ηνπ ακειθηεξίνπ, παξέρνληαο ηε ζσζηή παικνδφηεζε γηα απνδνηηθή άκειμε (Δηθφλα 

8). Έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα παξέρνπλ πιήξε ζεηξά ξχζκηζεο ησλ παικψλ απφ 10 έσο 

180 αλά ιεπηφ γηα ηαρχηεξν θαη πιήξεο άξκεγκα (Πεγή: Γηαδίθηπν 7). 

Τα δνρεία ζπιινγήο γάιαθηνο, κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ κε θαηάιιειν 

εμνπιηζκφ, ψζηε λα ςχρνπλ ην γάια πξηλ εηζέιζεη ζε απηά. Γηα ην θαιχηεξν θαη 

απνηειεζκαηηθφηεξν πιχζηκν ηνπ ακειθηεξίνπ, ππάξρνπλ εηδηθά πιπληήξηα, κε 

ζπζηήκαηα πιήξνπο εζσηεξηθήο θπθινθνξίαο, πνπ κεηψλνπλ ηελ θαηαλάισζε λεξνχ 

θαη απνξξππαληηθψλ, παξέρνληαο θαζαξφ πεξηβάιινλ παξαγσγήο γάιαθηνο. 
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Εικόνα 8. Παικνδόηεο ησλ ακειθηηθώλ κεραλώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Πεγή: Δηαδίθηπν 7). 

 

Ζ απηφκαηε δνζνινγία ησλ απνξξππαληηθψλ ζπληειεί ζε έλα απνδνηηθφηεξν 

θαη νηθνλνκηθφηεξν ζχζηεκα θαζαξηζκνχ, πνπ παξάιιεια είλαη θαη θηιηθφ πξνο ην 

πεξηβάιινλ (Δηθφλα 9).  

Σπρλά ρξεζηκνπνηνχληαη παγνιεθάλεο γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο, θιεηζηνχ ή 

αλνηρηνχ ηχπνπ, άκεζεο εθηφλσζεο ή ζπζηεκάησλ δηαηήξεζεο ςχμεο (Δηθφλα 10). Οη 

δεμακελέο δηαηήξεζεο ςχμεο είλαη ζρεδηαζκέλεο ψζηε λα ςεθάδνπλ παγσκέλν λεξφ ζην 

εζσηεξηθφ ηνίρσκα ηεο δεμακελήο κεηψλνληαο ηνπο ρξφλνπο ςχμεο ζηνπο 10°C πεξίπνπ 

ζην 50% ζε ζχγθξηζε κε ηα ελαιιαθηηθά ζπζηήκαηα. Τν γάια παγψλεη ακέζσο 

κεηψλνληαο σο απνηέιεζκα θαη ηελ πςειή θαηαλάισζε ηνπ ξεχκαηνο (Πεγή: Γηαδίθηπν 

7). 

Υπάξρνπλ πνιιέο επηινγέο γηα ηελ ςχμε ηνπ γάιαθηνο, ακέζσο κεηά ηνλ 

θαζαξηζκφ ησλ δνρείσλ. Μηα κηθξή δεμακελή απνζήθεπζεο ηνπ γάιαθηνο κεηά απφ ηνλ 

θαζαξηζκφ, φπνπ κπνξεί λα ςπρζεί, απνηειεί κηα ιχζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά. 

Δπίζεο, εθαξκφδεηαη ε ςχμε ζηε γξακκή κεηαμχ ηνπ ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο 

δεμακελήο, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί ε ζεξκνθξαζία ηνπ γάιαθηνο πξηλ ην γάια εηζέιζεη 

ζηε δεμακελή πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Φξεζηκνπνηνχληαη δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

ςχμεο, ηα νπνία επηηξέπνπλ ηελ άκεζε ςχμε κηθξψλ πνζνηήησλ γάιαθηνο. Ζ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ θχθισλ θαζαξηζκνχ αλά εκέξα είλαη κηα άιιε δπλαηφηεηα, πνπ, φκσο 

θαηαιήγεη ζηε κείσζε ηεο απφδνζεο ηνπ ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο (Πεγή: Γηαδίθηπν 4). 
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Εικόνα 9. Πιπληήξηα ησλ ακειθηηθώλ κεραλώλ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή: Γηαδίθηπν 7). 

 

 

 

Εικόνα 10. Παγνιεθάλε ησλ ακειθηηθώλ κεραλώλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή: Γηαδίθηπν 7) 
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 To απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα είλαη αλνηθηφ, πξνζθέξνληαο εχθνιε πξφζβαζε 

ηεο αγειάδαο θαζψο θαη ηε δπλαηφηεηα παξέκβαζεο ηνπ ακειθηή κε ην ρέξη. Τν 

πάησκα απνηειείηαη απφ ελζσκαησκέλν αλνμείδσην ράιπβα. Γηα ηελ αζθάιεηα θαη 

ηελ άλεζε ησλ αγειάδσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άκειμεο, αλαπαχνληαη ζ΄ έλαλ 

αλζεθηηθφ ειαζηηθφ ηάπεηα κε θιίζε. Ζ πδξαπιηθή κνλάδα είλαη ηνπνζεηεκέλε πάλσ 

απφ ην ξνκπνηηθφ βξαρίνλα, κεγηζηνπνηψληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα θαη κεηψλνληαο ην κήθνο ησλ γξακκψλ. Οη δσνηξνθέο 

ρνξεγνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο άκειμεο, ψζηε ε αγειάδα λα παξακέλεη ήζπρε, 

κέζσ θάηλεο (απφ αλνμείδσην ράιπβα). Τν κεράλεκα κπνξεί λα πξνγξακκαηηζηεί λα 

δηαθφςεη ηελ παξνρή ηξνθήο πξηλ ην ηέινο ηεο άκειμεο, νπφηε θαη ε αγειάδα κπνξεί 

λα εγθαηαιείςεη ηε κνλάδα άκεζα (Πεγή: Γηαδίθηπν 6).  

ηαλ ε αγειάδα επηιεγεί θαη εηζαρζεί ζηελ εηδηθή κνλάδα, έλαο αηζζεηήξαο 

ηαπηφηεηαο αγειάδσλ αλαγλσξίδεη κηα εηηθέηα πξνζδηνξηζκνχ ζηελ αγειάδα θαη 

δηαβηβάδεη ηελ ηαπηφηεηα αγειάδσλ ζην ζχζηεκα ειέγρνπ. Δάλ ε αγειάδα έρεη 

αξκερηεί πνιχ πξφζθαηα, ην απηφκαην ζχζηεκα ππιψλ απνκαθξχλεη ηελ αγειάδα 

απφ ηε κνλάδα. Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε, μεθηλά ε απηφκαηε δηαδηθαζία άκειμεο. Ο 

ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο απηνκαηνπνηεί πιήξσο φια ηα επηκέξνπο ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο, θαζαξίδνληαο θαη ζπλδένληαο ηηο ζειέο. Ο πξνζεθηηθφο ζρεδηαζκφο ηνπ 

βξαρίνλα ηνπ ξνκπφη θαη ησλ ζρεηηθψλ αηζζεηήξσλ ζπλεηζθέξνπλ θαηαιπηηθά ζηελ 

πςειή απφδνζε ηεο άκειμεο, έηζη ψζηε ν θηελνηξφθνο πξέπεη λα παξεπξεζεί κφλν 

ζηελ πεξίπησζε πνπ δεκηνπξγεζεί θάπνην πξφβιεκα (π.ρ λα κελ εηζαρζεί κηα 

αγειάδα γηα άκειμε (Πεγή: Γηαδίθηπν 6). 

Ζ ραξαθηεξηζηηθή ηθαλφηεηα ελφο ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη 50-70 

αγειάδεο αλά κνλάδα άκειμεο, επηηπγράλνληαο ζπλήζσο ζπρλφηεηεο άκειμεο 2-3 

θνξέο εκεξεζίσο, νπφηε κηα κνλάδα πνπ ρεηξίδεηαη 60 αγειάδεο θαη αξκέγεηαη θάζε 

αγειάδα 3 θνξέο αλά εκέξα έρεη ηθαλφηεηα ρεηξηζκνχ 7.5 αγειάδεο/ψξα. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε απφδνζε ελδείθλπηαη γηα έλα ξνκπνηηθφ βξαρίνλα ρακεινχ θφζηνπο, 

θαη ηνπ ζρεηηθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, δεδνκέλνπ φηη δελ απαηηείηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα (Πεγή: Γηαδίθηπν 6). 

Γεληθά, ε παξαγσγή γάιαθηνο απμάλεηαη πεξίπνπ 10-15% ζηελ πεξίπησζε 

πνπ νη αγειάδεο ζε έλα απηφκαην ζχζηεκα ακέιγνληαη ηξεηο θνξέο εκεξεζίσο, φπσο 

πξναλαθέξζεθε (Klei et
 
al., 1997; Österman and Bertilsson, 2003). Αθφκε, κε ηελ 

απηφκαηε άκειμε είλαη εθηθηφο ν έιεγρνο ησλ πνζνηήησλ ηνπ γάιαθηνο ζε 

δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηεο γαιαθηνπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ. Οη Svennersten-Sjaunja
 
and 



 16 

Pettersson, (2008) ζεκεηψλνπλ φηη ε απμεκέλε παξαγσγή γάιαθηνο ζηα πξψηα ζηάδηα 

γαιαθηνπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ, απμάλεη σο επαθφινπζν θαη ηε ζπλνιηθή παξαγσγή.  

 Δληνχηνηο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζε νξηζκέλεο κνλάδεο δηαπηζηψζεθε κείσζε 

ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο κεηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο απηφκαηεο άκειμεο 

θαη απνδφζεθε πηζαλφηαηα ζηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ άκειμεο (Billon and Tournaire, 

2002), ζε κε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα κεηαμχ ησλ ακέιμεσλ θαη ζηελ αληηθαλνληθή 

πξνζαξκνγή ησλ θππέιισλ ζηνπο καζηνχο ησλ δψσλ (Bach and Busto, 2005). 

Σηα απηφκαηα ζπζηήκαηα άκειμεο πνιιέο επηκέξνπο πιεξνθνξίεο γηα θάζε 

αγειάδα κπνξεί λα θαηαγξάθνληαη θαη λα απνζεθεχνληαη. Αθφκε, ε πνζφηεηα ηνπ 

γάιαθηνο πνπ παξάγεηαη απφ θάζε αγειάδα (γηα θάζε ζειή καζηνχ) είλαη δπλαηφ λα 

απνζεθεχεηαη. Δηδηθνί ―αηζζεηήξεο‖, ή ειεθηξνληθά φξγαλα κέηξεζεο, ελδέρεηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα θαηαγξάθνπλ ηηο ζπγθεληξψζεηο ζπγθεθξηκέλσλ ρεκηθψλ 

παξακέηξσλ ηνπ γάιαθηνο, νη νπνίεο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα 

ηνπ γάιαθηνο θαζψο θαη γηα ηελ πγεία ησλ αγειάδσλ. Φαξαθηεξηζηηθέο νπζίεο πνπ νη 

θηελνηξφθνη ζπλήζσο κεηξνχλ είλαη ηα αληηβηνηηθά (έηζη ψζηε ην γάια κπνξεί λα 

δηαρσξηζηεί απφ ην ππφινηπν ηεο παξηίδαο), ν αξηζκφο ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ 

(ππνδειψλεη ηελ παξνπζία ινηκψμεσλ, φπσο ε καζηίηηδα), ηα ζηεξεά ηνπ γάιαθηνο 

(έλδεημε ηεο πνηφηεηάο ηνπ), αιιά θαη εηδηθέο νπζίεο πςειήο αμίαο φπσο ε 

ιαθηνθεξίλε (lactoferrin). Υπάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα νη θηελνηξφθνη λα δηαρσξίδνπλ 

ην γάια ησλ νξηζκέλσλ αγειάδσλ απφ ην γάια ησλ ππνινίπσλ, πνπ εθαξκφδεηαη φηαλ 

κία αγειάδα παξάγεη πξσηφγαια, ή φηαλ ιακβάλεη αληηβηνηηθά (Πεγή: Γηαδίθηπν 4).  

Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί φηη νη αγειάδεο πξέπεη λα εμνηθεησζνχλ 

κε ηε ρξήζε ησλ απηφκαησλ ζπζηεκάησλ δηεπθνιχλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ φιε 

δηαδηθαζία. Πνιχ ζπρλά σο θίλεηξν ρξεζηκνπνηνχληαη ην λεξφ, ή ε ηξνθή γηα λα 

θηλεζνχλ πξνο ηηο κνλάδεο (Πεγή: Γηαδίθηπν 4).  

Σπρλά δεκηνπξγνχληαη πξνβιήκαηα ζηηο αγειάδεο, εμαηηίαο ηεο ζπρλφηεηαο 

ησλ ακέιμεσλ θαη γη‘ απηφ ε άκειμε ζε κνλάδεο εθηειείηαη αθφκα ρεηξνθίλεηα θαη φρη 

απηφκαηα. Δπίζεο, έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ αγειάδσλ έρνπλ ηδηφκνξθα ζρήκαηα 

καζηψλ, νπφηε ε ηνπνζέηεζε ησλ ζειψλ ζην ξνκπφη είλαη δχζθνιε θαη ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο αδχλαηε. Έξεπλεο απέδεημαλ φηη ζην 90% ησλ πεξηπηψζεσλ ε 

ηνπνζέηεζε ησλ καζηψλ είλαη επηηπρήο ζηελ πξψηε πξνζπάζεηα, ελψ ζην ππφινηπν 

10% απαηηείηαη άιιε κία πξνζπάζεηα. Έρεη ππνινγηζζεί φηη πεξίπνπ ην 5-10% ησλ 

αγειάδσλ ησλ κνλάδσλ, έπξεπε λα αληηθαηαζηαζνχλ, φηαλ ε άκειμε άξρηζε λα 

γίλεηαη κε απηφκαην ζχζηεκα. Σε δψα κηθξήο ειηθίαο κε νίδεκα καζηψλ κπνξεί λα 

http://66.102.9.104/translate_c?hl=el&sl=en&u=http://www.biotechlearn.org.nz/site_info/glossary/colostrum&prev=/search%3Fq%3Drobotic%2Bmilking%26hl%3Del&usg=ALkJrhg4mf8wh8tuXXsjN_Q1pwtDOp17Ig
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είλαη αδχλαηε ε άκειμε, νπφηε ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε ηνπνζέηεζε γίλεηαη κε ην 

ρέξη ή απαηηείηαη ρεηξνπξγηθή δηφξζσζε ησλ ζειψλ (Πεγή: Γηαδίθηπν 5). 

 

 

1.4 Σύπνη ξνκπνηηθώλ κνλάδσλ θαη θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο  

 

Σηνλ πίλαθα 1 παξνπζηάδνληαη νη εηαηξείεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ απηφκαηεο 

ακειθηηθέο κεραλέο.  

 

Πίνακας 1. Εηαηξείεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ απηόκαηα ζπζηήκαηα άκειμεο 

 

Δηαηξεία  

Σύπνο ξνκπόη Υώξα 

πξνέιεπζεο 

SAC  Galaxy Robot AMS Γαλία 

Westphalia Surge/Robotic 

Milking Solutions  

Titan AMS Γεξκαλία 

DeLaval.  DeLaval ΑMS Σνπεδία 

Lely  Lely Astronaut 

AMS 

Οιιαλδία 

Fullwood  Merlin AMS Αγγιία 

(Πεγή : Γηαδίθηπν 6). 

 

Τν απηνκαηνπνηεκέλν ξνκπφη άκειμεο, Merlin ηεο εηαηξείαο Fullwood Packo 

Group (Δηθφλεο 11, 12), είλαη δηαζέζηκν εηθνζηηέζζεξηο ψξεο εκεξεζίσο, επηά εκέξεο 

εβδνκαδηαίσο, γηα λα αξκέμεη θαη λα ηαΐζεη θάζε αγειάδα κεκνλσκέλα. Τν δψν 

πξνζδηνξίδεηαη, πξνεηνηκάδεηαη, αξκέγεηαη θαη ηαΐδεηαη απηφκαηα, ελψ 

θαηαγξάθνληαη ηαπηφρξνλα νη παξάκεηξνη ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο θαη ηα δηάθνξα 

ζηνηρεία ηεο πγείαο ηνπ (Πεγή: Γηαδίθηπν 7). 

 

http://www.fullwood.com/
http://www.fullwood.com/
http://www.fullwood.com/
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Εικόνα 11. Απηόκαην ζύζηεκα άκειμεο Merlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Πεγή: Γηαδίθηπν 7). 

Εικόνα 12. Δηαδηθαζία άκειμεο ζην απηόκαην ζύζηεκα Merlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή: Γηαδίθηπν 7) 

 

Με ην ξνκπφη Merlin ν θηελνηξφθνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αθηεξψζεη 

πεξηζζφηεξν ρξφλν ζηε δηαρείξηζε ησλ δψσλ ηνπ, φπσο πξναλαθέξζεθε. Τν βαζηθφ 

ζηνηρείν ζε έλα απηνκαηνπνηεκέλν ακειθηηθφ ζχζηεκα είλαη ην πξφγξακκα 

δηαρείξηζεο, ην νπνίν ιεηηνπξγεί ζε πεξηβάιινλ Windows παξέρνληαο πξφζβαζε ζηα 

δεδνκέλα, επηηξέπνληαο άκεζεο αιιαγέο ψζηε λα πξνγξακκαηηζηεί ηαρχηαηα ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο. Δπνκέλσο, ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο είηε πξφζθαηεο είηε παιαηφηεξεο. Αθφκε, ην πξφγξακκα δηαρείξηζεο ζην 

ξνκπφη Merlin ελζσκαηψλεη κηα πεξηεθηηθή ζεηξά ιεηηνπξγηψλ (δει. ζίηηζε, άκειμε, 
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δχγηζκα, δηαρσξηζκφο, πγεία, γνληκφηεηα) κε ην πιενλέθηεκα ηεο εηζαγσγήο θαη 

εμαγσγήο ησλ δεδνκέλσλ ζε άιιεο γλσζηέο εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ (mainsteam). Ο 

ρξήζηεο, έρεη δει. κηα εληαία βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ απνδνηηθφηεξε ηήξεζε ησλ 

αξρείσλ. Τν ζχζηεκα ππνζηεξίδεηαη νπνπδήπνηε κέζσ ηνπ ινγηζκηθνχ, ελψ φηαλ ε 

βνήζεηα είλαη αλαγθαία κπνξεί λα παξαζρεζεί κέζσ ηεο ηειεθσληθήο ζχλδεζεο 

(Πεγή: Γηαδίθηπν 7). 

Δθηηκάηαη φηη ην 53% ησλ απηφκαησλ κεραλψλ άκειμεο απνηεινχλ ηα ξνκπφη 

DeLaval, θαη κε βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία έρνπλ πνπιεζεί πεξηζζφηεξα απφ 1.000 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, ηνλ Καλαδά, ηελ Ηαπσλία 

θαζψο θαη ην Μεμηθφ. Σχκθσλα κε ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία, έλα ηέηνην ζχζηεκα 

γάια κπνξεί λα ακέιμεη έλα θνπάδη 60 αγειάδσλ ηξεηο θνξέο αλά εκέξα. ηαλ κηα 

αγειάδα απνθαζίδεη λα αξκερηεί, εηζέξρεηαη ζε κία εηδηθή είζνδν αζθαιείαο (κε 

θιεηδαξηέο), φπνπ αλαγλσξίδεηαη. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ 

ηειεπηαία άκειμε είλαη ηθαλνπνηεηηθφ, ε αγειάδα κπνξεί λα εηζαρζεί. Καηφπηλ, έλαο 

ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο επεθηείλεηαη θάησ απφ ηελ αγειάδα θαη κε ηελ θαζνδήγεζε 

αηζζεηήξσλ ιέηδεξ θαη θσηνθπηηάξσλ, θαζαξίδεη θαη ζηεγλψλεη θάζε ζειή πξηλ ηε 

ζχλδεζεο κε ηνπο εηδηθνχο ζπιιέθηεο (milking cups). Ζ ξνή γάιαθηνο, ε πνζφηεηα, 

θαη ν ρξφλνο αξκέγκαηνο ειέγρνληαη ρσξηζηά γηα θάζε κηα απφ ηηο ηέζζεξηο ζειέο ηεο 

αγειάδαο, θαη ζπγθξίλνληαη κε ηηο πξνεγνχκελεο ηηκέο. Οη απνθιίζεηο αλαθέξνληαη, 

θαη ελδερνκέλσο απνηεινχλ πξφσξνη δείθηεο θάπνηαο αζζέλεηαο ηνπ δψνπ. Μεηά απφ 

ηελ άκειμε, απνζχξνληαη νη ζπιιέθηεο θαη ν ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο ςεθάδεη ηελ 

πεξηνρή ηνπ δψνπ, κε έλα απνιπκαληηθφ δηάιπκα. Τέινο, ε εηδηθή απηφκαηε πχιε 

αλνίγεη θαη ε αγειάδα εηζέξρεηαη ζηελ πεξηνρή ζίηηζεο. Παξάιιεια, ην ζχζηεκα 

θαζαξίδεηαη πξηλ εηζέιζεη ε επφκελε αγειάδα, ελψ απνζεθεχεηαη θαη ην 

καγλεηνζθνπεκέλε ηαηλία ηεο δηαδηθαζίαο (Πεγή: Γηαδίθηπν 4).  

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζε νξηζκέλεο ρψξεο δελ ππάξρνπλ ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηελ απηνκαηνπνηεκέλε άκειμε, ελψ ζε άιιεο ππάξρεη εηδηθφο 

λφκνο πνπ πξνβιέπεη φιεο νη αγειάδεο λα ειέγρνληαη απζηεξά φζνλ αθνξά ζηελ 

θαζαξηφηεηα θαη ζηελ καζηίηηδα. Βέβαηα, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε 

παξνπζία ηνπ αγξφηε, ν νπνίνο ζα επηβιέπεη ηελ άκειμε. Γελ έρνπλ αθφκα 

δηεπθξηληζηεί πιήξσο φινη νη θαλνληζκνί πνπ πξέπεη λα εθαξκφδνληαη ζηα 

αγξνθηήκαηα γηα ηελ απηνκαηνπνηεκέλε άκειμε (Πεγή: Γηαδίθηπν 4). Ωζηφζν, ηα 

ξνκπφη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα αθνινπζνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ P.M.O 

ζηηο Ζ.Π.Α, ψζηε ην παξαγφκελν γάια λα είλαη πςειήο πνηφηεηαο. Σηελ Δπξσπατθή 
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Έλσζε ππάξρεη ε θνηλνηηθή νδεγία (89/362/EEC, 1989), αληίζηνηρα (Geleynse, 

2003), ε νπνία αλαθέξεη ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο θαηά ηε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ 

γάιαθηνο.  

 

1.5 Οη ξνκπνηηθέο κεραλέο ζηελ Διιάδα  

 

Σε απηφ ην ζεκείν θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κία ζχληνκε αλαθνξά ζηα 

ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα άκειμεο, πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηελ ειιεληθή αγνξά. 

Ζ εηαηξεία Fullwood Packo Group πξνζθέξεη αμηφπηζηεο θαη νηθνλνκηθέο 

ιχζεηο πνπ πξνζαξκφδνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε θηελνηξφθνπ. Τα ακειθηήξηα ηεο 

Fullwood - Packo θαηαηάζζνληαη πξψηα ζηηο επηινγέο ησλ θηελνηξφθσλ θαη 

ππνζηεξίδνληαη ζηελ Διιεληθή αγνξά απφ ηελ εηαηξεία ΔΜΗΚΟ Παληειεεκνλίηεο 

πνπ δηαζέηεη, επξχ δίθηπν αληηπξνζψπσλ, κεγάιε πνηθηιία κεραλεκάησλ, αμηνπηζηία 

θαη ζηγνπξηά (Πεγή: Γηαδίθηπν 7). 

 

1.6 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο ξνκπνηηθήο άκειμεο 

 

Τα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ ζπζηεκάησλ ξνκπνηηθήο άκειμεο είλαη 

ηα παξαθάησ:  

o Δμνηθνλφκεζε ρξφλνπ θαη θαιχηεξε θαηαλνκή ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ησλ 

θηελνηξφθσλ, εθφζνλ απνδεζκεχνληαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο άκειμεο θαη ην 

αλαγθαίν απαηηεηηθφ πξφγξακκα, θαη κπνξνχλ λα αζρνιεζνχλ κε άιιεο εξγαζίεο, 

φπσο ε επίβιεςε θαη ε ζίηηζε ησλ δψσλ θ.ιπ.  

o Αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ γάιαθηνο, σο επαθφινπζν ηεο πςειφηεξεο 

ζπρλφηεηαο ακέιμεσλ, εληνχηνηο έλα κεγάιν κέξνο ησλ πνζνηήησλ είλαη χδσξ παξά 

ζηεξεά.  

o Απμεκέλε ζπρλφηεηα άκειμεο, θαζψο εθηηκάηαη φηη ζεσξεηηθά κπνξεί λα 

απμεζεί έσο ηξεηο θνξέο εκεξεζίσο, πξαθηηθά απμάλεηαη 2.5 θνξέο. Ωο απνηέιεζκα 

αζθείηαη ιηγφηεξε πίεζε ζηελ αγειάδα, δηακνξθψλνληαο έλα πεξηβάιινλ κηθξφηεξεο 

αληηιεπηήο πίεζεο, θαζψο ε αίζζεζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξίαο ζπκβάιιεη ζηε 

ζπγρξνληζκέλε ζπκπεξηθνξά ηνπο. Δίλαη απαξαίηεην, σζηφζν λα αλαθεξζεί φηη 

ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ζρεηηθήο έξεπλαο δε δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο ζηελ 

http://www.fullwood.com/
http://www.fullwood.com/
http://www.packo.com/en/
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πίεζε πνπ αζθείηαη ζηα δψα, κεηαμχ ηνπ απηφκαηνπ θαη ηνπ ζπκβαηηθνχ ηξφπνπ 

άκειμεο. 

o Καιχηεξε θαη επθνιφηεξε δηαρείξηζε ησλ θνπαδηψλ, κέζσ ηνπ ειέγρνπ πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα ησλ ππνινγηζηψλ. Απηά ηα ζηνηρεία επηηξέπνπλ ζηνλ 

θηελνηξφθν λα βειηηψζεη ηε δηαρείξηζε ησλ δσψλ, κέζσ ηεο αλάιπζεο ησλ ηάζεσλ 

πνπ παξαηεξνχληαη ζην θνπάδη, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εμάξηεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ 

γάιαθηνο απφ ηηο κεηαβνιέο ζηηο ηξνθέο (ρφξηα) ησλ δψσλ. Οη πεξηπηψζεηο 

ζπγθεθξηκέλσλ αγειάδσλ κπνξνχλ επίζεο λα εμεηαζηνχλ, νπφηε ν θηελνηξφθνο 

γλσξίδεη ηπρφλ αζζέλεηεο ή ηξαπκαηηζκνχο. Ζ ζπιινγή φισλ απηψλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ απνηεινχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα ζηνηρεία γηα ηε ξνκπνηηθή άκειμε, βέβαηα 

ε ζσζηή εξκελεία θαη ε ρξήζε ηνπο εμαξηψληαη απφ ηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ρξήζηε 

(Svennersten-Sjaunja & Petterson, 2008).  

Σρεηηθά κε ηηο ππφ εμέιημε ή ηηο κειινληηθέο έξεπλεο γηα ηε ξνκπνηηθή 

άκειμε, αο ππνγξακκηζηεί φηη αλαδεηνχληαη λένη αηζζεηήξεο πνπ ζα αληρλεχνπλ ηηο 

ιηπαξέο νπζίεο, ηηο πξσηεΐλεο, ηελ πξνγεζηεξφλε ζην γάια, θαη ζα έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα δηαρσξίδνπλ ην γάια πνπ κπνξεί λα θαηαλαισζεί απφ εθείλν πνπ ζα 

πξέπεη λα απνζπξζεί (Geleynse, 2003). Οη λένη απηνί αηζζεηήξεο ζα απνηειέζνπλ 

έλαλ απφιπηα αζθαιή ηξφπν ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο ηνπ γάιαθηνο, πνπ παξάγεηαη 

ζηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο κε ηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα άκειμεο.  

Φπζηθά, φπσο είλαη αλακελφκελν ηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα άκειμεο έρνπλ θαη 

νξηζκέλα κεηνλεθηήκαηα, ηα νπνία αλαθέξνληαη παξαθάησ:  

o Υςειφ θφζηνο, θαζψο ππνινγίδεηαη φηη ην θφζηνο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ 

αλέξρεηαη ζηηο 120.000€ (190.524$), αλά κνλάδα άκειμεο. Ζ επέλδπζε ζε έλα 

απηφκαην ζχζηεκα άκειμεο, ζε ζχγθξηζε κε έλα ζπκβαηηθφ εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ 

βαζκφ απφ ηηο δαπάλεο ησλ θαηαζθεπψλ, ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ησλ εξγαζηψλ. Δθηφο 

απφ ηηο δαπάλεο ηεο εξγαζίαο, ε δηαζεζηκφηεηα ηνπ θηελνηξφθνπ ζε εκεξήζηα βάζε 

πξέπεη λα ιεθζεί ππ‘φςηλ.  

o Ζ απμαλφκελε πνιππινθφηεηα ηνπ ξνκπνηηθνχ εμνπιηζκνχ ζε ζχγθξηζε κε 

ηελ πνιππινθφηεηα ησλ αληίζηνηρσλ ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ, απμάλεη ην βαζκφ 

εμάξηεζεο γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξεία θαη σο 

απνηέιεζκα πξνυπνζέηεη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο πςεινχ θφζηνπο. Ο θηελνηξφθνο 

εμαξηάηαη πιήξσο ζηελ πεξίπησζε βιάβεο ή δηαθνπήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, απφ ηελ άκεζε επέκβαζε ηνπ θαηαζθεπαζηή ή ηεο αξκφδηαο ηερληθήο 

ππεξεζίαο. Σηελ πξάμε ηα ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα έρνπλ απνδεηρζεί ηδηαίηεξα 
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αλζεθηηθά, ρσξίο ζεκαληηθά ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα, ελψ νη θαηαζθεπαζηέο 

παξέρνπλ ζσζηά νξγαλσκέλα δίθηπα ηερληθψλ ππεξεζηψλ.  

o Τν απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα ιεηηνπξγεί απνδνηηθφηεξα ζηηο κνλάδεο, 

φπνπ ε αγειάδα ζηεγάδεηαη ζην εζσηεξηθφ κέξνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, γηα ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηεο πεξηφδνπ ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο, ελψ κε ηδηαίηεξεο δπζθνιίεο 

εθαξκφδεηαη ζε ζπζηήκαηα αλνηρηψλ ρψξσλ (ιηβαδηνχ). Σηα ζπζηήκαηα ιηβαδηνχ, νη 

αγειάδεο βφζθνπλ ειεχζεξεο θαη πηζαλψο λα κελ εηζέιζνπλ ζηε κνλάδα, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ε απφζηαζε είλαη πνιχ κεγάιε.   

o Γηάθνξεο βαθηεξηδηαθέο κνιχλζεηο ζπλήζσο ιφγσ ηεο θαθήο πγηεηλήο ή ηεο 

ςχμεο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή γάιαθηνο ρακειήο πνηφηεηαο. Ζ πςειή 

ζπρλφηεηα ακέιμεσλ θαη ε πξνζζήθε γάιαθηνο ζηε δεμακελή ζπιινγήο, πνπ κπνξεί 

λα κελ έρεη θξπψζεη ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηά ηνπ.  

o Άζθεζε πςειήο πίεζεο ζε κεξηθέο αγειάδεο. Οη αγειάδεο είλαη θνηλσληθά 

δψα, θαη έρεη δηαπηζησζεί φηη ιφγσ ηεο θπξηαξρίαο κεξηθψλ αγειάδσλ, άιιεο ζα 

αλαγθαζηνχλ λα ακειρζνχλ κφλν ηε λχρηα. Σην ξνκπνηηθφ ζχζηεκα κεηψλεηαη ε 

πίεζε ζηα δψα, ππφ ηελ έλλνηα ηεο "ειεχζεξεο επηινγήο" ηνπ ρξφλνπ αξκέγκαηνο. 

Δπηπιένλ, πεξηνξίδεηαη θαη ε επαθή κεηαμχ θηελνηξφθνπ θαη δψσλ, νπφηε ππάξρεη ην 

ελδερφκελν κία αζζέλεηα λα κε ακέζσο αληηιεπηή, κε άκεζεο επηπηψζεηο ζηελ 

πνηφηεηα γάιαθηνο θαη ηελ πγεία ησλ αγειάδσλ. Σηελ πξάμε, νη αηζζεηήξεο γάιαθηνο 

εληνπίδνπλ ηπρφλ αιιαγέο ζην γάια ιφγσ κφιπλζεο θαη νη θηελνηξφθνη επηζεσξνχλ 

ηα δψα ζπρλά.  

o Πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα, θαζψο ε ζπγθέληξσζε ησλ δψσλ ζηηο 

κνλάδεο απμάλεη ηε ζπζζψξεπζε ησλ πεξηηησκάησλ, πνπ πξέπεη λα ζπιιερζνχλ θαη 

λα απνκαθξπλζνχλ απφ ηε κνλάδα, πξφβιεκα πνπ δελ πθίζηαηαη φηαλ νη αγειάδεο, 

βφζθνπλ ζην ιηβάδη (Πεγή: Γηαδίθηπν 6). 

Σχκθσλα κε ηε Millar (2000), ελψ ε ρξήζε ησλ απηνκαηνπνηεκέλσλ 

ζπζηεκάησλ ζπλεηζθέξεη θαζνξηζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ γάιαθηνο, 

ηίζεηαη θαη ην δήηεκα ηηο απηνλνκίαο ηνπ δψνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηηο άκειμεο. 

Παξφιν, πνπ ε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο 

πγηεηλήο γηα ηα δψα θαη ηνλ άλζξσπν, ιεηηνπξγεί θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ πηζαλψο δε 

ζέβεηαη ηελ επηζπκία ηνπ δψνπ λα ειέγρεη ην ρψξν ηνπ θαη λα θηλείηαη ειεχζεξα ζε 

απηφλ.  
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1.7 πκβαηηθά ακειθηηθά ζπγθξνηήκαηα 
 

Τν ακειθηήξην είλαη ρψξνο ησλ ζηαβιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξννξίδεηαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ άκειμε ησλ αγειάδσλ. Φξεζηκνπνηείηαη ζε βνπζηάζηα κε 

ειεχζεξν ζηαβιηζκφ ησλ δψσλ. Τν ακειθηήξην επηηξέπεη ηελ άκειμε ζχκθσλα κε 

ηνπο θαλφλεο πγηεηλήο, κε ζπλέπεηα ηε ιήςε θαιήο πνηφηεηαο πγηεηλνχ γάιαθηνο. Ο 

ηχπνο ηνπ ακειθηεξίνπ θαη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο ηνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα 

έλα βνπζηάζην θαη ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππ‘φςηλ νη αθφινπζεο αξρέο: 

 ν ειιηπήο εμνπιηζκφο πξνθαιεί αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ γηα ηελ 

άκειμε ζην ζηάβιν θαη ζπρλά κνιχλζεηο ηνπ γάιαθηνο 

 ν ππεξεμνπιηζκφο πξέπεη λα απνθεχγεηαη, επεηδή νη ππεξβνιηθέο 

επελδχζεηο επηδξνχλ ζηελ νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο κνλάδαο (Γειέθεο, Σ., 2004).  

Σε απηφ ην ζεκείν ζα γίλεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ ζπκβαηηθψλ 

ακειθηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ. Υπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη ακειθηεξίσλ ησλ αγειάδσλ, 

αλάινγα κε ηε δηακφξθσζε ηνπ ρψξνπ. Έηζη, ππάξρνπλ αξκερηηθά ζπγθξνηήκαηα  

αλάινγα κε ην ρψξν φπνπ γίλεηαη ην άξκεγκα ( αγειάδεο δεκέλεο ζηνλ ζηάβιν πνπ 

ζπλδπάδεηαη ζπλήζσο κε ην ζχζηεκα πεξηνξηζκέλνπ ζηαπιηζκνχ θαη άξκεγκα ησλ 

αγειάδσλ ζην αξκερηήξην θπξίσο ζε κνλάδεο κέζνπ θαη κεγάινπ κεγέζνπο).Έηζη 

έρνπκε θνξεηέο αξκερηηθέο κεραλέο, θηλεηά ακειθηήξηα, παξάιιεισλ ζέζεσλ, 

αλεμάξηεησλ ζέζεσλ, γξακκηθψλ ζέζεσλ, ηχπνπ ςαξνθφθθαινπ θαη πεξηζηξνθηθά. 

 

1.7.1 Άξκεγκα ησλ αγειάδσλ ζην ζηάβιν όπνπ είλαη δεκέλεο 

 

Τν άξκεγκα γίλεηαη, είηε κε θνξεηέο αξκερηηθέο κεραλέο, είηε κε εγθαηάζηαζε 

κφληκνπ ζπζηήκαηνο ζσιελψζεσλ θελνχ ή θαη κεηαθνξάο ηνπ γάιαθηνο. 

 

1.7.1.1  Άξκεγκα ησλ αγειάδσλ κε θνξεηέο αξκερηηθέο κεραλέο 

 

Οη θνξεηέο αξκερηηθέο κεραλέο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο απφ ηηο κηθξνχ 

κεγέζνπο επηρεηξήζεηο (κέρξη 30 αγειάδεο). Οη κεραλέο απηέο δηαζέηνπλ κία ή δχν 

αξκερηηθέο κνλάδεο κηθξήο δπλακηθφηεηαο, αληιία θελνχ θαη δνρεία ππνδνρήο ηνπ 

γάιαθηνο. Σπλήζσο, φια ηα εμαξηήκαηα ηεο αξκερηηθήο κεραλήο είλαη ηνπνζεηεκέλα 

πάλσ ζε κεηαιιηθή βάζε πνπ κεηαθηλείηαη κε ηξνρνχο, θαηά κήθνο ηνπ ζηάβινπ φπνπ 

είλαη δεκέλεο νη αγειάδεο. Οη αγειάδεο αξκέγνληαη αλά κία ή δχν, αλάινγα κε ην 

ξπζκφ ησλ αξκερηηθψλ κνλάδσλ. Μεηά ην άξκεγκα κία ή δχν αγειάδσλ, αλάινγα κε 

ηελ απφδνζή ηνπο, ην γάια πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζην δνρείν ηεο αξκερηηθήο κνλάδαο 
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κεηαγγίδεηαη. Ζ κεηάγγηζε γίλεηαη, είηε ζε άιια κεγαιχηεξα γαιαθηνδνρεία, είηε 

απεπζείαο ζηε δεμακελή γάιαθηνο, είηε ζε εηδηθφ δνρείν, πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην 

ζηάβιν, απφ ην νπνίν ην γάια κεηαθέξεηαη ζην γαιαθηνθνκείν κε ηε βνήζεηα αληιίαο 

θαη ειαζηηθνχ ζσιήλα. Έλαο αξκερηήο κπνξεί λα ρεηξίδεηαη κηα θνξεηή αξκερηηθή 

κεραλή, κε δχν αξκερηηθέο κνλάδεο, θαη λα αξκέγεη 15 αγειάδεο αλά ψξα 

(Μπειηκπαζάθεο, Ν., 1996). 

 

Εικόνα 13. Φνξεηή ακειθηηθή κεραλή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Πεγή: Γηαδίθηπν 9) 

 

1.7.1.2 Άξκεγκα ησλ αγειάδσλ κε εγθαηάζηαζε ζην ζηάβιν κόληκνπ ζπζηήκαηνο 

ζσιελώζεσλ θελνύ θαη ζπιινγή ηνπ γάιαθηνο ζε δνρείν κέζα ζην ζηάβιν 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ κφληκνπ ζπζηήκαηνο ζσιελψζεσλ θελνχ γίλεηαη πάλσ 

απφ ηηο ζέζεηο αλάπαπζεο ησλ αγειάδσλ θαη θαηά κήθνο ηνπ ζηάβινπ. Οη 

ζσιελψζεηο θέξνπλ ηηο ζηξφθηγγεο παξνρήο θαη δηαθνπήο θελνχ ζε ηέηνηα 

δηαζηήκαηα, έηζη ψζηε λα αληηζηνηρεί κηα ζηξφθηγγα αλά δχν ζέζεηο αλάπαπζεο ησλ 

αγειάδσλ. Σε απηέο πξνζαξκφδεηαη ν ειαζηηθφο ζσιήλαο θελνχ ηεο αξκερηηθήο 

κνλάδαο. Τν αξκεγκέλν γάια ζπγθεληξψλεηαη ζε δνρείν πνπ είλαη ελζσκαησκέλν 

ζηελ αξκερηηθή κνλάδα θαη κεηαθέξεηαη καδί κε απηή κέζα ζην ζηάβιν. Ζ κεηαθνξά 

ηνπ γάιαθηνο ζηε δεμακελή ηνπ γίλεηαη φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ησλ θνξεηψλ 

αξκερηηθψλ κεραλψλ. Έλαο αξκερηήο κπνξεί λα ρεηξίδεηαη δχν αξκερηηθέο κνλάδεο 

θαη λα αξκέγεη απφ 15 σο 20 αγειάδεο αλά ψξα (Μπειηκπαζάθεο, Ν., 1996). 
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1.7.1.3 Άξκεγκα ησλ αγειάδσλ κε εγθαηάζηαζε ζην ζηάβιν κόληκνπ ζπζηήκαηνο 

ζσιελώζεσλ θελνύ θαη κεηαθνξάο ηνπ γάιαθηνο 

 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ κφληκνπ ζπζηήκαηνο ζσιελψζεσλ θελνχ γίλεηαη, φπσο 

αλαθέξζεθε, γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ην γάια ζπιιέγεηαη ζε δνρείν κέζα ζην ζηάβιν. 

Τν γάια κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζην γαιαθηνθνκείν κέζα απφ ζσιελψζεηο. Οη 

ζσιελψζεηο κεηαθνξάο ηνπ γάιαθηνο εγθαζίζηαληαη κφληκα, θαηά κήθνο ηνπ 

ζηάβινπ θαη ζπλήζσο πάλσ απφ ηηο ζέζεηο αλάπαπζεο ησλ αγειάδσλ. Πάλσ ζηηο 

ζσιελψζεηο απηέο ππάξρνπλ νη ζηξφθηγγεο ππνδνρήο ηνπ γάιαθηνο απφ ηελ 

αξκερηηθή κνλάδα. Οη ζηξφθηγγεο ηνπνζεηνχληαη ζε ηέηνηεο απνζηάζεηο, έηζη ψζηε λα 

αληηζηνηρεί κηα ζηξφθηγγα γηα θάζε δχν ζέζεηο αλάπαπζεο αγειάδσλ. Σηηο ζηξφθηγγεο 

απηέο πξνζαξκφδεηαη ν ειαζηηθφο ζσιήλαο κεηαθνξάο γάιαθηνο ηεο αξκερηηθήο 

κνλάδαο θαηά ηελ ψξα ηνπ αξκέγκαηνο. Ζ αξκερηηθή κνλάδα κεηαθέξεηαη, αλά δχν 

ζέζεηο αλάπαπζεο, θαη αξκέγνληαη δηαδνρηθά νη δχν αγειάδεο. Έλαο αξκερηήο κπνξεί 

λα ρεηξίδεηαη 3 κνλάδεο θαη λα αξκέγεη απφ 24 σο 29 αγειάδεο αλά ψξα, αλάινγα κε 

ηελ ηθαλφηεηά ηνπ (Μπειηκπαζάθεο, Ν., 1996). 

 

1.7.2 Κηλεηά ακειθηήξηα 

 

Τα θηλεηά ακειθηήξηα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο, φπνπ νη αγειάδεο παξακέλνπλ ζπλέρεηα ζηνπο ιεηκψλεο απφ ηελ 

άλνημε κέρξη ην θζηλφπσξν. Σηελ πεξίπησζε απηή ηα δψα είλαη δχζθνιν λα 

επηζηξέθνπλ θάζε απφγεπκα ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο εθκεηάιιεπζεο γηα βξαδηλφ θαη 

γηα πξσηλφ άξκεγκα. Τα θηλεηά ακειθηήξηα κεηαθέξνληαη ζπλήζσο κε ην ειθπζηήξα 

(ηξαθηέξ) ζην ρψξν βνζθήο (Δηθφλα 14). Οη κεραλέο απηέο ρξεζηκνπνηνχληαη ζε 

κνλάδεο κε κηθξφ αξηζκφ δψσλ. Ζ άκειμε ησλ δψσλ κε ηέηνηνπ είδνπο κεραλέο έρεη 

ρακειφ θφζηνο επέλδπζεο θαη νξγαλσηηθά είλαη πην απιή, θαζψο δελ απαηηείηαη 

θακία παξέκβαζε ηηο ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο, νχηε θαη θαηαζθεπή ακειθηεξίνπ. 

Σηελ θαηεγνξία απηψλ ησλ ακειθηεξίσλ εληάζζεηαη θαη θηλεηή ακειθηηθή 

κεραλή ηχπνπ ρεηξάκαμαο (Δηθφλα 15). Ζ ηηκή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ 

εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ αγειάδσλ πνπ ακέιγνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα 

ηέηνην ζχζηεκα κε δπλαηφηεηα άκειμεο 10-12 αγειάδσλ αλά ψξα ζηνηρίδεη πεξίπνπ 

912€, ελψ γηα 20-24 αγειάδεο, 1.200€ αληίζηνηρα. Φαίλεηαη θαη ζηηο εηθφλεο, ππάξρεη 

εηδηθφ δνρείν ζπγθέληξσζεο γάιαθηνο (Πεγή: Γηαδίθηπν 8).  
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Εικόνα 14. Κηλεηό ζύζηεκα άκειμεο 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή: Γηαδίθηπν 8). 

 

 

Σηελ θαηεγνξία απηψλ ησλ ακειθηεξίσλ εληάζζεηαη θαη θηλεηή ακειθηηθή 

κεραλή ηχπνπ ρεηξάκαμαο (Δηθφλα 15).  

Ζ ηηκή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

αγειάδσλ πνπ ακέιγνληαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, έλα ηέηνην ζχζηεκα κε δπλαηφηεηα 

άκειμεο 10-12 αγειάδσλ αλά ψξα ζηνηρίδεη πεξίπνπ 912€, ελψ γηα 20-24 αγειάδεο, 

1.200€ αληίζηνηρα. Φαίλεηαη θαη ζηηο εηθφλεο, ππάξρεη εηδηθφ δνρείν ζπγθέληξσζεο 

γάιαθηνο (Πεγή: Γηαδίθηπν 8).  

 

Εικόνα 15 . Κηλεηή ακειθηηθή κεραλή ηύπνπ ρεηξάκαμαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή: Γηαδίθηπν 8). 
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1.7.3 Ακειθηήξηα παξάιιεισλ ζέζεσλ 

 

Τα ακειθηήξηα παξάιιεισλ ζέζεσλ  είλαη απφ ηα πξψηα πνπ 

δεκηνπξγήζεθαλ, γη‘απηφ θαη δελ απέρνπλ πνιχ απφ ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν άκειμεο 

ησλ αγειάδσλ, φπνπ ε άκειμε γίλεηαη κε ηηο αγειάδεο ηνπνζεηεκέλεο ε κηα δίπια 

ζηελ άιιε (Δηθφλα 16). Φξεζηκνπνηνχληαη αθφκα ζηηο κηθξέο κνλάδεο, ιφγσ ηνπ 

ειάρηζηνπ θφζηνπο. Οη ζέζεηο ησλ αγειάδσλ είλαη παξάιιειεο θαη θαηά δεχγε κε ηα 

λψηα ηνπο λα θνηηνχλ εηο ην κέξνο ηεο εξγαζίαο ηνπ ακειθηή.  

 

Εικόνα 16.  Ακειθηήξην αγειάδσλ ηεζζάξσλ παξαιιήισλ ζέζεσλ κε δύν ακειθηηθέο 

κνλάδεο. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή:Γηαλλαθφπνπινο, 2008) 

 

Ο άμνλαο ηνπ ζψκαηνο ηνπ θάζε δψνπ είλαη θάζεηνο πξνο ην κεγάιν άμνλα 

ηεο αίζνπζαο. Ο αξηζκφο ησλ ζέζεσλ ησλ δψσλ ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη 2 ή 4. Τα 

κεηνλεθηήκαηα απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ είλαη ηα εμήο: δπζθνιία θαζαξηζκνχ ηνπ 

ρψξνπ εξγαζίαο ηνπ ακειθηή, δχζθνιε παξαθνινχζεζε ηεο ξνήο ηνπ γάιαθηνο, 

δπζθνιία εηζφδνπ ησλ αγειάδσλ, νη ζπλζήθεο δελ είλαη αζθαιείο γηα ηνλ ακειθηή 

(Γηαλλαθφπνπινο, 2008). 

 

1.7.4 Ακειθηήξηα αλεμάξηεησλ ζέζεσλ (ηύπνο Tandem) 

 

Τα ακειθηήξηα αλεμάξηεησλ ζέζεσλ, είλαη κηα εμειηγκέλε κνξθή ησλ 

ακειθηεξίσλ παξαιιήισλ ζέζεσλ, ψζηε λα επηηξέπνπλ ηελ αηνκηθή θίλεζε ησλ 

δψσλ ζηε ζέζε άκειμεο, ηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ ακειθηή ρσξηζηά ζε θάζε δψν θαη ηε 
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δπλαηφηεηα απνρψξεζεο θάζε δψνπ ρσξηζηά απφ ηε ζέζε άκειμεο (Δηθφλα 17). Τν 

θπξηφηεξν πιενλέθηεκά ηηο είλαη, φηη θάζε αγειάδα παξακέλεη ζηε ζέζε άκειμεο 

αθξηβψο γηα ην απαηηνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, θαη επηηξέπεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ηαρχηεξε θίλεζε ησλ αγειάδσλ κε ηαρχηεξε άκειμε απφ ηηο αξγέο αγειάδεο. Τα 

ακειθηήξηα αλεμαξηήησλ ζέζεσλ κπνξεί λα έρνπλ κία ή δχν ζεηξέο δψσλ θαη έλα 

δηάδξνκν θίλεζεο ηνπ ακειθηή. Έλα ηέηνην ακειθηήξην, κπνξεί λα είλαη θαη πην 

ζχλζεην αλ γηα παξάδεηγκα ππήξραλ ζε απηφ πεξηζζφηεξεο ζεηξέο δψσλ θαη 

δηάδξνκνη θίλεζεο ηνπ ακειθηή (Γηαλλαθφπνπινο, 2008). 

 

Εικόνα 17. Αγειάδα πνπ βξίζθεηαη ζε αλακνλή γηα άκειμε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή:Γηαλλαθφπνπινο, 2008) 

 

Τα πιενλεθηήκαηα απηνχ ηνπ ηχπνπ ακειθηεξίνπ είλαη ε δπλαηφηεηα 

απνκάθξπλζεο θάζε δψνπ ρσξηζηά κεηά ην ηέινο ηηο άκειμεο, ε κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

εξγαζίαο γηα ηνλ ακειθηή, ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηνπ δψνπ ζηε ζέζε 

άκειμεο γηα έιεγρν ζεξκνθξαζίαο, πγείαο θαη ζπκπεξηθνξάο θαηά ηε ιήςε ηηο ηξνθήο 

θαη ε δηεπθφιπλζε ηηο απεπζείαο θίλεζεο ησλ αγειάδσλ ηηο ηε ζέζε άκειμεο (ρσξίο 

λα εμαλαγθάδεηαη ην δψν) (Γηαλλαθφπνπινο, 2008).  

 

1.7.5 Ακειθηήξηα γξακκηθώλ ζέζεσλ (ηύπνο ζέζεσλ) 

 

Τα ακειθηήξηα γξακκηθψλ ζέζεσλ (ηχπνο ζέζεσλ), ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο 

ζε κηθξνχο ζηάβινπο (Δηθφλα 18).Τα δψα κπνξνχλ λα δηαηαρζνχλ ζε επζεία ζεηξά ην 
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έλα κεηά ην άιιν είηε παξάιιεια ζηνλ ηνίρν ηνπ ακειθηεξίνπ, ελψ δελ  ππάξρνπλ 

πφξηεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ ησλ δψσλ ζε θάζε ζέζε άκειμεο.  

 

Εικόνα 18. Ακειθηήξην ηύπνπ Tunnel κηαο ζεηξάο δύν ζέζεσλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή:Γηαλλαθφπνπινο, 2008) 

 

 

Οη ζέζεηο άκειμεο ρσξίδνληαη κεηαμχ ηηο κε κηα θπιηφκελε πφξηα πάλσ ζηελ 

νπνία ζηεξεψλεηαη κία ηαΐζηξα γηα ζπκππθλσκέλεο ηξνθέο θαη δηαηάζζνληαη ζε δχν 

παξάιιειεο ζεηξέο θαηά κήθνο ηνπ θεληξηθνχ άμνλα ηνπ θηηξίνπ. Καηά κήθνο ησλ 

ζέζεσλ άκειμεο θαη ζε ρακειφηεξν επίπεδν θαηαζθεπάδεηαη ν ρψξνο εξγαζίαο ηνπ 

ακειθηή. Τα δψα εηζέξρνληαη θαη εμέξρνληαη φια καδί ηηο ζεηξέο ζέζεσλ θαη ε άκειμε 

γίλεηαη ελαιιαθηηθά ζηελ θάζε πιεπξά ηνπ ρψξνπ εξγαζίαο. Ζ ηνπνζέηεζε ηέηνηνπ 

ακειθηεξίνπ έρεη ην πιενλέθηεκα ηηο νηθνλνκηθφηεξεο θαηαζθεπήο θαη πνιιά 

κεηνλεθηήκαηα, ηηο πεξηνξηζκέλεο νξαηφηεηαο ηνπ πίζσ κέξνπο ηνπ δψνπ, ηνπ 

ρεηξηζκνχ ησλ δψσλ θαζψο θαη ηηο κηθξφηεξεο απφδνζεο ησλ δψσλ. Δπνκέλσο, 

πξνθχπηεη φηη φζν ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ απμάλεη ηφζν ηα κεηνλεθηήκαηα γίλνληαη 

ζνβαξφηεξα (Γηαλλαθφπνπινο, 2008).  

 

1.7.6 Ακειθηήξηα ηύπνπ ςαξνθόθθαινπ  

 

Τα ακειθηήξηα ηχπνπ ςαξνθφθθαινπ απνηεινχληαη απφ κεγάινπο 

δηάδξνκνπο, επηηξέπνληαο ηελ άκεζε θαη αζθαιή είζνδν ησλ αγειάδσλ (Δηθφλα 19). 

Αθφκε, είλαη γξήγνξε θαη εχθνιε ε ηνπνζέηεζε ησλ ζειάζηξσλ, ππάξρεη 

ξπζκηδφκελε νπίζζηα πφξηα εηζφδνπ γηα ηελ θάζε νκάδα αγειάδσλ, βειηηψλνληαο 
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ζπλεπψο, ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ θηελνηξφθνπ. Υπάξρνπλ δηάθνξα ακειθηήξηα 

ηχπνπ ςαξνθφθθαιν ηηο γηα παξάδεηγκα κε δχν ζεηξέο ησλ ηεζζάξσλ ζέζεσλ δειαδή 

2Φ4 πνπ ιεηηνπξγεί κε έλαλ αξκερηή θαη κπνξεί λα αξκέμεη 30-35 αγειάδεο ηελ ψξα. 

 

Εικόνα 19. Ακειθηήξην αγειάδσλ ηύπνπ ςαξνθόθθαινπ 

 

 

(Πεγή: Γηαλλαθφπνπινο, 2008) 

 

Οη ακειθηηθέο κνλάδεο είλαη ηέζζεξηο γηα ηνλ ηχπν 2Φ4, δειαδή ηα ηέζζεξα 

δψα ηεο ζεηξάο αξκέγνληαη θαη ηα άιια ηέζζεξα ηεο απέλαληη ζεηξάο 

πξνεηνηκάδνληαη. Τν ζπγθξφηεκα 2Φ4 κπνξεί λα εμππεξεηήζεη 35-70 αγειάδεο κε 

έλαλ αξκερηή ελψ ν ηχπνο 2Φ8 κε 8 ακειθηηθέο κνλάδεο θαη δχν ακειθηέο κπνξεί λα 

εμππεξεηήζεη 70-90 αγειάδεο. Καηά ην ζρεδηαζκφ ηηο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα 

πξνζερζεί ηδηαίηεξα ε ζέζε εξγαζίαο ψζηε λα έρεη θσο, ζηεγλφ δάπεδν θαη λα είλαη 

αλαπαπηηθή. Αθφκε, ν ζρεδηαζκφο πξέπεη λα γίλεηαη ζε ζρέζε κε ηνλ εμνπιηζκφ 

άκειμεο ψζηε λα είλαη απνδνηηθφο θαη λα κελ εκπνδίδεη ηηο θηλήζεηο ησλ δψσλ θαη 

ηνπ ακειθηή. Ο αξηζκφ ησλ κνλάδσλ άκειμεο θαη ε δηαδηθαζία άκειμεο, ζα πξέπεη λα 

παξέρνπλ ρξφλν γηα παξαηήξεζε θάζε αγειάδαο ρσξηζηά, ελψ είλαη απαξαίηεηνο ν 

δηαρσξηζκφο ησλ αγειάδσλ <αξγήο άκειμεο> (ζθηρηάκειγεο) απφ ηηο ππφινηπεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί πςειή απφδνζε ηνπ ακειθηεξίνπ (Γηαλλαθφπνπινο, 

2008).  

Σηα πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ ακειθηεξίσλ πεξηιακβάλνληαη ν ρεηξηζκφο 

ησλ δψσλ θαη ε άκειμή ηνπο ζε νκάδεο. Ζ θαηαζθεπή είλαη ζρεηηθά απιή, θαη 

εθαξκφδεηαη ζε κνλάδεο κε 30 έσο πνιιέο εθαηνληάδεο αγειάδεο. Αθφκε ζεκαληηθφ 
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ξφιν παίδεη ν πςειφο βαζκφο απφδνζεο θαη ν κηθξφο ρξφλνο αλακνλήο πξηλ ηελ 

άκειμε, θαζψο θαη νη επλντθέο, αζθαιείο θαη μεθνχξαζηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

Σπλερίδνληαο, ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα είλαη ε θαζπζηέξεζε ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ 

θππέιισλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηειεηψλεη ε πξνεηνηκαζία ηνπο, ε δχζθνιε αλαγλψξηζε 

θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο επηζηξνθήο ησλ δψσλ, θαζψο θαη ε πηζαλή δηαηάξαμε ηνπ 

ξπζκνχ άκειμεο (Γηαλλαθφπνπινο, 2008).  

 

1.7.7 Πεξηζηξνθηθά ακειθηήξηα  

 

Τα πεξηζηξνθηθά ακειθηήξηα είλαη λεψηεξα απφ φια ηα πξναλαθεξζέληα θαη 

βαζίδνληαη ζηελ θίλεζε ησλ ζέζεσλ άκειμεο καδί κε ην δψν, γχξσ απφ ηελ ζέζε ηνπ 

ακειθηή. Σηνλ ηχπν απηφ νη πξνβιήηεο είλαη κεηαιιηθέο θαη θηλνχληαη κε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα κε ηελ βνήζεηα ηξνρψλ (Δηθφλα 20).  

 

Εικόνα 20. Πεξηζηξνθηθό ακειθηήξην αγειάδσλ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή: Γηαδίθηπν 5) 

 

Δίλαη κηα παξαιιαγή ηνπ ηχπνπ ςαξνθφθθαιν θαη ζπλίζηαληαη γηα κεγάιεο 

θηελνηξνθηθέο κνλάδεο. Τα πεξηζηξνθηθά ακειθηήξηα παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα 

εμππεξέηεζεο κεγάινπ αξηζκνχ αγειάδσλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ 

θαηαζθεπή είλαη απιή κε ρακειφ θφζηνο ζπληήξεζεο, ππάξρεη άκεζε νπηηθή εηθφλα 

ηνπ καζηνχ ηνπ δψνπ θαη ε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ξπζκίδεηαη απφ ην ρεηξηζηή. Ο 
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ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο δηαηίζεηαη κε ή ρσξίο ζίηηζε, δεμηφζηξνθε ή αληίζεηε 

πεξηζηξνθή πξνο ηε θνξά ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ.  

Τα ακειθηήξηα ηχπνπ πεξηζηξνθηθνχ ςαξνθφθθαινπ, είλαη θαηαζθεπαζκέλα 

απφ γαιβαληζκέλν ράιπβα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ ξπζκφ απφδνζεο 

ζπγθξηηηθά κε ηα ζηαηηθά ακειθηηθά ζπζηήκαηα (Δηθφλα 21). Απνηεινχλ ηδαληθφ 

πεξηβάιινλ ηφζν γηα ηνλ ακειθηή φζν θαη γηα ηελ αγειάδα. Τέινο, δηαηίζεηαη κε ή 

ρσξίο ζχζηεκα ζίηηζεο θαη δεμηφζηξνθε ή αξηζηεξφζηξνθε πεξηζηξνθή (Πεγή: 

Γηαδίθηπν 7). 

 

Εικόνα 21. Ακειθηήξηα αγειάδσλ ηύπνπ πεξηζηξνθηθνύ ςαξνθόθθαινπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Πεγή: Γηαδίθηπν 3) 

 

 

Οη ζέζεηο ησλ δψσλ βξίζθνληαη επάλσ ζε κηα ζηξνγγπιή θηλεηή πιαηθφξκα, ε 

νπνία πξαγκαηνπνηεί κηα πιήξε ζηξνθή ζε 6 ιεπηά. Ζ ηαρχηεηα πεξηθνξάο ηεο 

πξνβιήηαο ησλ δψσλ ξπζκίδεηαη έηζη ψζηε ηα δψα φηαλ βξίζθνληαη θνληά ζηελ έμνδν 

λα έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ άκειμή ηνπο. Δπίζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα απηφκαηεο 

κηθξήο θαζπζηέξεζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε άκειμε ηνπ πξψηνπ ζηε ζεηξά γηα 

έμνδν δψνπ δελ νινθιεξψζεθε. Ο ακειθηήο κπνξεί αθφκε λα κεηαβάιιεη ην ξπζκφ 

θίλεζεο ή θαη λα ηεξκαηίζεη ηελ θίλεζε απηνκάησο, γηα λα εμέιζεη ην δψν πνπ έρεη 

ακειρζεί θαη λα εηζέιζεη απ‘ άιιε ζέζε άιιν δψν. Ζ ζπγθέληξσζε ηνπ γάιαθηνο 

γίλεηαη θεληξηθά ζηελ ςπθηηθή δεμακελή (Γηαλλαθφπνπινο, 2008). 
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Τα πιενλεθηήκαηα απηψλ ησλ ακειθηεξίσλ είλαη ε βειηίσζε ησλ απνδφζεσλ 

ηνπ ακειθηή θαζψο θαη ε ηαπηφρξνλε άκειμε κεγάινπ αξηζκνχ δψσλ. 

Μεηνλεθηήκαηα είλαη ε χπαξμε βνεζψλ ακειθηψλ γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

ακειθηεξίνπ θαζψο θαη θάπνηα πξφζζεηε κεραληθή ζπληήξεζε θαη ηπρφλ επηζθεπέο. 

Αθφκε, ην θφζηνο είλαη πςειφηεξν ησλ ππφινηπσλ ηχπνλ ακειθηεξίσλ (θαηαζθεπή, 

εμνπιηζκφο). Ζ απφδνζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ακειθηεξίνπ εμαξηάηαη απφ ηελ νκαιή 

ξνή ησλ δψσλ πξνο ην ακειθηήξην, θαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αξλήζεσλ 

ησλ δψσλ λα αλέβνπλ ζηηο θηλνχκελεο ζέζεηο. Βαζηθφ κεηνλέθηεκα ζεσξείηαη θαη ε 

θαζπζηέξεζε ηεο ηνπνζέηεζεο ησλ θππέιισλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηειεηψλεη ε 

πξνεηνηκαζία ηνπο, θαζψο θαη ε εμάξηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ακειθηεξίνπ απφ ηελ 

θίλεζε ησλ ζέζεσλ. Τν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη, εθφζνλ ππάξρεη ζπλεξγείν 

επηζθεπψλ θαη ζπληήξεζεο ζηε κνλάδα (Γηαλλαθφπνπινο, 2008). 
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Κεθάιαην 2
ν
:

  

ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΑΛΑKΣΟ 

 

2.1. Δηζαγσγή 

 

 Ζ δηελέξγεηα επίζεκσλ ειέγρσλ ζηελ παξαγσγή λσπνχ γάιαθηνο είλαη 

απαξαίηεηε, κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ 

(Δ.Κ) 854/2004, ψζηε λα ειέγρεηαη ε ζπκκφξθσζε πξνο ηα θξηηήξηα θαη ηνπο ζηφρνπο 

ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο. Οη επίζεκνη απηνί έιεγρνη ζην εξγαζηήξην ζα πξέπεη 

εηδηθφηεξα λα θαιχπηνπλ ηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο γάιαθηνο θαη ην λσπφ γάια 

θαηά ηε ζπιινγή. Νσπφ γάια είλαη ην γάια ην νπνίν παξάγεηαη απφ ηελ έθθξηζε ηνπ 

καζηνχ εθηξεθφκελσλ δψσλ θαη ην νπνίν δελ έρεη ζεξκαλζεί ζε ζεξκνθξαζία άλσ 

ησλ 40ºC νχηε έρεη ππνζηεί νπνηαδήπνηε επεμεξγαζία πνπ έρεη αλάινγε επίδξαζε.  

Τα δψα ζηηο εθκεηαιιεχζεηο παξαγσγήο γάιαθηνο πξέπεη λα ππφθεηληαη ζε 

επίζεκνπο ειέγρνπο, πξνθεηκέλνπ λα εμαθξηβψλεηαη, αλ ηεξνχληαη νη πγεηνλνκηθέο 

απαηηήζεηο γηα ηελ παξαγσγή λσπνχ γάιαθηνο θαη ηδίσο γηα ηελ θαηάζηαζε πγείαο 

ησλ δψσλ θαη ηε ρξήζε ησλ θηεληαηξηθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. Οη έιεγρνη 

είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηνχληαη κε ηελ επθαηξία θηεληαηξηθψλ ειέγρσλ, πνπ 

δηεμάγνληαη ζχκθσλα κε ηηο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο γηα ηε δεκφζηα πγεία, ηελ πγεία θαη 

ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ θαη λα δηελεξγνχληαη απφ εγθεθξηκέλν θηελίαηξν. Σηελ 

πεξίπησζε, πνπ ππάξρνπλ βάζηκεο ππφλνηεο, φηη δελ ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο πγείαο 

ησλ δψσλ, πξέπεη λα ειέγρεηαη ε γεληθή θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο (ΔΚ, 854/2004).  

 Ζ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη ηφζν απφ άπνςε ρεκηθήο 

ζχλζεζεο φζν θαη απφ άπνςε κηθξνβηνινγηθήο θαηάζηαζεο. Τν γάια ζα πξέπεη λα 

κελ πξνέξρεηαη απφ άξξσζηα δψα, λα κελ πεξηέρεη αληηβηνηηθά, λα κελ είλαη 

λνζεπκέλν θαη λα ηεξνχληαη ζπλζήθεο πγηεηλήο θαηά ηελ παξαγσγή, δηαηήξεζε θαη 

κεηαθνξά ηνπ. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα παξαπάλσ, ην γάια ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη 

απφ ζπλεηδεηνπνηεκέλνπο θηελνηξφθνπο ή θαιχηεξα απφ νξγαλσκέλεο κνλάδεο 

παξαγσγήο ηνπ. Οη παξάκεηξνη απηνί ζπλήζσο πεξηιακβάλνληαη ζηα θξηηήξηα ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ γάιαθηνο θαη ηελ 

θαηάηαμε ηνπ ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ακείβεηαη ν 

θηελνηξφθνο (Μαξηίλνπ-Βνπιαζίθε, 2006). 
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Ζ ζεκαζία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ θαη ηα θίλεηξα γηα λα θαηνξζψζεη ν 

παξαγσγφο λα θηάζεη ζην θαιχηεξν ηνπο επίπεδν εθηίζεληαη παξαθάησ.  

 

2.2 Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηόηεηα ηνπ γάιαθηνο 

 

Ζ ζχλζεζε ηνπ γάιαθηνο δελ παξακέλεη πάληα ζηαζεξή, αιιά κπνξεί λα 

πνηθίιιεη απφ αγειάδα ζε αγειάδα, ή ζηελ ίδηα αγειάδα, απφ άκειμε ζε άκειμε, ε 

αθφκα θαη θαηά ηελ άκειμε, αλάινγα κε ην ζηάδην ηεο άκειμεο (αξρή, κέζν, ηέινο). 

νξηζκέλα απφ ηα ζπζηαηηθά ηνπ γάιαθηνο πνηθίιινπλ ιηγφηεξν (π.ρ αλφξγαλα 

ζηνηρεία) θαη άιια πεξηζζφηεξν (ιίπνο). Ζ αλαινγία ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ γάιαθηνο 

κπνξεί λα κεηαβιεζεί, φρη κφλν απφ ηε κεηαβνιή ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηάο ηνπο 

αιιά θαη απφ ηε κεηαβνιή ηεο πνζφηεηαο ηεο ιαθηφδεο, πνπ ζπλζέηεηαη θαη 

εθθξίλεηαη ζην καζηηθφ αδέλα. Απηφ ζπκβαίλεη, επεηδή ε ιαθηφδε θπξίσο θαζνξίδεη 

ηελ πνζφηεηα ηνπ λεξνχ, πνπ δηεζείηαη απφ ην αίκα ζην γάια, άξα ηελ πνζφηεηα ηνπ 

παξαγφκελνπ γάιαθηνο. Δμαηηίαο, ηνπ ξπζκηζηηθνχ απηνχ ξφινπ ηεο ιαθηφδεο, κπνξεί 

θαη επεξεάδεη ηελ εθαηνζηηαία πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γάιαθηνο, θπξίσο ζε ιίπνο θαη 

πξσηεΐλεο. αληίζεηα, ε εθαηνζηηαία πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γάιαθηνο ζε ιαθηφδε, ζε 

θαλνληθέο ζπλζήθεο παξακέλεη ζρεδφλ ζηαζεξή, δηφηη θαζψο απμάλεηαη ε πνζφηεηα 

ηεο ιαθηφδεο, πνπ ζπλζέηεηαη θαη εθθξίλεηαη, απμάλεηαη ε πνζφηεηα ηνπ λεξνχ, πνπ 

δηεζείηαη απφ ην αίκα ζην γάια (Μπειηκπαζάθεο, Ν., 1996).  

Ζ ζχλζεζε θαη ε έθθξηζε ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ γάιαθηνο είλαη απνηέιεζκα 

αιιειεπηδξάζεσλ πνιιψλ παξαγφλησλ, πνπ πξνέξρνληαη, είηε απφ ην ίδην ην δψν, 

είηε απφ ην πεξηβάιινλ πνπ δεη. Με ηελ θαηάιιειε βειηίσζε, είηε ηεο γελλεηηθήο 

αμίαο ηνπ δψνπ, είηε ησλ ζπλζεθψλ εθηξνθήο, είηε θαη ησλ δχν, είλαη δπλαηφ λα 

απμεζεί ε πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ γάιαθηνο θαη λα βειηησζεί ε πεξηεθηηθφηεηά 

ηνπ ζηα θχξηα ζπζηαηηθά (Μπειηκπαζάθεο, N., 1996).  

Ζ δσηθή παξαγσγή ρξεζηκνπνηεί σο πξψηε χιε ηα ηειηθά πξντφληα ηεο 

θπηηθήο παξαγσγήο (δηάθνξεο δσνηξνθέο) γηα ηελ παξαγσγή γάιαθηνο. Τν γάια, σο 

ηειηθφ πξντφλ ηεο δσηθήο παξαγσγήο, ρξεζηκνπνηείηαη σο πξψηε χιε απφ ηε 

βηνκεραλία γάιαθηνο, ε νπνία κε δηάθνξεο επεκβάζεηο παξάγεη ηειηθά πξντφληα πνπ 

θπθινθνξνχλ ζηελ αγνξά. Ζ αιπζίδα απηή ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ δελ πξέπεη 

λα παξνπζηάδεη θαλέλα πξφβιεκα. Σηελ Διιάδα παξαηεξνχληαη δηαθνξέο αλάκεζα 
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ζηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο κεηαμχ ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ηεο δσηθήο παξαγσγήο θαη 

ηεο πξψηεο χιεο ηεο βηνκεραλίαο. 

Οη ζπνπδαηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο 

ζηελ παξαγσγή είλαη νη αθφινπζνη. 

1) Ζ δηαηξνθή ησλ δψσλ. 

2) Ζ πγεία ησλ δψσλ. 

3) Οη ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη ιήςεο ηνπ γάιαθηνο. 

4) Οη δηάθνξνη ρεηξηζκνί απφ ηε ιήςε κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ γάιαθηνο 

ζην εξγνζηάζην (Γειέθεο, Σ., 2004).  

I) H Γηαηξνθή ησλ δώσλ 

Ζ πνζφηεηα, ην είδνο θαη ε πνηφηεηα ησλ δσνηξνθψλ επηδξνχλ ζηελ πνηφηεηα 

ηνπ γάιαθηνο. Οξηζκέλεο ηξνθέο επεξεάδνπλ ηηο νξγαλνιεπηηθέο ηδηφηεηεο ηνπ 

γάιαθηνο, πξνζδίδνληαο αλεπηζχκεηεο νζκέο θαη γεχζεηο. ηαλ ην ζηηεξέζην είλαη 

πινχζην ζε θαξνηίληα, επεξεάδεηαη θαη ην ρξψκα ηνπ γάιαθηνο. 

  Μηθξνβηαθή ρισξίδα γάιαθηνο. Αιινησκέλεο ηξνθέο, ζαλνί θαη ελζηξψκαηα 

θαθψο δηαηεξεκέλα κπνξνχλ λα κνιχλνπλ ην γάια έκκεζα ζηε ιήςε κε 

κηθξννξγαληζκνχο πνπ ππνβαζκίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ θαη εκπνδίδνπλ ηε 

δπλαηφηεηα παξαζθεπήο νξηζκέλσλ πξντφλησλ. 

II) Ζ πγεία ησλ δώσλ 

  Ζ άξηζηε πνηφηεηα γάιαθηνο απαηηεί άξηζηε πγεηά ηεο παξαγσγηθήο κεραλήο 

δει. ηνπ δψνπ. Ζ θαθή πγεία ηνπ δψνπ, εθηφο απφ ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο, 

πξνθαιεί θαη πνηνηηθή ππνβάζκηζε κέρξη αρξήζηεπζε ηνπ γάιαθηνο σο πξψηε χιε 

ζηε βηνκεραλία γάιαθηνο. Τξεηο βαζηθέο αζζέλεηεο ζηα δψα ππνβαζκίδνπλ πνηνηηθά 

ην γάια, ε θπκαηίσζε, ε βξνπθέισζε ή κνιπζκαηηθή απνβνιή, νη καζηίηηδεο.  

III) Οη ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη ιήςεο ηνπ γάιαθηνο 

Σηηο ζπλζήθεο απηέο επηδξνχλ ηξεηο θπξίσο παξάγνληεο 

  Οη ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο κνλάδαο 

  Ο εμνπιηζκφο ηεο κνλάδαο παξαγσγήο 

 Οη ζπλζήθεο παξαγσγήο 

IV) Οη ρεηξηζκνί από ηε ιήςε κέρξη ηελ παξάδνζε ηνπ γάιαθηνο ζην 

εξγνζηάζην 

Τν θπξηφηεξν ζεκείν απφ ηε ιήςε κέρξη ηελ παξάδνζε είλαη ε ςχμε ηνπ 

γάιαθηνο. Τν γάια ακέζσο κεηά ην άκειμε βξίζθεηαη ζε ζεξκνθξαζία 35-37 ºC. Ζ 

ζεξκνθξαζία απηή επλνεί ζηηο ακέζσο επφκελεο ψξεο ην γξήγνξν πνιιαπιαζηαζκφ 
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νξηζκέλσλ κηθξνβίσλ πνπ βξίζθνληαη ζην γάια, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο 

πνηφηεηαο. Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηεί ηε γξήγνξε θαη ελεξγεηηθή 

ςχμε ηνπ γάιαθηνο ακέζσο κεηά ην άξκεγκα ,ψζηε ε ζεξκνθξαζία λα κεησζεί θάησ 

απφ 4 ºC (Γειέθεο, Σ., 2004). 

 

2.3 Υεκηθή ζύλζεζε ηνπ γάιαθηνο 

 

Ζ αλάιπζε ηεο ζχζηαζεο ηνπ γάιαθηνο είλαη έλαο θαιφο δείθηεο ηεο γεληθήο 

θαηάζηαζεο ηεο αγέιεο θαη ηνπ πξντφληνο, πνπ παξαδίλεηαη ζηε γαιαθηνβηνκεραλία. 

Βέβαηα, κφλν ν αηνκηθφο έιεγρνο βνεζά απνηειεζκαηηθά ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

πξνβιεκαηηθψλ αγειάδσλ, ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ 

δπζκελψο ηηο απνδφζεηο θαη ζηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ αχμεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δψσλ.  

Τν γάια δελ απνηειεί ρεκηθή έλσζε αιιά κίγκα δηαθφξσλ ζπζηαηηθψλ, ρσξίο 

αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ηνπο. Ζ κέζε ζχλζεζε ηνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο ζε θχξηα 

ζπζηαηηθά κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αθφινπζε: 

 

Πίνακας 2. ύλζεζε ηνπ αγειαδηλνύ γάιαθηνο 

 

 % 

 Νεξφ 
8

7,6 

 Ληπαξέο νπζίεο 
3

,75 

 Σ.Υ.Α.Λ 
8

,65 

 Λαθηφδε 
4

,6 

 Πξσηεΐλεο 
3

,3 

 Καδεΐλε 
2

,7 

 Αιβνπκίλε-

γινβνπιίλε 

0

,6 



 38 

 Αλφξγαλα άιαηα 
0

,75 

     (Πεγή: Γειέθεο, Σ., 2004) 

 

H θαδεΐλε, ε γαιαθηαιβνπκίλε θαη ε γαιαθηνγινβνπιίλε απνηεινχλ ηηο 

ιεπθσκαηψζεηο νπζίεο (πξσηεΐλεο) ηνπ γάιαθηνο. Ηδηαίηεξα ε θαδεΐλε ζπκβάιιεη ζην 

ζρεκαηηζκφ ηεο ηπξνκάδαο θαηά ηελ ηπξνθφκεζε. Ζ ιαθηφδε είλαη πδαηάλζξαθαο 

θαη κάιηζηα δηζαθραξίηεο. Τα αλφξγαλα άιαηα θαηά ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο 

ζπκκεηνρήο είλαη ν θψζθνξνο, ην αζβέζηην, ην θάιην, ην ριψξην, ην λάηξην, ην ζείν, 

ην καγλήζην, ν ζίδεξνο θαη άιια κηθξνζηνηρεία ζε κηθξά πνζνζηά. Τν εηδηθφ βάξνο 

ηνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο είλαη 1,027-1,035 κε κέζε ηηκή 1,032 ζε ζεξκνθξαζία 15,5 

°C. Τν pH είλαη ζπλήζσο 6,6 (θπκαίλεηαη απφ 6,4-6,9) δει. ην γάια είλαη ειαθξψο 

φμηλν (Γειέθεο, Σ., 2004).  

Δθηφο απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζπζηαηηθά ην γάια πεξηέρεη θαη δεπηεξεχνληα 

ζπζηαηηθά ζε κηθξέο πνζνζηηαίεο αλαινγίεο, φπσο: ζχλζεηεο ιηπίδεο ή ιηπνεηδή, 

αδσηνχρεο κε ιεπθσκαηψδεηο νπζίεο, ρξσζηηθέο νπζίεο, βηηακίλεο, αέξηα, έλδπκα, 

αληηζψκαηα θαη αληηηνμίλεο, νξκφλεο, θχηηαξα, κηθξννξγαληζκνχο (Γειέθεο, Σ., 

2004).  

 

2.4 Μηθξνβηνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ γάιαθηνο 

 

Τν γάια πνπ παξάγεηαη απφ πγηή δψα πεξηέρεη πνιχ κηθξφ αξηζκφ 

κηθξννξγαληζκψλ. Έσο φηνπ θζάζεη ζηελ επηρείξεζε επεμεξγαζίαο επηκνιχλεηαη απφ 

δηάθνξεο πεγέο θαη ν αξηζκφο ησλ κηθξννξγαληζκψλ είλαη δπλαηφ λα απμεζεί 

ζεκαληηθά. Οη θπξηφηεξεο πεγέο επηκφιπλζεο ηνπ γάιαθηνο είλαη ν αέξαο, ε ζθφλε, 

ηα ρέξηα ηνπ ακειθηε, ηα ζθεχε, ηα ρφξηα, ηα έληνκα, ν καζηφο, ην λεξφ θαη γεληθά 

νπζίεο θαη αληηθείκελα μέλα πξνο ην γάια. Μπνξεί ην γάια λα θηιηξάξεηαη θαη λα 

απαιιάζζεηαη απφ ηηο αθαζαξζίεο, αιιά ηα κηθξφβηα μεπιέλνληαη θαη κέλνπλ κέζα 

ζην γάια. Γη απηφ ε θαζαξηφηεηα ζην ρψξν παξαγσγήο ηνπ γάιαθηνο έρεη άκεζν 

αληίθηππν ζηελ θαζαξφηεηα ηνπ γάιαθηνο, πνπ είλαη ηαπηφζεκε κε ηελ πεξηνξηζκέλε 

πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζε κηθξννξγαληζκνχο. Δπηπιένλ νη κηθξννξγαληζκνί ζην γάια  

αξρίδνπλ ακέζσο θαη πνιιαπιαζηάδνληαη κε γξήγνξνπο ξπζκνχο θαη ν αξηζκφο ηνπο 

είλαη δπλαηφλ λα δηπιαζηάδεηαη πεξίπνπ θάζε κηζή ψξα, αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία 

πνπ δηαηεξείηαη ην γάια. Έηζη ηα θίλεηξα γηα λα παξάγεηαη γάια πνπ λα πεξηέρεη φζν 
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ην δπλαηφλ ιηγφηεξα κηθξφβηα αλαθέξνληαη ζηα κέηξα πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ 

θαζαξφηεηα ηνπ θαη αθνινχζσο είηε ηελ ηαρεία κεηαθνξά ηνπ ζηελ βηνκεραλία θαη 

ηελ επεμεξγαζία ηνπ, είηε ηελ ςχμε ηνπ γηα λα ζηακαηήζεη ν πνιιαπιαζηαζκφο ηνπο. 

Γάια ην νπνίν είλαη πνηνηηθά θαζαξφ πξέπεη λα έρεη ιηγφηεξν απφ 100.000/ml ζηνπο 

30 C, Ο.Μ.Φ. Ζ Ο.Μ.Φ παξνπζηάδεη ην ζπλνιηθφ πνζφ κηθξνβίσλ πνπ εκπεξηέρνληαη 

ζην γάια. Παξφιν πνπ ε Ο.Μ.Φ δελ πεξηγξάθεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ελδερφκελσλ 

παζνγφλσλ κηθξνβίσλ, εληνχηνηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

αλάπηπμεο ησλ πεξηζζφηεξν πηζαλψλ λα αλαπαξαρζνχλ ζην γάια. Οη ηηκέο ηεο Ο.Μ.Φ 

ηνπ γάιαθηνο θαζνξίδνληαη απφ ηελ θνηλνηηθή νδεγία 92/46/ΔΟΚ (ελαξκφληζε κε ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία κε ην Π.Γ 56/ ΦΔΚ 45/Α/27-2-95), κε ηε κνξθή ηεο Ο.Μ.Φ, 

φπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 3. 

 

Πίνακας 3. Ο.Μ.Χ ηνπ γάιαθηνο (θύηηαξα/ml). 

 

Γάια 
Πξντόληα από ζεξκηθά επεμεξγαζκέλν 

γάια 

Πξντόληα από λσπό 

γάια 

Αγειαδηλφ Μέρξη 100.000 Μέρξη 100.000 

Αηγνπξφβεην Μέρξη 1.000.000 Μέρξη 1.000.000 

(πεγή: Μαξηίλνπ-Βνπιαζίθε, 2006) 

 

 Άιινο έλαο βαζηθφο παξάγνληαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ γάιαθηνο είλαη ε κέηξεζε 

ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ. Τν γάια ην νπνίν πξννξίδεηαη γηα πφζε ζα πξέπεη λα έρεη 

ζσκαηηθά θχηηαξα θαηά κέζν φξν ηξηκήλνπ κέρξη 400.000 θπη./ml, κε ειάρηζηε 

δεηγκαηνιεςία κηα θνξά ην κήλα. Ο αξηζκφο ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ γάιαθηνο 

ζπλδέεηαη κε ηελ χπαξμε καζηίηηδαο ζηνλ καζηφ ηνπ δψνπ θαη γη απηφ ελδείθλπηαη λα 

γίλεηαη πην ζπρλά γηα ιφγνπο ζπκβνπιεπηηθνχο πξνο ηνπο θηελνηξφθνπο γηα πξφιεςε 

ησλ καζηίηηδσλ. Ζ θαζνδήγεζε πξνηείλεηαη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα 4. 

 

Πίνακας 4. ρέζε ζσκαηηθώλ θπηηάξσλ θαη θαηάζηαζεο καζηίηηδσλ αγειάδσλ. 

 

σκαηηθά θύηηαξα/ml  Kαηάζηαζε καζηίηηδαο 

Μέρξη 400.000 ρσξίο καζηίηηδα 

400.000-1.200.000 ππνθιηληθή 

> 1.200.000 θιηληθή  

(πεγή: Μαξηίλνπ-Βνπιαζίθε, 2006) 
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2.5 Πνηόηεηα ηνπ γάιαθηνο ηεο ξνκπνηηθήο άκειμεο 

 

Γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο, πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε ξνκπνηηθή άκειμε, 

έρνπλ αλαθεξζεί δηάθνξα πξνβιήκαηα, φπσο καζηίηηδα ησλ δψσλ, αχμεζε ηεο 

νμχηεηαο θαη ηνπ ζεκείνπ πήμεσο ηνπ γάιαθηνο.  

Ζ απφδνζε κίαο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο πεξηιακβάλεη ηελ πνζφηεηα θαη ηε 

ζχζηαζε ηνπ παξαγφκελνπ γάιαθηνο θαη είλαη ν θπξηφηεξνο παξάγνληαο, πνπ 

επεξεάδεη ηελ θεξδνθνξία ηεο (Van der Vrost and De Koning, 2002). Ζ πνηφηεηα 

γάιαθηνο ζχκθσλα κε ηνπο Svennersten-Sjaunja and Pettersson, (2008) πεξηιακβάλεη 

ηφζν ζέκαηα ηεο ζχζηαζήο ηνπ φζν θαη πγηεηλήο. Σην απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα 

άκειμεο δελ είλαη δπλαηφο ν νπηηθφο έιεγρνο ηνπ γάιαθηνο, φπσο γίλεηαη ζην 

αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ (Van der Vrost and De Koning, 2002). Οη Reinemann et al., 

(2002) αλαθέξνπλ φηη κέζσ ηεο νπηηθήο επαθήο είλαη δπλαηφο ν εληνπηζκφο εκθαλψλ 

πξνβιεκάησλ (ζρεκαηηζκφο ζξφκβσλ θαη ληθάδσλ, πδαξφηεηα), θαη κεηαβνιψλ ζην 

ρξψκα (παξνπζία αίκαηνο) ή άιισλ κεηαβνιψλ, πνπ νθείινληαη ζηε θπζηνινγία ηεο 

γαιαθηνγνλίαο. Έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δηάθνξεο ζπζθεπέο γηα ηελ αλίρλεπζή ηνπο 

φπσο αηζζεηήξεο αγσγηκφηεηαο, ρξψκαηνο θαη ζεξκνθξαζίαο ηνπ γάιαθηνο, ελψ 

πξνζδηνξίδνληαο ζπλνιηθά ηελ απφδνζε ηνπ ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο άκειμεο 

εθηηκάηαη ε θαηάζηαζε ηνπ γάιαθηνο θαη ησλ δψσλ (Van der Vrost and De Koning, 

2002).  

Τα ηειεπηαία ρξφληα ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα βηναηζζεηήξσλ, ηα νπνία 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο αιιαγέο ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο θαη ηεο εθπνκπήο ή ηεο 

αλάθιαζεο ηνπ θσηφο κέζα απφ ην γάια. Οη βηναηζζεηήξεο απνηεινχλ έλα ζχζηεκα 

αλάιπζεο ηνπ γάιαθηνο κε πςειφηεξε επαηζζεζία απφ ηελ νπηηθή επαθή, νπφηε θαη 

αληρλεχνληαη κηθξφηεξεο κεηαβνιέο ζην νξαηφ θάζκα ηνπ θσηφο ζπγθξηηηθά κε ην 

αλζξψπηλν κάηη. Άιισζηε, ε νξαηή επίβιεςε απφ ηνλ άλζξσπν, δελ αληρλεχεη ηπρφλ 

κεηαβνιέο ηεο ρεκηθήο ζχζηαζεο (Reinemann et al., 2002).  

Πξνθεηκέλνπ λα βεβαηψλεηαη κε αζθάιεηα ε πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο γηα ηνπο 

θαηαλαισηέο, απαηηείηαη ε ζεψξεζε νξηζκέλσλ παξακέηξσλ φπσο ην κέγηζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα κεηαμχ ησλ ακέιμεσλ, ν επαξθήο θαζαξηζκφο ησλ ζειψλ, νη απαηηήζεηο 

παξνρήο αέξα, εθαξκνγήο θελνχ φπσο θαη ζηηο ζπκβαηηθέο κεραλέο, ε άκεζε 
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απνκάθξπλζε ηνπ αθαηάιιεινπ γάιαθηνο, νη δνθηκέο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο (Reinemann et al., 2002).  

 

2.6 Πεξηεθηηθόηεηα ιηπαξώλ νπζηώλ ηνπ γάιαθηνο 

 

Αξρηθά θξίλεηαη ζθφπηκν λα γίλεη κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο 

ιηπνπεξηεθηηθφηεηαο ηνπ γάιαθηνο. Ζ κεκβξάλε πνπ θαιχπηεη ηα ζθαηξίδηα ησλ 

νμέσλ, είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο απφ ηε ιηπφιπζε. Ζ δξαζηηθφηεηα 

ησλ δηαθφξσλ ελδχκσλ, πνπ βξίζθνληαη ζηε κεκβξάλε ησλ ιηπψλ, ελδερνκέλσο λα 

ππνδεηθλχεη ην θαηά πφζν ην κεκβξαλνεηδέο πιηθφ είλαη αξθεηφ, ψζηε λα θαιχςεη ηα 

λενζρεκαηηδφκελα ζθαηξίδηα ησλ ιηπψλ, θαη λα πεξηνξίζεη ηε ιηπφιπζε. Έλα έλδπκν 

πνπ βξίζθεηαη ζηε κεκβξάλε ησλ ιηπψλ είλαη ε γ-γινπηακχιν-ηξαλο-πεπηηδάζε (γ-

glutamyltranspeptidase), (Baumrucker, 1979). Ζ δξαζηηθφηεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ελδχκνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί σο δείθηεο, ελψ ε έιιεηςε ηεο κεκβξάλεο ζα κπνξνχζε 

λα είλαη ε αηηία αχμεζεο ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ζην γάια, ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

αγειάδεο ακέιγνληαη ζπρλφηεξα. Τα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα γηα απηφ ην ζέκα είλαη 

αληηθξνπφκελα, θαζψο νη Wiking et al., (2006), δε δηαπίζησζαλ ζηνηρεία πνπ λα 

επηβεβαηψλνπλ φηη ε έιιεηςε κεκβξάλεο νδεγεί ζηελ αχμεζε ησλ νμέσλ ζε 

πεξίπησζε άκειμεο ζπρλφηεξα απφ δχν θνξέο εκεξεζίσο (Wiking, 2006).  

Ζ απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ζην γάια απνηειεί 

κεηνλέθηεκα γηα ην ζχζηεκα ηεο ξνκπνηηθήο άκειμεο. Οη Svennersten-Sjaunja et al., 

(2000) ζχγθξηλαλ ηε ζχζηαζε ηνπ γάιαθηνο (ιηπαξέο νπζίεο, πξσηεΐλεο), ζε 

ζπζηήκαηα ξνκπνηηθήο θαη ζπκβαηηθήο άκειμεο θαη δε δηαπίζησζαλ ηδηαίηεξεο 

δηαθνξέο. Ωζηφζν, ζην γάια πξνεξρφκελν απφ γαιαθηνθνκηθέο κνλάδεο πνπ είραλ 

εηζαγάγεη ηε ξνκπνηηθή άκειμε, ηα επίπεδα ησλ ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ ήηαλ 

απμεκέλα ζε ζχγθξηζε κε εθείλα κνλάδσλ πνπ εθάξκνδαλ ζπκβαηηθή (Justesen
 
and 

Rasmussen, 2000), αθφκα θαη κε ηηο ηηκέο πξηλ εθαξκνζζεί ε ξνκπνηηθή (Klungel et 

al., 2000; de Koning et
 
al., 2003).  

Απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ γάιαθηνο ζε ιηπαξά νμέα, δεκηνπξγεί δπζνζκία 

ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα (Tuckey θαη Stadhoulders, 1967) θαη πεξηνξίδεη ηε 

δπλαηφηεηα κεηαηξνπήο ηνπο ζε επεμεξγαζκέλα πξντφληα (Sapru et al., 1997).
 
 

Γελ έρνπλ πιήξσο δηεπθξηληζηεί νη αηηίεο αχμεζεο ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ 

γάιαθηνο ζε ιηπαξά νμέα ζηα ζπζηήκαηα ηεο ξνκπνηηθήο άκειμεο. Ωζηφζν, νη 
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πςειέο ηηκέο ζεσξνχληαη απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο ζπρλφηεηαο ακέιμεσλ ή ησλ 

κηθξψλ δηαιεηκκάησλ κεηαμχ ησλ ακέιμεσλ (Klei et al., 1997).  

Άιισζηε, ν ζεκαληηθφο ξφινο ηεο δηάξθεηαο ησλ δηαιεηκκάησλ κεηαμχ ησλ 

δηαδνρηθψλ ακέιμεσλ, έρεη δηαπηζησζεί θαζψο ηα ιηπαξά νμέα απμάλνληαη κεηά απφ 

ζχληνκα δηαιείκκαηα (π.ρ 4-6 σξψλ), αλεμάξηεηα απφ ηε δηάξθεηά ηνπο (Wiktorsson 

et al., 2000). Με βάζε ηνπο Hamann et al., (2004) νη ηηκέο ηνπο ζε γάια πνπ 

ζπιιέρζεθε κεηά απφ κεγάια δηαιείκκαηα άκειμεο θπκάλζεθαλ ζηα ίδηα επίπεδα κε 

ην αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ ζχζηεκα άκειμεο (κεηά απφ δηαιείκκαηα ακέιμεσλ <6 

σξψλ θαη >12 ψξεο νη ηηκέο ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ ήηαλ 0.31 θαη 0.24 mmol/L, 

αληίζηνηρα).  

Αθφκε, νη Wiking et al., (2006) ζεκεηψλνπλ φηη κεηά απφ ηέζζεξηο ακέιμεηο 

ηελ εκέξα βξέζεθαλ πςειφηεξα επίπεδα ιηπαξψλ νμέσλ ζε ζχγθξηζε κε ηηο δχν, 

αληίζηνηρα. Ζ αχμεζε απηή, παξαηεξήζεθε ζην γάια κεηά απφ ηε δηαηήξεζή ηνπ 

ζηνπο 4 °C γηα 24 ψξεο (Wiking et al., 2006).  

Ζ παξαηήξεζε απηή είλαη ζε ζπκθσλία κε άιιεο έξεπλεο, πνπ επηζεκαίλνπλ 

ηελ ηάζε αχμεζεο ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ρσξίο, φκσο, ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα 

(Svennersten-Sjaunja 2004; Abeni 2005). Τα κεγάια ζθαηξίδηα ιηπψλ ππφθεηληαη 

επθνιφηεξα ιηπφιπζε, ζε ζρέζε κε ηα κηθξφηεξα. Σηελ πεξίπησζε πνπ ην γάια 

ππνζηεί κεραληθή πίεζε κέζσ άληιεζεο, ην γάια κε ηα κεγαιχηεξα ζθαηξίδηα ιηπψλ, 

ζα έρεη θαη ηα πςειφηεξα επίπεδα ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ (Wiking et al., 2003).  

Οη Rasmussen et al., (2006) αλαθέξνπλ φηη ε νμχηεηα ηνπ γάιαθηνο ηεο 

ξνκπνηηθήο άκειμεο ήηαλ πςειφηεξε ζε ζρέζε κε ην γάια, πνπ ακέιρζεθε 

ζπκβαηηθά. Τν πξφβιεκα ζα κπνξνχζε λα νθείιεηαη ζε ηερληθνχο ιφγνπο, θαζψο 

απμεκέλε νμχηεηα πξνθαιείηαη απφ ηελ αλάδεπζε ηνπ γάιαθηνο ζηα δνρεία ζπιινγήο 

(πνζνζηφ 79%), ζηελ άληιεζε (67%) θαη ζηελ ςχμε (58%), αληίζηνηρα. Δληνχηνηο, ε 

απνδνηηθφηεηα ηεο παξαγσγήο είλαη έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηε κειέηε ησλ 

ηξφπσλ κείσζεο ησλ ιηπαξψλ νμέσλ ηνπ γάιαθηνο, επεηδή ηα ζχληνκα δηαιείκκαηα 

κεηαμχ ησλ ακέιμεσλ θαηαιήγνπλ ζε κηθξφηεξε απφδνζε παξαγσγήο. 

 

2.7 Πεξηεθηηθόηεηα ζσκαηηθώλ θπηηάξσλ ζην γάια 

 

Σχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ 

(ΔΚ) 853/2004, ην λσπφ γάια αγειάδαο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα αθφινπζα 

θξηηήξηα: πεξηεθηηθφηεηα ζε ζσκαηηθά θχηηαξα (αλά ml) ≤400 000 (θπιηφκελνο 
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ηξηκεληαίνο γεσκεηξηθφο κέζνο φξνο, κε ηνπιάρηζηνλ κία δεηγκαηνιεςία κεληαίσο), 

εθηφο εάλ ε αξκφδηα αξρή θαζνξίζεη άιιε κεζνδνινγία γηα λα ιακβάλνληαη ππφςε νη 

επνρηθέο δηαθπκάλζεηο ησλ επηπέδσλ παξαγσγήο).  

Σε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ηξνθίκσλ δελ έρεη δηνξζψζεη ηελ θαηάζηαζε 

εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ πξψηε θνηλνπνίεζε πξνο ηελ αξκφδηα αξρή γηα κε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηα θξηηήξηα πεξηεθηηθφηεηαο ζε ζσκαηηθά θχηηαξα, ε παξάδνζε 

λσπνχ γάιαθηνο απφ ηελ εθκεηάιιεπζε παξαγσγήο πξέπεη λα αλαζηέιιεηαη ή, κε 

εηδηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο, λα ππφθεηηαη ζηηο αλαγθαίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο απαηηήζεηο, φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία θαη ηε ρξήζε ηνπ. Ζ 

αλαζηνιή ή νη απαηηήζεηο απηέο πξέπεη λα ηζρχνπλ, κέρξηο φηνπ ε επηρείξεζε 

ηξνθίκσλ απνδείμεη φηη ην λσπφ γάια πιεξνί θαη πάιη ηα θξηηήξηα (ΔΚ, 854/2004).  

Ο αξηζκφο ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ γάιαθηνο ζηε ξνκπνηηθή άκειμε, 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο παξάγνληαο, θαζψο παξαηεξήζεθε αχμεζή ηνπ (Klungel et 

al., 2000; Rasmussen et al., 2001-2002; Kruip et al., 2002). Ωζηφζν, πξνέθπςε φηη ε 

ξνκπνηηθή άκειμε δελ απμάλεη ηε ζπρλφηεηα ησλ καζηηθψλ κνιχλζεσλ, νχηε εληζρχεη 

ηελ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ ηζηψλ ηεο ζειήο, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε 

ζπλνιηθή εηθφλα ηεο πγείαο ηνπ δψνπ θαη ε δηαρείξηζε ηνπ θνπαδηνχ γεληθφηεξα, είλαη 

ηθαλνπνηεηηθέο απφ ηελ αξρή (Zecconi et al., 2003).  

Οη Bennedsgaard
 
et al., (2006) κειέηεζαλ ηηο δηαθπκάλζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ ζην γάια γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ελφο έηνπο, κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο άκειμεο. Αξρηθά, παξαηεξήζεθε κία κηθξή αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξψησλ ηξηψλ κελψλ, φκσο, αξγφηεξα δε 

δηαπηζηψζεθαλ δηαθνξέο, ζπγθξίλνληαο ηε ρξνληά πξηλ θαη κεηά απφ ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο ξνκπνηηθήο άκειμεο (δελ παξαηεξήζεθε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ 

καζηίηηδσλ). Καηά ζπλέπεηα, ελδερνκέλσο ν πςειφο αξηζκφο ησλ ζσκαηηθψλ 

θπηηάξσλ λα νθεηιφηαλ ζε άιινπο άγλσζηνπο παξάγνληεο θαη φρη απνθιεηζηηθά ζηε 

ξνκπνηηθή άκειμε.  

Αθφκε νη Klungel et al., (2000), δηελεξγψληαο ζπγθξίζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ κεηαμχ ξνκπνηηθνχ θαη ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο άκειμεο, 

δηαπίζησζαλ φηη ν αξηζκφο ήηαλ πςειφηεξνο ζην ξνκπνηηθφ ζχζηεκα (2.330/ml θαη 

1.780/ml, αληίζηνηρα), ρσξίο, επηπηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο.  

Δπηπιένλ, νη Berglund et al., (2002) κεηά απφ έξεπλα 25 εβδνκάδσλ 

ζχγθξηζεο ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ ηεο ίδηαο αγέιεο κεηαμχ ξνκπνηηθνχ θαη 

ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο, βξήθαλ πσο ν αξηζκφο ήηαλ ζεκαληηθά ρακειφηεξνο ζην 



 44 

ξνκπνηηθφ ζε ζχγθξηζε κε ην ζπκβαηηθφ ζχζηεκα. Τα ζπκπεξάζκαηα απηά 

επηβεβαηψζεθαλ θαη απφ ηνπο Hamann and Reinecke, (2002).  

Οη Pettersson et al., (2002)
 

ζεκεηψλνπλ φηη νη ηερλεηέο δηαθνπέο ζην 

ξνκπνηηθφ ζχζηεκα, απμάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ. Καηά ηε 

δηάξθεηα κηαο δηαθνπήο ζην ζπκβαηηθφ ζχζηεκα, φιεο νη αγειάδεο κπνξνχλ λα 

ακειρζνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζην αληίζηνηρν ξνκπνηηθφ, κφλν κία 

αγειάδα κπνξεί λα ακειρζεί θάζε θνξά, ελψ κεξηθέο κπνξεί λα θάλνπλ πνιχ 

κεγαιχηεξα δηαιείκκαηα κεηαμχ ησλ ακέιμεσλ. Σηελ πεξίπησζε δηαιεηκκάησλ έσο 

θαη ηέζζεξηο ψξεο, ν αξηζκφο ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ απμήζεθε απφ 50.000 ζε 

250.000 cells/mL. Δάλ ε δηαθνπή επαλαιεθζεί, απμάλεηαη ηαπηφρξνλα θαη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ βαθηεξηδίσλ, επηζεκαίλνληαο ηελ αλαγθαηφηεηα ζπλερνχο 

ζπληήξεζεο θαη ειέγρνπ, ψζηε λα πεξηνξηζηνχλ ηέηνηα πξνβιήκαηα.  

Με βάζε ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ θηελνηξνθηθέο κνλάδεο, πξνθχπηεη φηη ν 

αξηζκφο ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ γάιαθηνο ήηαλ πςειφηεξνο ζε αγέιεο κε 

κεγάιε δηαθχκαλζε ζην ρξφλν ησλ δηαιεηκκάησλ (ηππηθή απφθιηζε > 3 ψξεο). 

Έκθαζε δίλεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ δηαιεηκκάησλ κεηαμχ ησλ ακέιμεσλ ζε 

δηαζηήκαηα 12 σξψλ, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη θαηαιήγνπλ ζε ρακειφ αξηζκφ 

ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ (Svennersten-Sjaunja and Pettersson, 2008).  

Αθφκε, αο αλαθεξζεί φηη ζε αγειάδεο ελφο απηνκαηνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

άκειμεο, ππάξρεη δηαξξνή (ζηάμηκν) γάιαθηνο κεηαμχ ησλ ακέιμεσλ, ζπρλφηεξα απφ 

ην αληίζηνηρν ζπκβαηηθφ ζχζηεκα (Persson Waller et al., 2003), πνπ νθείιεηαη ζηε 

κεγάιε ξνή γάιαθηνο θαη ζηε δηαπιηθή πξνεθβνιή ηεο ζειήο, εληζρχνληαο ηνλ 

θίλδπλν καζηίηηδαο (Klaas et al., 2005). Σρεηηθά, νη Rovai et al., (2007) ηνλίδνπλ φηη ε 

ζπγθέληξσζε κεγάιεο πνζφηεηαο απνζεθεπκέλνπ γάιαθηνο ζηνπο καζηνχο, πξνθαιεί 

κεγαιχηεξε πίεζε, νπφηε θαη δηαξξέεη εχθνια ην γάια. Σηε ξνκπνηηθή άκειμε ην 

θάιπκκα ηεο ζειήο απνζπάηαη, κφιηο ε ξνή ηνπ γάιαθηνο θζάζεη ζην 

πξνθαζνξηζκέλν ζεκείν (άκειμε ηεηάξηνπ), κεηψλνληαο έηζη ηελ ππεξβνιηθή άκειμε 

ηεο ζειήο. Άιισζηε, ε ππεξβνιηθή άκειμε έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηε 

ζθιεξφηεηα θαη ζηνλ απνρξσκαηηζκφ ηεο ζειήο (Hillerton et al., 2002). Αθφκε, νη 

Berglund et al., (2002) ζεκεηψλνπλ φηη γεληθά ε ξνκπνηηθή κέζνδνο είλαη επηφηεξε 

πξνο ηηο ζειέο ησλ δψσλ ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπκβαηηθή.  

Οη de Mol and Ouweltjes, (2001) αλαθέξνπλ έλα κνληέιν αλίρλεπζεο, ζην 

νπνίν ε ειεθηξηθή αγσγηκφηεηα θαη ε απφδνζε ηνπ γάιαθηνο ζεσξνχληαη σο κνληέια 

ρξνληθψλ ζεηξψλ. Αθφκε, έρνπλ κειεηεζεί νη πηζαλφηεηεο αλίρλεπζεο θαη 

http://jas.fass.org/cgi/content/full/86/13_suppl/37#HAMANN-AND-REINECKE-2002#HAMANN-AND-REINECKE-2002
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δηαρσξηζκνχ κε θπζηνινγηθνχ γάιαθηνο (Rasmussen,
 
2004). Μείσζε ηεο πνζφηεηαο 

ηεο ιαθηφδεο βξέζεθε ζηα ηεηαξηεκφξηα ηνπ καζηνχ, φπνπ ζεκεηψζεθε αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ (Berglund et al, 2007). 

Σπγθεθξηκέλα, ε ιαθηφδε έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αλσκαιηψλ ηνπ καζηνχ, επεηδή απνηειεί έλα ζηαζεξφ ζπζηαηηθφ ηνπ γάιαθηνο κε 

ζρεηηθά κηθξέο εκεξήζηεο δηαθπκάλζεηο. Πξφζθαηα, εηζήρζε ζηελ αγνξά γηα ρξήζε 

ζε ζπζηήκαηα ξνκπνηηθήο άκειμεο, έλαο on-line κεηξεηήο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ (Sarikaya-Bruckmaier, 2006). Έλαο πίλαθαο κεηξήζεσλ ησλ 

ηηκψλ ηεο απφδνζεο θαη ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ γάιαθηνο, ζα κπνξνχζε λα πξνζθέξεη 

κία πεξηζζφηεξν αμηφπηζηε έλδεημε ηεο πγείαο ησλ καζηψλ, αθνχ νη βξαρπρξφληεο 

απμήζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ ηνπ γάιαθηνο, κπνξεί λα νθείινληαη 

ζε άιινπο ιφγνπο εθηφο απφ ηε βαθηεξηδηαθή κφιπλζε, φπσο ην ζσκαηηθφ άγρνο 

(Yagi, 2004).  

 

2.8 Τγηεηλή ηνπ γάιαθηνο 
 

Σχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη Σπκβνπιίνπ 

(ΔΚ) 853/2004, ην λσπφ γάια αγειάδαο πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηα αθφινπζα 

θξηηήξηα: πεξηεθηηθφηεηα ζε κηθξφβηα ζηνπο 30ºC (αλά ml) ≤100.000 (θπιηφκελνο 

δηκεληαίνο γεσκεηξηθφο κέζνο φξνο, κε ηνπιάρηζηνλ δχν δείγκαηα κεληαίσο).  

Σηελ πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε ηξνθίκσλ δελ δηνξζψζεη ηελ θαηάζηαζε 

εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ πξψηε θνηλνπνίεζε πξνο ηελ αξκφδηα αξρή γηα κε 

ζπκκφξθσζε πξνο ηα θξηηήξηα πεξηεθηηθφηεηαο ζε κηθξφβηα, ε παξάδνζε ηνπ 

γάιαθηνο πξέπεη λα αλαζηέιιεηαη ή, κε εηδηθή άδεηα ηεο αξκφδηαο αξρήο, λα 

ππφθεηηαη ζηηο αλαγθαίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο απαηηήζεηο, φζνλ 

αθνξά ζηελ επεμεξγαζία θαη ζηε ρξήζε ηνπ. Ζ αλαζηνιή ή νη απαηηήζεηο ηζρχνπλ, 

κέρξη ε επηρείξεζε λα απνδείμεη φηη ην λσπφ γάια πιεξνί θαη πάιη ηα απαξαίηεηα 

θξηηήξηα (ΔΚ, 854/2004).  

 Παξαθάησ ζρνιηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα εξεπλψλ ζρεηηθά κε ηελ πγηεηλή 

ηνπ γάιαθηνο, πνπ πξνέθπςαλ κεηά απφ βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε.  

Έξεπλεο ζηελ Οιιαλδία θαη ζηελ Γαλία έδεημαλ φηη ε Ο.Μ.Φ απμήζεθε ζην 

γάια ηεο ξνκπνηηθήο άκειμεο (Klungel et al., 2000; Rasmussen et al., 2002). 

Γηαπηζηψζεθε φηη βαθηεξίδηα δεκηνπξγήζεθαλ απφ ην δέξκα ηεο ζειήο ή εμαηηίαο 

αλεπαξθνχο θαζαξίζκαηνο ηεο κνλάδαο θαη κεησκέλεο ςχμεο ηνπ γάιαθηνο 
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(Rasmussen et al., 2002). Βέβαηα, αλαθέξζεθε φηη κεηά απφ πάξνδν έμη κελψλ ε 

Ο.Μ.Φ ζηαζεξνπνηήζεθε θαη κεηά απφ άιινπο έμη κήλεο, θπκαηλφηαλ ζηα ίδηα 

επίπεδα κε εθείλα ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ ζπκβαηηθήο άκειμεο (Van der Vorst, 

2002). Δπίζεο, νη πςειφηεξεο ζπγθεληξψζεηο θσινβαθηεξηδίσλ ζε κεγάιεο 

πνζφηεηεο γάιαθηνο παξαηεξήζεθαλ ζηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο κηθξήο 

απνδνηηθφηεηαο θαζαξηζκνχ ζειψλ, πξάγκα πνπ ππνδειψλεη ελ κέξεη πξφβιεκα 

δηαρείξηζεο (Knappstein et al., 2004). Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ βαθηεξηδίσλ δελ 

επεξεάδεηαη απφ ηε ζπρλφηεηα ηεο άκειμεο αιιά απφ ηε ζπρλφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ 

ηνπ εμνπιηζκνχ άκειμεο (Ordolff and Bölling, 1992).  

Σηελ θαλνληζκφ 853/2004 αλαθέξνληαη νη πγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο γηα ηελ 

παξαγσγή γάιαθηνο, ην νπνίν πξέπεη λα πξνέξρεηαη απφ δψα: 

(α) ηα νπνία δελ παξνπζηάδνπλ ζπκπηψκαηα ινηκσδψλ λφζσλ, νη νπνίεο είλαη 

δπλαηφ λα κεηαδνζνχλ κέζσ ηνπ γάιαθηνο ζηνλ άλζξσπν, 

(β) ηα νπνία βξίζθνληαη ζε θαιή γεληθή θαηάζηαζε πγείαο θαη δελ 

παξνπζηάδνπλ θαλέλα ζχκπησκα λφζνπ, ην νπνίν κπνξεί λα πξνθαιέζεη κφιπλζε ηνπ 

γάιαθηνο θαη ηδίσο δελ πάζρνπλ απφ κφιπλζε ηεο νπξνγελλεηηθήο νδνχ κε 

απέθθξηκα, απφ εληεξίηηδα κε εκπχξεηε δηάξξνηα ή απφ εκθαλή θιεγκνλή ηνπ 

καζηνχ, 

(γ) ηα νπνία δελ παξνπζηάδνπλ πιεγέο ηνπ καζηνχ πνπ είλαη δπλαηφ λα 

αιινηψζνπλ ην γάια 

(δ) ζηα νπνία δελ έρνπλ ρνξεγεζεί κε επηηξεπφκελεο νπζίεο ή πξντφληα  

(ε) γηα ηα νπνία ζε πεξίπησζε πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί επηηξεπφκελεο 

νπζίεο ή πξντφληα, έρνπλ ηεξεζεί νη νξηδφκελεο πξνζεζκίεο αλακνλήο γη‘ απηέο ηηο 

νπζίεο ή πξντφληα. 

 ζν αθνξά ζηελ πγηεηλή ζηηο εθκεηαιιεχζεηο γαιαθηνπαξαγσγήο, νη 

απαηηήζεηο ησλ ρψξσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ είλαη νη παξαθάησ : 

1. ν εμνπιηζκφο άκειμεο θαη νη ρψξνη φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ε 

απνζήθεπζε, ν ρεηξηζκφο ή ε ςχμε ηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηέηνην 

ζεκείν θαη λα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν 

θίλδπλνο κφιπλζεο ηνπ γάιαθηνο. 

2. νη ρψξνη απνζήθεπζεο ηνπ γάιαθηνο πξέπεη λα πξνζηαηεχνληαη απφ ηα 

επηβιαβή δψα, λα δηαρσξίδνληαη θαηάιιεια απφ ηνπο ρψξνπο φπνπ ζηεγάδνληαη ηα 

δψα θαη λα δηαζέηνπλ θαηάιιειν ςπθηηθφ εμνπιηζκφ. 
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3. νη επηθάλεηεο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πξννξίδνληαη λα έιζνπλ ζε επαθή κε ην 

γάια (εξγαιεία, δνρεία, βπηία θιπ. γηα ηελ άκειμε, ηε ζπιινγή ή ηε κεηαθνξά ηνπ 

γάιαθηνο) πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη, εθφζνλ απαηηείηαη, λα απνιπκαίλνληαη εχθνια 

θαη λα δηαηεξνχληαη ζε θαιή θαηάζηαζε. Γη΄απηφ θαη απαηηείηαη ε ρξήζε ιείσλ, κε 

ηνμηθψλ πιηθψλ πνπ πιέλνληαη.  

4. κεηά ηε ρξήζε, νη επηθάλεηεο απηέο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη, 

ελδερνκέλσο, λα απνιπκαίλνληαη. Μεηά απφ θάζε δηαδξνκή, ή κεηά απφ θάζε ζεηξά 

δηαδξνκψλ εάλ ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εθθφξησζεο θαη ηεο 

επφκελεο θφξησζεο είλαη πνιχ κηθξφ, αιιά νπσζδήπνηε ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ηελ 

εκέξα ηα δνρεία θαη ηα βπηία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κεηαθνξά λσπνχ 

γάιαθηνο πξέπεη λα θαζαξίδνληαη θαη λα απνιπκαίλνληαη θαηαιιήισο πξηλ 

επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ (ΔΚ, 853/2004). 

Ζ άκειμε πξέπεη λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο πγηεηλήο θαη ηδίσο 

λα εμαζθαιίδεηαη: 

(α) φηη, πξηλ αξρίζεη ε άκειμε, νη ζειέο, νη καζηνί θαη ηα γεηηνληθά κέξε ηνπ 

ζψκαηνο ηνπ δψνπ είλαη θαζαξά, 

(β) φηη ην γάια θάζε δψνπ ειέγρεηαη γηα ηελ αλίρλεπζε νξγαλνιεπηηθψλ ή 

θπζηθνρεκηθψλ αλσκαιηψλ απφ ηνλ αξκέγνληα ή κε κέζνδν πνπ παξάγεη ηα ίδηα 

απνηειέζκαηα, θαη φηη ην γάια, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηέηνηεο αλσκαιίεο, δε 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε, 

(γ) φηη ην γάια δψσλ πνπ εκθαλίδνπλ θιηληθά ζπκπηψκαηα αζζέλεηαο ησλ 

καζηψλ δε ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε παξά κφλνλ θαηφπηλ 

θηεληαηξηθήο εληνιήο, 

(δ) φηη εληνπίδνληαη ηα δψα, ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε θαξκαθεπηηθή αγσγή 

ελδέρεηαη λα κεηαθέξεη ζην γάια ππνιείκκαηα, θαη φηη ην γάια πνπ ιακβάλεηαη απφ 

ηα δψα απηά πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο νξηδφκελεο πξνζεζκίαο αλακνλήο δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα αλζξψπηλε θαηαλάισζε,  

(ε) φηη δηαιχκαηα ή ςεθάζκαηα ζειψλ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλνλ εάλ έρνπλ 

εγθξηζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή θαη εθφζνλ ε ρξήζε ηνπο δελ πξνθαιεί κε απνδεθηά 

επίπεδα ππνιεηκκάησλ ζην γάια. 

Ακέζσο κεηά ηελ άκειμε, ην γάια πξέπεη λα δηαηεξείηαη ζε θαζαξφ ρψξν, 

δηαξξπζκηζκέλν θαη εμνπιηζκέλν έηζη, ψζηε λα απνθεχγεηαη ε κφιπλζή ηνπ. Πξέπεη 

λα ςχρεηαη ακέζσο ζε αλψηαηε ζεξκνθξαζία 8°C ζε πεξίπησζε θαζεκεξηλήο 

ζπιινγήο, ή 6°C εάλ ε ζπιινγή δελ γίλεηαη θαζεκεξηλά, αληίζηνηρα. Καηά ηε 
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κεηαθνξά, πξέπεη λα δηαηεξείηαη ε ςπθηηθή αιπζίδα θαη, θαηά ηελ άθημε ζηελ 

εγθαηάζηαζε πξννξηζκνχ, ε ζεξκνθξαζία ηνπ γάιαθηνο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ηνπο 10°C. 

Σεκαληηθφο είλαη θαη ν ξφινο ηεο πγηεηλήο ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο ηα άηνκα 

πνπ αζρνινχληαη κε ηελ άκειμε ή/θαη ηνλ ρεηξηζκφ λσπνχ γάιαθηνο πξέπεη λα 

θνξνχλ θαζαξά θαη θαηάιιεια ξνχρα θαη λα δηαηεξνχλ έλα θαηάιιειν επίπεδν 

αηνκηθήο πγηεηλήο (Δηθφλα 22). Κνληά ζην ρψξν άκειμεο, πξέπεη λα ππάξρνπλ 

θαηάιιειεο εγθαηαζηάζεηο, ψζηε ηα άηνκα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηελ άκειμε θαη ηνλ 

ρεηξηζκφ ηνπ λσπνχ γάιαθηνο λα κπνξνχλ λα πιέλνπλ ηα ρέξηα θαη ηνπο βξαρίνλέο 

ηνπο (ΔΚ, 853/2004). 

Πξφζθαηεο κειέηεο αλαθέξνπλ φηη ν θαζαξηζκφο ησλ ζειψλ κε νξηδφληηεο 

πεξηζηξεθφκελεο βνχξηζεο ή κε εηδηθά θαιχκκαηα, είλαη απνηειεζκαηηθφηεξα 

ζπγθξηηηθά κε ηελ έιιεηςε θαζαξηζκνχ, φρη φκσο θαιχηεξα απφ ηνλ ρεηξσλαθηηθφ 

θαζαξηζκφ, πνπ εθαξκφδεηαη ζηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα άκειμεο (Schuiling, 1992). 

 

Εικόνα 22. Ακειθηήο ελ ώξα εξγαζίαο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Πεγή: Γηαδίθηπν 9) 

 

Οη Hovinen et al., (2005) εμέηαζαλ νπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ θαζαξηζκνχ 

ησλ ζειψλ κε δηάθνξα ζπζηήκαηα ζηα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα άκειμεο θαη 

δηαπίζησζαλ ηελ ππεξνρή ηνπ θαζαξηζκνχ ηεο ζειήο κε εηδηθφ θάιπκκα ζε ζρέζε κε 

ηνλ θαζαξηζκφ κε βνχξηζα. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θαζαξηζκνχ ησλ ζειψλ 

εμεηάζηεθε θαη κε ηηο ζειέο βπζηζκέλεο ζε πδαηηθφ δηάιπκα ιηπαζκέλν κε θνπξηά κε 

ζπνξίδηα Clostridium tyrobacterium είθνζη ιεπηά πξηλ ηελ άκειμε. Πξηλ απφ ηελ 
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πξνζαξκνγή ηνπ θαιχκκαηνο, νη ζειέο παξέκεηλαλ αθαζάξηζηεο ή θαζαξίζηεθαλ κε 

ην ρέξη ή θαζαξίζηεθαλ κε θάιπκκα ζειψλ ξνκπνηηθήο άκειμεο. Ο ζπκβαηηθφο 

ηξφπνο θαζαξηζκνχ αθαίξεζε ην 65% ησλ βαθηεξίσλ, ελψ ην θαζάξηζκα κε ην ρέξη 

αθαίξεζε ην 98% (Melin et al., 2004). Σπλεπψο, πξνθχπηεη φηη ν θαζαξηζκφο ηεο 

ζειήο ζηε ξνκπνηηθή άκειμε, δελ απνηειεί ζνβαξφ πξφβιεκα. Αξθεηνί παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ηελ πγηεηλή ζε κία κνλάδα, φπσο ε κνιπζκέλε δσνηξνθή, ηα πιηθά 

ζηξσκλήο ησλ δψσλ κέζα ζηνπο ζαιακίζθνπο θαη ε ρξήζε κεραληθψλ ζπζθεπψλ 

δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ (Magnusson, 2007). 

Ζ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο απαηηεί ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηεο πγηεηλήο, 

φρη κφλν φζν αθνξά ζηνλ θαζαξηζκφ ησλ ζειψλ, αιιά θαη ζηελ ηήξεζε ησλ 

ζπλζεθψλ πγηεηλήο ζηνπο ρψξνπο ηεο θηελνηξνθηθήο κνλάδαο. Γχν ή ηξεηο θνξέο 

εκεξεζίσο ν θαζαξηζκφο κπνξεί λα είλαη επαξθήο, ζε ζπλζήθεο ρακειήο 

ζεξκνθξαζίαο, ελψ ζε πςειφηεξεο ηηκέο ν ζπρλφηεξνο θαζαξηζκφο είλαη απαξαίηεηνο 

(ππάξρεη θαη ε δπλαηφηεηα απηνκαηηζκνχ). Μειινληηθά, αλακέλεηαη νη πνηνηηθέο 

απαηηήζεηο ηνπ γάιαθηνο λα γίλνπλ πην απζηεξέο. Με ην ξνκπνηηθφ ζχζηεκα άκειμεο 

ε αγειάδα ζα εηζάγεηαη ρσξίο επίβιεςε. Δπνκέλσο, είλαη απφιπηε αλάγθε νη ζειέο λα 

είλαη θαζαξέο θαη ζηεγλέο πξηλ ηελ άκειμε. Έλαο ρψξνο θαζαξηζκνχ πηζαλψο λα είλαη 

απαξαίηεηνο, φπνπ ε αγειάδα ζα εηζέξρεηαη εζεινληηθά. Δπίζεο, νη ζπλζήθεο πγηεηλήο 

ησλ ρψξσλ ζίηηζεο θαη αλάπαπζεο απαηηνχλ ηδηαίηεξε δηαρείξηζε θαη πνιιέο ψξεο 

εξγαζίαο (Armstrong and Daugherty, 1997).  

  

2.9 ύγθξηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ γάιαθηνο κεηαμύ ξνκπνηηθήο θαη 

ζπκβαηηθήο άκειμεο 
 

Τα δεδνκέλα αλαθνξηθά κε ηε ζχγθξηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ γάιαθηνο κεηαμχ 

ηνπ απηνκαηνπνηεκέλνπ θαη ησλ ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ, είλαη πεξηνξηζκέλα θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αληηθαηηθά.  

Σε ζρεηηθή έξεπλα ζπγθξίζεθε ε πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο κεηαμχ ελφο 

ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο άκειμεο θαη ελφο ζπκβαηηθνχ, θαη δελ παξαηεξήζεθαλ 

αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην απηφκαην ζχζηεκα. Ωζηφζν, ζε νξηζκέλεο κεκνλσκέλεο 

πεξηπηψζεηο ζεκεηψζεθαλ εζηίεο κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ, ρσξίο ηδηαίηεξα 

πξνβιήκαηα καζηίηηδαο.. Ζ κέηξεζε ηεο ειεθηξηθήο αγσγηκφηεηαο ηνπ γάιαθηνο 

απνηειεί δείθηε γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ θιηληθψλ πεξηπηψζεσλ καζηίηηδαο. Ζ ζπλερήο 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο άκειμεο απαηηεί ζρνιαζηηθφ θαζαξηζκφ, φπσο 

πξναλαθέξζεθε φρη κφλν ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηνπ δνρείνπ ζπγθέληξσζεο ηνπ 
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γάιαθηνο. Τν γάια πνπ εηζέξρεηαη ζην δνρείν δεμακελή ακέζσο κεηά ηνλ θαζαξηζκφ, 

δελ ςχρεηαη κέρξη λα γεκίζεη γεγνλφο, πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε 

κηθξννξγαληζκψλ. Σηα αγξνθηήκαηα κε ηα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα, ην ζεκείν 

πήμεσο ηνπ γάιαθηνο κεηψλεηαη πεξίπνπ ζην κεδέλ. Τν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηελ 

πςειή πξνζηηζέκελε πνζφηεηα λεξνχ, ιφγσ ησλ ζπρλψλ θαζαξηζκψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, θαη ζηελ άκεζε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο κεηά ηνλ θαζαξηζκφ, ρσξίο λα 

έρνπλ ζηεγλψζεη νη κνλάδεο. Παξφιν, πνπ ην ζεκείν πήμεσο κεηαβάιιεηαη, δελ 

απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα, ζηηο κνλάδεο πνπ δηαζέηνπλ ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα. 

(Πεγή: Γηαδίθηπν 10). 

Σε άιιεο έξεπλεο πνπ ζχγθξηλαλ ηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο κίαο κνλάδαο 

πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ξνκπνηηθήο άκειμεο δηαπίζησζαλ φηη ήηαλ 

ρακειφηεξε κεηά, φπσο θαη ζπγθξίλνληάο ηελ κε κία ζπκβαηηθή κνλάδα (Pomies and 

Bony, 2000; Billon, 2001).  

Αθφκε, νη Van der Vrost and Hogeveen, (2000) θαη νη Justesen and 

Rasmussen, (2000) δηαπίζησζαλ ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ, 

ηνπ αξηζκνχ ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ, ηνπ ζεκείνπ πήμεο ηνπ γάιαθηνο κνλάδσλ 

κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ξνκπνηηθήο άκειμεο.  

Οη Van der Vrost and De Koning, (2002) ζχγθξηλαλ ηελ πνηφηεηα ηνπ 

γάιαθηνο θαηαγξάθνληαο απηέο ηηο παξακέηξνπο ζε θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ηεο 

Γαλίαο, ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο (γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 

Φεβξνπαξίνπ - Οθησβξίνπ 2001), θαη πξνέθπςε φηη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

απηφκαηνπ ζπζηήκαηνο άκειμεο ε πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ήηαλ φκνηα ζηηο κνλάδεο. 

Ωζηφζν, κεηά ηελ έλαξμε ηεο ξνκπνηηθήο άκειμεο ζεκεηψζεθαλ αμηφινγεο 

κεηαβνιέο, ζπγθεθξηκέλα απμήζεθαλ νη ηηκέο ησλ κεηξνχκελσλ παξακέηξσλ 

(ειεχζεξα ιηπαξά νμέα, αξηζκφο ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ, ζεκείν πήμεσο γάιαθηνο). Οη 

πςειφηεξεο απμήζεηο ησλ ηηκψλ θαηαγξάθεθαλ ηνπο πξψηνπο έμη κήλεο εθαξκνγήο 

ηνπ ξνκπνηηθνχ ζπζηήκαηνο. Σηε ζπλέρεηα, ε πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο βειηηψζεθε 

ειαθξψο ζε φιεο ηηο κνλάδεο θαη νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ζρεδφλ ζηαζεξνπνηήζεθαλ 

(κε εμαίξεζε ηα ειεχζεξα ιηπαξά νμέα). Βέβαηα, νη ηηκέο εμαθνινπζνχζαλ λα είλαη ζε 

ιίγν πςειφηεξα επίπεδα ζε ζχγθξηζε κε ηε ζπκβαηηθή άκειμε.  

Αο ζεκεησζεί φηη ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ γάιαθηνο ζηα 

απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα άκειμεο, κεηά απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο εθαξκνγήο ηεο 

αλαθέξεηαη θαη απφ ηνπο Koning et al., (2004).  
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Οη Helgren and Reinemann, (2006) κειέηεζαλ ηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ζε 

12 θηελνηξνθηθέο κνλάδεο ζηηο Ζ.Π.Α κε ξνκπνηηθφ ζχζηεκα άκειμεο γηα ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηξήζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ ζσκαηηθψλ 

θπηηάξσλ θαη ηεο Ο.Μ.Φ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Τα ζηνηρεία ζπγθξίζεθαλ κε ηα 

αληίζηνηρα κνλάδσλ κε ζπκβαηηθά θαη ξνκπνηηθά ζπζηήκαηα άκειμεο ζηηο Ζ.Π.Α θαη 

ζηελ Δπξψπε, αληίζηνηρα. Οη δηαθνξέο ζηηο ηηκέο ησλ νιηθψλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ 

δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο, σζηφζν δηαπηζηψζεθε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο 

ζεξηλνχο κήλεο θαη ζηνπο δχν ηχπνπο άκειμεο. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, ζηηο 

κνλάδεο κε ην απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα άκειμεο, νη ηηκέο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ θαη ηεο Ο.Μ.Φ, κεηψλνληαλ.  

Άιιεο ζρεηηθέο έξεπλεο αλαθέξνπλ φηη νη επηδξάζεηο ηεο ξνκπνηηθήο άκειμεο 

ζηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο είλαη ε κηθξή πεξηεθηηθφηεηα ζε ιηπαξά, ν απμεκέλνο 

αξηζκφο ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ θαη ηεο Ο.Μ.Φ (Klungel et al., 2000;
 
Rasmussen et al., 

2002). Τειηθψο, απηέο νη επηδξάζεηο έρνπλ αξλεηηθέο ζπλέπεηεο φρη κφλν γηα ηνλ 

θηελνηξφθν αιιά θαη γηα ηε γαιαθηνβηνκεραλία.  

 



 52 

πκπεξάζκαηα 

 

Τν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ επηθεληξψζεθε ζηα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα 

άκειμεο απφ ην 1970, ελψ ζηελ Οιιαλδία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην 1992. Σήκεξα 

εθαξκφδνληαη επξέσο ζε πνιιέο επξσπατθέο ρψξεο, ζηελ Ηαπσλία θαζψο θαη ηε 

βφξεηα Ακεξηθή. Οη θπξηφηεξεο θαηαζθεπάζηξηεο εηαηξείεο ησλ ζπζηεκάησλ είλαη 

επξσπατθέο. 

1.Τα ζπζηήκαηα ηεο ξνκπνηηθήο άκειμεο απνηεινχλ ην ζχγρξνλν εμνπιηζκφ 

ησλ θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ απμάλνληαο ζεκαληηθά ηελ γαιαθηνπαξαγσγή.  

2. Τα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηέηνησλ ζπζηεκάησλ είλαη ε 

αχμεζε ηεο παξαγσγήο θαζψο θαη ηνπ ρξφλνπ ηνπ αγξφηε, πνπ κπνξεί λα ηνλ 

δηαζέζεη ζε άιιεο εξγαζίεο. Δληνχηνηο, ην πςειφ θφζηνο απφθηεζεο ελφο ακειθηηθνχ 

ζπζηήκαηνο εκπνδίδεη ηελ επξεία θπθινθνξία ηνπ.  

3. Ζ ιεηηνπξγία ηνπο είλαη απιή θαη ε άκειμε μεθηλά ακέζσο κεηά ηελ 

εηζαγσγή ηνπ δψνπ ζηνλ εηδηθφ ρψξν, ελψ θαηαγξάθνληαη απηφκαηα φιεο νη 

παξάκεηξνη ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο θαη ηα δηάθνξα ζηνηρεία ηεο πγείαο ηνπ. Έλαο 

εηδηθφο ξνκπνηηθφο βξαρίνλαο ζπλδέεη ηηο ζειέο ηνπ δψνπ ζην κεράλεκα κε ηε 

βνήζεηα εηδηθψλ αηζζεηήξσλ.  

4 Τα απηνκαηνπνηεκέλα ξνκπφη άκειμεο, είλαη δηαζέζηκα εηθνζηηέζζεξηο ψξεο 

εκεξεζίσο, επηά εκέξεο εβδνκαδηαίσο, γηα λα ακέιμνπλ θαη λα ηαΐζνπλ κεκνλσκέλα 

ηελ θάζε αγειάδα  

5. Ζ ρακειή πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ηεο ξνκπνηηθήο άκειμεο πξνθαιεί 

δηάθνξα πξνβιήκαηα, φπσο καζηίηηδα, αχμεζε ηεο νμχηεηαο θαη πηζαλψο θαη ηνπ 

ζεκείνπ πήμεσο ηνπ γάιαθηνο.  

Τα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα γηα ηε ζχγθξηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ γάιαθηνο 

κεηαμχ ξνκπνηηθήο θαη ζπκβαηηθήο άκειμεο είλαη πεξηνξηζκέλα. Ωζηφζν, κε βάζε ηα 

απνηειέζκαηα εξεπλεηηθψλ κειεηψλ ε πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο ηεο θηελνηξνθηθήο 

κνλάδαο ήηαλ ρακειφηεξε κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο ξνκπνηηθήο άκειμεο, θαζψο θαη 

ζπγθξηηηθά κε ηελ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή. Τν απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα άκειμεο 

νδεγεί ζε ζεκαληηθή αχμεζε ησλ ιηπαξψλ νμέσλ, ηνπ αξηζκνχ ησλ ζσκαηηθψλ 

θπηηάξσλ, ηνπ ζεκείνπ πήμεο. Σπγθεθξηκέλα, ε απμεκέλε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ 

γάιαθηνο ζε ιηπαξά νμέα, δεκηνπξγεί δπζνζκία ζηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα, 

πεξηνξίδνληαο ηηο δπλαηφηεηεο επεμεξγαζίαο ηνπ.
 

Ζ πςειή ζπρλφηεηα ηεο 
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γαιαθηνπαξαγσγήο, ηα κηθξά δηαιεηκκαηα κεηαμχ ησλ δηαδνρηθψλ ακέιμεσλ νδεγνχλ 

ζηελ αχμεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο ηνπ γάιαθηνο ζε ιηπαξά νμέα, ελψ νη ηερλεηέο 

δηαθνπέο ηνπ ζπζηήκαηνο απμάλνπλ ηνλ αξηζκφ ησλ ζσκαηηθψλ θπηηάξσλ.  

Οη πςειφηεξεο δηαθνξέο ησλ ιηπαξψλ νμέσλ παξαηεξνχληαη ηνπο πξψηνπο 

κήλεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, ελψ ζηαδηαθά κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ 

ζηαζεξνπνηνχληαη (κε εμαίξεζε ηα ειεχζεξα ιηπαξά νμέα). Βέβαηα, νη ηηκέο 

παξακέλνπλ ζε πςειφηεξα επίπεδα απφ ηε ζπκβαηηθή άκειμε.  

Μειινληηθά, θξίλεηαη απαξαίηεην λα κειεηεζνχλ νη πηζαλνί ηξφπνη 

αλίρλεπζεο ηπρφλ αλσκαιηψλ ζηνπο καζηνχο ησλ αγειάδσλ θαη νη αιινηψζεηο ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ γάιαθηνο. Αθφκε, ην εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηνπο πςειήο 

πνηφηεηαο αηζζεηήξεο, πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ πιήξσο ηελ επαθή κεηαμχ ηνπ 

αγξφηε θαη ηεο αγειάδαο, θαη ηαπηφρξνλα ζα αλαιχνπλ πνηνηηθά ηε ζχζηαζε ηνπ 

γάιαθηνο.  

 

 

 

 

. 
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