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1. πληνκνγξαθίεο 
 

 

ΑΣΔΗΘ:  ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Σ.:   ΣΔΥΝΗΣΖ ΠΔΡΜΑΣΔΓΥΤΖ 

EUROSTAT:  ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΡΥΖ 

ΔΛΟΓΑΚ:   ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΗ ΚΡΔΑΣΟ 

ΤΠΑΑΣ:  ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ 

ΔΤΔ:  ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΛΛΑΓΑ 

ΚΟΑ:   ΚΟΗΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΑΓΟΡΑ ΓΑΛΑΚΣΟ ΚΑΗ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΚΩΝ 

FAOSTAT:  FOOD & AGRICULTURAL ORGANIZATION 

Δ.Δ:   ΔΤΡΩΠΑΗΚΖ ΔΝΩΖ
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2. Πξόινγνο 

 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή δηαηξηβή, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο ηεο 

ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο ηνπ Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο 

Θεζζαινλίθεο. 

Οη επηζηήκνλεο ζεσξνχλ φηη ηα πξφβαηα είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο Bovidae, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ζειαζηηθά κε θνίια θέξαηα θα ηέζζεξα ζηνκάρηα (κεξπθαζηηθά). Όια ηα 

πξφβαηα αλήθνπλ ζην γέλνο Ovis θαη ηα θαηνηθίδηα πξφβαηα νλνκάδνληαη Ovis ammon aries. 

Ζ αλζξψπηλε αλάγθε γηα ηα δψα δελ είλαη πξφζθαηε: ε ηξνθή, ην καιιί, ε έιθπζε θαη ε 

ζπληξνθηθφηεηα έθαλαλ ηνπο αλζξψπνπο λα εμεκεξψλνπλ δψα εδψ θαη πάλσ απφ 15.000 

ρξφληα. Οη ζθχινη ήηαλ ηα πξψηα δψα πνπ έγηλαλ θαηνηθίδηα, αιιά νη άλζξσπνη ζπλδέζεθαλ 

κε ην πξφβαην πνιχ πξψηκα, φηαλ νξγαλψζεθαλ ζε γεσξγηθέο θνηλφηεηεο. Σφζν ηα πξφβαηα 

φζν θαη νη αίγεο έγηλαλ θαηνηθίδηα δψα πξηλ απφ πεξίπνπ 10.000 ρξφληα, ζχκθσλα κε ηηο 

πιένλ πξφζθαηεο ζεσξίεο (Paula simmons & Carol Ekarius). 

Σα πξφβαηα απφ ηελ εμεκέξσζή ηνπο θαη εηδηθφηεξα απφ ηφηε πνπ άξρηζε ιίγν αξγφηεξα, 

ε ζπζηεκαηηθή εθηξνθή ηνπο, ζπλνδεχνληαο ηνλ άλζξσπν ζηε καθξαίσλε ηζηνξία ηνπ, 

δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δσή ηνπ. Με ηελ εθηξνθή ηνπο, ηδηαίηεξα ζηηο 

«κεηλνθηηθέο» πεξηνρέο ηεο Γεο, εμαζθαιίδνπλ εξγαζία ζε εθαηνκκχξηα αλζξψπσλ, θαη κε 

ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ παξαγσγηθψλ ηνπο ηδηνηήησλ (γαιαθηνπαξαγσγή, θξενπαξαγσγή, 

εξηνπαξαγσγή) πξνζθέξνπλ ζηνλ άλζξσπν: 1) πνιχηηκα πξντφληα πςειήο βηνινγηθήο αμίαο 

γηα ηε δηαηξνθή ηνπ θαη 2) απαξάκηιιεο αληνρήο θαη πνηφηεηαο πιηθφ (καιιί) θαηαζθεπήο 

δηαθφξσλ ηχπσλ πθαζκάησλ γηα ηελ έλδπζή ηνπ, αιιά θαη γηα άιιεο ρξήζεηο απφ απηφλ. Ζ 

πξνβαηνηξνθία είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο δξαζηεξηφηεηα γηα νιφθιεξε ηελ αλζξσπφηεηα. Αλ 

απηφ ην «ζχζηεκα» παξαγσγήο θαηαξξεχζεη ή αλ κεησζεί, ηφηε ηεξάζηηεο εθηάζεηο ζα 

εθθελσζνχλ θαη άλζξσπνη θαη πνιηηηζκφο πνπ έρνπλ επηβηψζεη κε ηηο ιηγφηεξεο κεηαβνιέο 

απφ νπνηαδήπνηε άιιε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αλζξψπνπ, ζα ραζνχλ (Επγνγηάλλεο, 1999). 

Οη βηνιφγνη πηζηεχνπλ φηη ην πξφβαην πξνήιζε αξρηθά απφ ην άγξην είδνο Μνπθιφλ ηεο 

δπηηθήο Αζίαο, παξφηη ππάξρνπλ θαη άιια άγξηα πξφβαηα (φπσο ην πξφβαην Μνπθιφλ ηεο 

Δπξψπεο) απφ ηφηε πνπ άξρηζε ε εμεκέξσζή ηνπο. Οξηζκέλεο θπιέο, φπσο ε Soay ηεο 

Δπξψπεο, δηαηεξνχλ αθφκα πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ άγξησλ πξνγφλσλ ηνπο, αιιά 

νη λεφηεξεο θπιέο έρνπλ αιιάμεη νπζηαζηηθά. Μεηαμχ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ γλσξηζκάησλ 

ησλ άγξησλ πξνβάησλ πεξηιακβάλνληαη νη εθ θχζεσο θνληέο θαη ρνληξέο νπξέο, ην ζθιεξφ 

θαη ηξηρσηφ εμσηεξηθφ πεξίβιεκα, ην θνληφ θαη καιιηαξφ εζσηεξηθφ ζηξψκα, θαη ηα κεγάια 

ειηθνεηδή θέξαηα ζηα θξηάξηα. Σα άγξηα πξφβαηα θηλδπλεχνπλ κε εμαθάληζε ή απεηινχληαη 

ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν (Paula Simmons & Carol Ekarius). 

Ζ επηζηήκε ηελ ηειεπηαία 30-εηία ζεκείσζε ζεκαληηθέο πξνφδνπο, πνπ αθνξνχλ ζηε 

δηαρείξηζε ησλ ιεηκψλσλ, ζηε δηαηξνθή, ζηελ αλαπαξαγσγή θαη ζηελ πγεία ησλ δψσλ, κε 

απψηεξν ζηφρν ηελ 1) αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ πξνβάησλ θαη 2) ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ πξντφλησλ, θπξίσο ηνπ γάιαθηνο θαη ηνπ θξέαηνο. Γηα λα επσθειεζνχλ φκσο, 

νη πξνβαηνηξφθνη φισλ ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ ε πξφνδνο απηή παξέρεη, πξέπεη λα 

ππάξρεη δπλαηφηεηα ελζσκάησζήο ηεο ζηα εθαξκνδφκελα ζπζηήκαηα εθηξνθήο ησλ 
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πξνβάησλ θαη, ζηελ πεξίπησζε ησλ «κηθηψλ αγξνηηθψλ ζπζηεκάησλ», επζπγξάκκηζή ηεο κε 

ηηο απαηηήζεηο θαη ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ησλ άιισλ δξαζηεξηνηήησλ, νη νπνίεο είλαη 

νξγαλσκέλεο ζε νιφθιεξν ην αγξνηηθφ ζχζηεκα (Επγνγηάλλεο, 1999). 

ηελ παξνχζα πηπρηαθή δηαηξηβή παξαηίζεληαη ζηνηρεία γηα ηηο Διιεληθέο θαη ηηο 

θπξηφηεξεο μέλεο θπιέο πξνβάησλ, γηα ηα ζπζηήκαηα εθηξνθήο, ηελ αλαπαξαγσγή, ηελ 

γαιαθηνπαξαγσγή, ηελ θξενπαξαγσγή, ηελ ηξηρνπαξαγσγή, ηελ θνπξηά, ηελ δηαηξνθή, ηηο 

αζζέλεηεο, ηνλ ζηαβιηζκφ, ηελ εθηίκεζε θαη βαζκνιφγεζή ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ θαη 

ηελ γελεηηθή βειηίσζε. 

ηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 30 εθηξνθέο ηνπ Ν. Ζκαζίαο παξαηίζεληαη 

ζηνηρεία ησλ εθηξνθέσλ, ησλ πεξηνρψλ πνπ εθηξέθνληαη ηα δψα ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, 

ησλ θπιψλ ησλ πξνβάησλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ δψσλ, ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη κε ην 

επάγγεικα, ηεο δηαηξνθήο πνπ ιακβάλνπλ ηα δψα, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ εθηάζεσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ηεο πγηεηλήο ησλ πνηκλίσλ, ηεο αλαπαξαγσγήο, ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο, ηεο θξενπαξαγσγήο, ηεο εξηνπαξαγσγήο, θαζψο θαη ζηνηρεία 

νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο. 

 

Βαζίιεηνο Λπγδάο 

Απξίιηνο 2011 
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3.1. Πεξίιεςε 

 

Λπγδάο, Β., 2011. Ζ πξνβαηνηξνθία ζηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο. Πηπρηαθή Γηαηξηβή, 

Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. 

Θεζζαινλίθε, ζει. 1–95. 

 

ηνλ Ννκφ Ζκαζίαο παξαηεξνχκε φηη νη πεξηζζφηεξνη παξαγσγνί εθηξέθνπλ 

πεξηζζφηεξν δηαζηαπξσκέλα πξφβαηα(κηγάδεο) παξά απνθιεηζηηθά κίαο θπιήο. Οη ληφπηεο 

θπιέο πζηεξνχλ παξαγσγηθά ζε πνζφηεηα γάιαθηνο/θξέαηνο, αιιά θαη ζε πνηφηεηα. Έηζη 

εθηξέθνληαη δηαζηαπξψζεηο θπιψλ νη νπνίεο έρνπλ θαιά παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα νη θπιέο πνπ μερσξίδνπλ ζηνλ Ννκφ Ζκαζίαο είλαη νη δηαζηαπξψζεηο κε ηε 

θπιή Αλαηνιηθήο Φξηζιαλδίαο θαη κε ηε Γαιιηθή θπιή Λαθφλ. 

ηελ ρψξα καο ε θπιή Φξηζιαλδίαο δελ κπνξεί λα εθηξαθεί ζαλ θαζαξφαηκε ππφ κνξθή 

εθκεηάιιεπζεο θαη κε ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. Έηζη, έλα αξθεηά κεγάιν 

πνζνζηφ ησλ παξαγσγψλ ρξεζηκνπνηεί ηελ θπιή ηεο Υίνπ, ε νπνία είλαη κία αμηφινγε θπιή 

θαη έρεη αξθεηά θαιά απνηειέζκαηα ζηηο δηαζηαπξψζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη, δηφηη φηαλ ε 

γαιαθηνπαξαγσγή (ε θξενπαξαγσγή αλαιφγσο θπιήο) είλαη ρακειή έσο κέζε, ηφηε κε 

δηαζηαχξσζε ε παξαγσγή ηεο πξψηεο γεληάο (F1) απμάλεη θαη είλαη ελδηάκεζε ησλ δχν 

θπιψλ. ηε πεξίπησζε ηεο θπιήο Υίνπ κε ηε Φξηζιαλδηθή, νη κηγάδεο ηεο ζηγαηξηθήο γελεάο 

έρνπλ δηαζηαπξσκέλε γαιαθηνπαξαγσγή. Ζ θπιή Λαθφλ, είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε ζηελ 

ρψξα καο, θαη απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ηεο πςειήο γαιαθηνπαξαγσγήο θαη ηεο 

πξνζαξκνζηηθφηεηαο. Δίλαη ε πξψηε ζε εμαγσγή θπιή απφ ηελ Γαιιία. 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο ηεο Διιεληθήο πξνβαηνηξνθίαο πξνέξρεηαη απφ 

γελεηηθψο αλνκνηνγελή πνίκληα, ηα νπνία απαξηίδνληαη απφ δψα δηαθνξεηηθψλ θπιψλ, θαη 

θπξίσο απφ δψα δηαζηαπξσκέλα άγλσζηεο γνλνηππηθήο ζχλζεζεο. εκαληηθφο παξάγνληαο 

αμηνιφγεζεο ησλ θξηηεξίσλ απφδνζεο γαιαθηνπαξαγσγήο θξενπαξαγσγήο θαη 

εξηνπαξαγσγήο, είλαη ην γεγνλφο, φηη ζηε ρψξα καο δηαζηαπξσκέλα θνπάδηα 

δεκηνπξγήζεθαλ ζρεδφλ ζε φιεο ηηο πεδηλέο πεξηνρέο (φρη κφλν ζηνλ Ννκφ Ζκαζίαο) ρσξίο 

ηε ζσζηή επηινγή, κε απνηέιεζκα λα έρνπλ δηαθνξεηηθνχο θαηλφηππνπο θαη ην κεγαιχηεξν 

πνζνζηφ απηψλ λα κνηάδεη κε ην πξφβαην Φξηζιαλδίαο ή ην πξφβαην Υίνπ (δειαδή, ηα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο κίαο θπιήο ζηε δηαζηαχξσζε ήηαλ δηαθνξεηηθά). Σν απνηέιεζκα 

φκσο, ήηαλ ηα δηαζηαπξσκέλα πξφβαηα λα έρνπλ κεγαιχηεξε παξαγσγή ζε ζρέζε κε ηα 

εγρψξηα θαζαξφαηκα πξφβαηα. 

Οη θπξηφηεξεο αζζέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα πξφβαηα ζηνλ λνκφ Ζκαζίαο είλαη ε 

καζηίηηδα, πνδνδεξκαηίηηδα, εληεξνηνμηλαηκία, θαη ιηγφηεξν νη δειεηεξηάζεηο, ζπλήζσο απφ 

θπηνθάξκαθα. 

Οη ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο νθείινπλ  λα δηαζθαιίδνπλ θαιή πγεία ζηα δψα, άλεηε 

δηακνλή, κε πγηεηλέο ζπλζήθεο παξαγσγήο γάιαθηνο, θαηάιιειν κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ, 

ιεηηνπξγηθφηεηα, ρακειφ θφζηνο θαηαζθεπήο θαη δπλαηφηεηα κειινληηθήο επέθηαζεο. 
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Abstract 

 

Lygdas, B., 2011. The sheep production in the region of Imathia. Graduation Thesis, 

Department of Animal Production, Technological Educational Institute of Thessaloniki. 

Thessaloniki, p. 1 - 95. 

 

In the prefecture of Imathia, we observe that most farmers breed crossbred sheep and not 

only pure breeds. The local breeds do not have the best production in milk / meat, but also in 

quality. The cross-breds have better production characteristics. More specifically, the most 

popular breeds  in the region of Imathia are the crosses of race East Fressian and the French 

race Lacaune. 

In our country the Fressian race can not be raised as a pure-blood in the form of 

exploitation with the existing conditions. An important proportion of the producers on 

research conducted in the prefecture of Imathia, uses the breed of the island Chios, which is a 

remarkable race and gives satisfactory results at crossing. This is because the milk 

production(or meat production depending on race) is low to middle, then with crossing, the 

production of the first generation (F1) is increasing and is intermediate between the two 

breeds. In the case of Chios race and East Friessian, the production of the first generation 

(F1) is higher. The breed Lacoune, is quite common in our country, and this is because of the 

high milk production and adaptability. It is the first race to export from France. 

In Greek sheep production, the production comes from genetically variable flocks, which 

is consist of animals of different breeds and crossbred animals of mainly unknown genotypic 

composition. An important factor in evaluating the criteria of meat production, milk 

production and wool production  is the fact that in our country, cross races were created in 

almost all low-lying areas in our country (not only in the prefecture of Imathia) without the 

right choice, so they have different phenotypes and most of them look like the Frisian sheep 

and sheep from Xios island. (meaning, participation rates in a race crossing was different). 

The result, however, were crossbred sheep have more production than pure domestic sheep. 

The main diseases of sheep encountered in Imathias, are mastitis (an important criterion 

for this is the size of a sheep unit), problems with nails, enterotoxinaimia and less (rare), 

poisoning usually from sprayed grass. 

The facilities must ensure: animal health, comfortable accommodation, hygienic 

conditions of milk production, suitable mechanical equipment, functionality, low 

construction costs and potential for future expansion 
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4. Ζ πξνβαηνηξνθία ζήκεξα 

4.1. Ζ πξνβαηνηξνθία ζηελ Διιάδα θαη παγθόζκηα 

 

Οη ηδηάδνπζεο εδαθνθιηκαηηθέο θαη θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο ηεο ρψξαο καο 

επηηξέπνπλ ηελ εθηξνθή, θαηά ην εκηεθηαηηθφ θπξίσο ζχζηεκα 9.244.000 πξνβάησλ 

γαιαθηνπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο κε ρακειέο απνδφζεηο, πνπ ζην ζχλνιφ ηνπο, θαιχπηνπλ 

πιήξσο ηηο αλάγθεο ζε πξφβεην γάια θαη θαηά 84,0% ηηο αλάγθεο ηεο ζε πξφβεην θξέαο 

(Επγνγηάλλεο, 1999). 

Σα πξφβαηα θαη νη αίγεο εθηξέθνληαη ζε φιεο ζρεδφλ ηηο πεξηνρέο ηεο γεο. Σν 40% 

πεξίπνπ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ πξνβάησλ θαη ην 63% ησλ αηγψλ είλαη ζπγθεληξσκέλν ζηελ 

Αζία. Σελ ηειεπηαία εηθνζαεηία παξαηεξείηαη απμνκείσζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 

αηγνπξνβάησλ ζηηο δηάθνξεο ρψξεο αλά ηνλ θφζκν, ε νπνία είλαη απνηέιεζκα δηαθφξσλ 

παξαγφλησλ φπσο ηεο πιεζπζκηαθήο εμέιημεο, ηεο αιιαγήο θαηαλαισηηθψλ ζπλεζεηψλ, ηεο 

αλχςσζεο ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ, ηεο κεηαβνιήο ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ θαη 

εδαθνθιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ θαζψο θαη ηεο κεηαβνιήο ηεο αμίαο ησλ πξντφλησλ θ.ι.π. 

Ζ παξαγσγηθή θαηεχζπλζε ησλ πξνβάησλ δηαθέξεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή αλάινγα κε ηηο 

εδαθνθιηκαηνινγηθέο, θνηλσληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο θαη ηελ παξάδνζε ησλ ζπζηεκάησλ 

εθηξνθήο ηεο θάζε πεξηνρήο. Ζ γαιαθηνπαξαγσγή γηα παξάδεηγκα ζαλ θχξηα θαηεχζπλζε 

θαιχπηεη ηηο ρψξεο ηεο Ν. Δπξψπεο, ηεο Β. Αθξηθήο θαη ηεο Μ. Αλαηνιήο. Ζ θξενπαξαγσγή 

ηηο ρψξεο ηεο Βφξεην-Κεληξηθήο Δπξψπεο θαη ησλ ΖΠΑ, ελψ ζηελ Απζηξαιία ηελ θχξηα 

παξαγσγηθή θαηεχζπλζε απνηειεί ε εξηνπαξαγσγή (Επγνγηάλλεο, 1999). 

Ζ ειιεληθή πξνβαηνηξνθία, αζθνχκελε κε ειάρηζηεο εμαηξέζεηο θαηά ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν, είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε ζε κηθξά θπξίσο πνίκληα πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην 77,5% 

ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο θαη ζπγθξνηείηαη θαηά 98,0% εγρψξηα πξφβαηα θαη ιίγνπο (2,0%) 

κηγάδεο κε θξηάξηα ηεο θπιήο Φξηζιαλδίαο θαη, πξφζθαηα, ηεο θπιήο Λαθψλ (Επγνγηάλλεο, 

1999). 

Οη γελφηππνη ησλ εθηξεθφκελσλ ειιεληθψλ πξνβάησλ δελ επηηξέπνπλ ζθέςεηο γηα 

κεγάιεο πξνζδνθίεο ζηελ παξαγσγή θξέαηνο. Ωζηφζν, βειηηψλνληαο ηηο ζπλζήθεο εθηξνθήο 

θαη κε ηε ρξήζε, φπνπ είλαη δπλαηφλ, ηερλεηψλ ιεηκψλσλ, είλαη δπλαηφλ κε ηελ παξαγσγή 

ζεκαληηθά βαξχηεξσλ απφ ηα παξαδνζηαθά ζθαγίσλ, θαιήο πνηφηεηαο θαη ηδηαίηεξα 

ειθπζηηθψλ απφ ην ειιεληθφ θαηαλαισηηθφ θνηλφ ιφγσ ησλ αζπλαγψληζησλ 

νξγαλνιεπηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θξέαηφο ηνπο, λα θαιπθζνχλ φρη κφλν νη αλάγθεο ηεο 

ρψξαο ζε πξφβεην θξέαο, αιιά θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εμαγσγέο ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο κε αμηψζεηο. Υξεηάδεηαη ζπλερήο ελεκέξσζε ησλ πξνβαηνηξφθσλ, 

ζσζηή θαζνδήγεζε θαη νξγάλσζή ηνπο ζε φια ηα επίπεδα (Επγνγηάλλεο, 1999). 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη ειιεηκκαηηθή ζε πξφβεην γάια. Καλείο, φκσο, δελ γλσξίδεη 

πφζν ειιεηκκαηηθή είλαη, επεηδή πνηέ δελ δηεξεπλήζεθε ην ζέκα. Γεγνλφο πάλησο είλαη φηη, 

φπνπ εκθαλίδνληαη γαιαθηνθνκηθά πξντφληα κε βάζε ην πξφβεην γάια, θαη ηδηαίηεξα ηπξί 

θέηα θαη γηανχξηε, απηά γίλνληαη αλάξπαζηα παξά ηηο πςειέο ηηκέο δηάζεζήο ηνπο 

(Επγνγηάλλεο, 1999). 
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Πίλαθαο 1. Aξηζκφο πξνβάησλ παγθφζκηα 2000-2010. 

Υξνλνινγία 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Δπξψπε (27 

Υψξεο)            

Βέιγην 160 153,1 146,4         

Βνπιγαξία 1710 1571,4 1728,4 1598,6 1692,5 1602,3 1635,4 1526,4 1474,8 1400,3 1368 

Σζερία 90 96 103 116 155 163,4 168,9 183,6 183,1 196,9 - 

Γαλία 116 111 92 105 88 84 98 98 90 - - 

Γεξκαλία 2165 2185 2145 2125 2138 2036 2017 1925,7 1919,9 1851,7 1799,7 

Δζηνλία 29 28,8 29,9 30,8 41,5 49 58,1 73,9 62,4 - - 

Ϊξιαλδία 5056 4807 4828,5 4850,1 4556,7 4257 3826,3 3530,5 3422,9 3182,6 - 

Διιάδα 9269 9060 8858 9326 9241 8744,7 8975,5 8984 8994 8966 8980 

Ηζπαλία 15462 24301 23813,2 23486 22736 22514 22451,6 22194,3 19952,3 19718,2 18471,2 

Γαιιία 9324 9232 9127 8947 8898 8759,9 8494,2 8284,5 7715,2 7528 7402 

Ηηαιία 6809 8311,4 8138 7951,6 8106 7954 8227,2 8237 8175,2 8012,6 7009 

Κχπξνο 227 296,6 274,4 264,6 279 268,9 272,2 292,2 267,3 300,2 - 

Λεηνλία 28,6 29 31,5 39,2 38,6 41,6 41,3 53,9 67,1 - - 

Ληζνπαλία 11,5 12,3 13,6 16,9 22,1 29,2 36,6 43,3 47,5 52,5 58,5 

Λνπμεκβνχξγν 7 7,3 8,5 7,4 7,3 8,8 8,5 8,2 8,1 8,8 7,5 

Οπγγαξία 1129 1136 1103 1296 1397 1405 1298 1232 1236 1223 1181 

Μάιηα : 8,1 12,3 14,9 14,1 14,6 12 12,3 12,8 12,9 12,4 

Οιιαλδία 1250 1250 1300 1476 1700 1725 1755 1715 1545 1091 1211 

Απζηξία 339 320,5 304,4 325,5 327,2 325,7 312,4 351,3 333,2 344,7 358,4 

Πνισλία 337 331,1 332,2 331,3 310,8 317,7 301,4 315,6 269,6 224 213,7 

Πνξηνγαιία 3579 3459,4 3457 3355,6 3541,2 3582,7 3549 3356,1 3144,6 2905,7 2719,1 

Ρνπκαλία 7657 7251 7312 7447 7425,3 7608,4 7678,2 8469,2 8881,6 9141,5 9480,1 

ινβελία 96,2 94,1 107,4 105,7 119,3 129,4 131,5 131,2 139 137,6 - 

ινβαθία 348 316,3 316 325,5 321,2 320,5 332,6 347,2 361,6 377 394,2 

Φηλιαλδία 73,9 66,5 67,4 67,4 72 84,1 88,2 90,3 94,1   

νπεδία 432 452 427 451 456 479,7 505,5 520,9 520,9 298,8 274,3 

Ζλσκέλν 

Βαζίιεην 458,4 24434 24887,6 24410,2 24523,9 23730,2 23428,5 23676 21856 21343 21295 

Ηζιαλδία - - - - - - - - - - - 

Ννξβεγία - - - - - - - - - - - 

Διβεηία - - - - - - - - - - - 

Μαπξνβνχλην - - - - - - - - - - - 

Κξναηία 529 539,5 580 586,6 721,6 796,5 679,8  643,4 619  

Πξψελ 

Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο 

Μαθεδνλίαο - - - - - - - - - - - 

(Πεγή: Eurostat,2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γξάθεκα 1. Αξηζκφο πξνβάησλ παγθφζκηα 2000-2010. 
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(Πεγή: Eurostat,2011) 

 

Υάξηεο 1. Αξηζκφο πξνβάησλ παγθφζκηα 2000-2010. 

  

Πεγή: (Eurostat,2011) 
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Σα εθηξεθφκελα πξφβαηα ζηε Γε, είλαη 2,5 θνξέο πεξηζζφηεξα απφ ηηο αίγεο. Οη 

κεγαιχηεξεο πξνβαηνηξνθηθέο ρψξεο είλαη ε Κίλα θαη ε Απζηξαιία, ζηηο νπνίεο εθηξέθνληαη 

136,4 θαη 79,0 εθαηνκκχξηα πξφβαηα, αληίζηνηρα. Αθνινπζνχλ, ε Ηλδία κε 65,0, ην Ηξάλ κε 

54,0 θαη ην νπδάλ κε 52,0 εθαηνκκχξηα πξφβαηα (Γηαδίθηπν 1). 

 

 

Γξάθεκα 2. Aξηζκφο πξνβάησλ παγθνζκίσο. 

 

 
Πεγή: (Eurostat. 2011) 

 

Οη πεξηνρέο ηεο Γεο, ζηηο νπνίεο παξαηεξείηαη ε κεγαιχηεξε ζπγθέληξσζε πξνβάησλ, 

βξίζθεηαη ζηηο δψλεο πνπ νξίδνληαη απφ ηα γεσγξαθηθά πιάηε 35-55
ν
Ν ζηελ Δπξψπε θαη 

Δγγχο Αλαηνιή, θαη 30-45
ν
S ζηελ Ν. Ακεξηθή, Απζηξαιία θαη Ν. Εειαλδία. ηηο δψλεο 

απηέο ηεο Γεο ην θιίκα είλαη εχθξαην θαη ε βιάζηεζε, επνκέλσο, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηνρέο πνιχ ηθαλνπνηεηηθή. ήκεξα ε ρψξα καο θαηέρεη ηε 2
ε
, κεηά ηελ Ηηαιία ζέζε ζηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ζηελ παξαγσγή πξφβεηνπ γάιαθηνο κε εηήζηα παξαγσγή 650.000 

ηφλλνπο θαη ηελ 4
ε
 ζηελ παξαγσγή πξφβεηνπ θξέαηνο κε παξαγσγή 84.000 ηφλλσλ 

(Επγνγηάλλεο, 1999). 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΛΤΓΓΑ 

15 

 

 

4.2 Ζ αηγνπξνβαηνηξνθία ζηνλ Ννκό Ζκαζίαο 

 

ηελ πεξηνρή ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο, ηελ πεξίνδν 2009-2010 ππάξρνπλ ηα εμήο ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο πξνβαηνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο: 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2: ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ ΝΟΜΟΤ 

ΖΜΑΘΗΑ. 

ΤΝΟΛΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ 956 

ΤΝΟΛΟ ΑΗΓΟΣΡΟΦΗΚΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ 217 

ΤΝΟΛΟ  ΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΚΩΝ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ 

404 

ΤΝΟΛΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΚΑΗ 

ΑΗΓΩΝ 

335 

ΤΝΟΛΟ ΑΓΔΛΑΗΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ 8 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΣΑΒΛΗΜΔΝΩΝ 

ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ 

133 

ΤΝΟΛΟ ΜΗΚΣΩΝ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ 815 

ΤΝΟΛΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ ΜΔ 

ΚΡΔΟΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

1 

ΤΝΟΛΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ ΜΔ 

ΓΑΛΑΚΣΟΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

3 

ΤΝΟΛΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ ΜΔ ΜΗΚΣΖ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

952 

ΤΝΟΛΟ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΔΩΝ ΜΔ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΚΖ ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ 

0 

(Πεγή: δηεχζπλζε θηεληαηξηθήο Ν. Ζκαζίαο). 
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ΠΗΝΑΚΑ 3: ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΕΩΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ ΝΟΜΟΤ ΖΜΑΘΗΑ. 

ΑΡΗΘΜΟ ΕΩΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ 113471 

ΑΡΗΘΜΟ ΠΡΟΒΑΣΩΝ 77282 

ΑΡΗΘΜΟ ΑΗΓΩΝ 36189 

ΑΡΗΘΜΟ ΘΖΛΤΚΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΑΝΩ ΣΟΤ 

ΔΣΟΤ 

60243 

ΑΡΗΘΜΟ ΘΖΛΤΚΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΚΑΣΩ ΣΟΤ 

ΔΣΟΤ ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΔΝΝΖΔΗ 

115 

ΑΡΗΘΜΟ ΛΟΗΠΩΝ ΠΡΟΒΑΣΩΝ ΚΑΣΩ ΣΟΤ 

ΔΣΟΤ 

14638 

ΑΡΗΘΜΟ ΚΡΗΩΝ 2286 

ΑΡΗΘΜΟ ΘΖΛΤΚΩΝ ΑΗΓΩΝ ΑΝΩ ΣΟΤ ΔΣΟΤ 28745 

ΑΡΗΘΜΟ ΘΖΛΤΚΩΝ ΑΗΓΩΝ ΚΑΣΩ ΣΟΤ ΔΣΟΤ 

ΠΟΤ ΔΥΟΤΝ ΓΔΝΝΖΔΗ 

3 

ΑΡΗΘΜΟ ΛΟΗΠΩΝ ΑΗΓΩΝ ΚΑΣΩ ΣΟΤ ΔΣΟΤ 5914 

ΑΡΗΘΜΟ ΣΡΑΓΩΝ 1527 

(Πεγή: Γηεχζπλζε θηεληαηξηθήο Ν. Ζκαζίαο) 

 

 

4.3 πζηήκαηα εθηξνθήο πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ Διιάδα 

 

Σα ηειεπηαία ζαξάληα ρξφληα ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή αιιαγή φζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

εθηξνθήο ησλ αηγνπξνβάησλ κε κία ζαθή ηάζε εγθαηάιεηςεο ηνπ κεηαθηλνχκελνπ 

ζπζηήκαηνο εθηξνθήο ην νπνίν θαη δεκηνπξγεί ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηα πεξηζζφηεξα 

πξνβιήκαηα ζηνλ θηελνηξφθν. Απηφ βέβαηα δελ ζεκαίλεη φηη ζα εγθαηαιεηθζεί ή φηη ζα 

πξέπεη λα εγθαηαιεηθζεί δεδνκέλνπ φηη ην ζχζηεκα απηφ δίδεη ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο 

ησλ νξεηλψλ βνζθνηφπσλ, ελψ παξάιιεια γηα έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ νξεηλψλ θνηλνηήησλ 

απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε επηβίσζήο ηνπο. ηε ρψξα καο ηα ζπζηήκαηα εθηξνθήο πνπ 

εθαξκφδνληαη είλαη ην εκηλνκαδηθφ ζχζηεκα εθηξνθήο (πνηκληαθφ κεηαθηλνχκελν), ην 

κφληκν πνηκληαθφ (κε κεηαθηλνχκελν) θαζψο θαη ην νηθφζηην θαη εκηνηθφζηην ζε 

πεξηνξηζκέλε έθηαζε (Λάγθα, 2005). 

 

4.3.1 Ζκηλνκαδηθό ζύζηεκα εθηξνθήο  

 

Απνηειεί  εμέιημε ηνπ λνκαδηθνχ ζπζηήκαηνο. Καη’ απηφ, ηα πνίκληα κεηαθηλνχληαη 

θαηά βάζε δχν θνξέο ην ρξφλν. Μία ηελ άλνημε (Απξίιην–Μάην) πξνο ηνπο νξεηλνχο 

βνζθφηνπνπο θαη κία ην θζηλφπσξν (Οθηψβξην-Ννέκβξην) πξνο ηηο πεδηλέο πεξηνρέο ηα 

«ρεηκαδηά». Ωζηφζν κεξηθέο θνξέο είλαη δπλαηφ λα έρνπκε αθφκε 1-2 κεηαθηλήζεηο 

(κηθξφηεξεο ζε απφζηαζε θαη ρξνληθή δηάξθεηα) κία θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν απφ νξεηλφ 
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βνζθφηνπν ζε νξεηλφ πάιη βνζθφηνπν θαη κία θαηά ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο απφ πεδηλφ 

βνζθφηνπν ζε θνληηλφ εκηνξεηλφ βνζθφηνπν (Λάγθα, 2005). 

θνπφο ησλ δχν βαζηθψλ κεηαθηλήζεσλ είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο βιάζηεζεο ησλ νξεηλψλ 

βνζθνηφπσο αθ’ ελφο θαη παξάιιεια ε δηαρείκαζε ζε πεδηλέο πεξηνρέο κε ήπην θιίκα κε 

ζθνπφ ηε πην εχθνιε αληηκεηψπηζε ησλ δχζθνισλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ηνπ ρεηκψλα θαη 

ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεδηλψλ βνζθνηφπσλ φηαλ ππάξρνπλ. Οη θπιέο πνπ εθηξέθνληαη θαη’ 

απηφ ην ζχζηεκα ραξαθηεξίδνληαη επίζεο απφ ηελ αληνρή ηνπο ζην πεξπάηεκα, ζηηο 

δχζθνιεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (θξχν, βξνρή θ.ι.π), είλαη ιηηνδίαηηεο θαη έρνπλ ηελ 

ηθαλφηεηα λα ρξεζηκνπνηνχλ πην εχθνια ηα απνζέκαηα ιίπνπο ηεο ρεηκεξηλήο πεξηφδνπ 

(Λάγθα, 2005). 

 

4.3.2 Μόληκν πνηκληαθό ζύζηεκα εθηξνθήο  

 

Καηά ην ζχζηεκα απηφ ηα πξφβαηα εθηξέθνληαη ζε κηθξά ή κέζνπ κεγέζνπο πνίκληα, 

πάληα ζηελ ίδηα πεξηνρή, δηαηεξνχκελα ζε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο θνληά ή κέζα ζην ρσξηφ 

θαη βφζθνπλ ηηο γχξσ πεξηνρέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σν θαινθαίξη ζπλήζσο 

βφζθνπλ ηα ππνιείκκαηα ησλ γεσξγηθψλ θαιιηεξγεηψλ, ελψ ην ρεηκψλα ηνπο ρνξεγείηαη 

ζπκπιεξσκαηηθή δηαηξνθή (θπξίσο ζπκππθλσκέλεο ηξνθέο θαη μεξφ ρφξην κεδηθήο). 

Αλάινγα κε ηνλ ηξφπν δηακνλήο ηνπ πνηκλίνπ δηαθξίλεηαη ζε πεδηλφ, εκηνξεηλφ θαη 

νξεηλφ. Ζ πεδηλή κνξθή ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ ιεηηνπξγεί ζε επλνυθφηεξεο ζπλζήθεο 

πεξηβάιινληνο, νη θπιέο είλαη θαηά θαλφλα πςειφηεξσλ απνδφζεσλ θαη απνηειεί θαηά 

θάπνην ηξφπν ηελ πην εληαηηθή πιεπξά ηνπ ζπζηήκαηνο (Λάγθα, 2005). 

Ζ εκηνξεηλή θαη νξεηλή κνξθή ιεηηνπξγνχλ ζε πην δχζθνιεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο 

θαη εμαζθάιηζεο δσνηξνθψλ. Οη απνδφζεηο είλαη ρακειφηεξεο νπφηε, ζηηο νξεηλέο θπξίσο 

πεξηνρέο φπνπ δελ είλαη δπλαηή θαη ε παξάιιειε άζθεζε ηεο γεσξγίαο, ην γεσξγηθφ 

εηζφδεκα δηακνξθψλεηαη ρακειφ. Απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηηο παξακεζφγεηεο νξεηλέο θαη 

εκηνξεηλέο πεξηνρέο πνπ γεληθά είλαη άγνλεο θαη ζπρλά πιήηηνληαη θαη απφ πεξηφδνπο 

κεγάιεο μεξαζίαο (Λάγθα, 2005). 

 

 4.3.3 Οηθόζηην θαη εκηνηθόζηην ζύζηεκα εθηξνθήο 

 

Οη κνξθέο απηέο ησλ ζπζηεκάησλ είλαη νη ιηγφηεξν δηαδεδνκέλεο. Καηά ηα ζπζηήκαηα 

απηά κεκνλσκέλα άηνκα ή κηθξέο νκάδεο αηφκσλ εθηξέθνληαη σο θαηνηθίδηα δψα. πλήζσο 

πξφθεηηαη γηα δψα πςειψλ απνδφζεσλ βειηησκέλσλ θπιψλ. Γηαηεξνχληαη θνληά ζηηο 

θαηνηθίεο ή θαη ζηηο απιέο ησλ αγξνηψλ (εκηνηθφζηηε-νηθφζηηε κνξθή αληίζηνηρα) θαη 

δηαηξέθνληαη κε ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθέο, ζπγθνκηδφκελεο ρνλδξνεηδείο δσνηξνθέο, 

ππνιείκκαηα ηεο δηαηξνθήο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζπκπιεξσκαηηθά βφζθνπλ ζε 

παξαθείκελνπο νπσξψλεο θαη αγξνχο. Οη εθηξεθφκελεο πξνβαηίλεο ή αίγεο είλαη θαηά 

θαλφλα γαιαθηνπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο θαη εθηξέθνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηεο αλάγθεο ηηο 

νηθνγέλεηαο θαη ιηγφηεξν γηα εθκεηάιιεπζε. Παιαηφηεξα ν ηξφπνο απηφο εθηξνθήο ήηαλ 

δηαδεδνκέλνο ζηα αζηηθά θέληξα αιιά θαη ζηηο γεσξγηθέο πεξηνρέο θαη ηδηαίηεξα ζηα λεζηά 

(Λάγθα, 2005). 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΛΤΓΓΑ 

18 

 

 

5. Φπιέο πξνβάηνπ 

 Φπιέο γεληθά 

 

Μία θπιή δψσλ είλαη έλα ζχλνιν πνπ έρεη εθηξαθεί ψζηε λα παξνπζηάδεη παξφκνηα, 

θιεξνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά. Οη πεξηζζφηεξεο θπιέο δηαζέηνπλ έλσζε ε κεηξψν 

θαηαρψξηζεο φπνπ θαζνξίδνληαη ηα πξφηππα ηεο θάζε θπιήο θαη δηαηεξνχληαη αξρεία ησλ 

«θαηαρσξεκέλσλ» θπιψλ ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ. Σν θαζαξφαηκν πξφβαην δηαζέηεη ηα 

μερσξηζηά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θπιήο θαη θαηαρσξείηαη ή είλαη ππνςήθην γηα θαηαρψξηζε 

ζηελ έλσζε ηεο θπιήο ηνπ. Αλαπηχρζεθαλ δηαθνξεηηθέο θπιέο πξνθεηκέλνπ λα 

ηθαλνπνηεζνχλ νη αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη νη ζπλζεθεο θάησ απφ ηηο νπνίεο εθηξέθνληαλ ηα 

δψα. Οξηζκέλεο θπιέο εθηξέθνληαλ ζε ζεξκφηεξα θιίκαηα θαη άιιεο ζε ςπρξφηεξα. Μεξηθέο 

έρνπλ πςειφ δείθηε πνιιαπιψλ γελλήζεσλ, θαη θάπνηεο άιιεο κπνξνχλ λα γελλνχλ 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο ην ρξφλν (Paula Simmons & Carol Ekarius). 

Οη πην δηαδεδνκέλεο θπιέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηε ρψξα καο γηα ηε 

δεκηνπξγία ζχγρξνλσλ εληαηηθψλ θαη παξαγσγηθψλ εθηξνθψλ, είλαη νη εγρψξηεο θπιέο 

Καξαγθνχληθε, Υίνπ, Αξηαο, νη δηαζηαπξψζεηο ηεο μεληθήο θπιήο ηεο Αλαηνιηθήο 

Φξηζιαλδίαο κε εγρψξηεο θπιέο θαη ηειεπηαία νη μεληθέο θπιέο Lacaune θαη Assaf. 

 

 Σαμηλόκεζε Διιεληθώλ Φπιώλ 

 

 

Σν ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ πξνβάησλ κπνξεί λα θαηαλεκεζεί ζε δχν θχξηεο νκάδεο. Ζ 

πξψηε πεξηιακβάλεη ηα ιεπηφνπξα καθξχνπξα πξφβαηα θαη ε δεχηεξε ηα πιαηχνπξα 

καθξχνπξα. Βξαρχνπξα πξφβαηα δελ εθηξέθνληαη ζηε ρψξα καο (Επγνγηάλλεο, 1999). 

 

 

 Λεπηόνπξα Μαθξύνπξα Πξόβαηα 

 

ηελ νκάδα απηή θαηαηάζζεηαη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ πξφβεηνπ πιεζπζκνχ ηεο 

ρψξαο (95%). ε ζρέζε κε ην καιιί πνπ παξάγνπλ, ηα ιεπηφνπξα καθξχνπξα πξφβαηα 

δηαθξίλνληαη ζε αλακηθηφκαιια (80%), θαη νκνηφκαιια ε ξνχληα (15%) (Επγνγηάλλεο, 

1999). 

Σα αλακηθηφκαιια πξφβαηα θέξνπλ καιιί πνπ πεξηέρεη ζε πςειφ πνζνζηφ αγαλφηξηρεο. 

Ο πφθνο δελ είλαη θιεηζηφο θαη ζρεκαηίδεη πινθάκνπο ιίγν ε πνιχ καθξείο. Με βάζε ηε 

ζσκαηηθή δηάπιαζε, δηαθξίλνληαη δχν ηχπνη: 1) ν νξεηλφο ηχπνο(Βιάρηθν πξφβαην, 

Μσξαΐηηθν πξφβαην θηι.), ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη ηα κηθξφζσκα θαη ρακειήο 

παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο πξφβαηα θαη 2) ν πεδηλφο ηχπνο (Καξαγθνχληθν πξφβαην, 

Καξακάληθν πξφβαην θηι.), ζηνλ νπνίν θαηαηάζζνληαη ηα πξφβαηα πνπ ζε ζχγθξηζε κε 

εθείλα ηνπ νξεηλνχ ηχπνπ είλαη πην κεγαιφζσκα θαη πεξηζζφηεξν παξαγσγηθά (Επγνγηάλλεο, 

1999). 
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Σα νκνηφκαιια πξφβαηα θέξνπλ καιιί πνπ πεξηέρεη θπξίσο εξηφηξηρεο θαη ιίγεο 

αγαλφηξηρεο. Ο πφθνο είλαη «θιεηζηφο» θαη ζρεκαηίδεη αθαλείο πινθάκνπο. Με βάζε ηε 

ζσκαηηθή ηνπο δηάπιαζε ηα νκνηφκαιια πξφβαηα δηαθξίλνληαη ζε δχν ηχπνπο: 1) ζηνλ 

νξεηλφ (πξφβαην Καηαθπγίνπ, Γθέθηθν πξφβαην θηι.) θαη 2) ζηνλ πεδηλφ (πξφβαηα εξξψλ, 

πξφβαην θνπέινπ θηι.) (Επγνγηάλλεο, 1999). 

Αλακηθηφκαιια θαη νκνηφκαιια πξφβαηα δηαθέξνπλ κφλν σο πξνο ηελ πνηφηεηα ηνπ 

απνδηδφκελνπ καιιηνχ. ε φ,ηη αθνξά ηηο άιιεο παξαγσγηθέο ηδηφηεηεο, δελ ππάξρνπλ 

νπζηαζηηθέο δηαθνξέο. Άιισζηε, κεηαμχ γελλεηφξσλ ησλ δχν νκάδσλ γίλνληαλ πάληνηε 

δηαζηαπξψζεηο (Επγνγηάλλεο, 1999). 

 

 Λεπηόνπξα Μαθξύνπξα Πξόβαηα 

ηελ Διιάδα, ιίγα κφλν απφ ηα πξφβαηα πνπ εθηξέθνληαη είλαη πιαηχνπξα καθξχνπξα. 

Απηά πξνέξρνληαη, θπξίσολ απφ ηα λεζηά ηνπ αλαηνιηθνχ Αηγαίνπ απφ φπνπ δηαδφζεθαλ θαη 

ζηελ ππφινηπε ρψξα. Παιηά είραλ πξαγκαηνπνηεζεί εηζαγσγέο πιαηχνπξσλ πξνβάησλ απφ 

ηε Μηθξά Αζία, ηα νπνία δηαζηαπξψζεθαλ κε ιεπηφνπξα δηαθφξσλ ηχπσλ. Καηάινηπα ησλ 

δηαζηαπξψζεσλ απηψλ είλαη ηα «εκηπιαηχνπξα» πξφβαηα ηεο Θξάθεο, ηεο Θεζζαιίαο θαη 

ηεο Κξήηεο. Δίλαη, φκσολ δπλαηφλ λα ζπλαληήζνπκε «εκηπιαηχνπξα» πξφβαηα ζε φιεο ηηο 

πεξηνρέο ηεο ρψξαο. Απηά είλαη κηγάδεο ηεο θπιήο Υίνπ (Επγνγηάλλεο, 1999). 

Καηά γεληθφ θαλφλα, ηα ειιεληθά πιαηχνπξα πξφβαηα είλαη ζρεηηθά κεγαιφζσκα θαη 

θαηαηάζζνληαη ζηνλ πεδηλφ ηχπν. Σα πεξηζζφηεξα είλαη αλακηθηφκαιια π.ρ. Μπηηιήλεο, 

Άξγνπο, θηι. Σα πξφβαηα ηεο Ηθαξίαο θαη ηεο Υίνπ ζεσξνχληαη νκνηφκαιια. Σν 

νκνηφκαιιν, φκσο, δελ είλαη ζηαζεξφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θπιήο Υίνπ. Έηζη, ππάξρνπλ 

άηνκα αλακηθηφαγαλφκαιια, θαη άηνκα νκνηφκαιια. Όια ηα ειιεληθά πξφβαηα κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη αλήθνπλ ζην γαιαθηνπαξαγσγηθφ ηχπν (Επγνγηάλλεο, 1999). 

 

 Πεξηγξαθή ησλ θπιώλ πνπ εθηξέθνληαη ζηηο κνλάδεο ηνπ Ν. Ζκαζίαο θαη ησλ 

μέλσλ ζε δηαζηαπξώζεηο ηνπο κε ηηο ληόπηεο 

 Φπιή Υίνπ  
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Σν πξφβαην ηεο θπιήο Υίνπ θαηάγεηαη απφ ην λφηην πεδηλφ ηκήκα ηεο λήζνπ Υίνπ, φπνπ 

εθηξεθφηαλ ζε νηθφζηηπ κνξθή. Πξνήιζε, πηζαλφλ, απφ δηαζηαπξψζεηο νκνηφκαιισλ 

ιεπηφνπξσλ πξνβάησλ ηεο Υίνπ κε αλακηθηφκαιια παρχνπξα πξφβαηα ηεο Μηθξάο Αζίαο. 

Καηά ηε δεθαεηία ηνπ ‘70 ππήξραλ ζηε λήζν Υίν 4.000-4.500 πξφβαηα θαη ζηε δεθαεηία ηνπ 

’80 πεξίπνπ 2.500 πξφβαηα. ήκεξα ν αξηζκφο ησλ δψσλ ζην λεζί ηεο Υίνπ αλέξρεηαη ζε 

κεξηθέο εθαηνληάδεο, ελψ έρνπλ δεκηνπξγεζεί αμηφινγνη πιεζπζκνί ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο 

Διιάδαο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (Διιεληθέο θπιέο πξνβάησλ, 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 1998). 

 Ο ρξσκαηηζκόο είλαη ιεπθφο κε κειαλέο θαη ζπάληα θαζηαλέο θειίδεο γχξσ απφ 

ηα κάηηα, ηεο παξεηέο, ηελ άθξε ηεο κχηεο, ηα ρείιε, ηα απηηά θαη ηα άθξα. 

Κάπνηεο θνξέο νη θειίδεο είλαη κηθξέο ζαλ δηάζπαξηα ζηίγκαηα. ηα απηηά ε 

θάιπςε απφ καχξν ρξψκα πνηθίιιεη απφ κφλφ καχξεο ηηο άθξεο ησλ απηηψλ κέρξη 

ην καχξν ρξψκα λα θαιχπηεη νιφθιεξν ην απηί, ή ην καχξν ρξψκα ηεο άθξεο ησλ 

απηηψλ λα ζπλνδεχεηαη απφ καχξα ζηίγκαηα ζην ππφινηπν απηί. Μεξηθέο θνξέο 

νιφθιεξν ην θεθάιη είλαη καχξν. Παξαηεξνχληαη φκσο θαη πξφβαηα κε καχξν 

θεθάιη αιιά κε ιεπθφ κέησπν θαη ιεπθή κεησπνξηληθή γξακκή. Μειαλέο θειίδεο 

δηαθνξεηηθήο έθηαζεο ππάξρνπλ ζπρλά ζηελ θάησ θνηιηαθή ρψξα. Σν καχξν 

ρξψκα ησλ άθξσλ θπκαίλεηαη απφ κηθξέο καχξεο θειίδεο κφλν θνληά ζηηο ρειέο 

έσο ηελ παξνπζία καχξσλ θειίδσλ ζ’νιφθιεξα ηα άθξα ή θαη άθξα ηειείσο 

καχξα (Διιεληθέο θπιέο πξνβάησλ, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 1998). 

 Σν θεθάιη είλαη ζπλήζσο κηθξφ θαη ιεπηφ κε θπξηή θαηαηνκή. Σα απηηά είλαη 

ζρεηηθά κεγάια κε θαηεχζπλζε νξηδφληηα θαη ειαθξά πξνο ηα θάησ 

 Κέξαηα: Οη πξνβαηίλεο είλαη αθέξαηεο, ελψ ζπάληα εκθαλίδνληαη πξνβαηίλεο κε 

κηθξά θέξαηα. ε έλα πνζνζηφ 30% πεξίπνπ ησλ πξνβαηίλσλ παξαηεξνχληαη 

ππνηππψδε θέξαηα. Σα θξηάξηα θέξνπλ ηζρπξά, αλεπηπγκέλα, καχξα, ειηθνεηδή 

θέξαηα. 

 Σξάρεινο: Μαθξχο, ιεπηφο θαη θέξεη καιιί θπξίσο ζην επάλσ κέξνο. πάληα, 

εκθαλίδνληαη θαη δψα κε ζθνπιαξίδηα. 

 ώκα: Μεγαιφζσκε, κε καθξχ θνξκφ θαη ζρεδφλ επζεία ξάρε. Σν χςνο 

αθξσκίνπ ησλ πξνβαηηλψλ είλαη 68-80 εθ. θαη ησλ θξηψλ 75-85 εθ. Σν ζσκαηηθφ 

βάξνο ησλ πξνβαηηλψλ είλαη 45-50 ργξ, θαη ησλ θξηψλ 72-75 ργξ. Σν ζσκαηηθφ 

βάξνο ηνπ ελήιηθνπ ζπεξκαηνδφηε θξηνχ θζάλεη ηα 93,43 ργξ (Διιεληθέο θπιέο 

πξνβάησλ, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 1998). 

 Μαζηόο: ηηο πξσηνγελλήο πξνβαηίλεο, ν καζηφο είλαη νγθψδεο κε αξθεηφ βάξνο 

θαη ζειέο κεηξίνπ κήθνπο θαη κηθξνχ πάρνπο νη νπνίεο παξνπζηάδνπλ κεγάιε 

απφθιηζε απφ ηελ θαηαθφξπθν. Ο καζηφο ησλ ελήιηθσλ πξνβαηηλψλ είλαη θαιά 

αλαπηπγκέλνο κε κεγάιε παξαιιαθηηθφηεηα ζην ζρήκα, ζην κέγεζνο θαζψο θαη 

ζην κέγεζνο ησλ ζειψλ. πρλά εκθαλίδεηαη ζθαηξηθφο, θαη άιινηε θξεκάκελνο. 

Οη πεξηζζφηεξεο πξνβαηίλεο έρνπλ κεγάιεο ζειέο. Μηθξφ πνζνζηφ πξνβαηηλψλ 

έρεη κηθξέο ζειέο, ελψ παξνπζηάδνληαη επίζεο πξνβαηίλεο πνπ θέξνπλ θαη 
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ςεπδνζειέο. Σν ρξψκα ηνπ καζηνχ είλαη καχξν ή ζπάληα, αλνηρηφ κε καχξεο 

θειίδεο. 

 Άθξα: Τςειά, κε ρειέο ζπλήζσο κειαλέο (Διιεληθέο θπιέο πξνβάησλ, 

Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 1998). 

 Οπξά: Κσλνεηδήο θαη θζάλεη κέρξη ην αθξνηάξζην. Ζ ελαπφζεζε ιίπνπο ηελ 

θαζηζηά αλεπηζχκεην ηεκάρην ηνπ ζθαγίνπ. Πνιινί εθηξνθείο θφβνπλ ηελ νπξά 

ησλ ζειπθψλ ακλψλ ιίγεο εκέξεο κεηά ηε γέλλεζή ηνπο (Διιεληθέο θπιέο 

πξνβάησλ, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 1998). 

 Έξην: Καιχπηεη νιφθιεξν ην ζψκα εθηφο απφ ην θεθάιη, ηελ θνηιηά, ηα άθξα 

κέρξη ηνλ θαξπφ θαη ηνλ ηαξζφ θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη ην ιαηκφ. 

Δκθαλίδνληαη φκσο θαη δψα κε ηελ θνηιηά ειαθξψο θαιπκκέλε. Σν ππφινηπν 

ζψκα θαιχπηεηαη κε νκνηφκαιιν έξην. ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζπλαληψληαη θαη 

αλακηθηφκαιια άηνκα. Ζ ππθλφηεηα ηνπ πφθνπ θαη ην κήθνο ησλ πινθακηψλ 

παξνπζηάδεη παξαιιαθηηθφηεηα. (Διιεληθέο θπιέο πξνβάησλ, Τπνπξγείν 

Γεσξγίαο, 1998). 

 Παξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

1. Αλαπαξαγσγή: Ζ θπιή απηή παξνπζηάδεη πξψηκε ήβε. Σα θαιά 

δηαηξεθφκελα ζειπθά εηζέξρνληαη ζηελ αλαπαξαγσγή ζηελ ειηθία ησλ 8-

9 κελψλ. Οη πξψηκα γελλεκέλεο ακλάδεο, ελεβψλνληαη ζε κεγαιχηεξε 

ειηθία απφ ηηο φςηκεο. Οη ακλάδεο εκθαλίδνπλ νίζηξν ζε πνζνζηφ 51,1% 

ζηελ πξψηε αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν θαη ην 32,9% απηψλ ζπιιακβάλεη. 

Οη αξζεληθνί ακλνί εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην ζειπθφ ζε ειηθία 146 

πεξίπνπ εκεξψλ, θαη ζε ζσκαηηθφ βάξνο 40,4 πεξίπνπ ργξ, ελψ ε ήβε 

νινθιεξψλεηαη ζηελ ειηθία ησλ 190 πεξίπνπ εκεξψλ θαη ζσκαηηθφ βάξνο 

50,2 πεξίπνπ ργξ. Οη λεαξνί θξηνί ζεσξνχληαη θαηάιιεινη γηα είζνδν 

ζηελ αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία ζηελ ειηθία ησλ 32 εβδνκάδσλ. Οη 

πξνβαηίλεο εθδειψλνπλ ζπκπηψκαηα νίζηξνπ ζε δηάζηεκα 84 πεξίπνπ 

εκεξψλ κεηά ηνλ ηνθεηφ. Σν δηάζηεκα απηφ είλαη κηθξφηεξν γηα ηηο 

πξνβαηίλεο πνπ γελλνχλ πξψηκα θαη κεγαιχηεξν γηα ηηο πξνβαηίλεο πνπ 

γελλνχλ φςηκα. Ζ δηάξθεηα ηεο νηζηξηθήο πεξηφδνπ είλαη πεξίπνπ 274 

εκέξεο θαη νπζηαζηηθά ν επνρηθφο άλνηζηξνο παξαηεξείηαη ζε πνιχ κηθξφ 

αξηζκφ δψσλ. Σν 85,7% ησλ πξνβαηηλψλ παξνπζηάδεη σνζεθηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

θαηά ηελ νπνία εθδειψλεηαη πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 85% ησλ νίζηξσλ 

είλαη 10 κήλεο, απφ ηνλ Ηνχιην κέρξη ηνλ Απξίιην. Ο κέζνο αξηζκφο ησλ 

σνζεθηθψλ θχθισλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νηζηξηθήο πεξηφδνπ είλαη 

πεξίπνπ 18,64 εκέξεο, θαη ε δηάξθεηα ηνπ νηζηξηθνχ θχθινπ πεξίπνπ 

18,10 εκέξεο. Σν πνζνζηφ ζχιιεςεο κεηά απφ ζπγρξνληζκφ ηνπ νίζηξνπ 

θαη δηελέξγεηα Σ κπνξεί λα αλέιζεη ζε 45%. Λφγσ ηεο κεγάιεο 

δηάξθεηαο ηεο νηζηξηθήο πεξηφδνπ, φηαλ δελ εθαξκφδεηαη ζπγρξνληζκφο 

ηνπ νίζηξνπ νη ηνθεηνί θαηαλέκνληαη ζε έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ζ 

πεξίνδνο ησλ ζπρλφηεξσλ ηνθεηψλ είλαη Ηαλνπάξηνο-Μάξηηνο θαη γηα ηηο 
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πξσηφηνθεο, Γεθέκβξηνο-Φεβξνπάξηνο γηα ηηο πξνβαηίλεο πνπ γελλνχλ γηα 

2
ε
 θνξά θαη Οθηψβξηνο-Φεβξνπάξηνο γηα ηηο κεγαιχηεξεο ζε ειηθία 

πξνβαηίλεο (Διιεληθέο θπιέο πξνβάησλ, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 1998). 

2. Κξενπαξαγσγή: Μέηξηα, θαη ηα απνδηδφκελα ζθάγηα πνιχ παρηά. Σν 

ζσκαηηθφ βάξνο ησλ ακλψλ θαηά ηε γέλλεζε είλαη 3,82 ργξ. Σν βάξνο 

ησλ κνλφδπκσλ ακλψλ αλέξρεηαη ζε 4,5 ργξ, ησλ δηδχκσλ 3,83 ργξ θαη 

ησλ ακλψλ πνπ γελληνχληαη ζε κεγαιχηεξεο ηνθεηννκάδεο 3,22 ργξ 

(Διιεληθέο θπιέο πξνβάησλ, Τπνπξγείν Γεσξγίαο, 1998). 

 

 

 Φπιή Άξηαο  (Φξηδάξηα) 

 

 

Ζ θπιή Άξηαο, ε κνλαδηθή ζπλζεηηθή Διιεληθή θπιή, είλαη καδί κε ηελ θπιή Υίνπ νη 

πιένλ παξαγσγηθέο θπιέο ζηνλ Ννκφ Ζκαζίαο, (αιιά θαη γεληθφηεξα ζηελ Διιάδα.). Ζ 

βειηησκέλε απηή θπιή δεκηνπξγήζεθε ζηελ πεδηλή πεξηνρή ηεο Άξηαο, ζε επίπεδν 

εθηξνθψλ. ηελ πεξηνρή απηή εθηξέθνληαλ αξρηθά ην πξφβαην ηεο πεξηνρήο. Απφ ην 1900 

κέρξη ην 1965 εηζήρζεζαλ θαηά θαηξνχο πνιιέο θπιέο πξνβάησλ φπσο Υίνπ, Εαθχλζνπ, 

Βιάρηθε, Καξαγθνχληθε, αξδελίαο θαη Καξακάληθν Καηζηθά Ησαλλίλσλ. Απφ ην 1968 

εθαξκφζζεθε ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε κε ζπέξκα Αλαηνιηθήο Φξηζιαλδίαο γηα βηνκεραληθή 

δηαζηαχξσζε θαη γηα ηελ πνηνηηθή βειηίσζε ηεο νηθφζηηεο πξνβαηνηξνθίαο (Γεσξγία-

Κηελνηξνθία, 1/2011). 

Με ηε ρξήζε δηαζηαπξσκέλσλ θξηψλ ζε δηαζηαπξσκέλεο πξνβαηίλεο ηεο πεξηνρήο θαη ηε 

ζπλερή θαη πξνζεθηηθή επηινγή σο πξνο ηηο παξαγσγηθέο θαη θαηλνηππηθέο ηδηφηεηεο, αιιά 

θαη ηε ζθξηγειφηεηα θαη ηελ αληνρή ζηηο ελδεκνχζεο αζζέλεηεο θαη γεληθά ζηηο αληίμνεο 

ζπλζήθεο ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο πεξηνρήο, δεκηνπξγήζεθε έλαο νκνηγελήο πιεζπζκφο 

πξνβάησλ, ηα νπνία απφ ην 1982 αλαγλσξίζηεθαλ απφ ην Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο σο κηα 

θαηλνχξγηα γλσζηή θπιή, ε θπιή Άξηαο-Φξηδάξηα. 
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Ζ ζπλζεηηθή απηή θπιή πεξηέρεη αίκα Αλαηνιηθήο Φξηζιαλδίαο (50%) Υηαθήο θπιήο 

(25%) θαη κε επηθχιαμε ην ππφινηπν 25% απφ ηηο αβειηίσηεο θαη βειηησκέλεο εγρψξηεο 

θπιέο(Βιάρηθε, Καξακάληθε, Καξαγθνχληθε, Εαθχλζνπ θιπ.) θαη ηεο θπιήο αξδελίαο 

ρσξίο λα κπνξεί λα εθηηκεζεί αθξηβψο ην πνζνζηφ απηψλ ζην γνληδίσκα ηεο λέαο θπιήο 

(Γεσξγία-Κηελνηξνθία, 1/2011). 

Ζ γαιαθηνπαξαγσγή αλέξρεηαη ζε 330kg θαη ε πνιπδπκία ζε 1.92. Ζ γαιαθηνπαξαγσγή 

ησλ δψσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην πξφγξακκα Γελεηηθήο Βειηίσζεο, αλέξρεηαη ζε 245kg θαη ε 

πνιπδπκία ζε 1,67 αξληά αλά πξνβαηίλα, ελψ πξφζθαηα ζηνηρεία απφ 3524 πξνβαηίλεο 

αλαθέξνπλ 272 kg γάια θαη 1,69 πνιπδπκία. Ζ θπιή Άξηαο έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

αλαβάζκηζε ληφπησλ πιεζπζκψλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο αιιά θαη ζε δηάθνξεο 

δηαζηαπξψζεηο γηα ηε δεκηνπξγία λέσο ζπλζεηηθψλ θπιψλ. Κξηνί ηεο θπιήο Άξηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ πξνβαηνηξφθνπο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, γηα αλαβάζκηζε ησλ 

πνηκλίσλ ηνπο, έδσζαλ πνιχ θαιά απνηειέζκαηα. Απφ 10 πξνβαηνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο, 

πνπ αλαβάζκηζαλ ηα πνίκληά ηνπο κε ρξήζε θξηψλ Άξηαο ζε εκηνξεηλέο πεξηνρέο ηεο 

Ζπείξνπ θαη κε εκηεθηαηηθφ ζχζηεκα εθηξνθήο, πξνθχπηεη φηη ε κέζε εκπνξεχζηκε 

γαιαθηνπαξαγσγή αλέξρεηαη ζε 233kg (απφ 186 έσο 270kg) θαη ε πνιπδπκία ζε 1,68 αξληά 

αλά ηνθεηφ (Γηαδίθηπν 2). 

 

 Φπιή Αλαηνιηθήο Φξηζιαλδίαο 

  

 

 

Ζ θπιή Αλαηνιηθήο Φξηζιαλδίαο, γλσζηή γηα ηηο πςειέο απνδφζεηο ηεο εθηξέθεηαη ζηελ 

νκψλπκε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Φξηζιαλδίαο. Σν 1974 ζηε Γεξκαλία ε πνιπδπκία ήηαλ 

2,16 ελψ ε κέζε εηήζηα γαιαθηνπαξαγσγή έθηαζε ζηα 665 kg κε 6,14% ιίπνο. Καηά ηνλ 

Sonn (1971) ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηεο ηα εγγεγξακκέλα ζηα γελενινγηθά βηβιία πξφβαηα 

παξάγνπλ 633-691 kg γάιαθηνο αλά γαιαθηηθή πεξίνδν. ε ρψξεο ηεο Μεζνγείνπ φπνπ 

εηζήρζεθαλ πξφβαηα ηεο θπιήο απηήο, παξνπζίαζαλ επαηζζεζία ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο 

θαη εππάζεηα ζηηο πλεπκνληθέο αζζέλεηεο θαη ζηελ πηξνπιάζκσζε, κε απνηέιεζκα ε 

δηάξθεηα δσήο λα είλαη ρακειή θαη ε ζλεζηκφηεηα ησλ αξληψλ πςειή. Ζ πνιπδπκία ζηελ 

Διιάδα έθζαζε απφ 1,55 έσο 1,87. Ζ νιηθή γαιαθηνπαξαγσγή ήηαλ ζηελ Αηηηθή 216 kg, 

θαηά πνιχ κηθξφηεξε απφ ηνλ ηφπν θαηαγσγήο. Δπίζεο, ε έιιεηςε πξνζαξκνζηηθφηεηαο θαη 
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ε κεγάιε ζλεζηκφηεηα δελ επέηξεςαλ ηε δηαηήξεζή ηνπο αθφκα θαη ζηηο θαιέο θαηά θαλφλα 

ζπλζήθεο ησλ δηαθφξσλ Κηελνηξνθηθψλ Ηδξπκάησλ Έξεπλαο ηεο Υψξαο καο. (Γηαδίθηπν 2) 

ε δηαζηαπξψζεηο θξηψλ Φξηζιαλδίαο κε πξνβαηίλεο εγρσξίσλ θπιψλ κε ρακειή 

πνιπδπκία, ζε Διιάδα θαη Κχπξν, νη F1 πξνβαηίλεο είραλ πνιπδπκία ελδηάκεζε ησλ δχν 

θπιψλ θαη αλψηεξπ ησλ εγρσξίσλ, ελψ κε ηε θπιή Υίνπ νη F1 πξνβαηίλεο είραλ πνιπδπκία 

ζρεδφλ ίδηα κε ηελ πνιπδπκία ηεο θπιήο Υίνπ. Οη δηαζηαπξψζεηο ππνθαηάζηαζεο εγρσξίσλ 

θπιψλ κε θξηνχο Φξηζιαλδίαο, έδεημαλ φηη φζν απμάλεηαη ην πνζνζηφ αίκαηνο ηεο 

Φξηζιαλδηθήο θπιήο ζην γνλφηππν ησλ δηαζηαπξσκέλσλ αηφκσλ, πέξαλ ηνπ 50%, ηφζν 

κεηψλεηαη ε πνιπδπκία (Γηαδίθηπν 2). 

Ζ ζλεζηκφηεηα ησλ F1 αξληψλ είλαη ρακειή, ελψ ζηε πεξίπησζε πνπ ε δηαζηαχξσζε 

είλαη ζπλερήο, ε αλδζεηηθφηεηα ησλ δψσλ κεηψλεηαη θαη ε ζλεζηκφηεηα απμάλεηαη κε ηελ 

αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αίκαηνο ηεο Φξηζιαλδηθήο θπιήο ζηα δηαζηαπξσκέλα δψα. Παξφκνηα 

ππήξμαλ ηα απνηειέζκαηα σο πξνο ηε ζλεζηκφηεηα ζην Ηζξαήι, ζηε Γαιιία θαη ζηε 

αξδελία (Γηαδίθηπν 2). 

Σα δηαζηαπξσκέλα αξληά έρνπλ θαιχηεξε ζσκαηηθή αλάπηπμε απφ ηα αξληά ησλ 

εγρσξίσλ θπιψλ απφ ηηο νπνίεο πξνήιζαλ ηφζν ζηελ Διιάδα φζν θαη ζηε αξδελία. Δπίζεο, 

ηα αξληά αλαπηχζζνληαη γξεγνξφηεξα θαη απφ ηα θαζαξφαηκα αξληά ηεο Φξηζιαλδηθήο 

θπιήο, γεγνλφο πνπ εμεγείηαη κε ην θαηλφκελν ηεο εηέξσζεο (Γηαδίθηπν 2). 

ηηο δηαζηαπξψζεηο πνπ έγηλαλ κεηαμχ ηεο θπιήο Φξηζιαλδίαο θαη εγρσξίσλ θπιψλ 

παξαηεξήζεθαλ ηα παξαθάησ σο πξνο ηε γαιαθηνπαξαγσγή ησλ δηαζηαπξσκέλσλ 

πξνβαηίλσλ 

 Όηαλ ε γαιαθηνπαξαγσγή ηεο εγρψξηαο θπιήο είλαη ρακειή έσο κέζε, ε 

γαιαθηνπαξαγσγή ησλ F1 πξνβαηίλσλ απμάλεηαη θαη είλαη ελδηάκεζνο ησλ δχν 

θπιψλ. Σν ίδην παξαηεξήζεθε θαη ζε άιιεο ρψξεο. 

 ηε δηαζηαχξσζε κε ηε θπιή Υίνπ παξαηεξήζεθε φηη ε γαιαθηνπαξαγσγή ησλ 

F1 πξνβαηίλσλ ήηαλ πςειφηεξε θαη ησλ δχν παηξηθψλ θπιψλ. 

ην Ηζξαήι φπνπ ε γαιαθηνπαξαγσγή ηεο Awassi ήηαλ ςειφηεξε ηεο Φξηζιαλδηθήο, νη 

F1 πξνβαηίλεο έδσζαλ ελδηάκεζε ησλ δχν θπιψλ γαιαθηνπαξαγσγή (Γηαδίθηπν 2). 

Όηαλ ε δηαζηαχξσζε απηή πξνρψξεζε πέξαλ ηνπ 50%, ε γαιαθηνπαξαγσγή κεηψζεθε, ε 

δε κείσζε ήηαλ αλάινγε κε ην πνζνζηφ κε ην νπνίν ε Φξηζιαλδηθή θπιή ζπκκεηείρε ζην 

γνλφηππν ησλ δηαζηαπξσκέλσλ πξνβαηίλσλ. Παξφκνηα ήηαλ ηα απνηειέζκαηα θαη ζε άιιεο 

ρψξεο κε δηαζηαπξψζεηο ηεο Φξηζιαλδηθήο θπιήο θαη θπιψλ ησλ ρσξψλ απηψλ (Γηαδίθηπν 

2). 

Ζ δηαζηαχξσζε ησλ εγρσξίσλ θπιψλ, ζηε ρψξα καο, κε ηε θπιή ηεο Αλαηνιηθήο 

Φξηζιαλδίαο ζε επίπεδν εθηξνθψλ, έρεη γίλεη αλεμέιεγθηα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ έρνπλ 

ιεθζεί ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα. Ζ δηαζηαχξσζε θξηψλ ηεο θπιήο Αλαηνιηθήο 

Φξηζιαλδίαο κε πξνβαηίλεο εγρσξίσλ θπιψλ ζηελ 1
ε
 ζπγαηξηθή γελεά βειηίσζε ζεκαηληθά 

ηε γαιαθηνπαξαγσγή, ηελ πνιπδπκία, ηελ ακειθηηθφηεηα θαη ηελ θξενπαξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα ησλ δψσλ. Ζ ζπλέρηζε, φκσο ηεο δηαζηαχξσζεο επέθεξε αξλεηηθά απνηειέζκαηα, 

φπο κείσζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ δψσλ. Σα πξνβιήκαηα απηά 

απμήζεθαλ κε ηελ αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηεο παξαπάλσ θπιήο ζην γνλφηππν ησλ κηγάδσλ. 

Γηα ηε απνθπγή ησλ παξαπάλσ πξνβιεκάησλ θαίλεηαη φηη ε δεκηνπξγία ζπλζεηηθψλ θπιψλ 
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ζηε ρψξα καο κε ρακειφ θαη ειεγρφκελν πνζνζηφ αίκαηνο ηεο Φξηζιαλδηθήο θπιήο είλαη 

κία ιχζε πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε γηα ηε βειηίσζε ηεο Διιεληθήο πξνβαηνηξνθίαο 

(Γηαδίθηπν 2). 

 

 

 Φπιή Lacaune 

 

 

Σα ηειεπηαία δέθα ρξφληα εηζάγεηαη ζηε ρψξα καο ε γαιιηθή θπιή πξνβάησλ Lacaune, ε 

νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο παξαγσγνχο είηε σο θαζαξφαηκε, είηε σο παξηηθή θπιή ζε 

δηάθνξεο δηαζηαπξψζεηο κε ηηο εγρψξηεο ή κε ηα ήδε δηαζηαπξσκέλα πξφβαηα, πάληα 

αλεμέιεγθηα. Ζ γαιαθηνπαξαγσγή ηεο αλέξρεηαη ζηα 300kg, κε ιηπνπεξηεθηηθφηεηα 7,5% 

θαη πξσηετλνπεξηεθηηθφηεηα 5%. Γελ ππάξρνπλ επίζεκα δεδνκέλα απνδφζεσλ γηα ηε θπιή 

Lacaune ζηε ρψξα καο (Λάγθα, 2005). 

ηελ Γαιιία, είλαη ε πνιπαξηζκφηεξε θπιή κε 1.150.000 άηνκα πεξίπνπ εθ ησλ νπνίσλ 

ηα 750.000 αξκέγνληαη θαη ηα ππφινηπα είλαη θξενπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο. Ο 

ρξσκαηηζκφο ηνπο είλαη ιεπθφο, ππνθίηξηλνο. Αλήθεη ζηα νκνηφκαιια πξφβαηα. Δίλαη 

κεγαιφζσκν δψν κε χςνο αθξσκίνπ ζηηο πξνβαηίλεο 70-80 εθαηνζηά θαη δστθνχ βάξνπο 65-

85 θηιά. Όιν ην παξαγφκελν γάια απνξξνθάηαη απφ ηε βηνκεραλία Roquefort. Δθαξκφδεηαη 

κε επηηπρία ε κεραληθή άκειμε απφ αξθεηά ρξφληα. Ζ πνιπδπκία ηεο θπιήο είλαη κέηξηα κε 

ζπληειεζηή πεξίπνπ 1,3-1,5. ηε θπιή εθαξκφζζεθε απφ 40εηίαο πξφγξακκα γελεηηθήο 

βειηίσζεο κε επηινγή θαη είρε εμαηξεηηθή επηηπρία. Ζ κέζε γαιαθηνπαξαγσγή απμήζεθε 

ζεακαηηθά θαη απφ 80 θηιά πνπ ήηαλ ην 1962 έθζαζε ηα 250-280 ζήκεξα (Λάγθα, 2005). 

Διάρηζηα εξεπλεηηθά δεδνκέλα ππάξρνπλ ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά ηεο θπιήο απηήο 

θαηά ηε δηαζηαχξσζε κε ειιεληθέο θπιέο. Λίγα δηαζηαπξσκέλα δψα κε ηε θπιή Υίνπ ζην 

Αγξφθηεκα ηνπ ΑΣΔΗΘ είραλ πνιχ θαιή δηακφξθσζε ζψκαηνο κε πςειή γαιαθηνπαξαγσγή 

(Γηαδίθηπν 2). 
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6 Σύπνη Δθηξνθώλ 

6.1 Γαιαθηνπαξαγσγηθέο εθηξνθέο 

6.1.1 Γεληθά 

 

Πξαθηηθά, δελ ππάξρνπλ θαζαξά γαιαθηνπαξαγσγηθέο εθηξνθέο ζηηο νπνίεο λα 

παξάγεηαη κφλν γάια. Απιψο, ραξαθηεξίδνληαη έηζη νη εθηξνθέο ζηηο νπνίεο ε 

γαιαθηνπαξαγσγή ζπκβάιιεη θαηά ην κεγαιχηεξν κέξνο ζην νηθνλνκηθφ απνηέιεζκα ηεο 

εθηξνθήο, ρσξίο λα αγλνείηαη φηη θαη ε θξενπαξαγσγή ζπκκεηέρεη κε ζεκαληηθφ πνζνζηφ 

ζηε δηακφξθσζε ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο (Λάγθα, 2005). 

 

6.1.2 Ζ γαιαθηνπαξαγσγηθή ηδηόηεηα 

 

Ζ γαιαθηνπαξαγσγή ησλ πξνβαηηλψλ έρεη δηπιή νηθνλνκηθή ζεκαζία: 1) Δμαζθαιίδεη 

ηελ επηβίσζε θαη ηε θπζηνινγηθή αλάπηπμε ησλ αξληψλ θαηά ην πξψην ζηάδην ηεο δσήο ηνπο 

θαη 2) ζε πεξίπησζε πνπ νη πξνβαηίλεο αξκέγνληαη κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ ησλ αξληψλ 

ηνπο, ην γάια απνηειεί γηα ηνπ αλζξψπνπο πεγή ηξνθίκσλ πςειήο βηνινγηθήο αμίαο. Γηα λα 

ππάξμεη φκσο γαιαθηνπαξαγσγή, πξέπεη λα πξνεγεζεη ηνθεηφο. Γαιαθηνπαξαγσγή θαη 

αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ζπλδένληαη ζηελά. Ζ επίηεπμε γαιαθηνπαξαγσγήο ζε ζειπθά 

πξφβαηα πνπ δελ έρνπλ γνληκνπνηεζεί, κε νξκνληθέο παξεκβάζεηο, παξακέλεη κία 

πεηξακαηηθή κέζνδνο πνπ δελ εθαξκφζζεθε ζηελ πξάμε (Επγνγηάλλεο, 1999). 

ηηο πξνβαηίλεο, φπσο θαη ζηα άιια ζειαζηηθά, ε δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ γάιαηνο 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα αθφινπξα 4 ζηάδηα: 

 1
ν
 ζηάδην: Αχμεζε θαη αλάπηπμε ηνπ καζηηθνχ αδέλα 

 2
ν
 ζηάδην: Γηαθνξνπνίεζε ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο έθθξηζεο ηνπ γάιαηνο ζε πςειφ 

επίπεδν ζηελ αξρή, πνπ κεηψλεηαη βαζκηαία ζηε ζπλέρεηα 

 4
ν
 ζηάδην: Γξήγνξε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ ζπληηζέκελνπ γάιαηνο ή απφηνκε 

δηαθνπή ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο θαη πξννδεπηηθή παιηλδξφκεζε ηνπ φγθνπ ηνπ 

καζηνχ θαη εηδηθφηεξα ηεο εθθξηηηθήο ηνπ κνίξαο (Επγνγηάλλεο, 1999). 

 

 

6.1.3 Παξάκεηξνη εθηίκεζεο ηεο γαιαθηνπαξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο 

 

Οη παξάκεηξνη εθηίκεζεο ηεο γαιαθηνπαξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ρσξίδνληαη ζηηο 

παξαθάησ θαηεγνξίεο: 

1)  Μέζε παξαγσγή γάιαθηνο/πξνβαηίλαο/έηνο 

2) Δκκνλή ζηε γαιαθηνπαξαγσγή 

3) Δπθνιία άκειμεο 

4) Πνηφηεηα γάιαθηνο (Λάγθα, 2005) 
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6.1.3.1 Μέζε παξαγσγή γάιαθηνο/πξνβαηίλα/έηνο 

 

Ζ παξαγσγή γάιαθηνο θαηά ηε δηάξθεηα κηαο γαιαθηνπεξηφδνπ δελ είλαη ζηαζεξή θαη ε 

εμέιημε ηεο παξαγσγήο απεηθνλίδεηαη κε κία θακπχιε ηεο νπνίαο ην κέγηζην αληηζηνηρεί 

ζηελ 3
ε
-5

ε
 εβδνκάδα. Μεηά παξακέλεη ζηαζεξή γηα έλα δηάζηεκα θαη ζηε ζπλέρεηα 

ειαηηψλεηαη κέρξη λα ζηακαηήζεη νξηζηηθά. Οη ρακειήο γαιαθηνπαξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο 

πξνβαηίλεο θζάλνπλ ζην κέγηζην ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο λσξίηεξα ζε ζρέζε κε ηηο 

πξνβαηίλεο πςειήο γαιαθηνπαξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο. Μεηαμχ ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη 

επεξεάδνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ γάιαθηνο αλά πξνβαηίλα αλά έηνο νη 

ζπνπδαηφηεξνη είλαη: (Λάγθα, 2005). 

 Ο γελόηππνο. Μεηαμχ ησλ θπιψλ θαη κεηαμχ ησλ αηφκσλ κίαο θπιήο ππάξρνπλ 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην χςνο ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο θαη ηελ εκκνλή 

ζηε γαιαθηνπαξαγσγή (Λάγθα,2005). 

 Ο αξηζκόο ηεο γαιαθηηθήο πεξηόδνπ. Μέρξη ηελ 3
ε
 έσο θαη 5

ε
 γαιαθηηθή 

πεξίνδν ε γαιαθηνπαξαγσγή απμάλεηαη ζεκαληηθά, ελψ κεηά ηελ 6
ε
 κεηψλεηαη 

αηζζεηά. Καηά ηελ 1
ε
 γαιαθηηθή πεξίνδν νη πξνβαηίλεο παξάγνπλ 15-20% 

ιηγφηεξν γάια ζε ζχγθξηζε κε ηηο πξνβαηίλεο πνπ βξίζθνληαη ζηε 2
ε
 γαιαθηηθή 

πεξίνδν. Απηφ νθείιεηαη ζην φηη νη λεαξέο πξνβαηίλεο δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη 

πιήξσο ηελ αλάπηπμή ηνπο γεληθά θαη εηδηθφηεξα ηελ αλάπηπμε ηνπ καζηνχ 

(Λάγθα, 2005). 

 Ζ δηαηξνθή. Ηθαλνπνηεηηθή πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δηαηξνθή θαηά ην ηειεπηαίν 

ζηάδην ηεο εγθπκνζχλεο έρεη επλντθά απνηειέζκαηα ζηε γαιαθηνπαξαγσγή πνπ 

ζα αθνινπζήζεη.  Τπεξζηηηζκφο φκσο πξνθαιεί ην αληίζεην απνηέιεζκα. Ζ 

ζσζηή επίζεο δηαηξνθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαιαθηνπεξηφδνπ είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή (Λάγθα, 2005). 

 Ο αξηζκόο ησλ ακλώλ πνπ ζειάδνπλ. Γεληθά ζην θνπάδη νη πξνβαηίλεο πνπ 

ζειάδνπλ δίδπκα παξάγνπλ πεξηζζφηεξν γάια θαηά 35% πεξίπνπ απφ εθείλεο 

πνπ ζειάδνπλ έλα κφλν ακλφ. Ο ζειαζκφο φκσο ησλ πξνβαηίλσλ πέξα απφ δχν 

ακλνχο δελ απμάλεη πεξηζζφηεξν ηε γαιαθηνπαξαγσγή (Λάγθα, 2005) 

 Σν ζσκαηηθό βάξνο ηνπ ακλνύ θαηά ηνλ ηνθεηό. Οη πξνβαηίλεο πνπ γελλνχλ 

ακλνχο κεγάινπ ζσκαηηθνχ βάξνπο παξάγνπλ θαη πεξηζζφηεξν γάια. Απηφ 

νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη βαξχηεξνη ακλνί έρνληαο κεγαιχηεξο ζξεπηηθέο 

αλάγθεο ζειάδνπλ πεξηζζφηεξεο θνξέο θαη πιεξέζηεξα ηε κεηέξα ηνπο. 

(Λάγθα,αηγνπξνβαηνηξνθία,2005) 

 Σν ζσκαηηθό βάξνο ηεο πξνβαηίλαο. Οη πην βαξχζσκεο πξνβαηίλεο παξάγνπλ 

πεξηζζφηεξν γάια, σζηφζν φκσο ε ππεξπάρπλζε έρεη δπζκελή επίδξαζε ζην 

χςνο ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο. Βαξχηεξεο πξνβαηίλεο γελλνχλ ζπλήζσο 

βαξχηεξνπο ακλνχο (Λάγθα, 2005). 

 Αξηζκόο ακέιμεσλ/24σξν. ηνπο πξψηνπο ηξεηο κήλεο ηεο άκειμεο, κεηά ηνλ 

απνγαιαθηηζκφ, ν αξηζκφο ακέιμεσλ αλά 24σξν επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ 

πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ αλά 24σξν γάιαθηνο. Δθηηκάηαη φηη κε 3 
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ακέιμεηο/34σξν παξάγεηαη 20-15% πεξηζζφηεξν γάια ζην ζχλνιν ηνπ θνπαδηνχ 

ζε ζχγθξηζε κε 2 ακέιμεηο/24σξν (Λάγθα, 2005). 

 Ζ δηάξθεηα ηεο γαιαθηνπεξηόδνπ. Ζ παξαγφκελε πνζφηεηα 

γάιαθηνο/πξνβαηίλα/έηνο ζπλδέεηαη άκεζα θαη ζεηηθά κε ηε δηάξθεηα ηεο 

γαιαθηνπεξηφδνπ (Λάγθα, 2005). 

 Κιηκαηηθνί παξάγνληεο. Πνιχ ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θάησλ ησλ κεδέλ βαζκψλ 

επηδξνχλ δπζκελψο ζηε γαιαθηνπαξαγσγή (Λάγθα, 2005). 

 Δπνρή ηνθεηνύ. Πξνβαηίλεο κε πξψηκνπο ηνθεηνχο ην θζηλφπσξν ή λσξίο ην 

ρεηκψλ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε γαιαθηνπεξίνδν θαη ζπλεπψο κεγαιχηεξε 

πνζφηεηα γάιαθηνο/έηνο (Λάγθα, 2005). 

 

6.1.3.2 Δκκνλή ζηε γαιαθηνπαξαγσγή 

 

Ζ εκκνλή ζηε γαιαθηνπαξαγσγή πξνζδηνξίδεη ηε δηάξθεηα ηεο γαιαθηνπεξηφδνπ θαη 

παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηηο γαιαθηνπαξαγσγηθέο εθηξνθέο ή κηθηήο 

θαηεχζπλζεο(γάια-θξέαο) εθηξνθέο. Απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ 

ηελ εκκνλή ζηε γαιαθηνπαξαγσγή είλαη: 

 Ο γελόηππνο. Φπιέο πςειψλ απνδφζεσλ παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε εκκνλή ζε 

ζχγθξηζε κε θπιέο ρακειψλ απνδφζεσλ ή θξενπαξαγσγηθέο θπιέο (Λάγθα, 

2005). 

 Ο αξηζκόο ακλώλ πνπ ζειάδνπλ. Πξνβαηίλεο πνπ ζειάδνπλ 2 ακλνχο 

παξνπζηάδνπλ θαηά θαλφλα κεγαιχηεξε εκκνλή ζε ζχγθξηζε κε πξνβαηίλεο πνπ 

ζειάδνπλ έλαλ ακλφ (Λάγθα, 2005). 

 Ζ θαιή ζσκαηηθή θαη πγηεηλή θαηάζηαζε ηεο πξνβαηίλαο ζπλδέεηαη ζεηηθά κε ηελ 

εκκνλή ζηε γαιαθηνπαξαγσγή. Ζ ππεξπάρπλζε φκσο επηδξά δπζκελψο (Λάγθα, 

2005). 

 Ζ δπλαηόηεηα κεηαθίλεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ απνζεκάησλ. ε πεξίπησζε κε 

ηθαλνπνίεζεο ησλ ζξεπηηθψλ αλαγθψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο, 

πξνβαηίλεο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ απηήλ ηελ ηθαλφηεηα είλαη ζε ζέζε λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ελεξγεηαθά ηνπο απνζέκαηα θαη λα δηαηεξήζνπλ έηζη ηε 

γαιαθηνπαξαγσγή ηνπο (Λάγθα, 2005). 

 Ζ δηαηξνθή. Ζ ηθαλνπνηεηηθή πνζνηηθά θαη πνηνηηθά δηαηξνθή γεληθά, αιιά 

ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεα γαιαθηνπαξαγσγήο επηδξά επλντθά ζηελ εκκνλή. 

 Ο αξηζκόο ηεο γαιαθηνπεξηόδνπ. Οη λεαξέο πξνβαηίλεο ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κηθξφηεξε δηάξθεηα γαιαθηνπεξηφδνπ ζε ζρέζε κε ηηο ελήιηθεο πξνβαηίλεο 

(Λάγθα, 2005). 

 

6.1.3.3 Δπθνιία άκειμεο 

 

Ζ επθνιία άκειμεο εθηηκάηαη απφ ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην νπνίν απαηηείηαη γηα ηελ 

άκειμε ηεο πξνβαηίλαο θαζψο επίζεο απφ ην ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα λα ακειρζεί ε 

κεγαιχηεξε πνζφηεηα γάιαθηνο. Καη νη δχν απηέο παξάκεηξνη ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειφ 
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ζπληειεζηή θιεξνλνκηθφηεηαο πξάγκα πνπ δείρλεη φηη ε βειηίσζε ηνπ ραξαθηήξα απηνχ 

επηηπγράλεηαη εχθνια θαη κε επηινγή (Λάγθα, 2005). 

Οξηζκέλα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ καζηνχ, φπσο ηνπνζέηεζε ησλ ζειψλ, 

κήθνο ζειψλ, ηνπνζέηεζε ηνπ καζηνχ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ επθνιία ηεο άκειμεο. 

Βέβαηα, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηνλ ηξφπν άκειμεο(κεραληθή, ή κε 

ην ρέξη) (Λάγθα, 2005). 

 

6.1.3.4 Πνηόηεηα γάιαθηνο 

 

Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο θαζψο θαη ηελ 

απφδνζή ηνπ ζε ηπξί είλαη: ην πνζνζηφ ιηπαξψλ θαη αδσηνχρσλ νπζηψλ. Πνζνζηφ ιίπνπο 

γχξσ ζην 7%  ζεσξνχληαη ηθαλνπνηεηηθά (Λάγθα, 2005). 

 

6.1.4 Πξώηκνο απνγαιαθηηζκόο, Σερλεηή γαινπρία 

 

Ο πξψηκνο απνγαιαθηηζκφο έρεη σο ζθνπφ, ζηα γαιαθηνπαξαγσγηθά πνίκληα, ηελ 

αχμεζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ αιεκγφκελνπ γάιαθηνο, ελψ ζηα θξενπαξάγσγα πνίκληα ηε 

δπλαηφηεηα πξαγκαηνπνίεζεο 2 ηνθεηψλ/έηνο/πξνβαηίλα θαη επνκέλσο ηελ αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ακλψλ/πξνβαηίλα/έηνο. Αθφκε, ηελ νηθνλνκηθφηεξε δηαηήξεζε ησλ 

πξνβαηίλσλ, δεδνκέλνπ φηη νη ζξεπηηθέο ηνπο αλάγθεο φηαλ δελ ζειάδνληαη είλαη ιηγφηεξεο, 

ελψ ε δηαηξνθή ησλ ακλψλ κε ην γάια ησλ κεηέξσλ ηνπο θνζηίδεη ηειηθά αθξηβφηεξα ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ απ’επζείαο δηαηξνθή ησλ ίδησλ ησλ ακλψλ κε ζηεξεά ηξνθή (Λάγθα, 2005). 

Ο ηερλεηφο ζειαζκφο κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζπζηεκαηηθά ζε εθηξνθέο κε θπιέο πςειήο 

πνιπδπκίαο(κεγαιχηεξε απφ 180%) δηφηη ηφηε, αθφκε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο θπιψλ κε πςειή 

γαιαθηνπαξαγσγή ε΄λαη δχζθνιν λα αλαπηπρζνχλ ηθαλνπνηεηηθά φινη νη πνιχδπκνη ακλνί. 

Γηα λα επηηχρεη ν ηερλεηφο ζειαζκφο πξέπεη ν ακλφο λα απνρσξηζζεί απφ ηε κεηέξα ηνπ 6-

12 ψξεο κεηά ηε γέλλεζή ηνπ, έηζη ψζηε λα έρεη πξνζιάβεη ηθαλνηπνηεηηθή πνζφζηεηα 

πξσηνγάιαθηνο θαη λα έρεη απνθηήζεη ζρεηηθή αλνζία αιιά παξάιιεια λα κελ έρεη 

δεκηνπξγήζεη ζηελφ δεζκφ κε ηε κεηέξα ηνπ. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ηερλεηνχ ζειαζκνχ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ππνθαηάζηαηα ηνπ κεηξηθνχ πξφβεηνπ γάιαθηνο ηππνπνηεκέλα, ηα νπνία 

θπθινθνξνχλ ζην εκπφξην κε ηε κνξθή ζθφλεο, ε νπνία θαηά ηε ρξήζε ηεο ζρεκαηίδεη 

γαιάθησκα φηαλ αλακηρζεί κε λεξφ. Βάζε ησλ ππνθαηάζηαησλ απηψλ είλαη ε ζθφλε 

απνβνπηεξσκέλνπ αγειαδηλνχ γάιαθηνο ζηελ νπνία πξνζηίζεληαη δσηθέο ε θπηηθέο ιηπαξέο 

νπζίεο θαη βηηακίλεο. Σν πην θξίζηκν ζηάδην ηνπ ηερλεηνχ ζειαζκνχ είλαη νη πξψηεο 

ηέζζεξεηο εκέξεο. ην δηάζηεκα απηφ ην ππνθαηάζηαν πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζε κνξθή 

ξνθήκαηνο, κε ζεξκνθξαζία 30 βαζκψλ θειζίνπ πεξίπνπ (Λάγθα, 2005). 

 

6.2 Κξενπαξαγσγηθέο εθηξνθέο 

 

Ζ θξενπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ αξληψλ εθηηκάηαη κε βάζε ηελ πνηφηεηα ηνπ ζθαγίνπ 

πνπ απνδίδνπλ θαη ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ. 
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Οη κέζνδνη παξαγσγήο ηνπ πξφβεηνπ θξέαηνο εκθαλίδνπλ κεγάιε παξαιιαθηηθφηεηα ζε 

ζρέζε κε ηηο θαηά ηφπνπο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ηελ θχξηα παξαγσγηθή θαηεχζπλζε 

ησλ πνηκλίσλ, ην γελφηππν ησλ δψσλ θαη ηελ αγνξά ζηελ νπνία ζα δηνρεηεπζεί ην πξντφλ. Ο 

αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο δελ είλαη εχθνινο, εθηφο απφ ηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο εληαηηθήο εθηξνθήο θαη εθφζνλ απηή δελ εθκεηαιιεχεηαη ηδηφηεηνπο 

θπζηθνχο βνζθφηνπνπο (Επγνγηάλλεο, 1999). 

ηηο θξενπαξαγσγηθέο εθηξνθέο νη ακλνί ζθάδνληαη θαηά θαλφλα ζε κεγαιχηεξε 

ειηθία(γχξσ ζηνπο 3-4 κήλεο) ζε ζχγθξηζε κε ηηο γαιαθηνπαξαγσγηθέο εθηξνθέο θαη δίλνπλ 

ζθάγηα βάξνπο κεγαιχηεξα ησλ 15-16 θηιψλ (Λάγθα, 2005). 

 

6.2.1 Παξάκεηξνη εθηίκεζεο ηεο θξενπαξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο 

 

Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά ζηελ θξενπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα κηαο θπιήο ρξεζηκνπνηνχληε 

ηξεηο παξάκεηξνη γηα ηελ εθηίκεζή ηεο:  

 Σελ ηαρύηεηα αλάπηπμεο 

 Σελ απόδνζε ζε ζθάγην 

 Σελ πνηόηεηα ηνπ ζθάγηνπ 

 

Καη νη ηξεηο παξάκεηξνη παξνπζηάδνπλ κεγάιε ζεκαζία, απφ νηθνλνκηθή άπνςε, γηα ηηο 

θξενπαξαγσγηθέο θπξίσο εθηξνθέο. 

Ο έιεγρνο ηεο ηαρχηεηαο αλάπηπμεο φηαλ εθαξκφδεηαη ζηηο εθηξνθέο, παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα ζηνλ θηελνηξφθν λα δηαπηζηψζεη απφ ηελ αξρή αθφκε αλ αθνινπζεί ζσζηφ 

πξφγξακκα δηαρείξεζεο θαηά ηελ πάρπλζε ησλ ακλψλ φζνλ αθνξά ηελ δηαηξνθή, ηηο 

ζπλζήθεο ζηαπιηζκνχ, ηελ πγηεηλή θ.ι.π, θαη έηζη λα δηνξζψζεη ηπρφλ ιάζε. Παξάιιεια 

φκσο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ θηελνηξφθν λα επηζεκάλεη ηνπο ακλνχο κε πςειή ηαρχηεηα 

αλάπηπμεο θαη λα επηιέμεη κεηαμχ απηψλ ηνπο θαιχηεξνπο γηα δψα αλαπαξαγσγήο. Οη 

παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα αλάπηπμεο είλαη ε θπιή,ε γαιαθηνπαξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα ηεο κεηέξαο, ε δηαηξνθή, ε δηαηξνθή ηεο κεηέξαο πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ θαη θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο,ε ειηθία ηεο κεηέξαο,ε πνιπδπκία, ην θχιν, ε αηκνκημία, θαη ν 

γελφηππνο (Λάγθα, 2005). 

 

 

6.2.2 Πνηόηεηα ζθάγηνπ θαη θξέαηνο 

 

Ζ πνηφηεηα ηνπ ζθάγηνπ, εθηηκάηαη απφ ηελ αλαινγία ζε κπο, ιίπνο θαη νζηά θαζψο 

επίζεο θαη απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε επγελή κπψδε ηεκάρηα. Γεληθφηεξα ε αμία ελφο 

ζθάγηνηπ εμαξηάηαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζθάγηνπ, θαη απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο. 

Ζ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο εθηηκάηαη απφ ηελ ηξπθεξφηεηα(θπξίσο γηα ην πξφβεην 

θξέαο),ην ρξψκα, ην PH,ην καξκαξψδεο θ.ι.π (Λάγθα, 2005). 

Σφζν ε πνηφηεηα ηνπ ζθάγηνπ φζν θαη απηή ηνπ θξέαηνο παξνπζηάδνπλ κεγάιν 

νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ δεδνκέλνπ φηη επεξεάδνπλ άκεηα ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ θξέαηνο. Ζ 
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δηαηξνθή θαη ν γελφηππνο είλαη απφ ηνπο ζπνπδαηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ζθάγηνπ-θξέαηνο (Λάγθα, 2005). 

 

 

6.2.3 Απόδνζε ζε ζθάγην 

 

Όζν βαξχηεξν είλαη έλα αξλί, ηφζν βαξχηεξν ζθάγην ζα απνδψζεη. Έηζη, ε απφδνζε ζε 

ζθάγην είλαη ε θχξηα παξάκεηξνο πνπ θαζνξίδεη ηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ παξαγσγψλ θαη 

εκπφξσλ, θαη ππνινγίδεηαη κε ηελ ζρέζε: Α=ΒΥ100/.Β  φπνπ Α είλαη ε απφδνζε ζε 

ζθάγην(%), Β είλαη ην βάξνο ηνπ ζθαγίνπ (ζε ριγ.) θαη .Β είλαη ην ζσκαηηθφ βάξνο ηνπ 

δψνπ (ζε ριγ.) (Επγνγηάλλεο, 1999). 

Ωζηφζν φκσο ν έιεγρνο ηεο παξακέηξνπ απηήο πξαγκαηνπνηείηαη θαηά βάζε κφλν ζε 

πεηξακαηηθά πνίκληα. Παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ φηαλ ε ηηκή πψιεζεο 

ηνπ ακλνχ ππνινγίδεηαη αλά θηιφ βάξνπο ζθαγίνπ φπσο θαη ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε θαη φρη 

αλά θηιφ δσληαλνχ βάξνπο (Λάγθα, 2005). 

 

6.2.4 Σύπνη ζθαγίσλ 

 

Σν πξφβεην θξέαο πξνζθέξεηαη ζηελ αγνξά ππφ κνξθή ζθάγησλ ακλψλ θαηά θαλφλα. Σα 

παξαγφκελα ζθάγηα φκσο δηαθέξνπλ θαηά πνιχ αλάινγα κε ην γελφηππν ησλ δψσλ, ηε 

κέζνδν εθηξνθήο θαη ηηο θαηά πεξηνρέο θαηαλαισηηθέο πξνηηκήζεηο. Γεληθά ζηελ Δπξψπε νη 

θαηαλαισηέο επηδεηνχλ ζθάγηα λεαξψλ δψσλ κέηξηα εκπινπηηζκέλα ζε ιίπνο θαη βάξνπο 15-

25 θηιψλ πεξίπνπ κε επαξθή κπτθή αλάπηπμε. ηηο κεζνγεηαθέο πεξηνρέο πξνηηκψληαη 

θπξίσο ηα ζθάγηα ακλψλ γάιαθηνο 6-9 θηιψλ. Οη θπξηφηεξνη ηχπνη ζθάγησλ πνπ 

ζπλαληψληαη ζηελ εκπνξία ηνπ πξφβεηνπ θξέαηνο είλαη: 

 Ακλφο γάιαθηνο 

 Ακλφο 100 εκεξψλ 

 Επγνχξη 

 θάγηα ελήιηθσλ δψσλ 

 

Σα ζθάγηα ησλ ακλψλ γάιαθηνο πξνέξρνληαη απφ ακλνχο ειηθίαο 30-35 εκεξψλ ησλ 

νπνίσλ ε δηαηξνθή βαζίδεηαη νπζηαζηηθά ζην γάια ηεο κεηέξαο θαη θαηά έλα πνιχ κηθξφ 

πνζνζηφ ζηελ ζπκπιεξσκαηηθή δηαηξνθή. Ζ παξαγσγή ακλψλ γάιαθηνο θπξηαξρεί ζηηο 

κεζνγεηαθέο πεξηνρέο θαη θπζηθά θαη ζηε ρψξα καο. Παιαηφηεξα ην βάξνο ησλ ζθάγησλ 

απηψλ δελ ππεξέβαηλε ηα 5-7 θηιά. ήκεξα κε ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εθηξνθήο θαη ηε 

βειηίσζε ηνπ γελνηχπνπ ησλ δψσλ νη παξαγφκελνη ακλνί απνδίδνπλ ζηελ ίδηα ειηθία ζθάγηα 

κεγαιχηεξνπ βάξνπο 8-11 θηιψλ. Σα ζθάγηα ησλ ακλψλ γάιαθηνο παξάγνληαη θαηά θαλφλα 

ζηηο γαιαθηνπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο εθηξνθέο. Ζ απφδνζή ηνπο ζε ζθάγην θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 57-63% (Λάγθα, 2005). 

ηελ δεχηεξε θαηεγνξία θπξηφηεξσλ ηχπσλ ζθαγίσλ έρνπκε ηνπο ακλνχο 100 εκεξψλ. 

Πξφθεηηαη γηα ζθάγηα πξνεξρφκελα απφ ακλνχο ειηθίαο 90-120 εκεξψλ, νη νπνίνη κέρξη ηε 

ζθαγή ηνπο ζειάδνπλ θαη απφ ηελ Σξίηε εβδνκάδα ηεο ειηθίαο ηνπο θαηαλαιψλνπλ 
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παξάιιεια κίγκα ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ θαη θαιήο πνηφηεηαο μεξνχ ρφξηνπ ή βφζθνπλ ζε 

θαιήο πνηφηεηαο ιεηκψλεο. Σα ζθάγηα απηά παξάγνληαη θαηά βάζε ζηηο θξενπαξαγσγηθέο 

εθηξνθέο φπνπ εθηξέθνληαη πξψηκεο κεγαιφζσκεο θξενπαξαγσγηθέο θπιέο. Ζ εληαηηθή 

δηαηξνθή κε θαηάιιεια ζηηεξέζηα θαη ε εθαξκνή βηνκεραληθνχ ηχπνπ δηαζηαπξψζεσλ 

επηηξέπνπλ ηελ παξαγσγή ηέηνηνπ ηχπνπ ζθάγησλ θαη απφ πξνβαηίλεο κέζνπ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο αθφκε θαη ζε γαιαθηνπαξαγσγηθέο εθηξνθέο. ηηο θξενπαξαγσγηθέο εθηξνθέο ηα 

ζθάγηα απηά ζηελ ειηθία ησλ 100 πεξίπνπ εκεξψλ απνθηνχλ ζσκαηηθφ βάξνο 30-50 θηιά 

θαη ε απφδνζή ηνπο ζε ζθάγην αλέξρεηαη ζε 48-55%. Σα παξαγφκελα ζθάγηα εκθαλίδνπλ 

ηθαλνπνηεηηθή δηάπιαζε θαη είλαη κέηξηα εκπινπηηζκέλα ζε ιίπνο (Λάγθα, 2005). 

ηελ ειιεληθή νλνκαηνινγία ησλ πξνβάησλ δπγνχξη νλνκάδεηαη ν ακλφο απφ ηνπ 

απνγαιαθηηζκνχ κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ελφο έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ. Μεηά ηνλ 

απνγαιαθηηζκφ(ζηηο 40-50 εκέξεο πεξίπνπ) νη ακλνί δηαηξέθνληαη εληαηηθά, θαηά θαλφλα κε 

ζπκππθλσκέλεο θαη ρνλδξνεηδείο δσνηξνθέο ή κε πινχζηα βνζθή αλάινγα κε ηελ εθηξνθή. 

Σα παξαγφκελα ζθάγηα έρνπλ βάξνο 12-20 θηιά αλάινγα κε ηελ ειηθία ζθαγήο, ην ζχζηεκα 

δηαηξνθήο θαη ηε θπιή απφ ηελ νπνία πξνέξρνληαη. Ζ πνηφηεηα ησλ ζθάγησλ παξαιιάζζεη 

πνιχ, κπνξεί φκσο κε ζσζηή δηαηξνθή λα είλαη πνιχ θαιή (Λάγθα, 2005). 

Σα ζθάγηα ησλ ελήιηθσλ δψσλ πξνέξρνληαη απφ ελήιηθα δψα ηα νπνία απνκαθξχλνληαη 

απφ ην πνίκλην γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, φπσο ειηθίαο, αηπρήκαηνο, κεησκέλεο 

απνδνηηθφηεηαο, θ.ι.π. Σν .Β, ησλ δψσλ απηψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 25-100ριγξ. Αλάινγα 

κε ηε θπιή, ην θχιν, ην ζχζηεκα εθηξνθήο, ηε δηαηξνθή, ηελ ειηθία θ.ι.π θαη ε απφδνζή 

ηνπο ζε ζθάγην αλέξρεηαη ζε 45-50% πεξίπνπ. Ζ πνηφηεηα απηψλ ησλ ζθάγησλ είλαη 

θαηψηεξεο γεληθά,θαη ζε πνιιέο ρψξεο δηνρεηεχνληαη ζπλήζσο γηα θαηαλάισζε φρη 

απεπζείαο λσπνχ θξέαηνο αιιά κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξντφληα θνλζεξβνπνηίαο θαη 

αιιαληνπνηίαο (Λάγθα, 2005). 

 

6.3 Δξηνπαξαγσγηθέο εθηξνθέο 

6.3.1    Γεληθά 

 

ηηο θαζαξά εξηνπαξαγσγηθέο εθηξνθέο ην θχξην πξντφλ είλαη ην καιιί ελψ ην θξέαο 

απνηειεί δεπηεξεχνλ πξντφλ. Ωζηφζν φκσο, επεηδή κε ηε δεκηνπξγία ζπλζεηηθψλ ηλψλ 

δεκηνπξγήζεθε γχξσ ζηα 1940-1950 θάπνην πξφβιεκα ζηε δηάζεζε ηνπ καιιηνχ, πνιιέο 

απφ ηηο εθηξνθέο ζπλδχαζαλ ηελ εξηνπαξαγσγή κε ηθαλνπνηεηηθή θξενπαξαγσγή δηα ησλ 

δηαζηαπξψζεσλ ησλ εξηνπαξαγσγψλ θπιψλ κε θπιέο θξενπαξαγσγέο πςειψλ απνδφζεσλ. 

Βέβαηα ην καιιί ησλ πξνβάησλ απηψλ δελ είλαη ηεο ίδηαο πςειήο πνηφηεηαο κε απηφ ησλ 

Merinos θαη θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ δηαζηαπξσκέλσλ (Λάγθα, 2005). 

 

Δξηνπαξαγσγηθέο εθηξνθέο κε έκθαζε ζην έξην ζπλαληψληαη θπξίσο ζηελ Απζηξαιία, 

Αξγεληηλή, Ν. Αθξηθή, φπνπ ππάξρνπλ κεγάιεο εθηάζεηο δηαζέζηκεο, κέηξηαο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη εθαξκφδεηαη εθηαηηθή εθκεηάιιεπζε, ε νπνία αξκφδεη θαιχηεξα γηα 

εξηνπαξαγσγηθέο εθηξνθέο. Απηφ, γηαηί ε εξηνπαξαγσγή απαηηεί βέβαηα έλα ειάρηζην 

πνζνζηφ πξσηετλψλ, ζε πεξίπησζε φκσο πνπ ην ζηηεξέζην είαλη πινχζην ζε αδσηνχρεο 

νπζίεο ηφηε ε πνηφηεηα ηνπ καιιηνχ ζε αληίζεζε κε ηελ πνζφηεηα κεηψλεηαη. Σα 
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εξηνπαξαγσγά πξφβαηα απαηηνχλ επνκέλσο ιεηκψλεο κέηξηαο παξαγσγηθφηεηαο (Λάγθα, 

2005). 

Ζ θχξηα εξηνπαξαγσγηθή θπιή είλαη ε Merinos. Σν 50% ηεο παγθφζκηαο παξαγφκελεο 

πνζφηεηαο καιιηνχ πξνέξρεηαη απφ πξφβαηα Merinos. Καηά θαλφλα ηα εξηνπαξαγσγά 

πξφβαηα δελ ακέιγνληαη (Λάγθα, 2005). 

 

 

6.3.2    Δξηνπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα 

 

Ζ εξηνπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ πξνβάησλ είλαη ε πξψηε ίζσο απφ ηηο παξαγσγηθέο 

ηνπο ηδηφηεηεο ηηο νπνίεο ν άλζξσπνο εθκεηαιιεχζεθε ζρεδφλ απφ ηελ εμεκέξσζή ηνπο. 

Αξγφηεξα, ην καιιί ησλ πξνβάησλ εμειίρζεθε ζην κνλαδηθφ ζρεδφλ πιηθφ γηα ηελ 

θαηαζθεπή, κεηά απφ θαηάιιειε επεμεξγαζία ηνπ θαη λεκαηνπνίεζε, κάιιηλσλ πθαζκάησλ 

πνιιαπιήο ρξήζεο, θαη αληηθείκελν δηεζλνχο εκπνξίνπ κε ηεξάζηηα, θαηά θαηξνχο, 

νηθνλνκηθή ζεκαζία (Επγνγηάλλεο, 1999). 

ήκεξα, κεηά ηελ αλαθάιπςε ησλ θζελψλ θαη εχθνια ρξσκαηηδφκελσλ ζπλζεηηθψλ 

ηλψλ, ε ζεκαζία ηεο εξηνπαξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ πξνβάησλ έρεη ππνβαζκηζζεί αξθεηά, 

θαη ε νηθνλνκηθή ζεκαζία ηνπ καιιηνχ ηνπο έραζε ηε ζέζε πνπ άιινηε θαηείρε. Μάιηζηα, 

πνιιέο θνξέο ε αμία ηνπ καιιηνχ είλαη ηφζν ρακειή, πνπ δελ θαιχπηεη ηα έμνδα γηα ην 

θνχξεκα ησλ πξνβάησλ. Ωζηφζν, γηα ηελ θαηαζθεπή δηαθφξσλ πθαζκάησλ πςειήο 

πνηφηεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα θαη ζήκεξα <<εθιεθηά>> καιιηά πξνβάησλ, ελψ ε 

ηαπεηνπξγία απνξξνθά ηε κεγαιχηεξε, ίζσο, πνζφηεηα καιιηνπ πνπ παξάγεηαη παγθφζκηα. 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη καιιηψλ νη νπνίνη δηαθξίλνληαη θπξίσο κε βάζε ηελ πθή ησλ 

ηξηρψλ. Απφ απηή ηελ άπνςε δηαθξίλνπκε 4 θαηεγνξίεο ηξηρψλ: (Επγνγηάλλεο, 1999). 

 Διαθξόηξηρεο ε ζθπιόηξηρεο: Οη ηξίρεο απηέο είλαη θνληέο πεξίπνπ 3 

εθαηνζηψλ,ζθιεξέο, πεπιαηπζκέλεο, εληεξησλνχρεο θαη ην άθξν ηνπο είλαη πνιχ 

νμχ. Ζ αχμεζή ηνπο είλαη αζπλερήο, πέθηνπο πξηλ απφ ην θνχξεκα θαη 

αλαπηχζζνληαη αλάκεζα απφ ηηο εξηφηξηρεο. Γελ βάθνληαη θαη δελ 

λεκαηνπνηνχληαη. πλήζσο απνκαθξχλνληαη θαηά ην ιαλάξηζκα ή ζηελ θιψζε 

(Επγνγηάλλεο, 1999). 

 Αγαλόηξηρεο: Δίλαη καθξηέο ηξίρεο 15-30 εθαηνζηψλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλερή 

αχμεζε θαη απνηεινχλ ην πξνζηαηεπηηθφ ηξίρσκα ηνπ πξνβάηνπ. Σν πάρνο ηνπο 

θπκαίλεηαη απφ 45 έσο 200mm θαη θέξνπλ εληεξηψλε ζπλερψο ε θαηά ηκήκαηα. 

Ζ δηαηνκή ηνπο είλαη θπθιηθή ή ειιεηςνεηδήο. Τπάξρνπλ θαη αγαλφηξηρεο ρσξίο 

εληεξηψλε ζε φιν ην κήθνο ηνπο (Επγνγηάλλεο, 1999). 

 Δξηόηξηρεο: Απηέο είλαη θνληέο 3-5 εθαηνζηά θαη ιεπηέο 9-50mm. Γελ έρνπλ 

εληεξηψλε, είλαη νχιεο(θαηζαξέο) θαη ε δηαηνκή ηνπο είλαη θπθιηθή ή 

ειιεηςνεηδήο (Επγνγηάλλεο, 1999). 

 Δηεξόηππεο ηξίρεο: Οη ηξίρεο απηέο δελ έρνπλ ηελ ίδηα πθή ζε φιν ηνπο ην 

κήθνο. Ζ αχμεζή ηνπο είλαη αζπλερήο θαη πνιχ κηθξή θαηά ην Υεηκψλα. 

Παξνπζηάδνληαη ζην καιιί ησλ αβειηίσησλ πξνβάησλ, θαζψο θαη ησλ 

θξενπαξαγσγψλ θαη ραξαθηεξίδνπλ νξηζκέλνπο ηχπνπο καιιηνχ πξνβάησλ ηεο 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΛΤΓΓΑ 

34 

θπιήο Καξαθνχι. Μπνξεί λα είλαη αγαλφηξηρεο ζην θαηψηεξν ηκήκα ηνπο θαη 

εξηφηξηρεο ζην αλψηεξν ή ην αληίζηξνθν ή αθφκα ειαθφηξηρεο-αγαλφηξηρεο-

εξηφηξηρεο (Επγνγηάλλεο, 1999). 

Οη εξηφηξηρεο ελψλνληαη κε ηελ νηζχπε ζε νκάδεο ησλ 20 έσο 50 θαη ζρεκαηίδνπλ 

πινθακίζθνπο. Ο ζρεκαηηζκφο ησλ πινθακίζθσλ είαη ζαθήο, φηαλ νη εξηφηξηρεο είλαη ιεπηέο 

θαη νχιεο. Οη πινθακίζθνη ελσκέλνη πνιινί καδί θαη γχξσ απφ ηηο αγαλφηξηρεο ζεκαηίδνπλ 

πινθάκνπο. Σν ζχλνιν ηνπ καιιηνχ πνπ θαιχπηεη ην ζψκα ελφο πξνβάηνπ ιέγεηαη πφθνο 

(Επγνγηάλλεο, 1999). 

 

7 Αλαπαξαγσγή 

7.1 Πξόβαηα θαηάιιεια γηα αλαπαξαγσγή 

 

Οη δπγνχξεο, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ πξσηκφηεηα ηεο θπιήο ζηελ νπνία αλήθνπλ, ηελ 

επνρή ηεο γέλλεζήο ηνπο θαη ηε ζξεπηηθή ηνπο θαηάζηαζε παξνπζηάδνπλ νίζηξνπο γηα πξψηε 

θνξά απφ ηελ ειηθία ησλ 5 κελψλ. Οη δπγνχξεο ησλ πξψηκσλ θπιψλ εκθαλίδνπλ ηνλ πξψην 

ηνπο νίζηξν ζε ειηθία 5-10 κελψλ θαη ησλ φςηκσλ ζε εθείλε ησλ 15-18 κελψλ. Οη πξψηκα 

γελλεκέλεο (Ννέκβξηνο-Φεβξνπάξηνο) δπγνχξεο εκθαλίδνπλ γηα πξψηε θνξά νίζηξν ζε 

ειηθία κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ θαη ζην ηέινο ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ (επηέκβξηνο-

Οθηψβξηνο), ελψ νη φςηκα γελλεκέλεο (ηέιε Φεβξνπαξίνπ θαη αξγφηεξα) ζηα κέζα ηεο 

αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Έηζη ζηελ ειηθία ησλ 7-10 κελψλ 

γνληκνπνηνχληαη νη δπγνχξεο ησλ κεγαιφζσκσλ θαη πξψηκσλ θπιψλ, θαζψο θαη νξηζκέλνη 

ηχπνη κηγάδσλ(π.ρ ηα δψα ησλ θπιψλ Φξηζιαλδίαο,Υίνπ,άθθνιθ). Γεληθά, είλαη παξαδεθηφ 

φηη νη δπγνχξεο είλαη «ψξηκεο» γηα αλαπαξαγσγή, φηαλ απνθηήζνπλ ηα 2/3 ηνπ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο ησλ ελήιηθσλ δψσλ ηεο θπιήο ζηελ νπνία αλήθνπλ. Αλ νη δπγνχξεο γνληκνπνηεζνχλ 

άθαηξα, ε αλάπηπμή ηνπο παξακέλεη πεξηνξηζκέλε, γελλνχλ αξληά ρακεινχ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο, παξνπζηάδνπλ ρακειή γαιαθηνπαξαγσγή θαη είλαη δπλαηφλ, ζηε ζπλέρεηα, λα 

εκθαλίζνπλ δηαηαξαρέο ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ηνπο πξνηχπνπ. Ζ πνιχ πξψηκε 

ρξεζηκνπνίεζε γηα αλαπαξαγσγή κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη πξψηκν ηεξκαηηζκφ ηνπ 

αλαπαξαγσγηθθνχ βίνπ (Επγνγηάλλεο, 1999). 

ήκεξα πηζηεχεηαη φηη ε πξψηκε ρξεζηκνπνίεζε ησλ αξλάδσλ γηα αλαπαξαγσγή, εθφζνλ 

εθηξέθνληαη ηθαλνπνηεηηθά, δελ επηδξά δπζκελψο ζηε καθξνβηφηεηά ηνπο θαη ζηελ 

αλαπαξαγσγηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δσήο θαη κπνξεί λα 

απμήζεη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ δψνπ γεληθά, απμάλνληαο ηελ παξαγσγηθή ηνπ δσή 

(Επγνγηάλλεο, 1999). 

Οη πξνβαηίλεο, θαηά γεληθφ θαλφλα, εκθαλίδνπλ αχμεζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο 

ηθαλφηεηαο απφ ην 1
ν
 σο ην 3

ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, ηε δηαηεξνχλ ζηαζεξή κέρξη ην 6

ν
 θαη 

ζηε ζπλέρεηα, παξαηεξείηαη βαζκηαία κείσζε. ηα πνιχ πξψηκα θξενπαξαγσγά δψα, ε 

κείσζε κπνξεί λα παξνπζηαζζεί θαη κεηά ην 4
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο. Αληίζεηα, ζηα 

γαιαθηνπαξαγσγηθήο θαηεχζπλζεο πνίκληα, φηαλ ε δηαρείξηζή ηνπο είλαη ζσζηή, ε 

αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ πξνβαηηλψλ παξακέλεη, πνιιέο θνξέο, ζε πςειφ επίπεδν 

κέρξη θαη ην 10
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο (Επγνγηάλλεο, 1999). 
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Δθηφο απφ ηελ ειηθία, ε θαηαιιειφηεηα κηαο πξνβαηίλαο γηα αλαπαξαγσγή εμαξηάηαη 

θαη απφ δχν άιινπο παξάγνληεο, ηελ θαηάζηαζε ησλ δνληηψλ θαη ηνπ καζηνχ ηεο. Εψα κε 

θνπηήξεο ζε θαθή θαηάζηαζε ή πνπ έρνπλ «πέζεη», δελ δηαηξέθνληαη ηθαλνπνηεηηθά, 

παξνπζηάδνπλ δηαηαξαρέο ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, γελλνχλ ειιηπνβαξή αξληά θαη 

έρνπλ ρακειή γαιαθηνπαξαγσγή. Πξνβαηίλεο κε θαθή δηάπιαζε ησλ ζειψλ απνθιείνληαη 

απφ ηελ αλαπαξαγσγή, ηδηαίηεξα ζηα πνίκληα φπνπ επηδεηείηαη ε πνιπδπκία (Επγνγηάλλεο, 

1999). 

Σα δπγνχξηα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ γφληκεο νρείεο απφ ηελ ειηθία ησλ 6-7 κελψλ. 

Γηα ην ιφγν απηφ πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη απφ ηα ζειπθά κφιηο θηάζνπλ ζηελ ειηθία ησλ 5 

κελψλ, ψζηε λα απνθεχγνληαη νη αλεπηζχκεηεο γνληκνπνηήζεηο. Ζ παξαγσγή γφληκνπ 

ζπέξκαηνο αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ην βάξνο ηνπ φξρενο ππεξβαίλεη ηα 65 ρξκ. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη ζσκαηηθφ βάξνο ηνπ δψνπ κεγαιχηεξν απφ 32-35 ριγ. Επγνχξηα ειηθίαο 9-11 

κελψλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλαπαξαγσγή. Ο αξηζκφο ησλ νρεηψλ πνπ ζα 

δηελεξγήζνπλ, φκσο, πξέπεη λα είλαη πεξηνξηζκέλνο (Επγνγηάλλεο, 1999). 

Καλνληθά, ηα αξζεληθά ρξεζηκνπνηνχληαη σο γελλήηνξεο απφ ηελ ειηθία ησλ 16-17 

κελψλ θαη κέρξη εθείλε ησλ 4-5 εηψλ. Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αξζεληθνχ κπνξεί λα γνληκνπνηεί 

κεγάιν αξηζκφ πξνβαηηλψλ ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, 30-70 θαηά πεξίνδν νρεηψλ θαη 

κεξηθέο θνξέο πεξηζζφηεξεο απφ 15 ηελ εκέξα, νθείιεηαη ζην κεγάιν βάξνο ησλ φξρεψλ 

ηνπ. Έλα θξηάξη 100ριγ ζσκαηηθνχ βάξνπο, έρεη φξρεηο βάξνπο 250 γξκ, δειαδή 0,25% ηνπ 

ζσκαηηθνχ βάξνπο (Επγνγηάλλεο, 1999). 

 

7.2 Γηάξθεηα αλαπαξαγσγηθήο πεξηόδνπ 

 

Σα αηγνπξφβαηα είλαη δψα πνιχνηζηξα ή επνρηαθψο πνιχνηζηξα. Ζ ζπλερήο ή κε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο σνζήθεο ζπλδέεηαη ζηελά κε ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, ην πςφκεηξν 

θαη ην γεσγξαθηθφ πιάηνο πνπ απνηέιεζαλ θαη ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο νη νπνίνη 

δηακφξθσζαλ αλαπαξαγσγηθά ην θαηνηθίδην πξφβαην. Οη δχν απηνί παξάγνληεο δξνπλ 

δηεγεξηηθά, κέζσ ηνπ ππνζαιάκνπ θαη ηεο ππφθπζεο γηα ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο σνζήθεο . 

Έηζη ζε πεξηνρέο κε ήπην θιίκα φπσο νη κεζνγεηαθέο ρψξεο, νη δηάθνξεο θπιέο εκθαλίδνληαη 

σο πνιχνηζηξεο ή επνρηαθψο πνιπνίζηξεο κε πεξηνξηζκέλε φκσο άλνηζηξε πεξίνδν, ζηε 

δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, ελψ ζε ρψξεο κε ςπρξφ ρεηκψλα παξνπζηάδνπλ ζαθψο επνρηαθνχο 

νξγαζκνχο. ε κεγάια γεσγξαθηθά πιάηε ή άλνηζηξε πεξίνδνο είλαη ηφζν κεγάιε πνπ ην 

πξφβαην εκθαλίδεηαη σο επνρηαθψο κνλφνηζηξν, ελψ θνληά ζηνλ ηζεκεξηλφ σο πνιχνηζηξν. 

Μέζα ζε κηα δεδνκέλε γεσγξαθηθή πεξηνρή ε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ 

εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία (ε ακλάδα έρεη πην βξαρεία αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν απφ ην 

δπγνχξη ή ηελ πξνβαηίλα), ηε θπιή ηε δηαηξνθή, θαζψο θαη απφ ηε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ 

δψνπ (Λάγθα, 2005). 

Όζνλ αθνξά ηηο ειιεληθέο θπιέο πξνβάησλ ππφ ζπλζήθεο επλντθέο νη κηθξφζσκεο 

νξεηλέο παξαιιαγέο ηεο Βιάρηθεο θπιήο εκθαλίδνπλ νξγαζκνχο ζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

έηνπο εθηφο απφ έλα δηάζηεκα 40-50 εκεξψλ ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ πνπ απνηειεί 

θπζηνινγηθή άλνηζηξν πεξίνδν γηα φιεο ηηο θπιέο. Οη κεγαιφζσκεο πεδηλέο θπιέο 
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παξνπζηάδνπλ πην ζαθή ζρεηηθά άλνηζηξε πεξίνδν ε νπνία εθηείλεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ 

ρεηκψλα κέρξη ηα κέζα πεξίπνπ ηεο άλνημεο (Λάγθα, 2005). 

 

7.3 Δλήβσζε 

 

Ζ ελήβσζε πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ ακλάδα ζε ειηθία 4-6 κελψλ ελψ αθφκε δελ έρεη 

ζπκπιεξσζεί ε ζσκαηηθή ηεο αλάπηπμε. Τπνινγίδεηαη φηη ζ’απηή ηελ ειηθία ην δστθφ βάξνο 

ηεο ακλάδαο πξνζεγγίδεη θαηά κέζνλ φξν ην 40-60% ηνπ δστθνχ βάξνπο ηεο ελήιηθεο 

πξνβαηίλαο (Λάγθα, 2005). 

Ζ εκθάληζε ηνπ πξψηνπ νξγαζκνχ εμαξηάηαη απφ: 

 Κιεξνλνκηθνύο παξάγνληεο: πξψηκεο θπιέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη θπξίσο απφ 

ηαρχξεζκε αλάπηπμε, φςηκεο θπιέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ βξαδεία αλάπηπμε 

(Λάγθα, 2005). 

 Από ηε δηαηξνθή: Δληζρπκέλε δηαηξνθή επηηαρχλεη ηελ ελήβσζε (Λάγθα, 

2005). 

 Από ηε ζεξκνθξαζία: Υακειέο ζρεηηθά ζεξκνθξαζίεο ζπληεινχλ ζηελ 

εκθάληζε πξψηκσλ νξγαζκψλ. Σν γεγνλφο απηφ εμεγεί ηηο παξαηεξνχκελεο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ εηψλ (Λάγθα, 2005). 

 Από ηελ επνρή ηεο γέλλεζεο ηεο ακλάδαο: Ζ πξψηκε είζνδνο ζηελ 

αλαπαξαγσγή πεξηνξίδεη ηελ αλάπηπμή ηνπο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηηο πξψηκεο 

απνβνιέο ζε κεγάιν πνζνζηφ, ηε γέλλεζε ακλψλ κηθξνχ δσηθνχ βάξνπο, ηελ 

ρακειή γαιαθηνπαξαγσγή ελψ είλαη επίζεο δπλαηφλ λα κεησζεί ε ζπλνιηθή 

αλαπαξαγσγηθή δσή ηνπ δψνπ (Λάγθα, 2005). 

Ζ ελήβσζε ζηνλ θξηφ αξρίδεη ήδε απφ ηνλ ηξίην κήλα ηεο ειηθίαο ηνπ. Σν δψν φκσο 

είλαη ηθαλφ γηα αλαπαξαγσγή απφ ειηθίαο 3.5-7 κελψλ, γηα’απηφ ν δηαρσξηζκφο ησλ θπιψλ 

πξέπεη λα γίλεηαη απφ ειηθίαο ησλ 5 κελψλ γηα λα απνθεχγνληαη αλεπηζχκεηεο ζπιιήςεηο. 

Ζ ειηθία ηεο ήβεο ζηνλ θξηφ ζπλδέεηαη θπξίσο κε ηε θπιή θαη ηε δηαηξνθή. ηελ πξάμε 

ε αλαπαξαγσγηθή ρξεζηκνπνίεζε ησλ λεαξψλ θξηψλ γίλεηαη ζε ειηθία 17-20 κελψλ θαη ζε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκφ πξνβαηίλσλ (Λάγθα, 2005). 

 

 

7.4 Σνθεηόο 

7.4.1 Πξνεηνηκαζία γηα ηνλ ηνθεηό 

 

Οξηζκέλεο κέζνδνη δηαρείξηζεο πνπ εθαξκφδνληαη ιίγεο εβδνκάδεο πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ 

κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηελ εχθνιε δηεμαγσγή ηνπ. Απηέο νη κέζνδνη φπσο ε θνπξά ηνπ 

εξίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πεξηνρή ηνπ θαβάινπ θαη ηνπ πξνζψπνπ, ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία ελφο θαζαξνχ πεξηβάιινληνο γηα ην λενγέλλεην αξλί θαη ζηελ αλαραίηηζε 

εκπνδίσλ πνπ κπνξεί λα δπζρεξάλνπλ ηε γέλλεζε (Paula Simmons & Carol Ekarius). 

 Κνπξά θαβάινπ: ηελ νπζία, ηα πξψηα πέληε πιενλεθηήκαηα ηεο θνπξάο πξηλ 

απφ ηνλ ηνθεηφ επηηπγράλνληαη κε ηελ θνπξά ηεο πεξηνρήο ηνπ θαβάινπ. 

Πξφθεηηαη γηα ηελ θνπξά ηνπ καιιηνχ απφ ηελ πεξηνρή ηνπ θαβάινπ θαη ησλ 
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καζηψλ θαη ιίγα εθαηνζηά πξνο ην ζηνκάρη. Σν καιιί πνπ αθαηξείηαη δπγίδεη 

ειάρηζηα θαη ε αμία ηνπ είλαη κηθξή. Σν καιιί απηφ κπνξεί λα πιπζεί θαη λα 

θισζηεί ή λα πνπιεζεί καδί κε ην έξην (Paula Simmons & Carol Ekarius). 

 Κνπξά πξνζώπνπ: Μηα άιιε ρξήζηκε εθαξκνγή πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ ή πξνηνχ ε 

πξνβαηίλα βγεη απφ ηνλ θισβφ ηνθεηνχ είλαη ε θνπξά ηεο πεξηνρήο ηνπ 

πξνζψπνπ. Ζ ηερληθή απηή πξαγκαηνπνηείηαη ζπρλά ηαπηφρξνλα κε ηελ θνπξά 

ηνπ θαβάινπ θαη εμππεξεηεί δηάθνξνπο ζθνπνχο. ηα πξφβαηα πνπ έρνπλ καιιί 

γχξσ απφ ην πξφζσπν θαη ηα κάγνπια, επηηπγράλεη ηα εμήο πιενλεθηήκαηα: 

 Απνηξέπεη ηελ ηχθισζε 

 Βνεζά ηελ πξνβαηίλα λα εληνπίδεη θαη λα παξαθνινπζεί 

επθνιφηεξα ην αξλί ηεο 

 πκβάιιεη ζηελ πξφιεςε ζπζζψξεπζεο θνιιηηζίδσλ ζην καιιί, 

ελψ ην δψν ηξψεη ρνξηνλνκή (Paula Simmons & Carol Ekarius). 

 

7.4.2 Ζ δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνύ-ζπκπηώκαηα 

 

Καζψο πιεζηάδεη ε ζηηγκή ηνπ ηνθεηνχ, ην αξλί αξρίδεη λα βγαίλεη θαη ην ζψκα ηεο 

πξνβαηίλαο θπξηψλεη θαη βαξνπιψλεη κπξνζηά απφ ηα θφθαια ησλ ηζρίσλ, θαη ε πξνβαηίλα 

γίλεηαη λεπξηθή. Σα ζπκπηψκαηα απηά είαλη πην εκθαλή φηαλ ην δψν είλαη θνπξεκέλν. 

πλήζσο ε πξνβαηίλα δηαιέγεη έλα ζεκείν γηα λα γελλήζεη, φπνπ μαπιψλεη ρσξηζηά απφ ην 

ππφινηπν θνπάδη, ζηξψλνληαο ζπλήζσο ην έδαθνο κε ηηο νπιέο ηεο. Αλ νη ελδείμεηεο απηέο 

εκθαληζηνχλ πνιχ λσξίο, ρσξίο ην δψν λα κεξπθάδεη, ζεκαίλεη φηη ν ηνθεηφο είλαη πξφσξνο 

ιφγσ ηαμαηκίαο. Ωο ηφηε, νη καζηνί πξέπεη λα είλαη γεκάηνη γάια (Paula Simmons & Carol 

Ekarius). 

Μεξηθέο θνξέο, κηα πξνβαηίλα πνπ βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηνλ ηνθεηφ ίζσο λα 

πξνζπαζήζεη λα θξνληίζεη ή θαη λα πάξεη ηα αξληά κηαο άιιεο πξνβαηίλαο (Paula Simmons 

& Carol Ekarius). 

Οη δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ηεο πξνβαηίλαο αιιάδνπλ φηαλ πξφθεηηαη λα γελλήζεη. Μπνξεί 

λα αξλεζεί λα θάεη ζηηεξά πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ ή λα απνκαθξπλζεί απφ ηελ ηαΐζηξα γηα λα 

γελλήζεη (Paula Simmons & Carol Ekarius). 

Οη πξνβαηίλεο, ηδίσο εθείλεο πνπ θπνθνξνχλ δίδπκα ή ηξίδπκα, αξρίδνπλ λα γξπιίδνπλ 

αξθεηέο εκέξεο πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ, ελψ ζπλέρεηα μαπιψλνπλ θαη μαλαζεθψλνληαη. Σν 

αηδνίν ραιαξψλεη θαη ζπλήζσο γίλεηαη πην ξνδ, αιιά δελ πξέπεη λα πξνεμέρεη ή λα είλαη 

θφθθηλν, γηαηί απηφ κπνξεί λα είλαη έλδεημε πξφπησζεο (Paula Simmons & Carol Ekarius). 

Μεξηθέο πξνβαηίλεο βγάδνπλ κία βιελλψδε έθθξηζε πνπ κπνξεί λα είλαη θαζαξή ή 

ειαθξψο καησκέλε. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη πεξίπνπ 2 εκέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε 

ηνπ ηνθεηνχ (Paula Simmons & Carol Ekarius). 

Ο ηνθεηφο αξρίδεη φηαλ ην δψν μαπιψζεη θάησ, κε ηε κνπζνχδα ηελησκέλε πξνο ηα 

πάλσ. Μεηά ηεληψλεηαη θαη γξπιίδεη. ηελ αξρή ηνπ ηνθεηνχ, εκθαλίδεηαη ν ακληαθφο ζάθνο. 

Μνηάδεη κε κπαιφλη πνπ πξνεμέρεη απφ ην αηδνίν θαη έρεη ζθνχξν κπιε-θφθθηλν ρξψκα. Ζ 

δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ πνηθίιεη απφ δψν ζε δψν, αιιά επεξεάδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

ειηθία. Ο ηνθεηφο ησλ πξνβαηίλσλ πνπ γελλνχλ γηα πξψηε θνξά δηαξθεί αηζζεηά 
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πεξηζζφηεξν απφ εθείλν ησλ πην ειηθησκέλσλ πξνβαηίλσλ (Paula Simmons & Carol 

Ekarius). 

 

7.5 θιήξπλζε ηξαρήινπ 

 

Ζ ζθιήξπλζε ηξαρήινπ ή αληθαλφηεηα δηαζηνιήο ηνπ ηξαρήινπ, είλαη κία πνιχ ζπρλή 

αηηία πξνβιεκάησλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνχ. ηηο θπζηνινγηθέο πεξηπηψζεηο, ν 

ηξάρεινο καιαθψλεη θαη δηαζηέιιεηαη ηαπηφρξνλα κε ηηο ζπζπάζεηο ηεο κήηξαο αιιά ζηε 

ζθιήξπλζε ηνπ ηξαρήινπ, νη ζπζπάζεηο μεθηλνχλ ρσξίο ν ηξάρεινο λα έρεη καιαθψζεη θαη 

δηαζηαιεί. Αξθεηέο είλαη νη αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ζθιήξπλζε, φπσο κνιχλζεηο, έιιεηςε 

αζβεζηίνπ θαη κεγάιε ζπγθέληξσζε νηζηξνγφλνπ ζηηο ηξνθέο (Paula Simmons & Carol 

Ekarius). 

Ζ ζθιήξπλζε ηξαρήινπ απαηηεί γεληθά θηεληαηξηθή βνήζεηα, ελψ ν ζπλεζέζηεξνο 

ηξφπνο αληηκεηψπηζεο είλαη ε θαηζαξηθή ηνκή. Αλ δελ ππάξρεη θηελίαηξνο δηαζέζηκνο, ίζσο 

θαηαζηεί δπλαηφ, ην άλνηγκα ηνπ ηξαρήινπ κε ηα δάρηπια (Paula Simmons & Carol 

Ekarius). 

 

8.  Γηαηξνθή 

8.1 Γηαηξνθή γεληθά 

 

Σα πξφβαηα είλαη κεξπθαζηηθά. Σν ζηνκάρη ηνπο ρσξίδεηαη ζε 4 ηκήκαηα: κεγάιε 

θνηιία, θεθξχθαινο,ερίλνο, ήλπζηξν, ελψ ε ηξνθή κεηά ηελ πξψηε θαηάπνζε επαλέξρεηαη 

πνιιέο θνξέο ζην ζηφκα θαη μαλακαζηέηαη πξηλ πεξάζεη απφ ηνλ ερίλν θαη θαηαιήμεη ζην 

θπξίσο ζηνκάρη, ην ήλπζηξν. Γηα λα κπνξέζεη επνκέλσο λα ιεηηνπξγήζεη νκαιά ην πεπηηθφ 

ηνπο ζχζηεκα πξέπεη ζην ζηηεξέζηφ ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ νπσζδήπνηε ρνλδξνεηδείο 

δσνηξνθέο. Ζ εμαζθάιηζε θαηά ζπλέπεηα ρνλδξνεηδψλ ηξνθψλ ζε μεξή ε ρισξή θαηάζηαζε 

απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο πξνβαηνηξνθίαο (Λάγθα, 2005). 

Ζ χπαξμε πεγψλ ρνλδξνεηδψλ δσνηξνθψλ (ηερλεηνί ιεηκψλεο, θπζηθνί βνζθφηνπνη) 

απνηειεί γηα πνιιέο πεξηνρέο θαη ηδηαίηεξα γηα ηηο κεζνγεηαθέο νπζηαζηηθφ πξφβιεκα. Απηφ 

γηαηί ηηο δηαζέζηκεο εθηάζεηο γηα ηελ παξαγσγή ηέηνησλ δσνηξνθψλ, δηεθδηθεί, θπξίσο ε 

γεσξγία αιιά θαη ε βννηξνθία, νη νπνίεο απνδίδνπλ πεξηζζφηεξν θέξδνο αλά ζηξέκκα γεο, 

κε απνηέιεζκα ε πξνβαηνηξνθία λα πεξηνξίδεηαη γεληθά ζε θησρέο ζε βιάζηεζε εθηάζεηο. Ζ 

κείσζε απηή ησλ πεγψλ ρνλδξνεηδψλ δσνηξνθψλ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζπλερή αχμεζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ησλ ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ ζηελ δηαηξνθή ησλ πξνβάησλ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Έηζη, ζήκεξα ε δηαηξνθή ησλ πξνβάησλ ζηε ρψξα καο, βαζίδεηαη ηφζν ζηηο 

ζπκππθλσκέλεο φζν θαη ηηο παξαγφκελεο ρνλδξνεηδείο δσνηξνθέο θαη ηε βφζθεζε, κε 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο αλάινγα κε ην ζχζηεκα εθηξνθήο, ηε βιάζηεζε, ηηο δηαζέζηκεο 

εθηάζεηο ηεο πεξηνρήο, θαη ηε ινγηθή πνπ αθνινπζεί ν πξνβαηνηξφθνο ζηνλ ηνκέα ηεο 

δηαηξνθήο. ε γεληθέο γξακκέο νη δσνηξνθέο(ζπκππθλσκέλεο θαη ρνλδξνεηδήο) ζπκκεηέρνπλ 

ζε κεγάια πνζνζηά ζην ζηηεξέζην θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν(Ννεκ.-Φεβξ.) πνπ θζάλεη 

κέρξη θαη 100% γηα νξηζκέλα πνίκληα, ελψ γηα ην ππφινηπν δηάζηεκα ηελ θχξηα πεγή 

δηαηξνθήο απνηειεί ε βφζθεζε, ηδηαίηεξα γηα ηα κεηαθηλνχκελα πνίκληα ηα νπνία ζην 
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δηάζηεκα κέζα Μαίνπ- κέζα Οθησβξίνπ εθκεηαιιεχνληαη ηνπο νξεηλνχο βνζθφηνπνπο, φπνπ 

ε βιάζηεζε είλαη γεληθά ηθαλνπνηεηηθή (Λάγθα, 2005). 

 

8.2 Γεληθέο αξρέο δηαηξνθήο ησλ πξνβάησλ 

 

Οη ζπνπδαηφηεξνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζξεπηηθέο αλάγθεο ησλ πξνβάησλ 

πνζνηηθά θαη πνηνηηθά είλαη: 

 Ζ παξαγσγηθή θαηεύζπλζε 

 Σν ύςνο ηεο παξαγσγήο 

 Σν ζηάδην παξαγσγήο ζην νπνίν βξίζθεηαη ην δών 

 Σν ζσκαηηθό βάξνο 

 Οη ζπλζήθεο εθηξνθήο. 

Γεληθά, γηα ηε δηαηξνθή ησλ πξνβάησλ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςελ ηα παξαθάησ: 

 Πξέπεη λα ππάξρεη 5-6 ιίηξα δηαζέζηκν πφζηκν λεξφ γηα θάζε ελήιηθν πξφβαην. Ζ 

πνζφηεηα απηή ηνπ λεξνχ πξέπεη λα δηπιαζηάδεηαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο (Λάγθα, 2005). 

 Δπεηδή ηα πξφβαηα είλαη δψα κεξπθαζηηθά, πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ, νπσζδήπνηε 

ζην ζηηεξέζηφ ηνπο νη ρνλδξνεηδείο δσνηξνθέο. Τπνινγίδεηαη φηη ην ζηηεξέζηφ 

ηνπο κπνξεί λα πεξηέρεη κέρξη 30% πεξίπνπ θπηηαξίλε αλάινηα κε ην 

θπζηνινγηθφ ζηάδην θαη ηελ ειηθία ηνπ πξνβάηνπ. Έηζη ζηνπο παρπλφκελνπο 

ακλνχο κπνξεί λα ρνξεγείηαη ζηηεξέζην κε 16-18% θπηηαξίλε, ζηα ελήιηθα δψα 

κέρξη 30%, ελψ ζηηο γαιαθηνπαξαγσγέο πξνβαηίλεο θαη ηδηαίηεξα ζην πξψην 

ζηάδην ηεο γαιαθηηθήο πεξηφδνπ ιφγσ ησλ πςειψλ ζξεπηηθψλ αλαγθψλ θαη 

ζπρλά κεησκέλεο φξεμεο, ην πνζνζηφ θπηηαξίλεο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 20-

22% (Λάγθα, 2005). 

 Οη αλάγθεο ζε ελέξγεηα απμάλνπλ ζεκαληηθά φηαλ εθαξκφδεηαη εθηαηηθφ 

ζχζηεκα εθηξνθήο θαη ηα δψα είλαη αλαγθαζκέλα λα δηαλχζνπλ αξθεηά 

ρηιηφκεηξα/εκέξα γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ηξνθή ηνπο. Αλαθέξεηαη φηη γεληθά ε 

βφζθεζε απμάλεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο θαηά 45-50% πεξίπνπ. Δπίζεο ην 

κήθνο ηνπ καιιηνχ επεξεάδεη ηηο ελεξγεηαθέο αλάγθεο (Λάγθα, 2005). 

 ηα εξηνπαξαγσγά πξφβαηα νη αλάγθεο ζε πξσηεΐλεο είλαη κεγαιχηεξεο απφ θάζε 

άιιε παξαγσγηθή θαηεχζπλζε, δηφηη ην καιιί πεξηέρεη κεγάιν πνζνζηφ 

πξσηεΐλεο. Αθφκε, ηα εξηνπαξαγσγά πξφβαηα έρνπλ κεγάιεο απαηηήζεηο ζε 

ζεηνχρα ακηλνμέα, ηα νπνία θαιχπηνληαη κε ηε ρνξήγεζε ζηηεξεζίσλ 

εκπινπηηζκέλσλ κε αλφξγαλν ζείν (Λάγθα, 2005). 

 Γηα ηηο πξνβαηίλεο πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο 

απαηηνχληαη εθηφο απφ ηηο αλάγθεο ζπληήξεζεο, γηα θάζε ιίηξν παξαγφκελνπ 

γάιαθηνο ιηπνπεξηεθηηθφηεηαο 7% 1200 πεξίπνπ Kcal ελέξγεηαο, 100γξ. πεπηέο 

πξσηεΐλεο, 4γξ. Ca, 3γξ. P, θαη 2 γξ. Nacl. (Λάγθα, 2005). 

 Σν απφηνκν πέξαζκα, ζηε βφζθεζε ηνπ λεαξνχ ρφξηνπ ηεο άλνημεο (πινχζην ζε 

πξσηεΐλεο, λεξφ θαη θησρφ ζε θπηηαξηλνχρεο νπζίεο) απφ ην ρεηκεξηλφ 

ζηηεξέζην(κίγκα ζπκππθλσκέλσλ θαη ρνλδξνεηδψλ μεξψλ δσνηξνθψλ κε πςειφ 
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πνζνζηφ Ξ.Ο θαη θπηηαξηλψλ θαη κε ηζνξξνπεκέλν ζε αλφξγαλα ζηνηρεία) κπνξεί 

λα πξνθαιέζεη ζνβαξέο κεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο κέρξη θαη ζαλάηνπο ιφγσ ηεο 

ππεξβνιηθήο παξαγφκελεο ακκσλίαο. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε αζζέλεηα 

ζπλνδεχεηαη ζπλήζσο απφ ππνκαγλεζαηκία θαη ππαζβεζηαηκία. Ζ ρνξήγεζε 

πξνιεπηηθά καγλεζίνπ δελ πξνιακβάλεη ηελ αζζέλεηα ε νπνία έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ ππνκαγλεζαηκία θαη φρη φηη νθείιεηαη ζηελ έιιεηςε καγλεζίνπ. 

(Λάγθα, 2005). 

 Σα κεξπθαζηηθά κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα ζπλζέηνπλ ακκσλία, κε ηε βνήζεηα ηεο 

κηθξνβηαθήο ρισξίδαο, απφ αδσηνχρεο νπζίεο κε πξσηετληθέο, φπσο ε νπξία. ε 

πεξίπησζε πνπ ηέηνηεο νπζίεο πεξηέρνληαη ζην ζηηεξέζην ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 

30% ησλ ζπλνιηθψλ αδσηνχρσλ νπζηψλ, ηφηε ε ηαρχηεηα κε ηελ νπνία παξάγεηαη 

ε ακκσλία είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηεο απφ ηνπο 

κηθξννξγαληζκνχο ηεο κεγάιεο θνηιίαο κε απνηέιεζκα ηε ζπζζψξεπζή ηεο ζην 

αίκα θαη ηελ πξφθιεζε κεηαβνιηθψλ δηαηαξαρψλ φπσο θαη ζηελ πεξίπησζε 

βφζθεζεο ηνπ λεαξνχ ρφξηνπ. (Λάγθα, 2005). 

 

8.3 Γηαηξνθηθέο απαηηήζεηο πξνβάησλ 

 

 Γηα ηα αλαπηπζζόκελα πξόβαηα: 

Οη δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο γηα ηα αλαπηπζζφκελα πξφβαηα ζε ζπλάξηεζε κε ην βάξνο ηνπ 

δσληαλνχ δψνπ ζε θηιά θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 4. 

 

Πίλαθαο 4: Βάξνο δσληαλνχ δψνπ ζε kg γηα ηα αλαπηπζζφκελα πξφβαηα 

 23 34 45 56 

Ξεξή χιε γξ. 990 1550 1800 2000 

Αθαηέξγαζηεο πξσηεΐλεο % 12,0 11,0 9,5 8,0 

Αθαηέξγαζηεο πξσηεΐλεο γξ 120 175 170 165 

ΖΘ % 55 58 62 62 

ΖΘ γξ. 540 910 1115 1280 

Mcal ελέξγεηαο 1,14 1,18 1,27 1,27 

Αζβέζηην % 0,23 0,21 0,19 0,18 

Φψζθνξν % 0,21 0,18 1,18 0,16 

Πεγή: (Paula Simmons & Carol Ekarius). 
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 Γηα ηα δώα αλαπαξαγσγήο: 

 

Πίλαθαο 5: Βάξνο δσληαλνχ δψνπ ζε kg γηα ηα δψξα αλαπαξαγσγήο 

 Πξψηα δχν 

ηξίηα θχεζεο 

Σειεπηαίν 

ηξίην θχεζεο 

Πξψηεο 10 

εβδνκάδεο 

ζειαζκνχ 

Σειεπηαίεο 14 

εβδνκάδεο 

ζειαζκνχ 

Κξηάξηα κε 

κέηξην θφξην 

εξγαζίαο 

Ξεξή χιε kg αλά 

100kg βάξνπο 

2,5 3,5 4,2 3,5 3,5 

Αθαηέξγαζηεο 

πξσηεΐλεο % 

8,0 8,2 8,4 8,2 7,6 

Αθαηέξγαζηεο 

πξσηεΐλεο 1kg 

αλά 100kg 

βάξνπο 

0,20 0,29 0,35 0,29 0,27 

ΖΘ % 50 52 58 52 55 

ΖΘ 1kg αλά 

100 kg βάξνπο 

1,25 1,82 2,44 1,82 1,93 

Mcal ελέξγεηαο 

αλά 1kg ηξνθήο 

2,2 2,4 2,6 2,4 2,6 

Αζβέζηην % 0,24 0,23 0,28 0,25 0,18 

Φψζθνξν % 0,19 0,17 0,21 0,19 0,16 

Πεγή: (Paula Simmons & Carol Ekarius). 

 

 

8.4 Αλάγθεο ζπληήξεζεο αηγνπξνβάησλ αλάινγα κε ην δσηθό βάξνο 

 

Πίλαθαο 7: Εσλ.Βάξνο (θηιά) 

 Ξ.νπζία(θηιά) Π.Αδ.Οπο.(γξ) Δλέξγεηα Αζβέζηην Φσζθνξνο(γξ) Βηη.Α(Γ.Μ) Βηη.D(Γ.Μ) 

20 0,4-0,5 30 250 1,6 1,0 670 100 

30 0,5-0,7 40 330 2,4 1,6 1000 150 

40 1,0-1,5 50 400 3,2 2,2 1340 200 

50 1,0-1,5 60 460 4,5 3,1 1670 250 

60 1,0-1,5 70 530 5,3 4,4 2010 300 

70 1,0-1,6 80 600 6,2 5,1 2350 350 

80 1,2-1,6 90 670 7,1 5,8 2680 400 

100 1,3-1,7 100 700 8,0 6,0 3000 450 

Πεγή: (Γ. Καξακήηξνο, 2001). 
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8.5 ύλζεζε ζπλεζηζκέλσλ ζηηεξέζησλ 

 

Πίλαθαο 6: Σξνθή θνηλή νλνκαζία 

 Πεξηγξαθή Σππηθφ 

% 

μεξάο 

ηξνθήο 

Αθαηέξγαζηεο 

πξσηεΐλεο % 

βάζε DM 

Αθαηέξγαζηεο 

ίλεο % βάζε 

DM 

Αζβέζηην 

% 

Βάζε 

DM 

Φψζθνξνο% 

Βάζε DM 

πλνιηθά 

πζηαηηθά 

πέςεο % 

βάζε DM 

Δλέξγεηα 

Πέςεο, 

Mcal/kg 

Μεδηθή Φξέζθν,θεπεπηηθφ 21 20,0 23 2,19 0,33 57-61 2,2-2,7 

Μεδηθή Υνξηνλνκή 

πξψηκε άλζηζε 

90 18,0 23 1,41 0,22 55-60 2,2-2,9 

Μεδηθή Υνξηνλνκή, 

ψξηκε 

91 13,0 38 1,13 0,18 50-55 2,0-2,4 

Μεδηθή Υνξηνλνκή 38 15,5 30 1,30 0,27 55-58 2,2-2,5 

Σξηθχιιη Φξέζθν,θεπεπηηθφ 24 21,0 25 1,91 0,22 63-66 2,2-3,3 

Βξφκε Φξέζθν,θεπεπηηθφ 34 18,0 24 0,50 0,30 68-80 2,0-2,8 

Βξφκε Υνξηνλνκή 89 10,0 37 0,30 0,35 54-55 2,2-2,9 

Σξηθχιιη 

ην 

ιεηκψλην 

Φξέζθν,θεπεπηηθφ 20 19,4 23 2,26 0,38 57-69 2,0-3,1 

Σξηθχιιη 

ην 

ιεηκψλην 

Υνξηνλνκή 89 16,0 29 1,53 0,25 29-60 2,0-3,0 

Φεζηνχθα Φεζηνχθα 

θεπεπηηθφ 

28 22,1 21 0,53 0,38 70-73 1,75-2,70 

Φεζηνχθα Φεζηνχθα 

Υαξηνλνκή 

92 9,5 37 0,30 0,26 48-62 1,8-2,75 

Βίθνο Φξέζθν,θεπεπηηθφ 22 20,8 28 1,36 0,34 55-57 2,26-2,73 

Βίθνο Υνξηνλνκή 89 20,8 31 1,18 0,32 67-72 2,0-2,44 

Καιακπφθη Φινηφο 86 9,0 2 0,03 0,27 78-79 7,86-7,73 

ηηάξη Γεχηεξεο 

πνηφηεηαο 

87 16,0 3 0,08 0,50 73-78 7,13-7,66 

Πεγή: (Paula Simmons & Carol Ekarius). 

 

8.6 ηνηρεία εθαξκνζκέλεο δηαηξνθήο ησλ πξνβάησλ  

8.6.1 Γηαηξνθή εγθύσλ πξνβαηίλσλ 

 

ην πξψην ζηάδην ηεο εγθπκνζχλεο νη ζξεπηηθέο αλάγθεο ησλ πξνβαηίλσλ απμάλνληαη 

ειάρηζηα. ην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εγθπκνζχλεο φκσο (1,5-2 κήλεο πξηλ απφ ηνλ ηνθεηφ) νη 

ζξεπηηθέο αλάγθεο απμάλνληαη ζεκαληηθά, ελψ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε φηη νη πξνβαηίλεο 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ θαη θάπνηα απνζέκαηα ελέξγεηαο γηα ηελ επεξρφκελε 

γαιαθηνπαξαγσγή. Ζ ηθαλνπνηεηηθή επνκέλσο δηαηξνθή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο 

θαη ηδηαίηεξα ζην ηειεπηαίν ζηάδην απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα κηα θαιή 

ακλνπαξαγσγή θαη ζηε ζπλέρεηα γαιαθηνπαξαγσγή (Λάγθα, 2005). 

Ζ ρξεζηκνπνίεζε ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ ζην ηειεπηαίν ζηάδην ηεο εγθπκνζχλεο 

απνηειεί κία ζσζηή ιχζε δεδνκέλνπ φηη ν φθνο ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο πεξηνξίδεηαη 
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αξθεηά, γηαηί ε ρξεζηκνπνίεζε κφλν ρνλδξνεηδψλ ηξνθψλ νη νπνίεο θαηαιακβάλνπλ κεγάιν 

φγθν δελ είλαη ζε ζέζε λα θαιχςνπλ ηηο απμεκέλεο ζξεπηηθέο αλάγθεο ζε ελέξγεηα θαη 

πξσηεΐλε (Λάγθα, 2005). 

Ζ πνζφηεηα ηνπ ρνξεγνχκελνπ ζηηεξέζηνπ εμαξηάηαη βαζηθά απφ ην δσηθφ βάξνο ησλ 

πξνβαηίλσλ θαζψο θαη απφ ηελ πνηφηεηα ησλ ηξνθψλ φζνλ αθνξά θπξίσο ηηο ρνλδξνεηδείο 

δσνηξνθέο (Λάγθα, 2005). 

 

8.6.2 Γηαηξνθή ησλ πξνβαηίλσλ θαηά ην ζηάδην ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο 

 

Ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ ε γαιαθηνπαξαγσγή ησλ πξνβαηίλσλ απμάλεη ζηαδηαθά κέρξη 

ηελ 6
ε
 εβδνκάδα θαη επνκέλσο θαη νη ζξεπηηθέο ηνπο αλάγθεο απμάλνπλ. Ζ ρνξεγνχκελε 

πνζφηεηα ζηηεξεζίνπ θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη θαη απηή λα απμάλεηαη. ε πεξίπησζε πνπ ε 

δηαηξνθή είλαη αλεπαξθήο, εθηφο απφ ηε κείσζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο παξαηεξείηαη 

κεγαιχηεξε απψιεηα βάξνπο ησλ πξνβαηίλσλ απφ ηε θπζηνινγηθή, κε αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα ζηελ παξαπέξα παξαγσγηθή θαξηέξα ησλ πξνβαηίλσλ (Λάγθα, 2005). 

Ζ ρνξεγνχκελε πνζφηεηα ζηηεξεζίνπ ζην ζηάδην απηφ εμαξηάηαη θπξίσο απφ ηελ 

παξαγφκελε πνζφηεηα γάιαθηνο, ην δσηθφ βάξνο ησλ πξνβαηίλσλ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

ηξνθψλ. Σε ζηαδηαθή κείσζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο κεηά ηηο 60-70 εκέξεο πξέπεη λα 

αθνινπζεί θαη κείσζε ηεο πνζφζηεηαο ηνπ ρνξεγνχκελνπ ζηηεξεζίνπ, δηφηη δηαθνξεηηθά ζα 

έρνπκε ππεξπάρπλζε ησλ πξνβαηίλσλ θαη έκκεζα νηθνλνκηθή δεκηά (Λάγθα, 2005). 

Οη ηξνθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη πξέπεη λα είλαη θαιήο πνηφηεηαο, ελψ πξέπεη λα 

επηδηψθεηαη ε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ρισξψλ ηξνθψλ ή φηαλ απηέο δελ 

ππάξρνπλ, ρνλδξνεηδψλ απνμεξακέλσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ 

(Λάγθα, 2005). 

 

 

8.6.3 Γηαηξνθή Κξηώλ 

 

Ζ ζσζηή δηαηξνθή ησλ θξηψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θαιή δσηηθφηεηα θαη 

αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα απηψλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηε δηαηξνθή απηψλ 1-2 κήλεο πξηλ 

ηελ έλαξμε ησλ νρεηψλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα απηψλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ειιεληθέο εθηξνθέο ε 

πεξίνδνο ησλ νρεηψλ ηνπνζεηείηαη απφ ην Μάην θαη κεηά, ε δπλαηφηεηα βφζθεζεο γηα ηα 

πνίκληα πνπ δελ κεηαθηλνχληαη ζηνπο νξεηλνχο βνζθφηνπνπο είλαη πεξηνξηζκέλε. ’απηέο ηηο 

πεξηπηψζεηο ρνξεγείηαη ζηνπο θξηνχο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηε βφζθεζε, κίγκα 

ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ θαη μεξνχ ρφξηνπ κεδηθήο ζε πνζφηεηα 1-2,5kg/εκέξα (Λάγθα, 

2005). 

 

8.6.4 Γηαηξνθή κε ακειγόκελσλ πξνβαηίλσλ 

 

Πξνβαηίλεο πνπ δελ έρνπλ γελλήζεη πνηέ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ή έρνπλ 

ζηεξέςεη(δηαθνπή γαιαθηνπαξαγσγήο), έρνπλ θπζηθά θαη κεησκέλεο ζξεπηηθέο αλάγθεο, 

απηέο ηεο ζπληήξεζήο ηνπο. Γηα ηα ειιεληθά δεδνκέλα φηαλ ππάξρεη επαξθήο έθηαζε γηα 
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βφζθεζε κπνξεί λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηνπο. Ωζηφζν φκσο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν πνπ 

ε βιάζηεζε κεξηθέο θνξέο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηε, θαιφ είλαη λα ηνπο ρνξεγείηαη θαη 

θάπνηα πνζφηεηα ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ, ε νπνία ζα είλαη αλάινγε κε ηε δπλαηφηεηα 

εμαζθάιηζεο κέξνπο ησλ ζξεπηηθψλ ηνπο αλαγθψλ απφ ηε βφζθεζε (Λάγθα, 2005). 

 

8.6.5 Γηαηξνθή ακλώλ πνπ ζειάδνπλ 

 

ηηο ειιεληθέο εθηξνθέο, ε δηάξθεηα ζειαζκνχ θπκαίλεηαη κεηαμχ 40-60 εκεξψλ 

πεξίπνπ. Απφ ηε δεχηεξε εβδνκάδα ζα πξέπεη λα ρνξεγείηαη ζηνπο ακλνχο κίγκα 

ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ άξηζηεο πνηφηεηαο, αιεζκέλν ψζηε λα απνθεχγνληαη πληγκνί θαηά 

ηελ θαηαλάισζε. Ζ ρνξεγνχκελε πνζφηεηα ππνινγίδεηαη ζε 2-3 θηιά αλά 100 αξληά ζηελ 

αξρή. Μπνξεί λα ρνξεγεζεί θαη κεγαιχηεξε πνζφηεηα, αιιά ζπλήζσο ζην ζηάδην απηφ νη 

ακλνί δελ θαηαλαιψλνπλ πεξηζζφηεξε ηξνθή θαη απιψο ζα έρνπκε ζπαηάιε. Ζ πνζφηεηα 

απηή απμάλεηαη ζηαδηαθά έηζη ψζηε ζην ζηάδην ηνπ απνγαιαθηηζκνχ λα θζάζεη πεξίπνπ ηα 

10 θηιά αλά 100 ακλνχο. Δπίζεο ρνξεγείηαη θαη θαιήο πνηφηεηαο ρφξην κεδηθήο θαηά 

βνχιεζε, ηδηαίηεξα θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν πνπ νη ακλνί παξακέλνπλ κέζα ζην 

πξνβαηνζηάζην θαη δελ αθνινπζνχλ ηηο κεηέξεο ηνπο ζηε βνζθή, γηα λα απνθεχγεηαη ε 

ηαιαηπσξία ηνπο ε νπνία επεξεάδεη άκεζα ηελ αλάπηπμή ηνπο (Λάγθα, 2005). 

 

8.6.6 Γηαηξνθή ακλώλ πνπ πξννξίδνληαη γηα πάρπλζε 

 

Αλάινγα κε ηελ ειηθία απνγαιαθηηζκνχ θαη ηε δηάξθεηα ηεο πάρπλζεο αθνινπζείηαη θαη 

δηαθνξεηηθή ηαθηηθή ζηε δηαηξνθή ησλ ακλψλ. Δθείλν φκσο πνπ επηδηψθεηαη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο είλαη ε κέγηζηε δπλαηή εκεξήζηα αχμεζε δσηθνχ βάξνπο θαη παξάιιεια ε 

απφθηεζε ζθάγησλ πςειήο πνηφηεηαο. Έηζη ηα ζηηεξέζηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα 

πξέπεη αθελφο λα εμαζθαιίδνπλ ηε κέγηζηε δπλαηή αχμεζε δσηθνχ βάξνπο θαη αθ’εηέξνπ λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ απφθηεζε ζθάγησλ πςειήο πνηφηεηαο. Γεληθά δηαθξίλνπκε δχν 

θαηεγνξίεο πάρπλζεο ακλψλ: 

 Πάρπλζε ακλψλ κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ ζηηο 40-60 εκέξεο θαη κέρξη ηελ ειηθία 

3-4 ή ησλ 5-6 κελψλ 

 Πάρπλζε ακλψλ θξενπαξαγσγηθψλ θπιψλ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 3-4 ή ησλ 5-6 

κελψλ (Λάγθα, 2005). 

 

8.7 Παξάζεζε λεξνύ θαη ηξνθήο - Φσηηζκόο 

 

Μία κεγαιφζσκε πξνβαηίλα θαηαλαιψλεη θάζε εκέξα, θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο, κέρξη 12 ιίηξα πφζηκν λεξφ. πλεπψο ζην πξνβαηνζηάζην πξέπεη λα 

ππάξρεη άθζνλν πφζηκν λεξφ. Σα πξφβαηα δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηφκαηεο 

πνηίζηξεο φπσο εθείλεο ησλ βννεηδψλ θαη ησλ ρνίξσλ. Ζ αλαηνκηθή θαηαζθεπή ηνπ 

αθξνξξίληνπ ηνπο δελ επηηξέπεη λα ρξεζηκπνηεζεί απηφ σο πηεζηηθφ φξγαλν. Έηζη ζηα 

πξφβαηα ρξεζηκνπνηνχληαη πνηίζηξεο πνπ γεκίδνπλ απηφκαηα θαη έρνπλ ζηαζεξφ ΄΄πςνο 

λεξνχ κε ηε βνήζεηα ελφο θινηέξ ζπλήζσο. Τπάξρνπλ δηάθνξσλ ηχπσλ πνηίζηξεο, φιεο 
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φκσο πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε ην επάλσ ρείινο ηνπο λα απέρεη απφ 

επηθάλεηα ηεο ζηξσκλήο 40 εθαηνζηά (Καηζανχλεο, 1994). 

Σα πξφβαηα θαηαλαιψλνπλ ρνλδξνεηδείο θαη ζπκππθλσκέλεο ηξνθέο. πλεπψο νη 

ηαΐζηξεο ηνπο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα δερηνχλ θαη ηνπο δχν ηχπνπο ηξνθψλ. Οη θιαζηθέο 

ηαΐζηξεο ζην επάλσ κέξνο ηνπο έρνπλ θηγθιίδσκα φπνπ ηνπνζεηνχληαη νη ρνλδξνεηδείο 

ηξνθέο θαη θάησ απφ απηφ κία ζθάθε γηα ηηο ζπκππθλσκέλεο θαη γηα λα ζπγθξαηεί ηα κηθξά 

ηεκάρηα θαη ηα θχιια πνπ πέθηνπλ απφ ην θηγθιίδσκα (Καηζανχλεο, 1994).  

Ζ θσηηζηηθή επηθάλεηα πξέπεη λα είλαη ίζε πξνο ην 1/20 ηεο επηθάλεηαο ηνπ δάπεδνπ. 

Απηφ πεηπραίλεηαη φρη κφλν κε ηελ αλνηρηή πιεπξά ηνπ πξνβαηνζηάζηνπ, αιιά θαη κε 

παξάζπξα ζηελ απέλαληί ηεο πιεπξά, θαζψο θαη δηαθαλείο πιάθεο ζηε ζηέγε (Καηζανχλεο, 

1994). 

Δθηφο απφ ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ, απαηηείηαη θαη ηερλεηφο. Γηαθνξεηηθά θαιή 

παξαθνινχζεζε ηνπ πνίκληνπ θαηά ηε πεξίνδν ησλ ηνθεηψλ είλαη αδχλαηε. Γηα ην ζθνπφ 

απηφ απαηηείηαη έλαο ειεθηξηθφο ιακπηήξαο ησλ 100 watt αλά 40 ηεηξαγσληθά κέηξα 

επηθάλεηαο δάπεδνπ (Καηζανχλεο, 1994). 

 

ηνλ πίλαθα 7 αλαγξάθεηαη ην απαηηνχκελν κήθνο ηαΐζηξαο/πξφβαην 

Πίλαθαο 7: Απαηηνχκελν κήθνο ηαΐζηξαο/πξφβαην. 

 Σχπνο 

Μηθξφζσκνο Μέζνο Μεγαιφζσκνο 

Πξνβαηίλα 0,30 0,35 0,45 

Αξλί 0,15 0,20 0,25 

Επγνχξη 0,20 0,30 0,35 

Κξηάξη 0,30 0,45 0,50 

Πεγή: (Καηζανχλεο, 1994). 

 

 

9 Γελεηηθή Βειηίσζε Πξνβάηνπ 

9.1 Βαζηθέο κέζνδνη γελεηηθήο βειηίσζεο 

 

Βαζηθέο κέζνδνη γελεηηθήο βειηίσζεο είλαη (i) Με επηινγή θαη (ii) κε δηαζηαχξσζε. Ζ 

δεκηνπξγία λέσλ ζπλζεηηθψλ θπιψλ κπνξεί λα απνηειέζεη, επίζεο, άιιε κηα κέζνδν 

γελεηηθήο βειηίσζεο, ε νπνία ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή ηεο δηαηήξεζεο απφ ην έλα κέξνο ησλ 

θαιψλ ηδηνηήησλ ηεο ληφπηαο θπιήο (πξνζαξκνζκέλε ζην πεξηβάιινλ) θαη ζηελ πξνζθπγή, 

απφ ην άιιν κέξνο, ζηηο ελδηαθέξνπζεο ηδηφηεηεο μέλσλ θπιψλ, ζε έλα λέν ζηαζεξνπνηεκέλν 

ηχπν δψνπ (Λάγθα, 2005). 

 

9.2. Βειηίσζε – Γαιαθηνπαξαγσγηθέο εθηξνθέο 

 

 Μπνξνχκε λα απμήζνπκε ην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ πξνβαηνηξφθνπ: 

 α) απμάλνληαο ηελ πνζφηεηα ηνπ εκπνξεχζηκνπ γάιαθηνο,  

 β) βειηηψλνληαο ηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο (αχμεζε πνζνζηνχ ιίπνπο, 

αδσηνχρσλ νπζηψλ),  
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 γ) απμάλνληαο ηελ πνιπδπκία ησλ πξνβαηίλσλ,  

 δ) απμάλνληαο ηε βησζηκφηεηα ησλ ακλψλ, ηελ ηθαλφηεηα αλάπηπμήο ηνπο 

θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ζθάγηψλ ηνπο,  

 ε) κεηψλνληαο ηα έμνδα παξαγσγήο ησλ παξαπάλσ πξντφλησλ θαη 

γεληθφηεξα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθηξνθήο. Σα θχξηα έμνδα πξνέξρνληαη 

απφ ηε δηαηξνθή, ηελ εξγαζία θαη ηελ απφζβεζε ησλ θηηξίσλ θαη ησλ 

εμνπιηζκψλ. Σα έμνδα δηαηξνθήο θαη απφζβεζεο κπνξνχλ λα ειαηησζνχλ 

κε ηε βειηίσζε ηεο πξσηκφηεηαο ησλ πξνβαηίλσλ (πξψηκε είζνδνο ζηελ 

αλαπαξαγσγή), ελψ κείσζε ηεο εξγαζίαο κπνξεί λα πξνέιζεη κε ηε 

βειηίσζε ηεο ηδηφηεηαο επθνιία άκειμεο, φηαλ εθαξκφδεηαη κεραληθή 

άκειμε, θαηαξγψληαο π.ρ. ην μαλαπέξαζκα κε ην ρέξη ή ηε κεραλή ή έλα 

άξκεγκα (Λάγθα, 2005). 

 

 

 Βειηίσζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο κε επηινγή: Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο απνηειεί ε εθαξκνγή ηνπ ειέγρνπ ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο. Ζ επηινγή κπνξεί λα γίλεη είηε κέζα ζην πνίκλην θαη λα 

αθνξά θπξίσο ηηο πξνβαηίλεο (καδηθή επηινγή) είηε ζε επίπεδν θπιήο θαη λα 

αθνξά θπξίσο ηνπο βειηησηέο- θξηνχο (απνγνληθή επηινγή) πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε θπζηθή νρεία ή ηερληηή ζπεξκαηέγρπζε (Λάγθα, 2005). 

Ο έιεγρνο γαιαθηνπαξαγσγήο δηελεξγείηαη απφ εηδηθεπκέλνπο ηερληθνχο θαη απνζθνπεί 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνβαηίλσλ, ζηελ απνκάθξπλζε ησλ κε παξαγσγηθψλ, θαζψο θαη ζηε 

δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ακλψλ απφ ηηο θαιχηεξεο πξνβαηίλεο. Ζ γαιαθηνπεξίνδνο 

ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηνπ ηνθεηνχ κέρξη ην ζηέξεκά ηνπο. Ο πξψηνο έιεγρνο γίλεηαη 

10 κέξεο κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη πξέπεη λα γίλνπλ κέρξη ην ηέινο ηνπιάρηζηνλ 6 έιεγρνη. Ο 

έιεγρνο είλαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο. Σν απαξαίηεην ζπκπιήξσκα ηνπ ειέγρνπ 

γαιαθηνπαξαγσγήο είλαη ην ηεηξάδην θαηαγξαθήο ησλ ηνθεηψλ πνπ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνλ 

θηελνηξφθν κε ηε βνήζεηα ηνπ ειεγθηή. Ζ ζήκαλζε ησλ ακλψλ θαηά ηε γέλλεζε ηνπο ζα 

επηηξέςεη αξγφηεξα ηελ αλαγξαθή ζην ηεηξάδην απηφ ζηνηρείσλ, πνπ αθνξνχλ γελεαινγία 

απφ πιεπξάο κεηέξαο (Λάγθα, 2005). 

Παξφιν πνπ ε απνγνληθή επηινγή ηνπ θξηνχ απνηειεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδν 

γελεηηθήο βειηίσζεο, ε αηνκηθή ή καδηθή επηινγή ησλ πξνβαηίλσλ ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

ζηελ φιε βειηησηηθή πξνζπάζεηα (Λάγθα, 2005). 

Τπάξρεη πςειή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο παξαγφκελεο πνζφηεηαο γάιαθηνο ζηηο 100 

πξψηεο εκέξεο θαη ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο, πξάγκα πνπ επηηξέπεη λα γίλεη κηα πξνεπηινγή 

ησλ δψσλ απφ ηνπο πξψηνπο 3-4 κήλεο (Λάγθα, 2005). 

Ζ βειηίσζε αθνξά ηαπηφρξνλα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ γάιαθηνο, επεηδή ην γάια ηεο 

πξνβαηίλαο είλαη θησρφ ζε ιίπνο θαη ηδηαίηεξα θησρφ ζε πξσηεΐλεο θαη κάιηζηα ζε θαδεΐλε, 

πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ απφδνζε ζε ηπξί (Λάγθα, 2005). 

 Βειηίσζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο κε δηαζηαχξσζε: Καηά ηε κέζνδν απηή 

επηδηψθνπκε λα βειηηψζνπκε ηελ γαιαθηνπαξαγσγή κηαο θπιήο ή ελφο 
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πιεζπζκνχ δηαζηαπξψλνληάο ηελ κε θάπνηα άιιε θπιή πςειήο 

γαιαθηνπαξαγσγήο (Λάγθα, 2005). 

 Βειηίσζε ηεο ηδηφηεηαο επθνιία άκειμεο: Γηα ηελ άκειμε κε ην ρέξη κεηξάεη 

θπξίσο ν ρξφλνο άκειμεο πνπ εθηηκάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ πξνβαηίλσλ πνπ 

κπνξεί λα αξκέμεη ν πξνβαηνηξφθνο ζε κία ψξα. Αληίζεηα θαηά ηε κεραληθή 

άκειμε ιακβάλεηαη ππφςε θπξίσο ε επθνιία κε ηελ νπνία ε πξνβαηίλα δίλεη ην 

γάια ηεο ζε έλα νξηζκέλν ρξφλν. Οη έξεπλεο ζηνλ ηνκέα απηφ απέδεημαλ φηη είλαη 

πξνηηκφηεξν ε ηδηφηεηα απηή λα βειηηψλεηαη κε δηαζηαχξσζε παξά κε επηινγή 

γηαηί θάπνηεο θπιέο έρνπλ κεγάιε επθνιία άκειμεο (Λάγθα, 2005). 

 Οη απξνγξακκάηηζηεο δηαζηαπξψζεηο ζηε ρψξα καο ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν (1960-

1980), ζε κηα πξνζπάζεηα βειηίσζεο ησλ απνδφζεψλ ηνπο είραλ δπζκελείο 

επηπηψζεηο φπσο:   

 αιινίσζε ησλ θαζαξψλ θπιψλ,  

 δεκηνπξγία δψσλ άγλσζηεο ηαπηφηεηαο, 

 δηαηάξαμε ηεο ηζνξξνπίαο γελνηχπνπ-πεξηβάιινληνο.  

εκεηψζεθε βέβαηα κηα αχμεζε ζηηο απνδφζεηο ησλ δηαζηαπξσκέλσλ δψσλ, νη νπνίεο 

φκσο ήηαλ απνηέιεζκα θπξίσο ηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ εθηξνθήο πνπ ζεκεηψζεθε ηελ 

αληίζηνηρε πεξίνδν. Παξάιιεια φκσο απμήζεθαλ νη δηαηξνθηθέο απαηηήζεηο ησλ δψσλ, ελψ 

κεηψζεθε ε αληνρή ηνπο ζηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο, πνπ θξίλεηαη απαξαίηεηε, 

γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ δχζβαησλ θησρψλ ειιεληθψλ βνζθνηφπσλ (Λάγθα, 2005). 

 

9.3. Βειηίσζε – Κξενπαξαγσγηθέο εθηξνθέο 

 

 ηηο θξενπαξαγσγηθέο εθηξνθέο ε βειηίσζε ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ θηελνηξφθσλ 

κπνξεί λα γίλεη κε:  

 ηελ αχμεζε ηεο θξενπαξαγσγηθήο δπλαηφηεηαο/αίγα,  

 ηε βειηίσζε ησλ ηδηνηήησλ ησλ ζθάγησλ ακλψλ,  

 ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο ηνπο (Λάγθα, 2005). 

Κξενπαξαγσγηθή δπλαηφηεηα κηαο πξνβαηίλαο νλνκάδεηαη ην βάξνο ησλ ζθάγησλ ακλψλ, 

πνπ παξάγεηαη απφ θάζε πξνβαηίλα ζε έλα έηνο θαη εμαξηάηαη απφ: α) ηνλ αξηζκφ ησλ ακλψλ 

πνπ δίλεη θάζε πξνβαηίλα αλά έηνο, β) ην βάξνο ζθαγήο ησλ ακλψλ, ην νπνίν κπνξνχκε λα 

κεηαβάιινπκε αιιά πάληα κέζα ζηα φξηα πξνηίκεζεο ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ, φηαλ 

πξφθεηηαη γηα κία ζπγθεθξηκέλε αγνξά (Λάγθα, 2005). 

Ηδηφηεηεο ζθάγηνπ: ηηο ηδηφηεηεο ηνπ ζθάγηνπ πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα 

θαη ζπλεπψο ηελ ηηκή πψιεζεο ηνπ θξέαηνο, θαη θαη’ επέθηαζε ην εηζφδεκα ηνπ 

θηελνηξφθνπ, πεξηιακβάλνληαη ην κήθνο ηνπ πνδηνχ, ην πνζνζηφ πεξηλεθξηθνχ ιίπνπο, ην 

πάρνο θαη ε έθηαζε ηνπ ππνδφξηνπ ιίπνπο (Λάγθα, 2005). 

Κφζηνο παξαγσγήο ακλψλ: Απηφ εμαξηάηαη απφ ην ζχζηεκα εθηξνθήο θαη γεληθφηεξα 

απφ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο εθηξνθήο. Απφ γελεηηθήο άπνςεο ην θφζηνο παξαγσγήο ησλ 

ακλψλ κπνξεί λα κεησζεί κε ηε βειηίσζε: α) ησλ ηδηνηήησλ αλαπαξαγσγήο θαη δσηηθφηεηαο, 

β) ηεο ηαρχηεηαο αλάπηπμεο ησλ ακλψλ ή κείσζεο ηνπ δείθηε θαηαλάισζεο ηξνθήο (Λάγθα, 

2005). 
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 Οη ηδηφηεηεο πνπ επηδηψθνπκε λα βειηηψζνπκε ζε κηα θξενπαξαγσγηθή θπιή 

είλαη:  

 νη ηδηφηεηεο ηεο αλαπαξαγσγήο θαη δσηηθφηεηαο, 

 ε ηαρχηεηα αλάπηπμεο θαη  

 ε δηάπιαζε ηνπ ζθάγηνπ (πνηφηεηα ζθάγηνπ) (Λάγθα, 2005). 

ηηο ηδηφηεηεο ηεο αλαπαξαγσγήο θαη δσηηθφηεηαο πεξηιακβάλνληαη: Ζ γελεηεζηαθή 

πξσηκφηεηα, γνληκφηεηα, πνιπδπκία, βησζηκφηεηα ησλ ακλψλ, αλαπαξαγσγή εθηφο επνρήο. 

Ζ αλαπαξαγσγή εθηφο επνρήο βειηηψλεηαη εχθνια κε δηαζηαχξσζε, θαζψο, επίζεο, θαη κε 

ηε ρξεζηκνπνίεζε νξκνληθψλ κεζφδσλ. Απφ ηηο ππφινηπεο ηδηφηεηεο, εθείλε πνπ κπνξεί λα 

βειηησζεί απνηειεζκαηηθά δηά ηεο γελεηηθήο νδνχ είλαη ε πνιπδπκία θαηά βάζε θαη ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ ε γνληκφηεηα, ελψ αληίζεηα ε βησζηκφηεηα ησλ ακλψλ παξνπζηάδεη πνιχ 

κηθξή θιεξνλνκηθφηεηα θαη πνιχ δχζθνια επνκέλσο δηαζηαπξψλεηαη δηά ηεο γελεηηθήο νδνχ 

(Λάγθα, 2005). 

Βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο αλάπηπμεο κε επηινγή: Ο .Κ. ηεο ηαρχηεηαο αλάπηπμεο είλαη 

ζρεηηθά κέηξηνο θαη ε ηηκή ηνπ παξαιάζζεη κέρξη έλα βαζκφ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Άξα, ε αηνκηθή επηινγή δελ είλαη ηφζν απνηειεζκαηηθή φζν ε απνγνληθή 

επηινγή. ηελ πεξίπησζε ηεο απνγνληθήο επηινγήο, ηα αξζεληθά πνπ πξφθεηηαη λα ππνζηνχλ 

ηνλ έιεγρν πξέπεη πξνεγνπκέλσο λα έρνπλ επηιερηεί κε βάζε ηηο αηνκηθέο ηνπο απνδφζεηο 

φζνλ αθνξά ηελ ηαρχηεηα αλάπηπμεο. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα νρείεο ζε 20-30 

πξνβαηίλεο. Μεηά απφ 10 κήλεο πεξίπνπ (5 κήλεο εγθπκνζχλε + 100 κέξεο αλάπηπμεο ησλ 

ακλψλ + 50 κέξεο γηα επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ) εμάγεηαη ν δείθηεο γελεηηθήο 

αμίαο γηα θάζε ηξάγν. Ζ φιε δηαδηθαζία απαηηεί ιηγφηεξν ρξφλν ζε ζρέζε κε ηνλ ππνινγηζκφ 

ησλ δεηθηψλ γάιαθηνο ή πνιπδπκίαο. Σα πξνβιήκαηα φκσο πνπ πξνθχπηνπλ θαη εδψ δε 

ιείπνπλ, φπσο: ην γεγνλφο φηη ε ηαρχηεηα αλάπηπμεο εμαξηάηαη απφ πνιπάξηζκνπο 

παξάγνληεο κε γελεηηθνχο (ρξνληά, επνρή, ειηθία ησλ αηγψλ, ζπλζήθεο εθηξνθήο θιπ.), 

επεξεάδεη ηελ αμία θαη ηελ αληηπξνζσπεπηηθφηεηα ησλ δεηθηψλ. Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

δεηθηψλ επηβάιιεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο απνδφζεηο φισλ ησλ απνγφλσλ αλ είλαη 

δπλαηφλ. Αθφκε ππάξρνπλ εμηζψζεηο (νη νπνίεο πξνέθπςαλ κεηά απφ έξεπλεο εηψλ) γηα ηνλ 

ηειηθφ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ, φπνπ ιακβάλεηαη ππφςε έλαο κεγάινο αξηζκφο απφ ηνπο 

παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηαρχηεηα αλάπηπμεο (Λάγθα, αηγνπξνβαηνηξνθία 2005). 

Βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο αλάπηπμεο κε δηαζηαχξσζε: Ζ ρξεζηκνπνίεζε θξηψλ 

κεγαιφζσκσλ θπιψλ ζε δηαζηαπξψζεηο κε ληφπηεο θπιέο, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

ηαρχηεηαο αλάπηπμεο ησλ παξαγφκελσλ ακλψλ, απνηειεί αξθεηά δηαδεδνκέλε πξαθηηθή ζε 

πνιιέο ρψξεο (Λάγθα, 2005). 

Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζθάγηνπ: Ζ θαιχηεξε κέζνδνο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ζθάγηνπ είλαη απηή ηεο δηαζηαχξσζεο. Υξεζηκνπνηνχληαη θαη εδψ θξηνί κεγαιφζσκσλ 

θξενπαξαγσγηθψλ θπιψλ ζε επίπεδν γεληθά βηνκεραληθψλ δηαζηαπξψζεσλ. Οη παξαγφκελνη 

ακλνί δίλνπλ ζθάγηα ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα είλαη παξφκνηα κε απηή ησλ παηέξσλ ηνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βειηησηέο θξηνί. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα 

πνιπάξηζκα πεηξάκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ βηνκεραληθψλ δηαζηαπξψζεσλ είλαη ηα εμήο: 
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- Ζ ηαρχηεηα αλάπηπμεο ησλ παξαγφκελσλ ακλψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε ζσκαηηθή 

δηάπιαζε ηεο παηξηθήο θπιήο, δει. φηαλ νη ρξεζηκνπνηνχκελνη σο βειηησηέο θξηνί είλαη 

κεγαιφζσκνη ηφηε θαη ε ηαρχηεηα αλάπηπμεο είλαη κεγάιε. 

ε ζθάγηα ηνπ ίδηνπ βάξνπο, ε αλαινγία ζε ζθειεηηθφ, κπηθφ θαη ιηπψδε ηζηφ 

επεξεάδεηαη απφ ηελ παηξηθή θπιή. 

- Οη δηαζηαπξσκέλνη ακλνί έρνπλ πην θνληά νζηά ζε ζρέζε κε ηα ληφπηα. 

- Μπνξνχκε λα θάλνπκε δηαζηαχξσζε ζε δχν επίπεδα φηαλ ζέινπκε λα ζπλδπάζνπκε 

ηελ πςειή πνιπδπκία κε κηα πςειή ηαρχηεηα αλάπηπμεο θαη πνηφηεηα ζθάγηνπ (Λάγθα, 

2005). 

 

 

9.4 Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ ζθάγηνπ 

 

Μεηά απφ έξεπλεο εηψλ βξέζεθε φηη ε θαιχηεξε κέζνδνο βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ 

ζθάγηνπ είλαη απηή ηεο δηαζηαχξσζεο. Όπσο θαη γηα ηε βειηίσζε ηεο ηαρχηεηαο αλάπηπμεο, 

ρξεζηκνπνηνχληαη θξηνί κεγαιφζσκσλ θξενπαξαγσγηθψλ θπιψλ ζε επίπεδν βαζηθά 

βηνκεραληθψλ δηαζηαπξψζεσλ. Οη παξαγφκελνη ακλνί δίλνπλ ζθάγηα ησλ νπνίσλ ε πνηφηεηα 

είλαη παξφκνηα κε απηή ησλ παηέξσλ ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο βειηησηέο θξηνί. 

αλ ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηα πνιπάξηζκα πεηξάκαηα ζηνλ ηνκέα ησλ 

βηνκεραληθψλ δηαζηαπξψζεσλ είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ ηαρχηεηα αλάπηπμεο ησλ παξαγφκελσλ ακλψλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε 

ζσκαηηθή δηάπιαζε ηεο παηξηθήο θπιήο, δειαδή φηαλ νη ρξεζηκνπνηνχκελνη σο 

βειηησηέο θξηνί είλαη κεγαιφζσκνη ηφηε θαη ε ηαρχηεηα αλάπηπμεο είλαη κεγάιε. 

 Οη δηαζηαπξσκέλνη ακλνί έρνπλ πην θνληά νζηά ζε ζρέζε κε ηνπο εληφπηνπο. 

 Μπνξνχκε λα θάλνπκε δηαζηαχξσζε ζε δχν επίπεδα φηαλ ζέινπκε λα 

ζπλδπάζνπκε ηελ πςειή πνιπδπκία κε κία πςειή ηαρχηεηα αλάπηπμεο θαη 

πνηφηεηα ζθάγηνπ, ζ’έλα ζρήκα παξφκνην κε ην παξαθάησ (Λάγθα, 2005). 

 

10. πρλόηεξα εκθαληδόκελεο αζζέλεηεο ζηνλ λνκό Ζκαζίαο 

 

 

10.1 Λνηκώδεο πνδνδεξκαηίηηδα (Κνπηζακάξα) 

 

Απνηειεί εηδηθή αζζέλεηα ησλ αηγνπξνβάησλ. Δίλαη ρξφληα θαη αξρίδεη κε εζσηεξηθή 

θιεγκνλή ηνπ λπρηνχ πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην μεθφιιεκά ηνπ. Παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζε 

πγξέο πεξηνρέο θαη ζε πνίκληα ηα νπνία δηαηεξνχληαη ζε ρακειά θαη πγξά πνηκληνζηάζηα. 

Οθείιεηαη ζην κηθξφβην βάθηιινο ν λεθξνθφξνο, ην νπνίν θαζψο δεη ζαλ ζαπξφθπην ζηε γε, 

ζηελ θνπξηά, ζηε ζηξσκλή, εηζέξρεηαη απφ θάπνηα ηπραία πιεγή ζην άθξν ηνπ πνδηνχ ηνπ 

δψνπ, ην νπνίν ζηε ζπλέρεηα αξξσζηαίλεη θαη απφ ην πχν ην νπνίν εθθξίλεηαη απφ ηελ πιεγή 

κνιχλεηαη φιε ε ζηξσκλή θαη απφ απηή ηα γεξά δψα (Λάγθα, 2005). 

Ζ κνιπζκαηηθή πνδνδεξκαηίηηδα ζπλήζσο αξρίδεη απφ έλα λχρη ηνπ πνδηνχ θαη θαηφπηλ 

κεηαδίδεηαη θαη ζηα ηέζζεξα πφδηα. Σν δψν έρεη ππξεηφ, πνλάεη, δελ κπνξεί λα βαδίζεη 
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θαλνληθά γη’απηφ κέλεη μαπισκέλν ή πξνζπαζεί κε ηα γφλαηά φηαλ έρνπλ πξνζβιεζεί κφλνλ 

ηα κπξνζηηλά ηνπ πφδηα, ηξψεη ιίγν θαη ζπλερψο αδπλαηίδεη (Λάγθα, 2005). 

Γηα λα θαηαπνιεκεζεί απηή ε αζζέλεηα πξέπεη κφιηο γίλεη αληηιηπηή λα απνκαθξπλζνχλ 

ηα άξξσζηα δψα θαη λα απνιπκαλζνχλ φια ηα πφδηα ηνπο κε δηάιπκα θξενλίλεο ε ζεητθνχ 

ραιθνχ ζε αλαινγία 2%. Δπεηδή φκσο ην κηθξφβην δηαηεξείηαη ζπρλά θαη έλα ρξφλν κέζα 

ζην πνηκληνζηάζην, κεηά ηηο απνιπκάλζεηο ησλ δψσλ πξέπεη λα απνκαθξχλεηαη ε θνπξηά 

(Λάγθα, 2005). 

 

10.2 Δληεξνηνμηλαηκία (ηξνπκπάξα) 

 

Οθείιεηαη ζε κηθξφβην θαη δελ παξνπζηάδεη θάπνηα εκθαλή ζπκπηψκαηα. Έηζη 

εκθαλίδεηαη λα έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηειείσο μαθληθνχο ζαλάηνπο κέζα ζην πνίκλην. 

πκβαίλεη ζπρλά ηα δψα ην βξάδπ λα θαίλνληαη πγηέζηαηα θαη ην πξσί πνιιά απφ απηά λα 

βξίζθνληαη λεθξά θαη ζε θαηάζηαζε ηπκπαληζκνχ (Λάγθα, 2005). 

Ζ αζζέλεηα απηή παξνπζηάδεηαη ζπλήζσο ζην ηέινο ηνπ Φζηλνπψξνπ θαη ην Υεηκψλα, 

πεξηζζφηεξν ζε πεδηλέο παξά ζε νξεηλέο πεξηνρέο θαη επλνείηαη ππεξβνιηθά απφ θαηξφ πγξφ 

θαη ςπρξφ θαζψο θαη ηηο απφηνκεο αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Πξνζβάιιεη ζπλήζσο δψα 

θαιήο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο, ειηθίαο 1 κέρξη 3 εηψλ, θαη πεξηζζφηεξν απηά κε καιιί θαιήο 

πνηφηεηαο. Τπάξρνπλ εκβφιηα γηα ηελ πξφιεςή ηεο ηα νπνία πξέπεη λα γίλνληαη 2 θνξέο ην 

ρξφλν θαη κάιηζηα ην δεχηεξν εκβφιην 20-30 εκέξεο πξηλ ηνλ ηνθεηφ (Λάγθα, 2005). 

 

 

10.3 Μαζηίηηδεο 

 

Αλαθέξνληαη θπξίσο ζηα γαιαθηνπαξαγσγά αηγνπξφβαηα. Τπάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο 

νη νπνίεο θαη νθείινληαη ζε δηάθνξνπο κηθξννξγαληζκνχο. Δίλαη πνιχ κεηαδνηηθέο θαη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο ε κεηάδνζε γίλεηαη κε ηα ρέξηα ηνπ ακειθηή. Σν κηθξφβην εηζέξρεηαη 

απφ ηελ νπή ηεο ζειήο. Όηαλ εθδειψλεηαη ζε ήπηα κνξθή ην δψν ελψ είλαη κνιπζκέλν δελ 

παξνπζηάδεη θαλέλα ηδηαίηεξν ζχκπησκα. ε πνην βαξηά κνξθή ν καζηφο ηνπ δψνπ έρεη 

ππξεηφ, ζηελ ζπλέρεηα πξήδεηαη, ην δψν πνλά θαη ζπρλά θνπηζαίλεη απφ ηε κεξηά πνπ ν 

καζηφο έρεη πξνζβιεζεί, ελψ ην γάια παξνπζηάδεηαη αιινησκέλν. (Λάγθα, 2005). 

Οη καζηίηηδεο ζεξαπεχνληαη γεληθά κε ελδνκπτθέο θαη ελδνκαζηηθέο ελέζεηο πνπ έρνπλ 

θπξίσο ζαλ βάζε ηελ πεληθθειίλε. Γηα λα απνθερζνχλ νη καζηίηηδεο πξέπεη ην πεξηβάιινλ 

ζηαβιηζκνχ ησλ δψσλ λα δηαηεξείηαη φζν ην δπλαηφλ πην θαζαξφ θαη αλ εληνπηζζνχλ δψα 

κνιπζκέλα λα απνκαθξχλνληαη ακέζσο απφ ην πνίκλην, λα απνιπκαίλνληαη ηα 

πνηκληνζηάζηα θαη αλ ηπρφλ ζειάδνπλ ακλνεξίθηα λα απνγαιαθηίδνληαη ακέζσο. Ζ κεραληθή 

άκειμε επζχλεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ γηα ηε δεκηνπξγία καζηίηηδσλ (Λάγθα, 2005). 

 

10.4 Κνινβαθηεξηδίαζε 

 

Σν βαθηήξην Escherichia coli πνπ πξνζβάιιεη ην πεπηηθφ ζχζηεκα ησλ ακλνεξηθίσλ 

είλαη ην αίηην ηεο. Πξνδηαζέηεη ε έιιεηςε πξσηνγάιαηνο ηηο πξψηεο 12 ψξεο ηεο δσήηο ηνπ 
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λενγέλλεηνπ (ζηέξεζε αλνζνζθαηξηλψλ). Οη θαθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο ην ππεξβνιηθφ ςχρνο, 

ε πγξαζία, δξνπλ δπζκελψο, εηδηθά φηαλ ζην ζηάβιν επηθξαηνχλ ζπλσζηηζκφο ησλ δψσλ, 

πγξαζία, ξεχκαηα αέξνο θαη ρακειή ζεξκνθξαζία. Ζ δηαηξνθή ησλ κεηέξσλ παίδεη 

ζεκαληηθφ ξφιν. Ζ έιιεηςε θαξπψλ, απφηνκε αιιαγή ζηηεξεζίνπ, αβηηακηλψζεηο, έιιεηςε 

ηρλνζηνηρείσλ πξνδηαζέηνπλ ζηελ θνινβαθηεξηδίαζε (Γηαδίθηπν 3). 

Σα δψα πεζαίλνπλ μαθληθά ε παξνπζηάδνπλ έληνλε δηάξξνηα, αθπδάησζε θαη 

θαηάπησζε. πρλά παξαηεξνχκε λεπξηθά ζπκπηψκαηα απφ κεληγγίηηδα θαη θνπηζαίλνπλ 

εμαηηίαο πξνζβνιήο ησλ αξζξψζεσλ (πνιπαξζξίηηδα λενγέλλεησλ) (Γηαδίθηπν 3). 

Ωο ζεξαπεία, ν νξφο δίλεη θαιά απνηειέζκαηα κφλν ζηηο ζεςαηκηθέο κνξθέο. Σν εκβφιην 

δελ έρεη αξθεηά θαιά απνηειέζκαηα. Ζ ζεξαπεία γίλεηαη κε αληηβηνηηθά ζε ζπλδπαζκφ κε 

νξνχο, ειεθηξνιχηεο, βηηακίλεο θαη Se (Γηαδίθηπν 3). 

Άιια αίηηα πνπ πξνθαινχλ δηάξξνηεο ησλ λενγέλλεησλ ακλνεξηθίσλ είλαη νη 

αικνλέιεο, νη Παζηεξέιιεο, ηα Κακππινβαθηεξίδηα, νη ηνί, ηα θξππηνζπνξίδηα θαη 

νξηζκέλα άιια, πνπ φκσο δελ δεκηνπξγνχλ ζπρλά ζνβαξφ πξφβιεκα ζηηο εθηξνθέο 

(Γηαδίθηπν 3). 

 

10.5 Παξαθπκαηίσζε 

 

Δίλαη έλα απφ ηα πην ζπνπδαία ρξφληα λνζήκαηα ησλ αηγνπξνβάησλ. Πξνθαιεί 

ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο. Δίλαη ρξφληα λφζνο πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαιείπνπζα 

δηάξξνηα θαη πξννδεπηηθή απίζρλαλζε (Γηαδίθηπν 3). 

Σν αίηην ηεο παξαθπκαηίσζεο είλαη ην κπθνβαθηεξίδην. εκαληηθφ ξφιν ζηελ εκθάληζε 

ηεο λφζνπ παίδνπλ ε έιιεηςε ηρλνζηνηρείσλ (ζειελίνπ, αζβεζηίνπ) θαη θαθέο ζπλζήθεο 

εθηξνθήο. Έμαξζε ζηελ εθδήισζε ηεο λφζνπ ππάξρεη κεηά ηνπο ηνθεηνχο (Γηαδίθηπν 3). 

Σα δψα δηαηεξνχλ ηελ φξεμή ηνπο, νη απνδφζεηο ηνπο φκσο πέθηνπλ. Παξνπζηάδνπλ 

δηάξξνηα θαηά δηαζηήκαηα (πνιηψδε θφπξαλα.). Σα δψα αδπλαηίδνπλ απφ ηελ θαθή 

απνξξφθεζε ηνπ εληέξνπ, ζπρλά παξνπζηάδνπλ νηδήκαηα (θάησ απφ ην ζαγφλη, πγξφ ζηελ 

θνηιηαθή θνηιφηεηα). Ο ζάλαηνο έξρεηαη απφ θαρεμία (Γηαδίθηπν 3). 

Ωο πξφιεςε, ρνξεγνχκε ειήλην θαη Βηηακίλε Δ, γηα λα εληζρχζνπκε ηνλ νξγαληζκφ ηνπ 

δψνπ. Καιφ είλαη λα δίλεηαη κία θνξά ην ρξφλν. Υξεηάδνληαη θαιέο ζπλζήθεο εθηξνθήο. 

Δκβνιηαζκφο: ηηο εθηξνθέο πνπ ππάξρεη πξφβιεκα, πξέπεη λα γίλεηαη εκβνιηαζκφο ζηα δψα 

αλαπαξαγσγήο ηνλ 1
ν
 κήλα ηεο δσήο ηνπ εθ’ άπαμ. Όηαλ δηαγλσζηεί ε λφζνο, επεηδή δελ 

ππάξρεη ζεξαπεία, ηα άξσζηα δψα απνκνλψλνληαη θαη ζθάδνληαη. Ο ζηάβινο πξέπεη λα 

θαζαξίδεηαη θαη απνιπκαίλεηαη ζσζηά θαη ζπρλά (Γηαδίθηπν 3). 
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11. Ζ δηθή καο έξεπλα 

11.1 «Σαπηόηεηα» ηεο έξεπλαο 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 30 πξνβαηνηξνθηθέο κνλάδεο ηνπ Ννκνχ Ζκαζίαο. 

Μέζσ ελφο εξσηεκαηνινγίνπ έρνπλ δνζεί απαληήζεηο απφ ηνπο 30 πξνβαηνηξφθνπο ζε 

εξσηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ: 1
νλ

: ηελ εθηξνθή γεληθά θαη ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ, 2
νλ

: 

ζπγθεθξηκέλα ηελ εθηξνθή, 3
νλ

: ηε δηαηξνθή ηνπ πνηκλίνπ, 4
νλ

: ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ 

πνηκλίνπ, 5
νλ

: α) ηελ γαιαθηνπαξαγσγή, β) ηελ θξενπαξαγσγή θαη γ) ηελ εξηνπαξαγσγή ηνπ 

πνηκλίνπ, 6
νλ

: ηελ νηθνλνκηθή ζεκαζία θαη 7
νλ

 ηελ πγηεηλή ηνπ πνηκλίνπ. 

 

 

 11.2 Μέζνη όξνη ηηκώλ ηεο έξεπλαο 

 

1
νλ

) ηηο γεληθέο εξσηήζεηο έρνπκε ηα εμήο: 

 

Πίλαθαο 8: Ζιηθηαθή θαηάηαμε ησλ πξνβαηνηξφθσλ. 

Ζιηθία   

18-29 εηψλ 1 πξνβαηνηξφθνο 3% 

30-39 εηψλ 5 πξνβαηνηξφθνη 17% 

40-49 εηψλ 8 πξνβαηνηξφθνη 27% 

50-65 εηψλ 12 πξνβαηνηξφθνη 40% 

≥66 εηψλ 4 πξνβαηνηξφθνη 13% 

χλνιν 30 πξνβαηνηξφθνη 100% 

Παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξνη πξνβαηνηξφθνη έρνπλ ειηθίεο άλσ ησλ 40 εηψλ, πνπ 

δείρλεη φηη κε ηηο δεδνκέλεο ζπλζήθεο (νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο) αξθεηνί λένη ζηξέθνληαη 

ζε άιια επαγγέικαηα εθφζνλ δελ επηζπκνχλ λα «ξηζθάξνπλ» κε ηε δεκηνπξγία λέσλ 

θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ. Αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρνπλ ήδε εθηξνθέο νη 

νπνίεο δελ απνθέξνπλ αξθεηφ θέξδνο (κηθξφηεξεο εθηξνθέο), νη λένη πνπ επελδχνπλ ζηηο 

ζπνπδέο ηνπο, δελ επηζπκνχλ λα ζπλερίζνπλ ηηο εθηξνθέο ησλ γνλέσλ ηνπο, ζπλεπψο θαη 

θαηαιήγνπλ ζε πηζαλή πψιεζε ηεο ηδησηηθήο επηρείξεζήο ηνπο. 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ πξνβαηνηξφθσλ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 9. 

 

Πίλαθαο 9: Μνξθσηηθφ επίπεδν ησλ πξνβαηνηξφθσλ. 

Γεκνηηθφ 10 πξνβαηνηξφθνη 33% 

Γπκλάζην 10 πξνβαηνηξφθνη 33% 

Λχθεην 5 πξνβαηνηξφθνη 17% 

ΑΔΗ 5 πξνβαηνηξφθνη 17% 

χλνιν 30 πξνβαηνηξφθνη 100% 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ην κνξθσηηθφ επίπεδν ησλ παξαγσγψλ δελ μεπεξλάεη ην 

γπκλάζην θαη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη πεξηζζφηεξνη θηελνηξφθνη πνπ αζρνινχληαη 

κε ηηο πξνβαηνηξνθηθέο κνλάδεο είηε ηηο θιεξνλφκεζαλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο, είηε ηηο 

δεκηνχξγεζαλ νη ίδηνη κε ζθνπφ ηελ βειηίσζή ησλ θνπαδηψλ χζηεξα απφ θαηάιιειεο 
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δηαζηαπξψζεηο. Απφ ηα δεδνκέλα απηά, θαίλεηαη φηη νη κηθξέο κνλάδεο ηίλνπλ πξνο 

εμαθάληζε, ελψ νη κεγαιχηεξεο κνλάδεο είλαη εθείλεο πνπ ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηα 

πεξηζζφηεξα θέξδε. 

 

Σν ηζηνξηθφ ησλ εθηξνθψλ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 10. 

 

Πίλαθαο 10: Ηζηνξηθφ ησλ εθηξνθψλ. 

Σηο ζπλερίδνπλ απφ ηνπο γνλείο 16 εθηξνθέο 53% 

πλερίδνπλ απφ παππνχδεο 9 εθηξνθέο 30% 

πλερίδνπλ απφ ζείνπο 2 εθηξνθέο 7% 

Σελ αγφξαζαλ νη ίδηνη 2 εθηξνθέο 7% 

Σελ μεθίλεζαλ νη ίδηνη 1 εθηξνθέο 3% 

χλνιν 30 εθηξνθέο 100% 

 

 

      Οηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πξνβαηνηξόθσλ: Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

πξνβαηνηξφθσλ είλαη κέηξηα κε ιίγα θέξδε. Οη 8 απφ ηνπο 30 πξνβαηνηξφθνπο (27%) 

αζρνινχληαη θαη κε άιινπο ηνκείο ηεο γεσξγίαο, φπσο ηε βακβαθνθαιιηέξγεηα, 

ακπεινθαιιηέξγεηα, θαιιηέξγεηα ληνκάηαο θαη ηελ θαιιηέξγεηα νπσξνθφξσλ (ξνδάθηλα). 

Δπίζεο 2 απφ ηνπο 30 πξνβαηνηξφθνπο απαζρνινχληαη σο ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο (7%) 

Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ πεξηνρώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ην θνπάδη ηνπο: Οη 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ πεξηνρψλ πνπ εθηξέθνπλ ηα θνπάδηα ηνπο είλαη αξθεηά θαιέο. ηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, πξφθεηηαη γηα πεδηλέο πεξηνρέο, φπνπ γεληθά ε βφζθεζε θαη ε 

αθηίλα κεηαθίλεζεο ηνπ πνηκλίνπ, θαζηζηνχλ ζεκαληηθνχο παξάγνληεο θαιήο πγείαο ησλ 

δψσλ κε νηθνλνκηθή ζεκαζία. ηηο πεξηζζφηεξεο πξνβαηνηξνθηθέο κνλάδεο, ηα δψα έρνπλ 

αξθεηφ ρψξν λα κεηαθηλεζνχλ θαζψο θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο ην επηηξέπνπλ. 

Σν κέιινλ ησλ εθηξνθψλ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 11. 

 

Πίλαθαο 11: Σν κέιινλ ησλ εθηξνθψλ. 

Γελ γλσξίδνπλ. 15 πξνβαηνηξφθνη 50% 

Θα ηελ ζπλερίζνπλ ηα παηδηά ηνπο. 9 πξνβαηνηξφθνη 30% 

Γε ζα ηελ ζπλερίζεη θαλέλαο ή 

πηζαλφλ ζα ζβήζεη ε εθηξνθή ζηα 

ρέξηα ηνπο γεξλψληαο ηα δψα θαη 

πεζαίλνληαο. 

3 πξνβαηνηξφθνη 10% 

Θα ηελ πνπιήζνπλ. 2 πξνβαηνηξφθνη 7% 

Θα ηε δψζεη ζηνλ αλεςηφ ηνπ. 1 πξνβαηνηξφθνο 3% 

χλνιν 30 πξνβαηνηξφθνη 100% 

 

Απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, παξαηεξείηαη φηη νη κηθξφηεξεο εθηξνθέο ηείλνπλ λα 

εγθαηαιείπνληαη, εθφζνλ ην θέξδνο ζε ζρέζε κε ηα έμνδα δελ είλαη επαξθέο, θαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ δελ κπνξεί λα ζπλερίζεη ηελ θξνληίδα ησλ δψσλ είηε ιφγσ ειηθίαο, είηε 

ιφγν αλαδήηεζεο λέσλ πην θεξδνθφξσλ επηρεηξήζεσλ. πλήζσο νη εθηξνθέο πνπ ζπλερίδνπλ 

απφ γεληά ζε γεληά είλαη εθείλεο κεγαιχηεξνπ κεγέζνπο θνπαδηνχ, ζηηο νπνίεο θαη αζρνιείηαη 
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εληαηηθά ν αλζξψπηλνο παξάγνληαο αθνινπζψληαο ηηο εμειίμεηο πνπ γίλνληαη είηε γελεηηθέο, 

είηε δηαηξνθηθέο θ.ι.π 

2
νλ

) ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηελ εθηξνθή δηαπηζηψλνληαη ηα εμήο: 

Οη πεξηζζφηεξνη πξνβαηνηξφθνη ρξεζηκνπνηνχλ ηα Υηψηηθα πξφβαηα δηαζηαπξσκέλα 

είηε κε γαιιηθά Λαθφλ, είηε κε γεξκαληθά θξηάξηα Φξηζιαλδίαο. 6 εθηξνθέο φκσο 

ρξεζηκνπνηνχλ θαζαξφαηκα ηε θπιή Λαθφλ φπσο θαη ηε θπιή Άξηαο. Οη θπιέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηηο εθηξνθέο δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 12. 

 

Πίλαθαο 12: Οη θπιέο ησλ εθηξνθψλ. 

Lacaune 6 εθηξνθέο 20% 

Υηψηηθα δηαζηαπξσκέλα κε 

Lacaune 

8 εθηξνθέο 26% 

Υηψηηθα δηαζηαπξσκέλα κε 

θξηάξηα Φξηζιαλδίαο 

11 εθηξνθέο 37% 

Άξηαο Φξηζιαλδφκνξθν – Frisarta 5 εθηξνθέο                           17% 

χλνιν 30 εθηξνθέο 100% 

 

Απηφ πνπ παξαηεξείηαη απφ ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, είλαη φηη ε θπιή Λαθφλ πνπ είλαη 

κία θπιή πνπ εηζήιζε ζρεηηθά πξφζθαηα ζηελ ρψξα καο, άξρηζε λα δηαζηαπξψλεηαη κε θαιά 

απνηειέζκαηα κε ηηο δηθέο καο θπιέο, ζεκάδη πνπ δείρλεη φηη ζην κέιινλ, ίζσο ππάξμεη 

πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ παξαγσγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ κέζσ θαηάιιεισλ δηαζηαπξψζεσλ. 

Ζ θπιή Φξηδάξηαο, πνπ είλαη κία ζπλζεηηθή θπιή θαη κφιηο ην 1999 θαζηεξψζεθε ην 

Γελεαινγηθφ ηεο Βηβιίν, έρεη ζηαζεξνπνηεζεί θαη πξνζαξκφδεηαη άξηζηα ζηηο δψλεο ηεο 

Άξηαο θαη ηεο Πξέβεδαο, αιιά φκσο βιέπνπκε φηη επεθηείλεηαη θαη ζε επξχηεξεο πεξηνρέο 

φπσο παξαηεξείηαη θαη ζηνλ Ννκφ Ζκαζίαο, φπνπ παξαγσγνί επελδχνπλ ζηελ ζπγθεθξηκέλε 

θπιή. 

Σν κέγεζνο ησλ εθηξνθψλ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 13 

Πίλαθαο 13: Μέγεζνο ησλ εθηξνθψλ. 

1-20 πξφβαηα - - 

21-50 πξφβαηα - - 

51-100 πξφβαηα 3 εθηξνθέο 10% 

101-200 πξφβαηα 2 εθηξνθέο 7% 

201-300 πξφβαηα 10 εθηξνθέο 33% 

≥300 πξφβαηα 15 εθηξνθέο 50% 

χλνιν 30 εθηξνθέο 100% 

 

χλνιν δψσλ: 7922 . Πξνβάησλ: 8775, Κξηψλ: 237 
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Οη ηνπνζεζίεο ησλ κνλάδσλ θαη ην ζχλνιν ησλ δψσλ πνπ εθηξέθνληαη αλά πεξηνρή 

δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 14: 

Πίλαθαο 14: Σνπνζεζίεο/ζχλνιν δψσλ. 

Κνηλφηεηα Γήκνο Δθκεηαιιεχζεηο Αξηζκφο δψσλ Αξηζκφο % 

ζπλφινπ 

Βέξνηα Βεξνίαο 7 2002 25% 

Κσζηνρψξη Βεξνίαο 2 512 7% 

Αγία Μαξίλα Βεξνίαο 1 102 1% 

Σξηπφηακνο Βεξνίαο 3 842 11% 

Κνπινχξα Απνζηφινπ 

Παχινπ 

1 88 1% 

Μαθξνρψξη Απνζηφινπ 

Παχινπ 

4 830 10% 

Άγηνο Γεψξγηνο Γνβξά 5 1395 18% 

Παηξίδα Γνβξά 1 106 1% 

ηαπξφο Αληηγνληδψλ 4 1000 13% 

Σξίινθνο Γνβξά 2 1045 13% 

χλνιν  30  100% 

 

χκθσλα κε ην πξφγξακκα Καιιηθξάηεο, φινη νη δήκνη ζπγρσλεχηεθαλ, θαη πιένλ 

ζπγθαηαιέγνληαη ζε έλαλ δήκν, ην δήκν Βεξνίαο. 

Αξηζκόο αηόκσλ πνπ απαζρνινύληαη ζηηο εθηξνθέο: Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ 

απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθηξνθή θαζφιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη 2 άηνκα 

γηα ηηο 15 εθηξνθέο, 3 άηνκα γηα ηηο 10 εθηξνθέο, 4 άηνκα γηα 4 εθηξνθέο,  θαη 1 άηνκν γηα  

κία εθηξνθή. 

ηηο πεξηφδνπο αηρκήο, δειαδή ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο 10 εθηξνθέο πξνζζέηνπλ 

αθφκα 1 άηνκν (δειαδή γίλνληαη 3) ην νπνίν βνεζάεη ζηελ άκειμε, 15 εθηξνθέο παξακέλνπλ 

κε 2 άηνκα φιν ην ρξφλν, 4 εθηξνθέο έρνπλ φιν ηνλ ρξφλν 4 άηνκα θαη 1 εθηξνθή απμάλεη ηα 

άηνκα ηεο απφ 1 ζε 2. 

Βνζθήζηκε έθηαζε πνπ ρξεζηκνπνηνύλ: Ζ βνζθήζηκε έθηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο πξνβαηνηξφθνπο είλαη πεδηλή. Σν ρεηκψλα, θξαηάλε ηα δψα 

ζηαβιηζκέλα ηνλ πεξηζζφηεξν θαηξφ, πνπ νη ζπλζήθεο δελ επηηξέπνπλ ηε βφζθεζε. 

Οη εθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πξνβαηνηξφθνη, θαίλνληαη ζηνπο παξαθάησ πίλαθεο: 

 

Πίλαθαο 15: Οη ρξεζηκνπνηνχκελεο βνζθήζηκεο εθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

πξνβαηνηξφθνη. 

Δλνηθηαδφκελε 9 30% 

Κνηλνηηθή-δεκνζίνπ 8 27% 

Ηδηφθηεηε 1 3% 

πλδπαζκφο ησλ παξαπάλσ 12 40% 

χλνιν 30 100% 

 

Παξαηεξείηαη φηη νη πεξηζζφηεξεο βνζθήζηκεο εθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη 

πξνβαηνηξφθνη, είλαη ζπλδπαζκφο ελνηθηαδφκελσλ, θνηλνηηθψλ-δεκνζίνπ, θαη ηδηφθηεησλ 

εθηάζεσλ. 
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Πίλαθαο 16: Οη βνζθήζηκεο εθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πξνβαηνηξφθνη. 

Ξερσξηζηή βνζθήζηκε έθηαζε 

ρεηκψλα-θαινθαίξη 

13 43% 

Σελ ίδηα 17 57% 

χλνιν 30 100% 

 

Ζ βνζθήζηκε έθηαζε ζε ζηξέκκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πξνβαηνηξφθνη αθνινπζεί 

ζηνλ πίλαθα 17. 

 

Πίλαθαο 17: Οη βνζθήζηκεο εθηάζεηο (ζηξέκκαηα) πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη πξνβαηνηξφθνη. 

<10 - - 

11-50 4 13% 

51-100 8 27% 

≥101 18 60% 

χλνιν 30 100% 

 

Δγθαηαζηάζεηο θαη πιηθά θαηαζθεπήο ησλ εθηαηαζηάζεσλ: Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο πξνβαηνηξφθνπο ρσξίδνληαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα 

θαη κε ην κέγεζνο ηεο κνλάδαο. Οη πην ζχγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε 

κπεηφλ θαη ζηδεξνθαηαζθεπέο κε ηνχβια ή κε πάλει. (7 κνλάδεο). ηε ζπλέρεηα, θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο εγθαηαζηάζεηο, ρξεζηκνπνηείηαη ηζηκέλην θαη μπινθαηαζθεπέο κε ιακαξίλεο 

(15 κνλάδεο). ε κία κνλάδα ρξεζηκνπνηείηαη κία μπινθαηαζθεπή απφ θνιψλεο ηεο ΓΔΖ, ζε 

6 κνλάδεο ρξεζηκνπνηείηαη ζθπξφδεκα κε ηνχβια θαη θεξακίδηα, θαζψο θαη μχια κε 

ιακαξίλα. Σέινο, ζε κία κνλάδα ρξεζηκνπνηείηαη ην ξαγάδη (θπηφ πνπ βγαίλεη ζηα πνηάκηα 

θαη εκπνδίδεη ην λεξφ λα πεξάζεη) ζε ζπλδηαζκφ κε θαιάκηα, ιίγεο πέηξεο θαη ιακαξίλεο. 

Ζ κέζε παξαγσγηθφηεηα ησλ πξνβάησλ δελ είλαη ζε ζέζε λα απνζβέζεη ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα πςειέο επελδχζεηο. Γηα ην ιφγν απηφ ε θαηαζθεπή πξέπεη λα είλαη φζν ην 

δπλαηφ πην ειαθξά θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά ηα πην θηελά απφ ηα πην θαηάιιεια. Σν 

πξνβαηνζηάζην πξέπεη λα έρεη γεληθή κνξθή ππφζηεγνπ, κε ζηέγε απφ πιάθεο 

ακηαληνηζηκέληνπ. Μία απφ ηηο πιεπξέο ηνπ κπνξεί λα είλαη ηειείσο αλνηρηή θαη νη 

ππφινηπεο λα έρνπλ ζην θάησ ηκήκα ηνπο ηνίρν χςνπο 1,50 κέηξσλ επηρξηζκέλν εζσηεξηθά 

θαη εμσηεξηθά κε ιεία ηζηκεληνθνλία. Σν επάλσ ηκήκα ησλ θιεηζηψλ πιεπξψλ κπνξεί λα 

θξαρηεί κε πιηζάξηα, ηζηκεληνπιηζάξηα, πιάθεο απφ ακηαληνηζηκέλην, ζαλίδεο, δέκαηα 

άρπξνπ θηι. Γειαδή, πιηθά πνπ κπνξεί ν πξνβαηνηξφθνο λα ηα πξνκεζεπηεί ζηνλ ηφπν ηνπ 

θαη ζε ινγηθή ηηκή. 

ην εζσηεξηθφ δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ππνζηεξίγκαηα ηεο ζηέγεο θαζψο θαη κφληκα 

δηαρσξηζηηθά. Δπίζεο, πξέπεη λα απνθεχγεηαη ε ρξήζε κεηαιιηθψλ πιηθψλ, πνπ 

δηαβξψλνληαη γξήγνξα θαη ηα μχιηλα λα επηζηξψλνληαη κε αληηδηαβξσηηθέο νπζίεο. Σέινο, 

ηδηαίηεξε κφλσζε δελ ρξεηάδεηαη. Ζ απαηηνχκελε γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ πξνβαηνζηάζηνπ 

επέλδπζε, δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη, θαηά θεθαιή ζηεγαδφκελεο πξνβαηίλεο, ην δηπιάζην ησλ 

εηήζησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ απνδίλεη απηή. Ζ παξαγσγηθφηεηα ησλ πξνβαηηλψλ φκσο 

πνηθίιιεη, ζπλεπψο ην θφζηνο θαηαζθεπήο ησλ πξνβαηνζηάζεησλ δηαθέξεη θαηά πνιχ. 
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Ο ζηαβιηζκφο ηνπ πξνβάηνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη αλάινγα κε ηηο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο θαζψο θαη ην εθαξκνδφκελν ζχζηεκα εθηξνθήο. Οη 

δχν απηνί παξάγνληεο θαη ηδηαίηεξα νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο επεξεάδνπλ νπζηαζηηθά ηνλ 

ηχπν ηεο θαηαζθεπήο (ειαθξηά-βαξηά θαηαζθεπή). ηηο ειαθξηέο θαηαζθεπέο κπνξεί λα 

πεξηιεθζνχλ:  

 Καηαζθεπέο ηχπνπ ππφζηεγνπ, νη νπνίεο έρνπλ ζπλήζσο θαιπκκέλε κφλν ηε κία 

πιεπξά, ηε βφξεηα, θαη ηηο δχν πιάγηεο θαζφινπ ε ζηνηρεησδψο. Σηο θαηαζθεπέο 

απηέο πνιιέο θνξέο θαηαζθεπάδεη κφλνο ηνπ ν ίδηνο ν θηελνηξφθνο κε πξφρεηα 

πιηθά φπσο μχιν, θαιάκηα, ιακαξίλα θ.ι.π 

 Καηαζθεπέο κε θιεηζηέο ηηο ηξεηο πιεπξέο, εθηφο απφ ηε ζηέγε, θαη αλνηθηή ηε 

λφηηα πιεπξά. Σα πιηθά θαηαζθεπήο ηνπο είλαη ζπλήζσο πέηξα θαη ηζηκεληφιηζνη 

θαη ακηαληνιακαξίλα γηα ηε ζηέγε.  

ηηο βαξηέο θαηαζθεπέο πεξηιακβάλνληαη θαηαζθεπέο ηειείσο θιεηζηέο. Πνηκληνζηάζηα 

ηειείσο θιεηζηά ρξεηάδνληαη κφλν γηα πνιχ νξεηλέο πεξηνρέο κε βαξχ ρεηκψλα ή κε 

πξνβιήκαηα απφ επηβιαβή δψα φπσο ιχθνπο. 

 

Καλόλεο θαηαζθεπήο  ζύγρξνλνπ πξνβαηνζηάζηνπ: Γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο ζχγρξνλνπ 

πξνβαηνζηαζίνπ πνπ πξννξίδεηαη γηα κία εληαηηθή κνλάδα εθηξνθήο πξέπεη λα ηεξεζνχλ 

νξηζκέλνη θαλφλεο φπσο: 

 Ζ θαηαζθεπή πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο θπζηνινγηθέο απαηηήζεηο ησλ 

πξνβάησλ 

 Σα ρξεζηκνπνηνχκελα πιηθά λα είλαη ρακεινχ θφζηνπο 

 Ζ φιε δηαξχζκηζε ηνπ θηηξίνπ λα επηηξέπεη ηελ εχθνιε δηαθίλεζε αλζξψπσλ θαη 

κεραλψλ 

 Ζ ηνπνζεζία ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί λα είλαη θνληά ζηνλ δξφκν,γηα ηελ πην 

εχθνιε ειεθηξνδφηεζε, πδξνδφηεζε, θ.ι.π 

 Να ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα κειινληηθή επέθηαζε ηνπ θηίζκαηνο 

 Σν έδαθνο πξέπεη λα είλαη θαιά ζηξαγγηδφκελν θαη λα κελ θαηαθιχδεηαη απφ ηα 

λεξά ηεο βξνρήο 

 Να απνθεχγνληαη ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ ηα κφληκα ρσξίζκαηα θαη λα 

πξνηηκψληαη ηα θηλεηά γηα λα κπνξεί ζε θάζε ζηηγκή ν θηελνηξφθνο λα 

ρξεζηκνπνηεί ην ρψξν θαηά ηηο αλάγθεο ηνπ 

Όηαλ ππάξρεη αίζνπζα άκειμεο ε θαηαζθεπή ηεο πξέπεη λα αθνινπζεί νξηζκέλνπο 

θαλφλεο.(πιαθφζηξσζε, απνρέηεπζε, θσηηζκφο θ.ι.π) 

 

Οη απψιεηεο δψσλ ηνπ θνπαδηνχ κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 18. 

 

Πίλαθαο 18: Απψιεηεο ηνπ θνπαδηνχ κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ. 

<10 7 εθηξνθέο 23% 

11-50 16 εθηξνθέο 54% 

≥51 7 εθηξνθέο 23% 

χλνιν 30 100% 
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πληζηάηαη ζηνπο παξαγσγνχο, γηα κηθξφηεξεο απψιεηεο ηνπ θνπαδηνχ κεηά ηνλ 

απνγαιαθηηζκφ, λα ρξεζηκνπνηνχλ ηδηαίηεξν δηακέξηζκα θαη φρη θνληά κε απηφ ησλ κεηέξσλ 

ηνπο ψζηε λα κελ ηηο βιέπνπλ θαη νχηε λα αθνχλ ηα βειάζκαηά ηνπο γηα λα κελ επηηείλεηαη 

ην «ζηξεο» ηνπ απνγαιαθηηζκνχ. Δπίζεο ν παξαγσγφο ζα πξέπεη λα πξνζέρεη γηα ηπρφλ 

κεηψζεηο ηνπ βάξνπο ησλ ακλψλ θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ ζσζηή δηαηξνθή ηνπο. 

 

3
νλ

) ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε δηαηξνθή ηνπ πνηκλίνπ έρνπκε ηα εμήο: 

Δθηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα βφζθεζε: Απηέο θπκαίλνληαη απφ 500 ζηξέκκαηα 

έσο 10.000 ζηξέκκαηα. Ο κέζνο φξνο ησλ ζηξεκκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ην ρεηκψλα 

είλαη ζρεδφλ φζνο είλαη θαη ην θαινθαίξη. Οη πεξηζζφηεξνη πξνβαηνηξφθνη, ρξεζηκνπνηνχλ 

ηνλ ίδην βνζθφηνπν ρεηκψλα θαινθαίξη. (πεδηλέο πεξηνρέο). Γχν πξνβαηνηξφθνη απφ ηελ 

πεξηνρή ηνπ Σξηπφηακνπ ε νπνία είλαη νξεηλή, θαηεβάδνπλ ηα πξφβαηά ηνπο ζηνλ θάκπν 

φπνπ εθεί βφζθνπλ θαιχηεξα. Ζ θαηάζηαζε ησλ βνζθνηφπσλ είλαη κέηξηα ην ρεηκψλα 

εμαηηίαο ζπνξαδηθψλ βξνρνπηψζεσλ, ρηνληνχ ζε κεξηθέο πεξηνρέο, ή αθφκα θαη έιιεηςε 

λεξνχ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. 

Όζνλ αθνξά ηελ εκεξήζηα αθηίλα κεηαθίλεζεο ηνπ πνηκλίνπ απηή θπκαίλεηαη απφ 2 έσο 

4 ρηιηφκεηξα γηα ηνπο κηζνχο πξνβαηνηξφθνπο θαη γηα ηνπο άιινπο κηζνχο απφ 10 έσο 20 

ρηιηφκεηξα, δειαδή κπνξεί ηα δψα λα πεξπαηάλε θαη φιε ηε κέξα. 

πκππθλσκέλεο ηξνθέο: Οη 28 απφ ηνπο 30 πξνβαηνηξφθνπο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζπκππθλσκέλεο ηξνθέο. Απφ απηνχο, νη πεξηζζφηεξνη  ρξεζηκνπνηνχλ θξηζάξη, ζρεδφλ φινη 

ζηηάξη θαη πίηπξν. Άιιεο ζπκππθλσκέλεο ηξνθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη θαιακπφθη, 

βακβαθφπηηα, βξψκε. ηνλ πίλαθα 19 αλαγξάθεηαη ε πνζφηεηα ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ 

εκεξεζίσο αλά θεθαιή. 

 

Πίλαθαο 19: Πνζφηεηα ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ εκεξεζίσο αλά θεθαιή. 

301-600 g 15 εθηξνθέο 50% 

601-100 g 10 εθηξνθέο 33% 

≥1.001 g 5 εθηξνθέο 17% 

χλνιν 30 100% 

 

Οη έγθπεο πξνβαηίλεο ηξψλε ιίγν κηθξφηεξε πνζφηεηα, ελψ νη αξκεγφκελεο ιίγν 

πεξηζζφηεξε. 

 

Ζ έλαξμε ρνξήγεζεο πνζφηεηαο ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηνθεηφ 

δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 20. 

Πίλαθαο 20: Έλαξμε ρνξήγεζεο πνζφηεηαο ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ ζε ζρέζε κε ηνλ 

ηνθεηφ. 

1 κήλα πξηλ ηνλ ηνθεηφ 25 εθηξνθέο 83% 

15 κέξεο πξηλ ηνλ ηνθεηφ 5 εθηξνθέο 17% 

Με ηνλ ηνθεηφ - - 

χλνιν 30 100% 
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Ζ δηαηξνθή ζην ζηάδην ηνπ ηνθεηνχ επεξεάδεη ζεκαληηθά ην πνζνζηφ ζχιιεςεο θαη ηελ 

ηηκή σνζειαθηνξξεμίαο. πζηήλεηαη κία εληζρπκέλε δηαηξνθή (Flushing) ησλ πξνβαηίλσλ 

πεξίπνπ έλα κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ησλ νρεηψλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα απηψλ, αλάινγα κε ηε 

ζσκαηηθή θαηάζηαζε ησλ πξνβαηίλσλ. ηελ πεξίπησζε ησλ αδχλαησλ πξνβαηίλσλ, ε 

εληζρπκέλε δηαηξνθή πξέπεη λα αξρίδεη λσξίηεξα. Με απηήλ ηελ ηαθηηθή, επηηπγράλεηαη θαη 

νκαδνπνίεζε ησλ νξγαζκψλ κέρξη έλα βαζκφ. 

Γηάξθεηα ρνξήγεζεο ησλ ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθώλ: Ζ δηάξθεηα ρνξήγεζεο ησλ 

ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ θπκαίλεηαη απφ 200 έσο 250 κέξεο. Ο κέζνο φξνο πνπ ηαΐδνπλ 

είλαη 240 πεξίπνπ κέξεο ην ρξφλν ζπκππθλσκέλεο ηξνθέο. Ο κέζνο φξνο ηεο ζπλνιηθήο 

πνζφηεηαο ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθήο/πξφβαην/έηνο είλαη 200 θηιά. 

Οη 8 απφ ηνπο 30 πξνβαηνηξφθνπο ρνξεγνχλ δηθά ηνπο κίγκαηα ζπκππθλσκέλσλ 

δσνηξνθψλ, ηα νπνία αιέζνληαη θαη πξνζηίζεληαη βηηακίλεο θαη ηρλνζηνηρεία. Οη ππφινηπνη 

22 ρνξεγνχλ έηνηκα κίγκαηα εξγνζηαζίνπ (γξάθεκα 3). Ζ πνζφηεηα ησλ ηδηνπαξαγφκελσλ 

κηγκάησλ ησλ ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ θηάλεη θαηά κέζν φξν ηνπο 30 ηφλνπο. 

27% δικά τους μίγματα 

ηωοτροφών 

                                       73% ζτοιμα μίγματα ηωοτροφών 

εργοστασίου               

 
Γξάθεκα 3. Ζ πξνέιεπζε ησλ ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ. 

 

Σξφπνη ρνξήγεζεο ησλ ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ: 

- Οη 5 παξαγσγνί ηαΐδνπλ κφλν ην πξσί δειαδή ην 17%. 

- Άιινη 25 κνηξάδνπλ ηελ πνζφηεηα πξσί θαη απφγεπκα, γηα παξάδεηγκα ηαΐδνπλ 400 g ζηηο 

7 ην πξσί θαη 400 g ζηηο 7 ην απφγεπκα, αλά 12σξν. Σν πνζνζηφ απηψλ είλαη 83%. 

Υνλδξνεηδήο δσνηξνθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη από όινπο ηνπο πξνβαηνηξόθνπο: Ζ 

ρνλδξνεηδήο δσνηξνθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ φινπο είλαη ην ηξηθχιιη(κπδηθή). ηα 250 

δψα γηα παξάδεηγκα ρνξεγνχλ 1.000 κπάιεο ηξηθχιιη ην ρξφλν. Κάζε κπάια δπγίδεη 10 kg. 

Σα ππφινηπα ζξεπηηθά ζηνηρεία αλαπιεξψλνληαη βφζθνληαο έμσ. 

Υξήζε γξαζηδηνύ: Γξαζίδηα ρξεζηκνπνηνχλ νη 20 πξνβαηνηξφθνη (67%). Ο κέζνο φξνο 

ησλ ζηξεκκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ είλαη 170. 

Ζ πνζφηεηα ησλ δσνηξνθψλ πνπ αγνξάζηεθε θαηά κέζν φξν ζε εηήζηα βάζε ζε θάζε 

κία απφ ηηο 30 εθηξνθέο είλαη: 80 ηφλνη πεξίπνπ. 

 

4
νλ

) ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ πνηκλίνπ έρνπκε ηα εμήο: 
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Πξώηε νρεία πξνβαηίλσλ-θξηώλ: Ζ πξψηε νρεία ησλ ζειπθψλ (πξνβάησλ) γίλεηαη ζε 

ειηθία κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ ζε πνζνζηφ 15%, ζε ειηθία 13-18 κελψλ ζε πνζνζηφ 75%, 

θαη ζε ειηθία κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ 19 κελψλ ζε πνζνζηφ 10%. 

Ζ πξψηε νρεία ησλ αξζεληθψλ (θξηψλ) γίλεηαη ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 12 κελψλ ζε 

πνζνζηφ 21%, ζε ειηθία 13-18 κελψλ ζε πνζνζηφ 69%, θαη ζε ειηθία κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ 

19 κελψλ ζε πνζνζηφ 10%. 

Ζ θχξηα πεξίνδνο ησλ ηνθεηψλ πξαγκαηνπνηείηαη θπξίσο θαηά ηνπο κήλεο Γεθέκβξην θαη 

Ηαλνπάξην, ελψ έρνπκε γελλήζεηο θαη απφ ηνλ Φεβξνπάξην θαη κεηά ζε κηθξφηεξα πνζνζηά. 

Σν πνζνζηφ ησλ πξνβαηίλσλ πνπ γελλνχλ θαηά ηελ θχξηα πεξίνδν ησλ ηνθεηψλ αλέξρεηαη ζε 

60% (γξάθεκα 4). 
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Γξάθεκα 4. Πνζνζηά ηνθεηψλ θαηά ηελ θχξηα πεξίνδν. 

 

Σν πνζνζηφ ησλ πξνβαηίλσλ πνπ απνβάιινπλ είλαη θαηά κέζν φξν 10% ελψ ην πνζνζηφ 

ησλ πξνβάησλ πνπ δε ζπιιακβάλνπλ θαζ’φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο είλαη, επίζεο, 10%. 

Οη δείθηεο θαη ηα πνζνζηά πνιπδπκίαο ησλ εθηξνθψλ θαηά κέζν φξν: α) ζηηο 5 κνλάδεο 

πνπ εθηξέθνληαη πξφβαηα ηεο θπιήο Φξηδάξηα, ν ζπληειεζηήο πνιπδπκίαο είλαη πςειφο, 

πεξίπνπ ζην 1,8 (ζε πνζνζηφ εθθξάδεηαη σο 180%). β) ζηηο 6 κνλάδεο πνπ εθηξέθνληαη 

απνθιεηζηηθά πξφβαηα ηεο θπιήο Λαθφλ, ν ζπληειεζηήο πνιπδπκίαο είλαη 1,3-1,5%(130%-

150%), ελψ ε δηαζηαχξσζε ρηψηηθσλ πξνβάησλ κε θξηάξηα ηεο θπιήο Λαθφλ ζε 8 κνλάδεο, 

αλαβαζκίδεη ην ζπληειεζηή πνιπδπκίαο ζην 1,6-1,8%.(160%-180% γ) ζηηο 11 κνλάδεο πνπ 

εθηξέθνληαη ρηψηηθα δηαζηαπξσκέλα κε θξηάξηα αλαηνιηθήο Φξηζιαλδίαο, ε πνιπδπκία είλαη 

πςειή κε ζπληειεζηή 1,8-2 (180%-200%). Σν 55% ησλ αξληψλ είλαη δίδπκα, ην 25% 

ηξίδπκα, θαη έρνπκε θαη πεξηπηψζεηο ηεηξαδπκίαο ζε πνζνζηφ 4%. 

Ζ κέζε ειηθία παξακνλήο ησλ δψσλ ζηελ παξαγσγή είλαη: 

α) γηα ηα αξζεληθά: 5 κε 6 εηψλ ζε πνζνζηφ 83% θαη κηθξφηεξε ησλ 4 εηψλ ζε πνζνζηφ 

17%, θαη β) γηα ηα ζειπθά: 6 κε 7 εηψλ ζε πνζνζηφ 66% θαη κεγαιχηεξε ή ίζε ησλ 8 εηψλ 

ζε πνζνζηφ 34%. 

Σέινο, νξκνληθνί ρεηξηζκνί δε γίλνληαη απφ θαλέλαλ πξνβαηνηξφθν. 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΛΤΓΓΑ 

61 

Οη θπξηφηεξεο αηηίεο απνκάθξπλζεο απφ ην θνπάδη είλαη ζε πνζνζηφ 83% ε 

πξνρσξεκέλε ειηθία. Αθνινπζνχλ ζε πνζνζηφ 17% νη αζζέλεηεο (ζρήκα 3). Σν κεγαιχηεξν 

πξφβιεκα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη πεξηζζφηεξνη πξνβαηνηξφθνη είλαη ε καζηίηηδα. 

           

 Γξάθεκα 5. Οη αηηίεο απνκάθξπλζεο ησλ δψσλ απφ ην θνπάδη. 

            

Ζ επηινγή ησλ δψσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλαπαξαγσγή γίλεηαη κε βάζε ην 

επίπεδν γαιαθηνπαξαγσγήο, θαη κνξθνινγίαο ησλ πξνγφλσλ ηνπο(θαιφο καζηφο). 

Σν πνζνζηφ ησλ αξληψλ (αξζ. - ζει.) πνπ θξαηνχληαη γηα αλαλέσζε ή αγνξάδνληαη θαηά 

έηνο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ελήιηθσλ δψσλ ηνπ θνπαδηνχ δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 21. 

Πίλαθαο 21: Πνζνζηφ αξληψλ (αξζ. - ζει.) πνπ θξαηνχληαη γηα αλαλέσζε ή αγνξάδνληαη 

θαηά έηνο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ελήιηθσλ δψσλ ηνπ θνπαδηνχ. 

<15% 18 εθηξνθέο 60% 

16-20% 10 εθηξνθέο 33% 

≥21% 2 εθηξνθέο 7% 

χλνιν 30 100% 

 

Αξθεηνί πξνβαηνηξφθνη ζειάδνπλ ιίγν παξαπάλσ ηα αξληά πνπ ζα πνπιεζνχλ ή ζα 

θξαηεζνχλ γηα αλαλέσζε, θαη απηφ γίλεηαη γηα θαιχηεξε αλάπηπμε. Ζ δηάξθεηα ζειαζκνχ 

γηα ηα αξληά δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 22. 

 

Πίλαθαο 22: Γηάξθεηα ζειαζκνχ γηα ηα αξληά. 

1 κήλαο 20 εθηξνθέο 67% 

2 κήλεο 10 εθηξνθέο 33% 

χλνιν 30 100% 

 

ηηο πεξηζζφηεξεο γαιαθηνπαξαγσγηθέο εθηξνθέο, ε δηάξθεηα ζειαζκνχ ησλ αξληψλ 

είλαη πεξίπνπ 30 κέξεο. Γε ζπζηήλεηαη ν απνγαιαθηηζκφο ησλ αξληψλ λσξίηεξα γηαηί δελ 

νινθιεξψλεηαη επαξθψο ε αλάπηπμε ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο. ε θξενπαξαγσγηθέο 

εθηξνθέο, νη ακλνί πξαθηηθά ζειάδνπλ κέρξη ηε δηαθνπή ηνπ γάιαθηνο. 
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Σα πνζνζηά ζαλάησλ ησλ αξληψλ ζηνλ ηνθεηφ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 23. 

 

Πίλαθαο 23: Πνζνζηά ζαλάησλ αξληψλ ζηνλ ηνθεηφ. 

<3% 5 εθηξνθέο 17% 

4-5% 15 εθηξνθέο 50% 

≥6% 10 εθηξνθέο 33% 

χλνιν 30 100% 

 

Σα πνζνζηά ζαλάησλ ησλ αξληψλ κπνξνχλ λα κεησζνχλ εάλ ν παξαγσγφο ηεξεί 

ζπγθεθξηκέλνπο θαλφλεο θξνληίδαο ησλ πξνβαηίλσλ ζε ηνθεηφ. πλίζηαηαη νη πξνβαηίλεο 

πνπ πξφθεηηαη λα γελλήζνπλ λα κελ εμέξρνληαη ζηε βνζθή, ηνπιάρηζην ηελ ηειεπηαία 

εβδνκάδα, αιιά λα παξακέλνπλ κέζα ζην πξνβαηνζηάζην ζε ηδηαίηεξν ρψξν ν νπνίνο 

πξνεγνπκέλσο έρεη θαζαξηζζεί θαη απνιπκαλζεί, θαη έρεη ηνπνζεηεζεί θαζαξή θαη καιαθή 

ζηξσκλή. Ο πξνβαηνηξφθνο πξέπεη λα αθήλεη ηελ πξνβαηίλα λα γελλήζεη κφλε ηεο θαη λα 

κελ επεκβαίλεη λα επηζπεχζεη ηνλ ηνθεηφ παξά κφλν ζε πεξίπησζε αλάγθεο. Οη 

πεξηζζφηεξνη ηνθεηνί ζπλήζσο γίλνληαη ηελ λχρηα θαη ρξεηάδεηαη παξαθνινχζεζε ηδηαίηεξα 

ζε βειηησκέλεο θπιέο κε πςειέο πνιπδπκίεο γηαηί κπνξεί λα δεκηνπξγεζνχλ θάπνηεο 

επηπινθέο κε ηνλ ηνθεηφ. Μεηά ηνλ ηνθεηφ, ν πξνβαηνηξφθνο πξέπεη λα ειεπζεξψζεη ην 

ζηφκα θαη ηε κχηε απφ ηηο βιέλλεο θαη λα απνθφςεη ηνλ νκθάιην ιψξν. Πξέπεη λα βνεζήζεη 

ην λενγέλλεην λα ζειάζεη θαη λα εμαθξηβψζεη θαηά πφζν ε κεηέξα ηνπ ην απνδέρεηαη. ε 

πεξίπησζε πνπ ην αξλί δελ ζειάδεη φιν ην γάια ηεο κεηέξαο ηνπ γηα δηάθνξνπο ιφγνπο, 

πξέπεη ν πξνβαηνηξφθνο λα αξκέγεη ην ππφινηπν γάια, γηα λα απνθεπρζνχλ ηπρφλ 

καζηίηηδεο. 

Οη κέζνδνη απνγαιαθηηζκνχ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 24.  

 

Πίλαθαο 24: Οη κέζνδνη απνγαιαθηηζκνχ ησλ αξληψλ. 

Βίαηε 28 εθηξνθέο 93% 

ηαδηαθή 2 εθηξνθέο 7% 

χλνιν 30 100% 

 

ηηο γαιαθηνπαξαγσγηθέο εθηξνθέο, ν απνγαιαθηηζκφο γίλεηαη ζπλήζσο ζηηο 40-50 

εκέξεο, θαη είλαη απφηνκνο (βίαηνο), δειαδή νη ακλνί απνκαθξχλνληαη κηα γηα πάληα απφ ηηο 

κεηέξεο ηνπο. ηε ρψξα καο ν απνγαιαθηηζκφο ησλ ακλψλ πνπ πξννξίδνληαη γηα εκπνξία, 

ζπκπίπηεη κε ηε ζθαγή απηψλ. Οη ακλνί πνπ πξφθεηηαη λα θξαηεζνχλ γηα αλαλέσζε ηνπ 

πνηκλίνπ, θαιφ ζα είλαη λα απνγαιαθηίδνληαη ζηαδηαθά, κεηψλνληαο πξννδεπηηθά ηνλ ρξφλν 

παξακνλήο ησλ ακλψλ κε ηε κεηέξα ηνπο ζε έλα δηάζηεκα 5-10 εκεξψλ. ε θακία 

πεξίπησζε δελ πξέπεη ν απνγαιαθηηζκφο λα γίλεηαη πξηλ ηηο 30 κέξεο, γηαηί ηφηε 

νινθιεξψλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη είλαη ζε ζέζε λα ηξαθνχλ κε 

ζηεξεά ηξνθή. Με ηνλ ζηαδηαθφ απνγαιαθηηζκφ, επηηπγράλεηαη κείσζε ηνπ «ζηξεο» (πνπ 

παξαηεξείηαη ζηνλ βίαην απνγαιαθηηζκφ) θαη ζπλεπψο δελ έρνπκε απψιεηα βάξνπο νχηε 

θάκςε αλάπηπμεο. ηηο θξενπαξαγσγηθέο εθηξνθέο, νη ακλνί ζειάδνπλ κέρξη ηελ νξηζηηθή 

δηαθνπή ηνπ γάιαθηνο (ζηέξεκα ησλ πξνβαηίλσλ). 
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Σα πνζνζηά ζαλάησλ αξληψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 25. 

 

Πίλαθαο 25: Πνζνζηά ζαλάησλ αξληψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ. 

<3% 3 εθηξνθέο 10% 

4-5% 18 εθηξνθέο 60% 

≥6% 9 εθηξνθέο 30% 

χλνιν 30 100% 

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ, ν παξαγσγφο ζπλίζηαηαη λα πξνζέρεη ηα αξληά, γηα 

ηπρφλ κείσζε ηνπ βάξνπο ηνπο, θαζψο θαη ηηο πξνβαηίλεο γηα ηπρφλ αλνξεμίεο, νη πεξίεξγεο 

ζπκπεξηθνξέο. ε πεξηπηψζεηο πνπ ην αξλί γελλήζεθε πνιχ κηθξφ θαη δελ κπνξεί λα ζειάζεη 

φιν ην γάια, ή ε πξνβαηίλα παξάγεη πνιχ γάια, πξέπεη λα γίλεηαη άξκεμε ηνπ πεξίζζηνπ 

γάιαθηνο γηα λα κελ δεκηνπξγεζνχλ καζηίηηδεο θαη θαηά ζπλέπεηα πξνβιήκαηα κε ηελ 

άκειμε ησλ αξληψλ πνπ νδεγνχλ ζην ζάλαην. 

Σα πνζνζηά ζαλάησλ αξληψλ κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ δίλνληαη ζηνλ πίλαθα 26. 

 

Πίλαθαο 26: Πνζνζηά ζαλάησλ αξληψλ κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ. 

<3% 9 εθηξνθέο 30% 

4-5% 12 εθηξνθέο 40% 

≥6% 9 εθηξνθέο 30% 

χλνιν 30 100% 

 

Γηα λα κεησζνχλ ηα πνζνζηά ζαλάησλ ησλ αξληψλ κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ, ν 

παξαγσγφο, εθφζνλ έρεη απνθαζίζεη λα ζηείιεη έλαλ αξηζκφ ακλψλ γηα ζθαγή, θαιφ είλαη λα 

πεξηκέλεη πξψηα 10-15 κέξεο γηα λα απνθαηαζηαζεί ν ξπζκφο θαλνληθήο αλάπηπμεο. 

 

5
νλ

 α) ηηο εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ηε γαιαθηνπαξαγσγή ηνπ πνηκλίνπ. Ζ κέζε απφδνζε αλά 

πξνβαηίλα αλά έηνο δίλεηαη ζηνλ πίλαθα 27. 

 

Πίλαθαο 27: Μέζε απφδνζε ζε γάια αλά πξνβαηίλα αλά έηνο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ 

γάιαθηνο πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ πξνβαηνηξφθσλ. 

111-130 kg 4 εθηξνθέο 13% 

131-150 kg 8 εθηξνθέο 27% 

≥ 151 kg 18 εθηξνθέο 60% 

χλνιν 30 100% 

 

Ζ άκειμε ησλ πξνβαηίλσλ ζηηο γαιαθηνπαξαγσγηθέο εθηξνθέο, αξρίδεη ακέζσο κεηά ηνλ 

απνγαιαθηηζκφ ησλ ακλψλ θαη δηαξθεί θαηά κέζν φξν 6-7 κήλεο. Απηφ εμαξηάηαη θαηά 

θχξην ιφγν απφ ηε θπιή (ππάξρνπλ θπιέο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ πςειή εκκνλή ζηε 

γαιαθηνπαξαγσγή θαη άξα κεγάιε δηάξθεηα γαιαθηνπαξαγσγήο θαη θαηά ζπλέπεηα 

ακειθηηθήο πεξηφδνπ θαη άιιεο απφ ρακειή), απφ ηελ δηάξθεηα ζειαζκνχ (κηθξή δηάξθεηα 

ζειαζκνχ ζπλεπάγεηαη κεγαιχηεξε δηάξθεηα ακειθηηθήο πεξηφδνπ), θαη απφ ηελ επνρή 

ηνθεηνχ (ζπλήζσο πξνβαηίλεο κε φςηκνπο ηνθεηνχο αξγά ην ρεηκψλα παξνπζηάδνπλ 

κηθξφηεξε ακειθηηθή πεξίνδν). 
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Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ησλ παξαγσγψλ θαηά ηνπο 2-3 πξψηνπο κήλεο ηεο ακειθηηθήο 

πεξηφδνπ αξκέγνπλ ηξείο θνξέο αλά 24σξν, ζηε ζπλέρεηα δχν θνξέο αλά 24σξν θαη ηηο 2-3 

ηειεπηαίεο εβδνκάδεο αξκέγνπλ θάζε 2-3 εκέξεο. ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ φκσο, νη 

πξνβαηίλεο αξκέγνληαη απφ ηελ αξρή δχν θνξέο/24σξν θαη πξνο ην ηέινο ηεο ακειθηηθήο 

πεξηφδνπ κία θνξά. Δπίζεο ζε φιεο ηηο κνλάδεο ν αξηζκφο ακέιμεσλ είλαη 2 αλά 12σξν, κία 

πεξίπνπ ψξα 7 ην πξσί, θαη κία ψξα 7 ην απφγεπκα. 

Ζ άκειμε γίλεηαη ζηνπο πεξηζζφηεξνπο πξνβαηνηξφθνπο κε ην ρέξη, ελψ ειάρηζηνη 

(θπξίσο απηνί πνπ έρνπλ κνλάδεο πνπ μεπεξλνχλ ηα 1000 δψα) ρξεζηκνπνηνχλ ηελ κεραληθή 

άκειμε παξάιιεια κε ην ζηξάγγηζκα κε ην ρέξη. 

Δκπνξία ηνπ γάιαθηνο: Ζ εκπνξία ηνπ γάιαθηνο γίλεηαη ζε ηδησηηθά εξγνζηάζηα: 

ΜΔΒΓΑΛ, Κνιηφο, Μπέιιαο, Καξαγηάλλεο ηέξγηνο, Φαξκάθεο Αζηέξηνο, Υαζηνχξαο, 

γαιαθηνθνκείν Καπεηάλνο. 

 

5β) Όζνλ αθνξά ηελ θξενπαξαγσγή έρνπκε ηα εμήο: 

Σν κέζν βάξνο δηάζεζεο ζηελ αγνξά (ζε ζθάγην) θπκαίλεηαη απφ 10 έσο θαη 16kg. 

Ζ πνηφηεηα ηνπ ζθαγίνπ, εθηηκάηαη απφ ηελ αλαινγία ζε κχεο, ιίπνο θαη νζηά θαζψο 

επίζεο θαη απφ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ζε επγελή κπψδε ηεκάρηα. Όπσο αλαθέξεηαη ζην 

θεθάιαην 6.2.2(ζει 29) ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο δηαηξηβήο, ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη 

ζθαγίσλ, θαη κέζνδνη παξαγσγήο απηψλ. Οη ακλνί γάιαθηνο (ειηθία 30-50 εκέξεο) ζήκεξα 

απνδίδνπλ ζθάγηα 8-11 θηιψλ, κε απφδνζε ζθάγηνπ κεηαμχ 57-63%. Ο ακλφο 100 εκεξψλ 

(90-120 εκέξεο) έρνπλ απφδνζε ζθάγηνπ 48-55% κε ηθαλνπνηεηηθή δηάπιαζε θαη κέηξηα 

εκπινπηηζκέλα ζε ιίπνο. Σν δπγνχξη(κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 

πξψηνπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ) έρεη παξαγφκελν ζθάγην 12-20 θηιψλ κε πνηφηεηα ζθαγίνπ 

αλάινγα δηαηξνθήο. Σέινο ηα ζθάγηα ελήιηθσλ δψσλ, κε απφδνζε ζθαγίνπ 45-50% πεξίπνπ 

κε θαηψηεξε πνηφηεηα ζθάγηνπ. 

Σν θξέαο δίλεηαη ζε εηαηξίεο φπσο: Υαηδεκαζνχξαο θαη ία Ο.Δ, θαη ζε θξενπσιεία 

φπσο: Αληψλεο, Κεραγηάο, Μπνπληδφιαο, Γνχζηνο Αληψληνο 

 

5γ) Όζνλ αθνξά ηελ εξηνπαξαγσγή έρνπκε ηα εμήο: 

Απφ ηνπο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ 

εξίνπ/πξφβαην/έηνο είλαη ν γελφηππνο απηνχ. Έηζη ελψ νη κηθξφζσκεο γαιαθηνπαξαγσγηθέο 

πξνβαηίλεο απνδίδνπλ πεξίπνπ 800-1000 γξ. πεξίπνπ καιιί ζε θάζε θνχξεκα, ε θπιή 

Merinos ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ην καιιί ην νπνίν ζεσξείηαη άξηζηεο πνηφηεηαο, 

απνδίδεη 7 θηιά. 

Απφ ηηο 30 κνλάδεο ζηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθε ε έξεπλα, θαλέλαο δελ εθηξέθεη 

θπιέο απνθιεηζηηθά γηα ην καιιί. Έλαο πξνβαηνηξφθνο δίλεη ην καιιί ζε έκπνξν 

ζηξσκάησλ, ελψ ζηνπο ππφινηπνπο ην καιιί ε δίλεηαη ρσξίο πιεξσκή ε πεηηέηαη. Ζ επνρή 

ηνπ θνπξέκαηνο ζε φινπο ηνπο παξαγσγνχο είλαη ηνλ Μάτν. 

ε φιεο ηηο κνλάδεο γηα ην θνχξεκα ρξεζηκνπνηείηαη ην ςαιίδη, ελψ ζηηο κεγάιεο κνλάδεο 

φπσο ηνπ θχξηνπ Φνπληαιή ρξεζηκνπνηείηαη θαη ςαιίδη θαη θνπξεπηηθή κεραλή. 
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6
νλ

) Οη εξσηήζεηο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο αθνξνχλ: 

Σηο ηηκέο πνπ πνπιάλε νη πξνβαηνηξφθνη: 

 Σηκή γάιαθηνο 0,90 επξψ αλά kg. 

 Σηκή θξέαηνο αξληνχ 7 επξψ αλά kg 

 Tηκή θξέαηνο δπγνπξηνχ 6 επξψ αλά kg 

 Σηκή θξέαηνο ειηθησκέλνπ δψνπ 2 επξψ αλά kg. 

 Σν καιιί ησλ δψσλ, πσιείηαη ζε ρακειή ηηκή, 0,20-0,40 επξψ αλά kg. 

 Οη ηηκέο ησλ δψσλ πνπ δίλνπλ δσληαλά είλαη: ακλάδαο έηνηκεο γηα νρεία 90 επξψ αλά 

δψν, ελήιηθεο πξνβαηίλαο 130 επξψ αλά δψν, θξηνχ 160 επξψ αλά δψν.  

 

Σηο ηηκέο πνπ αγνξάδνπλ ηηο ρξεζηκνπνηνχκελεο ή ρνλδξνεηδείο ηξνθέο: 

 Μεδηθή 0,15 επξψ αλά kg. 

 Βακβαθφπηηα 0,25 επξψ αλά kg. 

 ίηνο-θξηζή-θαιακπφθη 0,20 επξψ αλά kg. 

 Έηνηκεο δσνηξνθέο πξνβάησλ 0,30 επξψ αλά kg. 

 Έηνηκεο δσνηξνθέο αξληψλ 0,30 επξψ αλά kg. 

 

Σα έζνδα ησλ πξνβαηνηξφθσλ πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ην γάια θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην 

θξέαο, ελψ ηα έμνδά ηνπο απφ ην θφζηνο ησλ δσνηξνθψλ. 

α) Όζνη έρνπλ γχξσ ζηα 200 δψα ηα έζνδά ηνπο είλαη πεξίπνπ: 

 Απφ ην γάια 12.000 επξψ/έηνο. 

 Απφ ην θξέαο ηνπ αξληνχ 5.000 επξψ/έηνο. 

 Σν θξέαο ησλ ειηθησκέλσλ δψσλ ηνπο απνθέξεη άιια 1.000 επξψ/έηνο. 

 Όια ηα ππφινηπα  (ακλάδεο γηα νρεία, ελήιηθεο πξνβαηίλεο, θξηνί) άιια 1.000 επξψ 

πεξίπνπ/έηνο. 

 

Σα έμνδά ηνπο είλαη πεξίπνπ: 

 Γηα ελνίθηα βνζθήο ζηα 50 κε 60 επξψ αλά ζηξέκκα δειαδή γχξσ ζηα 1.000-2.000 

επξψ/έηνο θαηά κέζν φξν. 

 Γηα ππάιιειν, φζνη έρνπλ ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, απφ 650 επξψ ην κήλα, άξα γηα 3 

κήλεο 2.000 επξψ. 

 Γηα δσνηξνθέο 5.000 επξψ/έηνο. 

 Γηα θάξκαθα 400-500 επξψ/έηνο. 

 Γηα ζπληήξεζε εγθαηαζηάζεσλ άιια 500 επξψ/έηνο. 

Σα θέξδε γηα απηνχο είλαη απφ 6.000 έσο 10.000 επξψ εηεζίσο. 

 

β) Όζνη έρνπλ πεξίπνπ 400 δψα ηα έζνδά ηνπο είλαη πεξίπνπ: 

 Απφ γάια είλαη 16.000-18.000 επξψ. 

 Απφ θξέαο άιιεο 10.000-11.000 επξψ. 

 Όια ηα ππφινηπα ηνπο απνθέξνπλ άιιεο 2.000 επξψ πεξίπνπ. 
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Σα έμνδά ηνπο είλαη πεξίπνπ: 

 10.000-14.000 επξψ γηα δσνηξνθέο. 

 700-800 επξψ γηα θάξκαθα-εκβφιηα. 

 1.000-2.000 επξψ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

 2.000 επξψ ελνίθην/έηνο. 

Σα θέξδε γηα απηνχο είλαη 7.000 έσο 15.000 επξψ εηεζίσο. 

γ) ηηο κεγάιεο κνλάδεο άλσ ησλ 400 δψσλ ηα έζνδα απφ ην γάια μεπεξλνχλ ηηο 30.000 

επξψ(ηδηαίηεξα αλ ε θπιή πνπ εθηξέθεηαη απνδίδεη κεγάιε γαιαθηνπαξαγσγή) ην θξέαο 

αξληνχ πεξίπνπ 10.000 επξψ,ηα ελνίθηα βνζθψλ θαη θαιιηεξγεηψλ πεξίπνπ 2000 επξψ, 

ππάιιεινη 8.000 επξψ, δσνηξνθέο 20.000 επξψ,θάξκαθα πεξίπνπ 1500 επξψ. 

 

7
νλ

) Οη εξσηήζεηο γηα ηελ πγηεηλή ησλ πνηκλίσλ αθνξνχλ: 

Σα εκβόιηα πνπ γίλνληαη: Σα πην ζπλεζηζκέλα εκβφιηα πνπ γίλνληαη γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ αζζέλεηεο είλαη ην εκβφιην ηεο ζηξνπκπάξαο (εληεξνηνμηλαηκία), παξκάξαο 

(ινηκψδεο αγαιαμία). Κάπνηνη πξνβαηνηξφθνη ηδηαίηεξα ζηηο κεγαιχηεξεο κνλάδεο, θάλνπλ 

θαη άιια εκβφιηα φπσο βξνπθέιιαο,γιακπάηζαο, θαη εκβφιηα γηα θξπψκαηα. 

Σηο αζζέλεηεο: Οη θπξηφηεξεο αζζέλεηεο κε ζεηξά εκθάληζήο ηνπο είλαη: νη καζηίηηδεο 

(πην εκθαλήο ζηηο κεγάιεο κνλάδεο), δηάθνξα θξπνινγήκαηα, θάπνηα πξνβιήκαηα ζηα 

λχρηα, θαη ηέινο ζπαλίσο γιακπάηζα θαη δειεηεξίαζε. 

Σνλ θαζαξηζκό ησλ εγθαηαζηάζεώλ ηνπο: Ο θαζαξηζκφο ηεο θνπξηάο απφ ηνπο 

πεξηζζφηεξνπο είηε κία θνξά ηνλ ρξφλν, είηε θάζε 6 κήλεο. ε θάπνηεο κνλάδεο ν 

θαζαξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ην ρεηκψλα γίλεηαη αλά 20 εκέξεο κε θνπθάιηα θηπάξηα θαη 

ζβάξλα φπνπ ηξαβάλε ηελ θνπξηά. Σν θαινθαίξη αλά εβδνκάδα. ηηο κεγάιεο κνλάδεο ν 

θαζαξηζκφο γίλεηαη κε κεραλή ζπλήζσο κία θνξά ηνλ ρξφλν. 

Σα πεξηηηψκαηα ησλ πξνβάησλ απνηεινχληαη θαηά ηα 2/3 απφ ζηεξεέο νπζίεο θαη θαηά 

ην 1/3 απφ πγξά. ην πξνβαηνζηάζην, αλαθαηεχνληαη κε ηε ζηξσκλή, πνπ απνηειείηαη απφ 

ηα ππνιείκκαηα ησλ ζαλψλ θαη ηνπ άρπξνπ ησλ ηαΐζηξσλ θαζψο θαη ην άρπξν ηεο ζηξσκλήο 

ή ηα ξνθαλίδηα. Ζ ιηπαληηθή  ηθαλφηεηα ηεο θφπξνπ ησλ πξνβάησλ, απμάλεηαη ζε πεξίπησζε 

πνπ, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ παξαζίησλ θαη ησλ κηθξνβίσλ, πξνζηίζεηαη θαηά 

δηαζηήκαηα αζβέζηε θαη ππεξθσζθνξηθφ ιίπαζκα. 

Σε δηαηήξεζε ηνπ γάιαθηνο: Ζ δηαηήξεζε ηνπ γάιαθηνο γίλεηαη ζε παγνιεθάλεο γηα 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο. ε θάπνηεο κνλάδεο ρξεζηκνπνηνχλ ζηάκλεο γαιβαληδέ θαιήο 

πνηφηεηαο. 

Σηο δειεηεξηάζεηο: Γειεηεξηάζεηο έρνπλ ζπάληα ζπλήζσο απφ ξαληηζκέλα ρφξηα κε 

δηάθνξα θπηνθάξκαθα. 

Σελ πγηεηλή ησλ ρώξσλ: ηελ πγηεηλή ησλ ρψξσλ πεξηιακβάλεηαη θαιά αεξηδφκελνο 

ζηάβινο, αζβέζησκα,απνιχκαλζε, κε ρακειή πγξαζία. Σα πξφβαηα ππνθέξνπλ απφ ηα 

ςπρξά ξεχκαηα αέξα. Πεξηζζφηεξν φκσο ππνθέξνπλ απφ ηελ έιιεηςε θαζαξνχ αέξα, ηελ 

ακκσλία(πνπ παξάγεηαη ζηελ θφπξν), ηελ πγξαζία θαη ηελ πςειή ζεξκνθξαζία. Σν 

πξνβαηνζηάζην πξέπεη λα δηαζέηεη πάληνηε ζχζηεκα αεξηζκνχ, πνπ λα κπνξεί λα επηηχρεη, αλ 

ρξεηάδεηαη, αλαλέσζε ηνπ αέξα κε ξπζκφ 20-30 θπβηθά κέηξα αλά ψξα θαη πξνβαηίλα θαη λα 

κε δεκηνπξγεί ηζρπξφ ξεχκα. Σα ρξεζηκνπνηνχκελα ζπζηήκαηα αεξηζκνχ δηθαηνινγνχληαη 

ζηνπο ρψξνπο ηερηεηήο γαινπρίαο ησλ αξληψλ θαη εληαηηθήο παρχλζεσο ησλ πξψηκα 

απνγαιαθηηζκέλσλ. Ζ ζρεηηθή πγξαζία κέζα ζην πξνβαηνζηάζην πξέπεη λα θπκαίλεηαη γχξν 

ζην 60%. Κάζε πξνβαηίλα απνβάιιεη 730 ml πδξαηκψλ ηελ εκέξα. Απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηελ πγξαζία ηεο θφπξνπ, αλεβάδεη γξήγνξα ηε ζρεηηθή πγξαζία ζε πςειά επίπεδα θαη 

εμαλαγθάδεη ζην έληνλν αεξηζκφ  
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12. πκπεξάζκαηα 

 

Οη θπιέο πξνβάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ έξεπλα ζην Ννκφ Ζκαζίαο, αθνξνχλ 

δηαζηαπξψζεηο θξηψλ Αλαηνιηθήο Φξηζιαλδίαο κε Υηψηηθα πξφβαηα, δηαζηαπξψζεηο κε 

Γαιιηθά Λαθφλ, θαη ηε θπιή Φξηδάξηα (ή αιιηψο Φξηζιαλδφκνξθν πξφβαην ηεο Άξηαο). Ζ 

θπιή απηή, πεξηέρεη αίκα Αλαηνιηθήο Φξηζιαλδίαο ζε πνζνζηφ 50%, Υηαθήο θπιήο ζε 

πνζνζηφ 25%, θαη ην ππφινηπν 25% απφ ηηο αβειηίσηεο θαη βειηησκέλεο εγρψξηεο θπιέο 

αιιά θαη ηεο θπιήο αξδελίαο. 

ηηο δηαζηαπξψζεηο θπιψλ φπσο νη θξηνί Φξηζιαλδίαο κε πξνβαηίλεο εγρψξησλ θπιψλ, 

παξαηεξείηαη βειηίσζε ηεο F1 γεληάο φζνλ αθνξά ηελ γαιαθηνπαξαγσγή θαη ηελ πνιπδπκία 

ησλ εγρψξησλ θπιψλ, δειαδή νη F1 πξνβαηίλεο είραλ ελδηάκεζε γαιαθηνπαξαγσγή θαη 

πνιπδπκία ησλ δχν παηξηθψλ θπιψλ θαη αλψηεξε ησλ εγρσξίσλ, ελψ κε δηαζηαπξψζεηο 

ζπγθεθξηκέλα θξηψλ Φξηζιαλδίαο κε ηελ θπιή Υίνπ, νη πξνβαηίλεο ηεο F1 γεληάο είραλ 

ζρεδφλ ίδηα πνιπδπκία κε ηελ θπιή Υίνπ, αιιά γαιαθηνπαξαγσγή κεγαιχηεξε ηεο θπιήο 

Υίνπ θαη ηεο Φξηζιαλδηθήο θπιήο. 

Οη δηαζηαπξψζεηο ησλ θπιψλ κε ζπκκεηνρή κίαο θπιήο (φπσο ε Φξηζιαλδηθή) πέξαλ 

ηνπ 50%, έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηε γαιαθηνπαξαγσγή (κείσζε) ζηε πνιπδπκία, ζηε 

θξενπαξαγσγή (αλάινγα ησλ παξαγσγηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θπιήο). Ζ κείσζε είλαη 

αλάινγε κε ην πνζνζηφ ζην νπνίν ε θπιή (φπσο Φξηζιαλδίαο) ζπκκεηείρε ζην γνλφηππν ησλ 

δηαζηαπξσκέλσλ αηφκσλ. Απαξαίηεηε είλαη ε ζπκκεηνρή αξθεηά πςεινχ πνζνζηνχ αίκαηνο 

εγρψξηαο θπιήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο απαηηνχκελεο αληνρήο θαη πξνζαξκνζηηθφηεηαο 

ζηα παξάγσγα ησλ δηαζηαπξψζεσλ. 

Οη πεξηζζφηεξνη πξνβαηνηξφθνη ζηελ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε είλαη άλσ ησλ 50 

εηψλ. Ζ πινηνςεθία απφ απηνχο, έρνπλ θιεξνλνκήζεη ηηο πξνβαηνηξνθηθέο κνλάδεο απφ 

ηνπο γνλείο ηνπο.  

Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ πξνβαηνηξφθσλ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. 

Πνιινί απφ απηνχο, θπξίσο ζηηο κηθξφηεξνπ κεγέζνπο κνλάδεο, έρνπλ θαη άιιεο αζρνιίεο, 

φπσο είλαη ε ξνδαθηλνπαξαγσγή (νπσξνθφξα), ακπεινθαιιηέξγεηεο, βακβαθνθαιιηέξγεηεο. 

Σν κέιινλ ησλ εθηξνθψλ ζηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο είλαη αβέβαην. Με ηηο ησξηλέο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, νη πξνβαηνηξφθνη δελ γλσξίδνπλ αλ ηα έζνδά ηνπο ζα είλαη 

αλάινγα ησλ εμφδσλ ηνπο, ή ζα κεησζνχλ πεξηζζφηεξν. ε απηφ ζπκβάιεη ε γελεηηθή 

βειηίσζε ηνπ πξνβάηνπ, πνπ κε θαιχηεξεο δηαζηαπξψζεηο-δηαηξνθή-ζηαβιηζκφο θ.ι.π ζα 

ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηελ αχμεζε ηνπ θέξδνπο ησλ παξαγσγψλ, θαη ζηελ κείσζε ησλ 

εμφδσλ. 

Ζ πνιπδπκία ζηηο εθηξνθέο, φπσο θαη ε γαιαθηνπαξαγσγή, είλαη απμεκέλεο ζε ζρέζε κε 

ην παξειζφλ. ε απηφ ζπκβάιεη ην γεγνλφο φηη γίλνληαη δηαζηαπξψζεηο ζηηο εγρψξηεο θπιέο, 

κε μεληθέο θπιέο πνπ εκθαλίδνπλ βειηησκέλα γελεηηθά ραξαθηεξηζηηθά. ηελ ρψξα καο 

γίλνληαη αλεμέιεγθηεο δηαζηαπξψζεηο κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ν 

γνλφηππνο ησλ γελεψλ. 

Οη εγθαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο πξνβαηνηξφθνπο είλαη αλάινγεο ηνπ 

κεγέζνπο ησλ κνλάδσλ. ηηο κεγάιεο πξνβαηνηξνθηθέο κνλάδεο, ρξεζηκνπνηνχληαη νη βαξηέο 

θαηαζθεπέο, νη νπνίεο είλαη θαηαζθεπαζκέλεο κε κπεηφλ θαη ζηδεξνθαηαζθεπέο κε ηνχβια ή 

πάλει. ε άιιεο κνλάδεο, βαζηθφ πιηθφ θαηαζθεπήο είλαη ην μχιν (μπινθαηαζθεπέο) ην 

ηζηκέλην, θαη νη ιακαξίλεο. 

Οη ηξνθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ δηαηξνθή ησλ πνηκλίσλ, είλαη θαη 

ζπκππθλσκέλεο, θαη ρνλδξνεηδήο. Απφ ηηο ζπκππθλσκέλεο ηξνθέο πην ζπρλά 

ρξεζηκνπνηνχληαη ην θξηζάξη ην ζηηάξη θαη ην πίηπξν, ελψ απφ ηηο ρνλδξνεηδήο 

ρξεζηκνπνηείηαη ε κεδηθή. 
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Ζ κεραληθή άκειμε γίλεηαη κφλν ζηηο κεγαιχηεξεο πξνβαηνηξνθηθέο κνλάδεο. Ο αξηζκφο 

ησλ ακέιμεσλ είλαη ζπλήζσο 2 αλά 12 ψξεο, θαη πην ζπγθεθξηκέλα, πεξίπνπ ζηηο 7 ην πξσί, 

θαη ζηηο 7 ην απφγεπκα. 

Ζ πεξίνδνο ηνθεηψλ δελ είλαη πάληα ζπγθεθξηκέλε, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο φκσο γίλεηαη 

ηελ πεξίνδν Γεθέκβξηνο-Ηαλνπάξηνο.  

ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο ε αηηία απνκάθξπλζεο είλαη ην γήξαο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο 

αζζέλεηεο φπσο ε καζηίηηδα (ζηηο κεγαιχηεξεο κνλάδεο θπξίσο φπνπ είλαη δχζθνινο ν 

θαζεκεξηλφο έιεγρνο) πιήηηνπλ ηηο κνλάδεο. 

Οη ηηκέο ηνπ γάιαθηνο πνπ πνπιάλε νη πξνβαηνηξφθνη θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζην 0,90 επξψ 

ην θηιφ, ελψ ην θξέαο ηνπ αξληνχ ζηα 7 επξψ ην θηιφ. Σν καιιί δελ αμηνπνηείηαη, θαη ζε 

ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο πσιείηαη πξνο 0,20 επξψ ην θηιφ, εηδάιισο πεηηέηαη ή ραξίδεηαη. 

ηηο ζπλζήθεο πγηεηλήο πεξηιακβάλεηαη ν αεξηζκφο/θσηηζκφο/πγξαζία ελφο 

πξνβαηνζηάζηνπ. ηηο πεξηζζφηεξεο κνλάδεο δελ πιεξνχληε φιεο νη πξνυπνζέζεηο ζσζηήο 

ιεηηνπξγίαο, θπξίσο ιφγν νηθνλνκηθνχ παξάγνληα, παξφια απηά γίλνληαη νη βαζηθέο 

εξγαζίεο φπσο ην αζβέζησκα, ε απνιχκαλζε, ε ξχζκηζε πγξαζίαο, ν θαιφο 

αεξηζκφο/θσηηζκφο. Σα πξφβαηα είλαη αξθεηά επαίζζεηα ζηα ςπρξά ξεχκαηα αέξα. Δπίζεο 

είλαη επαίζζεηα ζηελ ακκσλία ηεο θνπξηάο, ηελ έιιεηςε θαζαξνχ αέξα, θαη ηηο αλεμέιεγθηεο 

δηαθπκάλζεηο ηηο ζεξκνθξαζίαο (εηδηθά ηεο πςειήο ζεξκνθξαζίαο). Ζ πγξαζία κέζα ζην 

πξνβαηνζηάζην πξέπεη λα θπκαίλεηαη γχξσ ζην 60%.  

Ο γεληθφο θαζαξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ γίλεηαη είηε κία θνξά ηνλ ρξφλν, είηε θάζε 6 

κήλεο. Σν ρεηκψλα ε θνπξηά καδεχεηαη πεξίπνπ αλά 20 εκέξεο κε θνπθάιηα, θηπάξηα θαη 

ζβάξλα, ελψ ην θαινθαίξη αλά κία εβδνκάδα. 

ηα εκβφιηα πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ησλ δηαθφξσλ αζζεληψλ, ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ην εκβφιην ηεο ζηξνπκπάξαο (εληεξνηνμηλαηκία), ηεο παξκάξαο (ινηκψδεο αγαιαμία),αιιά 

θαη δηάθνξα εκβφιηα ηνπ εκπνξίνπ ελαληίσλ θξπνινγεκάησλ. 
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13. Βηβιηνγξαθία 

13.1 Πεγέο βηβιηνγξαθηθέο 

 

 Paula Simmons & Carol Ekarius, 2004, Σν πξφβαην, Μεηάθξαζε: Ραδή Δηξήλε, 

Αζήλα 

 Γεκήηξηνο Γ. Επγνγηάλλεο, 1999, Πξνβαηνηξνθία, Θεζζαινλίθε 

 Νηθφιανο Κ. Καηζανχλεο, 1994, Δθηξνθή Μηθξψλ Μεξπθαζηηθψλ Σφκνο Α΄, 

Πξνβαηνηξνθία, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 

 Δζληθφ Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο,Ηλζηηηνχην Κηεληαηξηθψλ Δξεπλψλ 

Θεζζαινλίθεο, 1998, Διιεληθέο Φπιέο Πξνβάησλ ζην ΔΘ.Η.ΑΓ.Δ., Θεζζαινλίθε 

 Δκκαλνπήι Ρνγδάθεο, 2002, Δγρψξηεο Φπιέο Πξνβάησλ, Θεζζαινλίθε 

 Λάγθα Βαζηιηθή, Β.Θ., 2005. Αηγνπξνβαηνηξνθία. Σκήκα Εσηθήο Παξαγσγήο, 

ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα 

Θεζζαινλίθεο. Θεζζαινλίθε 

 Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο, 2010, Ννκφο Ζκαζίαο, Βέξνηα 

 

13.2 Πεγέο Γηαδηθηύνπ 

 

 www.scribd.com/doc/47993746/Γεσξγία-Κηελνηξνθία1-2011-10  (Γηαδίθηπν 2) 

 http://www.elogak.gr/(S(mwb5n4v1uulzpg55d3xxqx55))/Elogak/anaforesAigoprovio

.aspx?pagenb=20817  

 http://www.karagianni-morlet.gr/lakon_assaf.htm  

 http://kthnotrofia.pblogs.gr/astheneies-twn-aigoprobatwn.html (Γηαδίθηπν 3) 

 http://micpohling.wordpress.com/2007/04/13/world-top-15-country-on-highest-

number-of-sheep/  

 http://www.top5ofanything.com/index.php?h=d4d1ef5e  (Γηαδίθηπν 1) 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/  

 http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx  

http://www.scribd.com/doc/47993746/???????-???????????1-2011-10
http://www.elogak.gr/(S(mwb5n4v1uulzpg55d3xxqx55))/Elogak/anaforesAigoprovio.aspx?pagenb=20817
http://www.elogak.gr/(S(mwb5n4v1uulzpg55d3xxqx55))/Elogak/anaforesAigoprovio.aspx?pagenb=20817
http://www.karagianni-morlet.gr/lakon_assaf.htm
http://kthnotrofia.pblogs.gr/astheneies-twn-aigoprobatwn.html
http://micpohling.wordpress.com/2007/04/13/world-top-15-country-on-highest-number-of-sheep/
http://micpohling.wordpress.com/2007/04/13/world-top-15-country-on-highest-number-of-sheep/
http://www.top5ofanything.com/index.php?h=d4d1ef5e
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx
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14. Παξαξηήκαηα 

14.1. Παξάξηεκα Α 

 

Γειηίν Έξεπλαο 

 

Αηγνπξνβαηνηξνθηθώλ Δθκεηαιιεύζεσλ 

 

1. Δξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ εθηξνθή γεληθά θαη ζε ζρέζε κε ην πεξηβάιινλ 

 

1. Ζκεξνκελία:  ___________________________________ 

 

2. Ολνκαηεπψλπκν Δθηξνθέα:  _________________________________________________ 

 

3. Ζιηθία (έηε):  α) 18-29  β) 30-39  γ) 40-49  δ) 50-65 ε) ≥66 

 

4. Μνξθσηηθφ επίπεδν εθηξνθέα:  α) Γεκνηηθφ  β) Γπκλάζην  γ) Λχθεην  δ) ΑΔΗ 

 

5. Κνηλφηεηα/Γήκνο/Ννκφο Δθηξνθήο: ________________________________________________ 

 

6. Καηαγσγή/Ηζηνξηθφ Δθηξνθήο: ____________________________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

7. Οηθνλνκηθή Καηάζηαζε Δθηξνθέα (Άιιεο πεγέο εηζνδήκαηνο εθηφο ηεο εθηξνθήο): __________ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Κιηκαηηθέο ζπλζήθεο ησλ πεξηνρψλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην θνπάδη ηνπ: ______________________ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Μέιινλ ηεο εθηξνθήο (πνηνο ζα ηε ζπλερίζεη): ________________________________________ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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2. Δξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζπγθεθξηκέλα ηελ εθηξνθή 

 

10. Φπιή εθηξεθφκελσλ αηγψλ – πξνέιεπζε ηξάγσλ: ________________________ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

11. Μέγεζνο θνπαδηνχ:  α) <50  β) 51-100  γ) 101-200  δ) 201-300 ε) ≥301 

 

12. Αξηζκφο εθηξεθφκελσλ αηγψλ: ____________________________________________ 

 

13. Αξηζκφο εθηξεθφκελσλ ηξάγσλ: ______________________________________________ 

 

14. Αξηζκφο αηφκσλ πνπ απαζρνινχληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ εθηξνθή: 

α) θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο …………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

β) ζε πεξηφδνπο αηρκήο …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

γ) είλαη κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή ππάιιεινη; ……………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

15. Υξεζηκνπνηείηε βνζθήζηκε έθηαζε;  α) Ναη  β) Όρη 

 

16. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε βνζθήζηκε έθηαζε είλαη: 

α) Οξεηλή  β) Ζκηνξεηλή  γ) Πεδηλή  δ) πλδπαζκφο 

 

17. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε βνζθήζηκε έθηαζε είλαη: 

α) Ηδηφθηεηε  β) Δλνηθηαδφκελε  γ) Κνηλνηηθή – Γεκνζίνπ  δ) πλδπαζκφο 

 

18. Υξεζηκνπνηείηε μερσξηζηή βνζθήζηκε έθηαζε Υεηκψλα-Καινθαίξη (γηα θνπάδηα πνπ 

κεηαθηλνχληαη);  α) Ναη  β) Όρη 

 

19. Βνζθήζηκε έθηαζε (ζηξέκκαηα):  α) <10  β) 11-50  γ) 51-100  δ) ≥101 

 

20. Υξεζηκνπνηείηε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε γηα δσνηξνθέο;  α) Ναη  β) Όρη 

 

21. Ζ ρξεζηκνπνηνχκελε θαιιηεξγήζηκε έθηαζε γηα δσνηξνθέο είλαη: 

α) Ηδηφθηεηε  β) Δλνηθηαδφκελε  γ) πλδπαζκφο 

 

22. Καιιηεξγήζηκε έθηαζε γηα δσνηξνθέο (ζηξέκκαηα): 

α) <10  β) 11-50  γ) 51-100  δ) ≥101 

 

23. Δγθαηαζηάζεηο (πξφρεηξεο – ζχγρξνλεο) θαη πιηθά κε ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλεο: _______ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

24. Απψιεηεο δψσλ θνπαδηνχ κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ:  α) <10  β) 11-50  γ) ≥51 
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3. Δξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηε δηαηξνθή ηνπ πνηκλίνπ 

 

25.   

α) Ση έθηαζε ρξεζηκνπνηείηε γηα βφζθεζε (ρεηκψλα - θαινθαίξη); ……………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

β) Πνηα είλαη ε θαηάζηαζε ηνπ βνζθνηφπνπ; ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

γ) Πνηα είλαη ε αθηίλα κεηαθίλεζεο ηνπ πνηκλίνπ εκεξήζηα; …………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

26. Υνξεγείηε ζηα δψα ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθέο;  α) Ναη  β) Όρη 

 

27. Αλ Ναη, ηη είδνπο ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθέο ρξεζηκνπνηείηε; ____________________________ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

28. ε ηη πνζφηεηα ρξεζηκνπνηείηε ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθέο αλά αίγα; 

α) Έγθπεο:    α) <300 γξ.  β) 301-600 γξ.  γ) 601-1000 γξ.  δ) ≥1001 γξ. 

β) Γελλεκέλεο:   α) <300 γξ.  β) 301-600 γξ.  γ) 601-1000 γξ.  δ) ≥1001 γξ. 

γ) Αξκεγφκελεο:   α) <300 γξ.  β) 301-600 γξ.  γ) 601-1000 γξ.  δ) ≥1001 γξ. 

 

29. Απφ πφηε αξρίδεη ε ρνξήγεζε ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ ζε ζρέζε κε ηνλ ηνθεηφ; 

α) Με ηνλ ηνθεηφ  β) 15εκέξεο πξηλ  γ) έλα κήλα πξηλ 

 

30. Γηάξθεηα ρνξήγεζεο ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ – πνζφηεηα: 

α) Ζκέξεο: ………………………………………………………………………………………… 

β) πλνιηθή πνζφηεηα αλά αίγα (ζε θηιά): ………………………………………………… 

 

31. Υνξεγείηε ζηα δψα δηθά ζαο κίγκαηα ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ ή έηνηκα κείγκαηα 

εξγνζηαζίνπ; 

α) Δλήιηθα δψα:  α) δηθά κνπ  β) εξγνζηαζίνπ 

β) Δξίθηα:   α) δηθά κνπ  β) εξγνζηαζίνπ 

 

32. Σα δηθά ζαο (ηδηνπαξαγφκελα) κίγκαηα ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ: 

α) Αιέζνληαη;     α) Ναη  β) Όρη 

β) Πξνζζέηνληαη βηηακίλεο-ηρλνζηνηρεία;  α) Ναη  β) Όρη 

 

33. Πνηα είλαη ε πνζφηεηα ηδηνπαξαγφκελσλ κηγκάησλ ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ ζε εηήζηα βάζε; 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

34. Πνηνο είλαη ν ηξφπνο ρνξήγεζεο ησλ ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ (πξφγξακκα); _____________ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

35. Υνξεγείηε ζηα δψα ρνλδξνεηδείο δσνηξνθέο;  α) Ναη  β) Όρη 
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36. Αλ Ναη, ηη είδνπο ρνλδξνεηδείο δσνηξνθέο ρξεζηκνπνηείηε (κεδηθή, ελζίξσκα θιπ.); __________ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

37. Υξεζηκνπνηείηε γξαζίδηα; α) Ναη  β) Όρη  Αλ Ναη, πφζα ζηξέκκαηα; _____________________ 

 

38. Πνηα είλαη ε πνζφηεηα ησλ δσνηξνθψλ πνπ αγνξάζζεθαλ ζε εηήζηα βάζε; 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

4. Δξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ αλαπαξαγσγή ηνπ πνηκλίνπ 

 

39. Μέζε ειηθία πξψηεο νρείαο ησλ αηγψλ – ρξεζηκνπνίεζε ησλ ηξάγσλ: 

α) Αίγεο 1
ε
 νρεία ζε ειηθία   α) <12 κελψλ         β) 13-18 κελψλ     γ) ≥19 κελψλ 

β) Σξάγνη 1
ε
 νρεία ζε ειηθία   α) <12 κελψλ   β) 13-18 κελψλ   γ) ≥19 κελψλ 

 

40. Κχξηα πεξίνδνο ηνθεηψλ (αλαθέξεηαη ζην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ηνθεηψλ): 

α) Πξηλ ηηο 30 Ννεκβξίνπ  β) Γεθέκβξηνο-Ηαλνπάξηνο  γ) Φεβξνπάξηνο θαη κεηά 

 

41. Πνην είλαη ην πνζνζηφ αηγψλ πνπ γελλνχλ θαηά ηελ θχξηα πεξίνδν ηνθεηψλ; ____________ 

 

42. Πνην είλαη ην πνζνζηφ αηγψλ πνπ απνβάιινπλ; ____________ 

 

43. Πνην είλαη ην πνζνζηφ αηγψλ πνπ δε ζπιιακβάλνπλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο;  

Αξηζκφο αηγψλ ____________ . Πνζνζηφ (%) _____________ . 

 

44. Πνην είλαη ην πνζνζηφ πνιπδπκίαο ηεο εθηξνθήο; 

Αξηζκφο αηγψλ κε κνλφδπκα εξίθηα __________ . Αξηζκφο κνλφδπκσλ εξηθίσλ _________ . 

Αξηζκφο αηγψλ κε δίδπκα εξίθηα __________ . Αξηζκφο δίδπκσλ εξηθίσλ __________ . 

Αξηζκφο αηγψλ κε ηξίδπκα εξίθηα __________ . Αξηζκφο ηξίδπκσλ εξηθίσλ __________ . 

Πνζνζηφ πνιπδπκίαο (%) _____________ . 

 

45. Μέζε ειηθία παξακνλήο ζηελ παξαγσγή αξζεληθψλ θαη ζειπθψλ: 

α) Αξζεληθά:  α) <4εηψλ  β) 5-6 εηψλ  γ) ≥7 εηψλ 

β) Θειπθά:   α) <5εηψλ  β) 6-7 εηψλ  γ) ≥8 εηψλ 

 

46. Γίλνληαη νξκνληθνί ρεηξηζκνί;  α) Ναη  β) Όρη 

α) Δπνρή: ………………………………………………………………………………………… 

β) Δίδνο νπζίαο: ………………………………………………… 

γ) Σξφπνο ρνξήγεζεο: ………………………………………………… 

 

47. Πνηα είλαη ε θπξηφηεξε αηηία απνκάθξπλζεο δψσλ απφ ην θνπάδη; 

α) Γήξαο  β) Υακειή παξαγσγηθφηεηα  γ) Αζζέλεηεο  δ) ηεηξφηεηα  ε) Σξαπκαηηζκνί 

 

48. Πσο γίλεηαη ε επηινγή ησλ δψσλ αλαπαξαγσγήο (θξηηήξηα θ.ι.π.); 

………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

49. Πνηα είλαη ην πνζνζηφ ησλ εξηθίσλ (αξζεληθά, ζειπθά) πνπ θξαηνχληαη γηα αλαλέσζε ή 

αγνξάδνληαη θαη’ έηνο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ ελειίθσλ δψσλ ηνπ θνπαδηνχ; 

α) Αξζεληθά α) <15%  β) 16-20%  γ) ≥21% 

β) Θειπθά  α) <15%  β) 16-20%  γ) ≥21% 

 

50. Πνηα είλαη ε δηάξθεηα ζειαζκνχ γηα ηα εξίθηα πνπ ζα πνπιεζνχλ ή ζα θξαηεζνχλ γηα αλαλέσζε 

(κήλεο); ____________ 

Με ζρνιηαζκφ ηδηαίηεξε έκθαζε λα δνζεί ζηα εξίθηα γηα αλαλέσζε: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

51. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ζαλάησλ εξηθίσλ ζηνλ ηνθεηφ; 

α) <3%  β) 4-5%  γ) ≥6% 

 

52. Πνηα είλαη ε κέζνδνο απνζειαζκνχ (βίαηε ή ζηαδηαθή θ.ι.π.) πνπ αθνινπζείηε; ______________ 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

53. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ζαλάησλ εξηθίσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζειαζκνχ; 

α) <3%  β) 4-5%  γ) ≥6% 

 

54. Πνην είλαη ην πνζνζηφ ζαλάησλ εξηθίσλ κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ; 

α) <3%  β) 4-5%  γ) ≥6% 

 

 

 

5. Δξσηήζεηο πνπ αθνξνύλ ηελ παξαγσγή ηνπ πνηκλίνπ 

5.1. Γαιαθηνπαξαγσγή 

 

55. Μέζε απφδνζε/ αίγα/ έηνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη απηνχ πνπ θαηαλαιψλεηαη απφ ηελ 

νηθνγέλεηα): 

α) <70 kg  β) 71-90 kg  γ) 91-110 kg      δ) 111-130 kg     ε) 131-150 kg     ζη) ≥151 kg 

 

56. Μέζε δηάξθεηα ακειθηηθήο πεξηφδνπ: 

α) <5 κήλεο  β) 6-7 κήλεο  γ) ≥8 κήλεο 

 

57. Αξηζκφο ακέιμσλ/ εκέξα (αλάινγα κε ηελ επνρή – ζπλήζεηο ψξεο άκειμεο – δηάζηεκα κεηαμχ 

ηνπο): 

α) 1 θνξά  β) 2 θνξέο  γ) 3 θνξέο 

Με ζρνιηαζκφ ηδηαίηεξε έκθαζε λα δνζεί ζην αξρηθφ ζηάδην ηεο πεξηφδνπ αξκέγκαηνο: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

58. Σξφπνο άκειμεο (κε ην ρέξη ή κεραληθά): α) κε ην ρέξη  β) κεραληθά 
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59. Δκπνξία ηνπ γάιαθηνο: 

α) εξγαζηήξην β) εξγνζηάζην ζπλεηαηξηζηηθφ  γ) εξγνζηάζην ηδησηηθφ  δ) ζε ηδηψηεο   ε) 

κφλνο ηνπ 

Ολνκαηεπψλπκν θαη θίξκα εκπφξνπ ή εξγνζηαζίνπ: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5.2. Κξενπαξαγσγή 

 

60. Μέζν βάξνο δηάζεζεο ζηελ αγνξά (ζε ζθάγην): 

α) <8 kg  β) 9-10 kg  γ) ≥11 kg 

 

61. Πνηφηεηα ζθάγηνπ λεαξψλ - ελειίθσλ ζε πνζφηεηα ιίπνπο, ςαρλνχ, νζηψλ – ζρέζε κε ηε 

δηαηξνθή (πξνζσπ. απφςεηο): 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

62. Δκπνξία ηνπ θξέαηνο (ηξφπνο δηάζεζεο πξντφληνο): 

Ολνκαηεπψλπκν θαη θίξκα εκπφξνπ ή εξγνζηαζίνπ: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

5.3. Δξηνπαξαγσγή 

 

63. Πνζφηεηα καιιηνχ (εηήζηα): 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

α) Σξάγνο:   ____________________ kg. 

β) Αίγα:               ____________________ kg. 

 

64. Πνηφηεηα καιιηνχ (γεληθά): 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

65. Δκπνξία ηνπ καιιηνχ (ηξφπνο δηάζεζεο πξντφληνο): 

Ολνκαηεπψλπκν θαη θίξκα εκπφξνπ ή εξγνζηαζίνπ: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

66. Δπνρή θνπξέκαηνο – ηξφπνο (κε ςαιίδη - κεραλή): 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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6. Δξσηήζεηο νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο 

 

67. Σηκέο πξντφλησλ: 

Γάια     __________ €/kg. 

Σπξί     __________ €/kg. 

Κξέαο εξηθίνπ    __________ €/kg. 

Κξέαο βεηνπιηνχ    __________ €/kg. 

Κξέαο ειηθησκέλσλ δψσλ   __________ €/kg. 

Μαιιί     __________ €/kg. 

 

68. Σηκέο δψσλ: 

Σηκή αίγαο έηνηκεο γηα νρεία  __________ €/δψν. 

Σηκή ελήιηθεο αίγαο   __________ €/δψν. 

Σηκή ηξάγνπ   __________ €/δψν. 

 

69. Σηκέο ρξεζηκνπνηνπκέλσλ ή ρνλδξνεηδψλ ηξνθψλ: 

Μεδηθή     __________ €/kg. 

Βακβαθφπηηηα    __________ €/kg. 

Πνχιπα μεξή    __________ €/kg. 

Πνχιπα λσπή    __________ €/kg. 

ίηνο – θξηζή    __________ €/kg. 

Καιακπφθη     __________ €/kg. 

Έηνηκεο δσνηξνθέο αηγψλ       __________ €/kg. 

Έηνηκεο δσνηξνθέο εξηθίσλ  __________ €/kg. 

 

70. Δλνίθηα βνζθήο ή θαιιηεξγεηψλ: ______________ €/ζηξέκκα. 

 

71. Έζνδα απφ: 

Γάια     __________ €/έηνο. 

Σπξί     __________ €/έηνο. 

Κξέαο εξηθίνπ    __________ €/έηνο. 

Κξέαο βεηνπιηνχ    __________ €/έηνο. 

Κξέαο ειηθησκέλσλ δψσλ   __________ €/έηνο. 

Μαιιί     __________ €/έηνο. 

Αίγεο έηνηκεο γηα νρεία   __________ €/έηνο. 

Δλήιηθεο αίγεο                __________ €/έηνο. 

Σξάγνπο    __________ €/έηνο. 

Κνπξηά     __________ €/έηνο. 

 

72. Έμνδα γηα: 

Δλνίθηα βνζθψλ – θαιι/ψλ    __________ €/έηνο. 

Τπαιιήινπο    __________ €/έηνο. 

Εσνηξνθέο      __________ €/έηνο. 

Κηεληαηξηθά θάξκαθα, εκβφιηα θ.ι.π. __________ €/έηνο. 

Μεηαθίλεζε ησλ πνηκλίσλ    __________ €/έηνο. 

πληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ   __________ €/έηνο. 
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7. Δξσηήζεηο γηα ηελ πγηεηλή ηνπ πνηκλίνπ 

 

73. Δκβφιηα: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

74. Κπξηφηεξεο αζζέλεηεο – άιια πξνβιήκαηα πγηεηλήο: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

75. Καζαξηζκφο εγθαηαζηάζεσλ (πψο θαη πφηε): 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

76. Καζαξηζκφο ζθεπψλ γηα ην γάια: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

77. Γηαηήξεζε ηνπ γάιαθηνο – ηπξηψλ: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

78. Γειεηεξηάζεηο: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

79. Τγηεηλή ρψξσλ: 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΛΤΓΓΑ 

78 

14.2. Παξάξηεκα Β 

 
Δηθ. 1. Σν θνπάδη πξνβάησλ ηνπ θ. εξεκέηα ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ Σξηπφηακνπ Βεξνίαο.  

 

 
Δηθ. 2. Σν θνπάδη ηνπ θ. Υεηκψλα ζηελ πεξηνρή Αζψκαηα Βεξνίαο. 
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Δηθ. 3. Σν θνπάδη ηνπ θ. Υεηκψλα ζηελ πεξηνρή Αζψκαηα Βεξνίαο. 

 

 
Δηθ. 4. Σν θνπάδη ηνπ θ. Υεηκψλα ζηελ πεξηνρή Αζψκαηα Βεξνίαο. 
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Δηθ. 5. Σν θνπάδη ηνπ θ.  Σζηακήηξνπ ζηελ πεξηνρή Κνκλήλην Βεξνίαο. 

 

 
Δηθ. 6. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ Σξηπφηακνπ Βεξνίαο. 
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Δηθ. 7. Δμσηεξηθή φςε ηεο κνλάδαο ηνπ θ. Φνπληαιή. 

 

 
Δηθ. 8. Δμσηεξηθή φςε ηεο κνλάδαο ηνπ θ. Φνπληαιή. 
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Δηθ. 9. Κνπξνζνξφο ζηε κνλάδα ηνπ θ. Φνπληαιή. 

 

 
Δηθ. 10. Ο ρψξνο ζηαβιηζκνχ ζηε κνλάδα ηνπ θ. Φνπληαιή φπνπ ηα δψα δνπλ ζε θνηλφ ρψξν. 
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Δηθ. 11. Ο ρψξνο ζηαβιηζκνχ ζηε κνλάδα ηνπ θ. Φνπληαιή φπνπ ηα δψα δνπλ ζε θνηλφ ρψξν. 

 

 
Δηθ. 12. Ακειθηήξην ηχπνπ Caroussel ζηε κνλάδα ηνπ θ. Φνπληαιή. 
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Δηθ. 13. Ο θ. Κσλζηαληίλνο Σδήκαο. 

 

 
Δηθ. 14. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο ζην Γ.Γ. Κνπκαξηάο. 
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Δηθ. 15. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο ζην Γ.Γ. Κνπκαξηάο. 

 

 
Δηθ. 16. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θ. εξεκέηα ζηνλ Σξηπφηακν Βεξνίαο. 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΛΤΓΓΑ 

86 

 

 
Δηθ. 17. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θ. εξεκέηα ζηνλ Σξηπφηακν Βεξνίαο. 

 

 
Δηθ. 18. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θ. εξεκέηα ζηνλ Σξηπφηακν Βεξνίαο. 
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Δηθ. 19. Κνπηάβηα ηνπ θ. εξεκέηα πνπ πξννξίδνληαη γηα Σζνκπαλφζθπια ζηνλ Σξηπφηακν Βεξνίαο. 

 

 
Δηθ. 20. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θ. εξεκέηα ζηνλ Σξηπφηακν Βεξνίαο. 
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Δηθ. 21. Σν θνπάδη πξνβάησλ ηνπ θ. εξεκέηα ζηελ νξεηλή πεξηνρή ηνπ Σξηπφηακνπ Βεξνίαο.  

 

 
Δηθ. 22. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θ. Φαηνχξα ζην Κάησ Βέξκην (έιη) Βεξνίαο.  

 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΒΑΗΛΔΗΟΤ ΛΤΓΓΑ 

89 

 
Δηθ. 23. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θ. Φαηνχξα ζην Κάησ Βέξκην (έιη) Βεξνίαο.  

 

 
Δηθ. 24. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θ. Φαηνχξα ζην Κάησ Βέξκην (έιη) Βεξνίαο.  
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Δηθ. 25. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θ. Φαηνχξα ζην Κάησ Βέξκην (έιη) Βεξνίαο.  

 

 
Δηθ. 26. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θ. Φαηνχξα ζην Κάησ Βέξκην (έιη) Βεξνίαο.  
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Δηθ. 27. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θ. Φαηνχξα ζην Κάησ Βέξκην (έιη) Βεξνίαο.  

 

 
Δηθ. 28. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θ. Κίξηζνπ ζην Κάησ Βέξκην (έιη) Βεξνίαο.  
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Δηθ. 29. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θ. Κίξηζνπ ζην Κάησ Βέξκην (έιη) Βεξνίαο.  

 

 
Δηθ. 30. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θ. Κίξηζνπ ζην Κάησ Βέξκην (έιη) Βεξνίαο.  
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Δηθ. 31. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θ. Κίξηζνπ ζην Κάησ Βέξκην (έιη) Βεξνίαο.  

 

 

 
Δηθ. 32. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θ. Φνπληαιή ζην Κάησ Βέξκην (έιη) Βεξνίαο.  
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Δηθ. 33. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θ. Φνπληαιή ζην Κάησ Βέξκην (έιη) Βεξνίαο.  

 

 
Δηθ. 34. ηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο θ. Φνπληαιή ζην Κάησ Βέξκην (έιη) Βεξνίαο.  
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