
Α Λ Ε Ξ Α Ν ∆ Ρ Ε Ι Ο   Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Κ Ο Ε Κ Π Α Ι ∆ Ε Υ Τ Ι Κ Ο 
Ι ∆ Ρ Υ Μ Α 

Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ 
 

Σ Χ Ο Λ Η : Τ Ε Χ Ν Ο Λ Ο Γ Ι Α Σ   Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Α Σ 
Τ Μ Η Μ Α:  Ζ Ω Ι Κ Η Σ  Π Α Ρ Α Γ Ω Γ Η Σ 

 
 
 
 

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ∆ΙΑΤΡΙΒΗ 
 

 
ΘΕΜΑ: «ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ  ΤΩΝ 

ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΚΩΝ  ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  ΣΤΗ ΖΩΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΤΗΣ  

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.» 

 

 
 
 

 
Φ Ο Ι Τ Η Τ Η Σ : ∆ΕΜΕΡΤΖΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 
 
 

Ε Π Ι Β Λ Ε Π Ω Ν  Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ : 
 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2010 
 
 
 
 



 1

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 

Η εργασία αυτή γίνεται στα πλαίσια της Πτυχιακής µου ∆ιατριβής και σαν στόχο να 

παρουσιάσει σηµαντικές πληροφορίες σχετικά  µε την ιστορία και τις δραστηριότητες της 

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. καθώς επίσης και τους συνεργαζόµενους παραγωγούς της.  

Η εργασία χωρίζεται σε τρία µέρη: 

Στο πρώτο µέρος γίνεται µια εκτενής αναφορά σχετικά µε την ιστορία της 

γαλακτοβιοµηχανίας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. και τις δραστηριότητές της. Στη συνέχεια 

παρουσιάζονται οι συνεργαζόµενοι παραγωγοί της  και η διαχείριση των αγελαδοτροφικών  

εκµεταλλεύσεων τους.   

Στο δεύτερο µέρος παρουσιάζεται η Ζώνη Γάλακτος της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. και ποια 

άτοµα την απαρτίζουν. Επίσης, γίνεται αναφορά στους ελέγχους που πραγµατοποιούν τα 

άτοµα αυτά και τις κυρώσεις που επιβάλλουν στους αγελαδοτρόφους αν δεν συµµορφωθούν 

µε τις υποδείξεις των υπευθύνων τους. 

Στο τρίτο και τελευταίο µέρος παρουσιάζονται τα πιστοποιητικά ποιότητας και 

ασφάλειας που εφαρµόζει η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε, οι έλεγχοι που γίνονται και οι κυρώσεις που 

επιβάλλονται σε περίπτωση µη συµµόρφωσης της εταιρίας. Τέλος διατυπώνονται κάποια 

συµπεράσµατα σχετικά µε την πορεία της εταιρίας και τα µελλοντικά της σχέδια όσο αφορά 

την ανάπτυξη της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρία για τα πολύτιµα στοιχεία που µου 

παραχώρησε και ιδιαίτερα τους κυρίους Μάρτο Στέργιο και Πέσιο Ιωάννη,  επιθεωρητές της 

Ζώνης Γάλακτος της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. για το χρόνο που αφιέρωσαν και τις πολύτιµες 

πληροφορίες που µου προσέφεραν  µέσα από την εµπειρία τους στο χώρο της κτηνοτροφίας. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
              Το γάλα όπως γνωρίζουµε παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη ζωή µας. Αποτελεί την 

πρώτη τροφή του ανθρώπου αµέσως µόλις γεννηθεί. Το γάλα το καταναλώνει ο άνθρωπος για 

καλύτερη ανάπτυξη, συντήρηση, ανάρρωση από ασθένειες  κατά την εργασία υπό ανθυγιεινές 

συνθήκες, µετά από κακουχίες και το γάλα είναι ίσως η τελευταία του τροφή όταν λόγω 

κάποιας ασθένειας δεν είναι σε θέση να καταναλώσει τίποτε άλλο. Έχει υψηλή διαιτητική αξία 

περιέχοντας λίπος, πρωτεΐνη, άλατα και βιταµίνες. Επίσης, περιέχει πολλές θρεπτικές ουσίες, 

ανόργανα στοιχεία όπως Ca, P, Mg που βοηθούν στην ανάπτυξη του οργανισµού και την 

ενδυνάµωση των οστών. Αυτό το γνώριζε καλά ο άνθρωπος και από πολύ παλιά άρχισε να 

εκτρέφει ζώα όπως αγελάδες , πρόβατα, κατσίκια και βουβάλια για να καλύπτει τις ανάγκες 

του. Επειδή, όµως το αγελαδινό γάλα ήταν κοντά στις διαιτητικές απαιτήσεις του ανθρώπου 

επικράτησε έναντι των άλλων για κατανάλωση νωπού γάλακτος. Με την πάροδο των χρόνων ο 

πληθυσµός της χώρας µας άρχισε να αυξάνεται ραγδαία και κυρίως µετά το Β’ Παγκόσµιο 

Πόλεµο. Οι πόλεις εκβιοµηχανίζονταν και µεγάλωναν πληθυσµιακά µε αποτέλεσµα οι 

απαιτήσεις των ανθρώπων σε γάλα να αυξάνονται. Η κάλυψη των αγαθών και συγκεκριµένα 

του γάλακτος γίνονταν µε πρωτόγονους τρόπους και καθυστερηµένα. Τότε βλέποντας την 

κατάσταση  που επικρατούσε άρχισαν να εµφανίζονται δειλά δειλά  κάποιες µικρές εταιρίες 

που θα επεξεργάζονταν το γάλα και θα το προµήθευαν στην αγορά για την κάλυψη των 

αναγκών των καταναλωτών. Μια από αυτές τις εταιρίες ήταν η ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ που άρχισε να 

δηµιουργείται τη δεκαετία του ’50 και έφτασε σήµερα να είναι µια από τις µεγαλύτερες στην 

Ελλάδα και να εξαπλώνεται στο εξωτερικό κάνοντας εξαγωγές σε Ευρώπη, Ασία  και 

Αµερική. Παράγει διάφορα προϊόντα του γάλακτος όπως τυρί, γιαούρτι, ξινόγαλο, ρυζόγαλο, 

πλήρες και αποβουτυρωµένο γάλα τηρώντας πάντα όλες τις προδιαγραφές και τους κώδικες 

του Ε.Φ.Ε.Τ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων) που εφαρµόζονται στη χώρα µας και 

σεβόµενη πάντα  τις απαιτήσεις και τις προτιµήσεις του καταναλωτή.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 
 
1. Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ  ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.  
 

Πενήντα χρόνια και πλέον, η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. δραστηριοποιείται στην ελληνική 

γαλακτοβιοµηχανία. Από τη µικρή µονάδα διανοµής φρέσκου γάλακτος του ’50, µέχρι τη 

σηµερινή εξελιγµένη σύγχρονη Βιοµηχανική µονάδα, η διαδροµή της επιχείρησης είναι 

γεµάτη µε στάδια και σταθµούς δυναµικής πορείας. Σήµερα κατέχει την Τρίτη θέση στον 

κλάδο βιοµηχανικών γαλακτοκοµικών προϊόντων και η παραγωγική της δραστηριότητα 

επεκτείνεται συνεχώς σε νέα προϊόντα, ισχυροποιώντας την στον κλάδο των Βιοµηχανιών 

τροφίµων. 

Η ιστορία της ξεκινάει το 1950 όταν ιδρύεται η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. στη Θεσσαλονίκη. Οι 

οικογένειες των ιδρυτών Κωνσταντίνου Χατζάκου και Χρήστου Χατζηθεοδώρου, 

δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή γαλακτοκοµικών προϊόντων στο Σχολάρι της Ανατολικής 

Θράκης. Το 1952 η εταιρεία εγκαθίσταται στα Κουφάλια, περιοχή κατ’ εξοχήν γνωστή για τη 

κτηνοτροφία και το πρώτης ποιότητας γάλα της. Με αργά και σταθερά βήµατα, µε 

συστηµατικές επενδύσεις  σε τεχνολογία και ανθρώπινο δυναµικό, η µικρή µονάδα διανοµής 

φρέσκου γάλακτος της δεκαετίας του ’50 εξελίχθηκε σε µια πρωτοπόρο βιοµηχανία τροφίµων 

µε ηγετική θέση στην ελληνική και ευρωπαϊκή γαλακτοκοµία. 

Για τη διασφάλιση της ποιότητας η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. εφαρµόζει µε συνέπεια ένα 

ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης ποιότητας που καλύπτει και εγγυάται όλα τα στάδια 

παραγωγής προϊόντων, από την πρώτη ύλη και την επεξεργασία της µέχρι την τελική τους 

συσκευασία. Η υψηλή τεχνολογία και τα υπερσύγχρονα µηχανήµατα ολοκληρώνουν µε 

αλλεπάλληλους εργαστηριακούς ελέγχους τη σύνθετη και ευαίσθητη διαδικασία που 

εξασφαλίζει στον τελικό καταναλωτή µια σταθερή υψηλή ποιότητα. 

Στη συνέχεια, η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. διαθέτει ένα άρτιο οργανωµένο δίκτυο διανοµής που 

καλύπτει 22.000 µικρά και µεγάλα σηµεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Μετράει επτά 

καταστήµατα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, τη Λάρισα, την Ξάνθη, την 

Κατερίνη, τη Χαλκιδική και δύο θυγατρικές εταιρείες στο Βόλο και τα Χανιά. ∆ιαθέτει 102 

αντιπροσώπους και ένα στόλο από 580 φορτηγά ψυγεία που ενισχύουν καθηµερινά την 

παρουσία της ΜΕΒΓΑΛ σε όλη την Ελλάδα. 

Τα προϊόντα που παράγει η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. είναι γάλα πλήρες (3,5% λιπαρά) άπαχο ( 

0% λιπαρά ), ελαφρύ ( 1,5% λιπαρά ). Επίσης, παράγει σοκολατούχο γάλα topino chocoholic, 

topino chocoholic µε 0%, ξινόγαλο vita fresh, αριάνι  (1,5% λιπαρά). Επιπλέον, σηµαντικό 
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µέρος της παραγωγικής δυναµικότητας καλύπτει η παραγωγή και η συσκευασία γιαουρτιών 

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. που ξεπερνούν τους 30 τύπους παραδοσιακού και ευρωπαϊκού τύπου µε 

σταθερά υψηλή ποιότητα και σε πρωτότυπες ποικιλίες και γεύσεις.  Μερικοί τύποι γιαουρτιού 

είναι : Αγελάδας µε 3,85% λιπαρά, Παραδοσιακό µε πέτσα και πλούσια γεύση, Harmony 

στραγγιστό, Harmony µε φρούτα σε 7 γεύσεις, Dolce γιαούρτι µε κοµµάτια σοκολάτας, Only 

2% λιπαρά, Extra οικογενειακή συσκευασία, Beautiful φρουτοαναµίξεις κλπ. Τέλος, διαθέτει 

ένα σύγχρονο τυροκοµείο που δίνει µεγάλη βαρύτητα στα ελληνικά παραδοσιακά τυριά, αλλά 

εκτιµώντας και τις σύγχρονες απαιτήσεις παράγει, συσκευάζει και προσφέρει στην ελληνική 

και διεθνή αγορά περισσότερους από 15 τύπους επώνυµων τυριών: Φέτα ΜΕΒΓΑΛ, 

παραδοσιακή φέτα, κατσικίσιο τυρί ΜΕΒΓΑΛ-λευκό τυρί άλµης, αυθεντικό ΜΕΒΓΑΛ- λευκό 

τυρί άλµης, ανθότυρο – τυρί τυρογάλακτος, µανούρι – τυρί τυρογάλακτος µε προσθήκη 

αιγοπρόβειου γάλακτος και κρέµας γάλακτος , µακεδονικό – ηµίσκληρο από αγελαδινό γάλα 

κτλ. 

Η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. τα τελευταία 18 χρόνια έχει καταξιωθεί στις διεθνείς αγορές  

έχοντας αναπτύξει έντονη εξαγωγική δραστηριότητα µε σηµαντικές επιδόσεις που έφεραν το 

όνοµα της ΜΕΒΓΑΛ στην καθηµερινή ζωή εκατοµµυρίων καταναλωτών σε ολόκληρο τον 

κόσµο. Σήµερα η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. εξάγει τα προϊόντα της σε 23 χώρες σε όλο τον κόσµο ( 

Ευρώπη, Ασία, Αµερική, Αυστραλία ) µε σηµαντική την αγορά της Γερµανίας που 

αντιπροσωπεύει το 30% της εξαγωγικής δραστηριότητας της εταιρείας. 

 

1.1. ΟΙ  ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ- ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ  ΤΗΣ ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.  
 

Η  ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. τα τελευταία χρόνια έχοντας αυξήσει τις πωλήσεις της σε Ελλάδα 

και εξωτερικό προσφέροντας προϊόντα υψηλής ποιότητας και ανταποκρινόµενη άµεσα στις 

ανάγκες της αγοράς κατάφερε να γίνει µια από τις πιο ισχυρές βιοµηχανίες γάλακτος στην 

Ελλάδα και πρώτη στη Μακεδονία. 

Κάθε µέρα, όλο το χρόνο, 4.000 γαλακτοπαραγωγοί συγκεντρώνουν στις 

εγκαταστάσεις της πάνω από 400 τόνους αγελαδινού και αιγοπρόβειου γάλακτος, κάτω από 

την επίβλεψη ειδικευµένων στελεχών. Η οµάδα των επιστηµόνων της αριθµεί 97 στελέχη από 

όλες τις ειδικότητες κτηνίατροι, τεχνολόγοι τροφίµων, τεχνικοί κλπ, όλοι σε διατεταγµένη 

παρακολούθηση και έλεγχο κάθε σταδίου παραγωγής και επεξεργασίας. 

Στον τοµέα του αγελαδινού γάλακτος η ΜΕΒΓΑΛ συγκεντρώνει πάνω από 260 τόνους 

γάλα ηµερησίως  καλύπτοντας όλες σχεδόν τις περιοχές της Μακεδονίας. Συνεργάζεται µε 

πάνω από  300 παραγωγούς οι οποίοι παραδίδουν το γάλα   και σε εταιρείες µε τις οποίες 
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συνεργάζεται η ΜΕΒΓΑΛ. Καταρχήν, η ΜΕΒΓΑΛ διαθέτει ένα υποσταθµό στις Σέρρες όπου 

συγκεντρώνεται το γάλα από τις γύρω περιοχές όπως Σέρρες, ∆ράµα, Ξάνθη, Καβάλα, Έβρο 

και έρχεται την άλλη µέρα στην έδρα της εταιρείας στα Κουφάλια για να επεξεργαστεί. 

Έπειτα, υπάρχει µια θυγατρική στη Σκύδρα η «TERMINAL A.B.E.E»  που συγκεντρώνει 

γάλα από τις περιοχές του νοµού Πέλλας, Ηµαθίας, Πιερίας και Θεσσαλονίκης και το 

µεταφέρει στην εταιρεία µε τα βυτία της για επεξεργασία. Στη συνέχεια, υπάρχει και ένας 

παραγωγός από τη Φλώρινα  ο ΜΠΑΤΣΑΝΗΣ και Σια  που µαζεύει το γάλα για λογαριασµό 

της  ΜΕΒΓΑΛ από  τα χωριά του νοµού Φλώρινας και το πηγαίνει µε δικό του βυτίο στην 

έδρα της εταιρείας. Τέλος, το γάλα των παραγωγών της περιοχής της Πενταλόφου το συλλέγει 

η   εταιρεία ζωοτροφών « ΓΙΑΝΝΙΩΤΗΣ Α.Ε.» που βρίσκεται στα Βασιλικά  και το µεταφέρει 

µε δικά της βυτία στο εργοστάσιο.  Η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε σαν εταιρεία συλλέγει γάλα µόνο από 

τους νόµους Θεσσαλονίκης και Κιλκίς και αυτό σε συνεργασία µε ιδιώτες βυτιοφόρους. Οι 

αγελαδοτρόφοι που συνεργάζονται µόνο µε τη ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε είναι γύρω στους 200 και οι 

περισσότεροι βρίσκονται στο νοµό Θεσσαλονίκης και λίγοι στο νοµό Κιλκίς. Οι µεγαλύτερες 

µονάδες πάντως βρίσκονται στην περιοχή της Πενταλόφου που είναι η πρώτη στην Ελλάδα σε 

εκτροφή αγελάδων. Οι αγελαδοτρόφοι της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε καθώς και των άλλων εταιριών 

άρχισαν να δραστηριοποιούνται στο τοµέα της αγελαδοτροφίας και να τον βλέπουν σαν 

επιχείρηση που αξίζει να επενδύσεις όταν αυξήθηκε ο πληθυσµός της χώρας µας  και 

εποµένως και η ζήτηση τα τελευταία 20 χρόνια και επιπλέον δόθηκαν κάποια προγράµµατα 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη βελτίωση των µονάδων και την εισαγωγή ξένων 

βελτιωµένων φυλών υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Έτσι, άρχισαν να δηµιουργούνται οι µεγάλες 

µονάδες των 100 και πλέον αγελάδων  και οι οικογενειακές εκµεταλλεύσεις των 10 και 20 

αγελάδων όπως και οι συνεταιρισµοί τείνουν να εξαφανιστούν σήµερα διότι δεν υπάρχει 

ζήτηση από τις εταιρείες. Η συστηµατική αγελαδοτροφία παίρνει επιχειρηµατική µορφή και 

στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στις ξενικές φυλές υψηλών αποδόσεων. Επίσης, αυτές οι φυλές 

αποτελούν σήµερα το 30-35% του πληθυσµού των αρµεγόµενων αγελάδων  και προσφέρουν 

το 40% περίπου του αγελαδινού γάλακτος στην ελληνική αγορά. Εποµένως, το µέλλον της 

ελληνικής αγελαδοτροφίας είναι η αύξηση του πληθυσµού των καθαρόαιµων ξενικών φυλών 

αγελάδων υψηλών αποδόσεων σε συστηµατικές εκτροφές. Επιπλέον, το αγελαδινό γάλα 

παράγεται κυρίως στις πεδινές περιοχές όπου καλλιεργούνται χονδροειδείς τροφές (80%)  που 

επαρκούν για τη κάλυψη των αναγκών των φυλών αυτών. Αυτό το φαινόµενο παρατηρείται 

γιατί η συµµετοχή των ηµιορεινών περιοχών είναι µικρότερη (15%) ,δεδοµένου ότι πολλές 

ηµιορεινές κοινότητες διαθέτουν καλλιέργειες ζωοτροφών και οι ορεινές περιοχές ελάχιστα 

συµµετέχουν (5%) στη γαλακτοπαραγωγή και η συµµετοχή αυτή συνέχεια µειώνεται. 
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 Στον παρακάτω (Πίνακα 1.) παρατίθενται οι  περιοχές των αγελαδοτροφικών 

εκµεταλλεύσεων στην περιοχή του Ν. Θεσσαλονίκης, ο αριθµός των συνεργαζόµενων 

παραγωγών, καθώς επίσης και το µέγεθος των µονάδων σωµατοποιηµένο σε τρεις κλήσεις ( 0-

50, 50-150 και >150 αγελάδων ) που δραστηριοποιείται η γαλακτοβιοµηχανία   ΜΕΒΓΑΛ 

Α.Ε.   

Πίνακας 1. Περιοχές κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, σύνολο παραγωγών ,µέγεθος εκτροφών 

της   ζώνης γάλακτος της γαλακτοβιοµηχανίας   ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ 
ΚΤΗΝ.ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

ΠΑΡΑΓΩ
ΓΩΝ 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 
ΑΓΕΛΑ∆ΩΝ   ΓΑΛ/ΓΗΣ 

  0-50 50-150 >150 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ  
24 

10 
 

5 9 

Ν.ΜΕΣΗΜΒΡΙΑ, ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, 
ΓΕΦΥΡΑ 

24 12 4 8 

ΛΗΤΗ, Ν.ΣΑΝΤΑ, ΑΣΚΟΣ, 
ΣΟΧΟΣ, ΝΥΜΦΟΠΕΤΡΑ 

52 28 15 9 

ΣΚΥ∆ΡΑ 15 8 3 4 

ΜΑΛΓΑΡΑ, Α∆ΕΝ∆ΡΟ,  
ΧΑΛΑΣΤΡΑ, ΣΙΝ∆ΟΣ, ΚΑΛΟΧΩΡΙ 

29 16 4 9 

∆ΑΦΝΟΧΩΡΙ, ΚΑΣΤΑΝΑΣ, 
ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ, ΓΑΛΛΙΚΟΣ  

22 16 3 3 

ΠΟΝΤΟΗΡΑΚΛΕΙΑ 15 9 5 1 

ΣΥΝΟΛΟ 181 99 39 43 

 

Από τον παραπάνω  (Πίνακα 1) φαίνεται,  ότι επί του συνόλου των 181 παραγωγών οι 

100 περίπου έχουν από 10 µέχρι 50 αγελάδες περίπου και παράγουν µέχρι 1000 λίτρα  

ηµερησίως µε ποσοστό 54%  στο σύνολο των παραγωγών. Οι παραγωγοί αυτοί εφαρµόζουν 

συστηµατική και µηχανοποιηµένη εκτροφή και για οικονοµικούς λόγους χρησιµοποιούν 

κινητή αµελκτική µηχανή. Το 21,5%  των παραγωγών που είναι περίπου 40 παραγωγοί 

εκτρέφουν από 50 µέχρι  150 αγελάδες  και παράγουν  από 1000  µέχρι 2000  λίτρα  

ηµερησίως. Οι παραγωγοί αυτοί έχουν αρµεκτήριο στις εκτροφές τους γιατί έχουν πολλά ζώα 

και τους συµφέρει για εξοικονόµηση χρόνου και δουλειάς. Το υπόλοιπο 23,75% που το 

αποτελούν  περίπου 43 παραγωγοί έχει πάνω από 150 ζώα και παράγει από 2000  και άνω 
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λίτρα  γάλα ο καθένας. Οι παραγωγοί αυτοί διαθέτουν σύγχρονους στάβλους µε αρµεκτήρια 

και εγκαταστάσεις και τη βλέπουν αυτή τη δουλειά σαν επιχείρηση που αξίζει να επενδύσεις. 

Αυτούς τους παραγωγούς προτιµούν οι µεγάλες εταιρείες και για αυτό τους πληρώνουν 

καλύτερα σε σχέση µε τις µικρές και οικογενειακές εκµεταλλεύσεις. Επίσης, οι 

εκµεταλλεύσεις αυτές µεγαλώνουν και εκσυγχρονίζονται γιατί οι νέοι ακολουθούν τους 

πατεράδες τους και είναι πρόθυµοι να τους ακολουθήσουν εν αντιθέσει µε το να γίνουν 

εργάτες σε κάποια εταιρεία. Από την άλλη, οι µικρές εκµεταλλεύσεις των 10 και 50 αγελάδων 

τείνουν να εξαφανιστούν γιατί δεν υπάρχει η προοπτική να ασχοληθούν οι νέοι και να 

επενδύσουν και κατά συνέπεια δουλεύουν µόνο οι πατεράδες τους µέχρι να βγουν στη 

σύνταξη. Τέλος, οι Έλληνες αγελαδοτρόφοι ακολουθώντας τα παραδείγµατα των προηγµένων 

κτηνοτροφικά ευρωπαϊκών χωρών προσπαθούν να βελτιώσουν το βιοτικό τους επίπεδο. Οι 

νέοι βλέποντας την ανεργία  και την αστυφιλία που µαστίζει τη χώρα µας στρέφονται στην 

ύπαιθρο και τις αγροτικές δουλειές ακολουθώντας τη δουλειά του πατέρα τους. Σπουδάζουν 

ζωοτέχνες, κτηνίατροι, γεωπόνοι και µε τα εφόδια και τις γνώσεις που έχουν µπαίνουν στα 

προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης    και ασχολούνται µε την κτηνοτροφία και τη γεωργία. 

Έτσι, βελτιώνεται, εκσυγχρονίζεται και προσανατολίζεται προς την Ευρώπη η Ελληνική 

αγελαδοτροφία. Επιπλέον, παράγονται ζωικά προϊόντα υψηλής βιολογικής αξίας και 

βελτιώνεται η ποιότητα διατροφής του ανθρώπου. Όλα αυτά τα µηνύµατα είναι ενθαρρυντικά 

για την Ελληνική αγελαδοτροφία και για τις εταιρείες που δεν θα χρειάζονται να εισάγουν 

γάλα για να καλύψουν τις ανάγκες της αγοράς. Η αγελαδοτροφική παράδοση διατηρείται και 

διαιωνίζεται, εφαρµόζονται συνεχώς βελτιωµένες ζωοτεχνικές µέθοδοι  και τα αποτελέσµατα 

θα είναι  ορατά στα επόµενα χρόνια 

 

1.2. ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΕΣ ΦΥΛΕΣ ΑΓΕΛΑ∆ΩΝ 

  
ΓΕΝΙΚΑ 

 
Οι παραγωγοί  που συνεργάζονται µε τη ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. έχουν στις εκτροφές τους 

µόνο ξένες καθαρόαιµες γαλακτοπαραγωγικές φυλές βοοειδών που κατατάσσονται σε δυο 

βασικές κατηγορίες: 

Α) Τις φυλές µε αποκλειστική κατεύθυνση τη γαλακτοπαραγωγή. Στη χώρα µας   

εκτρέφονται: 

� Η  Φυλή Ασπρόµαυρη ή Χολστάιν ή Φρισλανδική µε τις διάφορες υποφυλές της σε 

µεγάλο αριθµό. 
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Οι  φυλές αυτές ανταποκρίνονται τέλεια σε οικογενειακές ή µεγάλες βιοµηχανικές 

µονάδες συστηµατικής εκτροφής µε κύρια παραγωγική κατεύθυνση το γάλα και τη παράδοση 

αυτού στη γαλακτοβιοµηχανία ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. 

Οι φυλές αυτές απαιτούν: 
 
� Ισορροπηµένη και καλής ποιότητας διατροφή µε κυρίως χονδροειδείς καλές ζωοτροφές 

στο µέγιστο βαθµό, που µπορεί ελεύθερα να προσλάβει κάθε ζώο στη φάτνη ή σε ελεύθερη 

βόσκηση σε καλούς λειµώνες. 

� Κατάλληλο και υγιεινό σταβλισµό και σύστηµα µηχανικής άµελξης  ανάλογο του αριθµού 

των ζώων που εξυπηρετούνται και του  τρόπου σταβλισµού ( περιορισµένη, ελεύθερη ή 

ηµιελεύθερη  στάβλιση). 

� Προγραµµατισµένες προληπτικές κτηνιατρικές επεµβάσεις, ώστε να διασφαλίζεται η καλή 

υγιεινή κατάσταση  των ζώων 

� Ελεγχόµενη και προγραµµατισµένη αναπαραγωγή µε κατάλληλης γενετικής ποιότητας 

σπέρµα, µε στόχο τα µεσοδιαστήµατα µεταξύ διαδοχικών τοκετών να είναι περίπου 12-13 

µήνες. Η γαλακτοπαραγωγή αποτελεί τµήµα της κανονικής αναπαραγωγικής διαδικασίας 

της µητέρας αγελάδας, η οποία παράγει γάλα για να γαλουχήσει το µοσχάρι της και όχι για 

να ικανοποιήσει τις ανθρώπινες απαιτήσεις.   

Β) Φυλές µικτών αποδόσεων, µε παραγωγική κατεύθυνση µια µέση παραγωγή 

γάλακτος, αλλά και κατάλληλη σωµατική διάπλαση, ώστε να είναι αποδοτικότερη η πάχυνση 

των µόσχων σε µεγαλύτερη ηλικία ( 18 – 20 µηνών), ακόµα και των ενήλικων αγελάδων, που 

για διάφορους λόγους θα σφαγούν. 

Οι φυλές µικτών αποδόσεων δηµιουργήθηκαν από το γεγονός της ύπαρξης έντονης 

αρνητικής γενετικής συσχέτισης µεταξύ των χαρακτήρων της γαλ/γής και της κρεοπ/γής. Η 

χρυσή τοµή είναι η συνύπαρξη των δύο χαρακτήρων σε κάποια µέση κατάσταση, που 

επιζητούν οι κτηνοτρόφοι, που δεν επιθυµούν την απόλυτη εξειδίκευση της εκτροφής τους ή 

ακόµα για την εξυπηρέτηση των εκτροφέων που δηµιουργούν µονάδα γαλ/γής και συγχρόνως 

παχαίνουν οι ίδιοι τα µοσχάρια της εκτροφής που πλεονάζουν. 

Οι µικτές φυλές είναι λιγότερο απαιτητικές σε διατροφή, σε συνθήκες σταβλισµού και 

υγιεινής των εξειδικευµένων γαλ/αγωγών φυλών και για το λόγο αυτό συνιστώνται και για 

µικρές χωρικές οικογενειακές εκτροφές ( µέχρι 5 – 10 αγελάδων) που υπάρχουν στη χώρα µας. 

Οι µικτές φυλές που επικράτησαν στη χώρα µας είναι: 

� Η  φυλή Φαιά των Άλπειων ή Σβύτς, σε µικρότερο αριθµό ζώων, 
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� Η  φυλή  Σίµµενταλ, σε µεγάλο  αριθµό ζώων. Κυρίως, εισάγονται νεαρά µοσχάρια για 

πάχυνση µέχρι 18 – 20 µήνες ηλικίας. 

 
1.2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΚΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΓΕΛΑ∆ΩΝ 
 

1.2.1.1  Φυλή  Μαύρη  Ποικιλόχρωµη  Φρίζιαν  και  Χολστάιν  Φρίζιαν (Holstein ή  

Frisian).  

Τα  ζώα  των  φυλών  αυτών  παρουσιάζουν   µεγαλύτερο  οικονοµικό  ενδιαφέρον,  για  

αυτό  εξάλλου  και  υπερέχουν  αριθµητικά   από  εκείνα  των  άλλων  φυλών  βοοειδών. 

α) « Μαύρη  Ποικιλόχρωµη »  Ολλανδίας  ( Φρίζιαν  και   Χολστάιν – Φρίζιαν) 

Η  φυλή  «Μαύρη  Ποικιλόχρωµη»  Ολλανδίας  δηµιουργήθηκε   στην  Ολλανδία. 

Σήµερα  είναι  η  πιο  διαδεδοµένη   φυλή  βοοειδών  στον  κόσµο. Έχουν  δηµιουργηθεί  

διάφορες  υποφυλές  και  τύποι  της  φυλής  αυτής  που  διαφέρουν  σε  ό,τι  αφορά  τα  

µορφολογικά  και  τα  παραγωγικά  χαρακτηριστικά. Σήµερα,  διακρίνονται  σαφώς  δύο 

υποφυλές που  είναι  η : 

� Φρίζιαν ( Friesian ) 

� Χολστάιν – Φρίζιαν  ( Holstein – Friesian ) 

Τα  ζώα  της   υποφυλής  Φρίζιαν  δηµιουργήθηκαν  στις  ευρωπαϊκές  χώρες, ενώ  εκείνα  

της  Χολστάιν-Φρίζιαν  στις  ΗΠΑ  και  στον  Καναδά. 

Η  υποφυλή   Χολστάιν – Φρίζιαν  είναι  γαλακτοπαραγωγικής  κατεύθυνσης. Στην  

υποφυλή  Φρίζιαν  διακρίνονται  δύο  τύποι,  ένας  γαλακτοπαραγωγός - κρεοπαραγωγός   

που  εντοπίζεται  κυρίως  στη  Γερµανία  και  στην  Πολωνία,  καθώς  και  ένας  

γαλακτοπαραγωγός   που  εντοπίζεται  κυρίως  στην  Ολλανδία  και  στη  Μ. Βρετανία. 

Στη  χώρα  µας, άρχισαν  να  εισάγονται   ζώα  της  φυλής «Μαύρη  Ποικιλόχρωµη»  

Ολλανδίας  πριν  τον  Β’ Παγκόσµιο  πόλεµο. Τα  τελευταία  έτη  εισάγονται  θηλυκοί  

γεννήτορες  που ανήκουν, σχεδόν  αποκλειστικά,  στη  φυλή  αυτή. Σήµερα, σε όλα τα  

γεωγραφικά   διαµερίσµατα  της  χώρας  µας  εκτρέφονται  βοοειδή  της  φυλής  αυτής. 

Μορφολογικά  χαρακτηριστικά : 

� Υποφυλή  Φρίζιαν: Η  σωµατική  διάπλαση  των  ζώων  της υποφυλής  αυτής  

διαφέρει  από  χώρα  σε  χώρα.  Γενικά   όµως,  σε  όλους   τους  τύπους    το  κεφάλι  είναι  

σχετικά   µακρύ. Ο  τράχηλος  µάλλον   µακρύς,  χωρίς   λαµυρίδα. Έπειτα, η  λεκάνη  

ευρεία, το  στήθος  σχετικά  ευρύ   και   βαθύ, ο  θώρακας   µακρύς  και  βαθύς και  τα  άκρα  

µάλλον  κοντά. Ο   µαστός  και  τα  άλλα  µορφολογικά  κριτήρια   της   

γαλακτοπαραγωγικής  ικανότητας  είναι  πολύ  καλά αναπτυγµένα. Η  όλη  ανάπτυξη  των  

µυϊκών  µαζών  είναι  ικανοποιητική στα  ζώα  του  γαλακτοπαραγωγικού -  
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κρεοπαραγωγικού  τύπου,  µε  αντιπρόσωπο   τη   γερµανική  Φρίζιαν, ενώ  είναι µέτρια  σε  

εκείνα   του  γαλακτοπαραγωγού  τύπου, µε  αντιπρόσωπο  την  ολλανδική  Φρίζιαν. Ακόµη,   

το   κεφάλι  των  γερµανικών  Φρίζιαν  είναι  µεγαλύτερο  σε  σχέση  µε  εκείνο  των  

ολλανδικών. 

Ο   χρωµατισµός   του  τριχώµατος   των  ζώων   της  ευρωπαϊκής  Φρίζιαν  είναι  

ακανόνιστος  µαύρος  « ποικιλόχρωµος ». Ο  χρωµατισµός  του  ακρορίνιου  και  των  

χηλών   είναι  συνήθως  µαύρος. Τα  κέρατα  είναι  ανοιχτού    φαιού   χρωµατισµού,  µε  

µαύρες  κορυφές. Εκτός  από  τη  « Μαύρη  Ποικιλόχρωµη » υπάρχει  και  ένας  τύπος « 

Ερυθρή  Ποικιλόχρωµη »  Φρίζιαν. Τα  ζώα  του  τύπου  αυτού  έχουν   περισσότερο  

αναπτυγµένα  τα  µορφολογικά  χαρακτηριστικά   της  κρεοπαραγωγικής  ικανότητας,  σε  

σχέση  µε  τη « Μαύρη  Ποικιλόχρωµη». Ο  αριθµός των  βοοειδών του τύπου  «Ερυθρή  

Ποικιλόχρωµη»  που  εκτρέφονται  ανά  τον  κόσµο  είναι  πολύ  µικρός,  σε  σχέση  µε  

εκείνον  του  τύπου  « Μαύρη  Ποικιλόχρωµη », αφού  υπολογίζεται   ότι  στη   Γερµανία  

δεν  ξεπερνά   το 10%  των ζώων  Φρίζιαν. 

� Υποφυλή Χολστάιν-Φρίζιαν: Τα ζώα της υποφυλής αυτής είναι                             

µεγαλόσωµα, το  κεφάλι  είναι  µεγάλο και  µακρύ. Ο  τράχηλος, µακρύς, χωρίς  λαµυρίδα, 

η   λεκάνη  ευρεία  και  µακριά,  το  στήθος σχετικά  ευρύ  και βαθύ. Επίσης, ο  θώρακας  

µακρύς  και  βαθύς   και  τα  άκρα  ψηλά. Η  όλη  ανάπτυξη  των  µυικών  µαζών  είναι  

µέτρια. Ο  µαστός  και τα  άλλα  µορφολογικά  κριτήρια  της  γαλακτοπαραγωγικής  

ικανότητας  είναι  πολύ  καλά  αναπτυγµένα. 

Ο  χρωµατισµός  του  τριχώµατος  είναι ακανόνιστος«ποικιλόχρωµος». Υπάρχουν  

ζώα µε λευκό  χρωµατισµό  και  λίγες  µαύρες  «κηλίδες»  καθώς  και  το αντίθετο. Ο  

χρωµατισµός  του ακρορίνιου, των  κεράτων  και  των   χηλών  είναι  όπως  εκείνος των  ζώων  

Φρίζιαν. Εκτός  από  τη   «Μαύρη  Ποικιλόχρωµη»  Χολστάιν-Φρίζιαν, υπάρχει  και  ο τύπος  

«Ερυθρή  Ποικιλόχρωµη»  Χολστάιν-Φρίζιαν. Τα  ζώα  των  δύο  αυτών  τύπων,  εκτός  από  

το  χρωµατισµό,  δε  διαφέρουν  στα  υπόλοιπα   χαρακτηριστικά. 

Οι   αγελάδες  Χολστάιν – Φρίζιαν , σε  σχέση  µε  τις  Φρίζιαν,  είναι ψηλότερες  µε  

µακρύτερο και λεπτότερο κεφάλι. Τα µορφολογικά χαρακτηριστικά της  

γαλακτοπαραγωγικής   κατεύθυνσης  είναι  πιο  λεπτοφυή,  ενώ  τα  µορφολογικά κριτήρια 

της γαλακτοπαραγωγικής  ικανότητας  είναι  πιο αναπτυγµένα. 

Παραγωγικά   χαρακτηριστικά : Τα  ζώα   Φρίζιαν  και  Φρίζιαν – Χολστάιν  

θεωρούνται  διπλής  παραγωγικής  κατεύθυνσης  ( γαλακτοπαραγωγά-κρεοπαραγωγά ) . 

Αυτό  γιατί,  µπορούν  να διασταυρωθούν  ακόµη και µε ζώα µεγαλόσωµων  

κρεοπαραγωγών  φυλών ( Σαρολαίζ )  και  να  δώσουν  µιγάδες   µε  καλή   κρεοπαραγωγική  
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ικανότητα. Επίσης, µπορούν  να κυοφορήσουν  έµβρυα  µεγαλόσωµων   κρεοπαραγωγών  

φυλών  και  να  γεννήσουν  τα  καθαρόαιµα  κρεοπαραγωγικής  κατεύθυνσης   µοσχάρια, 

χωρίς  σοβαρά  προβλήµατα κατά  τον  τοκετό. 

Το  σωµατικό  βάρος  των  Φρίζιαν   είναι  κατά  µέσο  όρο  στους  ταύρους  1000  

κιλά   και  στις  αγελάδες  600 κιλά, ενώ   των  Χολστάιν-Φρίζιαν 1100  κιλά  και  700  κιλά  

αντίστοιχα. Τα  ζώα  του  τύπου  «Ερυθρή  Ποικιλόχρωµη»  έχουν   µεγαλύτερο  σωµατικό  

βάρος  κατά  100  κιλά  περίπου, σε  σχέση  µε εκείνα  του  τύπου  «Μαύρη  

Ποικιλόχρωµη»  Φρίζιαν .Τα  ζώα  Φρίζιαν    και   Χολστάιν-Φρίζιαν  είναι ευαίσθητα   

και  υψηλών  θρεπτικών  απαιτήσεων  ιδιαίτερα  τα  δεύτερα. 

Η  γαλακτοπαραγωγή , ανά  γαλακτική  περίοδο,  των  αγελάδων  Φρίζιαν είναι  κατά  

µέσο  όρο    7.000  κιλά  γάλατος  µε  4,1%  λίπος  και 3,3 %  πρωτεΐνες, ενώ  των  Χολστάιν 

–Φρίζιαν   9000  κιλά  µε  3,7%  και 3,3% ,  αντίστοιχα. Η  γαλακτοπαραγωγή  των  

αγελάδων  του  τύπου «Ερυθρή  Ποικιλόχρωµη» είναι  χαµηλότερη κατά 500  κιλά  

περίπου, ανά  γαλακτική  περίοδο,  σε  σχέση  µε εκείνη  του  τύπου «Μαύρη  

Ποικιλόχρωµη»  Φρίζιαν. Σε   επιχειρήσεις  µε  αγελάδες  Χολστάιν-Φρίζιαν, µερικές  

φορές    εκτρέφονται  και  αγελάδες  Ζέρσεϊ, σε  µικρό  αριθµό,  µε σκοπό  την  αύξηση  της  

λιποπεριεκτικότητας  του   γάλατος  που  παράγεται  στην  επιχείρηση. 

Το   σωµατικό  βάρος  των  µοσχαριών  στη  γέννηση   είναι κατά  µέσο  όρο  στα  

αρσενικά  Φρίζιαν  40  κιλά  και  στα  θηλυκά  37  κιλά , ενώ  στα  Χολστάιν – Φρίζιαν  42  

κιλά  και  39  κιλά  αντίστοιχα. Η   κρεοπαραγωγική  ικανότητα  των  ζώων  θεωρείται  

ικανοποιητική. Τα  ταυρίδια  Φρίζιαν, έχουν  µέση  ηµερήσια ανάπτυξη 1150   γραµµάρια  

µε  εντατικά  συστήµατα  εκτροφής. Είναι «έτοιµα»  για   σφαγή  σε  ηλικία  13  µηνών  και  

σωµατικό  βάρος  465  κιλά . Η   απόδοση  σε  σφάγιο  είναι  54%,  στο  οποίο  η  συµµετοχή   

των  µυϊκών  µαζών  είναι   σχετικά  χαµηλή  (66%),  του  λίπους  σχετικά  υψηλή  (14%)  

και   των  οστών  πολύ   υψηλή  (20%). Η  ποσότητα   του  περινεφρικού   λίπους  είναι  

µεγαλύτερη  σε  σχέση  µε  εκείνη  των  σφάγιων  που   προέρχονται   από  ζώα   

κρεοπαραγωγών  φυλών. Πολλές   φορές,  µε την  παράταση   της  πάχυνσης  των  «έτοιµων»  

για  σφαγή  ζώων,  η   ποσότητα του  περινεφρικού  λίπους  καθώς  και  εκείνη  του  

πλεονασµατικού   υποδόριου  είναι  υπερβολική. Τα  ταυρίδια  τύπου  «Ερυθρή  και  

Ποικιλόχρωµη»  έχουν  µεγαλύτερη  κρεοπαραγωγική   ικανότητα, σε  σχέση  µε  εκείνα  

του  τύπου  «Μαύρη  Ποικιλόχρωµη» Φρίζιαν. Τα ταυρίδια  Χολστάιν-Φρίζιαν,  σε  σχέση  

µε  τα   Φρίζιαν, «ωριµάζουν»  αργότερα  κατά 12  ηµέρες,  έχουν  µεγαλύτερο  σωµατικό 

βάρος  στη  σφαγή  κατά  14  κιλά ,  µικρότερη  µέση  ηµερήσια  ανάπτυξη   κατά  30  

γραµµάρια  και  µικρότερη  απόδοση  σε  σφάγιο  κατά  1,2  εκατοστιαία  µονάδα.. Ακόµη, 
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το  σφάγιο  είναι  κατώτερης   ποιότητας  και  η  συµµετοχή  σε  αυτό  των  βρώσιµων   

τεµαχίων κρέατος  είναι  χαµηλότερη  κατά  2%. 

Οι  µοσχίδες  Φρίζιαν ,  καθώς  και οι  Χολστάιν-Φρίζιαν  γονιµοποιούνται  για  

πρώτη  φορά σε  ηλικία  15  µηνών   και  σωµατικό  βάρος   380  κιλά   και  360  κιλά   

αντίστοιχα . 

Τα  ζώα της υποφυλής  Χολστάιν-Φρίζιαν, εξαιτίας της υψηλής  γαλακτοπαραγωγικής  

ικανότητας   τους,  άρχισαν  να  διαδίδονται  όλο  και  περισσότερο,  τόσο  στις  ευρωπαϊκές , 

όσο  και  στις  άλλες  χώρες  του  κόσµου. Η  διάδοση  αυτή  γίνεται  µε  την  πώληση από  

τις  ΗΠΑ   και   τον  Καναδά  ζώων  γεννητόρων,  κυρίως  όµως  κατεψυγµένου   σπέρµατος,  

και  τελευταία, κατεψυγµένων  εµβρύων. Με τη  συνεχώς  αυξανόµενη  επίδραση  των  ζώων  

Χολστάιν-Φρίζιαν  σε  εκείνα  των  Φρίζιαν,  προβλέπεται  ότι   σύντοµα  θα  δηµιουργηθεί  

ένας  τύπος   «Μαύρη  Ποικιλόχρωµη»  Ολλανδίας  που  θα  είναι  ενδιάµεσος  των  δυο  

υποφυλών.  Οι   αγελάδες,  προϊόντα  Χολστάιν-Φρίζιαν Χ Φρίζιαν , σε  σχέση  µε  τις 

καθαρόαιµες  Φρίζιαν, έχουν  µεγαλύτερο   σωµατικό  βάρος, αλλά  µικρότερη   ανάπτυξη  

των  κρεοπαραγωγικών  χαρακτηριστικών. Ακόµη, παράγουν µεγαλύτερη  ποσότητα  

γάλατος,  αλλά µε  χαµηλή   περιεκτικότητα  σε  λίπος   και  πρωτεΐνες. 

Για  τη   βελτίωση  της   κρεοπαραγωγικής   ικανότητας   των  ζώων  της  φυλής  

«Μαύρη   Ποικιλόχρωµη»  Ολλανδίας,  γίνεται   σπερµατέγχυση     των  αγελάδων    µε 

σπέρµα  ταύρων  κρεοπαραγωγικών  φυλών    γαλλικού  τύπου  ή  ακόµη   και  Σίµµενταλ. 

Τα   µορφολογικά   χαρακτηριστικά   των  µιγάδων   διαφέρουν,  ανάλογα  µε  τη  φυλή  

στην   οποία  ανήκει  ο  πατέρας-ταύρος. Βέβαια,  πρέπει  να  τονιστεί  ότι   οι  µιγάδες,  τόσο   

οι αρσενικοί ,  όσο  και  οι θηλυκοί ,  προορίζονται   για  σφαγή. 

 

1.2.1.2. Φυλή Φαιά των Άλπειων ή Σβύτς ( Schwyz ή Brown   Swiss ) 
 

Είναι ορεινή φυλή µικτών αποδόσεων µε κοιτίδα προεύλεσης τις Ελβετικές Άλπεις, 

όπου αποτελεί το 45% του βόειου πληθυσµού. Εκτρέφεται µε διάφορους τύπους στην Ευρώπη 

και στις ΗΠΑ. Χρησιµοποιήθηκε στη χώρα µας µετά το Β’ Παγκόσµιο πόλεµο για τη 

βελτίωση του εγχώριου ορεινού βόειου πληθυσµού στην αρχή µε ταύρους σε φυσική οχεία και 

στη συνέχεια µε σπέρµα νωπό και αργότερα κατεψυγµένο µε τεχνητή σπερµατέγχυση. Τα 

αποτελέσµατα είναι καλά ως προς τη βελτίωση της διάπλασης, αλλά µικρά ως προς τη 

γαλακτοπαραγωγή και τη µητρότητα των αγελάδων. Τα προϊόντα συνεχούς διασταύρωσης 

προχωρηµένης γενιάς που θεωρούνται σχεδόν καθαρόαιµα ζώα παράγουν 1500-2000  κιλά 

γάλα. 
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Χρωµατισµός: Μονόχρωµος φαιός σε διάφορες αποχρώσεις ανοιχτού ή σκούρου 

χρώµατος. Ανοιχτότερες αποχρώσεις έχουν η κοιλιά, ο µαστός και το εσωτερικό µέρος του 

µηρού. 

∆ιάπλαση: ∆ιαφέρουν ανάλογα µε την προέλευση και την κατεύθυνση της επιλογής 

των διαφόρων περιοχών. Ο αµερικάνικος τύπος (Brown Swiss) και ο ελβετικός είναι 

λεπτοφυέστεροι µε µεγαλύτερη κατεύθυνση στη γαλακτοπαραγωγή. Αντίθετα ο τύπος 

Montafon (Αυστρία, Γιουγκοσλαβία, Βαυαρία) εµφανίζει ισχυρότερο σκελετό και καλή µυική 

ανάπτυξη. Στη χώρα µας µετά από µελέτη του ελληνικού φαιού πληθυσµού έχει οριστεί ο 

τύπος αγελάδων βάρους 500  κιλών µε  ύψος ακρωµίου 130-135cm και ταύρων βάρους 700-

800  κιλών  µε ύψος ακρωµίου 140-145 cm,ως επιδιωκόµενοι τύποι της ελληνικής φυλής Φαιά 

των Άλπεων. 

Η ανάπτυξη της φυλής είναι σχετικά όψιµη µε πρώτο τοκετό σε ηλικία 2,5-3 ετών. 

Ανήκει στο βραχυκερατικό τύπο µε κεφάλι µακρύ και πλατύ, ράχη  ευθεία  και µέτριου 

πλάτους, λεκάνη πλατιά, άκρα δυνατά, εύσαρκα, µαστός στρογγυλός και καλής ανάπτυξης. 

Επιδόσεις: Φυλή µικτών αποδόσεων ( γάλα-κρέας) κατάλληλη και για εργασία. 

Εγκλιµατίζεται εύκολα σε θερµά και ξηρά κλίµατα και χρησιµοποιεί άριστα τις φυσικές 

βοσκές. Η µέση γαλακτοπαραγωγή είναι 3000-4000  κιλά  µε λιποπεριεκτικότητα 3,5-4%. Η 

αυξητική ικανότητα των µόσχων µέχρις ηλικίας 18-20 µηνών είναι καλή (1-1,2  κιλά 

ηµερησίως )  αλλά η ποιότητα του κρέατος υστερεί των κρεοπαραγωγών φυλών. Η απόδοση 

σε σφάγιο των ενήλικων ζώων είναι 50% και των µόσχων 55%. 

Φυλή κατάλληλη στη χώρα µας για µικρές χωρικές, οικογενειακές εκµεταλλεύσεις, για 

τη συµπλήρωση του γεωργικού εισοδήµατος τους µε την παραγωγή κάποιας ποσότητας 

γάλακτος και την προσοδοφόρο πάχυνση των παραγόµενων µόσχων. 

 

1.2.1.3.Φυλή  Σίµµενταλ  Γερµανίας  (Simmental) 

 
 Είναι ορεινή µικτών αποδόσεων φυλή µε κοιτίδα προέλευσης την Ελβετία ( περιοχή 

Simmen).  Στη χώρα µας έχει εισαχθεί µικρός αριθµός ζώων για αναπαραγωγή. Συνήθως, 

γίνονται µαζικές εισαγωγές νεαρών µόσχων  για πάχυνση από τη Γιουγκοσλαβία, Ουγγαρία 

και Πολωνία. 

 Χρωµατισµός : Ποικιλόχρους ασπροκόκκινος. Το κεφάλι, το κάτω µέρος του 

σώµατος, τα άκρα και ο θύσανος της ουράς είναι λευκά.  

 ∆ιάπλαση του σώµατος : Φυλή  µεγαλόσωµη µε ζωντανό βάρος αγελάδων 650 – 

750Kg και ύψος ακρωµίου 135 – 140cm,  αντίστοιχα των ταύρων 800 – 1100Kg  και  140 – 
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145cm. Κεφάλι πλατύ, κέρατα κοντά προς τα εµπρός,  σκελετός δυνατός, θώρακας ευρύς και 

βαθύς, λεκάνη πλατιά, γλουτοί µυώδεις και στρογγυλωµένοι,  µαστός καλά αναπτυγµένος 

προς τα εµπρός.  

 Επιδόσεις : Φυλή µικτών αποδόσεων ( γάλα - κρέας ) προσαρµόζεται  εύκολα στα 

ηπειρωτικά κλίµατα. Αξιοποιεί άριστα τις χονδροειδείς τροφές χαµηλής ποιότητας. Είναι 

µέτριας πρωιµότητας µε πρώτο τοκετό σε ηλικία περίπου 33 µηνών σε εντατική εκτροφή. Η 

γαλ/αγωγή είναι 3500 – 4000 Kg   µε λιπαρά 3,6 – 3,8 %. Το µέσον βάρος των µόσχων στη 

γέννηση είναι µεγάλο  ( 42 Kg οι µοσχίδες, 46 Kg  οι µόσχοι ). Καλή παραγωγή κρέατος και 

καλής ποιότητας. Οι µόσχοι 16 µηνών ζυγίζουν 350 – 400 Kg µε ηµερήσια αύξηση βάρους 1,3 

Kg. Σε εντατική πάχυνση φθάνουν τα 600 – 650 Kg σε ηλικία 30 µηνών µε απόδοση σε 

σφάγιο 57%.   

 
1.3.  ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ ΤΥΠΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ 
 
 Στα βοοειδή διακρίνουµε τρεις χαρακτηριστικούς τύπους: 

α) Τον γαλακτοπαραγωγό τύπο, 

β) Τον κρεοπαραγωγό τύπο, 

γ)  Τον τύπο µικτών ή συνδυασµένων αποδόσεων.  

Αυτοί που µας ενδιαφέρουν όµως είναι ο γαλακτοπαραγωγός και ο τύπος µικτών ή 

συνδυασµένων αποδόσεων που θα τους αναλύσουµε εκτενώς στη συνέχεια. 

α)  Γαλακτοπαραγωγός τύπος 

 Ανήκει  στον αναπνευστικό  τύπο ζώων δηλ. στα ζώα µε έντονες αναπνευστικές και 

κυκλοφοριακές λειτουργίες σαν συνέπεια των υψηλών αποδόσεων σε γάλα και λίπος.  

 Η   έρευνα έδειξε ότι για την παραγωγή 1Kg γάλακτος θα πρέπει να περάσουν από το 

µαστό 400Kg αίµα, το οποίο απαιτεί έντονη λειτουργία οξυγόνωσης στους πνεύµονες και 

δυνατό καρδιακό σύστηµα κυκλοφορίας. Μια αγελάδα υψηλής γαλ/αγωγής χαρακτηρίζεται ως 

σκληρά εργαζόµενο ζώο µε µεγάλες ανάγκες διατροφής, ακόµα και αν παραµένει  δεµένη στο 

παχνί.  

 Ο γαλ/αγωγός τύπος είναι απόλυτα εξειδικευµένος στη γαλ/αγωγή ή στην 

λιποπαραγωγή και προσφέρεται για συστηµατικές µέτριες  οικογενειακές ή µεγάλες 

επιχειρηµατικές βιοµηχανικές εκτροφές (βουστάσια) παραγωγής και διακίνησης γάλακτος για 

βιοµηχανική επεξεργασία. 

 Η  εµφάνιση του σώµατος είναι λεπτοφυής, αρµονικά συµµετρική, ξηρή δηλ. χωρίς   

απόθεση µεγάλων µυϊκών µαζών, πόδια λεπτά ψηλά, κεφάλι ξηρό, λεπτό και λαιµός µακρύς µε 

πτυχές. ∆έρµα λεπτό µε πτυχές, τρίχωµα  κοντό και γυαλιστερό. Παρατηρούµενο το ζώο από 
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επάνω φαίνεται στενό, µακρύ µε κλίση των πλευρών προς τα πίσω, ενώ από τα πλάγια 

εµφανίζεται γωνιώδες, λόγω της εξαιρετικής ανάπτυξης του µαστού και του πίσω µέρους του 

σώµατος. Τα άκρα είναι λεπτά, ξηρά και ψηλά. 

 Πολύ πρώιµα ζώα µε πρώτο τοκετό σε ηλικία 24 – 25 µηνών. Κλασικοί αντιπρόσωποι 

του γαλ/αγωγού τύπου είναι οι φυλές Holstein (Frisian) και Jersey που όµως έχει µειωθεί ο 

αριθµός των εκτρεφόµενων ζώων στην Ελλάδα. 

 

β) Τύπος µικτών αποδόσεων ή συνδυασµένων αποδόσεων ( γάλα- κρέας ). 

 
 Ο µικτός τύπος είναι ενδιάµεσος µεταξύ γαλ/αγωγού και κρεοπ/αγωγού τύπου. 

∆ηµιουργήθηκε λόγω της αρνητικής γενετικής συσχέτισης µεταξύ των χαρακτήρων της 

γαλ/αγωγής και της κρεοπ/αγωγής. Ότι κερδίζει η προσπάθεια γενετικής βελτίωσης στη 

γαλ/αγωγή το χάνει στη κρεοπ/αγωγή.   

 Ο µικτός τύπος επιζητείται από τους αγελαδοτρόφους που δεν επιθυµούν την πλήρη 

εξειδίκευση σε γάλα ή σε κρέας. Είναι ιδανικός για µικρές ( µέχρι 10 αγελάδες) ή σε µεσαίες 

οικογενειακές συστηµατικές εκτροφές (10 -15 αγελάδων), οι οποίες τοποθετούν µια µέση 

ατοµική γαλ/αγωγή ( περίπου 4000Kg) που θα στηρίξει οικονοµικά την εκτροφή, αλλά 

συµπληρωµατικά να έχουν τη δυνατότητα τα µοσχάρια να παχύνουν αποτελεσµατικά 

(ηµερήσια  αύξηση 1-1,2Kg) και να προσφέρουν  σηµαντικού βάρους σφάγιο, καλής 

απόδοσης (60-65%) και καλής ποιότητας κρέατος. Εξάλλου, ο µικτός τύπος είναι λιγότερα 

απαιτητικός σε ποιότητα και ποσότητα ζωοτροφών από τον γαλ/αγωγό τύπο. 

 Ο βραχυκερατικός µικτός τύπος χρησιµοποιήθηκε στη χώρα µας και για βελτίωση των 

εγχώριων πληθυσµών ( φυλών ) βοοειδών µε συνεχείς διασταυρώσεις µε καθαρόαιµους 

ταύρους µικτών φυλών ( κυρίως Σβύτς ), οπότε προήλθε ο µεγάλος πληθυσµός των 

βελτιωµένων βοοειδών που π.χ. να χαρακτηριστεί ως « Ελληνική φυλή Σβύτς». 

 Αντιπροσωπευτικές φυλές µικτού τύπου που σήµερα εκτρέφονται στη χώρα µας είναι η 

Σβύτς και η Σίµµενταλ.      

 
1.4. ΤΥΠΟΙ  ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 
 

 Το αγελαδινό γάλα που παράγεται στη χώρα µας προέρχεται από τους ακόλουθους 

τύπους εκτροφών: 

α)  Εκτροφές των ορεινών περιοχών, 

β)  Εκτροφές των ηµιορεινών και  λοφωδών περιοχών,  

γ)  Εκτροφές πεδινών περιοχών. 
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Επειδή, όµως οι συνεργαζόµενοι παραγωγοί  της γαλακτοβιοµηχανίας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. 

προέρχονται από την Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, όπου υπάρχουν µόνο πεδιάδες και 

ελάχιστες λοφώδεις και ορεινές περιοχές, θα αναλύσουµε µόνο τον τύπο για τις εκτροφές  

στις πεδινές περιοχές. 

 Στις πεδινές περιοχές εκτρέφεται το 70% των αρµεγόµενων αγελάδων και προσφέρεται 

το 76% του αγελαδινού γάλακτος που παράγεται στη χώρα µας. 

 Στις συστηµατικές αυτές εκτροφές στηρίζεται η βιοµηχανία γάλακτος της χώρας µας 

και συγκεκριµένα η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. Είναι  εκτροφές συστηµατικές (βουστάσια) είτε 

οικογενειακού τύπου ( 15 – 30 αγελάδων ) είτε επιχειρηµατικής µορφής (άνω των 30 

αγελάδων). Οι αγελάδες είναι καθαρόαιµες Ασπρόµαυρης φυλής ή σπάνια Σβύτς. 

 Η µονάδα πρέπει να ιδιοπαράγει τις χονδροειδείς ζωοτροφές σε ιδιόκτητα ή 

ενοικιαζόµενα χωράφια. Υπολογίζονται 2 – 3 στρέµ./αγελάδα  για την κάλυψη των ετήσιων 

αναγκών της.  

 Η µηχανική άµελξη είναι απαραίτητη, όπως και η ψύξη του γάλακτος στη µονάδα. 

Συνήθως, η εκάστοτε βιοµηχανία γάλακτος χορηγεί ψυκτικές δεξαµενές δωρεάν στις 

σηµαντικές µονάδες παραγωγής. 

 Η αναπαραγωγή γίνεται σχεδόν αποκλειστικά µε τη τεχνική σπερµατέγχυση. Οι 

καλύτερες µονάδες υπάγονται σε Πρόγραµµα Γενετικής Βελτίωσης και τροφοδοτούνται µε 

εισαγόµενο σπέρµα απογονικά ελεγµένων  ταύρων. 

 Οι  κτιριακές εγκαταστάσεις και ο εξοπλισµός των στάβλων είναι συνήθως σύγχρονοι 

και επαρκείς. 

 Στις  µεγαλύτερες µονάδες χρησιµοποιείται και µισθωµένο εργατικό προσωπικό 

(σταβλίτες), που όµως δε βρίσκεται εύκολα, ιδιαίτερα σε περιοχές κοντά σε  µεγάλες πόλεις, 

για  αυτό προσλαµβάνονται αλλοδαποί όπως Αλβανοί, Βούλγαροι, Ινδοί  κ. ά  που 

προσφέρουν φθηνά εργατικά χέρια. 

 

1.5. ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
 

Εκτός βέβαια από τη διατροφή, η οποία οφείλει να είναι επαρκής σε ποσότητα και σε 

ισορροπηµένο και οικονοµικό σιτηρέσιο, ώστε το κάθε ζώο να καλύπτει τις διαιτητικές του 

ανάγκες στις διάφορες φάσεις της ζωής του    (κυοφορία, γαλ/αγωγή, ξηρά περίοδος), τα 

γαλ/αγωγά βοοειδή έχουν και άλλες φυσικές ανάγκες που συνοψίζονται στις εξής: 

o Ανάγκες σε πόσιµο νερό, 

o Ανάγκες  περιβάλλοντος. 
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1.5.1. ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ  
 
Εξαρτώνται από τους εξής παράγοντες:  

o Το σωµατικό βάρος του ζώου,  

o Το ύψος της γαλ/αγωγής (3–4 lit νερού κατά ένα 1Kg παραγόµενου γάλακτος), 

o Την  περιεκτικότητα των τροφών σε υγρασία. Με υδαρείς τροφές η κατανάλωση 

πόσιµου νερού µειώνεται  στο ελάχιστο, 

o Την  ατµοσφαιρική θερµοκρασία και υγρασία. Άνοδος της θερµοκρασίας και της 

υγρασίας αυξάνει µέχρι 80% την κατανάλωση πόσιµου νερού, 

o Την περιεκτικότητα του σιτηρεσίου σε ξηρή ουσία. Η αγελάδα χρειάζεται 4 – 5 lit 

πόσιµου νερού για 1Kg ξηράς ουσίας της τροφής. 

  Το πόσιµο νερό το χειµώνα δεν πρέπει να έχει µικρότερη θερµοκρασία των +24ο C, 

ώστε να αποφεύγονται στοµαχικές και εντερικές ανωµαλίες. 

 Το καλύτερο σύστηµα ποτίσµατος είναι η αυτόµατη ατοµική ποτίστρα (λεκάνη µε 

βαλβίδα), η οποία χρησιµοποιείται περίπου 10 φορές το 24ωρο από την αγελάδα, από τις 

οποίες 3 - 4 φορές στη διάρκεια της νύχτας. Το σύστηµα αυτό αυξάνει κατά 10% την 

γαλ/αγωγή.  

 Σταβλισµένη αγελάδα µε Ζ.Β.  600Kg έχει τις εξής ηµερήσιες ανάγκες σε πόσιµο νερό 

( lit / ηµ.)  

 

Πίνακας 2.  Ηµερήσιες ανάγκες σε λίτρα πόσιµου νερού αγελάδας 600 Kg Ζ.Β. ανάλογα µε τη 

γαλ/αγωγή της και το σύστηµα διατροφής.  

 
Γαλ/αγωγή 

Kg/ηµ 

 
Ελεύθερη 
Βόσκηση 

Σταβλισµένες αγελάδες  

Υδαρής διατροφή 
(χλωρά, ενσίρωµα, τεύτλα) 

Ξηρά διατροφή (καρποί, 
σανοί, πλακούντες) 

10 15 – 20 25 – 30 45 – 50 

15 20 – 25 30 – 35 50 – 60 

20 25 – 30  40 – 45 60 – 70 

 
  Οι ηµερήσιες ανάγκες του ταύρου είναι 50-60 lit. Οι ανάγκες των µόσχων Holstein ανάλογα 

µε την ηλικία τους είναι οι εξής: 

 Μόσχος ηλικίας 1 µηνός,    5 lit, 

 Μόσχος ηλικίας 2 µηνών,   6 lit, 
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 Μόσχος ηλικίας 3 µηνών,   9 lit, 

 Μόσχος ηλικίας 4 µηνών, 12 lit, 

 Μόσχος ηλικίας 6 µηνών, 18 lit,  

 ∆αµάλα έγκυος                 30 lit. 

  Για την  καθαριότητα του στάβλου και των λοιπών χώρων υπολογίζονται  40 lit  την 

ηµέρα κατά αγελάδα. 

Αν έχει προβλεφθεί η συγκέντρωση του βρόχινου νερού από τις στέγες του βουστασίου 

µε τα ελληνικά δεδοµένα βροχόπτωσης (400–1300 mm ), υπολογίζονται  4-13 m3  νερού το 

χρόνο από 10m2  στέγης.  

 

1.5.2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  
 
 Οι σταβλισµένες αγελάδες καταναλίσκουν λιγότερες τροφές και δίνουν καλύτερες 

επιδόσεις σε ιδανικές συνθήκες θερµοκρασίας, υγρασίας και εξαερισµού του στάβλου.  

 Όταν η υγρασία του στάβλου αυξάνει, η εξάτµιση από την επιφάνεια του σώµατος των 

ζώων σταµατά, µε συνέπεια υπερθερµία το θέρος και υποθερµία (ψύχος) το χειµώνα. 

 Ο καλός εξαερισµός του στάβλου αποµακρύνει την υγρασία από την εκπνοή των ζώων, 

τα ούρα και την κόπρο, το νερό, τις  υδαρείς τροφές και τα επιβλαβή αέρια που παράγονται 

από τα ζώα και τη σήψη της κόπρου. 

 Το άριστο περιβάλλον µε τα όρια ανοχής για το βουστάσιο γαλ/αγωγών αγελάδων είναι 

τα ακόλουθα: 

Πίνακας 3. Άριστο περιβάλλον του βουστασίου αγελάδων γαλ/αγωγής. 
 

Κατηγορία 
βοοειδών 

Θερµοκρασία 
Αέρα ( O C )  

Υγρασία ( % ) Εξαερισµός m3 /min/ 
454Kg ΖΒ   

 Ανοχή  Άριστη Ανοχή  Άριστη Χειµώνας  Θέρος   

Αγελάδες  
Μόσχοι  

5 -21 
10 - 24 

10 -15  
17 

50 - 75 
50 - 75 

60 
60  

2,8 
 

5,7 

    
1.6. ΣΤΑΒΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ 

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ  

 
Γενικά  
 

Η βάση της επιτυχηµένης εκτροφής των ζώων είναι η διατήρηση αυτών στο ύπαιθρο. Η 

κίνηση, ο καθαρός αέρας και ο ήλιος είναι βασικά στοιχεία για την υγιεινή ανάπτυξη των 
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νεαρών ζώων και για την άριστη εκδήλωση των διαφόρων επιδόσεων των ενήλικων 

παραγωγικών ζώων. 

Το  κλίµα της χώρας µας είναι ευνοϊκό και δεν απαιτούνται βαριές κατασκευές για 

σταβλισµό στις δύσκολες εποχές, όπως συµβαίνει στις χώρες της Β. Ευρώπης. Οι ψυχρότεροι 

µήνες είναι οι Ιανουάριος και Φεβρουάριος και οι θερµότεροι είναι οι Ιούλιος και Αύγουστος.  

Η κατασκευή κατάλληλων βουστασιακών συγκροτηµάτων σύµφωνα µε τους 

ζωοτεχνικούς και υγιεινούς κανόνες πρέπει να ανταποκρίνεται στους εξής βασικούς στόχους: 

1. Να προστατεύονται τα ζώα από τις ακραίες καιρικές συνθήκες, δηλαδή το κρύο, τη 

µεγάλη θερµοκρασία, την ηλιακή ακτινοβολία, τους ανέµους και τις βροχές ή τα χιόνια. 

2. Να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος φωτισµός και αερισµός του εσωτερικού χώρου. 

3. Να προσφέρονται άνετες και ζεστές θέσεις για την κατάκλιση των ζώων καθώς και 

επαρκής χώρος για την κίνηση αυτών. 

4. Να είναι εύκολη η παράθεση της τροφής, η άρµεξη και η αποµάκρυνση της κοπριάς. 

5. Να υπάρχει ευχέρεια κατάλληλου διαχωρισµού και µετακίνησης των ζώων στα 

διάφορα διαµερίσµατα του στάβλου, στο αµελκτήριο, στους χώρους κατάκλισης κλπ. 

6. Να µπορούν να χρησιµοποιηθούν συστήµατα που µειώνουν στο ελάχιστο τα 

απαιτούµενα εργατικά χέρια και να επιτρέπουν τη µηχανοποίηση της εργασίας. 

7. Να περιοριστεί στο ελάχιστο το κόστος κατασκευών, ώστε η κατά κεφαλή ζώου 

επιβάρυνση από αποσβέσεις να µειωθεί. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η κατάλληλη 

εκλογή φθηνών οικοδοµικών υλικών, σύµφωνα µε τις σύγχρονες ζωοτεχνικές αντιλήψεις. 

8. Να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης του βουστασίου για τη στέγαση µεγαλύτερου 

αριθµού ζώων, χωρίς να διαταράσσεται η λειτουργικότητα του συγκροτήµατος. Για να 

γίνει αυτό θα πρέπει οι βοηθητικοί χώροι ( αµελκτήριο, αποθήκες, κλπ.) να είναι 

κατάλληλα τοποθετηµένοι, ώστε να εξυπηρετούν και το τµήµα της επέκτασης. Η αρχή 

αυτή οδήγησε στο σχεδιασµό βουστασίων µε κεντρικό πυρήνα που περιλαµβάνει όλα τα 

βοηθητικά κτίσµατα . Περιµετρικά αυτού του πυρήνα τοποθετούνται οι στάβλοι των 

διαφόρων κατηγοριών ζώων ( γαλουχούµενοι µόσχοι, µοσχίδες, µόσχοι, αγελάδες κλπ.) 

σαν «κύτταρα» που µπορούν να επεκταθούν µε ανάλογη επέκταση των βοηθητικών 

χώρων. 

9. Να παρέχεται η δυνατότητα παραγωγής ζωικών προϊόντων ποιότητας. Αυτό 

επιτυγχάνεται µε την υγιεινή του σταβλισµού και από τις συνθήκες λήψης και διατήρησης 

της παραγωγής π.χ. του γάλακτος. 
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10. Να εξασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες, ώστε να µειωθεί στο ελάχιστο η 

εµβρυακή και νηπιακή  θνησιµότητα των µόσχων που σηµαίνει άνετη και υγιεινή διαµονή 

των εγκύων µητέρων και των νεογέννητων µόσχων. 

11. Να διασφαλίζεται η καλή αποθήκευση και συντήρηση των ζωοτροφών στους 

βοηθητικούς χώρους. 

12. Να µειώνονται στο ελάχιστο οι κίνδυνοι πυρκαγιάς που σηµαίνει σχετική 

αποµόνωση των αποθηκών σανών και εύφλεκτων υλών. 

Γενικά µπορούµε να πούµε ότι τα ζώα µε άφθονη και ισορροπηµένη διατροφή 

παρουσιάζουν µικρές απαιτήσεις σταβλισµού, χωρία να µειώνουν τις επιδόσεις τους.  

Πάντως στο σχεδιασµό ενός βουστασίου βασικό ρόλο παίζουν οι σωµατικές διαστάσεις 

των σταβλισµένων ζώων κατά κατηγορία, ηλικία και σωµατικό βάρος. Τα δεδοµένα αυτά 

χρησιµοποιούνται για τον καθορισµό των διαφόρων χώρων του βουστασίου που βέβαια 

εξαρτώνται και από το εφαρµοζόµενο σύστηµα σταβλισµού.  

 
1.6.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ 
 

Με τα σηµερινά δεδοµένα της ζωοτεχνικής επιστήµης και ανάλογα µε τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά κάθε εκτροφής που έχουν σχέση µε την περιοχή (κλίµα), της δυνατότητας 

διατροφής (αφθονία ή έλλειψη ζωοτροφών), το µέγεθος (αριθµός εκτρεφόµενων ζώων), την 

παραγωγική κατεύθυνση  της εκµετάλλευσης (γαλακτοπαραγωγή ή µικτή κατεύθυνση) και το 

υπάρχον εργατικό δυναµικό, στην γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία µπορούν να εφαρµοστούν 

τρεις µέθοδοι σταβλισµού: 

1)  Ο περιορισµένος  στάβλισµός  µε ζώα µονίµως δεµένα στο στάβλο. 
 
2) Ο ελεύθερος στάβλισµός µε ζώα που έχουν ελεύθερη κίνηση σε ορισµένους 

χώρους. 

3) Ο ελεύθερος  στάβλισµός  µε ατοµικές θέσεις ανάπαυσης των ζώων. 
 

Σύµφωνα µε τις σταβλικές εγκαταστάσεις των µονάδων των παραγωγών της Ζώνης 

Γάλακτος της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. εφαρµόζονται και οι τρεις τύποι στάβλισης. 

 
1)  Περιορισµένος σταβλισµός  
 

Οι παραγωγοί που εφαρµόζουν τη µέθοδο αυτή είναι περίπου 20 στο σύνολο των 185 

δηλαδή καλύπτουν σε ποσοστό το 10,8% του συνόλου. Η µέθοδος αυτή θεωρεί την αγελάδα µια 

βιολογική µηχανή δεµένη σε συγκεκριµένη θέση του στάβλου. Στα ζώα προσκοµίζονται οι 
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τροφές, το πόσιµο νερό και ο κατάλληλος αερισµός. Αντίθετα, πρέπει να αποµακρύνονται από 

τα ζώα το παραγόµενο γάλα, η κόπρος, τα ούρα και τα διάφορα επιβλαβή αέρια του χώρου. 

Το άρµεγµα των αγελάδων γίνεται µε µόνιµο συγκρότηµα, του οποίου οι σωληνώσεις 

κενού αέρος ή γάλακτος διασχίζουν όλο το µήκος του στάβλου, πάνω από το κιγκλίδωµα 

πρόσδεσης ή παγίδευσης των ζώων, µε δύο δυνατότητες συλλογής του γάλακτος: α) κεντρική 

συγκέντρωση του γάλακτος στο παρακείµενο δωµάτιο γάλακτος µέσω σωληνώσεων κατά µήκος 

του στάβλου, β) συγκέντρωση σε κινητό δοχείο δίπλα στην αρµεγόµενη αγελάδα, ένα για κάθε 

αµελκτική µονάδα. 

Οι παραγωγοί εφαρµόζουν αυτή τη µέθοδο  της περιορισµένης στάβλισης για τους εξής 

λόγους: 

1. Ο αριθµός των εκτρεφόµενων αγελάδων στην εκµετάλλευση τους δεν 

υπερβαίνει τα 50 ζώα. 

2. Η αγέλη είναι ανοµοιογενής δηλαδή αποτελείται από ζώα διαφορετικών φυλών 

µεταξύ τους και µε µεγάλες διαφορές σωµατικού βάρους και επιπέδου 

γαλακτοπαραγωγής. 

3. Όταν η εκµετάλλευση διαθέτει µικρή έκταση γης και ο παραγωγός δεν είναι 

διατεθειµένος να επενδύσει πάνω σε αυτή γιατί είναι µεγάλος σε ηλικία και δεν έχει 

κανέναν που να ασχοληθεί µε αυτό το επάγγελµα. 

4. Σε  περιοχές µε πολύ ψυχρό κλίµα το χειµώνα όπως στο νοµό Κιλκίς. 

Άλλα χαρακτηριστικά της περιορισµένης στάβλισης είναι: 

1. Οι αγελάδες ελέγχονται εύκολα και είναι δυνατή η άµεση προσφορά των 

αναγκαίων φροντίδων όπως κτηνιατρικές φροντίδες κλπ. 

2. Ο µικροβιακός βαθµός του παραγόµενου γάλακτος είναι χαµηλός εάν βέβαια ο 

παραγωγός εφαρµόζει κανόνες υγιεινής. 

3. Οι αγελάδες ταΐζονται ατοµικά και ανάλογα µε τις αποδόσεις τους. 

4. Οι αγελάδες διαβιούν σε  συνθήκες οµοιόµορφες και ελεγχόµενες. 

5. Μπορούν να αποµονωθούν ευκολότερα τα έγκυα ή ασθενή ζώα. 

Τέλος, όσον αφορά από κατασκευαστικής πλευράς οι αγελάδες διαβιούν σε κτήρια 

χτισµένα µε τσιµεντόλιθους και σκεπή φτιαγµένη από κεραµίδια και καλαµωτή. Η 

διάταξη των αγελάδων είναι σε διπλή ή µονή σειρά δεµένες µε το «παχνί» µπροστά 

τους και την ποτίστρα δίπλα τους  και ένα κεντρικό διάδροµο από όπου περνάει ο 

παραγωγός για να ταΐσει, να αρµέξει και να τα καθαρίσει. Το δάπεδο είναι στρωµένο 

µε σκυρόδεµα για εύκολο καθαρισµό αλλά είναι επιβλαβές για τα πόδια των 

αγελάδων. 
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Απαιτούνται πολλά εργατικά χέρια και αν οι συνθήκες διαβίωσης και εκτροφής 

δεν είναι οι ιδανικές τότε υπάρχει πρόβληµα για τα ζώα και τον παραγωγό που 

εργάζεται µέσα στο στάβλο. 

 

2) Ελεύθερος σταβλισµός 
 
Γενικές αρχές 
 

Είναι η πιο διαδεδοµένη µέθοδος αφού περίπου 111  από τους 185 παραγωγούς της 

ΜΕΒΓΑΛ εφαρµόζουν αυτή τη µέθοδο και σε ποσοστό 60%. 

Στο σύστηµα του ελεύθερου σταβλισµού τα ζώα κινούνται ελεύθερα σε ορισµένο 

περιφραγµένο χώρο και τρέφονται µε χονδροειδείς και συµπυκνωµένες τροφές αναµεµιγµένες 

σε ειδικό µηχάνηµα τον «ενσιροδιανοµέα»  και διανεµηµένες σε ειδικά «παχνιά» σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα. 

Ο ελεύθερος σταβλισµός προσφέρει τα εξής πλεονεκτήµατα: 
1. Μειώνονται κατά 10-15% οι δαπάνες κατασκευής κτιριακών κατασκευών, 

αφού οι κατασκευές αυτές είναι πολύ ελαφρές. 

2. Μειώνεται στο ελάχιστο η ανθρώπινη εργασία, η οποία γίνεται ευκολότερη µε 

τη χρήση µηχανών. 

3. Τα ζώα διαβιώνουν σε φυσικές συνθήκες. Ο καθαρός αέρας, η κίνηση, το φως 

και κυρίως η άµεση έκθεσή τους στον ήλιο, βελτιώνουν την υγεία των ζώων, την όρεξη 

τους, την εύκολη διάγνωση του οίστρου και την ευκολία τοκετών. 

4. Το παραγόµενο γάλα είναι καλής ποιότητας, αφού ο ειδικός χώρος άµελξης 

µπορεί εύκολα να καθαριστεί και οι χειρισµοί υγιεινής κατά το άρµεγµα µπορούν 

εύκολα να εφαρµοστούν. 

5. Για τη χώρα µας όπου οι ελάχιστες θερµοκρασίες δεν είναι πολύ χαµηλές κάτω 

των -15o C, ο ελεύθερος σταβλισµός αποτελεί το πλέον ενδεδειγµένο σύστηµα. Γενικά, 

τα βοοειδή ενοχλούνται περισσότερο από τις υψηλές θερµοκρασίες και τους δυνατούς 

ψυχρούς ανέµους παρά από τις χαµηλές θερµοκρασίες. Για το λόγο αυτό ο 

στεγασµένος χώρος αναπαύσεως των ζώων πρέπει να είναι κλειστός στη βορεινή, 

ανατολική και δυτική πλευρά και δροσερός το καλοκαίρι. 

Άλλες βασικές προϋποθέσεις για να εφαρµοστεί µε επιτυχία ο ελεύθερος σταβλισµός 
είναι: 

1. Ο ελεύθερος σταβλισµός απαιτεί περίπου διπλάσια επιφάνεια οικοπέδου 

σε σχέση µε τον περιορισµένο και πρέπει να είναι έξω από τα όρια µιας 

κατοικηµένης περιοχής. 
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2. Ο αριθµός των αγελάδων πρέπει να είναι πάνω από 50 για να συµφέρει 

οικονοµικά η επένδυση αφού υπάρχει και ένα σχετικό αρµεκτήριο µε µόνιµο 

αµελκτικό συγκρότηµα. 

3. Επιβάλλεται η αποκεράτωση των αγελάδων της αγέλης. Τα ακέρατα 

ζώα είναι πιο ήρεµα και αποφεύγονται διάφορα ατυχήµατα στους σταβλίτες και 

τα ίδια τα ζώα. 

Ένα συγκρότηµα ελευθέρου σταβλισµού περιλαµβάνει τους ακόλουθους  χώρους : 
1. Στεγασµένος χώρος ανάπαυσης και προστασίας των αγελάδων. 

2. Ασκεπής χώρος ελεύθερης κίνησης ή άσκησης των αγελάδων. 

3. Χώρος διανοµής των χονδροειδών τροφών. 

4. Χώρος άλµεξης και δωµάτιο γάλακτος. 

5. Στεγασµένος χώρος αναρρωτηρίου και µαιευτηρίου αγελάδων. 

6. Στεγασµένος χώρος γαλουχίας των µόσχων. 

7. ∆ιάφοροι βοηθητικοί χώροι. 

 
Τέλος, τα υλικά από τα οποία είναι κατασκευασµένα τα διάφορα κτήρια είναι : οι 

τοίχοι γίνονται από τσιµεντόλιθους και τα κτήρια είναι στεγασµένα µε αυλακωτές πλάκες 

αλουµινίου ή τσίγκου ή πλαστικά φύλλα. Το δάπεδο των στεγασµένων χώρων είναι 

καλυµµένο µε αχυροστρωµνή η οποία  αποµακρύνεται εύκολα µε φορτωτή και γλιτώνει έτσι ο 

παραγωγός τα εργατικά χέρια. 

 
3) Ελεύθερος σταβλισµός  µε ατοµικές θέσεις ανάπαυσης των ζώων. 
 

Ο τύπος αυτός του σταβλισµού βρίσκει σήµερα εφαρµογή στις µεγάλες µονάδες. Ήδη 

34 από τους 185 παραγωγούς της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε εφαρµόζουν αυτόν τον τύπο µε επιτυχία και 

ακολουθούν το παράδειγµα τους και άλλοι. 

Ο τύπος του ελεύθερου σταβλισµού µε ατοµικές θέσεις ανάπαυσης παρουσιάζει κάποια 

πλεονεκτήµατα που είναι: 

1. Από κατασκευαστικής πλευράς έχει το µικρότερο κόστος. 

2. Μειώνει σηµαντικότατα τη δαπάνη για εργατικά χέρια και επιτρέπει την 

εκµηχάνιση των περισσότερων κοπιαστικών εργασιών µε απλά µέσα. 

3. ∆ίνει στα ζώα την αίσθηση της σχετικής ελευθερίας. 

4. Ευνοεί την πλήρη εκδήλωση των συµπτωµάτων του οίστρου, ενώ η κίνηση 

ισχυροποιεί τα άκρα και γενικά το µυοσκελετικό σύστηµα µε αποτέλεσµα τη µείωση 

της συχνότητας των χωλοτήτων και των δυστοκιών. 
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5. Οι ατοµικές θέσεις περιορίζουν τις διαµάχες και επιτρέπουν στις αγελάδες να 

αναπαύονται, όταν το επιθυµούν µε αποτέλεσµα οι αποδόσεις τους να αυξάνονται. 

6. Οι αγελάδες έχοντας τη δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα, αποφεύγουν 

ανεπιθύµητα ρεύµατα αέρα και σηµεία συγκέντρωσης βλαβερών αερίων, ενώ 

παράλληλα κατακλινόµενες στις ατοµικές θέσεις ρυπαίνουν πολύ λιγότερο το µαστό 

τους. Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι η θεαµατική µείωση της νοσηρότητας των 

ζώων. 

7. Το άρµεγµα γίνεται σε ειδικό χώρο και καθαρό περιβάλλον. 

 
Ο τύπος αυτού του σταβλισµού διαθέτει τους ακόλουθους χώρους: 

1. Χώρο ανάπαυσης, τροφοδοσίας και άσκησης των αγελάδων σε ξηρή 

περίοδο και των µοσχίδων που κυοφορούν. 

2. χώρο ανάπαυσης, τροφοδοσίας και άσκησης των αρµεγόµενων 

αγελάδων. 

3. Χώρο τεχνητής γαλουχίας των νεαρών µόσχων. 

4. Χώρο παραµονής, τροφοδοσίας και άσκησης των µοσχίδων 

µελλοντικών γεννητόρων. 

5. ∆ιαµερίσµατα τοκετών. 

6. Αναρρωτήριο- χώρο νοσηλείας. 

7. χώρο πάχυνσης των ταυριδίων και των δαµαλίδων. 

8. Αίθουσα αρµέγµατος και οι βοηθητικοί χώροι. 

 

Επίσης, τα υλικά που χρησιµοποιούνται για την κατασκευή αυτού του τύπου είναι τα 

ίδια µε του ελεύθερου σταβλισµού µε τη διαφορά ότι απαιτούνται περισσότερα χρήµατα και 

χώρος για την κατασκευή των ατοµικών θέσεων δηλαδή τα «κρεβάτια». Συνήθως, οι ατοµικές 

θέσεις είναι 2-3 περισσότερες του αριθµού των σταβλισµένων αγελάδων. Μια τυπική διάταξη 

των θέσεων είναι η παράλληλη διάταξη σε δυο πλάγιες σειρές µε κεντρικό διάδροµο πλάτους 3 

µέτρα περίπου στρωµένο µε σκυρόδεµα. Οι θέσεις είναι συνήθως υπερυψωµένες κατά 25cm 

από το διάδροµο, έχουν µήκος 2,10m, πλάτος 1,20m και κλίση δαπέδου 2% περίπου προς το 

διάδροµο όπου υπάρχει ένα µικρό αυλάκι στην άκρη του διαδρόµου και εκεί συγκεντρώνονται 

τα υγρά των ζώων. Έτσι η αγελάδα αφοδεύει  στο διάδροµο και η θέση κατάκλισης µένει 

καθαρή. Οι τοίχοι είναι χτισµένη µε τσιµεντόλιθους και η στέγαση είναι φτιαγµένη µε 

αυλακωτή λαµαρίνα. Το δάπεδο των κρεβατιών µπορεί να επιστρωθεί µε πατηµένο χώµα, 

ψηµένα διάτρητα τούβλα, ελαστικό τάπητα, σανίδες ξύλου και σπάνια µε στρωµνή άχυρου. 
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Πάντως, η επίστρωση που προτιµάται από τους παραγωγούς είναι µε πατηµένο χώµα. Τέλος, 

τα χωρίσµατα των ατοµικών θέσεων ανάπαυσης των αγελάδων κατασκευάζονται από 

γαλβανισµένους σωλήνες και πρέπει το διάστηµα µεταξύ των χωρισµάτων να είναι 1,15m. 

Επιπλέον, ένας σωστός παραγωγός για τη καλή λειτουργία του βουστασίου του πρέπει 

να διαθέτει τα απαραίτητα σκεύη και εργαλεία για να φροντίζει τα ζώα του. Μερικά από αυτά 

είναι: 

Σύριγγες για χρήση φαρµάκων, µεταλλικοί ή πλαστικοί καθετήρες µαστού, καθετήρες 

διανοίξεως θηλής µαστού, συσκευή ειδική για να µη κλωτσάει η αγελάδα, θερµόµετρο για τη 

µέτρηση της θερµοκρασίας του ζώου, συσκευή αποκεράτωσης, ξέστρα για την περιποίηση των 

ζώων, αλυσίδες µαιευτικές  για το τράβηγµα των εµβρύων, ποτίστρες µε γλώσσα ή φλοτέρ, 

ειδικό κοπίδι για τον καθαρισµό των νυχιών  και φαρµακευτικά είδη για την πρόληψη των 

διάφορων ασθενειών των ζώων κλπ. 

 
1.7.  ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑ∆ΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Τα ζώα για να µπορούν να διατηρούνται στη ζωή, να αυξάνονται, να αναπτύσσονται, 

να αναπαράγονται και να παράγουν προϊόντα ή έργο, έχουν ανάγκη να καταναλώνουν 

διάφορες ουσίες. Οι ουσίες αυτές οι οποίες χρησιµοποιούνται στη δόµηση και στην 

αναπλήρωση των συστατικών του σώµατος των ζώων, ονοµάζονται θρεπτικές ουσίες γιατί η 

δράση τους γίνεται µέσω του φαινοµένου της θρέψης.  

 Η παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων (γάλα, κρέας, αυγά, µαλλί), επιτυγχάνεται µε 

το σωστό συνδυασµό µιας σειράς παραγόντων που επηρεάζονται από το γονότυπο, την υγεία 

του ζώου, τη διατροφή και τις συνθήκες του περιβάλλοντος.  

 Η γενετική βελτίωση επέδρασε σηµαντικά στην αύξηση της παραγωγικότητας των 

διαφόρων ειδών ζώων. Ένα από τα είδη ζώων που µας αφορούν είναι τα βοοειδή, τα οποία 

βελτιώθηκαν µε τέτοιο τρόπο ώστε να προκύψουν φυλές παραγωγής γάλακτος, κρέατος ή 

γάλακτος και κρέατος ταυτόχρονα.    

 Η υγιεινή των ζώων επιδρά πολύ σηµαντικά στην παραγωγικότητα και µάλιστα µε 

θεαµατικά  αποτελέσµατα στον τοµέα πρόληψης ή αντιµετώπισης συγκεκριµένων ασθενειών.  

 Η διατήρηση υψηλών αποδόσεων των ζώων και η επιµήκυνση της παραγωγής 

επιτυγχάνεται µόνον όταν εξασφαλίζονται άριστες περιβαλλοντολογικές συνθήκες, µε 

κατάλληλες σταβλικές εγκαταστάσεις και σωστή διαχείριση των ζώων. 
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 Είναι όµως καθολικά αποδεκτό ότι η διατροφή είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας 

στην παραγωγή ζωοκοµικών προϊόντων γιατί πέραν της παραγωγικότητας και της φυσικής 

κατάστασης των ζώων επηρεάζει και την οικονοµικότητα των παραγόµενων προϊόντων. 

o Ο καθορισµός των αναγκών των ζώων σε ενέργεια και διάφορα θρεπτικά συστατικά, 

o Η αξιολόγηση των διαφόρων ζωοτροφών και η γνώση της διαιτητικής αξίας της κάθε 

µιας, 

o Η κατάλληλη επιλογή της κάθε ζωοτροφής µε βάση τους σχετικούς διατροφικούς 

περιορισµούς, 

o Η σωστή διαχείριση και συντήρηση των ζωοτροφών και  

o Η ισόρροπη και ορθολογική διατροφή είναι το κλειδί της επιτυχίας και της 

βιωσιµότητας των σύγχρονων κτηνοτροφικών µονάδων. 

Η ελλειµµατική διατροφή των ζώων καταλήγει σε µικρότερη απόδοση τους σε 

προϊόντα, µειωµένη αντοχή των ζώων στις ασθένειες, συντόµευση της παραγωγικής ζωής των 

ζώων κλπ., ενώ η πλεονασµατική διατροφή συνεπάγεται αύξηση του κόστους των ζωοκοµικών 

προϊόντων, µειωµένη παραγωγικότητα του ζώου λόγω διαταραχών  του πεπτικού συστήµατος 

και δυσκολία  στην αναπαραγωγή λόγω υπερβολικής εναπόθεσης λιπώδους ιστού στο σώµα 

του ζώου, ο οποίος δρα ανασταλτικά στο αναπαραγωγικό του σύστηµα. 

 
 

 
1.7.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ    
 

Ζωοτροφή, ονοµάζεται κάθε ύλη φυτικής, ζωικής ή ανόργανης προέλευσης, η οποία 

περιέχει ένα ή περισσότερα θρεπτικά στοιχεία, πέπτεται ολικώς ή µερικώς , παρέχει τα 

θρεπτικά στοιχεία στο ζώο χωρίς να βλάπτει την υγεία του.  

Οι ζωοτροφές διακρίνονται µεταξύ τους και κατατάσσονται σε κατηγορίες µε βάση 

διάφορα κριτήρια που αφορούν τα διαιτητικά τους χαρακτηριστικά και την επεξεργασία τους. 

Οι ζωοτροφές χωρίζονται σε απλές και σύνθετες. Απλές ζωοτροφές (πρώτες ύλες ζωοτροφών) 

ονοµάζονται όλες οι επιµέρους ύλες που περιέχουν θρεπτικά συστατικά και χρησιµοποιούνται 

στη διατροφή των ζώων. Η απλή ζωοτροφή είναι µία και µόνη ζωοτροφή µε τα 

χαρακτηριστικά που έχει είτε ως φυσική ή τεχνητή πρώτη ύλη είτε µε εκείνα που αποκτά µετά 

από επεξεργασία. Οι απλές ζωοτροφές χωρίζονται σε χονδροειδείς και συµπυκνωµένες.  

Οι χονδροειδείς ζωοτροφές είναι αποκλειστικά φυτικής προέλευσης και ανά µονάδα 

βάρους έχουν µεγάλο όγκο και µικρή περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και περιέχουν 

ινώδεις ουσίες >18% ανά κιλό ξηρής ουσίας ενώ συµπυκνωµένες  είναι εκείνες που ανά 
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µονάδα βάρους έχουν µικρό όγκο και µεγάλη περιεκτικότητα  σε θρεπτικά στοιχεία και 

περιέχουν ινώδεις ουσίες  <18% ανά κιλό ξηρής ουσίας. Οι χονδροειδείς και οι 

συµπυκνωµένες ζωοτροφές χωρίζονται σε υδατανθρακούχες και πρωτεϊνούχες. Οι 

υδατανθρακούχες  χονδροειδείς ζωοτροφές είναι εκείνες που περιέχουν  <20% ολικές 

αζωτούχες ουσίες ανά κιλό ξηρής ουσίας ενώ πρωτεϊνούχες χονδροειδείς ζωοτροφές είναι 

εκείνες που περιέχουν >20% ολικές αζωτούχες ουσίες ανά κιλό ξηρής ουσίας.  

Η κατάταξη αυτή των ζωοτροφών φαίνεται στον πίνακα 4. 

Πίνακας 4. Κατάταξη απλών ζωοτροφών. 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ 
 

Υ∆ΑΤΑΝΘΡΑΚΟΥΧΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΟΥΧΕΣ  

Χονδροειδείς Συµπυκνωµένες Χονδροειδείς Συµπυκνωµένες 

Χλωρά χόρτα 
Αγρωστωδών 

Καρποί 
Αγρωστωδών  

Χλωρά χόρτα 
Ψυχανθών 

Καρποί 
Ψυχανθών  

Ενσιρώµατα 
Αγρωστωδών  

Υποπροϊόντα 
Ζαχαρουργίας 

Ενσιρώµατα 
Ψυχανθών  

Πλακούντες ελαιωδών 
Καρπών  

Σανοί 
Αγρωστωδών  

Υποπροϊόντα 
Αλευροποιίας  

Σανοί 
Ψυχανθών  

Εκχυλίσµατα 
Ελαιωδών καρπών  

Κόνδυλοι και 
Ρίζες 

  Υποπροϊόντα 
Αµυλοποιίας  

 
Άχυρα και 
Ανεµίδια 

 

Προϊόντα ζωικής 
Προελεύσεως  

Σώµατος Προϊόντων 

 Βιοµηχανικά προϊόντα 

Προϊόντα 
Βιοτεχνολογίας  

 
Στις απλές ζωοτροφές υπάγονται και οι ανόργανες ζωοτροφές είτε στη φυσική τους 

µορφή, είτε µετά από επεξεργασία. ∆ε χωρίζονται σε χονδροειδείς και συµπυκνωµένες και 

ονοµάζονται προσθετικά ζωοτροφών και όχι πρώτες ύλες ζωοτροφών.    

Σύνθετες ζωοτροφές, είναι εκείνες που προέρχονται από οµοιογενή ανάµιξη δύο ή 

περισσότερων απλών ζωοτροφών. Η διαιτητική αξία των ζωοτροφών αυτών προέρχεται από 

την επιµέρους διαιτητική αξία των απλών ζωοτροφών που αναµιγνύονται. Οι σύνθετες 

ζωοτροφές χωρίζονται σε κατηγορίες που φαίνονται στον πίνακα 5. 
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Πίνακας 5. Κατάταξη  σύνθετων ζωοτροφών. 

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

 
ΠΛΗΡΕΙΣ 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 
(Μίγµατα ή φυράµατα) 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ 

 
Συµπυκνώµατα 

Ισορροπιστές 

Προµίγµατα 

 
Πλήρεις σύνθετες ζωοτροφές, είναι οι ζωοτροφές που περιέχουν όλα τα θρεπτικά 

συστατικά και την ενέργεια σε αναλογία τέτοια ώστε αν  χορηγηθούν  σε συγκεκριµένη 

ποσότητα και σε συγκεκριµένο ζώο, να καλύπτουν τις ηµερήσιες ανάγκες του ζώου µε 

απόκλιση +5%. 

Συµπληρωµατικές ζωοτροφές, είναι εκείνες που κατά κανόνα χρησιµοποιούνται σε 

µικρότερα ποσοστά συµµετοχής στα σιτηρέσια των ζώων αλλά µε τέτοιο τρόπο ώστε µετά από 

ανάµιξη µε δηµητριακούς καρπούς να προκύπτει µία πλήρης σύνθετη ζωοτροφή. Το σύνολο 

των συµπληρωµατικών ζωοτροφών που συνήθως περιέχει το πρωτεϊνικό συµπλήρωµα, τα 

αµινοξέα, τις βιταµίνες, τα ιχνοστοιχεία, τα µακροστοιχεία και τις βοηθητικές ουσίες 

ονοµάζεται συµπύκνωµα   και µετέχει στο τελικό µίγµα σε ποσοστό 10 – 40%. 

Σε περίπτωση µικρότερης συµµετοχής (µόνο µακροστοιχεία, αµινοξέα, ιχνοστοιχεία 

και βιταµίνες) µε ποσοστό συµµετοχής 2 – 2,5% έχουµε τους λεγόµενους ισορροπιστές. 

Και σε περίπτωση  σκευάσµατος που περιέχει µόνον βιταµίνες και ιχνοστοιχεία, 

έχουµε τα λεγόµενα προµίγµατα. 

Το σύνολο της χορηγούµενης σύνθετης ζωοτροφής σε µία ηµέρα που χορηγείται στο 

ζώο ονοµάζεται σιτηρέσιο. Αν το σιτηρέσιο αυτό καλύπτει τις ηµερήσιες ανάγκες του ζώου µε 

απόκλιση  +5%, τότε ονοµάζεται ισόρροπο σιτηρέσιο και εφόσον το ισόρροπο αυτό 

σιτηρέσιο έχει κατασκευαστεί µε το µικρότερο δυνατό κόστος τότε ονοµάζεται ορθολογικό 

σιτηρέσιο. 

 
 Ένα σιτηρέσιο είναι πραγµατικά ισορροπηµένο όταν πληρεί κάποια κριτήρια και τα 

οποία είναι: 

� Η συµπεριφορά του µηρυκασµού. Οι γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες πρέπει 

να µηρυκάζουν έντονα. 

� Ζωοτροφές στην αποθήκη. Ελέγχουµε µήπως οι πλευρές και η πάνω 

επιφάνεια των ενσιρωµάτων και των σανών έχουν σαπίσει ή έχουν µούχλα. 
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� Υφή των ζωοτροφών. Εξετάζουµε την υφή των σανών στη χούφτα µας. Εάν 

κάνουν ένα τικ στο χέρι µας, περιέχουν αρκετές ινώδεις ουσίες και είναι καλής 

ποιότητας. 

� Αξιολόγηση της τροφής στην ταΐστρα. Ελέγχουµε µήπως έχει πολύ υγρασία ή 

µυρίζει άσχηµα. 

� Συµπεριφορά κατά το τάϊσµα. Οι αγελάδες πρέπει να τρώνε πρόθυµα και 

πολύ. 

� Λάµψη του δέρµατος. Το δέρµα των ζώων πρέπει να δείχνει υγιές και 

γυαλιστερό. 

� Γέµισµα της κοιλιάς. Μια γεµάτη κοιλιά προεξέχει ελαφρά. 

� Στοιχεία γαλακτοπαραγωγής µε αριθµούς. Τα αποτελέσµατα του ελέγχου της 

γαλακτοπαραγωγής αποτελούν µια καλή ένδειξη για το αν το σιτηρέσιο είναι καλά 

ισορροπηµένο. Η περιεκτικότητα ουρίας στο γάλα (µέτρηση στη δεξαµενή), δίνει µια 

ένδειξη για το αν η χορηγούµενη ποσότητα των αζωτούχων στο φύραµα είναι η 

ενδεδειγµένη (η τιµή από τη µέτρηση της ουρίας πρέπει να είναι µεταξύ 20 µε 25). 

� Αξιολόγηση των κοπράνων. Το χρώµα και η σύσταση των κοπράνων θα 

πρέπει να είναι φυσιολογικά και να µην περιέχουν µη χωνεµένα συστατικά. 

 
1.7.2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 
 
Ένα ορθολογικό σιτηρέσιο πρέπει να έχει τα παρακάτω  χαρακτηριστικά: 

o Να έχει τη θρεπτική αξία που απαιτείται, 

o Να περιέχει τις απαιτούµενες σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα αζωτούχες ουσίες,  

o Να περιέχει τις ελάχιστες απαιτούµενες λιπαρές ουσίες και κυρίως στα απαραίτητα 

λιπαρά οξέα, 

o Να περιέχει τις απαραίτητες ανόργανες ουσίες, δηλαδή τα µακροστοιχεία και 

ιχνοστοιχεία στην απαιτούµενη ποσότητα αλλά και στη σωστή σχέση µεταξύ τους, 

o Να περιέχει τις απαραίτητες ποσότητες σε βιταµίνες και στη σωστή σχέση µεταξύ 

τους, 

o Να περιέχει τη ξηρή ουσία που να βρίσκεται στην κατάλληλη σχέση προς την 

περιεχόµενη σε αυτήν ενέργεια, ώστε να διασφαλίζεται η φυσιολογική  λειτουργία 

του πεπτικού σωλήνα του ζώου για το οποίο προορίζεται, 

o Να είναι απαλλαγµένο από τυχόν τοξικές ουσίες και επιβλαβείς µικροοργανισµούς 

για τον ζωικό  οργανισµό, 

o Να έχει την επιθυµητή από το ζώο ελκυστικότητα, 
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o Να µην επηρεάζει δυσµενώς την ποιότητα των ζωοκοµικών προϊόντων, 

o Να έχει το µικρότερο δυνατό κόστος. 

 

1.7.2.1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟΥ 
 
  Για να µπορέσουµε να καταρτίσουµε ένα  ορθολογικό σιτηρέσιο θα πρέπει να 

γνωρίζουµε τους παρακάτω τέσσερις παράγοντες: 

1. Τις ανάγκες των ζώων σε θρεπτικές ουσίες, ενέργεια και τη δυνατότητα πρόσληψης 

τροφής, 

2. Την περιεκτικότητα των ζωοτροφών σε διαιτητική και θρεπτική αξία, 

3. Τους διατροφικούς περιορισµούς στη χρήση των διαφόρων ζωοτροφών, 

4. Την τιµή της κάθε ζωοτροφής ανά µονάδα βάρους. 

Ουσιαστικά, το ορθολογικό σιτηρέσιο είναι ένα µίγµα από τις εκάστοτε διαθέσιµες 

ζωοτροφές, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες των ζώων για τα οποία προορίζεται. Οι 

επιλεγόµενες αυτές απλές ζωοτροφές πρέπει να είναι οι οικονοµικότερες ώστε το παραγόµενο 

αυτό µίγµα να έχει το µικρότερο δυνατό κόστος. 

Στις τέσσερις αυτές κατηγορίες παραγόντων περικλείονται και µερικοί άλλοι 

παράγοντες που συνοπτικά αναφέρονται παρακάτω: 

o Βοηθητικές ουσίες,  
Υπάρχουν διάφορες χηµικές ουσίες ή καλλιέργειες µικροοργανισµών (προβιοτικά) που 

όταν χορηγούνται στα ζώα, δρουν ευνοϊκά στις παραγωγικές ικανότητες τους, µειώνοντας το 

συντελεστή µετατρεψιµότητας της τροφής που αντιστοιχεί στο παραγόµενο προϊόν. Επίσης, 

τέτοιες ουσίες βελτιώνουν τον ρυθµό παραγωγής των ζώων, διασφαλίζουν την κατάσταση της 

υγείας του και ακόµη µπορούν να βελτιώσουν σηµαντικά και τεχνολογικά την παρασκευή  και 

τη συντήρηση των ζωοτροφών. Οι χηµικές αυτές  ουσίες αποτελούν κατά ένα τρόπο 

βοηθητικές ουσίες της διατροφής και επειδή χορηγούνται στα ζώα µε το να προστίθενται σε 

µικρές ποσότητες στην τροφή τους ονοµάζονται και προσθετικά ζωοτροφών.   

Ανάµεσα σε αυτά τα προσθετικά υπάρχουν οι αυξητικοί παράγοντες, ορισµένα 

αντιβιοτικά, ένζυµα, προβιοτικά, αντιοξειδωτικές ουσίες, βελτιωτικά γεύσεως, 

γαλακτοµατοποιητές, χρωστικές ουσίες, µη πρωτεϊνικές αζωτούχες ενώσεις, συγκολλητικές 

ουσίες κλπ.  

o Γνώση των τοξικών ιδιοτήτων των ζωοτροφών, 

Οι τοξικές ουσίες των ζωοτροφών οφείλονται σε διάφορες χηµικές ουσίες που 

περιέχονται σε αυτές. Οι κυριότερες ουσίες είναι οι παρακάτω: 

• Αλκαλοειδή, 
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•  Κυανογλυκοζίτες,  

•   Σαπωνίνες, 

• Οξαλικό οξύ,  

• Ορµόνες,  

• ∆ιάφορες άλλες ουσίες.  

Εδώ ανήκουν παράγοντες που η χηµική τους σύνθεση δεν έχει ακόµη διευκρινιστεί. Στα 

σπέρµατα της σόγιας και στα διάφορα υποπροϊόντα τους (σογιόπιτα),  περικλείονται οι 

λεγόµενοι αντιπρωτεϊνολυτικοί παράγοντες, που παρεµποδίζουν στην περίπτωση των 

µονογαστρικών ζώων τη δράση των πεπτικών  ενζύµων  θρυψίνης και χυµοθρυψίνης και 

συντελούν στη µείωση της χρησιµοποίησης των θειούχων αµινοξέων και ειδικά της 

µεθειονίνης.  

Στα σπέρµατα του βαµβακιού και στα υποπροϊόντα του (βαµβακόπιτα)  περιέχεται η 

γκοσυπόλη, που η πρόσληψη της πέραν ορισµένων ορίων ανάλογα µε το είδος και την ηλικία 

του ζώου, συνεπάγεται καθυστέρηση στην ανάπτυξη, χειροτέρευση του συντελεστή 

µετατρεψιµότητας της τροφής και επιδρά στην ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. 

Οι  τανίνες, όταν προσληφθούν από τα ζώα σε µεγάλες ποσότητες, είναι δυνατόν να 

προκαλέσουν τοξίκωση. 

Το βουτυρικό οξύ, όταν βρίσκεται σε µεγάλες ποσότητες ,σε κακής ποιότητας 

ενσιρώµατα µπορεί να προκαλέσει καταρροή του εντερικού βλεννογόνου.  

Η  ισταµίνη που µπορεί να σχηµατίζεται στον πεπτικό σωλήνα των θηλαστικών και των 

πτηνών κατά τη ζύµωση του σταριού και της σίκαλης όταν λαµβάνονται σε µεγάλες 

ποσότητες, µπορεί να προκαλέσει ενδονυχίτιδες. 

Ζ) Νιτρικά  και νιτρώδη άλατα. Αυτά περιέχονται σε ορισµένα καλλιεργούµενα 

νοµευτικά φυτά, όπως τα τεύτλα, ο ηλίανθος, η µηδική, τα σιτηρά (βρώµη και κριθάρι). Η 

περιεκτικότητα των φυτών σε νιτρικά άλατα αυξάνει όταν τα φυτά λιπαίνονται µε νιτρικά 

λιπάσµατα και ειδικά µε υπερβολική ποσότητα. Για τα νιτρικά άλατα η θανατηφόρα δόση για 

τα βοοειδή είναι 500mg/ ανά κιλό ζώντος βάρους, ενώ για τα νιτρώδη είναι 125mg/ ανά κιλό 

ζώντος βάρους. Τα ζώα που καταναλίσκουν µόνον χονδροειδείς τροφές είναι πιο ευπαθή στην 

τοξίκωση από νιτρικά άλατα, από ότι τα ζώα που καταναλίσκουν και συµπυκνωµένες τροφές.  

Και αυτό γιατί οι τελευταίες είναι πλούσιες σε υδατάνθρακες (κυρίως άµυλο), οι οποίοι 

συντελούν στο να παράγονται, µέσα στο γαστρεντερικό σωλήνα των ζώων µειωµένες 

ποσότητες νιτρωδών αλάτων.  
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Τα νιτρικά άλατα, όταν βρεθούν µε τις ζωοτροφές και µε το πόσιµο νερό που τα 

περιέχουν στο πεπτικό σύστηµα των θηλαστικών   και ιδίως των µηρυκαστικών, µε την 

επίδραση της µικροβιακής χλωρίδας, ανάγονται στο αρχικό στάδιο σε νιτρώδη και κατόπιν 

µετατρέπονται σε αµµωνία. Στην περίπτωση της αυξηµένης συγκέντρωσης νιτρωδών αλάτων, 

αυτά κατά ένα µεγάλο µέρος απορροφούνται από τον βλεννογόνο και εισέρχονται στην 

κυκλοφορία του αίµατος.  Εκεί η νιτρώδης ρίζα τους συµβάλλει στην µετατροπή της 

αιµοσφαιρίνης σε µεθαιµοσφαιρίνη, η οποία δεν είναι σε θέση να µεταφέρει το οξυγόνο και 

έτσι δηµιουργείται κατάσταση υποξαιµίας ή και ανοξαιµίας. Ταυτόχρονα, είναι αποδεκτό ότι 

τα νιτρώδη άλατα παρεµποδίζουν την µετατροπή των καροτινίων σε βιταµίνη Α.    

o Γνώση των ειδικών επιδράσεων  των ζωοτροφών στην ποιότητα των ζωοκοµικών 

προϊόντων.  

• Γάλα  και τα προϊόντα του, 

• Κρέας, 

• Αυγά. 

o Ελκυστικότητα των ζωοτροφών. 
 
Η ελκυστικότητα  µιας ζωοτροφής και συνεπώς ενός σιτηρεσίου, ονοµάζεται  η 

ικανότητα που έχει η ζωοτροφή ή το σιτηρέσιο να προσελκύει το ενδιαφέρον των ζώων και να 

καταναλώνεται από αυτά στη µεγαλύτερη δυνατή ποσότητα. Η ελκυστικότητα µιας ζωοτροφής 

ή σιτηρεσίου εκτιµάται µε το πόσα κιλά καταναλωµένης ξηρής ουσίας  από τη ζωοτροφή αυτή 

ή το σιτηρέσιο αντιστοιχούν για κάθε 100  κιλά ζώντος βάρους του ζώου. 

Η ελκυστικότητα των ζωοτροφών εξαρτάται από:   
  

• Την προέλευση της (φυτική ή ζωική),  

• Τις συνθήκες παραγωγής και συγκοµιδής , 

• Τη µέθοδο συντήρησης και προετοιµασίας, 

• Τη σκληρότητα και αδρότητα, 

• Τη γευστικότητα και οσµή, 

• Την περιεκτικότητα σε ινώδεις ουσίες, 

• Το είδος του ζώου, 

• Την παραγωγική φάση του ζώου. 

Η ελκυστικότητα των ζωοτροφών µπορεί να βελτιωθεί µε διάφορους τρόπους οι οποίοι 

κατατάσσονται σε δυο οµάδες: 
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1) Πρώτη οµάδα. Περιλαµβάνει τη βελτίωση των ζωοτροφών κατά το στάδιο  της 

προετοιµασίας ή της παρασκευής τους. Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει το πλύσιµο, τον 

τεµαχισµό, τη διαβροχή, την πελλετοποίηση, την εξώθηση κλπ. 

2) ∆εύτερη οµάδα. Περιλαµβάνει  την προσθήκη βελτιωτικών γεύσεως, µελάσας, 

ζάχαρης, γλυκαντικών, γάλακτος κλπ. 

Μια  µέση ενδεικτική κατανάλωση ορισµένων ζωοτροφών φαίνεται στον πίνακα  6. 

 

Πίνακας 6. Μέση  κατανάλωση ορισµένων ζωοτροφών για αγελάδες. 

Είδος ζωοτροφής Μονοµερής κατανάλωση σε κιλά Ξ.Ο. ανά 
100  κιλά ζων  βάρος 

Χόρτα λειµώνων 
           Βόσκηση ελεύθερη 
           Βόσκηση ορθολογική 
           Τάϊσµα  

 
1,7-3 
2-2,3  
1,8-2  

Ξηρά χόρτα λειµώνων 
          Τάϊσµα 
          Άριστη ποιότητα   

 
 

2,8 

Καλή ποιότητα 
Μέτρια ποιότητα 

2,5 

2,4 -2,5 

Ενσιρώµατα  
 Χωρίς προξήρανση  
 Με µικρή προξήρανση 
 Με προχωρηµένη προξήρανση 

 
1,5 -1,8 
2 –2,2 

2,4 -2,5  

Χλωρά φυτά καλαµποκιού  1,6 

Πούλπα ζαχαρότευτλων 0,7 -0,9 

    
Στη διατροφή των βοοειδών διακρίνουµε τρία είδη θρεπτικών αναγκών: 

• Ανάγκες απλής συντήρησης του ζώου ανάλογα µε το ζώντος βάρος του. 

• Ανάγκες κατά τις διάφορες φάσεις του αναπαραγωγικού κύκλου της µητέρας 

που προέρχονται από τις αυξηµένες απαιτήσεις του εµβρύου. 

• Ανάγκες για την ανάπτυξη των νεαρών µόσχων ή την εξασφάλιση της 

παραγωγής  των ενήλικων ζώων ( π.χ. γαλακτοπαραγωγής). 

Στον υπολογισµό των σιτηρεσίων ένα τµήµα αυτού καλύπτει τις ανάγκες συντήρησης 

και µέρος των αναγκών αναπαραγωγής ή παραγωγής χρησιµοποιώντας µόνο χονδροειδείς 

τροφές χαµηλού κόστους. Το σιτηρέσιο αυτό καλείται βασικό σιτηρέσιο και θα πρέπει να 

περιλαµβάνει το µέγιστο της ποσότητας των χονδροειδών ζωοτροφών που µπορεί να 
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προσλάβει ελεύθερα το ζώο. Το βασικό σιτηρέσιο συµπληρώνεται µε το σιτηρέσιο παραγωγής 

που αποτελείται από µίγµα συµπυκνωµένων τροφών υψηλής θρεπτικής αξίας και δίνεται σε 

ποσότητες ανάλογες µε τις ατοµικές αποδόσεις του ζώου. Τα συνήθη σιτηρέσια 

γαλακτοπαραγωγής αγελάδων είναι 1  κιλό µίγµατος για κάθε 2 ή 2,5  κιλά παραγόµενου 

γάλακτος, πέραν της γαλακτοπαραγωγής που καλύπτεται από το βασικό σιτηρέσιο. Επίσης, η 

ορθολογική διατροφή των ζώων επιβάλλει το συνδυασµό εκείνων των τροφών που 

αλληλοσυµπληρώνονται αµοιβαία, ώστε κάθε τροφή να προσφέρει στο σύνολο ότι δεν µπορεί 

να προσφέρει µόνη της. Με τον τρόπο αυτό καταρτίζονται σιτηρέσια υψηλής πεπτικότητας, 

πλήρη και ισορροπηµένα που µπορούν να καλύψουν τις θρεπτικές ανάγκες του οργανισµού 

στις διάφορες φάσεις της ζωής και της παραγωγικής διαδικασίας του ζώου. Επιπλέον, στον 

καταρτισµό των σιτηρεσίων είναι απαραίτητη η γνώση της µέγιστης ποσότητας ελεύθερης 

κατανάλωσης των τροφών που στην κοινή γλώσσα χαρακτηρίζεται ως όρεξη του ζώου. Η 

ποσότητα αυτή των τροφών εκφράζεται σε κιλά ξηρής ουσίας (Ξ.Ο)  για κάθε 100  κιλά 

ζώντος βάρους του ζώου. Η συµµετοχή κάποιας τροφής στο σιτηρέσιο δεν πρέπει να 

υπερβαίνει σε ποσότητα τη δυνατότητα κατανάλωσης αυτής από το ζώο, διαφορετικά το 

θεωρητικά υπολογισθέν σιτηρέσιο δεν έχει πρακτική αξία. 

Όλοι σχεδόν οι παραγωγοί ταΐζουν εκτός από συµπυκνωµένες τροφές και άχυρο ή σανό 

και ενσίρωση. Ενσίρωση είναι η συντήρηση τροφών σε νωπή κατάσταση µέσα σε ειδικές 

αποθήκες (silo).Η αποθήκευση γίνεται είτε υπέργεια ή και υπόγεια σε ανάλογες κατασκευές 

(silo) αλλά είναι πολύ δαπανηρή. Για αυτό προτιµώνται οι τάφροι που είναι είτε υπόγειοι είτε 

υπέργειοι. Τάφρος σηµαίνει σκάµµα στο έδαφος το οποίο έχει τοίχωµα επενδυµένο µε µπετόν 

ή όχι. Επίσης, αυτός ο τύπος αποθήκης ενσίρωσης είναι απλός και βολικός στον κτηνοτρόφο, 

λόγω της οικονοµικότερης κατασκευής έναντι των silo.  

Φυτά που προτιµώνται για  ενσίρωση είναι όσα δίνουν µεγάλες στρεµµατικές 

αποδόσεις όπως ο αραβόσιτος, η µηδική, η  πούλπα ζαχαρότευτλων κλπ. Το φυτό όµως που 

προτιµάται πιο πολύ είναι ο αραβόσιτος γιατί έχει υψηλή στρεµµατική απόδοση, τα ζώα 

χορταίνουν και δεν εµφανίζουν συµπτώµατα τυµπανισµού, παράγουν περισσότερο γάλα και το 

οποίο δεν παίρνει µυρωδιά όπως η πούλπα ζαχαρότευτλων. 

Πάντως  το σωστά ισορροπηµένο σιτηρέσιο που έχει κατασκευαστεί µε το µικρότερο 

δυνατό κόστος αποτελεί το κλειδί για την επιτυχία µιας γαλακτοπαραγωγικής µονάδας. 

Συνδυαζόµενο µε αγελάδες που έχουν υψηλό παραγωγικό δυναµικό, το σωστό σιτηρέσιο δίνει 

πάντοτε τα καλύτερα αποτελέσµατα. Τη βάση ενός τέτοιου σιτηρεσίου αποτελούν οι 

χονδροειδείς ζωοτροφές (σανοί, ενσιρώµατα, άχυρο, βοσκές), αλλά οι συµπυκνωµένες είναι 

εκείνες που θα αυξήσουν τη γαλακτοπαραγωγή.  Το ισορροπηµένο σιτηρέσιο αποτελεί 
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σηµαντικό τµήµα της παραγωγικής διαδικασίας µιας γαλακτοπαραγωγικής εκµετάλλευσης. Οι 

παραγωγοί που θέλουν να έχουν υψηλές αποδόσεις γάλακτος, θα πρέπει να δίνουν µεγάλη 

προσοχή στο σιτηρέσιο και αυτό βέβαια δεν είναι ένα απλό θέµα. Επιπλέον, οι παραγωγοί 

πρέπει να προσαρµόζουν κατάλληλα το σιτηρέσιο που χορηγούν στις αγελάδες, ιδιαίτερα κάθε 

φορά που µπαίνει σε χρήση µια καινούρια ζωοτροφή ή όταν το επιβάλλουν τα στοιχεία 

απόδοσης των αγελάδων τους. 

Στον καταρτισµό του σιτηρεσίου των αγελάδων συµµετέχουν δυο κατηγορίες 

ζωοτροφών: οι χονδροειδείς και οι συµπυκνωµένιες ή φυράµατα. 

 
1.7.2. 2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΙΤΗΡΕΣΙΩΝ ΑΓΕΛΑ∆ΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

 
Καταρχήν, στον καταρτισµό (σύνθεση) ενός πραγµατικά ορθολογικού σιτηρεσίου  

λαµβάνονται υπόψη ορισµένους  κανόνες, µε τρόπο ώστε να επιτύχουµε ένα συνδυασµό 

διαφόρων ζωοτροφών κατά τέτοιο τρόπο, ώστε το µίγµα που θα προκύψει από την ανάµιξη 

αυτών των ζωοτροφών, να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των ζώων για τα οποία προορίζεται, 

να διασφαλίζει την υγεία τους (µεταβολικές νόσους) και να εξασφαλίζει την ποιότητα των 

παραγόµενων κτηνοτροφικών προϊόντων από διατροφικής πλευράς. 

Οι κανόνες αυτοί αφορούν, την σύσταση του σιτηρεσίου σε θρεπτικές ουσίες και 

ενέργεια καθώς και στο είδος, στην ποιότητα και τους περιορισµούς στη χρήση των 

ζωοτροφών που θα χρησιµοποιηθούν κατά τον καταρτισµό του. Κάθε ζωοτροφή όµως έχει τη 

δική της σύσταση και τους δικούς της περιορισµούς χρήσης µε ένα κόστος που κάθε φορά 

είναι διαφορετικό και µερικές φορές δεν είναι ανάλογο της διατροφικής της αξίας. Και από την 

άλλη µεριά επειδή οι προδιαγραφές του σιτηρεσίου των διαφόρων ειδών και κατηγοριών ζώων 

είναι διαφορετικές, γίνεται φανερό το µεγάλο πρόβληµα που δηµιουργείται κατά την επίλυση 

τέτοιων προβληµάτων. 

Η επίλυση τέτοιου προβλήµατος µε προϋπόθεση την τήρηση όλων των κανόνων, 

εντάσσεται στην κατηγορία των γραµµικών  προβληµάτων που επιδέχονται πολλές λύσεις.  

Οι µέθοδοι που αναπτύχθηκαν είναι πολλές από τις οποίες οι σπουδαιότερες είναι οι 

παρακάτω: 

• Μέθοδος των αλλεπάλληλων προσεγγίσεων, 

• Μέθοδος της συµπληρώσεως των ελλειµµάτων  

• Μέθοδος Neubauer, 

• Μέθοδος λογιστικού τετραγώνου 

• Μέθοδος Γραµµικού Προγραµµατισµού 



 38

1. Μέθοδοι υπολογισµού αναγκών των ζώων.  

  Οι  ανάγκες των ζώων χωρίζονται σε δυο κατηγορίες: τις ανάγκες συντήρησης και τις 

ανάγκες παραγωγής. 

Ανάγκες σε ξηρή ουσία  

  Για την κατάρτιση του σιτηρεσίου πρώτα πρέπει να υπολογιστεί η δυνατότητα του 

ζώου σε κατανάλωση τροφής ανά ηµέρα. Ο υπολογισµός γίνεται σε Ξηρή Ουσία. Η 

δυνατότητα πρόσληψης τροφής εξαρτάται από τον τρόπο διαχείρισης, από το σωµατικό βάρος, 

από την γαλακτοπαραγωγή και από το σε ποια γαλακτική περίοδο βρίσκεται το ζώο. Για µια 

µέση κατάσταση ισχύει η εξίσωση διορθωµένης γαλακτοπαραγωγής που είναι 

                                 ∆.Γ=  (0,4 + 15Λ)*Π     

Όπου      ∆.Γ= διορθωµένη γαλακτοπαραγωγή µε 4% λίπος σε κιλά 

                 Λ= η πραγµατική λιποπεριεκτικότητα σε κιλά 

                 Π= η πραγµατική γαλακτοπαραγωγή σε κιλά 

 

 

 

Πίνακας 7. ∆υνατότητα  πρόσληψης Ξηρής Ουσίας από αγελάδες εκφρασµένη σε % 

του σωµατικού βάρους τους.               

Ζ.Β 
(kg) 

∆ιορθωµένη Γαλακτοπαραγωγή (kg/ηµέρα) (4% λίπος) 

10 15 20 25 30 35 40 45 

400 2,7 3,2 3,6 4,0 4,4 5,0 5,5  

500 2,5 3,0 3,4 3,7 4,1 4,6 5,0 5,0 

600 2,3 2,8 3,2 3,4 3,8 4,2 4,5 4,5 

700 2,1 2,6 3,0 3,1 3,5 3,8 4,0 4,0 

800 1,9 2,4 2,8 2,9 3,2 3,4 3,5 3,5 

 
Ανάγκες συντήρησης   
 

Οι  ανάγκες συντήρησης σε ενέργεια υπολογίζονται µε βάση τον παρακάτω πίνακα 8. 
Πίνακας 8. Ανάγκες συντήρησης αγελάδων σε καθαρή ενέργεια γαλακτοπαραγωγής. 

 

Ζώντος Βάρος (kg) Mj κατά κεφαλή / ηµέρα  

100 10,20 
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150 13,20 

200 16,20 

250 18,60 

300 21,60 

350 24,00 

400 27,00 

450 29,40 

500 32,40 

550 35,40 

600 37,80 

650 40,80 

700 43,80 

  
Ανάγκες γαλακτοπαραγωγής 
 
    Η καθαρή ενέργεια γαλακτοπαραγωγής (Κ.Ε.Γ) εξαρτάται από την περιεκτικότητα του 

γάλακτος σε λιπαρές ουσίες και σε στερεά άνευ λίπους (Σ.Α.Λ). 

   Η καθαρή ενέργεια που απαιτείται για την γαλακτοπαραγωγή είναι η ενέργεια που 

περιέχει το σύνολο του παραγόµενου γάλακτος. Αυτή εξαρτάται από την περιεχόµενη σε ένα 

λίτρο γάλακτος ενέργεια επί την ποσότητα των παραγόµενων λίτρων. 

Τότε ισχύει ο παρακάτω πίνακας 9. 

 
Πίνακας 9. Απαιτούµενη  καθαρή ενέργεια για παραγωγή ενός λίτρου γάλακτος.             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σ.Α.Λ 
(gr) 

Λιποπεριεκτικότητα (gr) 

30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 

84 2,69 2,77 2,84 2,92 3,00 3,08 3,16 3,23 3,31 3,39 3,47 3,55 

85 2,71 2,78 2,86 2,94 3,02 3,10 3,18 3,26 3,34 3,41 3,49 3,57 

86 2,73 2,81 2,89 2,96 3,04 3,12 3,20 3,28 3,35 3,43 3,51 3,59 

87 2,75 2,83 2,90 2,99 3,06 3,14 3,22 3,30 3,38 3,46 3,53 3,61 

88 2,77 2,85 2,93 3,01 3,08 3,16 3,24 3,32 3,40 3,47 3,55 3,63 

89 2,79 2,87 2,95 3,02 3,10 3,19 3,26 3,34 3,42 3,50 3,58 3,65 
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90 2,81 2,89 2,97 3,05 3,13 3,20 3,28 3,36 3,44 3,52 3,59 3,67 

91 2,83 2,91 2,99 3,07 3,14 3,22 3,31 3,38 3,46 3,54 3,62 3,70 

92 2,86 2,93 3,01 3,09 3,17 3,25 3,32 3,40 3,48 3,56 3,64 3,71 

93 2,87 2,95 3,03 3,11 3,19 3,26 3,34 3,43 3,50 3,58 3,66 3,74 

94 2,89 2,98 3,05 3,13 3,21 3,29 3,37 3,44 3,52 3,60 3,68 3,76 

Π.χ. η απαιτούµενη καθαρή ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή ενός λίτρου 

γάλακτος µε λιποπεριεκτικότητα 4% και στερεά άνευ λίπους 8,9% είναι 3,19 Mj. 

Πέραν της δυνατότητας πρόσληψης ξηρής ουσίας και των αναγκών σε καθαρή 

ενέργεια γαλακτοπαραγωγής πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι ανάγκες σε πρωτεΐνες, ασβέστιο 

και φώσφορο αφού δεχτούµε ότι µε τον κατάλληλο ισορροπιστή θα καλυφθούν οι ανάγκες σε 

βιταµίνες και ιχνοστοιχεία. 

Οι ανάγκες σε πρωτεΐνες, ασβέστιο και φώσφορο χωρίζονται πάλι σε ανάγκες 

συντήρησης και παραγωγής και εξαρτώνται από το σωµατικό βάρος των ζώων και από την 

παραγωγή του γάλακτος.   

Οι ανάγκες αυτές συνοψίζονται στον πίνακα 10. 

Πίνακας 10. Ανάγκες συντήρησης  και γαλακτοπαραγωγής αγελάδων σε πρωτεΐνες, 

ασβέστιο και φώσφορο. 

1.Ανάγκες Συντήρησης  

Ζώντος Βάρους 
(kg)  

Π.Α.Ο. 
(gr) 

ΑΣΒΕΣΤΙΟ 
(gr) 

ΦΩΣΦΟΡΟΣ 
(gr) 

350 250 20 13,33 

400 270 22 14,67 

450 300 24 16 

500 320 26 17,33 

550 340 28 18,67 

600 360 30 20 

650 400 32 21,33 

700 440 34 22,67 
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2. Ανάγκες γαλακτοπαραγωγής ανά κιλό παραγόµενου γάλακτος.(πέραν  

των αναγκών συντήρησης). 

Λιποπεριεκτικότητα 
(%) 

Π.Α.Ο 
(gr) 

 

Ca 
(gr) 

P 
(gr) 

3,0 85 2,5 1,67 

3,5 90 2,8 1,87 

4,0 95 3,1 2,07 

4,5 100 3,4 2,27 

5,0 105 3,7 2,47 

  
Τώρα όσον αφορά τους κανόνες διατροφής οι αγελάδες είναι ζώα µηρυκαστικά. Στα 

ζώα αυτά το σιτηρέσιο που θα καταρτιστεί θα αποτελείται και από χονδροειδείς τροφές αλλά 

και από συµπυκνωµένες. Σε αυτό βοηθάει το πολύπλοκο πεπτικό σύστηµα που διαθέτουν και 

το οποίο έχει τη δυνατότητα να πέπτει τις ινώδεις ουσίες καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο 

ζώο. Τα µικρόβια που φιλοξενούνται στον πεπτικό σωλήνα των µηρυκαστικών  παράγουν 

ένζυµα ικανά να πέπτουν σε σηµαντικό βαθµό τα κυτταρικά τοιχώµατα των χονδροειδών 

τροφών και να αξιοποιούν τέτοιου είδους τροφές. Ταυτόχρονα οι χονδροειδείς τροφές είναι 

απαραίτητες για την φυσιολογική λειτουργία του πεπτικού σωλήνα του ζώου για να 

επιτευχθεί ο µηρυκασµός, να αποφευχθούν οι τυµπανισµοί και να παραχθεί το 

απαραίτητο οξικό οξύ για να επιτευχθεί η σύνθεση του λίπους του γάλακτος. 

Τέλος, καταλήγοντας θα ήθελα να τονίσω ότι είναι απαραίτητη η χρήση χονδροειδών 

ζωοτροφών κατά κανόνα σε αναλογία: 

Χονδροειδείς ζωοτροφές (κατώτατο όριο)= 1% ζώντος βάρους σε ξηρή ουσία. 

Χονδροειδείς ζωοτροφές (ανώτατο όριο)= 2,5% ζώντος βάρους σε ξηρή ουσία 

   Οι λοιπές συµπυκνωµένες τροφές κατά κανόνα ακολουθούν περιορισµούς στη χρήση τους 

οι οποίοι συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα 11. 

Πίνακας 11. Κλείδες στη χρήση συνήθων συµπυκνωµένων ζωοτροφών σε ποσοστό επί 
του ΜΣΤ για αγελάδες και µόσχους.  

 

Ζωοτροφή  Ποσοστά χρήσης  
(% Μ.Σ.Τ) 

Καλαµπόκι  <60 

Σιτάρι  <50 



 42

Κριθάρι  <50 

Σίκαλη  <30 

Πίτυρα  <25 

Βήττες  <20 

Κτηνοτροφική γλουτένη  <20 

Καθαρή γλουτένη  <15 

Μηδικάλευρο  <10 

Μαγιές  <5 

Σκόνη άπαχου γάλακτος  <5 

Λίπη ή φυτικά έλαια  <5 

Μελάσα  <10 

Ουρία  <2 

Αλάτι  <1 

Μαρµαρόσκονη  <3,5 

Φωσφορικά άλατα <3 

Σογιάλευρο  <35 

Ηλιάλευρο <15 

Βαµβακόπιτα  <15 

Βαµβακάλευρο  <15 

Σύνολο πλακούντων  <35 

Σύνολο δηµητριακών καρπών  <70 

    
Τέλος, η κατανάλωση χονδροειδών τροφών εξαρτάται από τον τρόπο συλλογής και 

διατήρησης αυτών. Η κατανάλωση του σανού είναι µεγαλύτερη από το ενσίρωµα της ίδιας 

τροφής. Το µειονέκτηµα αυτό του ενσιρώµατος περιορίζεται όταν η ξηρή ουσία της τροφής 

που πρόκειται να ενσιρωθεί αυξάνεται µε κάποια προξήρανση. 

Η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. στη προσπάθεια της να βοηθήσει τους αγελαδοτρόφους της στη 

βελτίωση της παραγωγικότητας της εκτροφής τους και τι σιτηρέσιο θα προσφέρουν για κάθε 

κατηγορία ζώων που αναλύσαµε παραπάνω ανέθεσε σε οµάδα ειδικών επιστηµόνων τη µελέτη 

της σύνθεσης µιγµάτων ζωοτροφών υψηλών προδιαγραφών, τα οποία εξασφαλίζουν: 

• Αύξηση της ποσότητας του γάλακτος. 
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• Μείωση του κόστους παραγωγής του γάλακτος. 

• Υγεία και γονιµότητα των ζώων. 

• Βελτίωση της ποιότητας του γάλακτος. 

 
Επειδή, όµως αυτό που ενδιαφέρει τη ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. και τους παραγωγούς κυρίως 

είναι η αύξηση της ποσότητας του γάλακτος που παράγει η µονάδα τους, θα ασχοληθούµε και 

θα αναφέρουµε µερικά παραδείγµατα σιτηρεσίων που αφορούν αγελάδες υψηλής 

γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον παραγωγό να βγάζει 

περισσότερο γάλα και να ξοδεύει λίγα χρήµατα ανάλογα µε τις ζωοτροφές που διαθέτει.   

Παρακάτω παρουσιάζονται δυο πίνακες, ένας µε τη θρεπτική αξία των διαθέσιµων 

χονδροειδών και συµπυκνωµένων τροφών και ένας που παρουσιάζει το σιτηρέσιο για 

αγελάδες απόδοσης 36  λίτρων γάλακτος ηµερησίως µε λιποπεριεκτικότητα 4%. 

 
Πίνακας 12. Θρεπτική αξία διαθέσιµων χονδροειδών και συµπυκνωµένων τροφών. 

Συστατικό ΞΟ 
% 

ΓΜ ΠΠ 
(gr) 

ΟΑΖ 
(gr) 

ΟΛΣ 
(gr) 

ΖΑΧ. 
(gr) 

ΙΝΟ 
(gr) 

ΑΜΥ 
(gr) 

Ca 
(gr) 

P 
(gr) 

Ενσίρωµα 
Καλαµπόκι 

30 977 37 78 518 12 186 343 1,4 1,6 

Ενσίρωµα 
Χόρτου 

40 870 85 132 560 72 250 - 4,0 4,0 

Στέµφυλα 
Μπύρας 

22 958 202 256 326 3 156 38 3,3 5,5 

∆ηµητριακά 90 1064 94 111 618 22 24 585 0,7 3,2 

Ζαχαρόπιτα 90 927 60 89 670 120 160 1 8,2 1,0 

Σογιάλευρο 90 990 386 424 550 75 60 51 3,5 7,0 

 
1.Η σχετική θρεπτική αξία των ζωοτροφών µε αρκετή υγρασία, συγκεκριµένα του ενσιρώµατος 

καλαµποκιού, χόρτου  και των στέµφυλων µπύρας είναι ανά κιλό ξηράς ουσίας του κάθε 

προϊόντος. 

2. Η σχετική θρεπτική αξία των ξηρών ζωοτροφών, δηλαδή των δηµητριακών, της ξηρής 

ζαχαρόπουλπας και του σογιάλευρου είναι ανά κιλό προϊόντος. 

Ξ.Ο= ξηρά ουσία, Γ.Μ= γαλακτικές µονάδες, Π.Π= πεπτή πρωτεΐνη, Ο.Α.Ζ= ολικές 

αζωτούχες ουσίες, Ο.Λ.Ζ= ολιγοσακχαρίτες, ΖΑΧ= ζάχαρη, Ι.Ν.Ο= ινώδεις ουσίες, Α.Μ.Υ= 

άµυλο, Ca= ασβέστιο, P= φώσφορος, Mg= µαγνήσιο, Na= νάτριο, K= κάλιο. 
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1.8. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑ∆ΩΝ (ΞΗΡΗ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ) 
 
Ξηρή περίοδος είναι το διάστηµα κατά το οποίο διακόπτεται η γαλακτοπαραγωγή της 

αγελάδας και διαρκεί περίπου 6 – 8 εβδοµάδες. Η ξηρή περίοδος παρεµβάλλεται υποχρεωτικά 

πριν από τον τοκετό έστω και αν η γαλακτοπαραγωγή του ζώου είναι υψηλή. Στην περίπτωση 

αυτή προβλέπεται έγκαιρη µείωση του σιτηρεσίου και αραίωση των αρµεγµάτων. Στην 

περίοδο αυτή οι αγελάδες έχουν ανάγκες συντήρησης και κυοφορίας. Ο ρυθµός ανάπτυξης του 

εµβρύου είναι σηµαντικός κυρίως κατά το τελευταίο 1/3 της κυοφορίας (7ος µήνας= 150 

γραµµάρια/ηµέρα, 8ος µήνας= 300 γραµµάρια/ηµέρα,9ος µήνας= 600 – 700 γραµµάρια/ηµέρα) 

και συνεπώς οι ανάγκες της κυοφορίας είναι αξιόλογες µόνον κατά τον 8ον και 9ον µήνα της 

κυοφορίας που συµπίπτει και µε την ξηρή περίοδο. Εκτός από την ανάπτυξη του εµβρύου 

αναπτύσσεται και ο µαστός του ζώου για να  προετοιµαστεί για την επερχόµενη 

γαλακτοπαραγωγή. Τέλος,  κατά την ξηρή περίοδο δίδεται δυνατότητα στο ζώο να 

αναπληρώσει τη σωµατική ύλη η οποία καταβολιάσθηκε κατά τη διάρκεια της 

γαλακτοπαραγωγής. Προσοχή όµως στον υπερσιτισµό γιατί µπορεί να δηµιουργηθούν 

αποθέµατα λίπους και πρωτεΐνης και να προκαλέσουν µείωση της ορέξεως του ζώου και 

δυστοκία. Τα σιτηρέσια της περιόδου αυτής δεν πρέπει να διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνα 

της γαλακτοπαραγωγής για να συνεχίζεται η οµαλή διεξαγωγή των συµβιωτικών φαινόµενων 

στη µεγάλη κοιλία. Στην περίοδο λοιπόν αυτή περιορίζεται η χρήση των µειγµάτων 

συµπυκνωµένων τροφών (ΜΣΤ). Άλλωστε κατά την περίοδο αυτή µειώνεται η δυνατότητα 

πρόσληψης της τροφής από 3% του Ζ.Β. σε 2,2%. 

Ο στόχος κατά την ξηρή περίοδο είναι να καλυφθούν οι ανάγκες συντήρησης και 

κυοφορίας και ταυτόχρονα να εξασφαλιστεί καλή σωµατική κατάσταση των ζώων µε µία µέση 

σωµατική αύξηση κατά 500 γραµµάρια/ ηµέρα περίπου. Οι ανάγκες συντήρησης των 

αγελάδων κατά την ξηρή περίοδο δίδονται στον πίνακα 13. 

Πίνακας 13. Ανάγκες αγελάδων ξηράς περιόδου 

Ξηρή περίοδος 
(600 kg Ζ.Β) 

Ξηρή ουσία % Ζ.Β 
 

Κ.Ε.Γ (Mj) Π.Α.Ο. (gr.) 

6 – 4  εβδοµάδες  προ 
τοκετού 

2,2 52 720 

3 – 0  εβδοµάδες προ 
τοκετού 

1,8 57 920 

Παρακάτω, δίδεται πίνακας µε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα σιτηρεσίου αγελάδων ξηράς 

περιόδου. 

Πίνακας 14. Σιτηρέσιο αγελάδων ξηράς περιόδου 
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ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Kg/ αγελάδα/ ηµέρα Τιµή/kg 

Ενσίρωση 8  κιλά 0,11ευρώ 

Άχυρο  3  κιλά 0,03ευρώ 

Σόγια 1  κιλό 0,40ευρώ 

Καλαµπόκι 200  γραµµάρια 0,24ευρώ 

 
Όµως, οι αγελάδες όσο πλησιάζει η ώρα του τοκετού, χρειάζονται περισσότερη  

ενέργεια, άρα αυξηµένη ανάγκη σε ζωοτροφές  και αυτό συνεπάγεται σε ένα διαφορετικό 

σιτηρέσιο, το οποίο θα είναι ίδιο περίπου µε αυτό των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής. Αυτό 

απαιτείται για το διάστηµα 15-20 ηµερών πριν τον τοκετό. Τότε το έµβρυο αρχίζει να παίρνει 

το τελικό βάρος του και στην αγελάδα να σχηµατίζεται ο µαστός ο οποίος θα πάρει την τελική 

του µορφή και θα είναι έτοιµος για την επερχόµενη γαλακτική περίοδο. 

Το σιτηρέσιο που εφαρµόζεται για αγελάδες 20 ηµερών προ του τοκετού φαίνεται στον 

πίνακα 15. 

Πίνακας 15. Σιτηρέσιο αγελάδων 20 ηµερών προ του τοκετού.  

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Kg/ Τονο Τιµή/kg 

Καλαµπόκι 400 0,24ευρώ 

σόγια 300 0,40ευρώ 

κριθάρι 170 0,17ευρώ 

Πίτυρα  100 0,20ευρώ 

Ισορροπιστής  30  1,5ευρώ 

Αλάτι  25 0,02ευρώ 

 
Από αυτό το φύραµα, η  κάθε αγελάδα τρώει από 7-8  κιλά ηµερησίως και επιπλέον 20-25  

κιλά ενσίρωµα και 1,5  κιλό περίπου άχυρο. 

 
1.8.1. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΑΓΕΛΑ∆ΩΝ ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ  
 
 Τα ζώα αυτά είναι υψηλής αξίας, µεγάλων αποδόσεων και φυσικά µεγάλων 

απαιτήσεων. Η κάλυψη των αναγκών της σε θρεπτικά στοιχεία και ειδικότερα σε ενέργεια 

µέσα στα όρια της καταναλισκόµενης Ξ.Ο. είναι πολύ δύσκολη. Στόχος είναι να καταφέρουµε 

την πρόσληψη Ξ.Ο.  να φθάσει το 4% του Ζ.Β. Στην περίπτωση της αυτή το σιτηρέσιο πρέπει 

να έχει πεπτικότητα των θρεπτικών στοιχείων πάνω από 75% και να είναι διαθέσιµο στο ζώο 
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συνεχώς. Οι χρησιµοποιούµενες ΧΖ πρέπει της να είναι αρίστης ποιότητας ώστε τελικά να 

εξασφαλίζεται στο υγρό της µεγάλης κοιλίας pH > 6,2 και ο λόγος του προπιονικού οξέος της 

το οξικό >2,2. Όταν ικανοποιούνται αυτές οι προϋποθέσεις, τότε εξασφαλίζεται η κανονική 

λιποπεριεκτικότητα του γάλακτος (3,5%). Το µέγεθος των ινών των ΧΖ πρέπει να είναι 

ικανοποιητικό διότι η µείωση του µεγέθους αυτού προκαλεί αύξηση του προπιονικού οξέος 

της προστόµαχους, η οποία µε τη σειρά της προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης της γλυκόζης 

του αίµατος και αύξηση της ινσουλίνης, η οποία ευνοεί τη σύνθεση λίπους στο µυϊκό ιστό αντί 

της σύνθεσης του  λίπους του γάλακτος. 

 Κατά την πρώτη φάση της γαλακτικής περιόδου επιδιώκεται ελάχιστη απώλεια 

σωµατικού βάρους και καλή κατάσταση των αγελάδων για να µην καθυστερήσει η εκδήλωση 

του πρώτου µετά τον τοκετό οίστρου. Στην περίοδο αυτή οι αγελάδες πρέπει να έχουν στη 

διάθεση της ισόρροπο σιτηρέσιο σε 5-6 γεύµατα την ηµέρα δηλαδή πρέπει να έχουν διαθέσιµη 

τροφή όλο το 24ωρο. Σε ακραίες περιπτώσεις πολύ υψηλής γαλακτοπαραγωγής όπου υπάρχει 

σηµαντική ανεπάρκεια ενέργειας χρησιµοποιούµε προστατευµένο λίπος σε ποσοστό της που 

δεν πρέπει να ξεπερνά   το 7% της συνολικής Ξ.Ο. του σιτηρεσίου. Εναλλακτική λύση µπορεί 

να είναι και η χρήση επεξεργασµένων ελαιούχων σπόρων ( π.χ.  Full Fat Soya).   

 
Παρακάτω παρουσιάζεται ο πίνακας 16 µε ένα αντιπροσωπευτικό δείγµα σιτηρεσίου 

για αγελάδες υψηλής γαλακτοπαραγωγής. 
 

Πίνακας 16. Σιτηρέσιο  αγελάδων υψηλής γαλακτοπαραγωγής. 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Kg/τόνο Τιµή/kg 

Ενσίρωση 25 0,11ευρώ 

Καλαµπόκι 400 0,24ευρώ 

Σόγια 300 0,40ευρώ 

Κριθάρι 170 0,17ευρώ 

Πίτυρα 100 0,20ευρώ 

Ισορροπιστής 30 2ευρώ 

Άχυρο  2 0,02ευρώ 

Αλάτι  25 0,02ευρώ  

 
Από αυτό το σιτηρέσιο, η κάθε αγελάδα θα φάει 8  κιλά περίπου φύραµα,2  κιλά άχυρο 

και 25  κιλά περίπου ενσίρωµα. 

Υπάρχουν όµως και αγελάδες µε χαµηλή γαλακτοπαραγωγή που οφείλεται κυρίως σε : 



 47

• κληρονοµικότητα, 

• φυλή µικτών αποδόσεων όπως Σβυτς, 

• παρατεταµένη γαλακτική περίοδο, 

• αυξηµένη ηλικία. 

Για αυτές τις αγελάδες, ο παραγωγός είναι υποχρεωµένος να τις χωρίσει από τις 

υψηλής γαλακτοπαραγωγής για να µην επιβαρυνθεί οικονοµικά. Έτσι έχουµε τον καταρτισµό 

ενός διαφορετικού σιτηρεσίου για αγελάδες χαµηλής γαλακτοπαραγωγής που φαίνεται στον 

πίνακα 17. 

Πίνακας 17.Σιτηρέσιο αγελάδων χαµηλής γαλακτοπαραγωγής.  

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Kg/τόνο Τιµή/kg 

Καλαµπόκι 275 0,24ευρώ 

Βαµβακόπιτα 350 0,17ευρώ 

Πίτυρα 100 0,20ευρώ 

Σιτάρι 250 0,18ευρώ 

Ισορροπιστής 25 1ευρώ 

Ενσίρωση 20 0,11ευρώ 

Άχυρο  2 0,02ευρώ 

Αλάτι  25 0,02ευρώ 

 
Από αυτό το σιτηρέσιο, η κάθε αγελάδα θα τρώει 6  κιλά φύραµα ηµερησίως και 20  

κιλά ενσίρωµα µαζί µε 2  κιλά άχυρο.  

 

1.8.2. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΜΟΣΧΙ∆ΩΝ 
 

Εκτός από τις αγελάδες ξηράς περιόδου και γαλακτοπαραγωγής σηµαντικό ρόλο παίζει 

και η διατροφή των µοσχίδων σε µια κτηνοτροφική µονάδα. Η διατροφή των νεαρών θηλυκών 

ζώων χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή γιατί από αυτήν εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό η οµαλή 

εξέλιξη του ζώου για την αναπαραγωγή και την γαλακτοπαραγωγή. Οι µοσχίδες εισέρχονται 

στην ήβη όταν αποκτήσουν το 40% του τελικού τους βάρους και σε ηλικία περίπου 15 µηνών 

και χρησιµοποιούνται για αναπαραγωγή όταν το βάρος τους φθάσει το 70% του τελικού 

βάρους µε τον πρώτο τοκετό σε ηλικία 24 µηνών. Ο µέσος ρυθµός ανάπτυξης που πρέπει να 

έχουν οι µοσχίδες είναι >400 και <800  γραµµάρια ΣΒ  την ηµέρα. Σε αντίθετη περίπτωση 

παρατηρείται δυσµενής επίδραση στην γονιµότητα και την παραγωγικότητα των ζώων. 
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Επίσης, τυχόν υπερσιτισµός προκαλεί δυστοκίες λόγω του αυξηµένου βάρους του ζώου. Τα 

σιτηρέσια των µοσχίδων αποτελούνται από χονδροειδείς τροφές και πιθανόν ΜΣΤ (µείγµα 

συµπυκνωµένων τροφών) για κάλυψη των αναγκών τους. Ενδεικτικά οι ανάγκες των ζώων 

αυτών φαίνονται στον πίνακα 18. 

Πίνακας 18.Ανάγκες µόσχων αναπαραγωγής ηλικίας 5-6 µηνών. 
 
 Μέση ηµερήσια αύξηση Σωµατικού Βάρους 600  γραµµάρια  

Σ.Β kg Ξ.Ο kg  Κ.Ε.Σ Mj ΚΕΑ Mj  ΠΑΟ gr Ca gr P gr 

100 2,63 11,38 5,10 337 17 9 

150 3,51 15,44 6,07 450 19 11 

200 4,39 
 

19,12 6,90 505 20 14 

250 5,31 22,64 7,70 510 22 16 

300 6,20 25,94 8,45 600 23 17 

350 7,29 29,12 9,20 700 24 18 

400 8,39 32,17 9,92 806 25 19 

450 9,60 35,15 10,59 921 28 19 

500 11,00 38,03 11,25 1050 28 20 

550 12,42 40,88 11,88 1200 28 20 

600 14,11 43,64 12,52 1356 28 20 

 
Μέση ηµερήσια αύξηση Σωµατικού Βάρους  700  γραµµάρια  

 

Σ.Β kg Ξ.Ο kg Κ.Ε.Σ Mj K.E.A Mj Π.Α.Ο gr. Ca gr P gr 

100 2,82 11,38 6,02 362 18 9 

150 3,75 15,44 7,15 480 19 12 

200 4,68 19,12 8,16 549 21 14 

250 5,65 22,64 9,12 542 23 17 

300 6,66 25,94 10,00 639 24 18 

350 7,75 29,12 10,88 744 25 19 

400 8,92 32,17 11,72 856 26 19 

450 10,20 35,15 12,51 979 28 19 
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500 11,63 38,03 13,31 1116 28 20 

550 13,22 40,88 14,10 1270 28 20 

600 15,05 43,64 14,85 1444 28 21 

 
Μέση ηµερήσια αύξηση Σωµατικού Βάρους 800  γραµµάρια  

ΣΒ Kg ΞΟ Kg ΚΕΣ Mj KEA Mj  ΠΑΟ gr Ca gr P gr 

100 3,02 11,38 6,94 388 18 10 

150 4,00 15,44 8,24 512 20 12 

200 5,00 19,12 9,41 592 22 15 

250 6,00 22,64 10,50 584 24 17 

300 7,06 25,94 10,60 680 25 19 

350 8,21 29,12 12,60 792 26 20 

400 9,50 32,17 13,56 912 26 21 

450 10,90 35,15 14,48 1040 29 21 

500 12,33 38,03 15,40 1184 29 21 

550 14,04 40,88 16,32 1360 29 21 

600 16,00 43,64 17,20 1536 29 21 

 
Κ.Ε.Σ= καθαρή ενέργεια συντήρησης  

Κ.Ε.Α= καθαρή ενέργεια ανάπτυξης  

Π.Α.Ο= πεπτές αζωτούχες ουσίες   

Ca= ασβέστιο 

P= φώσφορος 

Τα σιτηρέσια που θα προκύψουν πρέπει να είναι ισορροπηµένα ως προς τα µακροστοιχεία, 

ιχνοστοιχεία και βιταµίνες. 

Ανάγκες σε µακροστοιχεία (Mg/ηµέρα): Ca=40, Mg=5, P=20, Na=50. 

Ανάγκες σε ιχνοστοιχεία (Mg/ηµέρα): Fe=30-50, Cu=8-10, Mn=50, Zn= 30,                                         

                                                            Co=0,1 και Se=0,15 

Ανάγκες σε βιταµίνες Α= 15000-20000 ∆Μ, D3=1500-2000 ∆Μ, Ε=30-40 mg.  

Παρακάτω, παρουσιάζεται ο πίνακας 19 µε ένα δείγµα σιτηρεσίου για µοσχίδες πάχυνσης. 
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Πίνακας 19.Σιτηρέσιο µοσχίδων πάχυνσης. 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Kg/τόνο Τιµή/Kg 

Καλαµπόκι 300 0,24ευρώ 

Κριθάρι  325 0,17ευρώ 

Σόγια 200 0,40ευρώ 

Πίτυρα 150 0,20ευρώ 

Ισορροπιστής  25 1ευρώ 

Ενσίρωση 5-10 0,11ευρώ 

Άχυρο  1 0,02ευρώ 

Αλάτι  25 0,02ευρώ 

 
 

Από αυτό το σιτηρέσιο θα ταΐζουµε τις µοσχίδες που είναι 3 µηνών και µέχρι την ξηρά 

περίοδο 2  κιλά φύραµα περίπου ανά 100  κιλά Ζώντος  Βάρους και 5-10  κιλά ενσίρωµα. 

Μετά την ξηρά περίοδο θα τις ταΐζουµε µε το σιτηρέσιο των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής.   

 
1.8.3. ∆ΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΜΟΣΧΙ∆ΩΝ  
 

Στα νεαρά µοσχάρια επιδιώκεται βραδύτερη ανάπτυξη του µυϊκού συστήµατος και 

γρηγορότερη ανάπτυξη του σκελετού. Η µέση ηµερήσια αύξηση (Μ.Η.Α) του σωµατικού 

βάρους (Σ.Β) στους πρώτους 4 µήνες της ηλικίας τους επιζητείται να είναι 700-800  

γραµµάρια/ηµέρα στις φυλές συνδυασµένων αποδόσεων και 800-900  γραµµάρια/ηµέρα στις 

κρεοπαραγωγικές φυλές. 

Τα µοσχάρια την πρώτη εβδοµάδα της ηλικίας τους διατρέφονται αποκλειστικά µε 

πρωτόγαλα, το οποίο είναι πλούσιο σε ανοσογλοβουλίνες (γ-σφαιρίνες)  οι οποίες ενισχύουν 

το ανοσοποιητικό σύστηµα των µόσχων και στη  συνέχεια µε γάλα. 

Σύνηθες φαινόµενο στις γαλακτοπαραγωγικές εκµεταλλεύσεις είναι ο τεχνητός 

θηλασµός κατά τον οποίο το γάλα της αγελάδας αρµέγεται και πωλείται στο εµπόριο και οι 

µόσχοι τρέφονται µε ρόφηµα από υποκατάστατα του γάλακτος. Προφανώς, η τεχνική αυτή θα 

πρέπει να συµφέρει οικονοµικά έναντι µητρικού γάλακτος. Η συνήθης ανάµιξη του 

υποκατάστατου  µε νερό είναι 1/7 που σηµαίνει ότι στο ένα κιλό σκόνης υποκατάστατου 

γάλακτος προστίθενται 7  κιλά νερό για να παραχθούν 8  κιλά ροφήµατος. Αν η τιµή της 

σκόνης είναι 1,32 ευρώ το κιλό σηµαίνει ότι τα 8  κιλά ροφήµατος στοιχίζουν 1,32ευρώ. Η 

διαιτητική όµως αξία του ροφήµατος αποκλίνει από εκείνη του µητρικού γάλακτος µε σχέση 
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περίπου 90%. Άρα, για να συµφέρει ο τεχνητός θηλασµός θα πρέπει το αγελαδινό γάλα να έχει 

τιµή µεγαλύτερη από 0,183ευρώ/λίτρο. Το ρόφηµα χορηγείται σε κάδους ή λαµβάνεται από τα 

ζώα µε θήλαστρα σε 2-3 γεύµατα την ηµέρα και θερµοκρασία 35-37ο C. Μέχρι την ηλικία των 

5-6 εβδοµάδων. Προσοχή  χρειάζεται όταν το ρόφηµα είναι χορηγούµενο κατά βούληση από 

θήλαστρα διότι µεγάλη ποσότητα ροφήµατος προκαλεί πεπτικές διαταραχές και διάρροιες. 

Από την δεύτερη εβδοµάδα πρέπει να δίνεται στα µοσχάρια και νερό και  εναρκτήριο µίγµα 

συµπυκνωµένων τροφών το οποίο είναι το παρακάτω: 

 
Πίνακας 20. Σιτηρέσιο µόσχων θηλασµού και απογαλακτισµού. 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ Θηλασµού >3 
µηνών/kg /τόνο 

Απογαλακτισµού >3 
µηνών/Kg/τον 

Τιµή/kg  

Καλαµπόκι 350  300 0,24ευρώ 

Κριθάρι 175 350 0,17ευρώ 

Σόγια 200 200 0,40ευρώ 

Πίτυρα 150 100 0,20ευρώ 

Γάλα 75  0,40ευρώ 

Ισορροπιστής 25 25 1ευρώ 

Λίπος 25 25 2ευρώ 

Ενσίρωση   2 0,11ευρώ 

Αλάτι 25 25 0,02ευρώ 

     
Στο σιτηρέσιο των µόσχων θηλασµού αντιστοιχεί 1  κιλό φύραµα ανά µοσχάρι και 

επιπλέον 1  κιλό τριφύλλι. Ενώ στο σιτηρέσιο απογαλακτισµού των µόσχων 2  κιλά φύραµα 

ανά µοσχάρι, µε 2  κιλά περίπου ενσίρωµα και άχυρο κατά βούληση. 

Είναι προφανές ότι αυτό το Μ.Σ.Τ δεν είναι πάντοτε το ίδιο αλλά εξαρτάται από την 

εκάστοτε διαιτητική αξία των συµπεριλαµβανόµενων απλών ζωοτροφών και από την εκάστοτε 

τιµή κτήσεως ανά µονάδα βάρους.  

 
 
1.9.ΥΓΙΕΙΝΗ  ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑ∆ΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  
 

Οι αυξηµένες ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας για παραγωγή τροφίµων ζωικής 

προέλευσης είχε σαν αποτέλεσµα την ανάπτυξη εντατικών µεθόδων εκτροφής των κατοικίδιων 

ζώων και συγκεκριµένα των αγελάδων (εκτροφές βιοµηχανικού τύπου).Στις παραπάνω 
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συνθήκες εκτροφής αυτό που κύρια ενδιαφέρει είναι η πρόληψη και ο έλεγχος ενός λοιµώδους 

νοσήµατος σε επίπεδο εκτροφής και κατά δεύτερο λόγο η ατοµική θεραπεία ενός ζώου. 

Οι εντατικές µέθοδοι εκτροφής επηρεάζουν την οικολογία των παθογόνων 

µικροοργανισµών ιδιαίτερα σε σχέση µε τους άλλους φυσικούς ξενιστές, τον τρόπο ζωής τους 

και το περιβάλλον. Οι σχέσεις ξενιστού-παρασίτου δεν είναι σταθερές αλλά µεταβάλλονται 

συνέχεια ανάλογα µε τις συνθήκες του περιβάλλοντος. Η εφαρµογή εντατικών µεθόδων 

εκτροφής που περιλαµβάνουν τη συγκέντρωση µεγάλου αριθµού ζώων σε οµάδες, προκαλεί την 

αύξηση της συχνότητας της µεταφοράς των παθογόνων µικροοργανισµών  από τον ένα ξενιστή 

στον άλλο και εποµένως αύξηση του παρασιτισµού. 

Η επιβίωση των παθογόνων µικροοργανισµών εξαρτάται από την ικανότητα τους να 

περνούν από τον ένα ξενιστή στον άλλο, να ξεπερνούν τους µηχανισµούς άµυνας των 

ευαίσθητων ξενιστών και να εγκαθίστανται στους ιστούς του. Πολλοί από αυτούς τους 

µικροοργανισµούς έχουν αναπτύξει έντονα εξειδικευµένους κύκλους ζωής που επηρεάζουν τον 

τρόπο µεταφοράς τους από τον ένα ξενιστή στον άλλο.  

Παρακάτω θα µιλήσουµε λίγο για την παθογένεια των λοιµωδών νοσηµάτων και τι 

είναι λοίµωξη. 

Καταρχήν, µόλυνση είναι η επικάθιση µικροοργανισµών στο σώµα. Μπορεί να αφορά 

αντικείµενα(εργαλεία, τροφές, νερό κτλ.). 

Στη συνέχεια λοίµωξη  είναι η είσοδος και ο πολλαπλασιασµός µικροβίων στο σώµα 

που συνοδεύεται από αντίδραση του οργανισµού. Μπορεί να είναι αφανής όταν δε συνοδεύεται 

από έκδηλα συµπτώµατα ή να είναι λοιµώδης νόσος όταν παρουσιάζει συµπτώµατα βαριά ή 

ελαφριά.  

Παθογένεια είναι ο µηχανισµός µε τον οποίο δρουν τα αίτια για να εκδηλωθούν οι 

νόσοι και οι παθήσεις. Επίσης, εξετάζει την άµυνα του οργανισµού του ξενιστή απέναντι στο 

µικρόβιο. 

Στην παθογένεια εξετάζουµε: 

• τις πύλες εισόδου του µικροβίου, 

• την εξάπλωση του µικροβίου στο σώµα, 

• τους µηχανισµούς πρόκλησης βλάβης, 

• τους  αµυντικούς µηχανισµούς. 

Θα αναφέρουµε τώρα τις πύλες εισόδου των µικροβίων: 

• πεπτική οδός, 

• αναπνευστική οδός, 
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• ουρογεννητική οδός,  

• µόλυνση του εµβρύου στη µήτρα, 

• τραύµατα δέρµατος, 

• νύγµατα εντόµων, 

• επιπεφυκότας 

Για τον επιπεφυκότα θα αναφέρουµε ότι µπορεί να αποτελέσει πύλη εισόδου 

µικροοργανισµών κυρίως λόγω της αγγειοβρίθειας του. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 

λοιµώδης κερατοεπιπεφυκίτιδα (Moraxella bovis) των βοοειδών.   

Εξάπλωση των µικροβίων στο σώµα 

Η ικανότητα ενός µικροβίου να εξουδετερώνει τους µη ειδικούς αµυντικούς 

µηχανισµούς του ξενιστή που είναι το δέρµα, οι βλεννογόνοι και η φαγοκυττάρωση  και να 

πολλαπλασιάζεται στο σώµα ονοµάζεται ικανότητα εισβολής του µικροβίου αυτού και 

επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες όπως είναι η παραγωγή τοξινών, ενζύµων κτλ.  

Μερικά βακτήρια έχουν την ικανότητα να διασπείρονται σε όλο το σώµα. Τα βακτήρια 

αυτά εγκαθίστανται και πολλαπλασιάζονται σε πολλά όργανα συγχρόνως ή και στο αίµα. Τα 

νοσήµατα αυτά λέγονται σηψαιµικά(π.χ. άνθρακας, ερυθρά του χοίρου). 

Επιπλέον, οι µικροοργανισµοί που είναι υπεύθυνοι για τα διάφορα λοιµώδη νοσήµατα 

µπορεί να χωριστούν σε δυο µεγάλες κατηγορίες. Σε αυτούς που τείνουν να ζουν έξω από τα 

κύτταρα και σε εκείνους που ζουν µέσα στα κύτταρα. Η ανοσία κατά των εξωκυτταρικών 

µικροοργανισµών επιτυγχάνεται κυρίως µε τα αντισώµατα του οργανισµού ενώ η ανοσία κατά 

των ενδοκυτταρικών µικροοργανισµών επιτυγχάνεται κατά το µεγαλύτερο ποσοστό της από την 

κυτταρική ανοσία. 

Τα αντισώµατα προσφέρουν προστασία δρώντας µε τέσσερις τρόπους: 

• υποβοηθούν στη φαγοκυττάρωση, 

• ενεργοποίηση του συµπληρώµατος, 

• εξουδετερώνουν τοξίνες και ιούς, 

• υποβοηθούν στην κυτταροτοξικότητα. 

Τώρα θα αναφέρουµε συνοπτικά για την επιστήµη που µελετά τα νοσήµατα στους 

πληθυσµούς των ζώων και ονοµάζεται επιζωοτιολογία. Ο αντίστοιχος όρος για τον άνθρωπο 

είναι επιδηµιολογία.   

   Στην επιζωοτιολογία σηµασία έχει το ποίµνιο, ο πληθυσµός και όχι το άτοµο. Το 

ποίµνιο έχει µια ορισµένη δοµή, έρχεται σε επαφή µε άλλα ζώα (ήµερα, άγρια, αρθρόποδα) και 

υφίσταται τις επιδράσεις ποικίλων παραγόντων του περιβάλλοντος που διευκολύνουν ή 
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παρεµποδίζουν την µετάδοση των µικροβίων. Έτσι ξεχωριστά από την ευπάθεια των µελών του 

σε µια ορισµένη νόσο, το ποίµνιο σαν σύνολο µπορεί να έχει το δικό του βαθµό ευπάθειας. 

Η επιζωοτιολογία µπορεί να εξετάζει τα ζώα ενός στάβλου, τα ζώα µιας περιοχής ή 

µιας χώρας.  

Με τη βοήθεια της ελληνικής νοµοθεσίας θα δώσουµε µια απλή περιγραφή για 

κάποιους ορισµούς που σχετίζονται µε την επιζωοτιολογία. 

Μεταδοτική νόσος: νοείται πάσα νόσος µεταδιδόµενη αµέσως ή εµµέσως και 

προσβάλλουσα εν τω  αυτό περιορισµένο χώρο  ή την ευρύτερη περιφέρεια. 

Πάσχοντα εκ µεταδοτικής ασθένειας θεωρούνται τα ζώα εκείνα που παρουσιάζουν 

έκδηλα συµπτώµατα µεταδοτικής νόσου και πάσχουν από αυτή την ασθένεια. 

Λοιµύποπτα θεωρούνται τα ζώα εκείνα   που αν και δεν παρουσίασαν έκδηλα 

συµπτώµατα µεταδοτικής ζωονόσου εντούτοις υπάρχει πιθανότητα να µολύνθηκαν µε άλλα 

µολυσµένα ζώα. 

Μικροβιοφορείς θεωρούνται τα ζώα εκείνα που προσβλήθηκαν από µια µεταδοτική 

νόσο και φέρουν αυτή την αρρώστια στον οργανισµό τους για σύντοµο ή µακρύ διάστηµα.  

Μεµολυσµένα αντικείµενα θεωρούνται πάντα όλα όσα ήλθαν σε επαφή µε τα 

µολυσθέντα ζώα. 

Γενικά τώρα µια νόσος λέγεται επιδηµική ή επιζωοτική όταν σε µια περιοχή 

παρατηρηθεί: 

1)σηµαντική αύξηση της συχνότητας µιας ενζωοτικής νόσου που σηµαίνει ότι υπάρχει µόνιµα 

σε µια γεωγραφική περιοχή της Ελλάδος ή συνηθέστερα 

2)εισαγωγή µιας νέας νόσου. 

Επίσης, κάθε επιζωοτία που προέρχεται από εισαγωγή έχει µια «πηγή»την οποία έχει 

σηµασία να γνωρίζουµε για να την αποφύγουµε στο µέλλον. Τα αίτια που προκαλούν τις 

επιζωοτίες που προέρχονται από  ενζωοτίες είναι ποικίλα: µείωση αντιστάσεως πληθυσµού, 

αύξηση παθογόνου δυνάµεως µικροβίου, ευνοϊκές συνθήκες µεταδόσεως κτλ. 

Τέλος, γίνεται και επιδηµιολογική επιτήρηση µιας νόσου  που είναι η συνεχής 

συγκέντρωση πληροφοριών από τις αρµόδιες υπηρεσίες σχετικά µε την παρουσία και την 

εξάπλωση της. Αυτό γίνεται µε τη συστηµατική συλλογή και αξιολόγηση: 

1)εκθέσεων νοσηρότητας και θνητότητας, 

2)εκθέσεων µελέτης επιδηµιών ή µεµονωµένων περιπτώσεων, 

3)αποτελεσµάτων εργαστηριακών εξετάσεων και διερευνήσεων κλπ.  

Υπάρχουν νοσήµατα υποχρεωτικής δήλωσης που από το νόµο είναι υποχρεωτική η 

δήλωση του κάθε κρούσµατος ( ύποπτου ή επιβεβαιωµένου) στις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές. 



 55

Επίσης, ο χαρακτηρισµός ενός νοσήµατος ως υποχρεωτικής δήλωσης γίνεται µε βάση τη 

µεταδοτικότητα, βαρύτητα και γενικά τη σηµασία του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιου 

νοσήµατος είναι ο µελιταίος πυρετός γνωστός και σαν «νόσος των τρελών αγελάδων».  

Η θεραπευτική αγωγή που γίνεται µε τη βοήθεια του κτηνίατρου σε ζώα που πάσχουν 

από λοιµώδη νοσήµατα αποσκοπεί: 

1)στην εξουδετέρωση των παθογόνων µικροβίων ή των προϊόντων τους. Για το σκοπό 

αυτό χρησιµοποιούνται διάφορα χηµειοθεραπευτικά ή σπανιότερα βιολογικά προϊόντα 

(αντιορροί).  

Σήµερα υπάρχουν πολλά αντιβακτηριακά φάρµακα και αρκετά αντιµυκητιακά και 

αντιπρωτοζωικά. Για τα φάρµακα ενάντια στην καταπολέµηση των ιών ελάχιστα είναι γνωστά. 

2)στην ανακούφιση από τα συµπτώµατα, 

3)στην ενίσχυση της αµυντικής ικανότητας του οργανισµού που στηρίζεται σε 

φαρµακευτικά, διαιτητικά µέσα και στην κατάλληλη περιποίηση. 

Στα παραγωγικά ζώα πρωταρχικό ρόλο στην επιλογή της θεραπευτικής αγωγής παίζουν 

οι οικονοµικοί παράγοντες.  

Αυτοί οι παράγοντες καθιστούν απαραίτητη την πρόσληψη στα λοιµώδη νοσήµατα 

γιατί οι λοιµώξεις επηρεάζουν δυσµενώς την παραγωγικότητα προκαλώντας θνησιµότητα, 

καθυστέρηση στο ρυθµό ανάπτυξης και µείωση της παραγωγής στα ενήλικα ζώα. 

Ένας άλλος σηµαντικός παράγοντας είναι η δηµόσια υγεία. Νοσήµατα όπως η λύσσα, 

η φυµατίωση, ο µελιταίος πυρετός κ.ά. είναι επικίνδυνα για τη δηµόσια υγεία γιατί χρησιµεύουν 

σαν πηγή µόλυνσης για τον άνθρωπο.   

Όπως ανέφερα παραπάνω κάθε κράτος καθορίζει µε νόµο ποια νοσήµατα πρέπει να 

ελέγχονται από τις κρατικές κτηνιατρικές υπηρεσίες ανάλογα µε τις τοπικές συνθήκες και τη 

γεωγραφική θέση. Τα κρούσµατα αυτών των νοσηµάτων πρέπει να δηλώνονται στις κρατικές 

αρχές για αυτό ονοµάζονται νοσήµατα υποχρεωτικής δήλωσης. Στη συνέχεια ενηµερώνεται και 

η εταιρεία που συνεργάζεται µε τον κτηνοτρόφο για να λάβει τα απαιτούµενα µέτρα απέναντι 

του.  

Τώρα βάση του καταλόγου του κράτους που αναφέρει τα νοσήµατα εµείς θα 

αναφέρουµε µόνο αυτά που αφορούν τα βοοειδή και είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο. 

• αφθώδης πυρετός, 

• πανώλη των βοοειδών, 

• Μεταδοτική περιπνευµονία των βοοειδών, 

• ενζωοτική λεύκωση των βοοειδών, 
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• βρουκέλλωση των βοοειδών, 

• φυµατίωση των βοοειδών, 

• σαλµονέλωση, 

Τα νοσήµατα αυτά δηλώνονται στις αρµόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες και αυτές τα 

δηλώνουν κάθε µήνα στο Υπουργείο Γεωργίας. 

Το Υπουργείο Γεωργίας δηµοσιεύει κάθε µήνα τον «µηνιαίο πίνακα επιζωοτιών». 

   Συνήθως όταν θέλουµε να περιγράψουµε ένα λοιµώδες νόσηµα ακολουθούµε την 

παρακάτω σειρά: 

• όνοµα και συνώνυµα, 

• ορισµός, 

• ιστορικό, 

• αιτιολογία, 

• παθογένεια, 

• συµπτωµατολογία, 

• αλλοιώσεις, 

• επιζωοτιολογία, 

• διάγνωση, 

• θεραπεία, 

• πρόληψη, 

• σχέση µε τη δηµόσια υγεία, 

• νοµοθεσία. 

Τώρα θα αναλύσουµε συνοπτικά µερικά νοσήµατα που δηµιουργούν προβλήµατα στις 

εκτροφές των κτηνοτρόφων. 

Μαστίτιδα των αγελάδων 
Καταρχήν, µαστίτιδα ονοµάζεται η φλεγµονή του µαστού  της αγελάδας που οφείλεται 

στη µόλυνση του από παθογόνους µικροοργανισµούς ή και σε άλλα αίτια. Έχει σαν συνέπεια 

την παραγωγή γάλακτος αλλοιωµένης σύστασης, την παραγωγή γάλακτος µε µεγάλο αριθµό 

παθογόνων µικροοργανισµών καθώς επίσης και τη µείωση της ποσότητας ή ακόµα και την 

πλήρη διακοπή του παραγόµενου γάλακτος. 

Το τελευταίο στάδιο της εξέλιξης της µόλυνσης είναι η µόνιµη ή παροδική αλλοίωση 

των ιστών του µαστού και πολλές φορές ο θάνατος του προσβεβληµένου ζώου. 

Οι µαστίτιδες χωρίζονται σε: 

• λανθάνουσες ή υποκλινικές, 
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• κλινικές. 

1) Λανθάνουσα ή υποκλινική µαστίτιδα 
 

Παρατηρείται κυρίως εµφάνιση παθογόνων µικροοργανισµών στο γάλα, αύξηση του 

αριθµού των λευκοκυττάρων καθώς και αλλοίωση της ποιότητας και µείωση της ποσότητας του 

παραγόµενου γάλακτος. Στις λανθάνουσες µαστίτιδες δεν παρατηρούνται εξωτερικά 

συµπτώµατα στο µαστό. 

Σε αυτή την περίπτωση η φλεγµονώδης αντίδραση στο µαστό διαπιστώνεται µε τη 

βοήθεια ειδικών δοκιµών. Παρατηρείται αυξηµένος αριθµός λευκοκυττάρων ενώ το γάλα γίνεται 

υδαρές και εµφανίζει πήγµατα µικρού ή µεγάλου µεγέθους. Επίσης, το γάλα µπορεί να πάρει τη 

µορφή υδαρούς εκκρίµατος µε κόκκινο- καφέ χρώµα. 

2) Κλινικές µαστίτιδες  
 
Οι µαστίτιδες αυτής της µορφής χωρίζονται σε τρία είδη: 

• Οξείες, 

• Χρόνιες, 

• Υποξείες µαστίτιδες  

 
Αναλυτικά έχουµε: 

1) οξείες µαστίτιδες παρουσιάζουν συµπτώµατα ανάλογα µε τις λανθάνουσες 

µαστίτιδες, επιπλέον όµως ο µαστός παρουσιάζει διόγκωση, υπεραιµία και πόνο σε κάθε 

επαφή. Το γάλα περιέχει µικρά ή µεγάλα πήγµατα ενώ το χρώµα του είναι κίτρινο ή ρόδινο. 

2) χρόνια µαστίτιδα χαρακτηρίζεται η µαστίτιδα κατά την οποία η φλεγµονή 

παραµένει για µήνες. Μπορεί να παραµείνει σε λανθάνουσα µορφή αλλά πολλές φορές 

εκδηλώνεται σε οξεία µορφή. Χρόνιες µαστίτιδες εµφανίζονται όταν η θεραπευτική αγωγή 

που ακολουθήσαµε δεν είχε τα επιθυµητά αποτελέσµατα είτε γιατί η θεραπεία δεν έγινε 

σωστά και επιµεληµένα, είτε γιατί το στέλεχος παθογόνος µικροοργανισµός που προκάλεσε τη 

φλεγµονή κατάφερε να επιβιώσει. 

3) οι υποξείες µαστίτιδες  δεν εµφανίζουν έντονα συµπτώµατα ενώ οι µεταβολές στο 

µαστό, στην έκκριση και στη µορφή του γάλακτος είναι ελαφριάς µορφής. 

Οι µικροοργανισµοί που προκαλούν συνήθως τη µαστίτιδα είναι: staphylococcus 

aureus, streptococcus agalactiae, corynebacterium pyogenes, pseudomonas aeruginosa,  

clostridium perfringens,  mycobacterium tuberculosis, mycoplasma spp,  brucella spp.  

Η διάγνωση της µαστίτιδας γίνεται στο στάβλο από τον ίδιο τον κτηνοτρόφο µε κλινική 

εξέταση, επισκόπηση, ψηλάφηση και δοκιµαστική άµελξη σε µαύρο δίσκο. 
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Η θεραπεία γίνεται µε τη χορήγηση αντιβιοτικών και αµέσως µόλις εµφανιστούν τα 

πρώτα κλινικά συµπτώµατα. Επιπλέον, η ενδοµαστική χορήγηση αντιβιοτικών πρέπει να 

συνδυάζεται µε υποδόρια ή ενδοµυική όταν συνυπάρχουν και γενικευµένα συµπτώµατα. 

Επίσης, η χορήγηση αντιβιοτικών συνεπάγεται την απόρριψη του παραγόµενου γάλακτος για 

κάποιο χρονικό διάστηµα µετά το τέλος της χορήγησης του.   

    

Σαλµονέλωση 
 

Είναι νόσος όλων των ειδών των ζώων που οφείλεται σε διάφορα είδη σαλµονέλων και 

χαρακτηρίζεται κλινικά από 3 µορφές: τη σηψαιµική, την οξεία και τη χρόνια εντερίτιδα. 

Η νόσος έχει παγκόσµια εξάπλωση και η συχνότητα της αυξάνεται όσο πιο εντατικά 

γίνονται τα συστήµατα εκτροφής των ζώων.   

Η συνήθης πύλη εισόδου είναι το πεπτικό. Η µόλυνση γίνεται µε την τροφή ή το νερό. 

Ο µικροοργανισµός πολλαπλασιάζεται στο έντερο προκαλώντας εντερίτιδα. Μπορεί να 

ακολουθήσει εισβολή στο λεµφικό σύστηµα και από εκεί στο αίµα µε αποτέλεσµα τη σηψαιµία 

και εντόπιση σε διάφορα όργανα (εγκέφαλο, µήνιγγες, έγκυο µήτρα, χοληδόχο κύστη, 

λεµφαδένες κλπ.)  

Πηγή µόλυνσης είναι τα κόπρανα των άρρωστων ζώων που µολύνουν το έδαφος, τις 

τροφές και το νερό. Μπορεί ακόµη να είναι τα έµβρυα καθώς και οι υµένες τους. 

Κολοβακτηριδίαση  

Είναι γενικευµένη η εντερική λοίµωξη των νεογέννητων ζώων που οφείλεται στην 

E.coli. 

Είναι νόσος κυρίως των µόσχων και των χοίρων. Οφείλεται  στην  E.coli. 

προσβάλλονται κυρίως µόσχοι ηλικίας 0-14 ηµερών. Πρόκειται για µια από τις συχνότερες 

αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας των νεογέννητων. Στη χώρα µας είναι πολύ συχνή και έχει 

µεγάλες οικονοµικές απώλειες.  

Σηµαντικό ρόλο στην εµφάνιση της νόσου παίζουν οι πεπτικές διαταραχές που  

καταλήγουν σε δυσπεψία οπότε διαταράσσεται η ισορροπία της χλωρίδας. Επίσης, σηµαντικό 

ρόλο παίζει η ανεπαρκής ανοσία κατά των κολοβακτηριδίων. 

Τα ενήλικα άτοµα έχουν αντισώµατα κατά διαφόρων οροτύπων της E.coli που ήρθαν 

σε επαφή και τα αντισώµατα τους µπορούν να εµποδίσουν τον υπέρµετρο πολλαπλασιασµό της 

στο έντερο ή στους ιστούς των νεογέννητων. Αν ο µόσχος δεν πάρει πρωτόγαλα ή πάρει µικρή 

ποσότητα είναι ευάλωτος. Συχνά παρατηρείται και ποιοτική ανεπάρκεια των ανοσοσφαιρίνων. 
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Αυτό συµβαίνει όταν τα αντισώµατα που λαµβάνει ο µόσχος  είναι ετερόλογα ως προς τα 

αντιγόνα της E.coli  στο έντερο του νεογέννητου.  

Αυτό συµβαίνει όταν µετακινούνται οι ετοιµόγεννες αγελάδες ή τα νεογέννητα.  

∆ιακρίνουµε τρεις µορφές κολοβακτηριδίωσης;  

• κολοβακτηριδιακή σηψαιµία, 

• εντερική κολοβακτηριδίαση, 

• εντεροτοξική κολοβ(gr)ακτηριδίαση. 

Η διάγνωση στηρίζεται στην κλινική εικόνα και την αποµόνωση της E.coli από διάφορα 

όργανα σε περίπτωση σηψαιµίας και από την αποµόνωση σε καθαρή καλλιέργεια από  το λεπτό 

έντερο στην περίπτωση της εντερικής µορφής. 

Ο µόνος τρόπος για να προληφθεί η νόσος είναι η κανονική λήψη πρωτογάλατος από  

το µόσχο και η αποφυγή µετακινήσεων των ετοιµόγεννων αγελάδων ή των νεογέννητων 

µόσχων.  

 
Βρουκέλλωση των βοοειδών 
 

Είναι λοιµώδης νόσος που εντοπίζεται κυρίως στο γεννητικό σύστηµα µε συνέπεια την 

αποβολή, τη στειρότητα και τη δηµιουργία εντοπισµένων αλλοιώσεων σε διάφορους ιστούς. 

Η νόσος οφείλεται στη Br.abortus.Στις παραµεσόγειες χώρες αποµονώνεται καµιά  

φορά  και η Br.melitensis. 

Χαρακτηρίζεται από αποβολή που συνήθως συµβαίνει µεταξύ του 6ου και 8ου µήνα της 

κυοφορίας. Παρατηρούνται ακόµη πρόωροι τοκετοί, γέννηση ασθενικών µόσχων, κατακράτηση 

πλακούντα. Συχνό επακόλουθο της βρουκέλλωσης είναι η ενδοµητρίτιδα, οι αλλοιώσεις στις 

σάλπιγγες, ανωµαλίες στις ωοθήκες µε συνέπεια τη στειρότητα πρόσκαιρη ή µόνιµη. 

Υπάρχουν προγράµµατα καταπολέµησης της νόσου τα οποία βασίζονται στις 

παρακάτω αρχές και τα οποία πρέπει ο κτηνοτρόφος να ακολουθεί πιστά. 

1) διαπίστωση των µολυσµένων εκτροφών και ζώων: γίνεται απογραφή όλων των εκτροφών 

και εξετάζονται τα ζώα µε ορολογικές  δοκιµές. Αρχικά γίνεται διαλογή των ορών µε τη δοκιµή 

της Rose Bengal και µόνο οι θετικοί οροί εξετάζονται µε τη δοκιµή της σύνδεσης του 

συµπληρώµατος.  

2) αποµάκρυνση των µολυσµένων ζώων: τα µολυσµένα ζώα στέλνονται στο σφαγείο 

υποχρεωτικά και το κράτος αποζηµιώνει τον κτηνοτρόφο. Οι εξετάσεις επαναλαµβάνονται κάθε 

τρίµηνο και κάθε φορά τα µολυσµένα ζώα αποµακρύνονται. Η εκτροφή χαρακτηρίζεται 
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απαλλαγµένη από βρουκέλλωση όταν ύστερα από ορισµένο αριθµό διαδοχικών εξετάσεων δεν 

διαπιστώνονται πια νέες µολύνσεις.  

3) ανασύσταση της εκτροφής :γίνεται µε την αγορά ζώων που χαρακτηρίζονται υγιή και 

απαλλαγµένα από οποιαδήποτε νόσο. 

4)µέτρα αποφυγής µετάδοσης: το πρόγραµµα εφαρµόζεται ταυτόχρονα σε όλες τις εκτροφές 

µιας περιοχής για να αποφευχθεί η µετάδοση από την µια εκτροφή στην άλλη. 

5)εµβολιασµοί: οι εµβολιασµοί όµως απαγορεύονται σε αυτό το πρόγραµµα.  

 

Σπογγώδη  εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών 

Αυτή η νόσος των βοοειδών είναι µια µεταδοτική νόσος του κεντρικού νευρικού 

συστήµατος. Παρατηρήθηκε στη Βρετανία το 1985. 

Πρόκειται για µεταδοτικό λοιµογόνο παράγοντα, που αποτελείται κυρίως, ίσως και 

µόνο από µη φυσιολογική πρωτεΐνη (prio protein-Prp) και φέρει τις ονοµασίες prion, virino, 

slow virus,  filamentous virus. Είναι απλούστατος των ιών και παρουσιάζει ασυνήθιστη αντοχή 

στη θερµότητα και στις συνηθισµένες µεθόδους αποστείρωσης και απολύµανσης. Ο ιός δεν 

διεγείρει το ανοσολογικό σύστηµα και έτσι δεν παράγονται αντισώµατα. 

Η µετάδοση γίνεται µε τη βρώση κρεατάλευρων και οστεάλευρων µολυσµένο µε το 

λοιµογόνο παράγοντα της Scrapie των προβάτων. ∆εν υπάρχουν αξιόπιστες µαρτυρίες ότι 

µεταδίδεται από ζώο σε ζώο. Μελετάται η µετάδοση από τη µητέρα στο έµβρυο καθώς και κατά 

το θηλασµό.  

Όσον αφορά τη διάγνωση δε µπορεί να στηριχθεί µε βεβαιότητα στα κλινικά 

συµπτώµατα και δεν υπάρχει κάποια ανοσολογική µέθοδος που να πιστοποιεί τη νόσο. Η 

διάγνωση γίνεται µόνο µε τη µελέτη των ιστοπαθολογικών αλλοιώσεων που προκαλεί η Prp στο 

κεντρικό νευρικό σύστηµα. 

Η σχέση µε τη δηµόσια υγεία είναι πολύ µεγάλη. Τα ύποπτα ζώα πρέπει να 

θανατώνονται   και να αποκλείονται από την κατανάλωση τόσο τα ίδια όσο και τα προϊόντα που 

προέρχονται από αυτά. Επίσης, πρέπει να  απαγορευθεί η εισαγωγή ζωικών και άλλων 

προϊόντων από χώρες που έχουν τη νόσο, καθώς και να ελέγχεται η εισαγωγή κρεατάλευρων, 

οστεάλευρων και κονσερβών για τη διατροφή των µικρών ζώων. 

Τέλος, ο χρόνος επώασης είναι µακρύς. Τα συµπτώµατα είναι ερεθιστικότητα, 

κατάκλιση, δυσκολία ανέγερσης, χαρακτηριστικό βάδισµα και η κατάληξη είναι πάντα ο 

θάνατος.  
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 Πανώλη των βοοειδών 
 

Είναι οξεία ιογενής νόσος των βοοειδών που χαρακτηρίζεται από πυρετό, νεκρωτική 

στοµατίτιδα, γαστρεντερίτιδα και µεγάλη θνητότητα. 

Η µόλυνση γίνεται συνήθως από το ρινοφάρυγγα. Ακολουθεί πολλαπλασιασµός στα 

επιχώρια λεµφογάγγλια, ιαιµία, εντόπιση στα λεµφοειδή όργανα και τέλος εντόπιση στο 

επιθήλιο του πεπτικού συστήµατος. Μετά από τη φυσική λοίµωξη η ανοσία είναι ισχυρή και 

ισόβια.  

Ο χρόνος επώασης είναι 3-8 ηµέρες και η νόσος διαρκεί 1-2 εβδοµάδες. Πρώτα 

εµφανίζεται ο πυρετός, στη συνέχεια οι στοµατικές αλλοιώσεις µε νεκρωτικές εστίες κυρίως στο 

κάτω χείλος και στα ούλα µε έντονη σιαλόρροια και τέλος η διάρροια που είναι έντονη. 

Έχει υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνητότητας. Η µεταδοτικότητα είναι πολύ 

µεγάλη.  

Στις ενζωοτικές περιοχές εφαρµόζονται γενικοί εµβολιασµοί µε ζωντανά εµβόλια. ∆εν 

µεταδίδεται στον άνθρωπο και είναι νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης.    

 

Φυµατίωση 
 

Είναι χρόνια λοιµώδης µεταδοτική νόσος των βοοειδών που χαρακτηρίζεται από 

σχηµατισµό φυµατίων σε διάφορα όργανα και ιστούς και οφείλεται στο Mycobacterium bovis. 

Πύλες εισόδου του µικροοργανισµού είναι η αναπνευστική και η πεπτική οδός. 

Σπανιότερα αναφέρεται και η δερµατική και η γεννητική. 

Το µικρόβιο παραλαµβάνεται από φαγοκύτταρα µέσα στα οποία και πολλαπλασιάζεται 

και τα σκοτώνει. Κατόπιν µε τη λέµφο µεταφέρεται στα επιχώρια λεµφογάγγλια, τα οποία και 

προσβάλλονται. Οι αλλοιώσεις της αρχικής εστίας και του αντίστοιχου λεµφογάγγλιου 

αποτελούν το πρωτοπαθές σύµπλεγµα.  

Η εξάπλωση µπορεί να γίνει αιµατογενώς, συνηθέστερα όµως µεταφέρεται αρχικά µε 

τη λέµφο και στη συνέχεια µε το αίµα, οπότε εγκαθίστανται σε διάφορα όργανα και στους 

ιστούς όπου σχηµατίζονται νέα φυµάτια. 

Η διασπορά του βακίλου στο περιβάλλον γίνεται από: 

1)ανοικτά φυµάτια του  πνεύµονα. Οι βάκιλοι απεκκρίνονται µε το ρινικό έκκριµα και 

το σάλιο ή καταπίνονται και αποβάλλονται µε τα κόπρανα. 

2)το µαστό όταν η λοίµωξη έχει επεκταθεί σε αυτό το όργανο. 
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Τα κλινικά συµπτώµατα δεν είναι χαρακτηριστικά. Όταν η φυµατίωση είναι σε 

εξέλιξη, τότε παρατηρούνται γενικά συµπτώµατα (κατάπτωση, ανορεξία, αδυναµία, 

απίσχναση, χαµηλός κυµατοειδής πυρετός). Όταν εντοπίζεται στους πνεύµονες ο βήχας είναι 

συνήθως ξερός. Στον µαστό έχουµε τη λεγόµενη φυµατιώδης µαστίτιδα και αν εµφανιστεί στο 

γεννητικό σύστηµα προκαλεί στειρότητα. 

Τα µολυσµένα βοοειδή αποβάλλουν συνήθως το µικρόβιο µε το ρινικό έκκριµα, σάλιο, 

κόπρανα, γάλα. 

Η µόλυνση γίνεται αερογενώς ή έµµεσα µε µολυσµένες τροφές και νερό. 

Η νόσος σε µια εκτροφή  απαλλαγµένη εισάγεται µε την είσοδο µολυσµένων ζώων ή 

µολυσµένων τροφών και αντικειµένων. Είναι ακόµη δυνατόν η νόσος να εισαχθεί σε µια 

εκτροφή από ζωοκόµους που πάσχουν από φυµατίωση βόειου τύπου. 

Όλες οι φυλές είναι ευπαθείς. Η νόσος όµως είναι συχνότερη  στις εκτροφές 

γαλακτοπαραγωγής γιατί τα ζώα διατηρούνται συνωστισµένα και για πολλά χρόνια. Η 

συχνότητα αυξάνεται µε την ηλικία.  

∆εν υπάρχει θεραπεία για αυτή την αρρώστια. Ο µόνος τρόπος που εφαρµόζεται είναι 

εξέταση και σφαγή του άρρωστου ζώου. 

Επίσης, η σηµασία του για τη δηµόσια υγεία είναι πολύ µεγάλη και µπορεί να µεταδοθεί στον 

άνθρωπο µε τους παρακάτω τρόπους: 

1)µε άµεση επαφή µε τα µολυσµένα ζώα, 

2)έµµεσα µε την κατανάλωση µολυσµένου γάλακτος ή γαλακτοκοµικών προϊόντων ή 

και άλλων τροφίµων ζωικής προέλευσης. 

Τέλος, είναι νόσηµα υποχρεωτικής δήλωσης και εφαρµόζεται πρόγραµµα 

καταπολέµησης της.       

Τώρα όσον αφορά τους κτηνοτρόφους και τις εκτροφές τους αρχίζουν σιγά σιγά να 

ενηµερώνονται σχετικά µε τις νόσους που απειλούν τα ζώα τους και να αποκτούν κάποιες 

γνώσεις ώστε να µπορούν να αντιµετωπίσουν το πρόβληµα µε επιτυχία. Σε αυτό βέβαια 

συµβάλλει και ο εκάστοτε κτηνίατρος που θα επισκεφτεί την εκτροφή, θα διαγνώσει το 

πρόβληµα, θα προσπαθήσει να το λύσει και θα προτείνει στον κτηνοτρόφο να λάβει κάποια 

µέτρα ώστε να µην την ξαναπατήσει.    

 Σήµερα, υπάρχει σχεδόν ένας κτηνίατρος υπεύθυνος για κάθε µεγάλη µονάδα αλλά και 

µικρή που επιβλέπει την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι αγελάδες και ενηµερώνει τον 

παραγωγό για τα µέτρα που πρέπει να λάβει. Αυτή η δουλειά γίνεται συνήθως 1 µε 2 φορές την 

εβδοµάδα. Οι παραγωγοί εφαρµόζουν µε υπόδειξη των κτηνιάτρων και των αρµόδιων 

κτηνιατρείων προγράµµατα εµβολιασµού και φαρµακευτικής αντιµετώπισης  για την 
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καταπολέµηση µερικών από τις πιο επικίνδυνες νόσους των αγελάδων που µπορεί να βλάψουν 

και τον άνθρωπο. Οι λεγόµενες ζωοανθρωπονόσοι που είναι η  βρουκέλλωση, η φυµατίωση, η 

σπογγώδης εγκεφαλοπάθεια κλπ. Που αναλύσαµε παραπάνω. 

Τέλος, οι κτηνίατροι έχοντας τις απαιτούµενες γνώσεις και την ανάλογη εµπειρία 

µπορούν εκτός από το να θεραπεύουν τα ζώα από τις διάφορες αρρώστιες που εµφανίζονται, να 

κάνουν και διάφορες επεµβάσεις στο ζώο όταν αυτό κινδυνεύει να πεθάνει. Συνήθως τα 

προβλήµατα που παρουσιάζονται και χρειάζεται η επέµβαση του κτηνίατρου είναι κατά τη 

διάρκεια του τοκετού.  

Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται είναι:  

1) κατακράτηση του πλακούντα. Το πρόβληµα παρουσιάζεται µετά τον τοκετό ή την 

αποβολή. Ο πλακούντας «ύστερο» είναι προσκολληµένο πάνω στις κοτυληδόνες της µήτρας από 

όπου εξασφαλίζεται το πέρασµα των τροφών. Συνήθως αποµακρύνεται φυσιολογικά µέσα σε 6-

8 ώρες, άλλα αν περάσει αυτό το χρονικό διάστηµα πρέπει να επέµβει ο κτηνίατρος για να µην 

παρουσιαστούν άλλα προβλήµατα όπως µητρίτιδα  και βλάψουν την αγελάδα. 

2) συστροφή  της µήτρας. εµφανίζεται µετά τον τοκετό και οφείλεται συνήθως σε 

ατονία της µήτρας, όταν έχουµε διδυµία, προσκόλληση του νεογέννητου στα τοιχώµατα της 

µήτρας, κακή διατροφή, ακινησία του ζώου και το υπερβολικά επικλινές δάπεδο των στάβλων 

ιδίως όταν είναι περιορισµένου σταβλισµού.  

Παρατηρείται συνήθως σε ζώα που έχουν αυξηµένες συσπάσεις στη µήτρα και 

συχνοουρία.  

Ο κτηνίατρος για να µπορέσει να θεραπεύσει το ζώο θα πρέπει να λάβει όλα τα 

απαραίτητα µέτρα υγιεινής για να µη τραυµατίσει τη µήτρα και να προσπαθήσει να την 

ξαναβάλει µέσα, ειδάλλως το ζώο θα πεθάνει και αυτό είναι ζηµιογόνο για τον κτηνοτρόφο. 

Επίσης, σε πολλές εκτροφές έχουµε και το πρόβληµα του τυµπανισµού. Ο τυµπανισµός 

οφείλεται στην κατανάλωση χλωρών τροφών, κυρίως µηδικής και τριφυλλιών αµέσως µετά την 

κοπή χωρίς να έχουν µαραθεί. Τότε στη µεγάλη κοιλία δηµιουργείται αφρός που φράζει τον 

πυλωρό του οισοφάγου και έτσι εµποδίζεται η έξοδος των αερίων (CO2  και µεθάνιο). Η κοιλιά 

διογκώνεται, το διάφραγµα συµπιέζεται, το ζώο δύσκολα αναπνέει και µπορεί να πεθάνει. 

Πρώτη επέµβαση είναι η χορήγηση λινελαίου 1-2  κιλά, το οποίο µένει στην επιφάνεια 

των τροφών και εµποδίζει τη δηµιουργία αφρού. 

∆εύτερη επέµβαση αν µε την πρώτη δεν υπάρχει αποτέλεσµα είναι η άµεση 

αποµάκρυνση των αερίων από η µεγάλη κοιλία. Αυτό γίνεται µε δύο τρόπους: 

Α) τον τροκαρισµό. Γίνεται µε τη συσκευή που λέγεται τροκάρι. Είναι ακίδα που 

κινείται µέσα σε λεπτό µεταλλικό σωληνίσκο. Τρυπάµε στο µέσον του αριστερού κενεώνα, όπου 
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αντιστοιχεί η µεγάλη κοιλία. Προσοχή στο δεξιό πλάγιο είναι η µήτρα και το εντερικό σύστηµα. 

Αφαιρείται η ακίδα και µένει ο σωληνίσκος από τον οποίο αποµακρύνονται τα αέρια της 

κοιλίας.  

Β) το ίδιο αποτέλεσµα έχουµε µε τον καθετηριασµό του στοµάχου δηλ., την εισαγωγή 

από το στόµα ειδικού σωλήνα (καθετήρα) µέχρι τη µεγάλη κοιλία. Η µέθοδος αυτή είναι 

δύσκολη στην εφαρµογή γιατί το ζώο αντιδρά στην εισαγωγή του καθετήρα.    

Τέλος, η συµµετοχή του κτηνιάτρου στον τοµέα της κτηνοτροφίας είναι πολύ 

σηµαντική όπως επίσης και οι γνώσεις του πάνω στον κλάδο αυτό για να µπορέσει να 

αναπτυχθεί και να πάρει τη θέση που του αξίζει γιατί η χώρα µας είναι κατεξοχήν αγροτική 

χώρα και λιγότερο βιοµηχανική. Όπως επίσης να µπορέσουµε σαν κράτος να συναγωνιστούµε 

τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη που στηρίζουν την κτηνοτροφία.  

 
1.9.1. ΕΜΒΟΛΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΟΝΑ∆ΩΝ  

Καταρχήν, για να θεωρηθεί ένα εµβόλιο κατάλληλο πρέπει να πληρεί ορισµένες 

προϋποθέσεις οι οποίες είναι:  

� Πρέπει να δίνει ανοσία µακράς διαρκείας, 

� Πρέπει να είναι ασφαλές δηλαδή 

1.  να µην προκαλεί µετεµβολιακά προβλήµατα, 

2.  να µην προκαλεί αντίδραση στο σηµείο έγχυσης, 

3. να µην προκαλεί ανοσοκαταστολή. 

� Πρέπει να είναι σταθερό, 

� Πρέπει οι µικροοργανισµοί όταν είναι ζωντανοί ή ελαττωµένης λοιµογόνου δύναµης 

να µην απεκκρίνονται από το ζώο, 

� Πρέπει να µπορούν να χρησιµοποιούνται σε µεγάλους πληθυσµούς, 

� Πρέπει να µπορούν να χρησιµοποιούνται σε κάθε ηλικία, 

� Πρέπει το εµβόλιο να έχει µικρό κόστος. 

Ο εµβολιασµός είναι ένα σηµαντικό όπλο στην πρόληψη των λοιµωδών νοσηµάτων. 

Πρέπει όµως να έχουµε υπόψη ότι η ανοσία είναι σχετική και µπορεί να ανατραπεί από µαζική 

έκθεση στον µικροοργανισµό, όταν ο µικροοργανισµός είναι πολύ λοιµογόνος και όταν οι 

συνθήκες υγιεινής είναι ακατάλληλες. Για αυτό πρέπει ο εµβολιασµός να συνοδεύεται από 

µέτρα υγιεινής που εµποδίζουν την εξάπλωση της λοίµωξης.  

Τώρα, οι αγελαδοτρόφοι της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. εφαρµόζουν δυο προγράµµατα 

εµβολιασµού: 
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Α)  TRIANGLE   που είναι συνδυασµός «δύο σε ένα», τα οποία είναι το B.V.D .για την 

πνευµονία και το I.B.R. για τη διάρροια. Χορηγούµε 5ml ανά ζώο ανεξαρτήτως βάρους.  

Τα ζώα πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 µηνών. Κάθε ζώο που εµβολιάζεται για πρώτη 

φορά στη ζωή του, θέλει επαναληπτική δόση µετά από 15 ηµέρες µε την ίδια δόση των 5ml. 

Μετά κάνουµε µια αναµνηστική δόση 5ml κάθε 10 µήνες. 

Β) CORONA ROTAVEC    που είναι ένα εµβόλιο για κολλιβάκιλο. Κάνουµε στις 

αγελάδες όταν τις βγάλουµε στη ξηρά περίοδο από 2ml  στην κάθε µία. Σκοπός του εµβολίου 

είναι να αποκτήσουν αντισώµατα και οι ίδιες οι αγελάδες  αλλά και τα νεογνά µοσχαράκια, 

ώστε να µην προσβληθούν από τον κολλιβάκιλο.    

 

 

1.10. ΤΥΠΟΙ ΑΡΜΕΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ. 
 

Το αρµεκτήριο είναι χώρος των σταβλικών εγκαταστάσεων που προορίζεται 

αποκλειστικά για το άρµεγµα των αγελάδων. Χρησιµοποιείται συνήθως σε βουστάσια µε 

ελεύθερο σταβλισµό των ζώων και µε αριθµό εκτρεφόµενων αγελάδων πάνω από 60-70  και 

όχι σε βουστάσια περιορισµένου σταβλισµού που χρησιµοποιούν κινητές αρµεκτικές µηχανές. 

Το αρµεκτήριο επιτρέπει το άρµεγµα µε όλους τους κανόνες υγιεινής, µε συνέπεια τη 

λήψη καλής ποιότητας υγιεινού γάλακτος. Ο τύπος του αµελκτηρίου και ο κατάλληλος 

εξοπλισµός του έχει µεγάλη σηµασία για ένα βουστάσιο και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δυο 

βασικές αρχές: 

1) ο ελλιπής εξοπλισµός προκαλεί αύξηση του συνολικού χρόνου για το άρµεγµα στο 

στάβλο και συχνά µολύνσεις του γάλακτος. 

2) ο υπερεξοπλισµός επίσης πρέπει να αποφεύγεται γιατί οι υπερβολικές επενδύσεις 

επιδρούν στην οικονοµική απόδοση της µονάδος. 

Στη συνέχεια αναφέρουµε τους τύπους αµελκτηρίων που υπάρχουν στον κόσµο και 

ποιο χρησιµοποιείται ευρέως στη χώρα µας.   

Τύποι αµελκτηρίων: 

1) αµελκτήριο παράλληλων θέσεων. 

Οι θέσεις των αγελάδων είναι παράλληλες και κατά ζεύγη. Με δυο ζεύγη (4 θέσεις) και 

µε δυο αµελκτικές µονάδες, ένας αρµεχτής µπορεί να εξυπηρετήσει 22-24 αγελάδες την ώρα. 

Με δυο θέσεις και δυο αµελκτικές µονάδες εξυπηρετούνται 15 αγελάδες την ώρα. Το γάλα 

µπορεί να συγκεντρώνεται σε δοχεία ή και κεντρικά µε σωληνώσεις στο δωµάτιο γάλακτος.  
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2) αµελκτήριο γραµµικών θέσεων (τύπος tunnel) 

Χρησιµοποιείται κυρίως σε µικρούς στάβλους. Τα ζώα παίρνουν θέση το ένα µετά το 

άλλο. Συνήθης τύπος είναι το απλό τούνελ δηλαδή µιας σειράς µε 2 θέσεις που µπορεί να 

εξυπηρετήσει µέχρι 20 αγελάδες µε έναν αρµεχτή. Άλλος τύπος είναι το διπλό τούνελ δηλαδή 

έχει 2 σειρές µε 2 θέσεις η κάθε µια σειρά που µπορεί να εξυπηρετήσει 30-40 αγελάδες µε 

έναν αρµεχτή. 

3) αµελκτήριο ανεξαρτήτων θέσεων ( τύπος tandem). 

Συνήθως οι θέσεις είναι 2 και η κάθε αγελάδα έχει ανεξάρτητη πρόσβαση (είσοδο-

έξοδο) στη θέση της από κοινό πλευρικό διάδροµο. Η τοποθέτηση των θέσεων αυτών µπορεί 

να είναι γραµµική ή ορθογώνια. 

Μπορεί να εξυπηρετήσει 20-30 αγελάδες µε έναν αρµεχτή. Υπάρχει και η δυνατότητα 

ενός τύπου ανεξάρτητων θέσεων µε άµεση πρόσβαση στις θέσεις των ζώων χωρίς κεντρικό 

διάδροµο. 

4)  κυκλικό αµελκτήριο (τύπος rotary)  

Συνιστάται για πολύ µεγάλους επιχειρηµατικούς στάβλους. Οι θέσεις των ζώων 

βρίσκονται επάνω σε µια στρογγυλή κινητή πλατφόρµα, η οποία πραγµατοποιεί µια πλήρη 

στροφή σε 6 λεπτά, µε δυνατότητα αυτόµατης µικρής καθυστέρησης όταν το άρµεγµα του 

πρώτου στη σειρά για έξοδο ζώου δεν τελείωσε. Είναι µια παραλλαγή του τύπου 

«ψαροκόκκαλο». Η συγκέντρωση του γάλακτος γίνεται κεντρικά σε ψυκτική δεξαµενή. Με 12 

θέσεις αγελάδων και αντίστοιχα 12 αµελκτικές µηχανές µπορούν να εξυπηρετηθούν 120 

αγελάδες την ώρα από ένα αρµεχτή δηλαδή ανταποκρίνεται σε στάβλο 240 αρµεγόµενων 

αγελάδων.  

5)  αµελκτήριο σε «ψαροκόκκαλο» (herringbone).  

Τα ζώα τοποθετούνται συνήθως σε δυο σειρές εκατέρωθεν του χώρου εργασίας του 

αρµεχτή. Βρίσκονται το ένα δίπλα στο άλλο σε λοξή παράταξη, υπό γωνία 30-35 µοίρες από 

τη θέση του αρµεχτή. Το δάπεδο του χώρου εργασίας κατασκευάζεται χαµηλότερα από το 

δάπεδο των θέσεων άµελξης κατά 75-100cm. Το δάπεδο των αγελάδων είναι από σκυρόδεµα 

το οποίο καλύπτεται µε ειδικές πλάκες που δεν γλιστράνε και καθαρίζονται εύκολα. Επίσης, 

υπάρχουν µικρά αυλάκια στις άκρες του διαδρόµου που κινείται ο αρµεχτής όπου µέσα 

τρέχουν τα νερά από το πλύσιµο των ζώων και καταλήγουν στο σύστηµα αποχέτευσης. Τα 

κιγκλιδώµατα των θέσεων µπορεί να αναρτώνται από την οροφή ή να στερεώνονται στο 

δάπεδο που είναι το πιο συνηθισµένο. Κάθε θέση άµελξης εξοπλίζεται µε πόρτα εισόδου και 

εξόδου. 
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∆εν υπάρχει ταΐστρα µπροστά τους παρά µόνο µια προστατευτική σωλήνα. Οι τοίχοι 

του αµελκτηρίου είναι καλυµµένοι από πάνω µέχρι κάτω µε πλακάκια ώστε να γίνεται 

ευκολότερα ο καθαρισµός και να µη µαζεύονται µικρόβια. 

Επιπλέον, η επιλογή του κατάλληλου τύπου αµελκτηρίου εξαρτάται από την 

προσαρµογή αυτού στις ιδιαίτερες συνθήκες της συγκεκριµένης αγελαδοτροφικής µονάδας. 

∆υο ουσιώδεις παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

• ο αριθµός των αρµεγόµενων αγελάδων της εκµετάλλευσης, όπως παρουσιάζεται 

σήµερα άλλα και την πρόβλεψη πιθανής ανάπτυξης της αγέλης.  

• το προσωπικό που καλείται να εργαστεί στο αµελκτήριο, αν δηλαδή είναι µισθωτοί 

σταβλίτες ή ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της µονάδος. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο ελεύθερος σταβλισµός ευνοεί την αύξηση του πληθυσµού της 

αγέλης. 

Ο τύπος αρµεκτηρίου  που προτιµάται σήµερα είναι ο τύπος του «ψαροκόκαλου» γιατί 

είναι οικονοµικός και τα ζώα αρµέγονται εύκολα από τον εκτροφέα. 

Ο χώρος εργασίας πρέπει να επικοινωνεί µε την αίθουσα γάλακτος και το χώρο 

αναµονής. Οι αγελάδες οδηγούνται στην αίθουσα άµελξης µε διαδρόµους σε ευθεία χωρίς 

γωνίες και σκαλοπάτια. Για αυτό είναι προτιµότερο το δάπεδο του χώρου αναµονής και της 

αίθουσας άµελξης να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο. 

Επίσης, η ποιότητα και η υγιεινή του γάλακτος παίζει πολύ µεγάλο ρόλο. Το γάλα 

πρέπει να είναι καθαρό και δεν πρέπει να περιέχει ξένες ύλες όπως σκόνες, υπολείµµατα 

ζωοτροφών, κοπριά, αίµα κλπ. Επίσης δεν πρέπει να περιέχει   µεγάλο αριθµό σωµατικών 

κυττάρων και µικρόβια που προέρχονται από τα χέρια του αρµεχτή, από την ατµόσφαιρα του 

στάβλου ή από τα δοχεία που θα έρθουν σε επαφή µε το γάλα. 

Υπάρχουν όµως και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα του  γάλακτος και 

είναι: 

� Η διατροφή των ζώων 

� Η υγεία των ζώων 

� Οι συνθήκες παραγωγής και λήψης του γάλακτος 

� Οι διάφοροι χειρισµοί από τη λήψη µέχρι την παράδοση του γάλακτος στο 

εργοστάσιο. 

� Ύπαρξη αντιβιοτικών στο γάλα που απαγορεύεται και για αυτό υπάρχουν 

κυρώσεις στον παραγωγό µέχρι και να σταµατήσει να παίρνει η εταιρεία το γάλα του. 
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Σήµερα όλοι σχεδόν οι παραγωγοί έχουν συµµορφωθεί µε τα µέτρα που παίρνουν οι 

εταιρείες και παράγουν καθαρό και καλής ποιότητας γάλα που ικανοποιεί τον καταναλωτή. 

 

1.10.1. ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΑΜΕΛΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ  

 

 H  αµελκτική µηχανή µπορεί να επηρεάσει την εµφάνιση µαστίτιδων µε τους 

παρακάτω τρόπους: 

� Αν είναι ακάθαρτη, τότε µπορεί να µεταφερθούν µικροοργανισµοί από το ένα ζώο 

στο άλλο ή από το µολυσµένο χώρο του στάβλου να µεταφερθούν στο εσωτερικό 

του µαστού, 

� Αν δεν είναι καλά ρυθµισµένη και σωστά εγκατεστηµένη προκαλεί µηχανική 

καταπόνηση του µαστού, ρήξη του βλεννογόνου και είσοδο των µικροοργανισµών 

στο µαστό. 

Ακόµη, η αµελκτική µηχανή έρχεται σε επαφή µε  το γάλα και επηρεάζει άµεσα την 

ποιότητα του. Επιπλέον, η διάρκεια ζωής µιας ακάθαρτης µηχανής είναι µικρότερη.  

 
1.10.1.2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΚΤΙΚΗΣ  ΜΗΧΑΝΗΣ 
 

Α)  Αµέσως µετά την άµελξη πρέπει να ξεπλένονται όλα τα τµήµατα της µηχανής που 

έρχονται σε επαφή  µε το γάλα µε κρύο νερό, ώστε να αποµακρυνθούν όλα τα υπολείµµατα 

του γάλακτος, 

Β) Ακολουθεί πλύσιµο µε κυκλοφορία µέσα στη µηχανή απορρυπαντικού που συνήθως 

συνδυάζεται µε απολυµαντικό σε θερµοκρασία 60-90ο C για 5-10 λεπτά, 

Γ) Ακολουθεί το ξέπλυµα. 

Η διαδικασία αυτή επαναλαµβάνεται 2 φορές την ηµέρα αµέσως µετά από κάθε άρµεγµα. 

 Εκτός από αυτό το πλύσιµο κάνουµε κάθε 10 ηµέρες τη βασική καθαριότητα. 

Αποσκοπεί στην αποµάκρυνση του γαλακτόλιθου που σχηµατίζεται. Ένα µέρος του (λίπος 

10% και πρωτεΐνες 35%) καθαρίζεται µε αλκαλικά απορρυπαντικά και ένα άλλο µέρος (50% 

άλατα) µε οξικά απορρυπαντικά. Για αυτό στη βασική καθαριότητα αλλάζουµε το αλκαλικό 

απορρυπαντικό σε όξινο και καθαρίζουµε µε βούρτσα τα διάφορα εξαρτήµατα αφού τα 

λύσουµε.  

 Σε αραιότερα χρονικά διαστήµατα (πχ. Κάθε 6 µήνες) πρέπει να πλένεται και το 

σύστηµα κενού.  
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1.10.1.3. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

• Έλεγχος πριν από κάθε άρµεγµα. Πριν µπει  σε λειτουργία η µηχανή ελέγχεται η 

στάθµη λαδιού και πιθανές διαρροές. Αφού προθερµαθεί για ένα 5λεπτο ελέγχουµε 

το επιθυµητό ύψος κενού. Επίσης, πρέπει να ελέγχονται και οι παλµοδότες για την 

συχνότητα των παλµών.  

• Αµέσως µετά την άµελξη ελέγχουµε αν έχουν µείνει υγρά στο καζανάκι κενού ή αν 

έχουν εισχωρήσει υγρά στο σύστηµα κενού. Αναζητείται και επισκευάζεται η πιθανή 

βλάβη.  

• Κάθε 10 ηµέρες ή κάθε εβδοµάδα πρέπει να συµπληρώνεται το λάδι στην αντλία 

κενού, να γίνεται η βασική καθαριότητα της µηχανής και επίσης να ξεµοντάρεται και 

να πλένεται το καζανάκι του κενού.  

• Κάθε µήνα καθαρίζεται ο ρυθµιστής κενού, ελέγχεται η τάση του ιµάντα της αντλίας, 

καθαρίζονται τα φίλτρα των παλµοδοτών καθώς και οι βαλβίδες στράγγισης.  

• Κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται έλεγχος όλων των τµηµάτων της µηχανής καθώς και 

των διάφορων παραµέτρων της άµελξης (αποθέµατα κενού, σχέσεις των διαφόρων 

φάσεων του παλµού, η δυναµικότητα της αντλίας κενού κτλ.). 

Επίσης, είναι πολύ βασικό για τη σωστή λειτουργία της µηχανής και για την πρόληψη 

των  µαστίτιδων, να γίνεται αλλαγή  των θηλάστρων σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Το πολύ 

κάθε 6 µήνες πρέπει να γίνεται αλλαγή όλων των θηλάστρων µαζί κάθε µιας αµελκτικής 

µονάδας χωρίς να περιµένουµε να σκιστούν πρώτα. Αυτό γίνεται γιατί µε τον καιρό χάνουν 

την ελαστικότητα τους, γίνονται άγρια και ταλαιπωρούν µηχανικά τη θηλή, πράγµα που είναι 

πολύ επικίνδυνο για την υγεία του µαστού.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 
 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΤΗΣ  ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. 
 

Η Ζώνη Γάλακτος της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε αποτελεί ένα πολύ σηµαντικό κλάδο της εταιρείας 

και ο ρόλος της καθοριστικός για τη διασφάλιση της ποιότητας του γάλακτος. 

Έχει την ευθύνη και την αρµοδιότητα να εξασφαλίζει την πρώτη ύλη (το γάλα), από την 

οποία παράγονται όλα τα προϊόντα της ΜΕΒΓΑΛ.Α.Ε Ο τοµέας  αυτός υπάρχει από την 

ίδρυση της εταιρείας και απόδειξη της καθοριστικής σπουδαιότητας της για την εταιρεία είναι 

το γεγονός ότι στην ουσία την πολιτική της Ζώνης Γάλακτος και  τον καθοριστικό λόγο είχε 

πάντοτε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος  Χατζάκος, καθόλη τη διάρκεια της ενεργούς συµµετοχής του 

στη διοίκηση της εταιρείας, στον οποίο άρεσε να έχει άµεση επαφή  µε τους κτηνοτρόφους. 

Σήµερα, η Ζώνη Γάλακτος έχει αλλάξει δοµή.  Είναι µια οµάδα που αποτελείται από 10 

άτοµα της πρώτης γραµµής, πολύ λιγότεροι και αποτελεσµατικότεροι σε σχέση µε τα 

προηγούµενα χρόνια. Είναι κατανεµηµένη σε περιοχές και την αρµοδιότητα στην κάθε 

περιοχή έχει ένας επιθεωρητής, ο οποίος έχει την καθηµερινή επαφή µε τους κτηνοτρόφους 

και ελέγχει την ποιότητα του γάλακτος του κάθε κτηνοτρόφου. Οι περιοχές που ελέγχει ο κάθε 

επιθεωρητής στον τοµέα του αγελαδινού γάλακτος είναι: 

• περιοχή νοµού Θεσσαλονίκης 

• περιοχή Σοχού  και Λαγκαδά 

• περιοχή νοµού Κιλκίς 

• περιοχή νοµού Πέλλας, Πιερίας και Ηµαθίας. 

Επίσης, υπάρχουν και άλλοι δυο επιθεωρητές στον υποσταθµό της εταιρείας που 

βρίσκεται στο νοµό Σερρών. 

Παρακάτω αναλύονται λεπτοµερώς οι έλεγχοι που γίνονται από τη Ζώνη Γάλακτος και 

την εταιρεία γενικότερα. 

 
2.1. ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ. 
 
  Για την άδεια λειτουργίας της εκάστοτε µονάδος και την άδεια παράδοσης γάλακτος 

κύριος υπεύθυνος είναι ο αρµόδιος επιθεωρητής της περιοχής που πρέπει να ελέγξει τον 

παραγωγό για λογαριασµό της εταιρείας πριν πάρει το γάλα. 

Η άδεια λειτουργίας δίνεται από το δήµο στον οποίο υπάγεται η µονάδα και πρέπει 

βάσει του νόµου να βρίσκεται 1  Km έξω από κατοικηµένη περιοχή. Έπειτα, η άδεια 

παράδοσης δίνεται από το αρµόδιο κτηνιατρείο το οποίο κρίνει αν η µονάδα είναι 
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απαλλαγµένη από τις ασθένειες βρουκέλλωση και φυµατίωση που είναι επικίνδυνες για τον 

άνθρωπο. Εάν η µονάδα είναι εντάξει τότε της χορηγείται η άδεια παράδοσης. Πάντως, το 

κτηνιατρείο ελέγχει την µονάδα κάθε χρόνο επειδή οι ασθένειες αυτές είναι µεταδοτικές και 

µπορεί ο στάβλος να µολυνθεί αν δεν προσέξει ο παραγωγός. 

Τέλος, εάν η µονάδα του κτηνοτρόφου είναι νόµιµη και εντάξει απέναντι στο νόµο τότε ο 

επιθεωρητής µπορεί να «κλείσει» το γάλα για την εταιρεία. 

 
 
2.2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  
 

Η υγιεινή παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο για την εταιρεία αφού επιζητεί καθαρό και 

καλής ποιότητας γάλα. Για αυτό οι παραγωγοί πρέπει να εφαρµόζουν κάποια µέτρα τόσο µέσα 

στις τροφές όσο και στους βοηθητικούς χώρους τους ώστε να πετυχαίνουν και να διατηρούν το 

περιβάλλον του στάβλου ασφαλές από άποψη παρουσίας βακτηρίων, ιών, µυκήτων και 

παρασίτων που µπορεί να επηρεάσουν την κατάσταση της υγείας των ζώων. 

Τα µέτρα που εφαρµόζονται είναι: 

1. Αποµόνωση των φορέων και άρρωστων ζώων. 

2. Αποµάκρυνση των πτωµάτων των άρρωστων ζώων. 

3. Καταπολέµηση των εντόµων που είναι φορείς πολλών ασθενειών. 

4. Καταπολέµηση των τρωκτικών και ιδίως των ποντικιών που προκαλούν πολλές 

ζηµιές στις αποθήκες των µονάδων. 

5. Αποµάκρυνση της κοπριάς και καθαρισµό των δαπέδων που είναι στρωµένα µε 

σκυρόδεµα. 

6. Καταπολέµηση των παρασίτων που είναι κυρίως τα ακάρεα, οι κρότωνες, οι 

ψείρες και οι ψύλλοι. Αυτό επιτυγχάνεται µε την µη είσοδο στο στάβλο µολυσµένων 

σκύλων και γάτων και την κατάλληλη εποχή βόσκησης των ζώων αφού ευδοκιµούν 

µε την αύξηση της υγρασίας. 

7. Απολυµάνσεις που  πρέπει να γίνονται στους διάφορους χώρους της µονάδος µε 

σκοπό τον πλήρη καθαρισµό τους. 

8. καθαρισµός του αρµεκτηρίου, των αρµεκτικών µηχανών και της παγολεκάνης 

που είναι πολύ σηµαντικό για να µην υπάρχουν πολλά µικρόβια στο γάλα και το 

υποβαθµίσουν. Μάλιστα η εταιρεία χορηγεί ειδικά απολυµαντικά κατάλληλα  για 

τον  σωστό καθαρισµό αυτών. 

Τέλος, ο επιθεωρητής που ελέγχει τις µονάδες ενηµερώνει την εταιρεία και ο 

παραγωγός αν τηρήσει τους παραπάνω κανόνες υγιεινής, διότι έτσι εξασφαλίζεται υγιεινά η 
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πρώτη ύλη για τη βιοµηχανία που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι το γάλα, θα πάρει 

επιπλέον αµοιβή γιατί ήταν «σωστός» απέναντι στην εταιρία. 

 
2.3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ. 

 
Η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.  ύστερα από την εµφάνιση µεταλλαγµένων ζωοτροφών στην αγορά 

και τη νόσο των τρελών αγελάδων άρχισε να εφαρµόζει ένα σύστηµα διαχείρισης non-GMO 

ζωοτροφών. 

Το παρών σύστηµα δηµιουργήθηκε για να καλύψει την ανάγκη ελέγχου και 

πιστοποίησης ότι οι φάρµες που προµηθεύουν αγελαδινό γάλα στην ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. δεν 

χρησιµοποιούν Γενετικά Τροποποιηµένες Ζωοτροφές. 

Το σύστηµα στηρίζεται στην πολιτική non-GMO της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. στην έγγραφη 

δέσµευση κάθε φάρµας για την εφαρµογή της, σε  εγχειρίδιο µε διαδικασίες και αρχεία που 

τηρούνται από τις φάρµες, σε διαδικασίες και αρχεία που τηρούνται από τη ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.  σε 

δειγµατοληπτικούς ελέγχους στις φάρµες που διενεργούνται από την AgroSpeCom, σε 

εσωτερικές επιθεωρήσεις, σε αναλύσεις σε διαπιστευµένα εργαστήρια και σε µια κεντρική 

ανάλυση επικινδυνότητας για κάθε φάρµα. 

Για τον αρχικό σχεδιασµό και τη λειτουργία του συστήµατος γίνονται οι εξής 

παραδοχές: 

1. To σύστηµα ελέγχει µόνο την ύπαρξη G.M.O ζωοτροφών στις φάρµες 

και τη χρήση τους στο σιτηρέσιο των ζώων που παράγουν γάλα για τη ΜΕΒΓΑΛ 

Α.Ε. Θέµατα ποιότητας ζωοτροφών, ασφάλειας (H.A.C.C.P), τήρηση 

νοµοθεσίας περί υγιεινής και ευζωίας των ζώων δεν ελέγχονται. Προτάσεις από 

τους επιθεωρητές µπορούν να γίνονται αλλά δεν αποτελούν µέρος του παρόντος 

συστήµατος. 

2. Οι διαδικασίες που απευθύνονται στις φάρµες θα χρησιµοποιούν απλή 

γλώσσα (τα G.M.O αναφέρονται ως «µεταλλαγµένα») κλπ. 

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί µη συµµόρφωση στη φάρµα κατά τον 

έλεγχο από επιθεωρητή της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. ή της AgroSpe.Com θα διαχειριστεί 

µέσω της σχετικής διαδικασίας και των εντύπων της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. Σε 

περίπτωση που κάποιο πρόβληµα διαπιστωθεί από τον υπεύθυνο της φάρµας το 

προβληµατικό φορτίο και θα καταγραφεί η απόρριψη στο έγγραφο παραλαβών. 

4. Σε ότι αφορά την εκπαίδευση ισχύουν τα εξής: οι επιθεωρητές της 

AgroSpe.Com έχουν σχεδιάσει το σύστηµα και έτσι αποδεικνύουν τη σχετική 

τους εκπαίδευση, οι επιθεωρητές της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.  εκπαιδεύονται από την 
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AgroSpe.Com, οι υπεύθυνοι φάρµας δέχονται εκπαίδευση επί του συστήµατος 

σε κάθε επίσκεψη των επιθεωρητών. Κάθε δραστηριότητα εκπαίδευσης 

καταγράφεται µέσω του συστήµατος ISO 9001 της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. 

5. Σε ότι αφορά ανασκόπηση του συστήµατος και δείκτες αξιολόγησης θα 

αναζητηθούν µετά το πρώτο εξάµηνο λειτουργίας του και η ανασκόπηση του θα 

γίνει στα πλαίσια της ετήσιας ανασκόπησης του ISO της ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.  

6. Στόχος είναι το σύστηµα να ενσωµατωθεί στο υπάρχον ISO 9001 Της 

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. 

Τέλος, όπως είδαµε οι αρµόδιοι  επιθεωρητές των αντίστοιχων περιοχών είναι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο αυτό και έχουν µεγάλη ευθύνη ιδίως τώρα που γίνονται αυστηροί 

έλεγχοι και εφαρµογή κυρώσεων από το κράτος που προσδοκά καλής ποιότητας ζωοκοµικά 

προϊόντα. 

 
2.4. ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

 
Η ποιότητα του γάλακτος παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο για την ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. Ο κύριος 

λόγος είναι ότι  µια βιοµηχανία γάλακτος σαν τη ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. παράγει µια σειρά 

προϊόντων, καθένα εκ των οποίων απαιτεί ορισµένη ποιότητα πρώτης ύλης. Έτσι, το 

αγελαδινό γάλα που µας ενδιαφέρει πρέπει να έχει τα απαιτούµενα ποσοστά σε λίπος, 

πρωτεΐνη, λακτόζη και ΣΥΑΛ  που ορίζει ο κώδικας τροφίµων και ποτών αλλά και η ίδια η 

εταιρία για να ικανοποιήσει τις ανάγκες της. 

Για αυτό κύριος υπεύθυνος  είναι πρώτα η Ζώνη Γάλακτος της εταιρίας   και οι 

επιθεωρητές που την απαρτίζουν και δεύτερο το Χηµείο της εταιρίας που πρέπει το γάλα που 

αναλύει και τα αποτελέσµατα που βγάζει σε σχέση µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του 

γάλακτος να είναι σωστά γιατί ένα λάθος µπορεί να στοιχίσει στην εταιρεία και στον 

παραγωγό που δίνει το γάλα. 

Η προσπάθεια λοιπόν ξεκινάει από τις φάρµες. Οι συνθήκες υγιεινής του χώρου 

αρµεγής, καθώς και του εξοπλισµού όπως αρµεκτήριο, παγολεκάνες κ.λ.π. Εξασφαλίζουν σε 

µεγάλο βαθµό µια καλής ποιότητας πρώτη ύλη. 

Αµέσως µετά την άµελξη  το γάλα πρέπει να ψύχεται κάτω από τους    4οC  και να 

συντηρείται σε αυτή τη θερµοκρασία µέχρι να µεταφερθεί στο χώρο επεξεργασίας δηλαδή στο 

εργοστάσιο. Η ψύξη επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια ειδικών δεξαµενών ψύξης, τις 

«παγολεκάνες» οι οποίες αποτελούν βασικό εξοπλισµό της µονάδος.  Αυτές  τις προµηθεύει η 

εταιρεία στη µονάδα και η οποία  είναι υπεύθυνη για τυχόν βλάβες και συγκεκριµένα η Ζώνη 
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Γάλακτος και το αρµόδιο άτοµο που ασχολείται µε τις βλάβες. Το άτοµο αυτό σε συνεννόηση 

µε τον αρµόδιο επιθεωρητή της περιοχής εντοπίζει το πρόβληµα και στέλνει τους 

ηλεκτρολόγους της εταιρείας για να το διορθώσουν. Έπειτα, η µεταφορά του γάλακτος από τη 

µονάδα στη γαλακτοβιοµηχανία γίνεται καθηµερινά και συνήθως πρωί µε ειδικά µονωµένα 

βυτία, τα οποία στον εξοπλισµό τους περιλαµβάνουν µονάδα µέτρησης και µονάδα 

δειγµατοληψίας. Είναι πολύ κρίσιµο να διατηρείται το γάλα υπό ψύξη (<4ο C) από τη στιγµή 

της αρµεγής έως τη µεταφορά του στο χώρο επεξεργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση 

παρατηρείται ραγδαία αύξηση του µικροβιακού φορτίου. Εννοείται ότι όλος ο εξοπλισµός, ο 

οποίος χρησιµοποιείται από τη στιγµή της αρµεγής του γάλακτος έως την παρασκευή του 

τελικού προϊόντος πρέπει να πληρεί απαιτήσεις υγιεινής αυστηρών προδιαγραφών και να 

υπόκειται καθηµερινά σε ελέγχους. Με την άφιξη του βυτίου στην βιοµηχανία το γάλα 

ελέγχεται ως προς τα φυσικοχηµικά του χαρακτηριστικά και ως προς τη σύσταση του. Πρώτα 

στις εγκαταστάσεις της  εταιρείας  ελέγχεται το pH, η οξύτητα, η οσµή και η ύπαρξη 

αντιβιώσεων στο γάλα και αυτό επιτυγχάνεται παίρνοντας ένα δείγµα από κάθε µάτι του 

βυτίου. Αφού το γάλα ελεγχθεί και διαπιστωθεί η καταλληλότητα του, ξεκινάει η διαδικασία 

παραλαβής και αποθήκευσης του στις δεξαµενές αποθήκευσης νωπού γάλακτος. Σε  

περίπτωση που βρεθεί ακατάλληλο ρίχνεται και σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο επιθεωρητή 

αναζητείται   ο παραγωγός και το πρόβληµα που το δηµιούργησε και τιµωρείται µε πρόστιµο 

γιατί ζηµίωσε την εταιρία. 

Τώρα αφού εξετάστηκε το γάλα και βρέθηκε ότι είναι εντάξει παραλαµβάνονται τα 

δείγµατα των παραγωγών από το χηµείο της εταιρίας και αναλύονται ως προς τη χηµική τους 

σύσταση. 

Ας δούµε τώρα τον εξοπλισµό και τις αναλύσεις που υπάρχει και γίνονται στο χηµείο 

της εταιρίας. 

Για την οξύτητα του γάλακτος χρησιµοποιούνται η µέθοδος Dornic και Soxhlet-

Henckel. Η µέθοδος Dornic  έχει το πλεονέκτηµα ότι δίνει την οξύτητα εκφρασµένη 

απευθείας σε εκατοστιαία περιεκτικότητα γαλακτικού οξέος. 

Η οξύτητα εκφράζεται συνήθως σε γαλακτικό οξύ % (β/ο) (δηλαδή gr γαλακτικού 

οξέος/100ml γάλακτος) ή σε βαθµούς Dornic ή σε βαθµούς Soxhlet. 

Το κανονικό γάλα έχει οξύτητα που κυµαίνεται από 0,13-0,17% γαλακτικό οξύ ή από 

13-17 βαθµούς Dornic. 

Οξύτητα >0,17% γαλακτικό οξύ ή >17 βαθµούς Dornic οφείλεται στην ανάπτυξη 

µικροοργανισµών που ζυµώνουν τη λακτόζη του γάλακτος σε γαλακτικό οξύ µε αποτέλεσµα 

να αυξάνεται η οξύτητα. 



 75

Οξύτητα <0,13% γαλακτικό οξύ ή <13 βαθµούς Dornic οφείλεται σε προσβολή των 

ζώων από µαστίτιδα ή ακόµα στην προσθήκη νερού στο γάλα ή και στην προσθήκη αλκαλικών 

ουσιών (σόδας). 

Όριο οξύτητας για την ασφαλή θερµική επεξεργασία του γάλακτος στη βιοµηχανία είναι 

µέχρι 0,18% γαλακτικό οξύ ή 18  βαθµούς Dornic. 

Το Ph είναι ένας άλλος  τρόπος έκφρασης της οξύτητας του γάλακτος. Με την µέτρηση 

του Ph  προσδιορίζεται η ένταση της οξύτητας (ιόντα υδρογόνου), µε την µέτρηση της 

ογκοµετρούµενης οξύτητας προσδιορίζεται η ποσότητα της οξύτητας (σύνολο ιόντων 

υδρογόνου). Το Ph του φρέσκου κανονικού γάλακτος κυµαίνεται  µεταξύ 6,5-6,7 µε 

συνηθέστερη τιµή το 6,65. Γάλα µε Ph <6,5 θεωρείται όξινο και συνήθως δεν παραλαµβάνεται 

από τις βιοµηχανίες. Γάλα µε Ph >6,8 δείχνει ότι το ζώο από το οποίο προέρχεται είναι 

άρρωστο. 

Για ακριβή µέτρηση του Ph  χρησιµοποιούνται όργανα που ονοµάζονται πεχάµετρα. Η  

µέθοδος αυτή βασίζεται στη διαφορά δυναµικού µεταξύ δυο ηλεκτροδίων που βρίσκονται 

µέσα σε ένα διάλυµα είτε αυτό είναι οξύ, βάση ή άλας. Το ένα από τα ηλεκτρόδια είναι 

ηλεκτρόδιο αναφοράς, µε ένα δυναµικό ανεξάρτητο από το ph του εξεταζόµενου διαλύµατος. 

Το άλλο ηλεκτρόδιο επηρεάζεται από τη συγκέντρωση των ιόντων στο διάλυµα και η διάφορα 

στην τάση των δυο ηλεκτροδίων δηµιουργεί µια διαφορά δυναµικού που µπορεί να µετρηθεί 

από ένα ποτενσιόµετρο. Η τιµή του ph µπορεί να διαβαστεί απευθείας από τη κλίµακα του 

οργάνου. 

Η συσκευή «Milko-Scan FM 5000» µπορεί και προσδιορίζει ταυτόχρονα το λίπος, τις 

πρωτεΐνες, τη λακτόζη και την υγρασία στο γάλα και τα προϊόντα του. 

Η ρύθµιση των οργάνων αυτών γίνεται, για το λίπος µε τη µέθοδο Rose-Gottlieb, για 

την πρωτεΐνη µε τη µέθοδο Kjeldahl , για τη λακτόζη µε  το διαθλασιόµετρο και για την 

υγρασία µε τη µέθοδο της ξήρανσης. Ο προσδιορισµός των ολικών στερεών και του στερεού 

υπολείµµατος χωρίς λίπος γίνεται υπολογιστικά και όχι µε απευθείας µέτρηση. Τα 

αποτελέσµατα εµφανίζονται σε ψηφιακή οθόνη και συγχρόνως καταγράφονται από 

εκτυπωτικό µηχάνηµα. Ικανότητα ανάλυσης 125 δειγµάτων/ώρα και για τις τέσσερις 

αναλύσεις. 

Η αρχή στην οποία στηρίζονται αυτά τα όργανα είναι: 

Μέσα στο φάσµα της υπέρυθρης ακτινοβολίας το λίπος, τα λευκώµατα, η λακτόζη και 

το νερό έχουν χαρακτηριστικά µήκη κύµατος απορρόφησης. Μετρώντας την ένταση του 

φωτός που µεταδίδεται σε αυτά τα ακριβή µήκη κύµατος µπορούµε να µετρήσουµε τη 

συγκέντρωση  του συστατικού. Στην πράξη η απορρόφηση µετριέται και σε ένα άλλο 
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παραπλήσιο µήκος κύµατος αναφοράς και η µια τιµή αφαιρείται από την άλλη για να 

εξαλειφθεί η επίδραση   του φάσµατος απορρόφησης του νερού, που είναι το κύριο συστατικό 

του γάλακτος. Για να εξασφαλισθεί ότι µόνο φως του επιθυµητού µήκους κύµατος περνά, 

χρησιµοποιούνται οπτικά φίλτρα που επιτρέπουν να περάσει µόνο το επιθυµητό µήκος 

κύµατος. 

Για τη µέτρηση του λίπους, την υπέρυθρη ακτινοβολία την απορροφά ο διπλός δεσµός 

µεταξύ του άνθρακα και του οξυγόνου σε κάθε αλυσίδα των λιπαρών οξέων (µήκος κύµατος 

υπερύθρου 5,73). Για την πρωτεΐνη την υπέρυθρη ακτινοβολία (µήκος κύµατος 6,4) την 

απορροφά ο δεσµός άζωτο-υδρογόνο στον δεσµό των πεπτιδίων. Για τη λακτόζη στο µήκος 

κύµατος απορρόφησης υπερύθρων (9,55), απορροφά  ο δεσµός µεταξύ του υδροξυλίου και του 

άνθρακα. Για την υγρασία την υπέρυθρη ενέργεια απορροφά ο δεσµός υδροξυλίου. 

Το ειδικό βάρος παίζει πολύ σηµαντικό ρόλο για τον προσδιορισµό του γάλακτος. 

Το ειδικό βάρος του γάλακτος είναι το βάρος µιας µονάδας όγκου (gr/ml ή  kg/lit). 

Το ειδικό βάρος του πλήρους γάλακτος κυµαίνεται µεταξύ 1,030-1,035 (δηλαδή 1  λίτρο 

γάλακτος αντιστοιχεί σε 1,030-1,035  κιλά). Το νερό κύριο συστατικό του γάλακτος ζυγίζει 

στους 4Ο C ανά  1  κιλό, ως εκ τούτου το επιπλέον 0,030-0,035  κιλά προέρχονται από τα 

συστατικά του στερεού υπολείµµατος του γάλακτος. Το ειδικό βάρος του ΣΥΑΛ είναι 1,6. Ως 

εκ τούτου προσθήκη νερού στο γάλα έχει σαν αποτέλεσµα την µείωση του ειδικού βάρους, 

ενώ αφαίρεση λίπους έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση του ειδικού βάρους. ∆ιακυµάνσεις του 

ειδικού βάρους από την κανονική τιµή υποδηλώνουν πιθανή νοθεία του γάλακτος. 

Ο προσδιορισµός του ειδικού βάρους δεν πρέπει να γίνεται αµέσως µετά την άµελξη 

γιατί το γάλα περιέχει σηµαντική ποσότητα αερίων, µε αποτέλεσµα τη µείωση του ειδικού 

βάρους. Πρέπει να γίνεται τουλάχιστον µια ώρα µετά την άµελξη. 

Ο προσδιορισµός του ειδικού βάρους έχει µεγάλη σηµασία, γιατί αποτελεί την 

απλούστερη και συνηθέστερη µέθοδο ελέγχου της νοθείας του γάλακτος και σε συνδυασµό µε 

την λιποπεριεκτικότητα επιτρέπει τον υπολογισµό του στερεού υπολείµµατος του γάλακτος. 

Το ειδικό βάρος του γάλακτος προσδιορίζεται συνήθως µε τη µέθοδο του 

γαλακτοµέτρου λόγω της απλότητας και ταχύτητας της µεθόδου. Η µέθοδος βασίζεται στην 

αρχή ότι όταν ένα σώµα βυθιστεί σε διάφορα υγρά εκτοπίζει ίδιο βάρος από όλα. 

Ο προσδιορισµός του σηµείου πήξεως είναι πολύ σηµαντικός για τη νοθεία του 

γάλακτος. 

Σηµείο πήξεως είναι η θερµοκρασία στην οποία µια ουσία µεταβαίνει από την υγρή 

στη στερεά κατάσταση. Το σηµείο πήξεως ενός διαλύµατος είναι πάντοτε κατώτερο από το 

σηµείο πήξεως του διαλύτη (νερό) και εξαρτάται από τις διαλυµένες µέσα σε αυτό ουσίες. 
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Στην περίπτωση του γάλακτος το σηµείο πήξεως εξαρτάται από την περιεκτικότητα του 

σε λακτόζη και χλώριο. Τα συστατικά αυτά παρουσιάζουν µια στενή αντίστροφη σχέση, ώστε 

όταν η ποσότητα του ενός συστατικού µειώνεται η ποσότητα του άλλου συστατικού 

αυξάνεται. 

Το σηµείο πήξεως του γάλακτος ποικίλλει κατά τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου. 

Επηρεάζεται επίσης, από την εποχή, την τροφή και άλλους παράγοντες. 

Για τον προσδιορισµό του σηµείου πήξεως του γάλακτος χρησιµοποιείται η συσκευή 

που ονοµάζεται κρυοσκόπιο. 

Το κρυοσκόπιο ελέγχεται µε διαλύµατα ζαχαρόζης 7% και 10%. Ο έλεγχος πρέπει να 

γίνεται σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής και κάθε εβδοµάδα ή συχνότερα 

σε περίπτωση µεγάλου αριθµού δειγµάτων. Προσδιορίζεται το σηµείο πήξεως των προτύπων 

διαλυµάτων ζαχαρόζης µε την ίδια τεχνική όπως στα άγνωστα δείγµατα. 

Η τιµή του σηµείου πήξεως είναι -0,525ο C  σαν την υψηλότερη τιµή για µη νοθευµένο 

γάλα. Τιµές µεγαλύτερες αυτής αποτελούν ένδειξη νοθείας του γάλακτος µε νερό. 

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΙΠΟΥΣ  

Με τη µέθοδο Gerber προσδιορίζεται το λίπος του γάλακτος. Η µέθοδος αυτή 

στηρίζεται στην αρχή ότι όταν γάλα προστεθεί σε θειικό οξύ διαλύονται οι  πρωτεΐνες του 

γάλακτος, ιδιαίτερα οι πρωτεΐνες που βρίσκονται στη µεµβράνη των λιποσφαιρίων και το 

ελεύθερο λίπος διαχωρίζεται µε τη βοήθεια της φυγοκέντρησης. Ο διαχωρισµός του λίπους 

διευκολύνεται µε την προσθήκη αµυλικής αλκοόλης. 

Με τον προσδιορισµό του λίπους ελέγχεται αν η περιεκτικότητα του δείγµατος σε λίπος 

βρίσκεται στα αποδεκτά όρια ή ελέγχεται η απόδοση σε λίπος µεµονωµένων ζώων ή φυλής. 

Ακόµα πολλές φορές η εταιρεία πληρώνει τον παραγωγό σύµφωνα µε την λιποπεριεκτικότητα 

του προσκοµιζόµενου γάλακτος. 

Επίσης, την εταιρεία την ενδιαφέρει ο προσδιορισµός του ΣΥΑΛ (στερεό υπόλειµµα 

άνευ λίπους). Το ΣΥΑΛ υπολογίζεται εάν από το στερεό υπόλειµµα του γάλακτος 

αφαιρέσουµε το λίπος. Γενικά στερεό υπόλειµµα του γάλακτος λέγεται το στερεό που 

παραµένει µετά την εξάτµιση του νερού από αυτό. Περιέχει όλα τα συστατικά του γάλακτος 

εκτός από το νερό και µερικές άλλες ουσίες πτητικές στη θερµοκρασία εξατµίσεως του νερού 

δηλαδή στους 102οC  κυρίως περιέχονται λίπος, λακτόζη, πρωτεΐνες και άλατα. 

Το ΣΥΑΛ έχει σαν ελάχιστη τιµή για το αγελαδινό γάλα 8,46% υπολογιζόµενη κατά 

τον τύπο του Fleischman. 

ΣΥΑΛ = 0,2 λίπος + 2,665 * 100* (ειδικό βάρος – 1 )/ ειδικό βάρος. 
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Επιπλέον, ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα του γάλακτος είναι τα 

σωµατικά κύτταρα στο γάλα. Τα σωµατικά κύτταρα κατά 97-98% είναι λευκά αιµοσφαίρια 

δηλαδή υπάρχουν και προέρχονται από το αίµα της αγελάδας και κατά 2-3% είναι µαστικά  

εκκριτικά κύτταρα που προέρχονται από το µαστό της. 

Η µέτρηση των σωµατικών κυττάρων στο γάλα χρησιµοποιείται ευρέως στις 

διάφορες εκτροφές γαλακτοπαραγωγής για να εντοπίζονται οι αγελάδες εκείνες που πιθανόν 

είναι µολυσµένες και για να εκτιµηθεί η έκταση του προβλήµατος «µαστίτιδα» σε επίπεδο 

εκτροφής. Γάλα από µη µολυσµένες αγελάδες έχει συνήθως αριθµό κυττάρων που κυµαίνεται 

από 50.000 έως 200.000 ανά  ml. Όταν ο αριθµός των σωµατικών κυττάρων ξεπερνάει τις 

250.000 ανά ml τότε οι πιθανότητες εµφάνισης µαστίτιδας, όχι απαραίτητα κλινικής αυξάνουν. 

Στο εργοστάσιο η αρίθµηση των σωµατικών κυττάρων  γίνεται µε τη συσκευή 

Fossomatic. Το Fossomatic µπορεί να θεωρηθεί σαν ένα αυτόµατο µικροσκόπιο φθορισµού 

του οποίου ο αντικειµενικός φακός έχει αντικατασταθεί από έναν περιστρεφόµενο δίσκο στον 

οποίο απλώνεται ένα συνεχές µικροσκοπικό στρώµα υγρού δείγµατος που εκτίθεται σε 

υπεριώδες φως. Το φθορίζον σώµα από τα σωµατικά κύτταρα που έχουν χρωµατιστεί, 

ανιχνεύεται από ένα φωτοπολλαπλασιαστή και τροφοδοτείται σε ένα µεγεθυντικό σύστηµα. 

Το ηλεκτρονικό τµήµα της συσκευής µετρά τους παλµούς που παράγονται από τα κύτταρα του 

δείγµατος, τους προβάλλει σε οθόνη και τροφοδοτεί το αποτέλεσµα για κάθε δείγµα σε 

εκτυπωτή ή υπολογιστή. Το όργανο έχει δυνατότητα µέτρησης 180 δειγµάτων/ώρα µε κλίµακα 

µέτρησης µέχρι 10.000.000 κύτταρα/cm^3 δείγµατος και ακρίβεια 0,096% (αναφορικά µε τη 

µέθοδο της απευθείας µικροσκόπησης των κυττάρων). 

Έτσι, οι επιθεωρητές βλέποντας τον αριθµό των σωµατικών κυττάρων στο γάλα του 

κάθε παραγωγού, τον ενηµερώνουν για τυχόν προβλήµατα που έχει µε τις αγελάδες του και να 

πάρει προληπτικά µέτρα. Εάν το γάλα περιέχει υψηλό αριθµό σωµατικών κυττάρων αυτό 

υποβαθµίζεται και η εταιρεία µπορεί να τον πληρώσει µε µικρότερη τιµή, αφού στόχος της 

είναι το γάλα να είναι καλής ποιότητας. 

 

2.5.ΕΛΕΓΧΟΥΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

 

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την ποιότητα του γάλακτος είναι ο αριθµός των 

µικροβίων που υπάρχουν σε αυτό. Σύµφωνα µε την εταιρεία ο αριθµός των µικροβίων δεν 

πρέπει να ξεπερνά τις 100000. Εάν ο αριθµός αυτός είναι  µεγαλύτερος τότε ο επιθεωρητής της 

Ζώνης  Γάλακτος και της περιοχής που παρουσιάστηκε το πρόβληµα να ελέγξει τον παραγωγό 
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και την υγιεινή των εγκαταστάσεων. Σε περίπτωση που δεν συµµορφωθεί ο παραγωγός, ο 

επιθεωρητής είναι υποχρεωµένος να του µειώσει την τιµή ή και να του σταµατήσει το γάλα. 

Στο εργοστάσιο ο αριθµός των µικροβίων υπολογίζεται µε τη µέθοδο του BactoScan 

FC 50. Το BactoScan FC 50 σχεδιάστηκε για τον πλήρως αυτοµατοποιηµένο, γρήγορο και 

αξιόπιστο προσδιορισµό της υγιεινής ποιότητας του ακατέργαστου γάλακτος. Αυτό γίνεται µε 

τον υπολογισµό του συνολικού αριθµού Μεµονωµένων Αριθµήσεων BactoScan ή Individual 

BactoScan Counts (IBC) σε ένα δείγµα γάλακτος. Ο αναλυτής χρησιµοποιείται συνήθως στα 

κεντρικά εργαστήρια δοκιµής γάλακτος για να αναλύσει το περιεχόµενο βακτηριδίων στα 

δείγµατα ακατέργαστου γάλακτος για λόγους πληρωµής. Τα αποτελέσµατα µπορούν επίσης να 

χρησιµοποιηθούν για την αποτύπωση της κατάστασης υγιεινής στο επίπεδο γεωργικής 

εκµετάλλευσης. Τα γαλακτοκοµεία µπορούν να χρησιµοποιήσουν την αρίθµηση βακτηριδίων 

για να ελέγξουν το εισερχόµενο ακατέργαστο γάλα ώστε να αποφύγουν επιµολύνσεις. 

Το BactoScan FC  χρωµατίζει τα βακτηρίδια µε µια φθορίζουσα χρωστική ουσία και 

διαχωρίζει τα συστατικά του γάλακτος, έτσι ώστε τα βακτηρίδια να µπορούν να µετρηθούν. 

Ένας ανιχνευτής φθορισµού ανιχνεύει το φως που εκπέµπεται από τα βακτηρίδια, όταν µια 

λεπτή σειρά του δείγµατος τροφοδοτείται µέσω ενός κυττάρου ροής κάτω από τον ανιχνευτή. 

Οι φωτεινοί παλµοί µετατρέπονται στους ηλεκτρονικούς παλµούς και έπειτα καταµετρούνται 

και επιδεικνύονται σε ένα Η/Υ. 

Προκειµένου να αποφευχθεί η παρέµβαση από άλλα µόρια, όπως λιπίδια, πρωτεϊνικές 

µικέλες και τα σωµατικά κύτταρα, το δείγµα υποβάλλεται στη χηµική επεξεργασία 

προκειµένου να καταστραφούν αυτά τα µόρια. Επιπλέον, ο αναλυτής διαχωρίζει τις συστάδες 

των βακτηριδίων. Αυτή η επεξεργασία εκτελείται αυτόµατα από τον αναλυτή. 

Αυτό το όργανο έχει τη δυνατότητα να µετράει 50 δείγµατα       την ώρα. 

 

2.6 ΝΟΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΒΙΩΣΕΙΣ  

Τέλος, η νοθεία του γάλακτος και η αντιβίωση είναι ένα από τα σοβαρά προβλήµατα 

που απασχολούν τη ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.Οι πιο συνηθισµένες νοθείες του γάλακτος είναι: 

• Αφαίρεση λίπους ή προσθήκη αποβουτυρωµένου γάλακτος. 
• Προσθήκη νερού. 
• ∆ιπλή νοθεία µε σύγχρονη αφαίρεση λίπους και προσθήκη νερού. 

Για αυτό ο επιθεωρητής πρέπει σε περίπτωση που υπάρχει υπόνοια νοθείας, να 

πηγαίνει στον στάβλο την ώρα της αρµεγής και να παίρνει δείγµα. Στη συνέχεια να το πηγαίνει 

στο εργοστάσιο και να το αναλύει για να διαπιστωθεί εάν το γάλα νοθεύεται σκόπιµα ή κατά 

λάθος. 
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Ένα άλλο πρόβληµα που απασχολεί την εταιρεία είναι η αντιβίωση στο γάλα. 

Ο έλεγχος για ύπαρξη αντιβιοτικών στο γάλα είναι επιβεβληµένος γιατί οι αντιβιώσεις 

προκαλούν  προβλήµατα στην παραγωγή γιαούρτης και άλλων ζυµούµενων προϊόντων 

γάλακτος. Επίσης στην παραγωγή τυριών και υπάρχουν κίνδυνοι για τη δηµόσια υγεία. 

Μια µέθοδος που χρησιµοποιείται για την ανίχνευση των αντιβιοτικών στο γάλα είναι 

η µέθοδος Delvo-Test. Εξαιρετικά ευαίσθητη µέθοδος  η οποία χρησιµοποιεί µια κυψελίδα µε 

υπάρχον θρεπτικό υπόστρωµα τον ευαίσθητο µικροοργανισµό Bacillous stearothermophilous 

και το δείκτη ερυθρό της βρωµιοκρεζόλης. Σε κάθε κυψελίδα προστίθεται µε µικροπιπέτα 

0,1ml από το υπό εξέταση γάλα. Οι πλακέτες µετά την παραµονή µισής ώρας στο ψυγείο για 

διάχυση του γάλατος, σφραγίζονται µε το ειδικό σελοφάν και τοποθετούνται για επώαση στο 

υδατόλουτρο 64 βαθµούς κελσίου επί 2,5  ώρες. 

Μετά εξετάζεται το χρώµα των δειγµάτων  στις κυψελίδες. Αν το χρώµα παραµείνει 

µωβ αυτό σηµαίνει παρουσία αντιβιοτικών στο γάλα. Εάν το χρώµα γίνει κίτρινο, σηµαίνει 

απουσία αντιβιοτικών, γιατί ο ευαίσθητος µικροοργανισµός πολλαπλασιάστηκε, έγινε  

παραγωγή οξέος, µεταβλήθηκε το ph και ο δείκτης άλλαξε χρώµα προς το κίτρινο. 

Την αντιβίωση τη χρησιµοποιεί ο παραγωγός για την καταπολέµηση της µαστίτιδας. 

Εάν  την βάλει στο κανονικό γάλα  αυτό πετιέται από την εταιρεία, ενηµερώνετε ο παραγωγός 

από τον επιθεωρητή και αν δεν συµµορφωθεί διακόπτεται η συνεργασία µαζί του. 

Πρέπει όµως να γίνει αναφορά και στο λογιστήριο της Ζώνης Γάλακτος. Απαρτίζεται 

από τρία άτοµα τα οποία µέσω ενός προγράµµατος που ονοµάζεται FCM (Food Control 

Management) ελέγχει το γάλα. Συγκεκριµένα είναι ένα πρόγραµµα εγκατεστηµένο στον server  

της εταιρείας και στους υπολογιστές που είναι συνδεδεµένοι µε αυτόν. Οι χρήστες έχουν τη 

δυνατότητα να διαχειρίζονται τα κιλά, τις παγολεκάνες, τους συναλλασσόµενους 

(παραγωγούς), τις ποσοστώσεις, τις παραλαβές, τις  αναλύσεις, τις πληρωµές τους και τη 

δροµολόγηση των αυτοκινήτων. Επίσης µέσω αυτού γίνεται η διαχείριση των “PSION” που 

είναι φορητά τερµατικά χειρός  και τοποθετούνται στα βυτία όπου καταγράφονται τα κιλά του 

κάθε παραγωγού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 
 

3.1. ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ  ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ  

 
Η ΜΕΒΓΑΛ A.E. αποτελεί πρότυπο βιοµηχανίας γάλακτος όσον αφορά την ασφάλεια 

και την ποιότητα των προϊόντων που παράγει. Ήδη από το  1998 εφαρµόζει πιστοποιητικό  

διεθνώς αναγνωρισµένο για την ασφάλεια των προϊόντων  της. 

Το πιστοποιητικό αυτό είναι ένα σύστηµα για την διαχείριση της ασφάλειας των 

τροφίµων και σύµφωνο µε τις αρχές του H.A.C.C.P.  και ονοµάζεται ΕΛΟΤ 1416. 

Αυτό είναι ένα πρότυπο που περιγράφει τις βασικές απαιτήσεις ενός συστήµατος 

διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων σύµφωνα µε τις αρχές του H.A.C.C.P. 

Το πρότυπο έχει εφαρµογή σε όλες τις επιχειρήσεις που ασκούν  µια ή περισσότερες 

δραστηριότητες όπως: παραγωγή, παρασκευή, µεταποίηση, συσκευασία, αποθήκευση, 

µεταφορά, διανοµή, διακίνηση και προσφορά, προπώληση και διάθεση τροφίµων. Το  πρότυπο  

χρησιµοποιείται από τη ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. που επιθυµεί να εγκαταστήσει ένα σύστηµα 

H.A.C.C.P για τεκµηρίωση διαδικασιών  ασφάλειας τροφίµων και να διασφαλίσει ότι το 

σύστηµα H.A.C.C.P  είναι σε συµµόρφωση µε τις αρχές του H.A.C.C.P και να τεκµηριώσει τη 

συµµόρφωση αυτή στα ενδιαφερόµενα µέρη όπως αρµόδιες αρχές ελέγχου τροφίµων, πελάτες 

και καταναλωτές. 

Επειδή όµως τα πράγµατα εξελίσσονται και τα πιστοποιητικά αλλάζουν, ήδη από το 

2005 εφαρµόζει ένα καινούριο πιστοποιητικό ασφάλειας που είναι συνέχεια του 

προηγούµενου και ονοµάζεται ISO 22000:2005. 

Πριν να δώσω πληροφορίες για τα πιστοποιητικά που εφαρµόζει η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. για 

την ποιότητα της είναι υποχρέωση µου να πω τι σηµαίνει και τι συµβολίζει το ISO. 

Καταρχήν, ως διασφάλιση ποιότητας ορίζεται «το σύνολο των προσχεδιασµένων και 

συστηµατικών δραστηριοτήτων που εφαρµόζονται στο πλαίσιο του συστήµατος για την 

ποιότητα και τεκµηριώνονται στον απαιτούµενο βαθµό, προκειµένου να παρέχεται επαρκής 

εµπιστοσύνη ότι µια οντότητα θα ικανοποιεί τις απαιτήσεις  για την ποιότητα» ή πιο απλά µια 

σωστή και οργανωµένη διαχείριση. 

Με την πάροδο του χρόνου και την τυποποίηση της παραγωγικής διαδικασίας 

διαµορφώθηκαν ορισµένες µέθοδοι και τεχνικές µε την εφαρµογή των οποίων είναι δυνατό να 

διευκολυνθεί εκ των προτέρων η ζητούµενη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόµενου 
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προϊόντος. Το σύνολο των µεθόδων και των τεχνικών αυτών αποτελεί το «σύστηµα 

διασφάλισης ποιότητας». 

Το σύστηµα διασφάλισης ποιότητας ορίζεται ως η «οργανωτική δοµή και το σύνολο των 

διαδικασιών, διεργασιών και των µέσων που απαιτούνται για την επαρκή διαχείριση της 

ποιότητας ή απλούστερα η οργάνωση, τα αναγκαία µέσα και το προσωπικό που απαιτούνται 

για την εξασφάλιση της διαχείρισης της ποιότητας. 

Για τη βοήθεια και καθοδήγηση των επιχειρήσεων που πρόκειται να υιοθετήσουν και να 

εγκαταστήσουν κάποιο σύστηµα διασφάλισης ποιότητας αλλά και για την καθιέρωση µιας 

κοινής γλώσσας, ο ∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης που ονοµάζεται ISO (International 

Organization for Standardization) δηµιούργησε ειδικές σειρές προτύπων µε βάση τις 

απαιτήσεις των οποίων πραγµατοποιείται η πιστοποίηση των διαφόρων επιχειρήσεων. Ο 

∆ιεθνής Οργανισµός Τυποποίησης, ο οποίος είναι εξειδικευµένος φορέας για την δηµιουργία 

προτύπων αποτελείται από τους Εθνικούς φορείς 91 χωρών και έχει 180 Τεχνικές επιτροπές 

που καθεµιά τους είναι υπεύθυνη για κάποιον από τους πολλούς τοµείς ειδίκευσης. Ο ISO έχει 

θεσπίσει περισσότερα από 9100 διεθνή και εµπορικά πρότυπα για την διευκόλυνση και την 

προαγωγή της αγοράς. 

Όσον αφορά τη ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. εφαρµόζει το ISO 9001:2000 που ανήκει στο σύστηµα 

για τη διασφάλιση της ποιότητας από το 1998. Το πρότυπο αναθεωρείται κάθε πέντε χρόνια 

και «συµβαδίζει» µε τις εξελίξεις στο χώρο της ποιότητας και των προτάσεων για αλλαγές από 

τους ίδιους τους χρήστες των συστηµάτων. 

Επίσης, η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.  συνεργάζεται µε την Eurocert  για τον έλεγχο και την  

πιστοποίηση των προϊόντων της στο εξωτερικό. Γενικά, η Eurocert είναι µια Ευρωπαϊκή 

εταιρία ελέγχων και πιστοποιήσεων. Είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µε µορφή 

Ανώνυµης εταιρίας που δραστηριοποιείται σε εθνικό, πανευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.  

Είναι ένας ανεξάρτητος φορέας επιθεωρήσεων και πιστοποιήσεων που ιδρύθηκε από 

Έλληνες επιστήµονες µε πολύχρονη εµπειρία στους ελέγχους και επιθεωρήσεις στην Ελλάδα 

και στο εξωτερικό προσφέροντας υπηρεσίες ελέγχου και πιστοποίησης µε γραφεία στην 

Ελλάδα, Κύπρο, Τουρκία, Βουλγαρία, Ινδία, Ρουµανία, Ιταλία, Κίνα, Ισραήλ και Κορέα.        

         H Eurocert διαθέτοντας άρτια εκπαιδευµένο και έµπειρο επιστηµονικό προσωπικό 

πιστοποιεί συστήµατα διαχείρισης µε βάση τα πρότυπα ISO 9001:2000 (ποιότητα), BSI 

O.H.S.A.S 18001 και ΕΛΟΤ 1801 (Υγεία και Ασφάλεια Εργαζοµένων) όπως και µε τα 

πρότυπα I.S.O 14001 και κανονισµό E.M.A.S 761:2001 (Περιβάλλον). 

Στον τοµέα των τροφίµων από το 1998 προσφέρει ολοκληρωµένες  υπηρεσίες στην 

αλυσίδα παραγωγής και εµπορίας τροφίµων. 



 83

∆ιενεργεί πιστοποιήσεις συστηµάτων διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίµων µε 

βάση το πρότυπο ΕΛΟΤ 1416 (H.A.C.C.P), την Ευρωπαϊκή οδηγία 93/43/ΕΕ και το CODEX 

ALIMENTARIUS, έχοντας πιστοποιήσει µέχρι σήµερα 150 εταιρίες τροφίµων σε Ελλάδα, 

Κύπρο και Τουρκία. 

Επιπλέον, η Eurocert είναι από τους πρώτους φορείς παγκοσµίως που διαπιστεύτηκαν 

από τον Βρετανικό Φορέα ∆ιαπίστευσης  UKAS (UNITED KINGDOM ACCREDITATION 

SERVICE), για πιστοποίηση µε βάση το πρότυπο B.R.C (BRITISH RETAILER 

CONSORTIUM).  

Το πιστοποιητικό B.RC δίνει τη δυνατότητα στη ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε να εξάγει τα προϊόντα 

της στην Αγγλία µε ασφάλεια. Εφαρµόζεται από το 2002 και χωρίς την έγκριση αυτού του 

πιστοποιητικού η εταιρία δεν µπορεί να εισάγει τα προϊόντα της στην Αγγλία. Παράλληλα, η 

Eurocert µετά τη διαπίστευση της από το U.K.AS και την έγκριση της από τη Γαλλική και 

Γερµανική Ένωση λιανέµπορων (H.D.E,F.C.D) για τη διενέργεια επιθεώρησης παρέχει τη 

δυνατότητα διενέργειας επιθεωρήσεων και έκδοσης διαπιστευµένων πιστοποιητικών IFS. 

Το πιστοποιητικό IFS (International Food Safety Management) είναι γαλλογερµανικό 

πρότυπο και εφαρµόστηκε στην εταιρία για πρώτη φορά το 2007. Χωρίς την έγκριση αυτού 

του πιστοποιητικού δεν µπορεί η εταιρία να εισάγει τα προϊόντα της στην γερµανική αγορά. 

Τέλος, η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.  συνεργάζεται µε την Agrocert για την προστασία ορισµένων 

προϊόντων που παράγει. 

Ο Agrocert είναι ένας οργανισµός πιστοποίησης και επίβλεψης γεωργικών προϊόντων 

µε τη διακριτική ονοµασία στην ελληνική αγορά ως Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π. Είναι ένα νοµικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που λειτουργεί προς 

όφελος του δηµόσιου συµφέροντος και είναι υπό την εποπτεία του υπουργείου Αγροτικής 

Ανάπτυξης.  

Σκοπός του οργανισµού είναι η προαγωγή και η διασφάλιση της ποιότητας των 

γεωργικών προϊόντων, η προστασία όρων που αφορούν την προέλευση τους και η προώθηση 

φιλοπεριβαλλοντικών συστηµάτων ολοκληρωµένης διαχείρισης γεωργικών και δασικών 

εκµεταλλεύσεων. Εκδίδει µεταξύ άλλων και πιστοποιητικά για προϊόντα προστατευµένης 

ονοµασίας προέλευσης (Π.Ο.Π). 

Ο Agrocert διενεργούσε συνέχεια ελέγχους στη ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε  αλλά πιστοποίησε και 

κατοχύρωσε τα προϊόντα της και συγκεκριµένα το κασέρι, τη φέτα, το µανούρι και την 

κεφαλογραβιέρα σαν Π.Ο.Π το Σεπτέµβριο του 2007. Έκτοτε διενεργεί ελέγχους κάθε 

εξάµηνο του έτους για τη σωστή τήρηση των κανόνων παραγωγής αυτών των προϊόντων.  
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3.2. ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ  

 

Για να µην υπάρξουν προβλήµατα της εταιρίας µε το κράτος και τους αρµόδιους 

φορείς και τους καταναλωτές διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα έλεγχοι για τη 

ασφάλεια και την υγιεινή των προϊόντων που παράγονται. Αυτοί οι έλεγχοι ή επιθεωρήσεις 

αποσκοπούν στη διασφάλιση του ονόµατος της εταιρίας στην αγορά  η οποία για να 

ενισχύσει τη θέση  και το κύρος της πρέπει να ακολουθεί κάποια βήµατα και να τηρεί 

κάποιες προδιαγραφές  που της υπαγορεύουν οι επιθεωρητές για να µην έχει προβλήµατα 

που µπορεί να εµφανιστούν στο µέλλον. Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθεί πάντα είναι: 

1)πιστή εφαρµογή των προδιαγραφών των πιστοποιητικών, 

2)επίτευξη των πιστών εφαρµογών των προδιαγραφών των πιστοποιητικών, 

3)επίτευξη των αναµενόµενων αποτελεσµάτων από την εφαρµογή αυτών των 

προδιαγραφών, 

4)επίτευξη των επιθυµητών για τον εκάστοτε σκοπό αποτελεσµάτων, τα οποία καλύπτουν 

τις ανάγκες αυτών που τα απαιτούν  µε την εφαρµογή των απαιτούµενων προδιαγραφών και 

συνακόλουθα τη δυνατότητα άµεσης έκδοσης πιστοποιητικού κάλυψης των προδιαγραφών ή 

της ανάγκης κάποιας προαπαιτούµενης βελτίωσης. 

Σε περίπτωση που δεν εφαρµοστούν τα παραπάνω το κράτος είναι υποχρεωµένο βάσει του 

νόµου να επιβάλλει κυρώσεις στην εταιρία που µπορεί να θίξουν και να «σπιλώσουν» το 

όνοµα της. 

 

4.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

 

Για την εταιρία ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. η ασφάλεια και η ποιότητα των τροφίµων της 

αποτελούν δυο καίρια προβλήµατα που καλείται να τα λύσει για να είναι «αρεστή» και 

«αγαπητή» στους καταναλωτές. Για το λόγο αυτό χρειάζεται η εφαρµογή πολλών συστηµάτων 

ποιότητας και κυρίως η τήρηση αυτών βάση του νόµου που τα διέπει. Επίσης, τηρώντας αυτά 

τα συστήµατα ποιότητας η εταιρία αποκτά αξιοπιστία και ασφάλεια στην παραγωγή και 

διάθεση των προϊόντων της στην αγορά. 

Η Ζώνη Γάλακτος της εταιρίας σαν τοµέας της βοηθάει πολύ µε τους συνεχής ελέγχους 

στις κτηνοτροφικές µονάδες και σε συνεργασία µε το χηµείο της εταιρίας θέτουν αυστηρούς 

κανόνες υγιεινής στους στάβλους των κτηνοτρόφων. 
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∆υστυχώς όµως τώρα τελευταία µε τη µείωση στις τιµές των ζωοτροφών, η αξία του 

γάλακτος µειώθηκε και οι παραγωγοί είναι δυσαρεστηµένοι µε την εταιρία. Επίσης, η 

ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. όπως και σχεδόν όλες οι εταιρίες εισάγουν αποστειρωµένο γάλα µακράς 

διαρκείας και ρίχνουν τις τιµές εδώ στην Ελλάδα. Βλέποντας όλη αυτή την κατάσταση ο 

κτηνοτρόφος εξαγριώνεται και διαµαρτύρεται. 

Παρόλα αυτά τα προβλήµατα θα υπάρχουν πάντοτε µεταξύ της εταιρείας και των 

παραγωγών της αλλά η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. παραµένει αξιόπιστη απέναντι τους και δεν θα τους 

«παρατήσει» ακόµη και αν έχει πλεόνασµα σε γάλα και θα επενδύει πάντα σε Ελλάδα και 

εξωτερικό.    
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