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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

 

 

 Το ύψος της γαλακτοπαραγωγής και  η σύσταση του παραγόµενου 

γάλακτος αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες του οικονοµικού  

αποτελέσµατος των  εκµεταλλεύσεων  των γαλακτοπαραγωγικών ζώων. 

Οι ιδιότητες αυτές είναι ποσοτικές και  επηρεάζονται από γενετικούς  

και από πλήθος περιβαλλοντικών  παραγόντων.  

 Οι διαφορετικές φάσεις της εξέλιξης της γαλακτοπαραγωγής  

αποτελούν  σηµαντικό θέµα επιλογής για  µελέτη. Ουσιώδεις µεταβολές 

όπως η άνοδος και  η κάθοδος της γαλακτοπαραγωγής σε  διάφορα 

εξελικτικά στάδια των µηρυκαστικών αποτελούν πηγή απαραίτητων 

γνώσεων για  τους σπουδαστές  του τµήµατος της Ζωικής  Παραγωγής και  

γενικότερα για όσους ασχολούνται µε την Κτηνοτροφία. Έτσι µπορούν  

να διαπιστώσουν εύκολα τα λάθη και να επεµβαίνουν γρήγορα ώστε να  

βελτιώνεται η παραγωγική  διαδικασία .  

 Επίσης τονίζεται ότι για να πραγµατοποιούνται υψηλές αποδόσεις 

χωρίς διαταράξεις  της υγείας των  ζώων µε µεγάλη διάρκεια  

παραγωγικής  ζωής,  πρέπει να υπάρχουν σωστές  υποδοµές, καλή  

οργάνωση  και  εξαιρετικές συνθήκες διαβίωσης και διατροφής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1ο  

 

1.1.ΓΑΛΑΚΤΟΓΕΝΕΣΗ  

Η γαλακτογένεση και η µαστογένεση είναι δύο επικαλυπτόµενες  

διαδικασίες . Ο  όρος γαλακτογένεση  αναφέρεται στις  διεργασίες  

διαφοροποίησης των µαστικών κυττάρων (γαλακτοκυττάρων) και  

έναρξης της λειτουργίας τους. Η µετατροπή των µαστικών κυττάρων  

από µη εκκριτικά σε  εκκριτικά πραγµατοποιείται  σε  δυο  φάσεις. Κατά 

την πρώτη  φάση  λαµβάνει χώρα η διαφοροποίηση  του  κυτταρο-

πλάσµατος και η  ενεργοποίηση  του ενζυµικού συστήµατος του 

κυττάρου. Τα φαινόµενα αυτά συνοδεύονται από µικρή µόνον έκκριση 

των συστατικών του  γάλακτος . Η δεύτερη φάση αρχίζει λίγες ηµέρες 

πριν από ή κατά τον  τοκετό και χαρακτηρίζεται από τη µαζική έκκριση 

όλων των  συστατικών του γάλακτος .  

Πειράµατα σε υποφυσεκτοµηθέντα , ωοθηκοεκτοµηθέντα  και  

επινεφριδιοεκτοµηθέντα  ζώα, καθώς και in vitro µελέτες, έδειξαν  ότι η 

προγεστερόνη, η προλακτίνη, τα κορτικοστεροειδή  και η ινσουλίνη  

διαδραµατίζουν βασικό ρόλο στην  εκκίνηση της  γαλακτοπαραγωγής .  

Η προγεστερόνη αναχαιτίζει τη γαλακτογόνο δράση  της  

προλακτίνης, αναστέλλει το σχηµατισµό του αδρού ενδοπλασµατικού  

δικτύου, καταλαµβάνει τους υποδοχείς  των κορτικοστεροειδών  και  

παρεµποδίζει την παραγωγή ενζύµων τα  οποία είναι αναγκαία για τη 

σύνθεση των  συστατικών του γάλακτος και, ως εκ  τούτου, αναστέλλει 

την εκκίνηση της γαλακτοπαραγωγής κατά το τελευταίο στάδιο της  

κυοφορίας, όταν τα εκκριτικά κύτταρα του µαστού παρουσιάζουν πλήρη 

ανάπτυξη. Ωστόσο,  η πτώση του επιπέδου συγκέντρωσης της  

προγεστερόνης , η οποία αρχίζει λίγες ηµέρες πριν από τον τοκετό  δεν 

επαρκεί για την οµαλή εκκίνηση της  γαλακτοπαραγωγής . Για την 

κανονική εξέλιξη της γαλακτοπαραγωγής  απαιτείται η δράση και άλλων  

ορµονών.  

Η σπουδαιότητα  της προλακτίνης για  την εκκίνηση  της  

γαλακτοπαραγωγής  πιστοποιείται από πολλές παρατηρήσεις. Η 

αφαίρεση  της υπόφυσης σε αίγες και προβατίνες προξενεί  απότοµη 

πτώση  της γαλακτοπαραγωγής , η  οποία  αποκαθίσταται µόνο µερικώς  



 

 

2 

κατόπιν χορήγησης  γλυκοκορτικοστεροειδών , τριιωδοθυρονίνης  και 

αυξητικής  ορµόνης.  Αν µαζί µε  τις  ορµόνες αυτές  χορηγηθεί και  

προλακτίνη, η γαλακτοπαραγωγή αποκαθίσταται  σχεδόν  πλήρως.  Τα 

επίπεδα συγκέντρωσης της  προλακτίνης  παρουσιάζουν απότοµη άνοδο 

κατά τον  τοκετό . Η  παρεµπόδιση της  µαζικής αυτής έκκρισης, µε  τη 

χορήγηση εργοκρυπτίνης , συνεπάγεται µείωση  της παραγωγής  γάλακτος 

µετά τον τοκετό, ενώ, εάν µαζί µε την  εργοκρυπτίνη  χορηγηθεί και  

προλακτίνη, σε ποσά αντίστοιχα της  ενδογενούς  παραγωγής, η 

γαλακτοπαραγωγή δεν ελαττώνεται .  Σε καλλιέργειες  µαστικών 

κυττάρων αγελάδων , αιγών και  προβατίνων έχει διαπιστωθεί ότι η 

προλακτίνη αυξάνει  το  ρυθµό σύνθεσης της καζεΐνης  και της  α-

γαλακταλβουµίνης προφανώς µέσω αύξησης του ρυθµού µεταγραφής  

των αντίστοιχων γονιδίων και σταθεροποίησης των σχετικών µορίων 

mRNA. Η σύνδεση της προλακτίνης στους υποδοχείς της στη βασική 

µοίρα του γαλακτικού κυττάρου προκαλεί φωσφορυλίωση και 

ενεργοποίηση του µεταγραφικού παράγοντα STAT (Signal Transducers 

and Activator of Transcription), ο οποίος στη  συνέχεια µεταναστεύει 

ταχέως  στον  πυρήνα  του  κυττάρου  όπου προσδένεται στους  υποκινητές  

των γονιδίων , τουλάχιστον, των πρωτεϊνών του γάλακτος και προάγει 

τη µεταγραφή  τους .  

Από πολλούς πειραµατισµούς προκύπτει  ότι για να µπορέσει η  

προλακτίνη να  εξασκήσει  τη γαλακτογόνο  δράση της πρέπει 

προηγουµένως τα γαλακτικά κύτταρα να  έχουν δεχτεί την  επίδραση των 

κορτικοοτεροειδών , των  οποίων  το  επίπεδο  συγκέντρωσης στο  αίµα  

αυξάνεται επίσης απότοµα κατά τον τοκετό.  

Κατά τη διάρκεια  της κυοφορίας τα εκκριτικά κύτταρα  

χαρακτηρίζονται από µικρή ευαισθησία  στη  γαλακτογόνο δράση της 

προλακτίνης και  των κορτικοοτεροειδών . Οι υποδοχείς των 

κορτικοοτεροειδών  στα µαστικά κύτταρα παρουσιάζουν µεγάλη 

δεσµευτική συγγένεια προς την  προγεστερόνη . Εποµένως, τα  

κορτικοοτεροειδή  µπορούν  να δεσµευτούν περισσότερο αποτελεσµατικά 

στους υποδοχείς τους µόνο µετά  την πτώση  των  επιπέδων 

συγκέντρωσης της  προγεστερόνης  στο αίµα , οπότε προκαλείται 

ευαισθητοποίηση των εκκριτικών  κυττάρων του µαστού στη δράση  της  
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προλακτίνης, µε συνεπακόλουθο  την εκκίνηση  της γαλακτοπαραγωγής. 

Τη σηµασία των  κορτικοοτεροειδών  για τη γαλακτογένεση 

τεκµηριώνουν αρκετοί πειραµατισµοί.  

Τέσσερις ηµέρες µετά τη χορήγηση σε αγελάδες (κατά την  269η  

ηµέρα της κυοφορίας) µίας µοναδικής δόσης ενός συνθετικού 

στεροειδούς παρατηρήθηκε άφθονη έκκριση γάλακτος και οι  αγελάδες 

έπρεπε να αµελχθούν. Προφανώς  το κορτικοστεροειδές ,  το οποίο 

χορηγήθηκε σε υψηλή  δόση , εκτόπισε την προγεστερόνη από τους  

υποδοχείς των κορτικοοτεροειδών , στους  οποίους δεσµεύτηκαν τα ίδια, 

µε αποτέλεσµα την  εκκίνηση των µηχανισµών που αναφέρθηκαν 

προηγουµένως (Σχ.1). 

 

 
Σχήµα 1: Ηµερήσια γαλακτοπαραγωγή σε αγελάδες χωρίς επέµβαση, σε αγελάδες στις οποίες είχε 

χορηγηθεί εργοκρυπιίνη (CB-154) και σε αγελάδες στις οποίες µαζί µε την εργοκρυπιίνη χορηγήθηκε και 
προλακτίνη (CB-154+PRL). Η εργοκρυπιίνη εχορηγείτο από τη 12" ηµέρα πριν από τον τοκετό έω5 τη 

10η  µέρα µετά τον τοκετό (Akers κ. α., 1981). 
 

 

Βοηθητικό ρόλο  στην εκκίνηση  της γαλακτοπαραγωγής 

διαδραµατίζουν ακόµη η ινσουλίνη  και  η  αυξητική ορµόνη.  

Η ινσουλίνη ενισχύει  τη δράση της προλακτίνης στην έκφραση  των 

γονιδίων των  καζεϊνών και επιπλέον φαίνεται ότι είναι αναγκαία για 

την ανάπτυξη, τη βιωσιµότητα και τη λειτουργία των µαστικών  

εκκριτικών  κυττάρων.  

Τα επίπεδα συγκέντρωσης της αυξητικής ορµόνης αυξάνονται λίγο  

πριν από τον τοκετό. Όµως ο ρόλος που διαδραµατίζει η  αυξητική  

ορµόνη στην εκκίνηση της γαλακτοπαραγωγής δεν είναι σαφής, ενώ η 
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σηµασία της για  τη  διατήρηση  µίας ήδη  εγκατεστηµένης  

γαλακτοπαραγωγής τεκµηριώνεται από πολλές παρατηρήσεις.  

Ο µαστός τόσο των αγελάδων όσο και των αιγοπροβάτων µπορεί  

να διεγερθεί πριν από τον τοκετό µε άµελξη και να παραγάγει άφθονο 

έκκριµα,  του οποίου η σύσταση αποκτά  βαθµιαία τη  σύσταση  του 

κανονικού γάλακτος.  Όταν η άµελξη των  τεσσάρων τεταρτηµορίων του  

µαστού των αγελάδων αρχίσει σε διαφορετικούς χρόνους πριν από τον 

τοκετό, τότε κάθε τεταρτηµόριο αντιδρά χρονικά διαφορετικά από το  

άλλο στην άµελξη. ∆ηλαδή εκκριτική δραστηριότητα εµφανίζει πρώτο  

το τεταρτηµόριο το  οποίο αµέλχθηκε πρώτο. Από τις παρατηρήσεις  

αυτές  προκύπτει  ότι  στην εκκίνηση της γαλακτοπαραγωγής 

υπεισέρχονται και άλλοι παράγοντες εκτός από τους ορµονικούς 

µηχανισµούς οι οποίοι αναφέρθηκαν  προηγουµένως. Οι παρατηρήσεις 

αυτές οδήγησαν στη  διατύπωση της υπόθεσης ότι πριν από τον τοκετό  

το έκκριµα του µαστού περιέχει έναν τοπικό πρωτεϊνικό  παράγοντα , ο  

οποίος αναστέλλει  τη δραστηριότητα των µαστικών εκκριτικών 

κυττάρων και ο οποίος πρέπει να εξουδετερωθεί  πριν από τον τοκετό , 

ώστε  να καταστεί  δυνατή  η  εκκίνηση της  γαλακτοπαραγωγής.  
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1.2.∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

Ο όρος διατήρηση  της γαλακτοπαραγωγής ή γαλακτοποίηση  

(Galactopoeisis) αναφέρεται στη διατήρηση µιας ήδη εγκατεστηµένης 

γαλακτοπαραγωγής.  

Η παραγόµενη ποσότητα  γάλακτος  είναι  συνάρτηση  του  αριθµού 

και της βιοσυνθετικής ικανότητας των γαλακτικών κυττάρων. Στις 

αγελάδες δεν παρατηρείται αύξηση του αριθµού των γαλακτικών  

κυττάρων κατά το πρώτο στάδιο της γαλακτικής περιόδου. Η  αυξηµένη  

γαλακτοπαραγωγή κατά το στάδιο αυτό  οφείλεται στην αύξηση της  

εκκριτικής δραστηριότητας του γαλακτικού κυττάρου. Μετά τη µέγιστη  

γαλακτοπαραγωγή η  πτώση της παραγωγής γάλακτος έχει αποδοθεί στη 

µείωση του αριθµού των γαλακτικών κυττάρων , αφού η εκκριτική τους 

δραστηριότητα δεν  παρουσιάζει αλλαγές µετά  την κορυφή της 

γαλακτικής καµπύλης. 

Ο αριθµός και η  εκκριτική δραστηριότητα  των γαλακτικών 

κυττάρων  ρυθµίζεται  από  ορµόνες  και  τοπικούς παράγοντες.  

Προϋπόθεση για τη  διατήρηση της  γαλακτοπαραγωγής είναι η  

συχνή εκκένωση του µαστού. Χωρίς θηλασµό ή άµελξη η 

γαλακτοπαραγωγή δε διατηρείται, ακόµη και όταν η  ορµονική 

υποστήριξη  είναι επαρκής .  

Στα µηρυκαστικά η βασική έκκριση  της  προλακτίνης  είναι  

απαραίτητη για τη γαλακτογένεση. ∆ε  φαίνεται όµως ότι  αποτελεί  

καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της γαλακτοπαραγωγής. Η 

χορήγηση βροµοκρυπτίνης  σε αγελάδες  πριν από τον τοκετό έχει 

αναστείλει τη γαλακτοπαραγωγή για αρκετές εβδοµάδες µετά τον 

τοκετό. Αντιθέτως ,  η ίδια  επέµβαση  µετά τον τοκετό µειώνει τη 

γαλακτοπαραγωγή µόνο κατά 15% περίπου. Επίσης, η συγκέντρωση της 

ορµόνης στο αίµα δεν παρουσιάζει διαφορές µεταξύ αγελάδων µε  

υψηλό και αγελάδων  µε χαµηλό γενετικό δυναµικό.   

Ακόµη , η χορήγηση  προλακτίνης σε  αγελάδες,  προβατίνες  και  

αίγες κατά τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου δεν  επηρεάζει  

αξιόλογα τη γαλακτοπαραγωγή. Οι παρατηρήσεις αυτές δείχνουν ότι η  

προλακτίνη δεν αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διατήρηση της  
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γαλακτοπαραγωγής. Ωστόσο , πολλά  in vi tro πειράµατα έχουν δείξει ότι 

µικρές ποσότητες προλακτίνης είναι αναγκαίες για τη διατήρηση της  

ικανότητας του γαλακτικού κυττάρου να συνθέτει καζεΐνη. Πέραν 

τούτου, η προλακτίνη παρουσιάζει εκκριτική αιχµή ως αντίδραση στο 

ερέθισµα του θηλασµού ή της άµελξης. Η αύξηση της συχνότητας των  

αµέλξεων αυξάνει  τον  αριθµό  των γαλακτικών κυττάρων και τη 

γαλακτοπαραγωγή και παράλληλα τη συγκέντρωση της προλακτίνης στο 

αίµα καθώς και την έκφραση των υποδοχέων  της στο µαστό. Η 

επεισοδιακή έκκριση  της προλακτίνης, ως αντίδραση στο  ερέθισµα της  

άµελξης , φαίνεται εποµένως ότι  διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στη  

διατήρηση  της γαλακτοπαραγωγής .  

Ο ρόλος της αυξητικής ορµόνης  στη διατήρηση  της  

γαλακτοπαραγωγής στα  µηρυκαστικά  δεν αµφισβητείται. Ήδη πριν από 

το Β ' Παγκόσµιο Πόλεµο ήταν γνωστό ότι η χορήγηση  αυξητικής 

ορµόνης στις αγελάδες αυξάνει σηµαντικά τη γαλακτοπαραγωγή. Μετά 

τη διάθεση  στην  αγορά  ανασυνδυασµένης βόειας αυξητικής  ορµόνης  

κατά τη δεκαετία του 1980, διεξήχθη µεγάλος αριθµός πειραµάτων στα  

γαλακτοπαραγωγά µηρυκαστικά, µε σκοπό  τη διερεύνηση της  

επίδρασης καθαρής αυξητικής ορµόνης στο ύψος της 

γαλακτοπαραγωγής. Από τα πειράµατα αυτά προκύπτει  ότι η χορήγηση 

της  αυξητικής ορµόνης  σε  τακτά χρονικά  διαστήµατα στις  αγελάδες  

αυξάνει τη γαλακτοπαραγωγή από 8 έως 41%. Η αυξητική ορµόνη  

µετέχει στη ρύθµιση  της κατανοµής των θρεπτικών στοιχείων  ανάµεσα 

στο µαστό και στα  άλλα όργανα του οργανισµού και περιορίζει τη 

χρησιµοποίησή τους  στα περιφερικά όργανα. Επίσης, η χορήγηση 

αυξητικής ορµόνης κατά τα µέσα της γαλακτικής περιόδου σε  αγελάδες 

προάγει την ανανέωση των µαστικών κυττάρων και  αυξάνει την εµµονή 

της γαλακτοπαραγωγής. Ο λειτουργικός  µαστός διαθέτει υποδοχείς για  

την αυξητική  ορµόνη. Εποµένως,  εκτός από τους παραπάνω  

µηχανισµούς,  είναι  δυνατόν ή αυξητική ορµόνη να επιδρά στη 

λειτουργία του µαστού και  άµεσα. Σε in vitro πειράµατα  έχει  διαπιστω-

θεί ότι  η προσθήκη  αυξητικής ορµόνης στο καλλιεργητικό µέσο αυξάνει  

την ποσότητα  του  mRNA για την β-καζεΐνη .  
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Ο µηχανισµός αυτός θεωρείται ως ο κύριος µηχανισµός δράσης  της  

αυξητικής  ορµόνης  στη γαλακτοπαραγωγή. Πιστεύεται  ότι οι 

επιδράσεις της αυξητικής ορµόνης στο µαστό διαβιβάζονται µέσω του  

IGF-I.  Σε πολλά  in vitro πειράµατα έχει διαπιστωθεί ότι  ο IGF-I 

προάγει  τη σύνθεση του γάλακτος .  

Για τη διατήρηση της βιοσυνθετικής ικανότητας του µαστού είναι  

αναγκαίες και οι ορµόνες του θυρεοειδούς  αδένα. Η αφαίρεσή του  

προξενεί µείωση της γαλακτοπαραγωγής, η οποία αυξάνεται µετά τη 

χορήγηση θυροξίνης . Ωστόσο,  τα φυσιολογικά  επίπεδα  συγκέντρωσης  

των θυρεοειδικών  ορµονών στο αίµα  προφανώς δεν αποτελούν 

περιοριστικό παράγοντα του ύψους της γαλακτοπαραγωγής .  

Σαφείς ενδείξεις για το ρόλο των κορτικοστεροειδών  στη 

διατήρηση  µιας ήδη εγκατεστηµένης γαλακτοπαραγωγής δεν  υπάρχουν.  

Μια συνεργιστική δράση των κορτικοστεροειδών  µε τις παραπάνω 

ορµόνες θεωρείται  πιθανή . Η υπερπαραγωγή κορτικοστεροειδών  

αναστέλλει  τη γαλακτοπαραγωγή .  

Η χορήγηση της  ινσουλίνης σε αγελάδες ελαττώνει τη  

γαλακτοπαραγωγή, ενώ στις καλλιέργειες  µαστικών επιθηλιακών  

κυττάρων αποτελεί  απαραίτητο παράγοντα. Η συγκέντρωση της  

ινσουλίνης στο αίµα της αγελάδας και της προβατίνας σχετίζεται  

αρνητικά µε τη συγκέντρωση της αυξητικής ορµόνης. Στην  αρχή της  

γαλακτικής περιόδου η συγκέντρωση της αυξητικής ορµόνης είναι 

υψηλή και της ινσουλίνης χαµηλή.  Μετά  το µέγιστο  της γαλακτοπαρα-

γωγής συµβαίνει  το αντίθετο .  

Παραπάνω έχει  αναφερθεί  ότι χωρίς  συχνή εκκένωση του µαστού η 

γαλακτοπαραγωγή δε διατηρείται. Η συσσώρευση γάλακτος στο µαστό 

αυξάνει την ενδοµαστική πίεση. Η αύξηση της ενδοµαστικής πίεσης 

διεγείρει τα συµπαθητικά νεύρα του µαστού,  τα οποία  δρουν  

περιφερικά και ελαττώνουν τη ροή του αίµατος προς το µαστό  και κατά  

συνέπεια την προµήθεια του µε ορµόνες και θρεπτικά στοιχεία . Επίσης ,  

ο θηλασµός και η άµελξη διεγείρουν την έκκριση ορµονών,  οι οποίες 

είναι αναγκαίες για την υποστήριξη  του επόµενου κύκλου της 

εκκριτικής  δραστηριότητας των γαλακτικών  κυττάρων. Ακόµη, είναι 

εξακριβωµένο ότι τα γαλακτικά κύτταρα παράγουν έναν ανασταλτικό 
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παράγοντα  (FIL), ο οποίος µε το µηχανισµό της αρνητικής παλίνδροµης  

επίδρασης αναστέλλει  τη λειτουργία  τους. Η δράση  του είναι 

αντιστρεπτή και εξαρτώµενη από τη συγκέντρωσή του . Όταν  ο µαστός  

δεν  εκκενώνεται, αυξάνεται η συγκέντρωση του FIL στις κοιλότητες 

των αδενοκυψελίδων  και αναστέλλεται  η περαιτέρω σύνθεση και η 

έκκριση του  γάλακτος (Σχ .2). 

 

 

Σχήµα  2:  Επίδραση  της  χορήγησης  
ανασυνδυασµένης  βόειας  αυξητικής  

ορµόνης  ( rBST) σε  αγελάδες  στο  ύψος  
της   γαλακτοπαραγωγής  και  στα  επίπεδα  
συγκέντρωσης  στο  αίµα  των  ελεύθερων  

λιπαρών  οξέων  (FFA),  του  ICF-I  και  της  
rBST (Schams, 1994).  

 

 

 

 

1.3.ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟ  ΤΗΣ  ΚΑΘΟ∆ΟΥ  ΤΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

Το µεταξύ δύο  θηλασµών  ή  αµέλξεων παραγόµενο  γάλα 

κατανέµεται µεταξύ των δύο κύριων διαµερισµάτων του µαστού. Μία  

ποσότητα κατακρατείται στις κοιλότητες  των  αδενοκυψελίδων  και  των 

λεπτών εκφορητικών αγωγών , ενώ µία άλλη διοχετεύεται  στους  

µεγάλους γαλακτοφόρους πόρους και στο γαλακτικό κόλπο. Η ποσότητα  

του γάλακτος η οποία παράγεται στο διάστηµα µεταξύ δύο αµέλξεων  

(διάστηµα µεταξύ  των αµέλξεων 12 ώρες) αποθηκεύεται στο  

γαλακτοφόρο  κόλπο  στην αγελάδα κατά 20%, στην προβατίνα κατά 

50% και  στην αίγα  κατά  75%. Το  γάλα των  γαλακτοφόρων κόλπων  
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συγκρατείται στο µαστό µε την αντίσταση την οποία προβάλλουν  οι  

µύες των θηλών . Το  περισσότερο από το  γάλα αυτό ρέει προς τα έξω , 

µε την επίδραση της βαρύτητας , όταν διά µέσου του θηλαίου πόρου  

εισαχθεί καθετήρας . Το γάλα των αδενοκυψελίδων , αντιθέτως, 

κατακρατείται µε  δυνάµεις τάσεως, οι  οποίες αναπτύσσονται στους  

διατρέχοντες τις αδενοκυψελίδες  λεπτούς  γαλακτοφόρους αγωγούς και 

µπορεί να θηλαστεί ή να αµελχθεί, µόνον εάν τεθεί σε λειτουργία το  

αντανακλαστικό  καθόδου του γάλακτος .  

Η σηµασία του αντανακλαστικού καθόδου του γάλακτος έγκειται  

στην έκθλιψη του  κυψελιδικού  γάλακτος. Στα γαλακτοπαραγωγά  

µηρυκαστικά µεγάλες ποσότητες γάλακτος αποθηκεύονται στους 

γαλακτοφόρους κόλπους. Το περισσότερο λίπος του  γάλακτος 

αποθηκεύεται στις αδενοκυψελίδες  και  µπορεί να ληφθεί,  µόνον εάν  

λάβει χώρα το αντανακλαστικό της καθόδου του γάλακτος. Πέραν 

τούτου, η πλήρης  εκκένωση του µαστού αποτελεί καθοριστικό 

παράγοντα  για τη διατήρηση της  γαλακτοπαραγωγής .  

Το αντανακλαστικό  της καθόδου του γάλακτος είναι  ένα 

νευρορµονικό  αντανακλαστικό.  Η  κεντροµόλος  οδός είναι νευρικής και 

η φυγόκεντρος  οδός ορµονικής φύσης . Υποδοχείς στις θηλές του 

µαστού διεγείρονται  από το ερέθισµα του θηλασµού ή της  άµελξης.  

Νευρικές ώσεις από τους υποδοχείς αυτούς άγονται µέσω του  νωτιαίου  

µυελού και του στελέχους του εγκεφάλου στην οπίσθια µοίρα του  

υποθαλάµου, όπου διεγείρονται νευρικά κύτταρα και προκαλούν άµεσα  

ή έµµεσα  την  έκκριση ορµονών . Είναι γνωστό  ότι υπεύθυνη για  το 

νευρορµονικό  αντανακλαστικό καθόδου του γάλακτος  είναι η 

ωκυτοκίνη. Η ωκυτοκίνη παράγεται στους υπεροπτικούς  και τους 

παρακοιλιακούς πυρήνες του υποθαλάµου και αποθηκεύεται στη 

νευροϋπόφυση. Η ορµόνη δρα στα µυοεπιθηλιακά κύτταρα  τα οποία 

περιβάλλουν  δικτυωτά τις αδενοκυψελίδες . Οι γαλακτοφόροι πόροι 

φέρουν  επίσης µυοεπιθηλιακά κύτταρα  µε επιµήκη διάταξη. Με τη  

σύσπαση, των µυοεπιθηλιακών κυττάρων εκθλίβονται οι  

αδενοκυψελίδες . Παράλληλα, διευρύνεται ο αυλός των γαλακτοφόρων 

πόρων,  µε  αποτέλεσµα το  γάλα  να  κατέρχεται στο  γαλακτοφόρο κόλπο  

στην αγελάδα. Μεταξύ της έντασης διέγερσης του µαστού και της  
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εκκένωσης των αδενοκυψελίδων  υπάρχει στενή σχέση. Όταν η  διέγερση  

του µαστού διαρκεί 30,60 ή 153 δευτερόλεπτα , λαµβάνεται, αντίστοιχα,  

το 85,95 και 98% του κυψελιδικού  γάλακτος.  Ο  χρόνος ο οποίος  

µεσολαβεί  από  την  έναρξη διέγερσης  του  µαστού  έως την  έναρξη 

έκθλιψης του γάλακτος παραλλάσσει από 40 έως 85 δευτερόλεπτα .  

Η µάλαξη του µαστού διάρκειας ενός  λεπτού, η οποία στην πράξη 

προηγείται της µηχανικής άµελξης, προκαλεί πάντοτε ταχύτερη και 

µεγαλύτερη έκκριση  ωκυτοκίνης στο αίµα από ό ,τι η άµελξη χωρίς 

µάλαξη.  Η µορφή της καµπύλης την οποία  ακολουθεί  η  συγκέντρωση 

της  ωκυτοκίνης  στο  αίµα  εµφανίζει µεγάλη παραλλακτικότητα από  

αγελάδα  σε  αγελάδα . Σύµφωνα µε  πρόσφατα πειράµατα για την  ταχεία 

και πλήρη άµελξη  του µαστού είναι  αναγκαία  η  διατήρηση της  

συγκέντρωσης της ωκυτοκίνης στο αίµα σε υψηλά επίπεδα καθ '  όλη τη 

διάρκεια της άµελξης. Παρόµοια παραλλακτικότητα κατά την άµελξη  

εµφανίζουν  οι  καµπύλες έκκρισης της ωκυτοκίνης και στην προβατίνα .  

Το νευρορµονικό  αντανακλαστικό της καθόδου του γάλακτος είναι 

ένα εξαρτηµένο αντανακλαστικό, δηλαδή ένα αντανακλαστικό το οποίο  

τίθεται σε λειτουργία και  από  ερεθίσµατα τα οποία επανειληµµένα  

έχουν συνδυαστεί µε το φυσιολογικό ερέθισµα. Ο θόρυβος  π.χ. του  

κάδου  ή  της αµελκτικής µηχανής  είναι συχνά  ικανός  να προκαλέσει  

εκροή  γάλακτος στην  αγελάδα.  

 

1.4.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΟΙ  ΟΠΟΙΟΙ  ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ  ΤΟ  ΎΨΟΣ  ΤΗΣ   

ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

Το ύψος της γαλακτοπαραγωγής και  η σύσταση του παραγόµενου  

γάλακτος αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες του οικονοµικού  

αποτελέσµατος των  εκτροφών των γαλακτοπαραγωγών ζώων. Οι 

ιδιότητες αυτές είναι ποσοτικές ιδιότητες και επηρεάζονται από  

γενετικούς  και  από πλήθος περιβαλλοντικών  παραγόντων .  

 

1.4.1. Στάδιο  γαλακτικής  περιόδου  

Η ηµερήσια γαλακτοπαραγωγή δεν είναι σταθερή κατά τη διάρκεια  

της γαλακτικής περιόδου . Η γραφική απεικόνιση της εξέλιξης της 

γαλακτοπαραγωγής κατά τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου  καλείται 
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καµπύλη γαλακτοπαραγωγής . Παρουσιάζεται η εξέλιξη της  

γαλακτοπαραγωγής  αγελάδων µε  µέσο όρο  συνολικής 

γαλακτοπαραγωγής 6.000 kg γάλακτος σε 305 ηµέρες . ∆ιακρίνονται  

πέντε διαφορετικές φάσεις εξέλιξης της ηµερήσιας γαλακτοπαραγωγής. 

Η πρώτη  φάση  περιλαµβάνει τις  δύο  πρώτες  εβδοµάδες  µετά τον 

τοκετό. Κατά τη φάση αυτή παρατηρείται γραµµική άνοδος της 

ηµερήσιας γαλακτοπαραγωγής . Κατά  την τρίτη εβδοµάδα της 

γαλακτικής περιόδου η αύξηση  της γαλακτοπαραγωγής  αρχίζει να  

εµφανίζει κάµψη  και σηµαδεύει την έναρξη της δεύτερης  φάσης. Η 

δεύτερη  φάση  εκτείνεται στο διάστηµα από την 3η έως  τη  12η 

εβδοµάδα . Κατά το διάστηµα αυτό η γαλακτοπαραγωγή αυξάνεται µε 

µειωµένο ρυθµό , σε σχέση µε τις πρώτες δυο εβδοµάδες, φθάνει σε ένα 

µέγιστο όπου διατηρείται για ορισµένο χρονικό διάστηµα και 

ακολούθως µειώνεται στο  επίπεδο της δεύτερης εβδοµάδας. Η διάρκεια  

της φάσης αυτής ποικίλλει σηµαντικά, ανάλογα µε το  ύψος της  

συνολικής  γαλακτοπαραγωγής , και είναι τόσο  µεγαλύτερη , όσο 

µεγαλύτερη είναι  η  συνολική  γαλακτοπαραγωγή. Κατά την τρίτη φάση 

παρατηρείται γραµµική µείωση της ηµερήσιας γαλακτοπαραγωγής έως 

περίπου τη 19'1 εβδοµάδα . Ο ρυθµός πτώσης της γαλακτοπαραγωγής 

είναι  τόσο πιο έντονος,  όσο µεγαλύτερο είναι το  ύψος της  συνολικής  

γαλακτοπαραγωγής.  Η τέταρτη φάση εκτείνεται από  την  21η   έως  την 

32η εβδοµάδα  και  χαρακτηρίζεται από επιβράδυνση του ρυθµού 

µείωσης της γαλακτοπαραγωγής . Η επιβράδυνση  αυτή είναι µεγαλύτερη 

στα  ζώα  υψηλών αποδόσεων . Κατά την τελευταία φάση παρατηρείται  

ξανά επιτάχυνση του ρυθµού µείωσης της γαλακτοπαραγωγής έως την 

44η εβδοµάδα, δηλαδή έως το τέλος της  γαλακτικής περιόδου των 305 

ηµερών. Η φάση αυτή επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό από το χρονικό 

διάστηµα µεταξύ των  τοκετών .  

Η µορφή της γαλακτικής καµπύλης έχει µεγάλη σηµασία τόσο από  

φυσιολογική  όσο  και  από  οικονοµική άποψη. Η ίδια  ποσότητα  γάλακτος 

είναι δυνατόν  να παραχθεί µε υψηλή  ηµερήσια  γαλακτοπαραγωγή κατά 

τις πρώτες εβδοµάδες της  γαλακτικής  περιόδου και ταχεία πτώση στη  

συνέχεια ή, αντιθέτως, µε µέσες αποδόσεις κατά τις πρώτες εβδοµάδες 

και µικρή πτώση έκτοτε. Η ηµερήσια  κατανάλωση  τροφής  φθάνει  σε 
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ένα µέγιστο  µετά  το  µέγιστο της  γαλακτοπαραγωγής. Είναι, συνεπώς,  

δύσκολο αν όχι αδύνατον µία αγελάδα µε  υψηλές αρχικές αποδόσεις να 

εφοδιαστεί επαρκώς µε θρεπτικά στοιχεία , οπότε το ισοζύγιο ενέργειας 

αποβαίνει  αρνητικό , µε  δυσµενείς  επιπτώσεις  στην υγεία,  τη 

γαλακτοπαραγωγή και τη  γονιµότητα των ζώων . Επιπλέον , η  διατήρηση 

των αγελάδων του τύπου αυτού είναι περισσότερο δαπανηρή, επειδή  για 

τη διατροφή τους απαιτούνται µεγαλύτερες ποσότητες συµπυκνωµένων 

ζωοτροφών (Σχ3). 

 

 

 
Σχήµα 3: Τυποποιηµένες γαλακτικές καµπύλες αγελάδων διαφορετικών αποδόσεων (Huth, 1995). 

 

 

Η εµµονή  της γαλακτοπαραγωγής, δηλαδή η ικανότητα  µιας  

αγελάδας να διατηρεί τη γαλακτοπαραγωγή σε σχετικά υψηλά επίπεδα  

για  µακρό χρονικό διάστηµα εκφράζεται, συνήθως , ως ο λόγος της  

παραγόµενης ποσότητας γάλακτος κατά  τις δεύτερες 100 ηµέρες της 

γαλακτικής περιόδου (Ρ2) προς την  ποσότητα του παραγόµενου 

γάλακτος  κατά  τις πρώτες 100 ηµέρες  της γαλακτικής περιόδου (Ρι), 

δηλαδή ως Ρ= Ρ2: Ρ1 όπου Ρ ο δείκτης εµµονής της γαλακτοπαραγωγής. 

Όπως προκύπτει  από τα στοιχεία  του πίνακα 1, ο  δείκτης εµµονής 

αυξάνεται, όσο  αυξάνεται  η  συνολική γαλακτοπαραγωγή.  
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Πίνακας 1: Σύσταση  του γάλακτος  των αγελάδων κατά την πορεία  της 
γαλακτικής περιόδου  (Kahtenberg και Swalve, 1993) 

 

 

Πηγή:  Ρογδάκης Εµ. (Γενική  ζωοτεχνία 2006, σελ.5) 

 

Μεταβολές κατά τη διάρκεια  της γαλακτικής περιόδου  δεν  

υφίσταται µόνον η γαλακτοπαραγωγή , αλλά και η περιεκτικότητα του 

παραγόµενου γάλακτος σε λίπος και πρωτεΐνη . Οι αποδόσεις  σε λίπος 

και πρωτεΐνη ακολουθούν  περίπου  την ίδια  πορεία µε τη 

γαλακτοπαραγωγή (πίνακας 2). Αντιθέτως, η λιποπεριεκτικότητα  

µειώνεται αρχικά έως το στάδιο της µέγιστης γαλακτοπαραγωγής και 

αυξάνεται έκτοτε προοδευτικά έως το τέλος της γαλακτικής περιόδου. 

Ανάλογες µεταβολές  υφίσταται και  η πρωτεϊνο-περιεκτικότητα . 

Η γαλακτική καµπύλη στο πρόβατο  και στην αίγα παρουσιάζει 

βασικά την  ίδια  µορφή µε αυτή των αγελάδων, αν και τροποποιείται  

από πολλούς  παράγοντες , όπως  π.χ. την εποχή των  τοκετών, τον αριθµό 

των  αµνών ή  εριφίων  που θηλάζουν, την ηλικία απογαλακτισµού κ.ά.  

 

1.4.2.Γενετικοί  παράγοντες  

Η γαλακτοπαραγωγή εµφανίζει γενετική παραλλακτικότητα σε 

σηµαντικό βαθµό . ∆ίνονται στοιχεία για τις µέσες αποδόσεις των 

φυλών  οι οποίες ελέγχθηκαν  σε µεγάλο  αριθµό ζώων κατά  το 2003,  

επίσης  κάτω από  όµοιες συνθήκες  ελέγχθηκαν και στη Βαυαρία της 

Γερµανίας.  Τα στοιχεία  αυτά  δείχνουν ότι υπάρχουν  διαφορές µεταξύ 

των φυλών έως 3.389 kg γάλακτος, 159 kg λίπους και  115 kg 

πρωτεΐνης. Εποµένως, οι διαφορές οι οποίες παρατηρούνται στο ύψος  

των  αποδόσεων είναι  πρωτίστως  γενετικής αιτιολογίας.  
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Γενετικές διαφορές  στο  ύψος της γαλακτοπαραγωγής και στη 

σύσταση του γάλακτος υπάρχουν και εντός των διάφορων πληθυσµών 

των  εκτρεφόµενων ζώων.  

Ένα µέτρο των γενετικών διαφορών  εντός των πληθυσµών 

αποτελεί  ο συντελεστής κληρονοµικότητας. Στον  πίνακα 3 δίνονται  οι  

συντελεστές κληρονοµικότητας της γαλακτοπαραγωγής και των κύριων 

συστατικών του γάλακτος των αγελάδων. Οι εκτιµήσεις αυτές  

βασίζονται σε  στοιχεία  της πρώτης  γαλακτικής περιόδου διορθωµένων  

ως προς τις επιδράσεις  των συστηµατικών παραγόντων του 

περιβάλλοντος . Εποµένως, ο συντελεστής κληρονοµικότητας 25% για 

τη γαλακτοπαραγωγή σηµαίνει  ότι  το 25% της φαινοτυπικής 

διακύµανσης της  γαλακτοπαραγωγής οφείλεται σε  γενετικούς  

παράγοντες και το υπόλοιπο 75% σε µη  ελεγχόµενες  περιβαλλοντικές   

επιδράσεις.  

Το ίδιο περίπου  µέγεθος  έχουν  και  οι  συντελεστές  

κληρονοµικότητας της λιποπαραγωγής και της πρωτεΐνοπαραγωγής , ενώ 

η ποσοστιαία περιεκτικότητα τους στο γάλα έχει  υψηλότερους  

συντελεστές κληρονοµικότητας .  

Η εκτίµηση των συντελεστών κληρονοµικότητας των διάφορων 

χαρακτηριστικών της γαλακτοπαραγωγής των µικρών µηρυκαστικών  

αντιµετωπίζει  προβλήµατα, εξαιτίας του  σχετικά µικρού αριθµού των  

ελεγχόµενων ζώων  και της µικρής διάδοσης της τεχνητής 

σπερµατέγχυσης. Από µεγάλο αριθµό εκτιµήσεων προκύπτει  ότι οι  

συντελεστές αυτοί είναι γενικά µεγαλύτεροι από ό ,τι οι συντελεστές για  

τις επόµενες γαλακτικές περιόδους . Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους. Ο  

πρώτος λόγος είναι  ότι οι µοσχίδες  προετοιµάζονται περισσότερο 

οµοιόµορφα για  την  επικείµενη είσοδο  τους στην αναπαραγωγή, ενώ  οι 

αποδόσεις κατά τις επόµενες γαλακτικές  περιόδους  επηρεάζονται  από  

την ξηρά περίοδο , της οποίας η διάρκεια δεν είναι σταθερή για όλες τις  

αγελάδες, και επιπλέον από τη διατροφή, η οποία συνήθως είναι 

προσαρµοσµένη στο ύψος των αποδόσεων . Σηµαντικό είναι , επίσης,  ότι  

οι αγελάδες µε χαµηλές αποδόσεις κατά την πρώτη γαλακτική περίοδο  

συνήθως αποµακρύνονται  από  την παραγωγή , γεγονός το οποίο µειώνει 
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τη γενετική παραλλακτικότητα και κατά συνέπεια το συντελεστή  

κληρονοµικότητας .  

Μεταξύ των  διάφορων  χαρακτηριστικών  της γαλακτοπαραγωγής  

υπάρχουν εν µέρει  στενές γενετικές σχέσεις.  Συνήθως οι συντελεστές 

γενετικής συσχέτισης µεταξύ γαλακτοπαραγωγής και λιποπαραγωγής,  

µεταξύ γαλακτοπαραγωγής και πρωτεϊνοπαραγωγής  και µεταξύ  

λιποπαραγωγής και πρωτεϊνοπαραγωγής  είναι θετικοί και πολύ υψηλοί, 

ενώ, αντιθέτως , οι συντελεστές γενετικής συσχέτισης µεταξύ 

γαλακτοπαραγωγής  και λιποπεριεκτικότητας  και  µεταξύ 

γαλακτοπαραγωγής και πρωτεϊνοπεριεκτικότητας  είναι µικρού  έως  

µέσου µεγέθους και αρνητικοί . Εποµένως , η επιλογή προς αύξηση της 

γαλακτοπαραγωγής οδηγεί σε µείωση της περιεκτικότητας  του γάλακτος  

σε λίπος και πρωτεΐνη . Για το λόγο αυτό, ως επιλεγόµενο χαρακτη-

ριστικό της  γαλακτοπαραγωγής χρησιµοποιείται συνήθως η 

λιποπαραγωγή. Η  επιλογή ως  προς τη  λιποπαραγωγή αυξάνει 

ταυτόχρονα τη γαλακτοπαραγωγή, τη  λιποπεριεκτικότητα  και την  

πρωτεϊνοπεριεκτικότητα .  

 

1.4.3.Ρυθµός  ανάπτυξης  κατά  την  προηβική  ηλικία  

Από πολλούς πειραµατισµούς στην Ευρώπη και τις Ηνωµένες 

Πολιτείες  προκύπτει  ότι η εντατική  διατροφή , και εποµένως ο µεγάλος 

ρυθµός ανάπτυξης, των µοσχίδων κατά  την προηβική ηλικία επιδρά 

αρνητικά στο ύψος  της γαλακτοπαραγωγής , ιδίως κατά την πρώτη 

γαλακτική περίοδο. Στη ∆ανία διαπιστώθηκε ότι η αρνητική  επίδραση  

της εντατικής διατροφής στο ύψος της γαλακτοπαραγωγής εκδηλώνεται,  

όταν ο ηµερήσιος ρυθµός ανάπτυξης κατά την προηβική ηλικία υπερβεί 

τα 350 g στη  φυλή Jersey, τα 550 g στη φυλή Ερυθρά ∆ανίας και τα  

650 g στη Friesian ∆ανίας. Κάθε αύξηση του ηµερήσιου ρυθµού 

ανάπτυξης κατά 100 g πάνω από τις  τιµές αυτές ελαττώνει τη 

γαλακτοπαραγωγή σε όλες τις φυλές κατά περίπου 1,5 kg ανά ηµέρα. Η 

αρνητική σχέση µεταξύ της έντασης της  διατροφής κατά την  προηβική  

ηλικία και του ύψους της γαλακτοπαραγωγής οφείλεται στις αρνητικές 

επιπτώσεις της εντατικής διατροφής στην ανάπτυξη του µαστού. Σε 

µοσχίδες Holstein έχει διαπιστωθεί ότι η κατά βούληση  διατροφή 
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ελαττώνει το µαστικό παρέγχυµα κατά 23% και την περιεκτικότητα του 

σε DNA κατά 32%, σε σχέση µε  την  περιορισµένη  διατροφή  

Επίσης , πειραµατισµοί στις Ηνωµένες Πολιτείες  έδειξαν  ότι οι  

µοσχίδες µε ρυθµό ανάπτυξης 1,0 kg ανά  ηµέρα,  στο διάστηµα από την 

ηλικία των 3 µηνών  έως την ηλικία των  11 µηνών, είχαν στην ηλικία  

των  11 µηνών κατά 34% λιγότερο  µαστικό  παρέγχυµα  από  ό,τι  οι 

µοσχίδες  µε ρυθµό ανάπτυξης 500 g ανά  ηµέρα.  

Εντούτοις, η ελάττωση της συγκέντρωσης της αυξητικής ορµόνης, η 

οποία παρατηρείται  στις εντατικά διατρεφόµενες µοσχίδες, δε 

συνοδεύεται από ανάλογη ελάττωση της συγκέντρωσης του IGF-I, αλλά 

απεναντίας από αύξηση. Έχει διατυπωθεί η υπόθεση ότι η  εντατική 

διατροφή κατά την  προηβική ηλικία ελαττώνει την ευαισθησία του 

µαστού στον IGF-I.  Πράγµατι, η in vi tro αντίδραση  των µαστικών 

κυττάρων από µοσχίδες µε εντατική  διατροφή στον IGF-I είναι 

µικρότερη από ό,τι  των κυττάρων από µοσχίδες µε µέση ένταση  

διατροφής.  Η αντίδραση αυτή  δεν αντανακλάται στη σύνδεση του IGF-

I,  ούτε στην  έκφραση του υποδοχέα  του στο µαστικό κύτταρο . Από την  

άλλη πλευρά, υπάρχουν πειραµατικά δεδοµένα σύµφωνα µε  τα οποία 

εκχυλίσµατα από το  µαστό µοσχίδων µε  εντατική διατροφή διεγείρουν  

λιγότερο  τον  πολλαπλασιασµό  των µαστικών  κυττάρων από ό,τι  τα  

εκχυλίσµατα από  το  µαστό  µοσχίδων  µε µέση ένταση  διατροφής . Τα 

αποτελέσµατα αυτά  έχουν αποδοθεί στην τοπική  παραγωγή της  

δεσµευτικής πρωτεΐνης-3 του IGF-I ( IGFBP-3 = Insulin l ike Growth 

Factor Binding Protein). Η συγκέντρωση της IGFBP-3 είναι µεγαλύτερη 

στα  εκχυλίσµατα από  τους µαστούς των µοσχίδων µε εντατική διατροφή  

από ό,τι στα εκχυλίσµατα από τους µαστούς των µοσχίδων  µε µέση 

ένταση διατροφής. Επιπλέον, η προσθήκη  της IGFBP-3 σε καλλιέργειες  

µαστικών κυττάρων παρεµποδίζει τη δράση του IGF-I.  Σύµφωνα  µε τα  

παραπάνω αποτελέσµατα η αρνητική επίδραση της εντατικής  διατροφής 

κατά την προηβική ηλικία στην ανάπτυξη του µαστού θεωρείται ότι  

οφείλεται στην τοπικά  αυξηµένη  παραγωγή  της IGFBP-3. Ωστόσο , ο 

µηχανισµός αύξησης της τοπικής παραγωγής της IGFBP-3 δεν έχει  

διευκρινιστεί . Επίσης, δεν αποκλείεται η επίδραση της  εντατικής  

διατροφής να διαβιβάζεται και µέσω  άλλων τοπικών αυξητικών  
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παραγόντων . Υπάρχουν  ενδείξεις ότι  ο µεταµορφικός  αυξητικός  

παράγοντας-β συµµετέχει  στην  ελάττωση της  ανάπτυξης  του µαστού,  

που προκαλεί η εντατική διατροφή.  

 

  

  

1.4.4. Ηλικία  πρώτου  τοκετού  

Η ηλικία πραγµατοποίησης του πρώτου τοκετού επηρεάζει το ύψος 

της γαλακτοπαραγωγής σε σηµαντικό βαθµό , ιδίως κατά την πρώτη  

γαλακτική περίοδο.  

Η επίδραση της ηλικίας πρώτου τοκετού στις αγελάδες  έχει  

µελετηθεί σε πολυάριθµες αναλύσεις από τα στοιχεία του ελέγχου της  

γαλακτοπαραγωγής  στα πλαίσια της επιλογής των ζώων. Στις 

περισσότερες από τις µελέτες αυτές έχει διαπιστωθεί ότι στο εύρος 

παραλλακτικότητας της ηλικίας πρώτου τοκετού από τους 22 έως τους 

36 µήνες υπάρχει γραµµική  άνοδος  των αποδόσεων των ζώων σε γάλα  

κατά 1% της µέσης γαλακτοπαραγωγής των µοσχίδων κατά µήνα  

αύξησης της ηλικίας πρώτου τοκετού. Η  επίδραση  αυτή είναι 

µεγαλύτερη, όταν η  ηλικία πρώτου τοκετού είναι µικρότερη των 22 

µηνών και πολύ µικρότερη,  όταν αυτή υπερβαίνει τους 36 µήνες.  

Οι παραπάνω  αναλύσεις προϋποθέτουν  ότι οι µοσχίδες  έχουν  

αναπτυχθεί κάτω από τις ίδιες συνθήκες εκτροφής. Αυτό  δεν είναι 

δυνατόν να ελεγχθεί, εξαιτίας της φύσεως των στοιχείων  από τον 

έλεγχο της γαλακτοπαραγωγής.  

Τα  µικρά  µηρυκαστικά  είναι εποχικώς πολύοιστρα  ζώα . Η εποχή 

γέννησής  τους καθορίζει την ηλικία  κατά την οποία πραγµατοποιούν 

τον πρώτο τοκετό και εποµένως τη διάρκεια της πρώτης γαλακτικής 

περιόδου. Εποµένως , η επίδραση της ηλικίας πρώτου τοκετού είναι 

περιπλεγµένη µε  τις  επιδράσεις  άλλων παραγόντων . Από την  ανάλυση 

των στοιχείων από τον  έλεγχο της γαλακτοπαραγωγής του Ορεινού  

προβάτου Ηπείρου προέκυψε  ότι οι προβατίνες οι οποίες γεννούν σε  

ηλικία  µικρότερη των 16 µηνών παράγουν κατά 7% λιγότερο  γάλα από 

ό,τι οι προβατίνες οι οποίες γεννούν σε ηλικία µεγαλύτερη των 17 

µηνών.  
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1.4.5.Εποχή  τοκετού  

Η επίδραση της εποχής πραγµατοποίησης των τοκετών στο ύψος 

της γαλακτοπαραγωγής είναι  περιπλεγµένη µε τις επιδράσεις πολλών 

άλλων παραγόντων,  όπως του συστήµατος διατροφής των ζώων, της 

περιοχής , του έτους, της εκτροφής,  του αριθµού της γαλακτικής  

περιόδου και του γενετικού δυναµικού του ζώου .  

    Γενικά,  όταν οι αγελάδες εκτρέφονται υπό  ελεγχόµενες  συνθήκες 

εκτροφής στο στάβλο καθ ' όλη τη διάρκεια του έτους,  η εποχή 

πραγµατοποίησης των τοκετών  δεν  επηρεάζει  σε  σηµαντικό βαθµό  το 

ύψος της γαλακτοπαραγωγής.  

Σε πολλές  περιοχές  η διατροφή των  αγελάδων  βασίζεται  στις 

βοσκές για µεγάλο χρονικό διάστηµα κατά τη διάρκεια του έτους. Στις  

περιπτώσεις αυτές η εποχή των τοκετών επηρεάζει  σηµαντικά τις 

αποδόσεις των ζώων. Στα εύκρατα κλίµατα οι αγελάδες οι οποίες 

γεννούν προς το τέλος του Φθινοπώρου  ή τις αρχές του Χειµώνα  

παράγουν κατά κανόνα περισσότερο γάλα από τις αγελάδες  οι οποίες 

γεννούν αργά το Χειµώνα , την Άνοιξη ή το Θέρος. Οι πρώτες  αγελάδες 

διατρέφονται για σχετικά µεγάλο χρονικό  διάστηµα στο στάβλο προτού  

εξέλθουν  στις βοσκές, οπότε εξασφαλίζεται η καλή  διατροφή τους κατά 

το στάδιο της υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Επιπλέον, όταν  εξέλθουν  

στις βοσκές, η πλούσια βλάστηση συµβαδίζει µε τις ανάγκες τους κατά  

το προχωρηµένο στάδιο της γαλακτικής περιόδου, γεγονός  το οποίο  

επιδρά θετικά στην εµµονή της γαλακτοπαραγωγής. Αντιθέτως, όταν οι 

τοκετοί πραγµατοποιούνται  προς το  τέλος του Χειµώνα,  την  Άνοιξη  ή 

το Θέρος , η µειωµένη καλοκαιρινή βλάστηση δεν συµπίπτει µε το  τέλος 

της γαλακτικής περιόδου, οπότε δεν εξασφαλίζεται πάντοτε η κάλυψη 

των  αναγκών των ζώων σε θρεπτικά στοιχεία.  

Τα συστήµατα βόσκησης διαφέρουν  µεταξύ περιοχών,  αλλά  και  

ακόµη από εκτροφή σε εκτροφή στην ίδια περιοχή. Επιπλέον, η 
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βλάστηση διαφέρει  από έτος σε  έτος , ανάλογα µε τις κλιµατικές 

συνθήκες. Εξαιτίας των διαφορών αυτών εκδηλώνονται 

αλληλεπιδράσεις  µεταξύ εκτροφών, εποχής τοκετών  και έτους . 

Συνεπώς , η µελέτη της επίδρασης της εποχής πραγµατοποίησης των  

τοκετών στη γαλακτοπαραγωγή πρέπει να εξετάζεται  στα  στενά όρια  

µιας περιοχής και κάτω από σχετικά όµοιες συνθήκες εκτροφής των 

ζώων.  

Στα µικρά µηρυκαστικά η εποχή των τοκετών, εκτός από τα παραπάνω,  

καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό  τη διάρκεια άµελξης των ζώων και  

εξασκεί µέσω  του παράγοντα  αυτού σηµαντική  επίδραση  στο  ύψος της 

γαλακτοπαραγωγής.  

  Όσο πιο πρώιµα  γεννούν οι προβατίνες, τόσο µεγαλύτερη είναι η  

διάρκεια της γαλακτικής περιόδου και υψηλότερη  η γαλακτοπαραγωγή  

δείχνει ότι η επίδραση της εποχής των τοκετών στη γαλακτοπαραγωγή  

εξασκείται κυρίως  µέσω της επίδρασής της στη διάρκεια της  

γαλακτικής περιόδου . 

  Oι  πολύ πρώιµοι  τοκετοί επηρεάζουν αρνητικά το ύψος της 

γαλακτοπαραγωγής. Η επίδραση αυτή µάλλον σχετίζεται µε τις εποχικές 

συνθήκες διατροφής. Η διατροφή κατά το  τελευταίο  στάδιο  της 

κυοφορίας επηρεάζει  την ανάπτυξη του µαστού. Επίσης, τα ζώα κατά το 

πρώτο στάδιο της  γαλακτικής περιόδου παρουσιάζουν  αυξηµένες  

ανάγκες σε θρεπτικά  στοιχεία. Κατά τους πολύ πρώιµους τοκετούς  τα  

στάδια αυτά συµπίπτουν µε την κακή κατάσταση των  θερινών 

βοσκοτόπων .  

 

1.4.6.Αριθµός  γαλακτικής  περιόδου  

Η γαλακτοπαραγωγή  των αγελάδων και των µικρών µηρυκαστικών 

επηρεάζεται από τον αριθµό της  γαλακτικής περιόδου.  

Στον πίνακα 2 δίνονται στοιχεία για την επίδραση του αριθµού της 

γαλακτικής περιόδου  στις αποδόσεις σε γάλα , την παραγωγή λίπους και 

την παραγωγή  πρωτεΐνης  στις αγελάδες.   

Φαίνεται ότι η γαλακτοπαραγωγή αυξάνεται γύρω στο 17% από  

την πρώτη στη δεύτερη γαλακτική περίοδο. Έκτοτε οι αποδόσεις των 

ζώων παραµένουν λίγο ή πολύ σταθερές έως περίπου την 5η γαλακτική 
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περίοδο. Στη συνέχεια η γαλακτοπαραγωγή ελαττώνεται βαθµιαία έως  

τη 10η γαλακτική περίοδο, κατά την οποία οι αποδόσεις δε διαφέρουν 

από αυτές των  πρωτότοκων  αγελάδων.  

    Παρόλο  που οι  αποδόσεις των  ζώων διατηρούνται  σε σχετικά  υψηλά  

επίπεδα έως  την προχωρηµένη ηλικία, το  ποσοστό αντικατάστασης των  

αγελάδων στις σύγχρονες αγέλες είναι υψηλό και ανέρχεται κατά µέσο  

όρο γύρω στο 35% στις Ηνωµένες Πολιτείες . Μεγάλο ποσοστό των 

αγελάδων αποµακρύνεται εποµένως πρόωρα από την παραγωγή. Η  

γαλακτοπαραγωγή αυξάνεται έως την τέταρτη γαλακτική περίοδο και 

στη συνέχεια αρχίζει  να ελαττώνεται . Η αύξηση της γαλακτοπαραγωγής 

από την πρώτη στη  δεύτερη γαλακτική περίοδο διαφέρει κατά 4% .  

  

1.4.7. Χρονικό  διάστηµα  µεταξύ  των  τοκετών  

Το χρονικό διάστηµα µεταξύ των  τοκετών επηρεάζει τη 

γαλακτοπαραγωγή κυρίως  των αγελάδων  στις οποίες η  περίοδος  

άµελξης  συµβαδίζει κατά το µεγαλύτερό της µέρος  µε την κυοφορία.  

Το χρονικό  διάστηµα µεταξύ των  τοκετών  περιλαµβάνει  το  

διάστηµα από τον τοκετό έως τη νέα σύλληψη και το διάστηµα από τη 

σύλληψη έως τον επόµενο τοκετό και  καθορίζεται κυρίως από το 

διάστηµα µεταξύ τοκετού και σύλληψης, επειδή η διάρκεια της 

κυοφορίας εµφανίζει µικρή παραλλακτικότητα. Σε σχέση µε τη 

γαλακτοπαραγωγή το χρονικό διάστηµα  µεταξύ των τοκετών έχει  δύο 

συνιστώσες:  την περίοδο  άµελξης και  την  ξηρά περίοδο.  Η  διάρκεια  της  

ξηράς περιόδου κυµαίνεται γύρω στις  60 ηµέρες  και παραλλάσσει εντός 

στενών  ορίων.  Εποµένως,  η διάρκεια της  περιόδου άµελξης καθορίζεται  

κυρίως από το χρονικό διάστηµα µεταξύ των τοκετών. Όσο  

περισσότερο καθυστερεί η σύλληψη , τόσο µεγαλύτερη είναι η περίοδος 

άµελξης  και  εποµένως η γαλακτοπαραγωγή.  

Η επίδραση του χρονικού διαστήµατος µεταξύ των τοκετών  στη  

γαλακτοπαραγωγή είναι σύνθετη , καθότι  εξαρτάται από τη γαλακτική 

περίοδο, την εµµονή  στη γαλακτοπαραγωγή και το γενετικό  δυναµικό 

των ζώων . Επίσης, η  συνολική γαλακτοπαραγωγή κατά τη διάρκεια της 

ζωής των αγελάδων  µπορεί να είναι µειωµένη , επειδή οι  αγελάδες  

βρίσκονται  περισσότερες ηµέρες στο  στάδιο της  γαλακτικής  περιόδου 
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µε χαµηλές ηµερήσιες αποδόσεις. Πέραν τούτου, όταν το χρονικό 

διάστηµα µεταξύ των τοκετών  υπερβεί τις 360 ηµέρες , είναι  αδύνατη  η 

απόκτηση ενός µόσχου ανά  αγελάδα και έτος.  Εποµένως , η  εύρεση  της 

άριστης διάρκειας του χρονικού διαστήµατος µεταξύ των  τοκετών 

οφείλει  να βασίζεται σε οικονοµικές αναλύσεις για κάθε παραγωγικό  

σύστηµα  χωριστά .  

 

1.4.8. Κυοφορία  

Έχει ήδη  αναφερθεί  ότι ο  ταύρος µε  τον οποίο  συζευγνύεται µια 

αγελάδα  επηρεάζει  τη γαλακτοπαραγωγή  της κατά την  προσεχή  

γαλακτική περίοδο (εµβρυοπατρική επίδραση). Το µέγεθος του εµβρύου 

εξαρτάται από το γονότυπο του πατέρα του και από το γονότυπο της  

µητέρας του. Η παραγωγή της πλακουντικής γαλακτογόνου ορµόνης 

σχετίζεται θετικά µε το µέγεθος του  πλακούντα . Η πλακουντική 

γαλακτογόνος ορµόνη έχει µαστοτροφική  δράση . Με  βάση τα  δεδοµένα 

αυτά µπορεί να  υποτεθεί ότι  η εµβρυοπατρική  επίδραση οφείλεται στη  

µεγαλύτερη παραγωγή της γαλακτογόνου ορµόνης από την  εµβρυϊκή  

µοίρα του πλακούντα και κατά συνέπεια  στη µεγαλύτερη ανάπτυξη του 

µαστού κατά την κυοφορία.  

Η δίδυµη κυοφορία ελαττώνει σηµαντικά τη γαλακτοπαραγωγή  των 

αγελάδων κατά την  τρέχουσα γαλακτική περίοδο . Η επίδραση αυτή 

εκδηλώνεται κυρίως  προς το  τέλος της γαλακτικής περιόδου και 

ενδεχοµένως οφείλεται στον  ανταγωνισµό  µεταξύ των εµβρύων και του 

µαστού, όσον αφορά  τα  διαθέσιµα θρεπτικά στοιχεία .  

Στο  πρόβατο και αίγα είναι το  αντίθετο .  

 

1.4.9. Ξηρά  περίοδος  

Ξηρά περίοδος είναι  η περίοδος διακοπής της γαλακτοπαραγωγής  

των αγελάδων , η οποία παρεµβάλλεται τεχνητώς πριν από τον τοκετό,  

ακόµη και όταν η γαλακτοπαραγωγή του ζώου εξακολουθεί  να είναι 

υψηλή.  

Η πρακτική παρεµβολής µίας  ξηράς  περιόδου µεταξύ  των 

διαδοχικών γαλακτικών περιόδων στις  γαλακτοπαραγωγές  αγελάδες 

εφαρµόζεται  από το  1805. Η  ξηρά  περίοδος  επηρεάζει σε σηµαντικό  
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βαθµό τη γαλακτοπαραγωγή κατά την επόµενη γαλακτική περίοδο. Οι  

αγελάδες οι οποίες αµέλγονται συνεχώς  αποδίδουν κατά 20 έως 40% 

λιγότερο γάλα. Η διάρκεια της ξηράς περιόδου κυµαίνεται από 40 έως  

60 ηµέρες . Όταν η  διάρκεια της είναι µικρότερη των 40 ηµερών  

παράγεται κατά  5 έως 15% λιγότερο γάλα . Η  καθιερωµένη  διάρκεια  της 

ξηράς περιόδου ανέρχεται στις Ηνωµένες Πολιτείες  κατά  µέσο όρο 

γύρω στις 60 ηµέρες. Η παράταση της  πάνω  από  τις  60 ηµέρες δεν 

προσφέρει ουσιαστικό όφελος.  

Για  τους  µηχανισµούς επίδρασης  της ξηράς περιόδου στο  ύψος της 

γαλακτοπαραγωγής έχουν προταθεί διάφορες ερµηνείες: η  ανανέωση 

των αποθεµάτων του  σώµατος σε λίπος και πρωτεΐνη , η ανάπλαση του 

µαστού και η αριστοποίηση της δράσης  του ορµονικού γαλακτογόνου 

συµπλέγµατος στο διάστηµα γύρω από τον τοκετό. Από πρόσφατους 

πειραµατισµούς προκύπτει  ότι η ελάττωση της γαλακτοπαραγωγής στις 

συνεχώς αµελγόµενες αγελάδες δεν οφείλεται  σε διατροφικούς και 

ορµονικούς παράγοντες , αλλά περισσότερο στην ελάττωση της 

λειτουργικότητας  του µαστικού παρεγχύµατος. Υπάρχουν  σοβαρές 

ενδείξεις  ότι η ξηρά περίοδος ευνοεί την εναλλαγή των µαστικών 

επιθηλιακών κυττάρων και εποµένως την αντικατάσταση των 

γηρασµένων από  νέα  κύτταρα.  Ο  αριθµός  των γαλακτικών κυττάρων  δε  

διαφέρει ουσιαστικά µεταξύ των αγελάδων µε  ή χωρίς ξηρά περίοδο.  

 

1.4.10. Σωµατικό  µέγεθος  

Το σωµατικό µέγεθος των αγελάδων της ίδιας φυλής σχετίζεται 

θετικά µε  το  ύψος της γαλακτοπαραγωγής.  Οι συντελεστές γενετικής  

συσχέτισης µεταξύ του σωµατικού µεγέθους και των αποδόσεων  σε  

γάλα,  λίπος και πρωτεΐνη στις  αγελάδες Friesian και  Jersey κυµαίνονται 

από 0,25 έως 0,39. Έχει διαπιστωθεί  ότι µεταξύ του σωµατικού 

µεγέθους και της κατανάλωσης τροφής  υπάρχει θετική σχέση , στην  

οποία  µπορεί,  τουλάχιστον  εν µέρει , να αποδοθεί η κατά  µέσο  όρο 

υψηλότερη γαλακτοπαραγωγή των µεγαλόσωµων αγελάδων. Η  

συσχετισµένη αντίδραση της  κατανάλωσης τροφής  ως προς  τη 

γαλακτοπαραγωγή δεν είναι τόσο µεγάλη ώστε να αντισταθµίζει το 

αρνητικό ισοζύγιο  ενέργειας κατά την υψηλή γαλακτοπαραγωγή . 
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Επιπλέον , οι ανάγκες συντήρησης των ζώων είναι τόσο µεγαλύτερες 

όσο µεγαλύτερο είναι το σωµατικό τους βάρος. Εποµένως, οι  

µεγαλύτερες σε µέγεθος αγελάδες δεν είναι οπωσδήποτε και οι 

περισσότερο οικονοµικές παρά την  κατά µέσο όρο  υψηλότερη  

γαλακτοπαραγωγή τους. 

 

1.4.11. Κανονικότητα  και  συχνότητα  των  αµέλξεων  

Η κανονικότητα  των αµέλξεων  επηρεάζει ευνοϊκά τη  

γαλακτοπαραγωγή. Εκτενείς µελέτες σε  µονοζυγωτικές  αγελάδες στη 

Σουηδία έδειξαν ότι  οι  αγελάδες  οι  οποίες αµέλγονταν δύο φορές την  

ηµέρα, ανά 16 και 8 ώρες, παρήγαγαν κατά 4% λιγότερο γάλα από τις 

αγελάδες οι οποίες  αµέλγονταν κάθε  12 ώρες. Η ελάττωση της 

γαλακτοπαραγωγής περιορίστηκε στο 2%, όταν οι αγελάδες αµέλγονταν  

ανά 15 και 9 ώρες. Η επίδραση της κανονικότητας των αµέλξεων είναι  

τόσο µεγαλύτερη, όσο µεγαλύτερη είναι η ηµερήσια γαλακτοπαραγωγή . 

Τα άνισα χρονικά διαστήµατα µεταξύ  των αµέλξεων έχουν µικρή  

επίδραση, όταν η ηµερήσια γαλακτοπαραγωγή είναι µικρότερη των 15 

kg.  

Το ύψος της γαλακτοπαραγωγής επηρεάζεται επίσης από  τη 

συχνότητα των αµέλξεων.  

Συνήθης  πρακτική  στα  γαλακτοπαραγωγά  µηρυκαστικά  είναι η 

άµελξη  των ζώων ανά 12 ώρες, δηλαδή δύο φορές  το 24ωρο .  

Η αύξηση των αµέλξεων των αγελάδων από δύο 'σε τρεις αυξάνει 

τη γαλακτοπαραγωγή κατά 6 έως 25%. Η επίδραση αυτή των τριών 

αµέλξεων είναι ισχυρότερη κατά την πρώτη γαλακτική περίοδο. Στις  

υψιπαραγωγές αγελάδες παρατηρείται περαιτέρω αύξηση της 

γαλακτοπαραγωγής κατά 8 έως 12%, όταν  ο αριθµός των αµέλξεων ανά  

24ωρο  αυξηθεί από τρεις σε τέσσερις.  

Οι µηχανισµοί µέσω των οποίων η συχνότητα των αµέλξεων 

επηρεάζει το ύψος της γαλακτοπαραγωγής δεν έχουν  πλήρως 

διευκρινιστεί . Η αποµάκρυνση του ανασταλτικού παράγοντα της  

γαλακτοπαραγωγής από τις κοιλότητες  των αδενοκυψελίδων  µε την 

άµελξη  διεγείρει  την εκκριτική δραστηριότητα των µαστικών 

επιθηλιακών κυττάρων. Οι περισσότερο συχνές αµέλξεις παρεµποδίζουν 
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την αύξηση της  συγκέντρωσης του στις κοιλότητες των 

αδενοκυψελίδων . Επίσης,  έχει  διαπιστωθεί στην αίγα ότι η  αύξηση  του  

αριθµού των αµέλξεων για µικρό χρονικό διάστηµα διεγείρει  τη  

δραστηριότητα του µαστικού επιθηλιακού κυττάρου. Η παρατεταµένη  

εφαρµογή µιας τρίτης αµέλξης αυξάνει , στην αγελάδα, τον αριθµό των 

µαστικών επιθηλιακών κυττάρων .  

 

 

 

 

1.4.12. Κλιµατικοί  παράγοντες  

Το εύρος της θερµοκρασίας εντός του οποίου ο οργανισµός του  

ζώου  διατηρεί τη θερµοκρασία του σώµατος σταθερή,  χωρίς αλλαγές 

στο βασικό του µεταβολισµό, είναι γνωστό ως θερµοουδέτερη  ζώνη.  

Στην περιοχή αυτή εξασφαλίζεται η οµοιοθερµία χωρίς την 

κινητοποίηση θερµορρυθµιστικών  µηχανισµών και η γαλακτοπαραγωγή 

είναι µέγιστη.  

Οι θερµοκρασίες του περιβάλλοντος  εκτός της θερµοουδέτερης  

ζώνης αυξάνουν τις ανάγκες συντήρησης  των ζώων.  

Οι χαµηλές  θερµοκρασίες αυξάνουν την κατανάλωση τροφής, η  

οποία αντισταθµίζει τις αυξηµένες ανάγκες συντήρησης, µε αποτέλεσµα 

η γαλακτοπαραγωγή  των αγελάδων να  παραµένει αµετάβλητη έως  

περίπου τους -5° C. Αντιθέτως, οι υψηλές θερµοκρασίες ελαττώνουν 

την κατανάλωση τροφής και προκαλούν  µείωση της γαλακτοπαραγωγής, 

καθώς οι αυξηµένες  ανάγκες συντήρησης συνοδεύονται από  µειωµένη  

κατανάλωση τροφής.  

Η αντίδραση των  γαλακτοπαραγωγών ζώων στις υψηλές 

θερµοκρασίες έχει  γενετική  υπόσταση,  δηλαδή  η θέση και το  εύρος της  

ζώνης οµοιοθερµίας  εµφανίζει  σηµαντική  γενετική  παραλλακτικότητα.  
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1.5.  ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ  ΤΗΣ  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  ΣΤΙΣ  ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ  

Όλες οι ερευνητικές εργασίες, καθώς και η  διεθνής εµπειρία ,  

συµφωνούν ότι , οι κρίσιµες προς τα κάτω θερµοκρασίες για τα βοοειδή,  

βρίσκονται πολύ χαµηλά σε σχέση µε τις αντίστοιχες των χοίρων και 

των ορνίθων. Οι δε κρίσιµες προς  τα επάνω  θερµοκρασίες βρίσκονται 

πλησίον των 25° C. Η ζώνη της µέγιστης  αποδόσεως βρίσκεται, για την  

γαλακτοπαραγωγή χαµηλά, γύρω  στους 15°C, και για  την  

κρεοπαραγωγή στους 20°C. Έτσι για την Ελλάδα,  µπορεί να ειπωθεί ,  

ότι  υπάρχει  πρόβληµα µόνον από  τις  υψηλές  θερµοκρασίες του θέρους  

και για όλες σχεδόν τις περιοχές . Οι χαµηλές θερµοκρασίες, για τα 

ώριµα ζώα, αποτελούν πρόβληµα µόνο όταν συνδυάζονται µε ισχυρά  

ρεύµατα  αέρος  

Για τους νεαρούς µόσχους όµως υπάρχει πρόβληµα χαµηλών  

θερµοκρασιών,  κατά  το χειµώνα,  σε πολλές περιοχές  της Ελλάδας.  

Αυτά ισχύουν για όλες τις φυλές αγελάδων και µόσχων µεγάλων  

αποδόσεων,  µε την  παρατήρηση της  µεγαλύτερης ευαισθησίας της 

φυλής  Jersey στις χαµηλές θερµοκρασίες . 

Όσον αφορά τις ευνοϊκές θερµοκρασίες για την αναπαραγωγή, 

ισχύουν τα ίδια µε την παραγωγή. Επειδή δε την Ελλάδα ενδιαφέρουν 

οι υψηλές θερµοκρασίες του θέρους, βασιζόµενοι στα συµπεράσµατα  

των  W.L. Roiler και Ο.Ρ . Stombaugh στο διεθνές  συνέδριο  επί του 

περιβάλλοντος  των αγροτικών ζώων (1974), οι οποίοι επεξεργάσθηκαν 

98 σχετικές ερευνητικές εργασίες,  θα µπορούσε να συστηθεί:  

— Για τα αρσενικά ζώα αναπαραγωγής, κατά την εποχή και  

µερικές εβδοµάδες πριν την αναπαραγωγή,  συνιστάται η  µείωση των 

θερµοκρασιών µε προτίµηση στα αυτόµατα συστήµατα,  ώστε οι 

θερµοκρασίες να  µη  πλησιάσουν και υπερβούν  τους 33° C για  όλο  το 

24ωρο  ή και να κρατηθούν µικρότερες ακόµη, εάν η  σχετική  υγρασία 

είναι υψηλή .  

— Για τα θηλυκά ζώα δεν συµφέρει οικονοµικώς η αυτόµατη  

µείωση των θερµοκρασιών, εκτός από τα  ζώα υψηλής γενετικής αξίας.  

Στα λοιπά ζώα πρέπει να φροντίζεται µε µικρού κόστους µέσα  

(σκιάσεις , κατάβρεγµα κ.λπ.} να περιορίζονται οι θερµοκρασίες κάτω 

από τους 30° C. Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να είναι συνεχείς από  
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τις ηµέρες του οίστρου , κατά τη γονιµοποίηση και κατά την 

εγκυµοσύνη καιτον   τοκετό.  

Σχετικό πείραµα στην Arizona των Η.Π.Α ., σε µεγάλο αριθµό  

αγελάδων Holstein σε θερµοκρασία 40° C και σε  30° στο περιβάλλον 

των  30° C.  

Για την πράξη µπορεί να συστηθεί ο πίνακας 3, για την ευνοϊκή 

και κρίσιµη  θερµοκρασία των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής .  

 

Πίνακας 3: Ευνοϊκή  και κρίσιµη   θερµοκρασία  περιβάλλοντος  αγελάδας 
γαλακτοπαραγωγής.  

  Κρίσιµες θερµοκρασίες 

Κατηγορία ζώου Ευνοϊκές θερµοκρασίες Ελάχιστες Μέγιστες 

Αγελάδα γαλακτοπαραγωγής 10-16 -5 ή 6* 25 

* -5° C ελεύθερος  σταβλισµός +6° C περιορισµένος  σταβλισµός 

Πηγή: Κυρίτση Σ., Βουστάσια, Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα-Πειραιάς, 1996, σ. 12. 
 

Το στρεσάρισµα των  αγελάδων από τις  υψηλές θερµοκρασίες,  είναι  

ένα από τα κυριότερα αίτια  της µειωµένης παραγωγής τους κατά τους 

καλοκαιρινούς µήνες. Ενώ  είναι µάλλον αδύνατο '  να αποφευχθεί 

παντελώς, αυτό το στρεσάρισµα , υπάρχουν τρόποι για να µειωθούν στο 

ελάχιστο οι αρνητικές επιδράσεις του.  

Η άριστη θερµοκρασία για τις γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, είναι  

20 °C. Όταν η θερµοκρασία ξεπερνά τους 27° C, το ζώο αρχίζει να  

µειώνει την κατανάλωση τροφής και τη γαλακτοπαραγωγή  του. Σε  

θερµοκρασίες 32 °C και πάνω συνήθως  παρατηρείται σοβαρή µείωση 

της γαλακτοπαραγωγής που µπορεί  να κυµαίνεται  από 3 µέχρι  20%. 

Στο  θερµικό στρεσάρισµα  των αγελάδων παίζει σηµαντικό  ρόλο 

και η σχετική υγρασία. Υπάρχουν τρία εύρη θερµοκρασίας - υγρασίας 

που πρέπει να έχει υπόψιν του ο αγελαδοτρόφος :  

Με θερµοκρασία κοντά στους 38 °C και  σχετική υγρασία 20%, πρέπει  

να  αρχίζει η λήψη µέτρων για την προστασία των αγελάδων από το  

θερµικό στρες. Σε  θερµοκρασία  38 °C και  σχετική υγρασία 50%, τα ζώα   

υποφέρουν .Σε Θερµοκρασία 38ο C και σχετική υγρασία 80% µπορεί να    

προκαλέσει θάνατο  των ζώων.  
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1.6. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ  ΤΗΣ  ΥΓΡΑΣΙΑΣ  ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΥ  

ΥΓΡΑΣΙΑΣ-ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  ΣΤΙΣ  ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ  

Λίγες είναι οι παρατηρήσεις και τα σχετικά πειραµατικά δεδοµένα  

που αφορούν  την  άµεση  επίδραση  της υγρασίας στα ζώα.  

Κατά κανόνα όµως είναι γνωστό, ότι οι  υψηλές (>80%) σχετικές 

υγρασίες ευνοούν τις συµπυκνώσεις του νερού στο εσωτερικό του 

στάβλου, διατηρούν το δάπεδο και την κόπρο σε υγρή κατάσταση και  

ευνοούν έτσι  την ανάπτυξη  των µικροβίων.  

Εκείνο που είναι αρκετά γνωστό για την υγρασία  αφορά  την 

επίδραση της σε συνδυασµό µε  τη θερµοκρασία .  

Έτσι επινοήθηκε από τον Thorn (1958), στην αρχή  για  τους  

ανθρώπους, ο λεγόµενος δείκτης θερµοκρασίας-υγρασίας  ή δείκτης 

δυσφορίας(Πίνακας  4) .  

 

Πίνακας 4: Παραγωγή αισθητής θερµότητας από σταβλισµένους 
µόσχους Hereford σε  Kcal/hr-500 Kg ζ.β.  

 
Θερµοκρασία  Σχετική  υγρασία  % 

°C 70 80 90 

4,4 564 603 655 

10,0 375 414 474 

15,6 207 241 301 

21,1 26    * 73 112 

Πηγή: Κυρίτση Σ., Βονστάσια, Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα-Πειραιάς, 1996, σ.13. 

 

 

1.7.  ΡΥΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

Η ρύθµιση του περιβάλλοντος  αναφέρεται κυρίως στη θερµική  

ισορροπία  του χώρου στεγάσεως των ζώων και υπακούει στην εξίσωση  

θερµικής  ισορροπίας : 

Q + q1 + qΤ = 0,3 V At + Σ Si IQ At + q2 + qψ  

όπου:  
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Q : αισθητή θερµότητα  από  τα ζώα σε Kcal/h 

Qi : θερµότητα από  τη σήψη  της κόπρου  σε  Kcal/h (16,4Kcal/m2/h) 

qT : τεχνητή  θερµότητα  σε Kcal/h 

q2  : θερµότητα αναγκαία για  την εξάτµιση της υγρασίας του χώρου 

σε Kcal/h 

qψ : θερµότητα αναγκαία για την ψύξη  του  χώρου σε  Kcal/h 

At : διαφορά  µεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής θερµοκρασίας σε °C 

V : ανανεούµενος όγκος αέρα  σε  m3 /h 

SiKj : απώλειες θερµίδων  από τις παρειές σε Kcal/h. 

 

1.8.  ΤΑ  ΕΠΙΒΛΑΒΗ  ΑΕΡΙΑ  

Τα πιθανότερα επιβλαβή αέρια µέσα στο χώρο των ζώων είναι: 

CO2, H2S, CO, ινδόλες, σκατόλες, µερκαπτάνες,  κλπ.  

Το πρόβληµα των επιβλαβών αερίων γίνεται  σπουδαιότερο  όταν  το 

κτίριο δεν έχει παράθυρα, όταν υπάρχει µεγάλη πυκνότητα  ζώων και 

όταν  γίνεται χρήση  εσχαρωτού δαπέδου µε κανάλια  υγρής κόπρου. Οι 

µέγιστες επιτρεπόµενες  συγκεντρώσεις των επιβλαβών αερίων στους 

χώρους  των ζώων δίνονται  στον  πίνακα 5 (Κυρίτση Σ.:1996) 

Στον πίνακα 5 εµφανίζεται ο συνιστώµενος αερισµός σε κλειστούς 

και µε  µόνωση χώρους για τις ελληνικές  πεδινές κλιµατικές  συνθήκες .  

 

Πίνακας 5: Μέγιστες  επιτρεπόµενες  συγκεντρώσεως των επιβλαβών 
αερίων  στους χώρους   των ζώων.  

 
Αέριο  Τιµή  MAC ppm 

CO2 - 3.500-5.000 

ΝΗ3 100 

H2S 20 

CO 50 

Πηγή: Κυρίτση Σ., Βουστάσια, Εκδόσεις Σταµούλης, Αθήνα-Πειραιάς, 1996, σ.13. 
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1.9.  ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ  ΤΩΝ  ΡΕΥΜΑΤΩΝ  ΤΟΥ  ΑΕΡΑ  ΣΤΑ  ΖΩΑ  

Τα ρεύµατα του αέρα έχουν ευµενή ή δυσµενή επίδραση στα  ζώα  

ανάλογα  µε την επικρατούσα θερµοκρασία.  

Σχετικές ερευνητικές εργασίες των Bond κ.α. στο Imperial Valley 

της Καλλιφόρνιας , έδειξαν ότι άνεµος 6 Km/h σε µόσχους το καλοκαίρι 

είχε ευµενή επίδραση τόσο  στην αύξηση  του βάρους των µόσχων, όσο 

και στην εκµετάλλευση της  τροφής .  

Από άλλες ερευνητικές εργασίες φαίνεται η επίδραση του ανέµου  

σε σχέση µε  τη θερµοκρασία στα βοοειδή. Έτσι διαπιστώθηκε ότι στις 

χαµηλές θερµοκρασίες οι συνολικές απώλειες θερµότητας είναι  

αυξηµένες .  

 

1.10. ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ  ΑΕΡΙΣΜΟΥ  

Για τις συνθήκες της Ελλάδας συνιστώνται γενναία ανοίγµατα  

αερισµού και στενόµακρα  κτίρια (δυο σειρές ζώων). Τα  ανοίγµατα 

αυτά, πρέπει να είναι συνεχόµενα σ '  όλο το µήκος του κτιρίου, να 

έχουν ύψος  προς  τη  νότια πλευρά  τουλάχιστο το  ½  του ύψους της 

πλευράς και προς  τη βόρεια πλευρά 0,60-0,90 m. Τα ανοίγµατα  αυτά 

που µπορούν να καλυφθούν µε σκληρό πλαστικό, εφοδιάζονται µε 

δυνατότητα προοδευτικού  ανοίγµατος από επάνω προς τα κάτω και  

πάντα σ '  όλο το µήκος του κτιρίου  συγχρόνως . Οι µηχανισµοί 

ανοίγµατος µπορούν  να αυτοµατοποιηθούν εύκολα µε διαταγές από 

θερµόµετρα και υγρόµετρα.  

 

1.11. ΜΕΤΡΑ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΜΕΙΩΣΗ  ΤΗΣ  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ  

Η αύξηση της κυκλοφορίας του αέρα είναι ένα σηµαντικό µέτρο  

που πρέπει να παίρνεται  κατά  τη θερµή περίοδο. Η κυκλοφορία του 

αέρα µπορεί  να βελτιωθεί µε δύο τρόπους : 

Άνοιγµα των πλευρών του στάβλου, όπου είναι δυνατόν. Στους 

στάβλους που είναι κατασκευασµένοι από µπετόν , το µόνο που µπορεί  

να γίνει είναι  να ανοιχτούν όλα τα παράθυρα. Στους στάβλους όµως 

που είναι κατασκευασµένοι από µεταλλικά φύλλα, µπορούν να α-

φαιρούνται τα πλευρικά φύλλα και στη θέση τους να µπαίνει συρµάτινο 

πλέγµα .  
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Τοποθέτηση ανεµιστήρων στην οροφή του στάβλου. Στους  

στάβλους που  δεν ανοίγουν  πλευρικά χρειάζονται πρόσθετοι  

ανεµιστήρες.  

Εάν τα ζώα διατηρούνται στο ύπαιθρο ,  θα πρέπει να υπάρχουν 

σκιαζόµενα µέρη όπου θα  µπορούν να καταφεύγουν τις καφτές ώρες της  

ηµέρας. Τα δένδρα, αν  υπάρχουν, αποτελούν ένα  άριστο φυσικό µέσο  

σκίασης. Αν δεν υπάρχουν δένδρα, τότε θα πρέπει να κατασκευάζονται 

πρόχειρα στέγαστρα µε δίχτυ σκίασης ή  άλλο υλικό .  

Για τις αγελάδες που διατηρούνται στο στάβλο, ένα ακόµα µέτρο  

που µπορεί να µειώσει πολύ το θερµικό στρεσάρισµα  των ζώων είναι η  

υδρονέφωση.  Με τη  µέθοδο αυτή,  τα ζώα ψεκάζονται µε νερό :  από 

µπεκ που τοποθετούνται  πάνω από τις ταΐστρες: Τα µπεκ θα  πρέπει να  

είναι τοποθετηµένα κατά τρόπο που να µη βρέχεται η τροφή των ζώων.  

Το δάπεδο στο χώρο της υδρονέφωσης θα πρέπει να είναι κατά 

προτίµηση από µπετόν ώστε όταν τα ζώα ξαπλώνουν να µη βρίσκονται 

σε λάσπη που αυξάνει τις µαστίτιδες . Επίσης , η λειτουργία της 

υδρονέφωσης θα πρέπει  να ρυθµίζεται  από χρονοδιακόπτη  µε διακοπές 

τέτοιες ώστε να µην  στάζει νερό από τους µαστούς των αγελάδων. Η 

υδρονέφωση ενεργοποιείται  στις ζεστές  ώρες, παρακολουθούνται  τα  

ζώα και αν  στάζουν οι µαστοί τους µειώνεται η διάρκεια της .  

 

1.12. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ  ΤΗΣ  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ  ΣΤΙΣ  ΑΓΕΛΑ∆ΕΣ  

Οι παρατηρήσεις  για  την κακή επίδραση της υψηλής ακτινοβολίας  

του ηλίου στα βοοειδή  έγιναν αντικείµενο έρευνας  στις Η .Π.Α . Έτσι 

είναι τώρα γνωστό  ότι οι υψηλές ακτινοβολίες του ηλίου,  κατά το 

θέρος,  έχουν δυσµενή επίδραση στα ζώα , που εκδηλώνεται µε µείωση  

της παραγόµενης  θερµότητας από αυτά.  

Κατά κανόνα  ένα επίπεδο  ακτινοβολίας 500 Kcal/hr " m σε  

θερµοκρασία του αέρα 21° C, προκαλεί  ένα stress θερµοκρασίας 

ισοδύναµο εκείνου που προκαλεί  αύξηση της θερµοκρασίας  του αέρα  

κατά 5,6° C. 

Η περισσότερο ευαίσθητη φυλή αγελάδας φαίνεται ότι είναι η 

Holstein.  
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1.13. Η  ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ  ΤΟΥ  ΘΟΡΥΒΟΥ  ΣΤΑ  ΒΟΟΕΙ∆Η  

Τα περιορισµένα , ακόµα, πειραµατικά δεδοµένα για την επίδραση 

του θορύβου στα βοοειδή, δεν επιτρέπουν  τη σίγουρη  εξαγωγή  

συµπερασµάτων . Φαίνεται όµως , από σχετικά πειράµατα  των Casaday 

και Lehmann, ότι οι απότοµοι θόρυβοι (sonic booms) δεν  έχουν  

σηµαντική  επίδραση  στα  βοοειδή .  

Όσον αφορά τους συνεχείς θορύβους  σε παχυνόµενα βοοειδή, 

πολλοί  ερευνητές  συµφωνούν ότι τα  75 dB, έχουν ευµενέστερη  

επίδραση από τα 100 dB, τόσο στην αύξηση του βάρους όσο και στο 

συντελεστή εκµεταλλεύσεως της τροφής.  

 

1.14. ΦΩΣ  ΚΑΙ  ΦΩΤΙΣΜΟΣ  

Το φως  θεωρείται απαραίτητο για  τα  ζώα και τους σταβλίτες.  

Προτιµάται ο φυσικός φωτισµός αλλά  δεν  αρκεί τουλάχιστο  για µερικές 

εργασίες που γίνονται νωρίς το πρωί ή αργά  το  απόγευµα.  

Στις  Ελληνικές κλιµατικές συνθήκες,  για λόγους αερισµού, 

δίνονται πολύ µεγάλα ανοίγµατα φωτισµού κυρίως προς  τη νότια 

πλευρά του κτιρίου, όπου συνιστώνται συνεχόµενα κατά µήκος  

ανοίγµατα  .  

 

1.15. ΜΟΛΥΝΣΕΙΣ  ΤΩΝ  ΒΟΟΕΙ∆ΩΝ  ΠΟΥ  ΕΠΙ∆ΡΟΥΝ  ΑΡΝΗΤΙΚΑ   

ΣΤΗΝ  ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ  

 

Τα βασικά προβλήµατα που εµφανίζονται σε µονάδες γαλακτο-

παραγωγών αγελάδων, και που επηρεάζουν αρνητικά την οικονοµική α-

πόδοση της µονάδας και πολλές φορές αποτελούν αίτια  πρόωρης  

θανάτωσης, είναι κυρίως προβλήµατα γονιµότητας,  προβλήµατα 

µαστίτιδας και προβλήµατα  στα  άκρα.   

Η µαστίτιδα αποτελεί φλεγµονή του µαστικού αδένα. Οι τύποι  της. 

µαστίτιδας  είναι  η  κλινική  µαστίτιδα  και  η ηποκλινική µαστίτιδα .  

Η εµφάνιση της νόσου γίνεται  είτε:  

Μέσω της µετάδοσης παθογόνων µικροοργανισµών από αγελάδα  

σε αγελάδα κυρίως κατά τη διάρκεια του αρµέγµατος (κυρίως από Sta-
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phylococcus aureus και Streptococcus agalactiae). Η σωστή  και η  

υγιεινή  πρακτική  αρµέγµατος  µπορεί να  την περιορίσει  κατά  50%. 

Μέσω της αλληλεπίδρασης περιβάλλοντος  και παθογόνων µικροορ-

γανισµών (κυρίως από Escherichia coli,  Streptococcus dysgalactiae και 

Streptococcus uberis). 

Ο πρώτος  παράγοντας εµφάνισης της  µαστίτιδας είναι  το ίδιο το  

ζώο . Ενδεικτικά,  αυξηµένος κίνδυνος εµφάνισης µαστίτιδας,  

παρουσιάζεται όταν  η γαλακτοπαραγωγή είναι υψηλή, όταν  δεν είναι 

καλή η διαµόρφωση του µαστού και υπάρχει ενδεχοµένως κάποιος  

τραυµατισµός του. Επίσης εξαρτάται από  την ηλικία και το στάδιο της 

γαλακτοπαραγωγής. Αγελάδες µεγάλης ηλικίας καθώς και αγελάδες  που 

βρίσκονται σε ξηρά περίοδο ή στην αρχή  της γαλακτοπαραγωγής, έχουν 

αυξηµένο  ποσοστό  εµφάνισης  µαστίτιδας .  

Ένας δεύτερος παράγοντας εµφάνισης είναι το  περιβάλλον, όπως , 

η διαδικασία του αρµέγµατος , ο σταβλισµός, η διατροφή , η εποχή και η 

διαχείριση των αγελάδων κατά τη  ξηρά  περίοδο.  

 Η βελτίωση των συνθηκών σταβλισµού των αγελάδων, παίζει  

σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη της µαστίτιδας. Ο σταβλισµός των ζώων 

µπορεί να είναι , καθοριστικής σηµασίας για την εµφάνιση της  

µαστίτιδας, ειδικά όταν γίνεται σε χώρους που δεν στραγγίζουν καλά,  

µε µεγάλη πυκνότητα ζώων και στους οποίους επικρατεί υγρασία και 

λάσπη .  

Ένας πολύ βασικός παράγοντας πρόληψης της µαστίτιδας αποτελεί  

η ισορροπηµένη διατροφή των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής και η  

χρήση πρώτων υλών  καλής ποιότητας. ∆ιατροφή ελλιπής σε σελήνιο ,  

χαλκό , ψευδάργυρο  και στις βιταµίνες Α και Ε , προϊδεάζει  την  

εµφάνιση της µαστίτιδας . Επίσης , πρέπει  η διατροφή σε όλα τα στάδια  

ανάπτυξης της αγελάδας να εξασφαλίζει την υγεία του ζώου και να 

αποτρέπει  την  εµφάνιση µεταβολικών νόσων πριν και µετά τον τοκετό.  

Το σιτηρέσιο πρέπει  να καλύπτει τις θρεπτικές  ανάγκες της  αγελάδας  

γαλακτοπαραγωγής  σε κάθε στάδιο , αποσκοπώντας στη σωστή 

λειτουργία του πεπτικού συστήµατος .  
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Για την πρόληψη της µαστίτιδας επίσης   πρέπει να επιτυγχάνεται  

άριστη  λειτουργία  του ήπατος καθώς και αποφυγή παραγωγής τοξινών 

στο παχύ έντερο .  

 Κατά την ξηρά περίοδο να αποφεύγεται η χρήση µεγάλων  

ποσοτήτων  δηµητριακών  καρπών.  Κατά τη  γαλακτική  περίοδο το  

χορηγούµενο σιτηρέσιο να περιέχει το κατάλληλο ποσοστό χονδροειδών  

ζωοτροφών για την  πρόκληση της διέγερσης του µηρυκασµού. Η  

χορήγηση των συµπυκνωµένων ζωοτροφών να  γίνεται σε περισσότερα 

γεύµατα και να  µη  γίνεται  λεπτή άλεσή τους. 

Η οικονοµική ζηµιά από τη  µαστίτιδα υπολογίζεται  ότι  είναι  

περίπου 50-75 EURO ανά αγελάδα ετησίως, εξαιτίας της µειωµένης 

γαλακτοπαραγωγής, του κόστους θεραπείας και της χαµηλής ποιότητας 

γάλακτος .  

 

1.15.1.  Η  νόσος  του  Χολσταϊν  

Κατά τόπους είναι  γνωστή και µε  άλλες ονοµασίες , δηµιουργεί 

αρκετά  σοβαρές καταστάσεις στα  ζώα  που προσβάλλει.  Έγκειται σε 

αποστήµατα και µπορεί να µεταδοθεί και µέσω εντόµων. Προσβάλλει 

ένα ή περισσότερα  τεταρτηµόρια του  µαστού , τα οποία αµέσως 

θερµαίνονται, διογκώνονται και σχεδόν  καταστρέφονται.  Η  ασθένεια 

εµφανίζεται  σε  νεαρά µοσχάρια  ή  σε  αγελάδες που διανύουν  την  ξηρή 

περίοδό τους, ειδικά αν  βρίσκονται σε ελεύθερα  βοσκοτόπια .  

 

1.15.2.  Ελαφρές  ασθένειες  

 Υπάρχουν κι  ασθένειες που δεν αποδίδονται  σε µολύνσεις,  όπως 

π.χ.  ένα  απλό κρυολόγηµα.  Το χαρακτηριστικό  τους σύµπτωµα  είναι 

ελαφρό κοκκίνισµα  κι ελαφρά  σκλήρυνση. Η αντιµετώπιση της 

κατάστασης αυτής  δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολη , µπορούµε να 

παρέµβουµε κι εµείς οι ίδιοι µε ειδικές απλές αλοιφές, οι οποίες 

εφαρµόζονται εξωτερικά και πρέπει να  συνοδεύονται από ένα καλό  

µασάζ .  
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1.15.3.  Τραυµατισµοί  των  µαστών  

 Σηµαντικό ρόλο  παίζουν  και τραυµατισµοί των µαστών , οι οποίοι  

συνήθως προκαλούνται από  αγκαθωτά τραύµατα ή από άλλους 

απρόβλεπτους  λόγους, βασική αιτία των οποίων αποτελούν συνήθως οι  

στενοί χώροι πρόσδεσης στο στάβλο. Το πιο ευαίσθητο και συχνά  

προσβαλλόµενο σηµείο είναι οι θηλές και δεν είναι λίγες οι  φορές που 

ο τραυµατισµός  δεν είναι  επιφανειακός κι απαιτείται  χειρουργική  

επέµβαση . Μέχρι να αποκατασταθεί η πληγή, το άρµεγµα είναι  

πραγµατικό βάσανο, τόσο  για τον αρµεχτή όσο και  το  ζώο. Η  πρόληψη 

των ασθενειών του  µαστού έγκειται κυρίως στη φροντίδα  κατά το 

άρµεγµα . Στο άρµεγµα µε  το χέρι , πρέπει τα χέρια του αρµεχτή και οι 

µαστοί του ζώου να είναι πεντακάθαρα. Στα µεγαλύτερα βουστάσια, οι 

µαστοπάθειες  προκαλούνται ως επί  το πλείστον από  ελαττωµατικές 

µηχανές αρµέγµατος.   

Υπάρχουν επίσης και ειδικά µηχανήµατα ελέγχου, τα οποία  

ανιχνεύουν ενδεχόµενες παθήσεις των  µαστών , προκειµένου να  

προβούµε όσο το δυνατόν νωρίτερα στη θεραπεία τους. Η απλούστερη  

µέθοδος ανίχνευσης , είναι ένα απλό καρτελάκι µε τέσσερις θέσεις 

εµποτισµένες µε ειδικές  ουσίες - δείκτες, στις οποίες αρµέγουµε από 

µια ακτίνα γάλακτος  στην καθεµία . Ένα  άλλο και µάλιστα σαφέστερο  

τεστ, είναι  αυτό  που  έχει ειδικά  σωληνάρια µε υγρό δεικτών . Μια  άλλη 

έγκυρη  µέθοδος  είναι η  µέτρηση  της περιεκτικότητας  του γάλακτος  σε 

κύτταρα , κατά τον  έλεγχο απόδοσης.  

Το σηµαντικότερο απ ' όλα είναι  η τήρηση των συνθηκών υγιεινής 

κατά το άρµεγµα και η αποφυγή σφαλµάτων στην τεχνική του 

αρµέγµατος . Σε τελική ανάλυση, θέλουµε τα ζώα µας να είναι γερά και 

υγιή , µε υψηλή απόδοση , ενώ ας έχουµε υπόψη µας , ότι το προϊόν που 

παράγουν είναι  πολύτιµο κι  εξαιρετικά ευαίσθητο (Σχ .4 και 5). 
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Σχ.4: Οι µαστοί της αγελάδας (εγκάρσια τοµή των δύο οπίσθιων µαστών). 1,αναρτήρας σύνδεσµος* 

2,µαστικός αδένας· 3,γαλακτοφόροι πόροι· 4,γαλακτοφόρος κόλπος· 5,θηλαίος πόρος* 6,θηλή* 
.7,µεσοµάστια αύλακα* 8,δέρµα* '9,µαστικός αδένας* 10,έξω πέταλο µαστικής περιτονίας* 11,έσω 

πέταλο µαστικής περιτονίας* 12,µαστικό λεµφογάγγλιο'. (R.Barone, 1976). 

 
Σχ.5: Οι µαστοί της αγελάδας (επιµήκης τοµή των δύο αριστερών µαστών). 1,οπισθοµαστικός λιπώδης 
ιστός: 2,µαστικός αδένας: 3, γαλακτοφόρος κόλπος: 4,πρόσθιες θηλές: 5,θηλαίος πόρος: 6,οπίσθιες 
θηλές: 7,γαλακτοφόρος κόλπος: 8, γαλακτοφόροι πόροι: 9,µαστική περιτονία: 10,δέρµα: 11,µαστικές 

αρτηρίες και φλέβες: 12,µαστικά λεµφογάγγλια. (R.Barone, 1978). 
 

 

 

 

 

1.16. ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ  ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ  ΤΩΝ  ΑΓΕΛΑ∆ΩΝ: ΑΛΚΑΛΩΣΗ  

ΚΑΙ  ΟΞΕΩΣΗ  ΤΗΣ  ΚΟΙΛΙΑΣ ,  ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ  ΗΝΥΣΤΡΟΥ  
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Οι αγελάδες υψηλής γαλακτοπαραγωγής µπορούν να παράγουν  

αρκετό γάλα µόνο κάτω από άριστες συνθήκες διατροφής.  Όταν δεν  

τρέφονται µε ένα καλά µελετηµένο σιτηρέσιο και δεν λαµβάνονται τα  

απαραίτητα προφυλακτικά µέτρα ελέγχου  των  ασθενειών,  τότε τα ζώα 

παράγουν λιγότερο γάλα και ποτέ δεν φτάνουν τη µέγιστη δυνατότητα 

της γαλακτοπαραγωγής τους. Με λίγα  λόγια , οι µεταβολικές  ανωµαλίες 

και η χαµηλή γαλακτοπαραγωγή έχουν τις ρίζες τους στην κακή 

διατροφή και κάθε κτηνοτρόφος µπορεί  να  κάνει πολλά για την α-

ποφυγής τους.  

 

 

 

 

1.16.1.  Μειωµένη  γαλακτοπαραγωγή  

Οι διαταραχές στη  λειτουργία της µεγάλης κοιλιάς µπορεί να 

προκαλέσουν σηµαντικά προβλήµατα στην αγελάδα. Εάν το  πεπτικό  

σύστηµα  δε  λειτουργεί  φυσιολογικά, τότε το ζώο θα νοιώθει άβολα ή 

άρρωστο . Η κατάσταση αυτή θα είναι σε βάρος της γαλακτοπαραγωγής 

και της περιεκτικότητας  του γάλακτος σε λίπος. Γι ' αυτό πρέπει ο  

κτηνοτρόφος να κάνει τα πάντα, έτσι ώστε να διατηρεί τη διαδικασία 

της πέψης των ζώων σε αρίστη κατάσταση.  

Καλή πέψη στις αγελάδες σηµαίνει πως  τα διάφορα συστατικά της  

τροφής διασπώνται σε τέτοιο βαθµό ώστε οι τελικές  θρεπτικές  ύλες να 

µπορούν να απορροφηθούν, περνώντας  στα  αιµοφόρα  αγγεία, και µετά 

να µεταφερθούν σε εκείνες τις περιοχές (όργανα) του σώµατος, στις  

οποίες είναι απαραίτητες  για  την  αναπνοή,  την κυκλοφορία του 

αίµατος, την κίνηση  καθώς και για την παραγωγή του γάλακτος. 

 

 

 

 

1.16.2.  ΑΛΚΑΛΩΣΗ   ΤΗΣ  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΚΟΙΛΙΑΣ  

Υπερβολική διατροφή των αγελάδων (αλλά και των αιγοπροβάτων) 

µε συµπυκνωµένες  τροφές (φυράµατα) που περιέχουν  µεγάλες  
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ποσότητες πρωτεϊνών και χαµηλή ποσότητα ενέργειας, µπορεί να  

προκαλέσει αλκάλωση της µεγάλης  κοιλίας (αλκαλική  κοιλία).  

Αγελάδες µε αλκαλική κοιλιά, θα παρουσιάζουν τυπικά µια έλ-

λειψη όρεξης , θα έχουν ελαττωµένη γαλακτοπαραγωγή και  θα έχουν 

δύσοσµη διάρροια .  

∆ιατροφή  µε νεαρή χλόη λιβαδιών  (γρασίδια), υπερβολική 

ποσότητα σόγιας, καθώς και χορήγηση χαλασµένων ζωοτροφών (µου-

χλιασµένες κ.λπ.),  µπορεί να προκαλέσουν δυσπεψία και να  σκοτώσουν 

τα  ωφέλιµα για την  πέψη βακτήρια  και  τα πρωτόζωα που βρίσκονται  

στη  µεγάλη κοιλία .  Στις περιπτώσεις  αυτές δε γίνεται δέσµευση της 

παραγόµενης αµµωνίας από τη µικροχλωρίδα της µεγάλης κοιλιάς και η  

αµµωνία περνώντας  στο αίµα µπορεί να προκαλέσει ερεθισµό στο 

συκώτι. Οταν προκαλείται η πεπτική αυτή διαταραχή έχουµε οξύτητα 

της κοιλιάς, δηλαδή η αλκάλωση των  γαστρικών  υγρών  στην  κοιλία  έχει  

υπερβολικά  υψηλές  τιµές. Αυτές   οι τιµές  οξύτητας εκφράζονται µε την  

κλίµακα του pH. To pH στη µεγάλη κοιλία στις περιπτώσεις αυτές είναι 

πάνω  από  7,2.  

Οι συνέπειες της αλκάλωσης είναι πολύ σοβαρές: Η µεγάλη κοιλία  

θα αρχίσει να παράγει αφρό και αρχίζει να γίνεται ευδιάκριτο το φού-

σκωµα της κοιλιάς του ζώου , καταλήγοντας και σε ανεπαρκή παραγωγή  

σάλιου (η κανονική  παραγωγή σάλιου είναι 100 περίπου λίτρα την  

ηµέρα). Οι συνέπειες  της  κατάστασης  αυτής είναι:  

Όσον αφορά την αγελάδα:  χαµηλή παραγωγή  γάλακτος  

 

 

 

1.16.3.  ΟΞΕΩΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕΓΑΛΗΣ  ΚΟΙΛΙΑΣ  

Είναι αποτέλεσµα της χορήγησης µεγάλων ποσοτήτων συµπυκνω-

µένων ζωοτροφών (φυράµατα) µε υψηλή συµµετοχή δηµητριακών 

(καλαµπόκι, σιτάρι  κ.λπ .) και κυρίως  όταν αυτά δίνονται προ της 

χορήγησης των  σανών ή  της βοσκής . Ακόµα και όταν δίνονται  χαµηλής  

ποιότητας και δύσπεπτες χονδροειδείς  τροφές.  

Οι καρποί των φυραµάτων ζηµώνονται  στη µεγάλη κοιλία  και 

παράγουν τα  λεγόµενα  λιπαρά οξέα (οξικό,  προπιονικό , βουτυρικό) σε  
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µεγάλες ποσότητες, οπότε αυτά δεν προφταίνουν να απορριφθούν από 

το βλεννογόνο  της εσωτερικής επιφάνειας της µεγάλης κοιλίας µέσα 

στα αιµοφόρα αγγεία, αρκετά γρήγορα και έτσι συσσωρεύονται στη  

µεγάλη κοιλία .  

Αυτή η συγκέντρωση οξέων  προκαλεί δυσπεψία και προβλήµατα 

ανορεξίας.  Οι αγελάδες παρουσιάζουν τότε µικρότερη  συγκέντρωση 

λίπους στο  γάλα.  Η οξέωση της µεγάλης κοιλίας  θεωρείται ο  

σηµαντικότερος παράγοντας που προκαλεί τη στροφή ή τη µετατόπιση  

του ηνύστρου , για  την οποία  θα µιλήσουµε παρακάτω.  

Η συσσώρευση οξέων στη µεγάλη κοιλία,  µε αποτέλεσµα το pH να  

πέφτει χαµηλότερα του 5,5, προκαλεί ζηµιά στο βλεννογόνο  αυτής . 

Αυτό επιτρέπει στα βακτήρια και τους µύκητες της κοιλίας να 

«περάσουν» µέσα στα αιµοφόρα αγγεία µε συνέπεια να προκαλούνται 

µολύνσεις στο συκώτι, στις βαλβίδες της καρδιάς, στις αρθρώσεις και  

στα  νεφρά.  

Οι συνέπειες της  οξέωσης  

Για τις αγελάδες:  

-  Μείωση  της γαλακτοπαραγωγής·  

-  Μείωσης της λιποπεριεκτικότητας .  

    

 

 

 

1.16.4.  ΣΤΡΟΦΗ   Ή   ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ  ΤΟΥ  ΗΝΥΣΤΡΟΥ  

Η οξέωση της µεγάλης κοιλιάς είναι µιά από τις πιo συνηθισµένες 

αιτίες για τη  µετατόπιση του ηνύστρου. Αυτό  σηµαίνει ότι το ήνυστρο  

στρέφεται προς τα αριστερά ή προς τα  δεξιά από την κανονική του 

θέση . Τότε το ήνυστρο γεµίζει µε αέρια και ο όγκος της κοιλιάς  

µεγαλώνει. Αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό,  όταν κτυπάµε απαλά  την  

αγελάδα στο αριστερό της µέρος και ακούµε έναν βροντώδη ήχο . Το 

φούσκωµα γίνεται  αντιληπτό και στον αριστερό λαγώνα . Στην 

περίπτωση αυτή πρέπει  να καλείται ο κτηνίατρος για να εξετάσει την  

αγελάδα .  
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Η µετατόπιση του ηνύστρου συµβαίνει  συνήθως στις πρώτες 6 

εβδοµάδες µετά τον τοκετό. Οταν µπλοκαριστεί η πεπτική λειτουργία,  

εξαιτίας της στροφής ή µετατόπισης του ηνύστρου, τότε το ζώο χάνει  

την όρεξή του και  πέφτει η γαλακτοπαραγωγή του. Πολλές φορές 

στέκεται µε  καµπυλωµένο  το πίσω  µέρος της  ράχης του (Url ich Daniel 

2001).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  2ο  

 

2.1. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΗΣ  ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΤΩΝ  

ΠΡΟΒΑΤΩΝ  

 

Κανονικά αµέσως µετά την αποβολή του πλακούντα και κάτω  από 

την επίδραση της  προλακτίνης τα  επιθηλιακά κύτταρα των 

αδενοκυψελίδων  του  µαστού αρχίζουν να εκκρίνουν  γάλα. ∆εν είναι 

σπάνιο όµως να παρατηρηθεί έναρξη της  γαλακτοπαραγωγής και λίγες 

ήµερες  πριν  από  τον τοκετό. Αυτό συµβαίνει στις προβατίνες πού 

δέχονται να  θηλαστούν από  αρνιά άλλων  προβατίνων  του ποιµνίου ή να 

αρµεχτούν .  

 Κατά τις πρώτες 2 έως 4 ήµερες µετά τον τοκετό παράγεται το  

πρωτόγαλα και στη συνέχεια αρχίζει ή παραγωγή κανονικού γάλακτος . 

Ή ποσότητα γάλατος πού παράγεται κάθε ήµερα παρουσιάζει κατά τη  

διάρκεια της γαλακτικής περιόδου διακυµάνσεις ανάλογες µε αυτές πού 

παρατηρούνται στις αγελάδες. Έτσι, ή γαλακτοπαραγωγή αυξάνει από 

τον  τοκετό µέχρι  την  3η ή 5η  βδοµάδα  της γαλακτικής περιόδου,  

σταθεροποιείται για ένα χρονικό διάστηµα και στη συνέχεια µειώνεται,  

οµαλά .ή όχι, µέχρι  τη στείρευση ! Οι  χαµηλής  γαλακτοπαραγωγικής 

ικανότητας προβατίνες φτάνουν στο µέγιστο της γαλακτοπαραγωγής 

νωρίτερα από  αυτές  πού παράγουν πολύ γάλα ( Izquierdo Primo και 

συνεργ., 1969). Ό  δείκτης εµµονής ποικίλλει από προβατίνα σε  

προβατίνα , αλλά και από τη µία γαλακτική περίοδο στην  άλλη, σε 

συνάρτηση µε  το  γενετικό δυναµικό  και  τη διατροφή .  

Η διάρκεια τής γαλακτικής περιόδου είναι, σε σύγκριση µε τις 

αγελάδες, µικρή.  Στις κρεοπαραγωγές , τις κρεοπαραγωγές- 

εριοπαράγωγές και τις εριοπαραγωγές προβατίνες, πού δεν αρµέγονται , 

ή γαλακτική  περίοδος διαρκεί πρακτικά όσο και ή περίοδος γαλουχίας.  

Λίγες ήµερες µετά τον απογαλακτισµό των αρνιών ή ταυτόχρονα µε 

αυτόν, ή γαλακτοπαραγωγή στερεύει. σε συνάρτηση µε το  σύστηµα 

εκτροφής πού εφαρµόζεται,  ή  διάρκεια τής  γαλακτικής  περιόδου  

κυµαίνεται από 60 έως 110 ήµερες  περίπου.  
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2.2.  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΟΥ  ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ   ΤΗ  

ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  ΣΤΑ  ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΑ  

 

Μεταξύ των  παραγόντων πού  επηρεάζουν τη  γαλακτοπαραγωγική  

ικανότητα σπουδαιότεροι είναι οι  παρακάτω:  

Αριθµός  γαλουχούµενων  αρνιών: σε ένα ποίµνιο αποτελούµενο 

από ζώα της ίδιας φυλής , οι προβατίνες πού γαλουχούν 2 αρνιά δίνουν  

κατά την περίοδο της γαλουχίας 37% περισσότερο γάλα  από ό,τι  

εκείνες πού γαλουχούν µόνον ένα.  Επίσης,  αυτές  πού γαλουχούν  

δίδυµα, φτάνουν στο  µέγιστο  της γαλακτοπαραγωγής την 3η εβδοµάδα  

της γαλακτικής περιόδου. Η γαλουχία περισσότερων από 2 αρνιών δεν 

προκαλεί µεγαλύτερη αύξηση της γαλακτοπαραγωγής (Wallace, 1948). 

Προβατίνες όµως πού γαλουχούν ένα µόνο αρνί, είναι δυνατό να  

δώσουν 40% λιγότερο γάλα από ό ,τι τους επιτρέπει το γενετικό τους 

δυναµικό.  Η  παρατηρούµενη αύξηση  τής  γαλακτοπαραγωγής  οφείλεται 

στο ότι τα δίδυµα αρνιά µη ικανοποιώντας τελείως τις θρεπτικές  τους 

ανάγκες, θηλάζουν περισσότερες φορές  κατά 24ωρο. Έτσι,  ο µαστός 

αδειάζει τελείως συχνά  και  παράγει  περισσότερο γάλα.  

Σωµατικό  βάρος  του  αρνιού  στη  γέννηση:   Οι προβατίνες  πού 

γεννούν αρνιά υψηλού σωµατικού βάρους,  παράγουν περισσότερο γάλα . 

Αυτό , για ορισµένους ερευνητές, οφείλεται στις αυξηµένες  θρεπτικές  

ανάγκες του αρνιού,  πού το υποχρεώνουν  να θηλάζει πιο συχνά και να  

αδειάζει τελείως τον µαστό  (Moore, 1965). Άλλοι ερευνητές όµως  

αποδίνουν την παρατηρούµενη αύξηση  της γαλακτοπαραγωγής  στην  

καλύτερη διατροφή  της προβατίνας κατά την κυοφορία. Αυτή έχει ως 

αποτέλεσµα τόσο τη  γέννηση αρνιών µε  υψηλό σωµατικό βάρος , όσο  

και την καλύτερη ανάπτυξη  του αδενώδους παρεγχύµατος του  µαστού.  

Σωµατικό  βάρος  της  προβατίνας: το σωµατικό βάρος  της  

προβατίνας  επηρεάζεται τόσο από τη  γενική  σωµατική ανάπτυξη,  όσο 

και από το βαθµό  παχύνσεώς της. Οι µεγαλόσωµες προβατίνες  

παράγουν περισσότερο γάλα σε σύγκριση προς τις µικρόσωµες. Η  

πάχυνση όµως  έχει  δυσµενή επίδραση στη γαλακτοπαραγωγή.  
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Αριθµός  της  γαλακτικής  περιόδου:  Κατά την 1η γαλακτική 

περίοδο παράγεται  15-20% λιγότερο  γάλα σε σύγκριση µε  την  

ποσότητα πού παράγεται κατά τη 2η .  Η διαφορά είναι πολύ µικρότερη  

µεταξύ 2ης και 3ης.  Μετά την 6η γαλακτική περίοδο παρατηρείται 

µείωση, πού γίνεται πιο έντονη όσο µεγαλώνει η ηλικία της 

προβατίνας . Η χαµηλή γαλακτοπαραγωγή  κατά  την  1η  γαλακτική  

περίοδο οφείλεται στο ότι οι προβατίνες δεν έχουν συµπληρώσει ακόµη 

την ανάπτυξή τους γενικά, καθώς και εκείνη του αδενώδους 

παρεγχύµατος του µαστού ειδικότερα .  Επίσης, συχνά οι  ζυγούρες 

γονιµοποιούνται  στην αρχή ή τα µέσα του φθινοπώρου, έτσι ή κυοφορία  

και το πρώτο στάδιο της γαλακτικής περιόδου συµπίπτουν µε την 

περίοδο όπου οι  δυνατότητες άρτιας διατροφής είναι σχετικά 

περιορισµένες. Η µείωση της γαλακτοπαραγωγής µετά την 6η γαλακτική  

περίοδο οφείλεται σε  εκφυλισµό του αδενώδους παρεγχύµατος .       

∆ιατροφή:  Ικανοποιητική ποσοτικά  και  ποιοτικά  διατροφή κατά  

το τελευταίο στάδιο της κυοφορίας , έχει ευνοϊκή επίδραση στην 

γαλακτοπαραγωγή κατά την  γαλακτική περίοδο  πού ακολουθεί.Ο 

υπερσιτισµός όµως  προκαλεί  το  αντίθετο. Σφάλµατα , ποσοτικής 

φύσεως, στη διατροφή κατά την  κυοφορία,  µπορούν να διορθωθούν  σε  

ό,τι   αφορά τη γαλακτοπαραγωγή,  εάν  µετά τον  τοκετό  οι  προβατίνες  

διατρέφονται κατά  βούληση. Η καµπύλη της  γαλακτοπαραγωγής 

παρουσιάζει ανώµαλες αυξοµειώσεις κατά τη διάρκεια της γαλακτικής 

περιόδου, ανάλογα  µε το  σιτηρέσιο πού χορηγείται. Είναι 

χαρακτηριστική  ή  µείωση της γαλακτοπαραγωγής  των εγχώριων 

προβατίνων  πού παρατηρείται στο τέλος του χειµώνα και η νέα αύξηση  

της µόλις τα ζώα βγουν στη βοσκή στις αρχές της άνοιξης. Επίσης , οι  

εγχώριες προβατίνες  διατηρούν ή όχι  τη γαλακτοπαραγωγή  τους το 

καλοκαίρι, ανάλογα µε το αν υπάρχει ή όχι χλωρή νοµή;  

Προαναφέρθηκε ότι ή χορήγηση συµπληρωµατικού σιτηρεσίου κατά το  

τελευταίο στάδιο της  κυοφορίας , έχει ευνοϊκή επίδραση στην ανάπτυξη 

του µαστού και την κατάσταση της γαλακτοπαραγωγής σε υψηλό  

επίπεδο . Οι θρεπτικές  απαιτήσεις των προβατίνων κατά τούς πρώτους 

δύο µήνες της γαλακτικής περιόδου είναι  2,5-3 φορές ανώτερες από τις  

ανάγκες συντηρήσεως (Coleou, 1963) .Κατά την ίδια περίοδο όµως η 
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όρεξη των προβατίνων είναι µειωµένη (Lambourne, 1955). Αυτά έχουν 

ως αποτέλεσµα το  θρεπτικό  ισοζύγιο  να είναι αρνητικό για την 

προβατίνα . Η  όρεξη επανέρχεται 60 ηµέρες µετά τον τοκετό. Συνεπώς , 

κατά τούς δύο πρώτους µήνες της γαλακτικής περιόδου είναι  αναγκαίο  

να  τρέφονται  οι  προβατίνες µε εύγευστες και πλούσιες σε  θρεπτικά 

στοιχεία  ζωοτροφές,  διαφορετικά  δεν αποδίνουν,  όσο επιτρέπει  το 

γενετικό τους δυναµικό . Η ορθή διατροφή όµως στο στάδιο αυτό είναι  

δύσκολη.  

Αριθµός  αρµεγµάτων  κατά  24ωρο: Οι απογαλακτισµός  των 

αρνιών έχει ως αποτέλεσµα την απότοµη µείωση της 

γαλακτοπαραγωγής των προβατίνων κατά 30% και µερικές φορές  

περισσότερο (Labussiere και  Petrequin, 1969). Αυτό  οφείλεται σε 

νευροορµονική διαταραχή και έλλειψη εκκρίσεως σε αρκετή  ποσότητα 

της  ώκυτοκίνης . Απαιτούνται τουλάχιστον 10 ηµέρες για να επανέλθει ,  

κατά το δυνατό, η ορµονική ισορροπία . Είναι χαρακτηριστικό το  ότι,  

όσο περισσότερο «δεµένη» είναι η προβατίνα µε το αρνί της,  τόσο 

µεγαλύτερη είναι ή µείωση της γαλακτοπαραγωγής . Για να δώσει πολύ 

γάλα κατά το άρµεγµα µία προβατίνα, δεν πρέπει να έχει πολύ αναπτυ-

γµένο το µητρικό φίλτρο (Eyal και  συνεργ.,  1958). Γενικά,  µετά τον 

απογαλακτισµό των  αρνιών ή  γαλακτοπαραγωγή µειώνεται.  Είναι 

δυνατό  να περιορίσουµε τη µείωση αυτή αρµέγοντας τις προβατίνες  3 ή 

4 φορές το 24ωρο.  Αυτό βέβαια µόνο  όταν η τιµή πωλήσεως του  

γάλατος δικαιολογεί την παραπάνω δαπάνη για  εργατικά.  

Γενότυπος: Προαναφέρθηκε ότι υπάρχουν µεγάλες διαφορές σε 

ό,τι  αφορά τη γαλακτοπαραγωγική ικανότητα µεταξύ φυλών . µε 

κατάλληλες διασταυρώσεις είναι  δυνατό να  αυξηθεί ή 

γαλακτοπαραγωγή, τόσο  των προβατίνων πού αρµέγονται , όσο  και  

εκείνων πού  γαλουχούν µόνο.   

 

2.3.  ΕΜΜΟΝΗ  ΣΤΗ  ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ  

Η εµµονή στη γαλακτοπαραγωγή προσδιορίζει τη διάρκεια της 

γαλακτοπεριόδου  και παρουσιάζει µεγάλο ενδιαφέρον  για τις 

γαλακτοπαραγωγικές  εκτροφές ή µικτής  κατεύθυνσης (γάλα  - κρέας) 

εκτροφές, αφού  όπως  αναφέρθηκε πιο πάνω συνδέεται άµεσα  και θετικά  
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µε την παραγόµενη ποσότητα γάλακτος / έτος. Από τους 

σπουδαιότερους  παράγοντες που επηρεάζουν την εµµονή στη  

γαλακτοπαραγωγή είναι:        

Ο  γενότυπος. Φυλές υψηλών αποδόσεων  παρουσιάζουν  

µεγαλύτερη εµµονή  σε σύγκριση µε φυλές χαµηλών αποδόσεων ή 

κρεοπαραγωγικές  φυλές. Ακόµη και µέσα στην ίδια φυλή  υπάρχουν 

άτοµα  που παρουσιάζουν µεγαλύτερη ή µικρότερη  εµµονή  στη  

γαλακτοπαραγωγή.  

Ο  αριθµός  αµνών  που  θηλάζουν . Προβατίνες που θηλάζουν 2 

αµνούς παρουσιάζουν κατά κανόνα µεγαλύτερη εµµονή σε σύγκριση µε  

προβατίνες που  θηλάζουν  έναν αµνό.  

Η  καλή  σωµατική  και  υγιεινή  κατάσταση  της  προβατίνας  

συνδέεται  θετικά µε  την εµµονή στη γαλακτοπαραγωγή.  Η  υπερπάχυνση 

όµως επιδρά δυσµενώς. 

Η  δυνατότητα  µετακίνησης  των  ενεργειακών  αποθεµάτων. Σε 

περίπτωση µη ικανοποίησης των θρεπτικών αναγκών κατά τη  διάρκεια  

της γαλακτοπαραγωγής, προβατίνες που χαρακτηρίζονται από αυτήν 

την ικανότητα  είναι  σε θέση να χρησιµοποιήσουν τα ενεργειακά τους  

αποθέµατα και να  διατηρήσουν έτσι  τη γαλακτοπαραγωγή τους.  

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πολλών ελληνικών κοπαδιών αλλά  

και µεσογειακών των οποίων η παραγωγή γάλακτος κατά τη θερινή  

περίοδο, στη διάρκεια της  οποίας η βλάστηση  συχνά είναι φτωχή και 

ενώ δε χορηγείται  συµπληρωµατική διατροφή , συνεχίζει  να είναι  

ικανοποιητική χάρις στα ενεργειακά  αποθέµατα της χειµερινής 

περιόδου.  

Η  διατροφή.   Η ικανοποιητική ποσοτικά και ποιοτικά  διατροφή  

γενικά, αλλά ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής επιδρά  

ευνοϊκά στην εµµονή .  

Ο  αριθµός  της  γαλακτοπεριόδου .  Οι νεαρές  προβατίνες   

χαρακτηρίζονται από  µικρότερη διάρκεια γαλακτοπεριόδου  σε σχέση µε 

τις ενήλικες προβατίνες.  
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2.4.  ΕΥΚΟΛΙΑ  ΑΜΕΛΞΗΣ: 

Η ιδιότητα αυτή  παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον  στις 

περιπτώσεις µηχανικής άµελξης των προβατίνων. Η ευκολία  άµελξης  

εκτιµάται από  το  χρονικό  διάστηµα το  οποίο απαιτείται  για την  άµελξη 

της  προβατίνας καθώς επίσης από το  χρόνο  που απαιτείται για να 

αµελχθεί η µεγαλύτερη ποσότητα γάλακτος (περίπου 2/3 της συνολικά  

αµελγόµενης ποσότητας).  Και οι  δυο αυτές  παράµετροι  

χαρακτηρίζονται από  υψηλό συντελεστή κληρονοµικότητας πράγµα που 

δείχνει ότι η βελτίωση του χαρακτήρα αυτού επιτυγχάνεται εύκολα  και  

µε επιλογή .  

Ορισµένα µορφολογικά χαρακτηριστικά του µαστού,  όπως 

τοποθέτηση των θηλών , µήκος θηλών, τοποθέτηση του µαστού  

συνδέονται άµεσα  µε την ευκολία  της άµελξης. Βέβαια τα  

χαρακτηριστικά αυτά διαφέρουν ανάλογα µε τον τρόπο  άµελξης 

(µηχανική άµελξη ή άµελξη  µε το  χέρι).  

 

2.5.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

Οι κυριότεροι  παράγοντες που προσδιορίζουν  την ποιότητα του 

γάλακτος καθώς και την απόδοση του σε τυρί είναι: το  ποσοστό  

λιπαρών και αζωτούχων ουσιών. Ποσοστό λίπους γύρω στο 7% και  

ποσοστό αζωτούχων γύρω στο  θεωρούνται ικανοποιητικά .  

 

2.6. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  ΣΕ  ΕΠΙΠΕ∆Ο  

ΠΟΙΜΝΙΟΥ  

Τον  προβατοτρόφο  εκείνο που τον ενδιαφέρει  κυρίως είναι η  

εµπορεύσιµη ποσότητα γάλακτος συνολικά ανά έτος, δηλαδή η 

παραγόµενη ποσότητα γάλακτος  µετά  τον αποθηλασµό των  αµνών.  

Από τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγόµενη ποσότητα 

γάλακτος / προβατίνα / έτος άλλοι επηρεάζουν άµεσα και άλλοι έµµεσα 

την εµπορεύσιµη γαλακτοπαραγωγή ενός κοπαδιού.  Λαµβάνοντας 

υπόψη ότι το κοπάδι  ζει και παράγει µέσα σε ένα συγκεκριµένο φυσικό  

περιβάλλον  και  µ ' ένα  συγκεκριµένο τρόπο διαχείρισης µπορούµε να  
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πούµε ότι  τελικά οι κυριότεροι  παράγοντες που επηρεάζουν τη  

γαλακτοπαραγωγή του είναι:   

• Η φυλή: Ως γνωστόν  υπάρχουν φυλές υψηλών µετρίων ή χαµηλών  

αποδόσεων.   

• Η περιοχή:  δια µέσου των φυσικών  πηγών διατροφής  που  

διαθέτει.  

• που συνδέονται µε  τις εδαφοκλιµατολογικές  συνθήκες της  

περιοχής .  

• Το σύστηµα εκτροφής που επηρεάζει  άµεσα  τον τρόπο  

διαχείρισης του κοπαδιού.    

• Η διάρκεια της  αµελκτικής περιόδου και ο αριθµός  

αµέλξεων/24ωρο .  

• Η εποχή τοκετών. Συνδέεται µε  τη διάρκεια της αµελκτικής  

περιόδου καθώς και  µε το γεγονός σε ποια εποχή (ευνοϊκή ή  

δυσµενής) πραγµατοποιείται  η  γαλακτοπαραγωγή.  

• Η χρονιά δια  µέσου των  κλιµατικών  συνθηκών και της βλάστησης  

που επικρατούν.  

• Η ηλικία  των ζώων που συνθέτουν το  κοπάδι  δια  µέσου  του  

• αριθµού της γαλακτοπεριόδου .  

• Ο χρόνος θηλασµού  που  έχει άµεση  σχέση µε τη διάρκεια  της  

αµελκτικής περιόδου .  

• Η υγιεινή  και  φυσική  κατάσταση  των ζώων του κοπαδιού.  

Θα πρέπει όµως να τονίσουµε εδώ ότι οι παράγοντες που έχουν 

σχέση µε το περιβάλλον δεν αφορούν  τις εντατικές εκτροφές των 

οποίων τα ζώα είναι ενσταβλισµένα όλη τη χρονιά και η διατροφή τους 

δεν  εξαρτάται καθόλου από  τη φυσική βλάστηση.  

  

2.7.  Ο  ΜΑΣΤΟΣ  

Ο µαστός της προβατίνας αποτελείται από δύο ηµιµόρια, καθένα 

από τα οποία αποτελεί ξεχωριστό µαστικό αδένα. Περιβάλλονται από το 

δέρµα (λεπτό, ελαστικό, λιπαρό καλυπτόµενο από τρίχες λεπτές) και  

καταλαµβάνουν τη βουβωνική χώρα του σώµατος. Κάθε  µαστικός  

αδένας φέρει ιδιαίτερη θηλή στο άκρο της οποίας και στο µέσο περίπου  
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αυτού βρίσκεται η οπή της θηλής. Οι θηλές είναι µικρές και  φέρονται 

συνήθως προς τα πλάγια και σπάνια προς τα κάτω.  Από την οπή της 

κάθε θηλής, ξεκινάει ο θηλαίος  πόρος  ο οποίος, στο κάτω  άκρο  του 

φέρει σφικτήρα από  λείες µυϊκές ίνες, ενώ στο άνω άκρο του φέρει  

πτυχές . Ο  σφιγκτήρας και οι πτυχές του θηλαίου πόρου εµποδίζουν  την 

έξοδο  του γάλακτος  και την είσοδο  των µικροοργανισµών.  Στη συνέχεια 

του θηλαίου πόρου βρίσκεται ο επιµήκης κόλπος της θηλής και αµέσως 

µετά ο γαλακτοφόρος κόλπος.  Από  το γαλακτοφόρο κόλπο  ξεκινούν οι 

γαλακτοφόροι πόροι  οι οποίοι διακλαδιζόµενοι συνέχεια  µέσα  στο 

λιπώδη και συνδετικό  ιστό του µαστικού σώµατος σε  αγωγούς 

µικρότερης διαµέτρου και καταλήγουν σε  µικρές σφαιροειδείς  

διευρύνσεις  που ονοµάζονται αδενοκυψελίδες .  Οι  αδενοκυψελίδες  

αποτελούν τις εκκριτικές  µονάδες  του µαστού. Εξωτερικά 

περιβάλλονται από µία µεµβράνη ενώ εσωτερικά επενδύονται από ένα 

στρώµα επιθηλιακών   κυττάρων τα οποία παράγουν το γάλα γι '  αυτό και  

καλούνται γαλακτικά  κύτταρα.  

 

2.8.  Η  ΕΚΚΡΙΣΗ  ΤΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

Μετά τη  σύνθεση του στα γαλακτικά κύτταρα  το  γάλα  εκκρίνεται 

στην κοιλότητα των  αδενοκυψελίδων  (άνω µέρος του µαστού). Μια  

ποσότητα  το  γάλακτος αυτού,  το µέγεθος της οποίας  διαφέρει µεταξύ 

των  φυλών  (π.χ.  σηµαντική στην  περίπτωση  της φυλής Σαρδηνίας) 

εγκαταλείπει  την  κοιλότητα των  αδενοκυψελίδων  και  συγκεντρώνεται 

στους γαλακτοφόρους κόλπους-πόρους του µαστού (κάτω µέρος του 

µαστού). Η έξοδος του γάλακτος αυτού γίνεται εύκολα  µε απλή  

αναρρόφηση  (περίπτωση θηλασµού και µηχανικής άµελξης) η  πίεση στο  

επίπεδο  της θηλής  (περίπτωση  άµελξης µε  το  χέρι).  

Ωστόσο  όµως οι «µηχανικές  αυτές επιδράσεις» δεν είναι ικανές να  

προκαλέσουν και τη  λήψη του υπόλοιπου  γάλακτος  που βρίσκεται στις 

αδενοκυψελίδες . Για  την εκροή αυτού του γάλακτος είναι απαραίτητο  

να  λειτουργήσει  ένας νευρο-ορµονικός µηχανισµός  ο  οποίος τίθεται σε  

λειτουργία από ερεθίσµατα που ξεκινούν από τη θηλή του µαστού  

(θηλασµός, άµελξη µε το χέρι , τοποθέτηση των κυπέλλων  κατά τη 

µηχανική άµελξη) ή από ερεθίσµατα τα οποία εισέρχονται από τα 
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αισθητήρια όργανα,  αφού βέβαια έχει προηγηθεί εξάρτηση  αυτών µε  

την άµελξη ή τον θηλασµό. Τα ερεθίσµατα αυτά φθάνουν στο κεντρικό 

νευρικό σύστηµα και συγκεκριµένα στον υποθάλαµο και τον οπίσθιο 

λοβό της  υπόφυσης και προκαλούν  την έκκριση της  ορµόνης  

ωκυτοκίνης. Η ορµόνη αυτή δια µέσου της κυκλοφορίας του αίµατος 

καταφθάνει γρήγορα  (σε 30 δευτερόλεπτα) στο µαστό όπου προκαλεί  

σύσπαση των µυοεπιθυλιακών κυττάρων τα οποία περιβάλλουν  τις  

αδενοκυψελίδες  µε αποτέλεσµα την  εξώθηση του  γάλακτος και  το  

κατέβασµα  του  στους γαλακτοφόρους κόλπους απ ' όπου η εκροή του 

γίνεται εύκολα .  

Μερικές φορές το  ανακλαστικό  της καθόδου του γάλακτος  δεν 

λειτουργεί  ή  δυσλειτουργεί  µε αποτέλεσµα  την  κατακράτηση του 

γάλακτος  των αδενοκυψελίδων .  

Όταν το ζώο βιώνει δύσκολες καταστάσεις, όπως φόβο, πόνο , 

ενόχληση από ασυνήθιστο ή υπερβολικό  θόρυβο, παρουσία ξένων  

προσώπων τότε εκκρίνεται η ορµόνη αδρεναλίνη, κυρίως από  το µυελό 

των  επινεφριδίων,  η οποία  αντικρούει  την ενέργεια της  ορµόνης 

ωκυτοκίνης στο ανακλαστικό της καθόδου του γάλακτος . Η δράση της  

αδρεναλίνης εντοπίζεται τόσο στο κεντρικό νευρικό σύστηµα (κεντρική 

παρεµπόδιση) όσο και στο  µαστικό αδένα (περιφερειακή παρεµπόδιση).  

Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, το  γάλα µέσα  στο  µαστό  υπάρχει 

συγχρόνως σε δύο περιοχές, άνω και κάτω µέρος του µαστού (γάλα  

αδενοκυψελίδων , γάλα γαλακτοφόρων κόλπων  αντίστοιχα).  Οι  διάφορες 

φυλές των προβατίνων κατά την µηχανική άµελξη δεν συµπεριφέρονται 

όµοια σε ότι αφορά τον τρόπο λήψης του γάλακτος των δύο περιοχών . 

Έτσι διακρίνονται δύο κατηγορίες προβάτων:  

Εκείνα που αρµέγονται εύκολα και δίνουν διαδοχικά κατά ένα  

χαρακτηριστικό τρόπο , πρώτα το γάλα των γαλακτοφόρων κόλπων (1η 

κορυφή-pic) και έπειτα από µικρή διακοπή το γάλα των 

αδενοκυψελίδων  (2η κορυφή-pic). Τα  πρόβατα αυτά ονοµάζονται 

δικόρυφα.  

Εκείνα που  αρµέγονται δύσκολα  και  δίνουν µόνο το γάλα  των  

γαλακτοφόρων κόλπων(1 Π κορυφή-pic) και κατακρατούν το  γάλα των 

αδενοκυψελίδων . Το ποσοστό κατακράτησης διαφέρει µεταξύ των  
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φυλών  (5%-30%), ενώ η  κατακράτηση των  λιπαρών  ουσιών  του 

γάλακτος µπορεί να φθάσει και µέχρι 75%. Τα πρόβατα αυτά 

ονοµάζονται µονοκόρυφα.  

Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσµα οι  δικόρυφες προβατίνες να 

παρουσιάζουν αυξηµένη  γαλακτοπαραγωγή  έναντι των µονοκόρυφων 

κατά 14-30%. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  3ο  

 

3.1.  ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ  ΤΩΝ  ΑΙΓΩΝ  

 

3.2.  ΚΑΘΟ∆ΟΣ  ΚΑΙ  ΕΞΟ∆ΟΣ  ΤΟΥ  ΓΑΛΑΚΤΟΣ  

Αµέσως µετά τον τοκετό και κάτω από την επίδραση της αυξητικής 

ορµόνης, της ινσουλίνης της προλακτίνης, της θυροξίνης  και των  

γλυκο-κορτικοειδών ,  ο µαστός αρχίζει να λειτουργεί  έντονα και να  

παράγει γάλα σε επίπεδα που το γενετικό δυναµικό των ζώων, η όρεξη  

τους και οι παράγοντες του περιβάλλοντος  στο οποίο διαβιούν το 

επιτρέπουν . Οι παρατηρούµενες διακυµάνσεις της γαλακτοπαραγωγής  

στις αίγες δεν φαίνεται να σχετίζονται, τουλάχιστο άµεσα, µε τις 

µεταβολές  του  βαθµού δραστηριότητας  των ορµονών αυτών .  

Η παραγωγή γάλατος µειώνεται µετά την εκδήλωση του οίστρου,  

υπάρχουν όµως ατοµικές διακυµάνσεις, οι οποίες  φαίνεται ότι  

συσχετίζονται  µε τον  όγκο  του  αίµατος που διοχετεύεται  στο  µαστό.  

Όπως και στις αγελάδες, η κάθοδος του παραγόµενου  στις  

αδενοκυψέλες  γάλατος γίνεται στις αίγες  µετά από διέγερση του νευρο-

ενδοκρινικού  αντανακλαστικού που αφορά στην απελευθέρωση της 

ωκυτοκίνης·  τρόµος,  ταραχή και ασυνήθεις συνθήκες κατά το άρµεγµα  

αναστέλλουν , τόσο  την απελευθέρωση της  ωκυτοκίνης  από  την 

υπόφυση, όσο και τη δράση της ωκυτοκίνης πάνω στα µυοεπιθηλιακά  

κύτταρα του αδενικού παρεγχύµατος του µαστού. Η απελευθέρωση της 

ωκυτοκίνης, που δεν είναι γενικό χαρακτηριστικό στις αίγες, αλλά  

παρατηρείται µόνο στα 2/3 των ζώων, είναι συνεχής κατά τη  διάρκεια 

του θηλασµού ή του αρµέγµατος  µε τα χέρια  και  η ποσότητα της 

ωκυτοκίνης, που απελευθερώνεται  είναι  µεγαλύτερη, όταν το άρµεγµα 

συνδυάζεται , όπως και στις προβατίνες , µε έντονη µάλαξη του µαστού . 

Το πρότυπο της απελευθέρωσης της ωκυτοκίνης και οι συγκεντρώσεις 

της στο αίµα ποικίλλουν  από αίγα σε αίγα  και από άρµεγµα σε  άρµεγµα 

για  την ίδια αίγα .  Με την  πρόοδο  της  γαλακτικής  περιόδου η 

ευαισθησία  των  αιγών  στα  ερεθίσµατα,  που προκαλούν την 

απελευθέρωση της  ωκυτοκίνης, µειώνεται και  αυτό  ίσως  αποτελεί  ένα  



 

 51 

πρόσθετο παράγοντα  της παρατηρούµενης παραλλακτικότητας, η οποία 

αφορά στη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου στις αίγες . Όµως, η  

ποσότητα  του  γάλατος που θηλάζεται  από τα κατσίκια ή αρµέγεται µε  

τα χέρια δεν συσχετίζεται µε την ποσότητα της ωκυτοκίνης που 

απελευθερώνεται .  

Η ωκυτοκίνη, πέρα  από την οποιαδήποτε συµβολή της  στην 

κάθοδο του γάλατος, έχει  και  µια άµεση  θετική  επίδραση στην 

παραγωγή  του γάλατος·  η συχνή παρουσία της στο αίµα µπορεί να  

αυξήσει την παραγωγή του  στις αίγες και  µέχρι 20%. 

Από όλα αυτά συµπεραίνεται, ότι στις  αίγες το  νευρο-ορµονικό για  

την κάθοδο του γάλατος αντανακλαστικό ενδέχεται να µην είναι 

απαραίτητο για τη φυσιολογική κάθοδο  του γάλατος, τόσο  κατά το 

θηλασµό, όσο και  κατά το άρµεγµα . Αυτό είναι ενδεχόµενο να 

σχετίζεται µε  την  ιδιαίτερη δοµή του µαστού στις  αίγες , στις οποίες  η  

χωρητικότητα του γαλακτοφόρου κόλπου σε σχέση µε τον  όγκο  του  

αδενικού  παρεγχύµατος είναι  µεγαλύτερη,  αναλογικά,  από  ό,τι στα 

άλλα  µηρυκαστικά . Επιπρόσθετα,  η  κάθοδος  του  γάλατος  στις αίγες 

είναι  πιθανόν να υποβοηθείται και µε άµεση  διέγερση των  µυοεπιθη-

λιακών κυττάρων του µαστού κατά τον θηλασµό ή  το άρµεγµα. Παρόλα 

αυτά όµως, η διέγερση του µαστού φαίνεται ότι είναι απαραίτητη για τη 

διατήρηση  της γαλακτοπαραγωγής στα  επίπεδα  που το  γενετικό 

δυναµικό των ζώων ορίζει.   Η προλακτίνη , που η συγκέντρωση της στο  

αίµα αυξάνεται µετά το άρµεγµα,  είναι  απαραίτητη  για την 

εγκατάσταση της  γαλακτοπαραγωγής στα  πρώτα στάδια της γαλακτικής  

περιόδου µόνο.  Με  την πρόοδο της  γαλακτικής περιόδου  όµως, η  

σηµασία των  επιπέδων της  στο αίµα,  που κατά  το φθινόπωρο είναι  

φυσιολογικά χαµηλά, µειώνεται  σηµαντικά και δεν φαίνεται  να  

αποτελούν  την  κύρια τουλάχιστον  αιτία της  µείωσης της 

γαλακτοπαραγωγής, η οποία παρατηρείται στο τέλος της  γαλακτικής  

περιόδου.Κατά  το  θηλασµό τα κατσίκια αφαιρούν το  γάλα από το 

θηλαίο κόλπο σε δύο φάσεις: (i ) τη φάση της απορρόφησης,  κατά την 

οποία  η αρνητική  πίεση στη στοµατική τους κοιλότητα φτάνει στα 100-

300 mmHg και (i i) τη φάση της συµπίεσης , κατά την οποία  

δηµιουργείται  µέσα  στο  θηλαίο κόλπο  θετική  πίεση  80-100 mmHg. Οι 
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σηµερινές αρµεχτικές µηχανές µιµούνται αυτή  την  εναλλαγή έτσι , η 

κυκλοφορία του αίµατος στη θηλή είναι κατά το άρµεγµα µειωµένη και 

αποφεύγεται µε αυτό το τρόπο το αίσθηµα του πόνου, ενώ παράλληλα  

µειώνεται και η πιθανότητα  κάκωσης των  ιστών.  

  

3.3. ΕΞΕΛΙΞΗ  ΤΗΣ  ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  - ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ  

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ  

Η διάρκεια της γαλακτικής περιόδου στις αίγες ποικίλλει από 32 

µέχρι  48 εβδοµάδες  και επηρεάζεται σηµαντικά από  την  ηλικία , το 

γενότυπο , την εποχή  πραγµατοποίησης των τοκετών και τις συνθήκες  

εκτροφής. Σε  ορισµένες όµως περιπτώσεις, οι αίγες συνεχίζουν  να  

παράγουν γάλα επί 2 έτη, χωρίς ενδιάµεση κυοφορία .  

Οι χαµηλής γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας αιγών των εγχώριων  

αβελτίωτων φυλών έχουν σηµαντικά βραχύτερη γαλακτική περίοδο από  

ό,τι εκείνες µε  υψηλή γαλακτοπαραγωγή , όπως  είναι οι 

γαλακτοπαραγωγές αίγες των αλπικών φυλών της Ευρώπης  (Saanen, 

Alpine, Toggenburg). Οι µηλιόρες έχουν βραχύτερη γαλακτική περίοδο  

από ό ,τι οι  ενήλικες  και οι αίγες που γεννούν το  χειµώνα µακρύτερη  

από εκείνες που γεννούν την άνοιξη. Τέλος, oι αίγες που εκτρέφονται 

εκτατικά τερµατίζουν τη γαλακτική τους περίοδο ενωρίτερα από 

εκείνες που εκτρέφονται εντατικά.  

Η µέγιστη  ηµερήσια  παραγωγή γάλατος  παρατηρείται  στις αίγες 

µεταξύ 8ης και 12ης εβδοµάδας της  γαλακτικής περιόδου και 

επηρεάζεται από το  γενότυπο και τον  αριθµό των κατσικιών που 

γαλουχούν. Μπορεί όµως να παρατηρηθούν και δύο µέγιστα . Αίγες , οι 

οποίες γαλουχούν δίδυµα κατσίκια  εµφανίζουν νωρίτερα το µέγιστο της  

γαλακτοπαραγωγής  τους. Μεγαλύτερης γαλακτοπαραγωγικής 

ικανότητας αίγες παρουσιάζουν υψηλότερα µέγιστα γαλακτοπαραγωγής  

από ό ,τι οι µικρής γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας. Στη συνέχεια όµως 

οι δύο καµπύλες συγκλίνουν και οι διαφορές παύουν να υπάρχουν.  

Μετά το µέγιστο η γαλακτοπαραγωγή µειώνεται µε ένα ρυθµό  που είναι  

εντονότερος  στις αίγες χαµηλής γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας και 

κυρίως στις  αίγες των εγχώριων αβελτίωτων φυλών .  
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Μέχρι την ηλικία των 7 ετών η  εµµονή στη γαλακτοπαραγωγή 

είναι µάλλον σταθερή. Στη συνέχεια  όµως, µειώνεται σηµαντικά .  

 

 

 

   Στην περίπτωση που οι αίγες συνεχίζουν να αρµέγονται επί δύο 

συνεχόµενα έτη, χωρίς  ενδιάµεση  κυοφορία, η καµπύλη  που 

αντιπροσωπεύει  την  εξέλιξη της γαλακτοπαραγωγής  τους  ακολουθεί 

µέχρι  ένα σηµείο την καµπύλη εκείνων που γεννούν  µία  φορά το  έτος  

αλλά κατά την 48η  εβδοµάδα της  γαλακτικής  περιόδου αυτή  ανακάµπτει 

σηµαντικά , παρουσιάζοντας ένα δεύτερο, χαµηλότερο  από το πρώτο,  

µέγιστο και στη συνέχεια κατέρχεται για  άλλη µια φορά µετά την 68η 

εβδοµάδα για να  τερµατίσει  οριστικά την 100η περίπου εβδοµάδα της 

γαλακτικής περιόδου . 

 

 

3.4.ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΟΥ  ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ  ΤΗ 

ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ   ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  

 

3.4.1. Γενότυπος  και  µεταβολικός  ρυθµός  

Ο κυριότερος  από τους παράγοντες,  οι οποίοι επηρεάζουν τη γαλακτο-

παραγωγική  ικανότητα  στις αίγες είναι η γενοτυπική τους σύνθεση , η 

οποία  καθορίζει τη δραστηριότητα των  θυρεοειδών  τους αδένων. Ο 

συντελεστής κληρονοµησιµότητας της γαλακτοπαραγωγής στις αίγες 

είναι σχετικά υψηλός   και  οι  παρατηρούµενες διαφορές στην ποσότητα  

του παραγόµενου κατά  γαλακτική  περίοδο γάλατος  µεταξύ των 

διαφόρων γενοτύπων  είναι  σηµαντικές. Στον Πίνακα 6, δίνεται  η µέση  

γαλακτοπαραγωγή σε  αίγες ορισµένων γενοτύπων , σε  συνάρτηση µε  τη 

διάρκεια της γαλακτικής  τους  περιόδου . Πίνακας 6: Μέση 

γαλακτοπαραγωγή και διάρκεια γαλακτικής περιόδου σε  αίγες  

ορισµένων γενοτύπων ,σε  συνάρτηση  µε τη διάρκεια της γαλακτικής 

περιόδου  
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Γενότυπος  Γαλακτοπαραγωγή  ∆ιάρκεια γαλακτικής  Χώρα  

 (Kg) περιόδου (ηµέρες)  

Εγχώρια Ελληνική  244 238 Ελλάδα  

½ Alpine 1/2 Εγχ.  

Ελληνική  

418 255 » 

¾ Alpine 1/4 Εγχ.  

Ελληνική  

513 255 » 

Maltese 550  Μάλτα  

Saanen 770  Ελβετία  

» 921 290 Η.Π .Α .  

Alpine 750  Ελβετία  

» 916 290 Η.Π .Α .  

Toggenburg 730  Ελβετία  

» 878 290 Η.Π .Α .  

Nubian 752 290 » 

La Mancha 800 290 » 

Anglo-Nubian 700  Μ.Βρετανία  

Damascus 390  Κύπρος  

Εγχώρια Κυπριακή  '  264  » 

Saanen 536 270 » 

 Πηγή: Κατσαούνης  Ν. (Γιδοτροφία , 1992, σελ . 29 

 

Για  να είναι  οικονοµικά σύµφορη  η  εκτροφή  των γιδών  πρέπει  το  

επίπεδο της διατροφής τους να  βρίσκεται σε  πλήρη,  κατά  το  δυνατόν , 

αρµονία µε τις διακυµάνσεις του ετήσιου µεταβολικού τους ρυθµού 

προκειµένου να διασφαλίζεται η µέγιστη δραστηριότητα των 

θυρεοειδών  τους αδένων και η  µέγιστη  δυνατή  εκδήλωση της  

γαλακτοπαραγωγικής  τους ικανότητας .  
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3.4.2. Σωµατικό  µέγεθος  και  βάρος  

Αν και η απόδοση  της ολικής ενέργειας είναι ανεξάρτητη του  

σωµατικού βάρους, εντούτοις φαίνεται ότι οι µεγαλοσωµότερες γίδες,  

στη  προσπάθεια τους να καλύψουν τις αυξηµένες θρεπτικές  τους  

ανάγκες για  συντήρηση, παράγουν  περισσότερο γάλα από ό,τι  οι 

µικροσωµότερες. Γενικά, το επίπεδο της γαλακτοπαραγωγής 

συσχετίζεται θετικά  µε το  σωµατικό  βάρος στις  αίγες  αλλά η 

διακύµανση του σωµατικού τους βάρους µόνο  κατά  10% συµβάλλει  

στην παρατηρούµενη παραλλακτικότητα  της  ποσότητας του γάλατος 

που παράγουν. Η χωρητικότητα της µεγάλης κοιλίας επηρεάζει επίσης 

θετικά την ποσότητα του γάλατος που οι αίγες παράγουν . Η 

χωρητικότητα της µεγάλης κοιλίας καθορίζει την ικανότητα  του ζώου 

για  κατανάλωση χονδροειδών  τροφών,  ο  απαιτούµενος  όµως  χρόνος  για  

την προώθηση τους µετά τον µηρυκασµό στον υπόλοιπο πεπτικό 

σωλήνα είναι συνάρτηση του σωµατικού του βάρους.  

Κατά τη διάρκεια  του έτους και  σε σχέση µε  το επίπεδο  

πρόσληψης ζωοτροφών,  το  επίπεδο  της γαλακτοπαραγωγής και το  

στάδιο της κυοφορίας, οι µεταβολές του σωµατικού βάρους των ζώων  

οφείλονται  κυρίως στις αυξοµειώσεις των  σωµατικών αποθεµάτων 

λίπους, που αποθηκεύονται στις «λιπο-αποθήκες» του σώµατος κατά τη 

διάρκεια της ξηρής  περιόδου.  Στα  πρώτα  στάδια της γαλακτικής 

περιόδου και όταν  οι αίγες βρίσκονται , λόγω της φυσιολογικά 

µειωµένης τους όρεξης η οποία  αποκαθίσταται 60 περίπου ηµέρες µετά 

το τοκετό  και  της  υψηλής  γαλακτοπαραγωγής τους,  σε  «αρνητικό 

θρεπτικό  ισοζύγιο» καταφεύγουν , για να  καλύψουν τις ανάγκες τους σε 

ενέργεια κυρίως, στη χρησιµοποίηση των σωµατικών τους αποθεµάτων 

και µάλιστα του λίπους. Στην περίοδο αυτή, το σωµατικό βάρος των  

ζώων µειώνεται κατά 10% περίπου αλλά  επανακτάται 4 µήνες περίπου 

µετά τον τοκετό. Η  ικανότητα µετακίνησης και χρησιµοποίησης του  

σωµατικού λίπους  στις αίγες  είναι µεγαλύτερη σε εκείνες,  που 

κατανάλωναν κατά τη διάρκεια της ξηρής περιόδου ζωοτροφές ad 

l ibitum. Φαίνεται, ότι υπάρχει κάποια ροπή των ζώων για µετακίνηση 

και χρησιµοποίηση  των  σωµατικών αποθεµάτων  λίπους,  η οποία  

ελέγχεται από διαφόρους παράγοντες γενετικής φύσης. Η έµφυτη αυτή 
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ροπή στις αίγες εκδηλώνεται σχετικά ενωρίς, κατά τη διάρκεια του  

τελευταίου τρίτου της κυοφορίας και φαίνεται ότι σχετίζεται µε το επί-

πεδο της  αναµενόµενης γαλακτοπαραγωγής. 

 

3.4.3. Ηλικία  και  αριθµός  γαλακτικής  περιόδου  

Μια άλλη πηγή παραλλακτικότητας της  γαλακτοπαραγωγής  στις 

αίγες είναι η ηλικία τους, η οποία όµως σχετίζεται στενά µε το 

σωµατικό τους βάρος . Στην  ηλικία αποδίδεται το  45% της  

παρατηρούµενης παραλλακτικότητας  του σωµατικού βάρους. Αυτός 

είναι και  ο λόγος  που δεν µπορεί να υποστηριχθεί  µε βεβαιότητα ποιος 

από τους δύο αυτούς παράγοντες  επηρεάζει περισσότερο τη  

γαλακτοπαραγωγή στις αίγες. Επειδή όµως η λήψη του σωµατικού 

βάρους στις αίγες σε κανονικά διαστήµατα δεν είναι πάντα εφικτή , 

κατά την ανάλυση της παραγωγικής ικανότητας των πληθυσµών, η επί-

δραση του µεγέθους  στη γαλακτοπαραγωγή διορθώνεται συνήθως µε 

βάση την ηλικία των  ζώων.  

Η γαλακτοπαραγωγή στις αίγες αυξάνεται, µε ρυθµό σταδιακά  

µειούµενο,  από την 1η µέχρι  την 4η-5η γαλακτική  περίοδο , παραµένει 

σχετικά σταθερή κατά την 6η-7η και στη συνέχεια µειώνεται µε ένα 

ρυθµό, ο οποίος είναι βραδύτερος από εκείνον που παρατηρείται κατά 

τη συνεχιζόµενη στις πρώτες γαλακτικές περιόδους  αύξηση της  

γαλακτοπαραγωγής.  

 

3.4.4. ∆ιάπλαστη  µαστού  

Η γενική µορφολογική  διάπλαση  του µαστού (όγκος και σχήµα) 

στις αίγες συνδέεται  στενά µε τη γαλακτοπαραγωγική τους ικανότητα. 

Με βάση τη µορφολογική τους διάπλαση , οι µαστοί στις αγες 

κατατάσσονται στους ακόλουθους  τρεις τύπους:    

— Απιοειδής ή «φιαλόµορφος» µαστός:  Καλά σχηµατισµένος  µαστός µε 

θηλές όµως που «στενεύουν» προς τα κάτω·  οι γαλακτοφόροι κόλποι 

και οι θηλαίοι  κόλποι συγκεντρώνουν  το  80% του γάλατος που περιέχει 

ο µαστός. Συχνά είναι «σφιχτάρµεγος» και οι θηλές του ιδιατερα  

χοδρές («χονδρόβυζες»).   
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— Ωοειδής µαστός  (τύπος Alpine): Συµµετρικά αναπτυγµένος  

µαστός µε σχετικά µεγάλες θηλές, που διακρίνονται όµως σαφώς από το 

γαλακτοφόρο  κόλπο  και την αδενώδη  µοίρα. Είναι  ο ιδανικός µαστός 

για  άρµεγµα  µε µηχανή .  

— Σφαιρικός µαστός ή µαστός προβατίνας (τύπος Saanen): 

Μαστός µε σφαιρική µορφολογική διάπλαση , περιορισµένη αναλογικά 

και όχι  ισχυρή πρόσφυση  στα  κοιλιακά  τοιχώµατα και  θηλαίους  

κόλπους µε σηµαντικά µικρότερο όγκο από ό,τι οι δυο προηγούµενοι 

τύποι. Οι µαστοί  του τύπου αυτού διευκολύνουν  τη  σύλληψη των θηλών  

από τα  νεογέννητα και τη  γαλουχία τους,  όχι όµως και το άρµεγµα  µε 

τα  χέρια ή τις µηχανές.  

Οι απιοειδείς ή «φιαλόµορφοι» µαστοί συχνά είναι κρεµάµενοι και  

τραυµατίζονται εύκολα, ιδιαίτερα οι θηλές τους,  από  διάφορα αιχµηρά  

αντικείµενα ή αγκαθωτούς θάµνους στη  βοσκή γιαυτό  και είναι  

ανεπιθύµητοι σε γίδια τα οποία εκτρέφονται εκτατικά. Οι µαστοί αυτοί  

όµως, που οι θηλές τους συχνά αγγίζουν το έδαφος και δυσχεραίνουν τη 

σύλληψη τους κατά  το θηλασµό από τα νεογέννητα , παράγουν πολύ 

γάλα. Μεταξύ ηµερήσιας γαλακτοπαραγωγής και απόστασης του 

µαστού από το έδαφος υπάρχει αρνητικός αλλά  υψηλός συντελεστής 

συσχέτισης.  

Η ηµερήσια γαλακτοπαραγωγή στα θηλαστικά είναι συνάρτηση της 

ολικής επιφάνειας των τοιχωµάτων των αδενοκυψελών  του µαστού και 

οι παρατηρούµενες µεταξύ των διαφόρων ειδών αλλά και µεταξύ των  

ζώων του ίδιου  είδους διαφορές  στην ηµερήσια γαλακτοπαραγωγή  

συνδέονται στενά µε  τον όγκο του αδενικού παρεγχύµατος του µαστού. 

Ο συντελεστής συσχέτισης (γ) µεταξύ  της παραγόµενης ποσότητας 

γάλατος και του όγκου του µαστού στις γίδες είναι υψηλός και 

κυµαίνεται από 0,80-0,88. 

Με την πρόοδο της κυοφορίας ο µαστός αυξάνεται σε όγκο . Αν και 

η περισσότερο εντυπωσιακή προς το τέλος της κυοφορίας αύξηση του 

µαστού οφείλεται στην αυξηµένη λέµφο και στη συγκέντρωση  

εξωκυτταρικού  υγρού, το οποίο δηµιουργεί ελαφρό  οίδηµα, 

παρατηρείται ακόµα  και  πραγµατική αύξηση  του εκκριτικού  ιστού σε 

κάθε κυοφορία.  Η  µείωση της γαλακτοπαραγωγής  στα  προχωρηµένα 
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στάδια της γαλακτικής περιόδου αποδίδεται (ί) στη φυσιολογική  

απώλεια εκκριτικού  ιστού και (H) στη µείωση του εκκριτικού  ρυθµού 

κατά µονάδα επιφανείας ιστού.  

Στις αίγες, έχει αποδειχθεί, ότι η παραγωγή γάλατος από το µαστό  

είναι συνεχής επί 18-19 ώρες µετά το άρµεγµα . Άρµεγµα όµως µία 

φορά το 24/ωρο µειώνει την ηµερήσια  γαλακτοπαραγωγή κατά 50% 

περίπου. Αυτό αποδίδεται στη, λόγω  της αυξηµένης ενδοµαστικής 

πίεσης , µειωµένη τροφοδοσία του µαστού µε αίµα και  όχι στη  

διατυπωµένη άποψη , ότι η ενδοµαστική πίεση επιδρά άµεσα στην  

εκκριτική  δραστηριότητα των  κυττάρων του αδενικού παρεγχύµατος 

του µαστού. Αν αυτό συνέβαινε, θα έπρεπε η οποιαδήποτε άµεση 

επίδραση στη λειτουργική  δραστηριότητα  των  εκκριτικών κυττάρων του 

µαστού να εκδηλώνεται , τόσο  (i ) στη φάση της σύνθεσης  του γάλατος,  

όσο και (i i) στη φάση της έκκρισης του γάλατος. Η πρόσφατη όµως  

έρευνα στις αίγες καταλήγει στο συµπέρασµα, ότι πρόκειται για δύο 

διαφορετικές λειτουργίες , ελεγµένες από διαφορετικούς µηχανισµούς 

και συνεπώς γενετικά ανεξάρτητες.  

Τέλος, πρέπει να τονισθεί ότι η µορφολογική διάπλαση του µαστού  

στο σύνολο της αλλά και των  επί  µέρους τµηµάτων  του έχουν υψηλό  

συντελεστή κληρονοµησιµότητας (Α2 > ΟβΟ), επιτρέποντας  έτσι τη  

γρήγορη βελτίωση τους µε επιλογή .  

 

3.4.5. Πρωϊµότητα  

Ο βαθµός  πρωιµότητας  στα  µηρυκαστικά συνδέεται  στενά  µε το 

σωµατικό µέγεθος των ενήλικων ζώων: Γρήγορα αυξανόµενα  ζώα έχουν 

την τάση να γίνονται µεγαλοσωµότερα ενήλικα- πρώιµα ζώα,  τα οποία 

αποθηκεύουν λίπος στο σώµα τους σε µικρή ηλικία και παράλληλα 

µειώνουν τον αυξητικό τους ρυθµό, έχουν την τάση να  γίνονται,  

ενήλικα,  µικροσωµότερα.  Στα  γαλακτοπαραγωγά ζώα γενικά και 

ανεξάρτητα από  το  γενότυπό  τους φαίνεται , ότι  υπάρχει µια  τάση τα 

όψιµα  να είναι  πιο παραγωγικά.  
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3.4.6. Μέγεθος  τοκετοοµάδας  

Ο αριθµός των κυοφορούµενων  εµβρύων  επηρεάζει την ανάπτυξη 

του µαστού στις γίδες κατά το τελευταίο στάδιο της κυοφορίας και τη 

γαλακτοπαραγωγή τους µε την έναρξη της γαλακτικής τους περιόδου.  

Αίγες που κυοφορούν πολύδυµα , αναπτύσσουν περισσότερο το µαστό 

τους και στον τοκετό  έχουν  περισσότερο πρωτόγαλα από  ό,τι  εκείνες οι 

οποίες κυοφορούν µονόδυµα και αυτό ανεξάρτητα από την ηλικία τους, 

το σωµατικό τους βάρος και την εποχή πραγµατοποίησης των  τοκετών.  

Η επίδραση αυτή, που οφείλεται στην  υψηλότερη συγκέντρωση της 

πλακούντιας λακτογόνου ορµόνης (PL), είναι φυσιολογική  αφού η 

αναµενόµενη ηµερήσια γαλακτοπαραγωγή θα πρέπει να είναι ανάλογη  

µε τις απαιτήσεις του ή των κατσικιών που θα γεννηθούν και  συνεπώς,  

η ανάπτυξη και λειτουργική δραστηριότητα του µαστού θα πρέπει να 

προσαρµοσθεί ανάλογα  και  έγκαιρα.  

 

3.4.7. Εποχή  τοκετών  

Η παραγόµενη ποσότητα γάλατος κατά γαλακτική περίοδο 

επηρεάζεται σηµαντικά  στις αίγες από την εποχή πραγµατοποίησης των 

τοκετών τους. Κατά γενικό κανόνα,  στις χώρες του  βόρειου  

ηµισφαιρίου της γης  αίγες, οι οποίες γεννούν στα µέσα του  χειµώνα , 

παράγουν περισσότερο γάλα από εκείνες  οι οποίες γεννούν την άνοιξη . 

Αυτό οφείλεται στην µακρύτερη τους γαλακτική περίοδο, στις 

καλύτερες συνθήκες  εκτροφής που τυγχάνουν, ιδιαίτερα στο  τελευταίο 

στάδιο της κυοφορίας τους, και στον καλύτερο ενδοκρινικό  έλεγχο της 

γαλακτοπαραγωγής,  δεδοµένου ότι οι  οποιεσδήποτε επιδράσεις στη 

γαλακτοπαραγωγή κατά την περίοδο των  συζεύξεων παρατηρούνται στα  

τέλη  της γαλακτικής  τους περιόδου, όταν δηλαδή αρχίζει  η 

αναπαραγωγική  τους περίοδος.  

 

3.4.8. Τύπος  γαλουχίας  

Ο αριθµός και το φύλο  των γαλουχούµενων  κατσικιών  επηρεάζουν  

τη γαλακτοπαραγωγή στις αίγες. Αίγες  που γαλουχούν δίδυµα θηλά-

ζονται και κενώνουν  το µαστό τους συχνότερα και παράγουν,  όπως και  

οι προβατίνες , σηµαντικά περισσότερο  γάλα από ό,τι εκείνες που  
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γαλουχούν µονόδυµα. Για να αυξηθεί η γαλακτοπαραγωγή  στις αίγες 

που γαλουχούν µονόδυµα πρέπει να αφαιρείται µε άρµεγµα κάθε ηµέρα 

το γάλα που δεν θηλάζεται . Αλλιώς, ο µαστός γρήγορα παλινδροµεί και  

η γαλακτοπαραγωγή µειώνεται σηµαντικά . 

Τέλος, αίγες οι οποίες γαλουχούν αρσενικά παράγουν κατά γενικό  

κανόνα περισσότερο γάλα από  ό,τι εκείνες οι οποίες  γαλουχούν θηλυκά.  

Αυτό οφείλεται στο υψηλότερο σωµατικό  βάρος που έχουν στη γέννηση 

αλλά και κατά την περίοδο της γαλουχίας τα αρσενικά κατσίκια , τα  

οποία  για  να ικανοποιήσουν τις αυξηµένες θρεπτικές  τους  ανάγκες 

θηλάζουν και κενώνουν συχνότερα το µαστό των µητέρων τους και τον  

αναγκάζουν  σε  συνεχή λειτουργία.  

Η παρατηρούµενη όµως επίδραση του τύπου γαλουχίας  στη  

γαλακτοπαραγωγή κατά την περίοδο της  γαλουχίας των κατσικιών δεν 

συνεχίζεται και κατά την περίοδο του αρµέγµατος στις  αίγες που 

γεννούν την άνοιξη .  Αντίθετα , στις αίγες που γεννούν το χειµώνα η 

διαφοροποίηση αυτή, σε ορισµένες  τουλάχιστο φυλές γιδιών, 

συνεχίζεται, µικρότερη αλλά σηµαντική,  και µε σταδιακά µειούµενο 

ρυθµό και κατά την  αρµεχτική περίοδο.  Αυτό  είναι πιθανόν να 

οφείλεται στη  διαφορετική θρεπτική  κατάσταση  των αιγών κατά το  

τελευταίο στάδιο  της κυοφορίας καθώς και στις συνθήκες του 

περιβάλλοντος  και κυρίως στη διατροφή τους πριν και µετά τον τοκετό.  

 

3.4.9. Θερµοκρασία  

Το ψύχος µειώνει τη γαλακτοπαραγωγή στις αίγες. Αυτό  δεν  

οφείλεται µόνο  στη µειωµένη  τροφοδοσία του µαστού µε  αίµα αλλά  και  

στη µειωµένη χρησιµοποίηση της γλυκόζης του αίµατος από  το µαστό 

για  παραγωγή λακτόζης , η οποία τελικά επηρεάζει ποσοτικά τη  

γαλακτοπαραγωγή.  Αντίθετα, µέτρια υψηλές θερµοκρασίες δεν  

επηρεάζουν τη γαλακτοπαραγωγή στις  αίγες.  Οι πολύ όµως υψηλές  

θερµοκρασίες, οι ισχυροί άνεµοι και  οι βροχές έχουν  δυσµενή  

επίδραση, ιδιαίτερα  στις  αίγες οι  οποίες εκτρέφονται κάτω  από 

εκτατικές συνθήκες.  
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3.5.ΑΓΩΓΗ  ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ  ΣΕ  ΑΙΓΕΣ  ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

Η πορεία την οποία διαγράφει η καµπύλη γαλακτοπαραγωγής στις  

αίγες είναι συνάρτηση του γενοτύπου  και της  διατροφής τους κυρίως . 

Σε ορισµένου γενοτύπου  αίγες η µειωµένη εµµονή στη 

γαλακτοπαραγωγή µπορεί να  είναι αποτέλεσµα , όχι ελλειµµατικής  

ποσοτικά και ποιοτικά διατροφής κατά το τελευταίο στάδιο της 

κυοφορίας αλλά υποσιτισµού κατά το πρώτο στάδιο της γαλακτικής  

τους περιόδου.  

Η υψηλή γαλακτοπαραγωγή απαιτεί πρόσληψη µεγάλης ποσότητας  

θρεπτικών ουσιών από το ζώο κατά το πρώτο στάδιο της γαλακτικής 

περιόδου, µε  συµµετοχή στο σιτηρέσιο των χονδροειδών  ζωοτροφών σε 

ποσοστό τουλάχιστο 40-50%. Οι υψηλής γαλακτοπαραγωγικής 

ικανότητας αίγες , ευρισκόµενες στο πρώτο στάδιο της γαλακτικής 

περιόδου σε αρνητικό θρεπτικό ισοζύγιο , χρησιµοποιούν τα  σωµατικά 

τους αποθέµατα για να καλύψουν τις αυξηµένες θρεπτικές  τους 

ανάγκες. Η ηµερήσια απώλεια βάρους ανέρχεται στην περίοδο αυτή σε 

80-100 g περίπου. Η ικανότητα όµως των αιγών να διατηρούν τη 

γαλακτοπαραγωγή σε υψηλό  επίπεδο,  κάνοντας χρήση των  σωµατικών  

τους αποθεµάτων, είναι µικρότερη από ό,τι εκείνη των αγελάδων. Γι '  

αυτόν ακριβώς το  λόγο oι αίγες φαίνεται ότι είναι περισσότερο  

ευαίσθητες σε µεταβολές  του προτύπου  πρόσληψης θρεπτικών ουσιών  

από ό,τι οι αγελάδες.  

Κατά γενικό κανόνα , η  µεγαλύτερη ηµερήσια παραγωγή γάλατος  

παρατηρείται πριν από την αποκατάσταση της όρεξης, η οποία µπορεί 

να  µη  πραγµατοποιηθεί  µέχρι  και τη  10η  εβδοµάδα  της γαλακτικής 

περιόδου. Είναι  απαραίτητο εποµένως,  για να  ελαχιστοποιηθεί η  

απώλεια σωµατικού  βάρους σ '  αυτό το στάδιο, να διασφαλισθεί 

σιτηρέσιο υψηλής περιεκτικότητας  σε θρεπτικά συστατικά και αρκετά 

εύληπτο . Η προσθήκη στο µίγµα των συµπυκνωµένων ζωοτροφών 10% 

αιµατάλευρου , κρεατάλευρου  ή άοσµου  βυάλευρου, κατά το πρώτο  

στάδιο της γαλακτικής περιόδου, είναι  απαραίτητη για τη  µεγιστο-

ποίηση της γαλακτοπαραγωγής , ιδιαίτερα σε αίγες µε υψηλή 

γαλακτοπαραγωγική ικανότητα.  
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Για να εφαρµοσθεί ορθολογική διατροφή , ανάλογα µε  το 

φυσιολογικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι αίγες, µε στόχο την πλήρη  

εκµετάλλευση του γενετικού τους δυναµικού, είναι απαραίτητο να  

γνωρίζουµε έγκαιρα  τις δυνατότητες παραγωγής που το κληρονοµικό  

δυναµικό των  ζώων  επιτρέπει.  

Στόχος των  αιγοπροβατοτροφικών  επιχειρήσεων  

γαλακτοπαραγωγικής  κατεύθυνσης, όπου  τα  κατσίκια αποµακρύνονται 

από τις µητέρες  τους  για τεχνητή γαλουχία ενωρίτερα  από το τέλος της  

πρώτης  εβδοµάδας της ηλικίας  τους ' (3ή-4η  ηµέρα), θα πρέπει να  είναι 

τα 1000 Kg γάλατος/κεφαλή/γαλακτική περίοδο µέσης διάρκειας 270 

ηµερών και µέσης περιεκτικότητας  του γάλατος  σε  λίπος και πρωτεΐνες  

3,5% και 3,2%, αντίστοιχα , τουλάχιστο  για  ης  αλπικές  

γαλακτοπαραγωγές  φυλές (Saanen, Alpine, Toggenburg). Για τη  φυλή 

Anglo-Nubian, ο στόχος  αυτός είναι  περισσότερο προσιτός,  ιδιαίτερα 

σε ό ,τι  αφορά τη  σύνθεση  του γάλατος .  

Για  να είναι  όµως  οικονοµικά συµφέρουσα  η προσέγγιση του 

στόχου αυτού, θα  πρέπει να είναι  διαθέσιµες επαρκείς υψηλής  

ποιότητας χονδροει-δείς ζωοτροφές , ώστε η συµπληρωµατική  χορήγηση 

συµπυκνωµένων να γίνεται στην αρχή και στα µέσα της γαλακτικής  

περιόδου µόνο.  

Στην πράξη η προσέγγιση στόχων για υψηλή γαλακτοπαραγωγή 

ποσοτικά και ποιοτικά απαιτεί εφαρµογή  προγράµµατος διατροφής που 

να  ανταποκρίνεται στα  ακόλουθα:  

— Κατάλληλη διατροφή κατά το τελευταίο  στάδιο της κυοφορίας 

(Steaming up) για να διατηρούνται οι γίδες στην επιθυµητή  θρεπτική 

κατάσταση (3-3'/4). Χορήγηση υψηλής ποιότητας χονδροειδών  

ζωοτροφών και προοδευτικός  εθισµός στην κατανάλωση του σιτηρεσίου  

για  γαλακτοπαραγωγή.  

— Σταδιακή  αντικατάσταση  του χορηγούµενου µίγµατος των 

συµπυκνωµένων ζωοτροφών κατά το τελευταίο στάδιο της κυοφορίας 

µε µίγµα για γαλακτοπαραγωγή.  

— Μέγιστη δυνατή κατανάλωση χονδροειδών  ζωοτροφών,  

χορηγώντας:  

— υψηλής ποιότητας  χονδροειδείς  ζωοτροφές  
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— φρέσκες χονδροειδείς  ζωοτροφές αρκετές φορές  την  ηµέρα  και  

επιτρέποντας .20% σπατάλη , ώστε να διασφαλίζεται η ad l ibitum 

κατανάλωση.  

Η αναγκαιότητα υψηλής ποιότητας χονδροειδών  ζωοτροφών  

προσιδιάζει περισσότερο σε εκτροφές , οι οποίες έχουν τη δυνατότητα  

παραγωγής ενσιρώµατος ή σανών. Στις  περιπτώσεις αυτές το κόστος 

παραγωγής ζωοτροφών υψηλής ποιότητας δεν είναι µεγαλύτερο από  

εκείνο ενσιρώµατος ή σανών  µέτριας ποιότητας. Στην περίπτωση όµως  

που όλες οι ζωοτροφές αγοράζονται, η καλύτερη επιλογή  είναι  να  

βασίζεται η διατροφή σε κατώτερης ποιότητας χονδροειδείς  ζωοτροφές  

ή άχυρο,  µε  µεγαλύτερη εξάρτηση  από τα  υποπροϊόντα  γεωργικών  

βιοµηχανιών .  

Στα περισσότερα  ποίµνια γαλακτοπαραγωγών αιγών η  

χορηγούµενη ποσότητα τροφής είναι  ανάλογη του επιπέδου της  

συνολικής  γαλα  

 

 

 

κτοπαραγωγής των  ζώων. Το σύστηµα  αυτό προσιδιάζει  

περισσότερο σε ποίµνια που αποτελούνται από ζώα µε ανοµοιογενή 

ηµερήσια γαλακτοπαραγωγή. Είναι όµως φρονιµότερο να υποδιαιρείται  

το ποίµνιο σε µικρότερες οµάδες,  ανάλογα µε  το επίπεδο της 

γαλακτοπαραγωγής των  ζώων  και  να προσφέρεται  στα  ζώα  της κάθε  

οµάδας το  κατάλληλο σιτηρέσιο.  

Σε περίπτωση υπερεπάρκειας  χονδροειδών  ζωοτροφών, προτείνεται  

η ad l ibitum κατανάλωση τους και συµπληρωµατικά η  χορήγηση  

σταθερής ποσότητας  µίγµατος συµπυκνωµένων ζωοτροφών  κατά τη  

διάρκεια της γαλακτικής περιόδου. Οι παρατηρούµενες διαφορές στην 

ηµερήσια γαλακτοπαραγωγή µεταξύ των ζώων αντανακλούν το  

διαφορετικό επίπεδο  κατανάλωσης χονδροειδών  ζωοτροφών οι αίγες µε 

υψηλότερη  γαλακτοπαραγωγή  καταναλώνουν  µεγαλύτερες  ποσότητες 

ενσιρώµατος ή σανών. Για να αποδώσει όµως το σύστηµα αυτό, 

απαιτούνται όχι µόνο υψηλής ποιότητας  χονδροειδείς  ζωοτροφές αλλά 
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παράλληλα  αυτές να  είναι διαθέσιµες για ad l ibitum κατανάλωση σε  

ολόκληρη τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου.  

Σε περίπτωση  όµως  που η  ad l ibitum κατανάλωση χονδροειδών  

ζωοτροφών είναι οικονοµικά ασύµφορη,  η συχνότητα παράθεσης τους 

ενέχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα, γιατί επηρεάζει, εκτός των άλλων και 

τη χηµική σύνθεση του γάλατος και συγκεκριµένα την περιεκτικότητα 

του σε λίπος.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

 

 Στόχος κάθε γαλακτοπαραγωγού κτηνοτρόφου είναι η επίτευξη  

υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Σηµαντικό ρόλο σ ’  αυτό παίζει η  διατροφή  

του ζώου. Θα πρέπει να είναι ισορροπηµένη από κάθε άποψη, δηλαδή 

να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες και τις ανάγκες σε  θρεπτικά 

συστατικά σε ηµερήσια βάση. Να  εξασφαλίζει την  εκδήλωση  

συρβιωτικών φαινοµένων των προστοµάχων του µηρυκαστικού. Γι ’  

αυτό  είναι απολύτως  απαραίτητη η συµµετοχή χονδροειδών  τροφών στο  

σιτηρέσιο,  έτσι  ώστε  ο ΞΟ  να  είναι µεγαλύτερη  ή ίση  µε το  1% του ΣΒ 

του ζώου, καθώς και σύνθετων ζωοτροφών µε υψηλό ενεργειακό 

περιεχόµενο . Έτσι επιτυγχάνεται υψηλή  και ποιοτική  παραγωγή.  

 Η ζώνη µέγιστης αποδόσεως για τις αγελάδες,  η  

γαλακτοπαραγωγή βρίσκεται γύρω στους 15ο C ενώ δεν αντέχει κάτω 

από τους -5ο C σε  ελεύθερο  σταυλισµό ή +6ο C σε περιορισµένο  

σταυλισµό.  Επίσης,  θερµοκρασία κρίσιµη είναι από  25ο C και πάνω.  Τα 

επιβλαβή αέρια γίνονται σπουδαιότερα  όταν  δεν υπάρχουν  παράθυρα 

στο κτίριο. Τέτοια είναι το  υδρόθειο (H2S), οξείδιο του άνθρακα (CO), 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2), αµµωνία (ΝΗ3). Ο ελάχιστος  αερισµός 

των χώρων είναι 35m3/h/ζώο και το θέρος 1000m3/h/ζώο. Επίσης  

άνεµος µε  6km/h το  καλοκαίρι έχει ευµενή επίδραση.  

 Η υψηλή σχετική υγρασία  (>80%Υ) ευνοούν την ανάπτυξη  των  

µικροβίων τα οποία επιδρούν αρνητικά  στην γαλακτοπαραγωγή. 

Πρόληψη των  ασθενειών του µαστού όπως η µαστιτιδα έγκειται σε  

φροντίδα  και  αποφυγή σφαλµάτων  κατά το άρµεγµα καθώς και  σε 

µεθόδους πρόληψης µολυσµατικών ασθενειών και σε συχνούς  ελέγχους 

των ζώων.  Αρρώστιες µεταβολισµού των αγελάδων όπως η αλκάλωση 

της µεγάλης  κοιλίας παρουσιάζει  ελαττωµένη  γαλακτοπαραγωγή. 

Επίσης  ελαττωµένη  γαλακτοπαραγωγή παρουσιάζεται από  την  οξέωση  

της µεγάλης κοιλίας. Προς αποφυγή αυτών των φαινοµένων δεν θα  

πρέπει να  διατρέφονται  οι  αγελάδες  µε υπερβολική  ποσότητα 

πρωτεϊνών, µε πολύ  σόγια και τρυφερή  χλόη . Επίσης απαγορεύονται 
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ζωοτροφές µουχλιασµένες , βρώµικες, παγωµένες , απότοµη αλλαγή  

σιτηρεσίου και χορήγηση πολλών συµπυκνωµάτων . Θα  πρέπει επίσης 

να προστατεύονται από θερµικό στρεσσάρισµα . Μερικά µέτρα που  

µπορούν να εφαρµοστούν είναι  ν ’  αυξηθεί  η  ποσότητα νερού , να  

υπάρχει σκίαση στα  ζώα της υπαίθρου,  να ακολουθηθεί κατάλληλο  

πρόγραµµα διατροφής και τέλος να αυξηθεί η  κυκλοφορία του αέρα στο  

στάβλο. εκτός από  όλα όσα προαναφέρθηκαν θα πρέπει  να ληφθεί 

υπόψη ότι ορισµένοι από τους παράγοντες  που επηρεάζουν  την 

γαλακτοπαραγωγική  ικανότητα των αγελάδων είναι η κυοφορία, ο 

οίστρος, η διάρκεια ξηρής περιόδου, η ηλικία, η θρεπτική κατάσταση,  

το σωµατικό µέγεθος. Επίσης, ο αριθµός των  αρµεγµάτων  ανά  24ωρο,  

οι κλιµατολογικές  συνθήκες  και  η  διατροφή και ο  γενότυπος .  

 Η γαλακτοπαραγωγική ικανότητα µιας φυλής και γενικότερα µιας 

προβατίνας  εκτιµάται µε  παραµέτρους όπως είναι η  µέση παραγωγή 

γάλακτος  ανά προβατίνα  ανά έτος,  η εµµονή στην γαλακτοπαραγωγή,  η  

ευκολία άµελξης και  η ποιότητα γάλακτος. Υπάρχουν  παράγοντες που 

επηρεάζουν την ποσότητα του παραγόµενου γάλακτος ανά προβατίνα, 

ανά έτος . Οι σπουδαιότεροι  είναι ο  γενότυπος , ο  αριθµός της 

γαλακτικής περιόδου , η διατροφή, ο αριθµός των αµνών που θηλάζουν,  

επίσης το σωµατικό  βάρος του αµνού κατά τον τοκετό, το σωµατικό 

βάρος της προβατίνας και ο  αριθµός  αµέλξεων ανά 24ωρο καθώς και  η  

εποχή του τοκετού και κλιµατολογικοί  παράγοντες. Μερικές φορές το 

αντανακλαστικό  της καθόδου  του  γάλακτος δεν λειτουργεί  ή 

δυσλειτουργεί  µε αποτέλεσµα την κατακράτηση  του γάλακτος των 

αδενοκυψελίδων . Τέτοιες  περιπτώσεις αναφέρονται  σε  δυσκολίες που 

βιώνει το ζώο όπως είναι ο φόβος, ο πόνος, η  ενόχληση από θόρυβο . Η  

κάλυψη αναγκών των προβάτων κατά ένα µέρος γίνεται  από  τη βοσκή 

και κατά το υπόλοιπο από  τη συµπληρωµατική τροφή που αποτελείται 

από χλωριούχο νάτριο, φωσφόρο,  ασβέστιο, σελήνιο  και  ποτέ  από 

χαλκό , λόγω ευαισθησίας των προβάτων στη  χάλκωση. Η διατροφή των  

αιγών είναι διαφορετική από αυτή των  προβάτων σε ότι αφορά την 

κατανάλωση ξηρής  ουσίας και πεπτής ξηρής ουσίας χονδροειδών  

ζωοτροφών,   
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  είναι µεγαλύτερη , ενώ η πεπτικότητα των χονδροειδών  ζωοτροφών  

είναι µικρότερη στις αίγες, καθώς επίσης και η µάσηση τους είναι  

καλύτερη στις αίγες ενώ τα πρόβατα  παρουσιάζονται περισσότερο 

επιλεκτικά έναντι των αιγών ως προς την ποιότητα  των χονδροειδών  

ζωοτροφών.  Το µείγµα γαλακτοπαραγωγής των  αιγών καταρτίζεται  µε  

τις ίδιες  προδιαγραφές και  χορηγείται  µε τις  ίδιες αναλογίες µε  το 

αντίστοιχο των αγελάδων. Έτσι αν µια αγελάδα παράγει 25kg γάλακτος  

ηµερησίως και της  χορηγείται βασικό  σιτηρέσιο που καλύπτει τις 

ανάγκες συντήρησης  και γαλακτοπαραγωγής είναι 2:1, τότε θα πρέπει 

να  πάρει και (23-10):2=6,5kg µείγµατος γαλακτοπαραγωγής .  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΕΙΚΟΝΕΣ 
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         Προβατίνα  Βλάχικης φυλής  

 

 

 

 

   Προβατίνα  φυλής Χίου µε πεντάδυµα  
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              Προβατίνα φυλής  Frizarta 

 

 

 

 

 

 

 

                       Φυλή  Λέσβου  
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Προβατίνα  φυλής  Σφακίων  

 

 

 

 

 

 

 

                                Προβατίνα φυλής  Σφακίων  

 

 

 

 

 

 

                Φυλή Ανατολικής  Φρισλανίας  

 

 

 



 

 

 

72 

 

                    Φυλή  Λακών 

 

 

 

                 Φυλή  Awassi  

           

 

 

 

                     Φυλή Assaf 
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Έξοδος αιγών  στη βοσκή  

 

 

Κοπάδι αιγών φυλής  Σκοπέλου   
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Κοπάδι αιγών φυλής  Anglo-Nubian 

 

               

 

                     

Αίγες φυλής  Saanen 
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Αίγα φυλής Alpine 

 

 

 

 

                                            

Φυλή ∆αµασκού  
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                 Μαστός αγελάδας  γαλακτοπαραγωγής, τύπου Holstein  

 

                         Αγελάδα Holstein µε  τα µοσχαράκια  

 

Μηχανική  άµελξη   

 

 

Άµελξη  µε το χέρι αγελάδας γαλακτοπαραγωγής  
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   ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

   Σήµερα ο άνθρωπος χρησιµοποιεί τα  ζώα για ποικίλους  σκοπούς. 

Κάποια  από τα  πιο επωφελή ζώα για τον  άνθρωπο είναι τα  βοοειδή,  τα 

αιγοπρόβατα . Η εκτροφή  τους  εξασφαλίζει την παραγωγή  τροφίµων 

υψηλής βιολογικής  αξίας όπως  το γάλα.  

 Στα αρµεγόµενα ζώα των γαλακτοπαραγωγικών φυλών , η  

γαλακτοπαραγωγική ικανότητα επηρεάζεται από κάποιους παράγοντες . 

Έτσι η ποσότητα και η ποιότητα  του γάλακτος δεν είναι σταθερή . Η 

εξέλιξη παραγωγής της παρουσιάζει κάποιες διακυµάνσεις. Για το λόγο  

αυτό  αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η µελέτη  της γαλακτοπαραγωγής και 

ως φυσιολογική ιδιότητα κρίνεται τελείως απαραίτητη. Η παραγόµενη  

ποσότητα γάλακτος  αποτελεί την κύρια πηγή εισοδήµατος των  

κτηνοτρόφων των  γαλακτοπαραγωγικών  εκτροφών. Αυτό  που 

επιδιώκεται πριν αλλά και κατά την  γαλακτική περίοδο είναι οι 

ευνοϊκές συνθήκες ώστε να µην υπάρξουν αρνητικές επιδράσεις. Έτσι , 

το ύψος της γαλακτοπαραγωγής θα αυξάνεται σηµαντικά. Στην εργασία  

αυτή, αναφέρθηκαν παράγοντες που επηρεάζουν τη γαλακτοπαραγωγή  

των µηρυκαστικών  (αγελάδες , πρόβατα , γίδες). Τέτοιοι  είναι: Ο 

γενότυπος , ο αριθµός της γαλακτικής περιόδου , η διατροφή, το 

σωµατικό βάρος , ο αριθµός των αµέλξεων ανά 24ωρο, η εποχή του  

τοκετού, καθώς οι κλιµατικοί παράγοντες,  η ηλικία και η κυοφορία.  

 Σκοπός είναι τα ζώα παραγωγής να προφυλάγονται από ασθένειες 

και να τηρούνται σωστές συνθήκες υγιεινής διαβίωσης. Η  διατροφή 

πρέπει να  είναι ισορροπηµένη χωρίς  απότοµες αλλαγές  στο σιτηρέσιο. 

Έτσι θα πετυχαίνεται υψηλή  και σταθερή παραγωγή  γάλακτος, µεγάλη 

διάρκεια ζωής των ζώων και  βελτίωση της παραγωγής, των φυλών  

γαλακτοπαραγωγής.  
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