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Περίληψη 

 Η ελληνική προβατοτροφία αποτελεί έναν δυναµικό κλάδο, τόσο ως προς το υφι-
στάµενο ζωικό κεφάλαιο όσο και ως προς την ποσότητα αλλά και την ποιότητα των 
παραγόµενων προϊόντων. Με την παρούσα διατριβή παρουσιάζεται µια µελέτη ίδρυσης 
προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών. 

 Αρχικά, περιγράφονται και αναλύονται όλα εκείνα τα απαραίτητα και χρήσιµα 
στοιχεία που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά την ίδρυση (σχεδιασµό) µιας οποιασ-
δήποτε προβατοτροφικής επιχείρησης. Τα στοιχεία αυτά αφορούν: α) ζωοτεχνικά στοι-
χεία προβάτων (φυλές, αναπαραγωγή, γαλακτοπαραγωγή, µηχανική άµελξη), β) στοι-
χεία διατροφής προβάτων (αρνιών, προβατινών, κριαριών, βόσκησης), γ) στοιχεία υγι-
εινής προβατοτροφικής επιχείρησης (προβάτων, προσωπικού, µηχανηµάτων), δ) στοι-
χεία σταβλισµού προβάτων (αρχές σχεδίασης, περιβαλλοντικές συνθήκες). 

 Ακολούθως, µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία παρουσιάζεται µελέτη ίδρυσης συγκε-
κριµένης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών. Ειδικότερα 
αναλύονται: α) τα γενικά και ειδικά στοιχεία που αφορούν τον σχεδιασµό της επιχείρη-
σης, π.χ. επιλογή τόπου εγκατάστασης, εφαρµοζόµενο σύστηµα εκτροφής, β) τα στοι-
χεία ζωοτεχνικής οργάνωσης και λειτουργίας της επιχείρησης, π.χ. σύστηµα σταβλι-
σµού, αναπαραγωγική διαδικασία, γ) τα ειδικά στοιχεία που αφορούν στην µελέτη για 
την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης, π.χ. τεχνική περιγραφή του 
έργου, διαχείριση και διάθεση υγρών αποβλήτων της εκµετάλλευσης, εκτίµηση περι-
βαλλοντικών επιπτώσεων. 

 Στα πλαίσια της µελέτης για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχεί-
ρησης, παρουσιάζεται και περιγράφεται το ελληνικό νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την 
διαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ποιµνιοστασίων. 

 

Λέξεις κλειδιά: Πρόβατο, Ποιµνιοστάσιο, Σταβλισµός, Αδειοδότηση 
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Abstract 

 Greek sheep breeding constitutes a dynamic sector regarding both the existing ani-
mal capital and the quantity and quality of the products which are produced. This the-
sis/paper presents a study with regard to setting up a sheep breeding business with the 
capacity of housing 500 ewes. 

 First, we describe and analyze all that necessary and useful data which needs to be 
taken into account during the planning stages of any sheep breeding business. This data 
regards: a) data pertaining to animal husbandry (breeds, reproduction, production of 
milk, mechanical milking), b) data pertaining to feeding the animals (sheep, ewes, rams, 
grazing), c) data pertaining to the hygiene of the sheep breeding business (sheep, per-
sonnel, machinery),d) data pertaining to the housing of the sheep (planning principles, 
environmental conditions). 

 Next, using the data mentioned above as a basis, we present a study with regard to 
setting up a specific sheep breeding business with the capacity to produce 500 ewes. 
Specifically we analyze the following: a) the general and particular data which has to do 
with planning the business, e.g. choice of location, the rearing system which will be im-
plemented, b) the data which has to do with the organization and function of the busi-
ness, e.g. housing system, reproductive procedure, c) the specific data which pertains to 
the study which is necessary so that the permit to set up and operate the business may be 
issued e.g. technical description of the project, liquid waste management and disposal, 
assessment of the impact on the environment. 

 We present and describe the legislation that governs the procedure of issuing a per-
mit to set up and operate sheep folds in Greece, within the framework of the study 
which regards issuing permits to set up and operate businesses. 

 

Key words: Sheep, Sheep fold, Sheep housing, Issuing a permit 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

 Με την παρούσα µεταπτυχιακή εργασία επιχειρήθηκε να παρουσιαστεί µια µελέτη 
ίδρυσης προβατοτροφικής επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών. 

 Για το σκοπό αυτό, παρουσιάζονται συνοπτικά και επιγραµµατικά στα πρώτα έξι 
κεφάλαια της εργασίας γενικά στοιχεία που αφορούν τον κλάδο της προβατοτροφίας 
και το είδος του προβάτου. Στοιχεία, τα οποία είναι απαραίτητα και χρήσιµα να λαµβά-
νονται υπόψη κατά την ίδρυση (σχεδιασµό) µιας οποιασδήποτε προβατοτροφικής επι-
χείρησης, και εποµένως απαιτούνται και στην υπό µελέτη επιχείρηση. 

 Στα πρώτα δύο κεφάλαια γίνεται µια εισαγωγή στην κτηνοτροφία και ειδικότερα 
στην προβατοτροφία. Γίνεται αναφορά στην ιστορία και καταγωγή του προβάτου, και 
παρουσιάζονται στοιχεία για την ευρωπαϊκή και την ελληνική προβατοτροφία. Περισ-
σότερο εκτενής αναφορά γίνεται στα χαρακτηριστικά της ελληνικής προβατοτροφίας 
και κυρίως στα προβλήµατα και τις προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου. 

 Στο 3ο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία για τις εγχώριες (ελληνικές) φυλές προβά-
του, καθώς και για την αναπαραγωγή, τη γαλακτοπαραγωγή και τη µηχανική άµελξη 
των προβάτων. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη σε µια µελέτη ίδρυσης 
µιας προβατοτροφικής επιχείρησης, όπως η επιλογή της ενδεικνυόµενης φυλής προβά-
του, το εφαρµοζόµενο σύστηµα αναπαραγωγής, η επιλογή του ενδεικνυόµενου αµελ-
κτικού συγκροτήµατος, κ.ά. 

 Στο 4ο κεφάλαιο παρατίθενται στοιχεία που αφορούν τη διατροφή των προβάτων 
(προβατινών, αρνιών, κριαριών). Στοιχεία, που µετά τον προσδιορισµό των σκοπών και 
στόχων µιας υπό ίδρυση προβατοτροφικής επιχείρησης, µπορούν να επηρεάσουν σηµα-
ντικά την µελέτη ίδρυσης αυτής, όπως για παράδειγµα η ηλικία πώλησης των αρνιών 
που επηρεάζει και τις ανάγκες τους σε διατροφή και στέγαση, η χρήση βοσκής, κ.ά. 

 Στο 5ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στον τοµέα της υγιεινής µιας προβατοτροφικής 
επιχείρησης (υγιεινή προβάτων, προσωπικού, µηχανηµάτων), µε εκτενή αναφορά στις 
φροντίδες για σωστή υγιεινή των προβάτων. Στοιχεία, που πρέπει να τηρούνται εν κα-
τακλείδι για την οικονοµική επιτυχία της κάθε εκτροφής, και που για να τηρηθούν πρέ-
πει εξαρχής (κατά την ίδρυση) να λαµβάνονται υπόψη, όπως για παράδειγµα η υγιεινή 
των νεογέννητων που απαιτεί την ύπαρξη, άρα και πρόβλεψη, χώρων τοκετών, κ.ά. 

 Στο 6ο κεφάλαιο παρουσιάζονται στοιχεία για τον σταβλισµό των προβάτων, που 
αφορούν γενικές αρχές, κατασκευαστικά στοιχεία, αναγκαίους και µη χώρους για την 
σχεδίαση ποιµνιοστασίων, περιβαλλοντικές συνθήκες σταβλισµού των προβάτων και 
απαιτήσεις ελληνικής νοµοθεσίας. Στοιχεία, που λαµβάνονται υπόψη στη σχεδίαση 
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(µελέτη ίδρυσης) των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων µιας οποιασδήποτε προβατοτρο-
φικής επιχείρησης για έναν ορθό και ενδεδειγµένο σταβλισµό προβάτων. 

 Στα επόµενα τρία και τελευταία κεφάλαια παρουσιάζονται στοιχεία που αφορούν 
την συγκεκριµένη και εξεταζόµενη υπό ίδρυση προβατοτροφική επιχείρηση δυναµικό-
τητας 500 προβατινών της εργασίας αυτής. 

 Ειδικότερα, στο 7ο κεφάλαιο αναλύονται τα στοιχεία (γενικά και ειδικά) που θα 
ληφθούν υπόψη για τον σχεδιασµό της επιχείρησης, όπως για παράδειγµα η επιλογή 
του τόπου εγκατάστασης αυτής, ο σκοπός και ο στόχος της εκτροφής, η εκτρεφόµενη 
φυλή προβάτου, το εφαρµοζόµενο σύστηµα εκτροφής, κ.ά. 

 Στο 8ο κεφάλαιο αναλύονται στοιχεία ζωοτεχνικής οργάνωσης και λειτουργίας της 
επιχείρησης, όπως για παράδειγµα το σύστηµα σταβλισµού, η προµήθεια των προβά-
των, η σύνθεση (δοµή) του ζωικού πληθυσµού, η αναπαραγωγική διαδικασία, οι ζωοτε-
χνικοί χειρισµοί, κ.ά. 

 Στο 9ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο νοµοθετικό πλαίσιο και τη διαδικασία που 
αφορά την έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ποιµνιοστασίων, και περιγράφονται 
αναλυτικά στοιχεία µελέτης ίδρυσης της προβατοτροφικής επιχείρησης, όπως για πα-
ράδειγµα τεχνική περιγραφή του έργου, διαχείριση και διάθεση αποβλήτων σταβλικών 
εγκαταστάσεων, διαχείριση και διάθεση υγρών αποβλήτων της εκµετάλλευσης, εκτίµη-
ση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αντιµετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, προτει-
νόµενοι περιβαλλοντικοί όροι, κ.ά. 

 Ο σχεδιασµός και η χωροθέτηση των κτηνοτροφικών εγκατάσεων της επιχείρησης 
έγιναν µε τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εφικτή (κατά νόµο και ζωοτεχνική πρακτική): α) η 
λειτουργία της τόσο σε συνθήκες µονίµως ενσταβλισµένης εκτροφής (εντατική εκτρο-
φή) όσο και σε συνθήκες µη µονίµως ενσταβλισµένης εκτροφής (ηµιεντατική εκτροφή), 
και β) η τυχόν µελλοντική επέκτασή της. 

 Μετά την ίδρυση και κατασκευή των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων της επιχείρη-
σης, στα πλαίσια λειτουργίας της, κρίνεται αναγκαία η από οικονοµικής πλευράς αξιο-
λόγηση της δυνατότητας χρήσης εντατικού ή ηµιεντατικού συστήµατος εκτροφής, µε 
τη χρήση τεχνητού λειµώνα ή και παρακείµενου κοινοτικού βοσκότοπου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 Ο όρος «κτηνοτροφία», σύµφωνα µε την ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περι-
λαµβάνεται στον όρο «γεωργία», ο οποίος υποδηλώνει τη συστηµατοποιηµένη γνώση 
και πράξη χειρισµού των φυτών και των ζώων, µε σκοπό την πληρέστερη ικανοποίηση 
των διατροφικών και όχι µόνο αναγκών των κοινωνιών. ∆ηλαδή, η κτηνοτροφία αποτε-
λεί κλάδο της γεωργίας ο οποίος ασχολείται µε τη συστηµατική εκτροφή αγροτικών 
ζώων (Εικόνα 1.1), µε σκοπό την παραγωγή ζωικών προϊόντων. Όµως, επειδή η ικανο-
ποίηση των αναγκών των ανεπτυγµένων κοινωνιών γίνεται, κυρίως, µε τελικά κατανα-
λωτικά αγαθά, ο όρος «κτηνοτροφία» περιλαµβάνει και τον µετασυλλεκτικό χειρισµό 
και την πρώτη µεταποίηση των πρωτογενών κτηνοτροφικών προϊόντων. 

 Τα προϊόντα που παράγονται από την άσκηση της κτηνοτροφίας, όπως το κρέας, το 
γάλα, τα αυγά, κλπ., είναι απαραίτητα για τη διατροφή του ανθρώπου και χαρακτηρίζο-

νται ως προϊόντα υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας. Επίσης, µε την κτηνοτροφία 
παράγονται πολύτιµες πρώτες ύλες, απαραίτητες για πολλούς βιοµηχανικούς κλάδους 
και ικανές να καλύψουν και άλλες ανάγκες του ανθρώπου, όπως είναι π.χ. τα δέρµατα, 
το µαλλί και το µετάξι για ένδυση. Αυτοί µάλιστα είναι και οι βασικότεροι λόγοι που το 
ύψος της παραγωγής ζωικών προϊόντων έχει πολύ µεγάλη σηµασία για την οικονοµία 
κάθε χώρας. Αλλωστε, µέτρο σύγκρισης του βιοτικού επιπέδου µεταξύ των λαών απο-
τελεί η κατανάλωση κτηνοτροφικών προϊόντων και, κυρίως, η κατανάλωση κρέατος, 
γάλακτος και γαλακτοκοµικών προϊόντων. 

Εικόνα 1.1  Αρσενικά πρόβατα (κριάρια). 
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 Η κτηνοτροφία παράγει τα προϊόντα της, µετατρέποντας τα προϊόντα της φυτικής 
παραγωγής (όπως είναι π.χ. οι ζωοτροφές, τα υπολείµµατα και τα παραπροϊόντα της 
γεωργικής παραγωγής, κ.ά.) σε αρίστης ποιότητας ζωικές πρωτεΐνες, οι οποίες είναι 
απαραίτητες στη διατροφή του ανθρώπου. Στην πραγµατικότητα η κτηνοτροφία αποτε-
λεί ένα εκτεταµένο «βιολογικό εργοστάσιο» µετατροπής γεωργικών προϊόντων και βο-
σκήσιµης ύλης σε ζωικά προϊόντα. Το «εργοστάσιο» αυτό αποτελεί βασική υποδοµή 
για κάθε αγροτικό χώρο και πρέπει, µε τεχνικά εφικτές και οικονοµικά συµφέρουσες 
µεθόδους και µε κοινωνικά αποδεκτές παρεµβάσεις, να καταστεί τεχνικά αποτελεσµα-
τικό, οικονοµικά βιώσιµο, περιβαλλοντικά ελάχιστα οχληρό και κοινωνικά ωφέλιµο. 
Με αυτόν τον τρόπο, γεωργία και κτηνοτροφία είναι άρρηκτα συνδεδεµένες, αφού: α) η 
γεωργία αποτελεί τη βασικότερη πηγή εξασφάλισης ζωοτροφών για την ανάπτυξη της 
κτηνοτροφίας και β) η κτηνοτροφία συµβάλλει αποφασιστικά στην αναζωογόνηση της 
γης µε την κοπριά που παράγει. 

 Βασικοί συντελεστές για την παραγωγή ζωικών προϊόντων είναι επιγραµµατικά η 
γη, οι διαθέσιµες πηγές ζωοτροφών, το κεφάλαιο, η εργασία, κ.ά. Οι συντελεστές αυτοί 
(Σχήµα 1.1) µπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαµβά-
νει τους παράγοντες που σχετίζονται µε το γενετικό δυναµικό των εκτρεφόµενων ζώων 
και η δεύτερη κατηγορία τους παράγοντες που καθορίζουν τις συνθήκες του περιβάλ-
λοντος διαβίωσης και παραγωγής των ζώων. Χωρίς την εξασφάλιση αυτών των συντε-

Σχήµα 1.1 Βασικοί συντελεστές της ζωικής παραγωγής (Ρογδάκης, 2000 & 2010). 

Ζωικό Υλικό 
Είδος 
Φυλή 

Πληθυσµός 

Επιλογή 
Στάδια 
Ακρίβεια 

Ένταση, κλπ. 

Σύστηµα σύζευξης 
Αµιγής 

αναπαραγωγή 
∆ιασταύρωση 

Οικολογικοί 
Παράγοντες 

Κλίµα 
Έδαφος, κλπ. 

∆ιατροφή 
Ζωοτροφές, 

Σύστηµα διατρο-
φής, κλπ. 

∆ιατήρηση 
Σύστηµα, 

Εγκαταστάσεις, 
κλπ. 

Νοµοθετικές 
∆ιατάξεις 
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µακα, Απόβλη-

τα, κλπ. 
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λεστών δεν είναι δυνατή η παραγωγή ζωικών προϊόντων. Όµως, για µια ανεπτυγµένη 
και ανταγωνιστική κτηνοτροφία, δεν αρκούν µόνο αυτοί οι συντελεστές. Σήµερα, η 
κτηνοτροφία δεν ασκείται για να καλύψει τις ανάγκες της οικογένειας σε κρέας, γάλα 
και µαλλί, όπως γινόταν πριν από πολλά χρόνια. Ασκείται κυρίως για οικονοµικό όφε-
λος. Έτσι, πρέπει να εφαρµόζονται σύγχρονες ζωοτεχνικές µέθοδοι παραγωγής, σωστή 
διαχείριση και να εξασφαλίζονται βελτιωµένα ζώα, ώστε να έχουµε το καλύτερο δυνα-
τό οικονοµικό αποτέλεσµα. O oρθολογικά σκεπτόµενος κτηνοτρόφος αναλύει και συν-
δυάζει, στα πλαίσια που ορίζουν οι συνθήκες της αγοράς, τους συντελεστές αυτούς, µε 
στόχο τη διαµόρφωση ολοκληρωµένων συστηµάτων εκτροφής, τα οποία να µεγιστο-
ποιούν το οικονοµικό όφελος της παραγωγικής δραστηριότητας. 

 Όµως, η κτηνοτροφία δεν επηρεάζεται µόνο από τις τεχνικές εξελίξεις, αλλά και 
από ποικίλους άλλους, κυρίως, οικονοµικούς παράγοντες, όπως είναι: α) οι εξελίξεις 
στη ζήτηση των παραγόµενων προϊόντων, β) οι εξελίξεις στις τιµές των προϊόντων και 
στις τιµές των παραγωγικών συντελεστών στην εσωτερική και στη διεθνή αγορά, (γ) η 
ακολουθούµενη από τις εκάστοτε κυβερνήσεις οικονοµική πολιτική. Είναι βέβαιο ότι οι 
παράγοντες αυτοί θα διαµορφώσουν στο µέλλον ένα λιγότερο προστατευτικό και πε-
ρισσότερο ανταγωνιστικό περιβάλλον εξάσκησης του επαγγέλµατος του κτηνοτρόφου 
και θα αυξήσουν τις πιέσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας του κλάδου. 

 Επίσης, σηµαντικοί παράγοντες για να δηµιουργήσουµε µια ανεπτυγµένη και αντα-
γωνιστική κτηνοτροφία, είναι η επεξεργασία, η τυποποίηση και η σωστή παρουσίαση 
των ζωικών προϊόντων στην αγορά. Ακόµη, η άσκηση της κτηνοτροφίας πρέπει να 
στηριχτεί σε πρότυπα οργάνωσης και λειτουργίας, τα οποία να ικανοποιούν τις σύγχρο-
νες κοινωνικές απαιτήσεις και, ταυτόχρονα, να ανταποκρίνονται επιτυχώς στο διεθνή 
οικονοµικό ανταγωνισµό. Η παραγωγή προϊόντων µε υψηλά επίπεδα ποιότητας και υγι-
εινής, η ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των συστηµάτων ζωικής παραγωγής στο πε-
ριβάλλον, κυρίως στο έδαφος και τη χλωρίδα, και η διασφάλιση των «δικαιωµάτων των 
ζώων» (ευζωΐα), του “animal welfare”, όπως διατυπώνεται στην ορολογία της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης, είναι βασικές συνιστώσες της ζωικής παραγωγής. 

 Η ζωική παραγωγή ή διαφορετικά η κτηνοτροφία, ως σύνολο, απαρτίζεται και από 
επιµέρους κλάδους, τους οποίους αποτελούν τα διάφορα είδη αγροτικών ζώων. Πρόκει-
ται κυρίως για τους κλάδους της βοοτροφίας, της προβατοτροφίας, της αιγοτροφίας, της 
χοιροτροφίας, της πτηνοτροφίας, των υδατοκαλλιεργειών, των µικρών αγροτικών ζώων 
(π.χ. ορνιθοτροφίας, κονικλοτροφίας), των γουνοφόρων ζώων, κ.ά. Στη ζωική παραγω-
γή ανήκει και η σηροτροφία, ενώ η µελισσοκοµία θεωρείται ότι βρίσκεται στο µεταίχ-
µιο µεταξύ της ζωικής και της φυτικής παραγωγής. 

 (Γεωργούδης, κ.συν1. (1999), Ρογδάκης (2000, 2002, 2006 & 2010), Ζυγογιάννης 
(1999), Παπαδόπουλος (2007), ΥΠΑΑΤ2 (2007α & 2007β), Βακάκης (2007)). 

 

 
                                                 
1 κ.συν.: και συνεργάτες. 
2 ΥΠΑΑΤ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ 
 

2.1 Γενικά 

 Το πρόβατο (Ovis ammon forma aries) µε το σχετικά µικρό του σωµατικό µέγεθος 
και το εντόνως ανεπτυγµένο κοινωνικό του ένστικτο είναι το πρώτο αγροτικό ζώο που 
κατοικιδιοποίησε ο άνθρωπος. Γενικά, είναι ζώο λιτοδίατο και διακρίνεται για την µε-
γάλη του προσαρµοστικότητα. Λόγω των ιδιοτήτων του αυτών αλλά και λόγω της ιδιό-
τητάς του ως µηρυκαστικού, να εκµεταλλεύεται δηλαδή την πτωχή και κατά περιόδους 
µόνο φυόµενη βλάστηση, καθώς και της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων που παρά-
γει, διαδόθηκε σταδιακά από τις αρχικές εστίες εξηµέρωσής του σε γειτονικές περιοχές 
και στη συνέχεια βαθµιαία σε ολόκληρη την υφήλιο. Εξαίρεση αποτελούν οι περιοχές 
των ερήµων και οι περιοχές µε µεγάλη υγρασία και υψηλές θερµοκρασίες όπου το πρό-
βατο δεν κατάφερε να προσαρµοστεί. Αποτέλεσµα όλων αυτών ήταν αφενός να δηµι-
ουργηθεί ένας µεγάλος αριθµός φυλών προσαρµοσµένων σε διαφορετικά περιβάλλο-
ντα, αφετέρου το πρόβατο να διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην επιβίωση, την ευη-
µερία και την ανάπτυξη πολλών λαών. 

 Το δέρµα του βοήθησε τον άνθρωπο να κατακτήσει τα ψυχρά κλίµατα, ενώ το µαλ-
λί του εξακολουθεί µέχρι σήµερα να αποτελεί τη σπουδαιότερη κλωστοϋφαντουργική 
ίνα ζωικής προέλευσης. Το µαλλί των µερινόµαλλων προβάτων και των συγγενών φυ-
λών παρέχει σπουδαία πρώτη ύλη για την παραγωγή πολυτελών ενδυµάτων. Το πρόβα-
το της φυλής «Καρακούλ» (Εικόνα 2.1) προσφέρει στον άνθρωπο αµνοδέρµατα για την 
κατασκευή αισθητικών γουνών, ενώ αναµικτόµαλλα πρόβατα εκτρέφονται σε πολλές 
περιοχές της γης των οποίων το µαλλί βρίσκει χρήση στην ταπητουργία. 

 Το πρόβειο κρέας αποτελεί από πολλές χιλιετίες σπουδαία πηγή προµήθειας του 
ανθρώπου µε πρωτεΐνη ζωικής προέλευσης. Επίσης, το πρόβειο κρέας είναι το µόνο 
κρέας θηλαστικών του οποίου η κατανάλωση δεν περιορίζεται από θρησκευτικές και 

άλλες προκαταλήψεις, όπως 
συµβαίνει µε το βοδινό και 
το χοιρινό κρέας (π.χ. Ινδία, 
Αραβικές χώρες). 

 Το πρόβειο γάλα, µάλ-
λον, ήταν το πρώτο γάλα που 
γεύτηκε ο άνθρωπος µιας και 
η αγελάδα κατοικιδιοποιή-
θηκε πολύ µεταγενέστερα 
και τα πρώτα πρόβατα θα 
πρέπει να εκτρεφόταν για το 
κρέας και το δέρµα αφού το 

Εικόνα 2.1  Πρόβατο φυλής Karakul (Ρογδάκης, 2002). 



Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών  Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής 
 & Υδατοκαλλιεργειών 

 22 

άγριο πρόβατο δεν είναι περισσότερο τριχωτό από την αίγα. Ακόµη, ο άνθρωπος συνει-
δητοποίησε πολύ νωρίς την θρεπτική αξία του γάλακτος του προβάτου και την καταλ-
ληλότητά του για την παρασκευή τυροκοµικών προϊόντων, καταβάλλοντας στη συνέ-
χεια κάθε προσπάθεια για την αύξηση της γαλακτοπαραγωγικής του ικανότητας. Οι 
πρώτες αποδείξεις από επιγραφικά κείµενα για την άµελξη του προβάτου προέρχονται 
από την Αίγυπτο και τις περιοχές ανάµεσα στους ποταµούς Τίγρη και Ευφράτη οι ο-
ποίες χρονολογούνται στην περίοδο από το 4.000 έως το 2.500 π.Χ. 

 (Ρογδάκης (2002), Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Ζυγογιάννης (1999)). 

 

2.2 Καταγωγή – Ζωολογική ταξινόµηση 

 Αν και δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς άρχισε η εξηµέρωση των ζώων, εντούτοις, 
είναι βέβαιο ότι τα πρόβατα και οι αίγες ήταν τα πρώτα αγροτικά ζώα που εξηµερώθη-
καν από τον άνθρωπο, περίπου το 10.000-9.000 π.Χ. στη νοτιοδυτική Ασία. Σύµφωνα 
µε τις επικρατέστερες θεωρίες, τόπος καταγωγής των αγρίων προβάτων, καθώς και των 
εκατοντάδων φυλών και παραλλαγών των κατοικίδιων προβάτων που εκτρέφονται σή-
µερα από τον άνθρωπο, είναι οι ορεινοί όγκοι της κεντρικής Ασίας, κοντά στην Κασπία 
Θάλασσα. Από εκεί τα διάφορα άγρια είδη διαδόθηκαν προς τα δυτικά µέχρι την Ευ-
ρώπη και προς τα ανατολικά µέχρι την Αµερικανική ήπειρο. 

 Ζωολογικά, το πρόβατο ανήκει στην τάξη των αρτιοδακτύλων (Ardiodaktyla), την 
υπόταξη Ruminantia (µηρυκαστικά), την οικογένεια Bovidae, την υποοικογένεια Ca-
prinae και στο γένος Ovis. Μάλιστα, το πρόβατο ανήκει στα είδη των αγροτικών ζώων 
του οποίου οι άγριοι πρόγονοί του εξακολουθούν να υπάρχουν στη ζωή και εποµένως 
είναι δυνατή η µελέτη τους. 

 Σύµφωνα µε την επικρατέστερη άποψη, τα άγρια πρόβατα µπορούν να καταταγούν 
σε επτά οµάδες: α) Ovis ammon (argali) των ορεινών περιοχών της κεντρικής Ασίας, β) 
Ovis vingei (urial) που απαντάται δυτικά των περιοχών εξάπλωσης του argali, γ) Ovis 

orientalis (ασιατικό mouflon) που απαντάται δυτικά των περιοχών εξάπλωσης του 
urial, δ) Ovis musimon (ευρωπαϊκό mouflon) που απαντάται στα νησιά Κορσική και 
Σαρδηνία, ε) Ovis Canadensis (µεγακέρατο) της βόρειας Αµερικής, στ) Ovis nivicola 
(πρόβατο του χιονιού) της Σιβηρίας και ζ) Ovis dalli (λεπτοκέρατο) της Αλάσκας. 

 Επειδή οι παραπάνω οµάδες προβάτων γονιµοποιούνται τόσο µεταξύ τους όσο και 
µε το κατοικίδιο πρόβατο δίνοντας γόνιµους απογόνους, µπορεί να υποτεθεί ότι αυτές 
αποτελούν υποείδη του ίδου είδους (Ovis ammon Lineaeus, 1758). Ως εκ τούτου, η επι-
στηµονική ονοµασία του κατοικιδίου προβάτου είναι Ovis ammon forma aries. 

 Επίσης, είναι πιθανόν ότι το urial αποτελεί τον κύριο πρόγονο καταγωγής του κα-
τοικίδιου προβάτου, ενώ το mouflon θεωρείται ότι έχει συµβάλει στην εξέλιξη των ευ-
ρωπαϊκών και το argali των ασιατικών φυλών, µιας και τα πρώτα σκελετικά λείψανα 
κατοικιδιοποιηµένων προβάτων έχουν βρεθεί στις περιοχές εξάπλωσης του urial. 

 (Ρογδάκης, (2002 & 2006), Νικολάου (1998), Μανωλέσσος (2004)). 
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2.3 Ευρωπαϊκή προβατοτροφία 

 Η εντατικοποίηση της προβατοτροφίας η οποία παρουσιάστηκε στο τέλος του 19ου 
και στις αρχές του 20ου αιώνα στη ∆υτική Ευρώπη και κυρίως στη Μ. Βρετανία, βασί-
στηκε στη χρήση από την προβατοτροφία αροτριαίων εκτάσεων µε υψηλή πυκνότητα 
βόσκησης των ζώων. Αντίθετα, στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης οι µεγαλύτερες 
συγκεντρώσεις προβάτων παρατηρούνται σε εδάφη όπου η άροση της γης δεν είναι συ-
στηµατική (Ζυγογιάννης, 1999). 

 Με βάση στοιχεία του 2005, στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) εκτρέφονται περίπου 
88,5 εκατοµµύρια πρόβατα. Οι σηµαντικότερες χώρες, από πλευράς εκτρεφόµενου α-
ριθµού προβάτων, είναι το Ηνωµένο Βασίλειο µε 24,4 εκατοµµύρια, η Ισπανία µε 22,5 
εκατοµµύρια, η Ιταλία µε 8,0 εκατοµµύρια, η Γαλλία µε 8,8 εκατοµµύρια και η Ελλάδα 
µε 8,5 εκατοµµύρια πρόβατα, αντίστοιχα. Κατά το χρονικό διάστηκα 2000-2006, το 
ζωικό κεφάλαιο σε επίπεδο Ε.Ε. παρουσιάζει µείωση στο σύνολό του σε ποσοστό 
11,3% περίπου, µείωση ιδιαίτερα αισθητή κατά τα έτη 2005 και 2006. 

 Για το σύνολο των χωρών µελών της E.E., ο τοµέας της αιγοπροβατοτροφίας δεν 
έχει την ίδια σηµασία όπως για τη χώρα µας. Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα του κλάδου, 
µόνο το πρόβειο κρέας θεωρείται σηµαντικό προϊόν για την Ε.Ε., για αυτό άλλωστε και 
οι καταβαλλόµενες, µέχρι το 2005, οικονοµικές ενισχύσεις (πριµοδοτήσεις) αφορούσαν 
µόνο το προϊόν αυτό. 

 (ΥΠΑΑΤ (2007α), Παπαθεοδώρου, κ.συν. (2006)). 

 

2.3.1 Γαλακτοπαραγωγός προβατοτροφία 

 Η εκτροφή προβάτων για παραγωγή γάλακτος αλλά και κρέατος αποτελεί δραστη-
ριότητα που ασκείται κυρίως στις νότιες χώρες της Ευρώπης όπου αρµέγεται µεγάλος 
αριθµός ζώων, όπως στην Ελλάδα το 95%, και στην Ιταλία το 70% αυτών, ενώ στην 
Ε.Ε. αρµέγεται περίπου το 30% των προβατινών κατά µέσο όρο. 

 Πρόβατα µε κατεύθυνση τη γαλακτοπαραγωγή εκτρέφονται και στις γειτονικές µας 
χώρες όπως είναι η Βουλγαρία, η Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 
(FYROM), η Ρουµανία και η Τουρκία. 

 Οι κύριες χώρες παραγωγής προβείου γάλακτος στην Ε.Ε. είναι η Ελλάδα, η Ιταλία, 
η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Γαλλία. Η παραγόµενη ποσότητα γάλακτος στην Ε.Ε. 
για το χρονικό διάστηκα 1996-2005 παρουσιάζει µικρές διακυµάνσεις τα τελευταία 
χρόνια και κυµαίνεται γύρω στους τέσσερις (4) εκατοµµύρια τόνους. 

 Για το πρόβειο γάλα δεν υπάρχουν περιορισµοί στην παραγωγή που να επιβάλλο-
νται από την Ε.Ε.. Έτσι, οι κτηνοτρόφοι είναι ελεύθεροι να διαµορφώσουν την παρα-
γωγή τους ανάλογα µε την πορεία της ζήτησης, η οποία διαµορφώνει και τις τιµές. Θα 
πρέπει να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς στην Ε.Ε. ουδεµία εθνική 
παρέµβαση στις τιµές των αγροτικών, γενικότερα, προϊόντων επιτρέπεται. 
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 Όσον αφορά το παραγόµενο πρόβειο γάλα, αυτό κατευθύνεται σε διάφορες χρήσεις 
µε κύρια την παραγωγή τυριών, κυρίως στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα. 

  (ΥΠΑΑΤ (2007α), Παπαθεοδώρου, κ.συν. (2006)). 

 

2.3.2 Κρεατοπαραγωγός προβατοτροφία 

 Η εκτροφή προβάτων για παραγωγή κρέατος παρουσιάζει ενδιαφέρον τόσο για τις 
βόρειες χώρες, όπου τα πρόβατα εκτρέφονται σχεδόν αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, 
όσο και για τις νότιες χώρες της Ε.Ε.. Μάλιστα, το πρόβειο κρέας είναι το κύριο προϊόν 
σε επίπεδο Ε.Ε. στον τοµέα της προβατοτροφίας. Ακόµη, η Ε.Ε. είναι ο µεγαλύτερος 
καταναλωτής και εισαγωγέας πρόβειου κρέατος παγκοσµίως, και ο δεύτερος παραγω-
γός κρέατος µετά την Κίνα. 

 Στη δεκαετία, όµως, 1996-2005, η παραγωγή πρόβειου κρέατος στην Ε.Ε. ακολού-
θησε σταθερή πτωτική πορεία παρουσιάζοντας µια συνολική µείωση της τάξης του 
10%. Επίσης , η κατανάλωση πρόβειου κρέατος στην Ε.Ε. στη δεκαετία 1995-2004 
διατηρείται σε σταθερά επίπεδα, παρουσιάζοντας µια µικρή µείωση της τάξης του 2%. 

 Η αυτάρκεια συνεπώς εµφανίζει πτωτική πορεία, φτάνοντας το 2004 σε ποσοστό 
78,8%, γεγονός που αποδίδεται στη µείωση του ζωικού κεφαλαίου, όπως προαναφέρ-
θηκε. Οι ανάγκες σε πρόβειο κρέας καλύπτονται µε εισαγωγές που πραγµατοποιούνται 
από τρίτες χώρες, οι οποίες στο χρονικό διάστηµα 1996-2003 εµφάνισαν αύξηση της 
τάξεως του 16%. Κυριότεροι προµηθευτές της Ε.Ε. σε πρόβειο κρέας (δεν γίνονται ει-
σαγωγές αιγείου) είναι η Ν. Ζηλανδία, η Αυστραλία, κ.λπ. 

 Γενικότερα, παρατηρείται µείωση τόσο της παραγωγής, όσο και της κατά κεφαλήν 
κατανάλωσης. 

 (ΥΠΑΑΤ (2007α), Παπαθεοδώρου, κ.συν. (2006)). 

 

2.3.3 Ευρωπαϊκή πολιτική 

 Για το πρόβειο κρέας λειτουργεί από το 1981 Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ), 
όπου εκτός των άλλων προβλέπεται και η λειτουργία ενός συστήµατος καταγραφής της 
µέσης εβδοµαδιαίας τιµής παραγωγού σε διάφορες αντιπροσωπευτικές αγορές της Ε.Ε. 

 Με την ψήφιση όµως του Κανονισµού (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου αναθεωρή-
θηκε ριζικά η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) και µαζί και η ΚΟΑ του πρόβειου κρέ-
ατος ως προς τις καταβαλλόµενες ενισχύσεις στον τοµέα. 

 Τα σηµαντικότερα σηµεία της νέας ΚΑΠ είναι συνοπτικά τα εξής: 

  1.  Ενιαία Αποδεσµευµένη Ενίσχυση (ΕΑΕ) 

   Ολες οι ενισχύσεις που λάµβανε ο δικαιούχος κατά την περίοδο αναφοράς 
(2000-2002) ενοποιούνται σε µια νέα ενίσχυση την ΕΑΕ, η οποία χορηγείται στο δικαι-
ούχο κάθε έτος, ανεξαρτήτως είδους και ύψους παραγωγής από το 2006 και πέραν. Για 
τον υπολογισµό της ΕΑΕ λήφθηκαν υπόψη τα δικαιώµατα που κατείχε κάθε παραγωγός 
στη διάρκεια των ετών 2000-2002 (περίοδος αναφοράς). 
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  2.  Πολλαπλή συµµόρφωση 

   Για να εισπράττει πλέον ο δικαιούχος την ΕΑΕ πρέπει να συµµορφώνεται 
κατά περίπτωση προς µια σειρά κοινοτικών οδηγιών που αφορούν τη δηµόσια υγεία, 
την υγεία των φυτών και των ζώων, την καλή διαβίωση των ζώων (ευζωΐα), την ασφά-
λεια στο χώρο εργασίας και την προστασία του περιβάλλοντος. 

  3.  ∆ιαφοροποίηση 

   Οι ενισχύσεις που θα καταβάλλονται από το 2005 και πέραν προβλεπόταν 
να µειωθούν κατά 3 % το 2005, 4 % το 2006 και 5 % από το 2007 έως το 2012. Για ε-
νισχύσεις µέχρι 5.000 € οι µειώσεις που γίνονται επιστρέφονται στους δικαιούχους. Η 
διαφοροποίηση δεν εφαρµόζεται στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους. 

  4.  Ποιοτικό παρακράτηµα 

   ∆υνατότητα παρακράτησης µέχρι 10% της συνιστώσας και χορήγηση του 
ποσού αυτού (από το 2006 και µετά) για συγκεκριµένους τύπους γεωργίας που συµ-
βάλλουν στην προστασία ή τη βελτίωση του περιβάλλοντος ή/και τη βελτίωση της 
ποιότητας και της εµπορίας των γεωργικών προϊόντων. 

  5.  Σύστηµα Παροχής Συµβουλών 

   Στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ τα κράτη-µέλη (Κ-Μ) οφείλουν να δηµιουργή-
σουν σύστηµα παροχής γεωργικών συµβουλών σε γεωργούς για τον καλύτερο προ-
γραµµατισµό, την οργάνωση και διαχείριση της γεωργικής τους εκµετάλλευσης. Το 
σύστηµα προβλέπεται να αρχίσει στη χώρα µας από τα τέλη του 2007-αρχές του 2008 
σε εκµεταλλεύσεις που λαµβάνουν άµεσες ενισχύσεις άνω των 15.000 €/έτος. 

  6.  Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣ∆Ε) 

   Προβλέπεται η θέσπιση και λειτουργία ενός ολοκληρωµένου συστήµατος 
διαχείρισης και ελέγχου, το οποίο περιλαµβάνει ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, σύστη-
µα αναγνώρισης αγροτεµαχίων, σύστηµα προσδιορισµού και καταγραφής δικαιωµάτων 
ενίσχυσης, κ.λπ., µε στόχο την καλύτερη εφαρµογή και τον έλεγχο του καθεστώτος της 
ενιαίας ενίσχυσης. 

 Σε ισχύ αυτή τη στιγµή στην Ε.Ε. είναι ο Κανονισµός (ΕΚ) 73/2009 του Συµβουλί-
ου

3 µε τον οποίο καταργήθηκε ο Κανονισµός (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου, καθώς 
και ο Κανονισµός (ΕΚ) 1120/2009 της Επιτροπής4. 

 (ΥΠΑΑΤ (2007α), Παπαθεοδώρου, κ.συν. (2006), Σωτηρίου (2006), Επίσηµη Εφη-
µερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης – http://eur-lex.europa.eu/el/index.htm). 

                                                 
3 Κανονισµός (ΕΚ) 73/2009 του Συµβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2009 (Ε.Ε. L 030/31-1-2009) σχετικά 
µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άµεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της 
κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέσπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, για την 
τροποποίηση των κανονισµών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005, (ΕΚ) αριθ. 247/2006, (ΕΚ) αριθ. 378/2007 και για 
την κατάργηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003. 
4 Κανονισµός (ΕΚ) 1120/2009 της Επιτροπής της 29ης Οκτωβρίου 2009 (Ε.Ε. L 316/2-12-2009) για τη 
θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης που προβλέπεται στον τίτλο 
ΙΙΙ του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συµβουλίου σχετικά µε τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα 
καθεστώτα άµεσης στήριξης για τους γεωργούς στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής και τη θέ-
σπιση ορισµένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς. 
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2.4 Ελληνική προβατοτροφία 

2.4.1 Ιστορικό εκτροφής προβάτων 

 Η προβατοτροφία αποτελεί τον πλέον παραδοσιακό, από την Οµηρική εποχή, κλάδο 
της κτηνοτροφίας στη χώρα µας. Η εκτροφή του προβάτου ήταν και είναι συνδεδεµένη 
µε µυθολογικά, ηθολογικά και πολιτισµικά στοιχεία του Ελληνικού και Μεσανατολικού 
γεωγραφικού χώρου γενικότερα. 

 Το πρώτο µαζικό σύστηµα εκτροφής προβάτων σε όλη τη νοτιανατολική λεκάνη 
της Μεσογείου ήταν, από αρχαιοτάτων χρόνων (Βιβλική εποχή), το νοµαδικό που χα-
ρακτηριζόταν από συνεχή µετακίνηση ποιµνίων και κτηνοτρόφων σε προκαθορισµένες 
διαδροµές. Οι κτηνοτρόφοι δεν είχαν µόνιµη κατοικία και ο χρόνος παραµονής σε κάθε 
περιοχή της διαδροµής καθοριζόταν από την ύπαρξη αναγκαίας βλάστησης και νερού 
για την ικανοποίηση των αναγκών των ζώων. Το σύστηµα ήταν εξόχως εκτατικό µε α-
ποδόσεις των ζώων εξαρτώµενες από τις καιρικές συνθήκες και τη χωρητικότητα των 
βοσκοτόπων της διαδροµής. Παράλληλα µε το νοµαδικό, αναπτύχθηκε το ηµινοµαδικό 
σύστηµα το οποίο είναι λιγότερο εκτατικό από το πρώτο. Χαρακτηρίζεται από εποχική 
µετακίνηση των ποιµνίων προς τα θέρετρα (ορεινοί βοσκότοποι) και επιστροφή στα 
χειµαδιά (χειµερινοί βοσκότοποι). Τα ποίµνια συνοδεύονταν µε ολόκληρες τις οικογέ-
νειες των κτηνοτρόφων αρχικά ή µε ορισµένα µόνο µέλη τους όταν οι κτηνοτρόφοι α-
πόκτησαν µόνιµη κατοικία, κυρίως, εντός των χειµερινών βοσκοτόπων. 

 Τα δύο παραπάνω συστήµατα, σε διαβαθµισµένη κάθε φορά ένταση, εφαρµόστηκαν 
τόσο κατά τη Βυζαντινή περίοδο στους εκτεταµένους βοσκότοπους των µεγάλων γαιο-
κτηµόνων, όσο και κατά την περίοδο της Οθωµανικής δουλείας κατά την οποία ανα-
πτύχθηκε η προβατοτροφία µε τη µορφή των µεγάλων τσελιγκάτων, των οποίων τη µε-
τακίνηση διευκόλυνε η ενιαία Οθωµανική διοίκηση σε όλο το Βαλκανικό χώρο. 

 Το νοµαδικό σύστηµα άρχισε να δοκιµάζεται στις αρχές του 20ου αιώνα, ιδίως µετά 
τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο, όταν άρχισε η απαλλοτρίωση µεγάλων πεδινών εκτάσεων, 
βοσκοτόπων και τσιφλικιών, που υπαγορεύτηκε από την ανάγκη της αποκατάστασης 
ακτηµόνων γεωργών καθώς και της εγκατάστασης µεγάλου µέρους προσφυγικού πλη-
θυσµού της µικρασιατικής καταστροφής. 

 Κατά την µεταπολεµική περίοδο το αµιγές νοµαδικό σύστηµα εξέλιπε παντελώς, 
ενώ παρέµεινε σε λειτουργία, σε µικρότερη όµως έκταση, το ηµινοµαδικό µε τη µορφή 
της εποχικά µετακινούµενης προβατοτροφίας, το οποίο, λόγω της γενικότερης οικονο-
µικής και τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας µας, κατέστη λιγότερο εκτατικό. 

 Τα τελευταία χρόνια η εκτροφή µεγάλου αριθµού προβάτων συνδέεται όλο και πε-
ρισσότερο µε τη γεωργική δραστηριότητα, για παραγωγή κυρίως χονδροειδών ζωοτρο-
φών, και την ορθολογικότερη εκµετάλλευση των κοινοτικών βοσκοτόπων, ενώ δεν λεί-
πει η ίδρυση µεγάλων, καθαρά επιχειρηµατικών, προβατοτροφικών µονάδων γαλακτο-
παραγωγής λόγω των ευνοϊκών συνθηκών διάθεσης του πρόβειου γάλακτος. 

 (Παπαδόπουλος (2007), Αποστολόπουλος (1986)). 
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2.4.2 Θέση της προβατοτροφίας στην ελληνική κτηνοτροφία 

 Η κτηνοτροφία αποτελεί κλάδο της πρωτογενούς παραγωγής µε εξέχουσα σηµασία 
για τη χώρα µας λόγω της µεγάλης παράδοσής της στον τοµέα. Στην Ελλάδα, η ζωική 
παραγωγή αντιπροσωπεύει περίπου το 1/4 της ΑΑΠ5 της γεωργικής παραγωγής (23,6% 
το 2005) και παρέµεινε στάσιµη για τη δεκαετία 1995-2005. Το ΑΠΑ6 της κτηνοτροφί-
ας υπολογίζεται, για το 2005 και σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat, σε 1.417,5 εκατ. 
Ευρώ, και συνιστά ποσοστό 17,4% του ΑΠΑ του γεωργικού τοµέα. Η συµµετοχή των 
επιµέρους κλάδων της κτηνοτροφίας στην ΑΑΠ ζωικών προϊόντων, για το 2005, υπο-
λογίζεται σε 58,7% για την αιγοπροβατοτροφία, 19,2% για την βοοτροφία, 9,9% για 
την πτηνοτροφία 7,8% για την χοιροτροφία και 4,4% για τα λοιπά ζώα. Εξάλλου, η συ-
νολική εκατοστιαία µεταβολή της ΑΑΠ των κύριων κλάδων της κτηνοτροφίας, την πε-
ρίοδο 1995/2005 υπολογίζεται σε 30,2% για την αιγοπροβατοτροφία, 26,7% για την 

βοοτροφία, -3,7% για την πτηνοτροφία 
και 0% για τη χοιροτροφία. 

 Παρά την περιορισµένη συµµετοχή 
της στην ακαθάριστη αξία της γεωργικής 
παραγωγής, η προβατοτροφία, κατέχει ση-
µαντικό ρόλο στην εθνική µας οικονοµία, 
γιατί παρέχει εισόδηµα και εργασία σε 
χιλιάδες οικογένειες, συµβάλλοντας έτσι 

καθοριστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη και στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού του 
τόπου µας σε περιοχές µε ιδιαίτερα προβλήµατα (ορεινές-µειονεκτικές, Εικόνα 2.2). Η 
συµµετοχή των επιµέρους κλάδων της κτηνοτροφίας στο σύνολο της ζωικής παραγωγής 
υπολογίζεται σε 58,7% για την αιγοπροβατοτροφία, 19,25% για τη βοοτροφία, 9,9% για 
την πτηνοτροφία, 7,8% για τη χοιροτροφία και 4,45% για τους λοιπούς τοµείς. 

 (Βακάκης (2007), Ζιώγανας, κ.συν. (2001)). 

 

2.4.3 Χαρακτηριστικά ελληνικής προβατοτροφίας 

 Η προβατοτροφία αποτελεί έναν από τους πλέον παραδοσιακούς κλάδους της ελλη-
νικής κτηνοτροφίας, στον οποίο στηριζόταν η οικονοµία της χώρας µας από αρχαιοτά-
των χρόνων. Προσαρµοσµένος ο κλάδος αυτός από αιώνες στις εδαφοκλιµατικές συν-
θήκες της χώρας µας, ασκείται ακόµη και σήµερα µε οικονοµική επιτυχία. Αποτελεί το 
σηµαντικό κλάδο της κτηνοτροφίας µας και είναι ανταγωνιστικός στο χώρο της Ευρω-
παϊκής Ένωσης που ως γνωστό είναι ελλειµµατική σε προϊόντα προβατοτροφίας. 

 Η προβατοτροφία είναι ένας κλάδος που προσφέρει στην αγορά πολύτιµα παραδο-
σιακά προϊόντα διατροφής υψηλής βιολογικής και διαιτητικής αξίας για τον άνθρωπο, 
και συνδέεται οργανικά µε φυσικούς πόρους αλλά και µε κλάδους της φυτικής παραγω-

                                                 
5 ΑΑΠ: Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής. 
6 ΑΠΑ: Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν. 

Εικόνα 2.2  Πρόβατα (ηµιορεινή περιοχή) 
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γής. Το πρόβειο γάλα και κρέας είναι δύο βασικές κατηγορίες προϊόντων µε µεγάλη 
οικονοµική σηµασία και αποτελούν πηγές του αγροτικού εισοδήµατος των κατοίκων 
των ορεινών και µειονεκτικών περιοχών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ίσως το δυνατότερο 
σηµείο του τοµέα είναι η υψηλή ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων, ως αποτέλε-
σµα µιας σειράς παραµέτρων που χαρακτηρίζουν την ελληνική πραγµατικότητα όπως 
το εκτατικό σύστηµα εκτροφής, οι εγχώριες φυλές και οι χορηγούµενες ζωοτροφές. 

 Στη χώρα µας, ο κλάδος της προβατοτροφίας συµµετέχει µε ποσοστό 35,9% στη 
συνολική ακαθάριστη αξία της ζωικής παραγωγής, 34,7% στη συνολική ποσότητα πα-
ραγόµενου γάλακτος (βαθµός αυτάρκειας 100%) και 16,6% στη συνολική ποσότητα 
κρέατος (βαθµός αυτάρκειας 85%). (Κιτσοπανίδης, 2006). 

 Επίσης, στη χώρα µας, εκτρέφεται το 8,5% των προβάτων και το 45% των αιγοει-
δών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2005). Η κύρια παραγωγική κατεύθυνση των προβατο-
τροφικών εκµεταλλεύσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η παραγωγή κρέ-
ατος, ενώ αντιθέτως στην Ελλάδα το 95% των προβάτων αρµέγεται. Αξιοσηµείωτο εί-
ναι ότι η χώρα µας παράγει το 30% περίπου του συνολικώς παραγόµενου στην Ε.Ε. 
πρόβειου και αιγείου γάλακτος. 

 Η κυρίαρχη µορφή των προβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων στη χώρα µας συνίστα-
ται σε µικρές µονάδες εκτατικής µορφής, οι οποίες χαρακτηρίζονται από µεγάλο βαθµό 
διαφοροποίησης ως προς το µέγεθος, τις σταβλικές εγκαταστάσεις, την παραγωγή, κ.λπ. 
Το εκτατικό σύστηµα, στο πλαίσιο του οποίου εκτρέφονται τα περισσότερα πρόβατα, 
χαρακτηρίζεται από ετήσιες µετακινήσεις (από και προς τους θερινούς-ορεινούς βοσκο-
τόπους) και από µεγάλες διαδροµές των κοπαδιών κατά τη διάρκεια της ηµέρας, τόσο 
µέσα στο βοσκότοπο, όσο και γύρω από τα «χειµαδιά», για εξεύρεση βοσκής. Αλλω-
στε, η εκτατική εκτροφή ταιριάζει περισσότερο στη σύγχρονη τάση παραγωγής προϊό-
ντων ποιότητας, προϊόντων βιολογικής εκτροφής ή ολοκληρωµένης παραγωγής. 

 Επισηµαίνεται ακόµη ότι ο η προβατοτροφία είναι ένας κλάδος που δεν δέχεται την 
επίδραση ισχυρού ανταγωνισµού από τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. 

 (ΥΠΑΑΤ (2007α)). 

 

2.4.3.1 Αριθµός εκµεταλλεύσεων και µέγεθος προβατοτροφικών µονάδων 

 Ο συνολικός αριθµός προβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων στη χώρα µας ξεπερνά τις 
120.000. Σύµφωνα µε την απογραφή της ΕΣΥΕ7 1999/2000, στη χώρα µας υπάρχει α-
κόµα ένας µεγάλος αριθµός εκµεταλλεύσεων µικρής δυναµικότητας (µέχρι 49 ενήλικα 
ζώα) που αντιπροσωπεύει το 62,7% του συνολικού αριθµού των προβατοτροφικών εκ-
µεταλλεύσεων. Στις εκµεταλλεύσεις αυτές εκτρέφεται σχετικά µικρός αριθµός ζώων 
που αντιστοιχεί µόλις στο 15,0% του συνολικού αριθµού. 

 Στο χρονικό διάστηµα 1991-1999/2000, υπήρξε µείωση του αριθµού των προβατο-
τροφικών εκµεταλλεύσεων κατά 20%. Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΣ∆Ε8 για το έτος 

                                                 
7 ΕΣΥΕ: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. 
8 ΟΣ∆Ε: Ολοκληρωµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης & Ελέγχου. 
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2005 υπολογίζεται ότι οι εκµεταλλεύσεις µε πάνω από 10 ζώα ανέρχονταν στις 
110.000. Το µέγεθος µιας µέσης εκµετάλλευσης (>10 ζώα) είναι 84 πρόβατα. Τα τελευ-
ταία χρόνια παρατηρείται µια σηµαντική µείωση των προβάτων που εκτρέφονται νοµα-
δικά ή οικόσιτα και µία τάση συγκέντρωσης σε µεγάλες και οργανωµένες µονάδες. 

 Λόγω των ιδιαίτερων εδαφοκλιµατικών συνθηκών (εκτεταµένες ορεινές και ηµιο-
ρεινές περιοχές, µεγάλος αριθµός νησιών) η πλειοψηφία των προβάτων (80%) εκτρέ-
φονται σε ορεινές, άγονες και µειονεκτικές περιοχές, όπου κατά κανόνα η προβατοτρο-
φία αποτελεί σηµαντικό παραγωγικό τοµέα. 

 Σύµφωνα µε στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ9, τα έτη 2007 και 2008 ο αριθµός των προβα-
τοτρόφων που παρέδωσαν γάλα σε τυροκοµεία/µεταποιητές επιχειρήσεις γάλακτος α-
νέρχονταν σε 54.042 και 51.058 αντίστοιχα. 

 (ΥΠΑΑΤ (2007α)), ΕΣΥΕ, ΕΛΟΓΑΚ). 

 

2.4.3.2 Παραγωγή πρόβειου γάλακτος 

 Σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, την τετραετία 2002-2005 ο αριθµός των αµελ-
γόµενων προβάτων ανήλθε κατά µέσο όρο σε 6,9 περίπου εκατοµµύρια µε µέση παρα-
γωγή γάλακτος 690 χιλιάδες τόνους, από τους οποίους το 90% αυτών τυροκοµείται. 
Σύµφωνα όµως µε στοιχεία του ΕΛΟΓΑΚ τα έτη 2007 και 2008 παραδόθηκαν σε τυρο-
κοµεία/µεταποιητικές επιχειρήσεις γάλακτος 516 χιλιάδες και 496 χιλιάδες τόνοι πρό-
βειου γάλακτος, περίπου, αντίστοιχα. 

 Το ύψος της παραγωγής γάλακτος διαµορφώνεται ανάλογα µε το γενετικό δυναµικό 
των παραγωγικών ζώων, τη φυσιολογική λειτουργία του ζώου (ηµερήσια παραγωγή 
γάλακτος), τη διατροφή, τις συνθήκες που διαµορφώνουν το περιβάλλον στο οποίο δια-
βιούν και πραγµατοποιούν τις αποδόσεις τους (διακύµανση από έτος σε έτος) και επί-
σης από τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου. 

 Η γαλακτοπαραγωγή κυµαίνεται από 90-240 κιλά και οι περισσότερες γαλακτοπα-
ραγωγικές φυλές έχουν διάρκεια γαλακτικής περιόδου 200-230 ηµερών, ενώ η συνήθης 
διάρκεια της γαλακτικής περιόδου είναι 160-180 ηµέρες. Η παραγωγή γάλακτος κατά 
το χρονικό διάστηµα 1995-2004 παρουσίασε µικρή αύξηση της τάξης του 9,6%. 

 Η χρήση του γάλακτος για την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων για τον Ελλη-
νικό χώρο όπως πρόβειο γιαούρτι, βούτυρο και πάνω από όλα τυρί «Φέτα» από αµιγώς 
πρόβειο (100%) ή µίγµα πρόβειου και αιγείου γάλακτος (αναλογίας µέχρι 30% αίγειου 
και 70% πρόβειου), καθώς και άλλων ειδών τυριών, πέρα από το γεγονός ότι αποτελούν 
µια εξίσου σηµαντική πηγή εισοδήµατος για τους κτηνοτρόφους µε αυτή του κρέατος, 
είναι η πρώτη ύλη για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά παραδοσιακών προϊό-
ντων. Πολλά από τα παραγόµενα προϊόντα, είναι Προϊόντα Ονοµασίας Προελεύσεως 
(ΠΟΠ) µε κυριότερο το τυρί «Φέτα», που βρίσκουν αξιόλογη θέση στις αγορές του ε-
σωτερικού και του εξωτερικού. 

 (ΥΠΑΑΤ (2007α), ΕΛΟΓΑΚ). 
                                                 
9 ΕΛΟΓΑΚ: Ελληνικός Οργανισµός Γάλακτος & Κρέατος (www.elog.gr). 
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2.4.3.3 Παραγωγή πρόβειου κρέατος 

 Ο τρόπος εκτροφής (εκτατική) των προβάτων στη χώρα µας, σε συνδυασµό µε την 
χρήση εγχώριων φυλών, προσδίδουν στο παραγόµενο κρέας την επιδιωκόµενη από το 
καταναλωτικό κοινό γεύση. Το µέσο βάρος των σφαγίων που διατίθεται στην αγορά 
είναι από τα χαµηλότερα στην Ε.Ε. αλλά και στον κόσµο. Αυτό από οικονοµικής από-
ψεως θεωρείται ασύµφορο, ωστόσο τα µεγάλα σφάγια δεν γίνονται αποδεκτά από το 
ελληνικό καταναλωτικό κοινό που στη συντριπτική του πλειοψηφία προτιµά σφάγια 
γάλακτος βάρους 10 έως 14 κιλά. Όµως, η παραγωγή πρόβειου κρέατος στη χώρα µας, 
δεν είναι το κύριο προϊόν του κλάδου της προβατοτροφίας όπως είναι αντιθέτως σε επί-
πεδο Ε.Ε. Η παραγωγή πρόβειου και αιγείου κρέατος στην Ελλάδα αντιστοιχεί µόλις 
στο 11-12% της παραγωγής όλης της Ε.Ε. (Παπαθεοδώρου, κ.συν., 2006). 

 Σύµφωνα µε στοιχεία του ΥΠΑΑΤ, προκύπτει ότι για το χρονικό διάστηµα 1996-
2006 η παραγωγή πρόβειου κρέατος παρουσίασε µείωση της τάξης του 12% (από 84,0 
χιλιάδες τόνους το 1996, ανήλθε σε 73,9 χιλιάδες τόνους το 2006). Τα έτη 2003 και 
2004 παρουσιάζεται σταθεροποιητική τάση της συνολικά παραγόµενης ποσότητας 
πρόβειου κρέατος (78,21 & 78,29 χιλιάδες τόνοι αντίστοιχα), ακολουθούµενη από µια 
πτώση το 2005 και 2006 (75,36 & 73,9 χιλιάδες τόνοι αντίστοιχα). 

 Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτάρκειας σε αιγοπρόβειο κυµαίνεται γύρω από το 86%. 
Το έλλειµµα καλύπτεται µε εισαγωγές από τη Βουλγαρία (φρέσκο ή µε απλή ψύξη κρέ-
ας), τη Ρουµανία (κυρίως ζωντανά) και τη Ν. Ζηλανδία (κατεψυγµένο) αλλά και από τις 
άλλες χώρες-µέλη της Ε.Ε. (π.χ. Ισπανία, Ην. Βασίλειο). Ιδιαιτέρως αξιοσηµείωτο γε-
γονός αποτελεί ότι η κατανάλωση αιγοπρόβειου κρέατος στην Ελλάδα είναι περίπου 
τέσσερις φορές µεγαλύτερη της αντίστοιχης µέσης κατανάλωσης της Ε.Ε., παρότι τα 
τελευταία χρόνια παρουσιάζει µία µικρή µείωση. 

 Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η ακαθάριστη αξία του πρόβειου και αιγείου 
κρέατος στην Ελλάδα αντιπροσωπεύει περίπου το 75% της αξίας του γάλακτος. 

 (ΥΠΑΑΤ (2007α), Παπαθεοδώρου, κ.συν. (2006)). 

 

2.4.3.4 Προβλήµατα του κλάδου 

 Παρότι ο κλάδος της προβατοτροφίας είναι ένας ιδιαίτερα σηµαντικός κλάδος για 
τη χώρα µας, µε ευνοϊκές προοπτικές βελτίωσης και ανάπτυξης, αντιµετωπίζει ακόµη 
αρκετά προβλήµατα. Τα προβλήµατα αυτά σχετίζονται βέβαια µε τα γενικότερα προ-
βλήµατα της υπαίθρου και της ελληνικής γεωργίας, όπου το κοινωνικό και οικονοµικό 
περιβάλλον δεν είναι ενθαρρυντικά για τους νέους, ειδικότερα, που θέλουν να ασχολη-
θούν µε τον τοµέα αυτό. Τα σηµαντικότερα προβλήµατα του κλάδου, σύµφωνα µε το 
ΥΠΑΑΤ, έχουν ως εξής: 

 1.  Ανεπαρκής οργάνωση και µη ορθή διαχείριση των προβατοτροφικών εκµεταλ-
λεύσεων. 
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 2.  Απουσία οποιασδήποτε προσπάθειας µελέτης ανάπτυξης και προώθησης ενός 
συστήµατος διαχείρισης των εκµεταλλεύσεων, το οποίο θα είναι προσαρµοσµένο στις 
τοπικές κοινωνικο-οικονοµικές και εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες. 

 3.  Έλλειψη ισχυρών και αποτελεσµατικών συλλογικών οργάνων (συνεταιρισµών, 
αγροτικών συλλόγων, κλπ.) που θα είναι συµπαραστάτες στον προβατοτρόφο τόσο 
στον τοµέα της τεχνικής στήριξης όσο και στον τοµέα της διάθεσης των προϊόντων του. 

 4.  Μη αποτελεσµατική λειτουργία οργανισµών πιστοποίησης και εµπορίας των 
αγροτικών προϊόντων. 

 5.  Μεγάλη θνησιµότητα ζωικού κεφαλαίου από αρρώστιες που θα µπορούσαν να 
καταπολεµηθούν, π.χ. το 35% αρνιών που γεννούνται ετησίως πεθαίνουν (≈4,5 εκατοµ-
µύρια αρνιά). 

 6.  Προβλήµατα αδειοδότησης και γραφειοκρατίας σχετικά µε την ίδρυση και λει-
τουργία των µονάδων λόγω πολυνοµίας και συναρµοδιότητας πολλών υπουργείων στο 
θέµα αυτό. 

 7.  Η µεγάλη ηλικία της πλειοψηφίας των προβατοτρόφων που ασχολούνται µε την 
προβατοτροφία (άνω των 55 ετών) που έχει ως συνέπεια να µην έχουν άµεση πρόσβαση 
στην πληροφόρηση και ενηµέρωση. Αυτό τους καθιστά επιφυλακτικούς σε κάθε νέα 
εξέλιξη. 

 8.  Το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο των κτηνοτρόφων που αποτελεί σηµαντικό πα-
ράγοντα ανάσχεσης ανάπτυξης για τον κλάδο. 

 9.  Το υψηλό κόστος παραγωγής λόγω: 

  α.  Της ανυπαρξίας ιδιοπαραγωγής ζωοτροφών, έστω και σε κάποιο ποσοστό 
των συνολικών αναγκών, γεγονός που καθιστά τους κτηνοτρόφους ισχυρά εξαρτηµέ-
νους από την αγορά ζωοτροφών. 

  β.  Της ανυπαρξίας επαρκών και σύγχρονων αποθηκευτικών χώρων (σιλό). 

  γ.  Της έλλειψης σύγχρονου εξοπλισµού και εκσυγχρονισµού το οποίο αυξάνει 
την ένταση εργασίας. 

  δ.  Της ανεπάρκειας σε υποδοµές. 

  ε.  Της έλλειψης εφαρµογής των στοιχειωδών κανόνων υγιεινής και καλής δια-
βίωσης των ζώων. 

 10.  Οι µη ικανοποιητικές τιµές γάλακτος και κρέατος. 

 11.  Η έλλειψη επαγγελµατικής κατάρτισης, διάχυσης ενηµέρωσης και τεχνογνωσίας 
προς τους κτηνοτρόφους. 

 12.  Η ανεπαρκής διάρθρωση της εµπορίας που χαρακτηρίζεται από δύο αρνητικά: 

  α.  Τη µεγάλη διαφορά µεταξύ τιµής παραγωγού και λιανικής τιµής, και 

  β.  Την έλλειψη διαδικασίας ιχνηλασιµότητας, δηλαδή προσδιορισµού της µο-
νάδας εκτροφής, του σφαγείου, της µονάδας µεταποίησης, κ.λπ. 

 13.  Το ασαφές και πολύπλοκο ιδιοκτησιακό καθεστώς βοσκοτόπων λόγω της έλ-
λειψης κτηµατολογίου και της οριοθέτησής τους. 
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 14.  Η έλλειψη ή µη εφαρµογή σχεδίων διαχείρισης βοσκοτόπων, ιδίως των ορεινών 
και µειονεκτικών περιοχών, το οποίο έχει ως συνέπεια την υπερβόσκηση λόγω βοσκο-
φόρτωσης και την αύξηση του παρασιτικού φορτίου αυτών, τη µείωση της βοσκοϊκανό-
τητας και επιπτώσεις στην υγεία των ζώων. 

 15.  Η επέκταση της φυτικής παραγωγής σε βάρος της ζωικής είχε ως συνέπεια τη 
µείωση των βοσκοτόπων. 

 16.  Οι εδαφοκλιµατικές (ξηροθερµικές) συνθήκες της χώρας µας, ιδίως των νότιων 
ηπειρωτικών και νησιωτικών τµηµάτων που έχουν ως συνέπεια την ύπαρξη υποβαθµι-
σµένων βοσκοτόπων και που σε συνδυασµό µε τις αδυναµίες της φυτικής παραγωγής, 
όπως ο µικρός και πολυτεµαχισµένος κλήρος και η µονοκαλλιέργεια, συνέβαλλαν στην 
έλλειψη επάρκειας ζωοτροφών και στη µη αναγκαία σύνδεση ζωικής και φυτικής πα-
ραγωγής. 

 17.  Στα τυροκοµεία δεν εφαρµόζονται οι κανόνες της αγοράς, δεν υπάρχουν εναλ-
λακτικά δίκτυα διανοµής, δεν γίνεται διαφήµιση των τοπικών προϊόντων και είναι προ-
βληµατική η συσκευασία και τυποποίηση των προϊόντων αυτών. 

 18.  Η µεγάλη απόσταση ανάµεσα στις κτηνοτροφικές µονάδες και στις αγορές (των 
προϊόντων και των ζωοτροφών) δηµιουργεί πρόσθετες δυσκολίες. 

 19.  Η εισαγωγή ζώων ξένων φυλών, των οποίων το γάλα τους δεν µπορεί να χρησι-
µοποιηθεί για την παρασκευή τυριών ΠΟΠ (π.χ. φέτα), λόγω µη ύπαρξης επαρκούς α-
ριθµού τέτοιων ζώων εγχώριων φυλών µε γενεαλογικά πιστοποιητικά. 

 20.  Η έλλειψη ολοκληρωµένων ελέγχων από την παραγωγή µέχρι τη διάθεση των 
κτηνοτροφικών προϊόντων σε ενιαία βάση. 

 21.  Το υψηλό κόστος χρηµατοδότησης, οι δυσµενείς όροι χρηµατοδότησης και το 
µεγάλο ύψος των απαιτούµενων επενδύσεων. (Τα επιτόκια παρά τη µείωσή τους εξα-
κολουθούν να είναι υψηλά). 

 22.  Η ανυπαρξία εγκαταστάσεων διαχείρισης, αποθήκευσης και διάθεσης των απο-
βλήτων µε επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

 23.  Οι πρόχειρες, συνήθως, σταβλικές εγκαταστάσεις που δεν προστατεύουν αποτε-
λεσµατικά το ζωικό κεφάλαιο. 

 24.  Η απουσία βασικών υποδοµών για την παροχή, συγκέντρωση και ορθολογική 
διαχείριση των υδάτων µε αποτέλεσµα να υπάρχει έντονο πρόβληµα ανισοκατανοµής. 

 25.  Η απουσία συντονισµένης και αποτελεσµατικής προσπάθειας γενετικής βελτίω-
σης του ντόπιου πληθυσµού προβάτων έχει ως συνέπεια τις µειωµένες αποδόσεις σε 
γάλα και κρέας και την αθρόα εισαγωγή ζώων ξενικών φυλών. 

 26.  Ο δύσκολος διαχωρισµός στους κοινόχρηστους βοσκότοπους των βιολογικά ε-
κτρεφόµενων ζώων από αυτά που εκτρέφονται µε συµβατικό τρόπο. 

 27.  Η δυσκολία των παραγωγών να πειστούν ότι πρέπει να τηρούν αρχεία και να 
αναπτύξουν ένα σύστηµα διαχείρισης. 
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 28.  Η ανεπάρκεια του εθνικού αποθέµατος δικαιωµάτων ενιαίας ενίσχυσης για χο-
ρήγηση δικαιωµάτων σε νέους παραγωγούς. 

 29.  Η έλλειψη εθνικών προγραµµάτων έρευνας για την προβατοτροφία και την κτη-
νοτροφία γενικότερα π.χ. γενετική βελτίωση. 

 (ΥΠΑΑΤ (2007α)). 

 

2.4.3.5 Προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου 

 Στη σηµερινή πραγµατικότητα διαµορφώνεται ένα νέο περιβάλλον ανάπτυξης ολο-
κληρωµένων συστηµάτων εκτροφής και βελτίωσης των αγροτικών ζώων. Σηµαντικά 
οικονοµικά και θεσµικά στοιχεία του περιβάλλοντος αυτού διαµορφώνονται ή επηρεά-
ζονται από τις ενέργειες και τις συνέπειες της ευρωπαϊκής οικονοµικής ενοποίησης της 
ευρωπαϊκής διεύρυνσης και της παγκοσµιοποίησης. Αναπτύσσεται ένα περιβάλλον α-
νταγωνιστικότητας στους τοµείς των αγορών, της έρευνας και της ανάπτυξης σύγχρο-
νων αναπαραγωγικών και παραγωγικών ζωϊκών προϊόντων. 

 Στα πλαίσια αυτά σχεδιάζονται νέες στρατηγικές ανάπτυξης και πραγµατοποιούνται 
ευρύτατες διαρθρωτικές αλλαγές της κτηνοτροφικής δοµής και λειτουργίας στις χώρες 
της Ε.Ε.. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των αλλαγών αναφέρονται σε µέτρα και δρά-
σεις που αποσκοπούν: στον αναπροσανατολισµό των στόχων της κοινής αγροτικής πο-
λιτικής

10, στον περιορισµό της άσκησης της κρατικής στήριξης, στη δηµιουργία µηχα-
νισµών προώθησης της διαφάνειας και εποπτείας της αγοράς και στην υποστήριξη της 
προσαρµογής των οργανώσεων των ιδιωτικών φορέων της κτηνοτροφίας. 

 Επιπλέον, η ταχύτατη διάδοση της πληροφόρησης, της επικοινωνίας και του µάρκε-
τινγκ (ακόµη και µέσω του διαδικτύου) συντείνουν στην αύξηση του ανταγωνισµού για 
την ολοκληρωµένη παραγωγή και διανοµή πιστοποιηµένων ζωϊκών προϊόντων ποιότη-
τας στην παγκόσµια αγορά. Η εκπλήρωση των ανωτέρω απαιτήσεων προϋποθέτει την 
ύπαρξη, την κατάλληλη αξιοποίηση και το συνδυασµό εξειδικευµένων γνώσεων από 
διαφορετικά επιστηµονικά πεδία, όπως είναι: της οργάνωσης και της διοίκησης, της οι-
κονοµικής, του προγραµµατισµού, της διατροφής, της γενετικής βελτίωσης των ζώων. 

 Στην περίπτωση της προβατοτροφίας, αυτή αποτελεί έναν αρκετά δυναµικό κλάδο 
στη χώρα µας, τόσο ως προς το υφιστάµενο ζωικό κεφάλαιο όσο και ως προς την ποσό-
τητα αλλά και την ποιότητα των παραγόµενων προϊόντων. Η δυνατότητα της προβατο-
τροφίας -όπως και της αιγοτροφίας-, να αξιοποιεί πόρους οι οποίοι δεν αξιοποιούνται 
διαφορετικά σε συνδυασµό µε την ασθενή διάρθρωση που εµφανίζει η αγροτική παρα-
γωγή σήµερα, καθιστά αναγκαία οποιαδήποτε προσπάθεια για τη βελτίωση και την α-
νάπτυξή της. 

 Η οργάνωση και η βελτίωση της προβατοτροφίας δύναται να τη µετατρέψει σε δυ-
ναµικό κλάδο της αγροτικής οικονοµίας της χώρας µας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται 

                                                 
10 Ανάµεσα στους στόχους της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) είναι και η παραγωγή µιας νέας 
γενιάς τροφίµων ανώτερης ποιότητας (ποιοτικά προϊόντα πιστοποιηµένης διαδικασίας παραγωγής), µε 
τρόπους και διαδικασίες φιλικές προς το περιβάλλον. 
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στο πλαίσιο των προσπαθειών ανάπτυξης, ώστε να µη θίγεται το παραδοσιακό πλαίσιο 
εκτροφής (ορεινές εκτατικές εκτροφές), όποτε και όπου αυτό είναι σκόπιµο, για λόγους 
οικολογικούς, οικονοµικούς, κοινωνικούς και για λόγους διατήρησης στοιχείων της ελ-
ληνική παράδοσης. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 
παρέχει η εντατική εκτροφή παρά µόνο επιβάλει µεθοδικότητα και ορθολογικό σχεδια-
σµό στις ενέργειες ανάπτυξης. 

 Επίσης, η προβατοτροφία είναι ο κλάδος που θεωρείται ότι θα µπορούσε εύκολα, 
σύντοµα, και µε µικρό δυνατό κόστος να ενταχθεί στη βιολογική παραγωγή, λόγω του 
συστήµατος εκτροφής που ακολουθείται στις ορεινές και στις ηµιορεινές περιοχές, το 
οποίο µπορεί να χαρακτηριστεί ως «προβιολογικό στάδιο», αλλά και στις λοιπές ε-
κτροφές εφόσον διαθέτουν επάρκεια ιδιοπαραγόµενων ζωοτροφών. 

 Ειδικότερα για την προβατοτροφία, εκτιµάται ότι τα επόµενα χρόνια θα διαµορφω-
θούν δύο κύριοι τύποι εκτροφής προβάτων στη χώρα µας: 

 1.  Ο παραδοσιακός τύπος που θα παραµείνει στις ορεινές και µειονεκτικές περιο-
χές µε µία τάση µείωσης σε ό,τι αφορά το εκτρεφόµενο ζωικό κεφάλαιο και κυρίως τον 
αριθµό των εκµεταλλεύσεων. Η στήριξη αυτού του τύπου εκτροφής προβλέπεται πλέον 
µε τη χορήγηση πρόσθετης ενίσχυσης (Βλέπε Ενότητα 2.4.3). 

 2.  Ο εντατικός τύπος που απαντάται σήµερα σε µικρό σχετικά ποσοστό και αναµέ-
νεται να αναπτυχθεί περαιτέρω στις πεδινές, κυρίως, περιοχές. 

 Ειδικότερα, ο ορεινός-παραδοσιακός τύπος εκτροφής των προβάτων, εκτιµάται ότι 
θα εξακολουθήσει να στηρίζεται στις παραδοσιακές δοµές (φυλές και τύποι ζώων χα-
µηλών αποδόσεων, στοιχειώδεις εγκαταστάσεις, διατροφή µε βάση τη βοσκή, µετακί-
νηση κοπαδιών, κ.λπ.). Για τη µείωση όµως του κόστους παραγωγής προβλέπεται ότι 
θα πρέπει να γίνει αύξηση της δυναµικότητας των κοπαδιών. Επίσης, λόγω αυστηρο-
ποίησης της νοµοθεσίας περί ποιότητας των ζωικών τροφίµων αλλά και εφαρµογής του 
ποιοτικού παρακρατήµατος µέχρι και το 2009 αναµενόταν και αναµένεται η εκδήλωση 
µιας προσπάθειας εκσυγχρονισµού των µονάδων των περιοχών αυτών µε τη δηµιουργία 
οργανωµένων χώρων άµελξης και χρήσης, κυρίως, ψυκτικών δεξαµενών γάλακτος (πα-
γολεκανών). 

 Χαρακτηριστικά των εκτροφών αυτού του τύπου εκτιµάται ότι θα εξακολουθήσουν 
να αποτελούν: οι ορεινές φυλές προβάτων (π.χ. Μπούτσικο, Σφακιανό), το εκτατικό 
σύστηµα εκτροφής µε µετακίνηση των ζώων σε µεγάλες αποστάσεις, η διατροφή µε 
βάση τη βοσκή, οι στοιχειώδεις σταβλικές εγκαταστάσεις, κ.λπ. 

 Ο πεδινός-εντατικός τύπος εκτροφής, που έχει ήδη αρχίσει να αναπτύσσεται σε 
πολλές πεδινές και ηµιορεινές περιοχές της χώρας µας χάρις στην υλοποίηση επενδυτι-
κών σχεδίων (Σχέδια Βελτίωσης), εκτιµάται ότι πρέπει να στηριχθεί σε βελτιωµένες 
φυλές, οι οποίες πρέπει να επισηµανθεί ότι απαιτείται να είναι εγχώριες και τα ζώα να 
εκτρέφονται µε παραδοσιακό τρόπο προκειµένου το γάλα τους να µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί για την παρασκευή «Φέτας» και άλλων τυριών ΠΟΠ. Ως καταλληλότερες τέ-
τοιες φυλές θεωρούνται η «Φριζάρτα» για πεδινές περιοχές της ∆υτικής Ελλάδας, η 
«Χιώτικη» για πεδινές περιοχές σε όλη την Ελλάδα, η «Καραγκούνικη» για ηµιορεινές, 
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κυρίως, περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Μπορούν επίσης να χρησιµοποιηθούν και βελτι-
ωµένα ζώα άλλων φυλών σε τοπικό επίπεδο (π.χ. Μυτιλήνης, Σερρών, Ζακύνθου κ.λπ.). 

 Ακόµη, αν και υπάρχει µία τάση δηµιουργίας µεγάλου µεγέθους εκµεταλλεύσεων 
τα τελευταία χρόνια, καταλληλότερο θεωρείται ένα µέγεθος κοπαδιού µεταξύ 150 και 
300 ζώων, ανάλογα προς τις υπάρχουσες προϋποθέσεις κατά περίπτωση. 

 Σε ό,τι αφορά τις σταβλικές εγκαταστάσεις των µονάδων αυτών, αυτές κρίνεται ότι 
πρέπει να είναι ελαφρές, ανοικτού ή ηµιανοικτού τύπου, ανάλογα µε την περιοχή, µε 
εσωτερική διαρρύθµιση τέτοια που να διευκολύνει τις καθηµερινές και περιοδικές ερ-
γασίες (π.χ. διανοµή τροφής, κινήσεις των ζώων, καθαρισµό, κ.λπ.). Θα πρέπει όµως 
οπωσδήποτε να υπάρχει ξεχωριστός χώρος άµελξης για τα ζώα (αµελκτήριο), καθώς 
και χώρος αποθήκευσης-συντήρησης του γάλακτος. Απαραίτητη θεωρείται επίσης η 
ύπαρξη ενός γραφείου-δωµατίου για τον σταβλίτη µε τους βοηθητικούς του χώρους. 

 Η διατροφή των προβάτων στις εκµεταλλεύσεις αυτές κρίνεται, επίσης, ότι πρέπει 
απαραίτητα να βασίζεται στη χρήση χονδροειδών και συµπυκνωµένων ζωοτροφών. Η 
ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών καλό είναι να καλύπτει όσο το δυνατό µεγαλύτερο ποσοστό 
των αναγκαίων, ιδίως των χονδροειδών, ζωοτροφών. Η ύπαρξη τεχνητού λειµώνα, όπου 
αυτό είναι δυνατό, ενδείκνυται, καθόσον έχει διαπιστωθεί ότι η βόσκηση των ζώων, 
ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες αυξάνει τη γαλακτοπαραγωγή µέχρι και 15%, βελ-
τιώνει τις συνθήκες ευζωΐας και µειώνει το κόστος παραγωγής. 

 Η χρήση του ενσιρώµατος κρίνεται επίσης σκόπιµη, όπου µπορεί να εφαρµοστεί, 
καθόσον συµπιέζει αισθητά το κόστος διατροφής και εποµένως το κόστος παραγωγής, 
αρκεί το ενσίρωµα (καλαµπόκι, τριφύλλι ή µηδική, µίγµα βίκου-βρώµης) να είναι κα-
λής ποιότητας και να χορηγείται στις ποσότητες που πρέπει. 

 Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα των βιολογικών προβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων το 
µεν γάλα φαίνεται να βρίσκει καλή διέξοδο στην αγορά και χρησιµοποιείται κυρίως για 
την παραγωγή βιολογικής «Φέτας» και η οποία εξάγεται κατά κύριο λόγο, ενώ το κρέας 
αντιµετωπίζει προβλήµατα πώλησης ως βιολογικό λόγω ανυπαρξίας πιστοποιηµένων 
σφαγείων και µονάδων τυποποίησης. 

 (ΥΠΑΑΤ (2007α), Παπαθεοδώρου, κ.συν.(2006), Λιανός (2002), Τζιότζιος (2006)) 

 

2.4.4 Ελληνική πολιτική 

 Με βάση την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) της Ε.Ε., η χώρα µας αποφάσισε 
την εφαρµογή της αποδεσµευµένης ενίσχυσης (πλήρης αποδέσµευση) στον τοµέα του 
πρόβειου κρέατος Πλήρη αποδέσµευση έχουν αποφασίσει να εφαρµόσουν, εκτός της 
Ελλάδας, και τα κράτη-µέλη: Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεµβούργο και Ηνωµένο Βασίλειο, 
ενώ σύνδεση (συνδεδεµένη ενίσχυση) η ∆ανία, η Πορτογαλία, η Γαλλία και η Ισπανία. 

 Επιπλέον, για τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας στην Ελλάδα όσον αφορά το ποι-
οτικό παρακράτηµα, το ποσοστό αυτού καθορίστηκε σε 5% της συνιστώσας του τοµέα 
πρόβειου και αιγείου κρέατος, δηλαδή περίπου 12,5 εκατ. €/έτος. Το ποσό αυτό χορη-
γήθηκε για τη βελτίωση της ποιότητας του πρόβειου και αιγείου γάλακτος σύµφωνα µε 
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το άρθρο 69 του Καν. (ΕΚ) 1782/2003 µέχρι και το 2009, οπότε και ακολούθως καταρ-
γήθηκε η εφαρµογή του µε τον Καν. (ΕΚ) 73/2009. Συγκεκριµένα, χορηγήθηκε σε εκεί-
νους τους παραγωγούς οι οποίοι παρέδιδαν γάλα σε εγκεκριµένες µονάδες µεταποίησης 
και που το παραδιδόµενο γάλα πληρούσε όλες τις απαιτήσεις της εθνικής και κοινοτι-
κής νοµοθεσίας και είχε Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα (Ο.Μ.Χ.) κάτω από ένα όριο το 
οποίο ορίζονταν κάθε έτος. 

 Με βάση τους Κανονισµούς (ΕΚ) 73/2009 (άρθρο 68) του Συµβουλίου και 
1120/2009 της Επιτροπής µε τους οποίους δόθηκε η δυνατότητα στα Κράτη-Μέλη της 
εφαρµογής ειδικών µέτρων στήριξης των γεωργών, η χώρα µας αποφάσισε για τον το-
µέα της αιγοπροβατοτροφίας την χορήγηση πρόσθετης ενίσχυσης στους εκτροφείς ο-
ρεινών και µειονεκτικών περιοχών (ΚΥΑ 262345/22-3-2010-ΦΕΚ 323Β/2010, άρθρο 8). 

 ∆ικαιούχοι της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων είναι οι κτηνοτρόφοι οι οποίοι 
διατηρούν τουλάχιστον 50 ενήλικα θηλυκά ζώα, προβατίνες ή αίγες, ηλικίας άνω των 
12 µηνών και διατηρούν τουλάχιστον το 50% της χρησιµοποιούµενης για τη γεωργία 
έκτασής τους σε ορεινές και µειονεκτικές περιοχές. Η εν λόγω ενίσχυση χορηγείται 
κατ’ έτος, ανά εκµετάλλευση. Ως γεωργοί στο πλαίσιο της παρούσας ενίσχυσης ορίζο-
νται αυτοί των οποίων η έδρα της εκµετάλλευσης βρίσκεται εντός του ∆ήµου, ∆ηµοτι-
κού ή κοινοτικού διαµερίσµατος, ή οικισµού των ορεινών ή µειονεκτικών περιοχών της 
χώρας, όπως αυτές ορίζονται και ισχύουν κάθε φορά (οδηγία 85/148/ΕΟΚ). 

 Επιπλέον της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων καταβάλλεται συµπληρωµατική 
πρόσθετη ενίσχυση ανά ζώο σε ετήσια βάση, για τα αιγοπρόβατα που επιπρόσθετα α-
νήκουν σε αυτόχθονη φυλή και είναι εγγεγραµµένα στο ελληνικό γενεαλογικό βιβλίο 
της φυλής ή στο παράρτηµα αυτού. 

 Πέραν των δύο ανωτέρω ενισχύσεων, χορηγείται και πρόσθετη ενίσχυση µετακι-
νούµενων αιγοπροβάτων ανά ζώο σε ετήσια βάση, για τους αιγοπροβατοτρόφους των 
οποίων η έδρα της εκµετάλλευσης βρίσκεται εκτός των ορεινών ή µειονεκτικών περιο-
χών της χώρας, αλλά µετακινούν τα αιγοπρόβατά τους στις ορεινές ή µειονεκτικές πε-
ριοχές της χώρας, όπως αυτές ορίζονται και ισχύουν κάθε φορά (οδηγία 85/148/ΕΟΚ) 
και σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 102 του 
Κανονισµού (ΕΚ) 73/2009 του Συµβουλίου. 

 ∆εν είναι δικαιούχοι πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων κατά τα έτη 2010, 2011 
και 2012 όσοι γεωργοί συγχρηµατοδοτούνται για τις ίδιες δράσεις και για το ίδιο έτος 
ενίσχυσης στο πλαίσιο του Μέτρου 214, ∆ράση 3.1 του Προγράµµατος Αγροτικής Α-
νάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής».. 

 Ο συνολικός ετήσιος προϋπολογισµός της στήριξης ανέρχεται στα 26,4 εκατ. ευρώ. 
Η ενδεικτική τιµή της πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων ανέρχεται στα 3 € ανά ζώο, 
της συµπληρωµατικής πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων στα 2 € ανά ζώο και της 
πρόσθετης ενίσχυσης µετακινούµενων αιγοπροβάτων στα 4 € ανά ζώο. Το ακριβές ύ-
ψος κάθε πρόσθετης ενίσχυσης αιγοπροβάτων θα καθορίζεται για κάθε έτος. 

 (ΥΠΑΑΤ (2007α), Παπαθεοδώρου, κ.συν. (2006), Σωτηρίου (2006), Εφηµερίδα της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως ΦΕΚ 323Β/2010 & ΦΕΚ 754Β/2010 – http://www.et.gr)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
 

 Οι ζωοτεχνικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε την εκτροφή και την αναπαρα-
γωγή των σηµερινών αγροτικών ζώων ξεκίνησαν από την κατοικιδιοποίηση των αγρίων 
προγόνων τους πριν από αρκετές χιλιετίες, µε σκοπό την ικανοποίηση των διατροφικών 
αναγκών του ανθρώπου. Οι πρώτες δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή αναφέρονται 
στην κατοικιδιοποίηση του προβάτου στη νοτιοδυτική Ασία κατά τη νεολιθική εποχή, 
περίπου το 9000 π.Χ., ενώ έπονται οι δραστηριότητες εκτροφής των υπόλοιπων ειδών 
αγροτικών ζώων. Ωστόσο, η διαδικασία των ζωοτεχνικών δράσεων και η αποτελεσµα-
τικότητα των χειρισµών εκτροφής επηρεάζονταν ιδιαίτερα από τους περιορισµούς, που 
επέβαλαν ο ρυθµός και η διαδικασία της αναπαραγωγής των ζώων σε συνδυασµό µε 
την προσαρµοστικότητα και τη βιωσιµότητά τους (Λιανός, 2002). 

 

3.1 Φυλές προβάτων 

 Το πρόβατο είναι αλλοπατριωτικό είδος και µπορεί να επιβιώσει κάτω από ποικίλες 
κοινωνικές, οικονοµικές, κλιµατικές και γεωµορφολογικές συνθήκες. Επίσης, παράγει 
τη µεγαλύτερη ποικιλότητα προϊόντων από οποιοδήποτε άλλο είδος παραγωγικού ζώου. 
Κατά συνέπεια, το πρόβατο είναι πολυτυπικό είδος, δηλαδή εµφανίζει ευρεία παραλλα-
κτικότητα µορφολογικών, φυσιολογικών και παραγωγικών χαρακτηριστικών. Εποµέ-
νως, δεν εκπλήσσει ότι το κατοικίδιο πρόβατο διαχωρίζεται σε πληθώρα φυλών11. Αξι-
οσηµείωτο είναι επίσης ότι στη βάση δεδοµένων του ∆ιεθνούς Οργανισµού Γεωργίας & 
Τροφίµων (1993) αναφέρονται πάνω από 900 διαφορετικές φυλές προβάτων. 

 Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς η αναγκαιότητα κατάταξης των υπαρχουσών 
φυλών προβάτων σε οµάδες. Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται διεθνώς ποικίλα κρι-

                                                 
11  Φυλή είναι µία µονάδα ταξινόµησης των διαφόρων ειδών των παραγωγικών ζώων σε οµάδες. Είναι 
µια έννοια που συνδέθηκε µε τη Ζωοτεχνία από τα πρώτα χρόνια της ιστορίας της, τόσο στενά ίσως όσο 
καµιά άλλη και η οποία επηρέασε την εξέλιξη των αγροτικών ζώων σε µεγάλο βαθµό, άλλοτε θετικά και 
άλλοτε αρνητικά. 
 Στην έννοια της φυλής έχουν δοθεί κατά καιρούς διάφοροι ορισµοί. Ο περισσότερο περιεκτικός ορι-
σµός της έννοιας της φυλής είναι αυτός που διατύπωσε ο Κronacher (1871-1938) κατά την αρχή του πε-
ρασµένου αιώνα. Σύµφωνα µε τον Κronacher, φυλή είναι µία οµάδα ατόµων του ιδίου είδους που: α) 
εξαιτίας της καταγωγής τους παρουσιάζουν στενή οµοιότητα όσον αφορά τα µορφολογικά και φυσιολο-
γικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και την κατεύθυνση χρησιµοποίησής τους, β) διαφέρουν από άλλες 
οµάδες ζώων του ιδίου είδους ως προς τις ιδιότητες αυτές και τους όρους του περιβάλλοντος που απαι-
τούν για την έκφραση των ιδιοτήτων αυτών και που γ) συζευγνυόµενα µεταξύ τους δίδουν απογόνους 
όµοιους προς αυτά, εφόσον οι συνθήκες εκτροφής τους παραµένουν αµετάβλητες. 
 Από γενετική άποψη η έννοια της φυλής µπορεί να οριστεί πιο αντικειµενικά. Έτσι, φυλές είναι σύνο-
λα ατόµων του ιδίου είδους, τα οποία διαφέρουν µεταξύ τους στη σύσταση των γονιδιακών τους δεξαµε-
νών. Συνεπώς, α) η γεωγραφική ή τεχνητή αποµόνωση πληθυσµών από άλλους, που δηµιουργεί φραγ-
µούς στην αναπαραγωγή, β) η φυσική και η ζωοτεχνική επιλογή, που χρησιµοποιούν ως πρωτογενές υλι-
κό τη γενετική ποικιλοµορφία και αναδοµούν το γενετικό υλικό των πληθυσµών, σύµφωνα µε τις απαι-
τήσεις του φυσικού και του οικονοµικού περιβάλλοντος, γ) οι µεταλλαγές και δ) η γενετική παρέκκλιση, 
αποτελούν τους κυρίαρχους µηχανισµούς δηµιουργίας και εξέλιξης των φυλών. (Ρογδάκης, 2002). 
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τήρια, όπως η χώρα προέλευσης, ο βαθµός βελτίωσης, διάφορα µορφολογικά χαρακτη-
ριστικά, η παραγωγική κατεύθυνση και η θέση που καταλαµβάνει µια φυλή σε ένα 
σχήµα διασταύρωσης. 

 Το κριτήριο της χώρας προέλευσης χρησιµοποιείται ευρύτατα. Όµως, το κριτήριο 
αυτό στερείται ουσιαστικού περιεχοµένου εφόσον δεν συνοδεύεται από την παράθεση 
επιπλέον στοιχείων όσον αφορά τη µορφολογία και την παραγωγικότητα των ζώων. 

 Με το κριτήριο το βαθµό βελτίωσης επιδιώκεται ο διαχωρισµός των αυτόχθονων 
και πρωτογενών φυλών από τις βελτιωµένες. Στις πρωτογενείς φυλές κατατάσσονται οι 
φυλές χαµηλών αποδόσεων, οι οποίες έχουν εξελιχθεί πρωτίστως µε τις δυνάµεις της 
οργανικής εξέλιξης και οι οποίες είναι προσαρµοσµένες στις αντίξοες, συνήθως, συν-
θήκες του περιβάλλοντος δηµιουργίας και διαβίωσής τους. Οι βελτιωµένες φυλές έχουν 
προκύψει από µακροχρόνια ζωοτεχνική επιλογή και χαρακτηρίζονται από υψηλές απο-
δόσεις και από υψηλές απαιτήσεις των ζώων ως προς τους όρους του περιβάλλοντος 
διαβίωσής τους. 

 Παραδοσιακά, το πρόβατο κατατάσσεται σε φυλές µε βάση τα διάφορα µορφολογι-
κά του χαρακτηριστικά και κυρίως τη µορφολογία του τριχώµατος και της διάπλασης 
της ουράς. Σύµφωνα µε τη µορφολογία του τριχώµατος, τα σύγχρονα πρόβατα κατα-
τάσσονται σε: α) τριχοπρόβατα, β) αναµικτόµαλλα, γ) οµοιόµαλλα και δ) µερινόµαλλα 
πρόβατα. Με βάση το µήκος και τη διάπλαση της ουράς τα σηµερινά πρόβατα κατα-
τάσσονται σε: α) µακρύουρα (φυλές Romanov, Φιλανδίας, Φρισλανδίας), β) βραχύουρα 
(φυλές Karakul, Awassi, Χίου), γ) παχύουρα (φυλές της οµάδας Τσιγκάϊα, κρεοπαρα-
γωγές φυλές της Αγγλίας, Merinos) και δ) στεατόπυγα. 

 Το σπουδαιότερο κριτήριο κατάταξης των φυλών προβάτων είναι η παραγωγική 
κατεύθυνση. Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό διακρίνονται κρεατοπαραγωγές - εριοπαρα-
γωγές (Suffolk, Il de France, κ.ά.), εριοπαραγωγές - κρεατοπαραγωγές (φυλές Merinos, 
κ.ά.) και αλµεγόµενες φυλές (Φρισλανδίας, Χίου, Lacaune, Awassi, κ.ά.). Στοιχεία ύ-
ψους γαλακτοπαραγωγής παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1. Το 75% περίπου των εριο-
παραγωγών φυλών κατατάσσεται στην οµάδα των Μερινόµαλλων προβάτων. Με κύρια 
κατεύθυνση την κρεατοπαραγωγή εκτρέφεται το 96% των τριχοπροβάτων, το 39% των 
oµοιόµαλλων προβάτων και το 38% των αναµικτόµαλλων προβάτων. Κύρια παραγωγι-
κή κατεύθυνση τη γαλακτοπαραγωγή έχει το 17% των αναµικτόµαλλων και το 9% των 
οµοιόµαλλων φυλών. 

 Τελευταία, µετά την αλµατώδη επέκταση των διασταυρώσεων στην κρεατοπαρα-
γωγό, κυρίως, προβατοτροφία γίνεται ακόµη διάκριση µεταξύ µητρικών και πατρικών 
φυλών, ανάλογα µε τη θέση στην οποία τοποθετούνται οι διάφορες φυλές σε ένα σχέδιο 
διασταύρωσης. Οι σειρές µητέρων διακρίνονται για την υψηλή τους γονιµότητα και τη 
µεγάλη τους αντοχή (φυλή Φινλανδίας, Romanov, κ.ά.), ενώ οι σειρές πατέρων για τον 
ταχύ ρυθµό ανάπτυξης και τις καλές ιδιότητες των αποδιδόµενων σφαγίων (Suffolk, 
Texel, κ.ά.). 

 (Ρογδάκης (2002), Νικολάου (1998), Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Ζυγογιάννης 
(1999), Σινάπης (2007)). 



Γιολδάσης ∆ηµήτριος  Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής 
  επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών 

 39 

 

 

3.1.1 Εγχώριες φυλές προβάτων 

 Η γεωγραφική θέση, οι γεωµορφολογικές και κλιµατικές συνθήκες, η µακρά και 
πολυτάραχη ιστορία, η εναλλασσόµενη αγροτική πολιτική, οι συνήθειες της κοινωνικής 
ζωής, τα ήθη και τα έθιµα, καθώς και η οικονοµική και πολιτιστική εξέλιξη του τόπου 
µας, σε συνδυασµό µε τη µεγάλη προσαρµοστική ικανότητα του προβάτου, είχαν ως 
αποτελέσµατα τη δηµιουργία µε την πάροδο των αιώνων πολυάριθµων, αυτόχθονων 
(εγχώριων) φυλών προβάτων. Αυτές, µάλιστα, διακρίνονται σε: α) κυρίαρχες φυλές12 
(Καραγκούνικη, Φριζάρτας, Βλάχικη, Μυτιλήνης, Καρύστου, κ.ά.), και β) σπάνιες ή 
απειλούµενες µε εξαφάνιση φυλές13 (Καλαρρύτικη, Πηλίου, Σκοπέλου, κ.ά.). 

 Στη µεγάλη τους πλειονότητα, οι ελληνικές εγχώριες φυλές προβάτου -παρακάτω 
ακολουθεί σύντοµη περιγραφή µερικών σηµαντικών φυλών εξ’ αυτών-, ανήκουν στην 
οµάδα Τσάκελ, µε µαλλί αναµικτόµαλλο, κατώτερης ποιότητας. Επίσης υπάρχουν πρό-
                                                 
12 Κυρίαρχη φυλή νοείται κάθε φυλή, η οποία εκτρέφεται σε σχετικά µεγάλο αριθµό ατόµων και δεν 
διατρέχει άµεσο κίνδυνο γενετικής παρακµής και εξαφάνισης. 
13 Σπάνια ή απειλούµενη µε εξαφάνιση φυλή νοείται κάθε φυλή, η οποία εκτρέφεται σε σχετικά µικρό 
αριθµό ατόµων και διατρέχει άµεσο κίνδυνο γενετικής παρακµής και εξαφάνισης. 

Πίνακας 3.1 Αποδόσεις ελληνικών και ξένων φυλών προβάτων. (Σινάπης, 2007). 
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βατα, κυρίως αυτά των νησιών και των βορειοανατολικών διαµερισµάτων της χώρας, 
που ανήκουν στην οµάδα Ρούντα (οµοιόµαλλα). Τέλος, κατατάσσονται στα µακρύουρα 
και µπορούν επίσης να χωριστούν σε δύο οµάδες, σύµφωνα µε το σχήµα της ουράς, δη-
λαδή σε ηµιπαχύουρα, στα οποία ανήκουν πληθυσµοί που έχουν υποστεί επίδραση των 
παχύουρων προβάτων της ανατολής, και στα λεπτόουρα. 

 Επίσης, κύρια παραγωγική τους κατεύθυνση είναι η γαλακτοπαραγωγή, συνδυάζο-
ντας όµως και ικανοποιητική παραγωγή κρέατος, ενώ δεν υπάρχουν ντόπιες αµιγείς 
κρεοπαραγωγικές ή εριοπαραγωγικές φυλές. Η µέση γαλακτοπαραγωγή (εµπορεύσιµο 
γάλα) των ελληνικών φυλών προβάτων κυµαίνεται µεταξύ 70-230 kg. 

 Κατά το παρελθόν, εισήχθησαν στην χώρα µας πολλές ευρωπαϊκές φυλές, κυρίως 
κρεοπαραγωγές µε σκοπό είτε την καθαρόαιµη αναπαραγωγή τους και την εκτροφή 
τους στην  χώρα µας είτε τη χρησιµοποίησή τους σε διάφορα σχήµατα διασταυρώσεων 
µε ντόπιες φυλές µε στόχο την αύξηση της κρεοπαραγωγής. Τα αποτελέσµατα και στις 
δύο περιπτώσεις δεν ήταν τα αναµενόµενα γιατί τα ζώα δεν µπόρεσαν να εγκλιµατι-
στούν στις ελληνικές εδαφοκλιµατικές συνθήκες. 

 (Ρογδάκης (2002), Νικολάου (1998), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

3.1.1.1 Εγχώριες ορεινές φυλές 

 1.  Φυλή «Βλάχικη» 

  Το πρόβατο της φυλής αυτής είναι λεπτόουρο, αναµικτόµαλλο, κοπαδιάρικο και 
εκτρέφεται στις ορεινές και ηµιορεινές περιοχές της ∆. Μακεδονίας. Είναι πρόβατο µε-
σαίου µεγέθους µε χαρακτηριστικά το λεπτό πρόσωπο και τον ευθύ λαιµό. Ο χρωµατι-
σµός του είναι συνήθως λευκός µε µικρές µαύρες κηλίδες γύρω από τα µάτια ή τα πό-
δια. Τα αρσενικά είναι κερασφόρα, ενώ τα θηλυκά όχι. Έχουν µικρή πολυδυµία 1,1 και 
µικρή γαλακτοπαραγωγή 70-110 kg. (Ρογδάκης (2002), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 2.  Φυλή «Σητείας» 

  Το πρόβατο της φυλής αυτής είναι αναµικτόµαλλο, λεπτόουρο, µε χαρακτηρι-
στικό στοιχείο το λεπτό πρόσωπο,και εκτρέφεται κοπαδιάρικα στις ορεινές περιοχές της 
Σητείας Κρήτης. Τα αρσενικά φέρουν κέρατα, ενώ τα θηλυκά στερούνται κεράτων. Γε-
νικά είναι πρόβατο µικρής σωµατικής διάπλασης. Το βάρος των θηλυκών κυµαίνεται 
στα 23-30 kg και µε µικρή γαλακτοπαραγωγή. Η πολυδυµία κυµαίνεται περίπου στο 
1,0-1,1. (Ρογδάκης (2002), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 3.  Φυλή «Σφακίων» 

  Το πρόβατο της φυλής αυτής είναι λεπτόουρο, αναµικτόµαλλο και εκτρέφεται 
ως κοπαδιάρικο στην περιοχή των Σφακίων Κρήτης. Το χρώµα του είναι λευκό και 
σπανίως φέρει µαύρες κηλίδες γύρω από τα µάτια και τα πόδια. Χαρακτηριστικά του 
στοιχεία είναι το κυρτό επιρρίνιο, ιδιαίτερα στα αρσενικά, και η γυµνή κοιλιά. Τα αρ-
σενικά έχουν κέρατα, ενώ συνήθως λείπουν στα θηλυκά. Η πολυδυµία κυµαίνεται στο 
1,1-1,3 και η γαλακτοπαραγωγή στα 100-130 kg. (Ρογδάκης (2002), Γεωργούδης, 
κ.συν. (1999)). 
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3.1.1.2 Εγχώριες πεδινές φυλές 

 1.  Φυλή «Κατσικά» 

  Το πρόβατο της φυλής αυτής είναι µέσου µεγέθους αναµικτόµαλλο, µε τα κριά-
ρια να έχουν σωµατικό βάρος που φτάνει τα 55-65 kg, ενώ στα θηλυκά τα 35-45 kg. Το 
επιρρίνιο είναι αρκετά κυρτό, ο χρωµατισµός κατά κανόνα λευκός ενώ φέρει µικρότε-
ρες ή µεγαλύτερες µαύρες κηλίδες γύρω από τα µάτια, στο επιρρίνιο, τις άκρες των αυ-
τιών και τα πόδια. Είναι πεδινού τύπου κοπαδιάρικο πρόβατο και πολύ ανθεκτικό. Η 
γαλακτοπαραγωγή του κυµαίνεται µεταξύ 80-110 kg και η πολυδυµία του στο 1,0-1,15. 
(Ρογδάκης 2002, Γεωργούδης, κ.συν. 1999). 

 2.  Φυλή «Καραγούνικη14» 

  Τα πρόβατα της «Καραγκούνικη» φυλής (Εικόνα 3.1) είναι από τα περισσότερο 
γνωστά ελληνικά πρόβατα και, ίσως, από τα πιο σηµαντικά ως προς τις διάφορες φυσι-
ολογικές και παραγωγικές τους ιδιότητες. Είναι η πολυπληθέστερη ελληνική φυλή. Ει-
δικότερα, εκτιµάται ότι ο αριθµός των αµιγώς εκτρεφόµενων προβάτων ανέρχεται σε 
200.000 έως 240.000 άτοµα. Επιπλέον, υπάρχουν περισσότερα από δύο εκατοµµύρια 
πρόβατα που έχουν προέλθει από διασταυρώσεις µε το Καραγκούνικο πρόβατο, µιας 
και η φυλή αυτή έχει χρησιµοποιηθεί ως βελτιωτής για την αναβάθµιση πολλών άλλων 
πεδινών και ηµιορεινών φυλών χαµηλών αποδόσεων. Η χρησιµοποίηση αυτή οφείλεται 
κυρίως στο έντονο κοινωνικό ένστικτο που έχει αναπτύξει η φυλή (σχηµατίζει εύκολα 
ποίµνια κάνοντας τη διαχείρισή τους πιο ευχερή), καθώς και στη σχετικά υψηλή της 
γαλακτοπαραγωγή. 

  Η εκτροφή των προβάτων της «Καραγκούνικης» φυλής γίνεται κυρίως στη ∆υ-
τική Θεσσαλία, ενώ σε µικρότερο αριθµό συναντάται και σε άλλες περιοχές της χώρας 
µας, όπως στα πεδινά των άλλων νοµών της Κεντρικής Ελλάδας. 

  Το πρόβατο της «Καραγκούνικης» φυλής ανήκει στις µεγαλόσωµες φυλές, είναι 
αναµικτόµαλλο, κοπαδιάρικο (ποιµνιακή εκτροφή), σφριγηλό, λεπτόουρο, συνήθως α-
κέρατο, πεδινού και ηµιορεινού τύπου, µπορώντας να αποδίδει και σε πολύ δύσκολες 
συνθήκες εκτροφής. Σε σχέση µε πρόβατα άλλων φυλών ίσων παραγωγικών δυνατοτή-
των, το «Καραγκούνικο» πρόβατο αντέχει περισσότερο σε ασθένειες και κακουχίες. 
Μπορεί και αποδίδει ικανοποιητικά τόσο σε υγρές όσο και σε ξηροθερµικές περιοχές, 
κάτι που δεν συνδυάζουν άλλες φυλές προβάτων υψηλών αποδόσεων. 

  Αξίζει να σηµειωθεί ότι η φυλή εξελίχθηκε σε ένα βαλτώδες και κατεξοχήν α-
ντίξοο περιβάλλον, γεγονός που της προσέδωσε τη µεγάλη ανθεκτικότητα. Επίσης, τα 
πρόβατα της φυλής φηµίζονται και για την προσαρµογή τους στις ιδιαίτερα υψηλές 
θερµοκρασίες του καλοκαιριού και τις χαµηλές του χειµώνα. Επιπρόσθετα, πρόκειται 
για ανθεκτικά και µακρόβια πρόβατα, τα οποία παρουσιάζουν και ιδιαίτερη ανθεκτικό-
τητα στις πιροπλασµώσεις. 

                                                 
14 Παρατίθεται πιο λεπτοµερή αναφορά στη φυλή αυτή, λόγω της επιλογής της στην µελέτη της παρού-
σας µεταπτυχιακής εργασίας. 
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  Το σωµατικό βάρος των αρσενικών κυµαίνεται µεταξύ 70-80 kg και των θηλυ-
κών 40-60 kg, ενώ το ύψος του ακρωµίου περίπου γύρω στα 78 και 68 cm αντίστοιχα. 

  Ο χρωµατισµός του σώµατος της φυλής δεν είναι σταθερός. Συναντώνται ζώα 
µε εντελώς µαύρο χρωµατισµό (λάϊα), άλλα λευκά µε µελανές κηλίδες στο σώµα, το 
πρόσωπο, τα αυτιά και τα άκρα (βάκρα), άλλα ολόλευκα µε µαύρες κηλίδες µόνο γύρω 
από τους οφθαλµούς, στα αυτιά και στο ακρορρίνιο (κάλεσια), και άλλα εντελώς λευκά 
(µπέλα). Ο επικρατέστερος χρωµατισµός είναι ο λευκός µε µαύρες κηλίδες διαφόρου 
µεγέθους και ακανόνιστης κατανοµής στο πρόσωπο. 

  Τα κριάρια, σε ποσοστό 50% περίπου είναι κερασφόρα. Τα κέρατά τους είναι 
µεγάλα, ελικοειδή και συνήθως περιτυλίγουν τα αυτιά. Μικρό ποσοστό κριαριών φέρει 
µικρά και λεπτά µάλλον κέρατα, ενώ τα υπόλοιπα είναι ακέρατα (σιούτα). Οι προβατί-
νες, κατά κανόνα, είναι ακέρατες. Υπάρχουν όµως και λίγες προβατίνες µε µικρά κέρα-
τα (κρούτες), ενώ εκείνες που φέρουν µικρά και προς τα πλάγια κατευθυνόµενα κέρατα 
είναι ελάχιστες. 

  Η κεφαλή του «Καραγκούνικου» προβάτου είναι κωνοειδής, µε χαρακτηριστικό 
κυρτό επιρρίνιο και σχετικά µεγάλα και ηµικρεµάµενα αυτιά, ο τράχηλος είναι µακρύς 
και ισχυρός, το στήθος του έχει βάθος 30 cm περίπου και εύρος περίπου στα 17 cm, 

ενώ η περίµετρος του θώρακα κυµαί-
νεται γύρω στα 99 cm. Το µέσο µή-
κος του σώµατος ανέρχεται σε 78 
cm. Έχει άκρα ισχυρά, µε µήκος πε-
ρίπου 40 cm. Για λεπτόουρο πρόβα-
το, η ουρά του έχει µάλλον µεγάλο 
πλάτος (7 cm περίπου) µε µήκος γύ-
ρω στα 33 cm, ενώ σε µερικά ζώα 
αγγίζει ακόµη και το έδαφος. 

  Επίσης, η κεφαλή, το κάτω 
µέρος του τραχήλου, η κάτω κοιλια-
κή χώρα και τα άκρα κάτω από τον 
αγκώνα και τον ταρσό δεν καλύπτο-

νται από µαλλί, όπως το υπόλοιπο σώµα των ζώων της φυλής. Ενώ, το µαλλί, ως ανα-
µικτόµαλλο, είναι χωρίς καµιά οικονοµική σηµασία και δεν σχηµατίζει πλοκάµους. 

  Ο µαστός των προβατινών είναι στις περισσότερες περιπτώσεις κανονικής διά-
πλασης µε ισχυρή πρόσφυση στους κοιλιακούς µυς. Το µήκος των θηλών, οι οποίες έ-
χουν πλαϊνή ή διαγώνια διεύθυνση, κυµαίνεται γύρω στα 3,7 cm. Η κατασκευή του µα-
στού και η θέση των θηλών, διευκολύνουν τόσο το µηχανικό άρµεγµα όσο και το άρ-
µεγµα µε το χέρι. 

  Το µέσο µέγεθος των εκτρεφόµενων ποιµνίων ανέρχεται σε 55 περίπου πρόβα-
τα, µε εύρος σχεδόν 20-150 ζώα. Τα περισσότερα από αυτά στεγάζονται σε πρόχειρες 
σταβλικές εγκαταστάσεις και εκτρέφονται για συµπλήρωση του γεωργικού εισοδήµα-
τος των γεωργών. Σε λίγες µόνο περιπτώσεις η εκτροφή του «Καραγκούνικου» προβά-

Εικόνα 3.1  Καραγκούνικα πρόβατα. (ΚΓΒΖ 
Καρδίτσας, 2005). 
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του αποτελεί κύρια ενασχόληση. Η διατροφή του στηρίζεται κυρίως στις βοσκές σε πε-
δινά φυσικά λιβάδια, συχνά υγρά, της Θεσσαλίας, σε λοφώδεις εκτάσεις, καθώς και σε 
γεωργικές εκτάσεις µετά τη συγκοµιδή των γεωργικών προϊόντων. Οι βοσκές αυτές εί-
ναι άφθονες έως τον Ιούνιο µήνα και φτωχές κατά την περίοδο του καλοκαιριού. ∆ηµη-
τριακοί καρποί και σανός µηδικής προσφέρονται στα ζώα σε µικρές ποσότητες κατά 
την περίοδο του χειµώνα, ωστόσο, µικρό µόνο µέρος των παραγωγών χρησιµοποιεί ι-
σόρροπα σιτηρέσια. 

  Το «Καραγκούνικο» πρόβατο ανήκει στα καλύτερα µελετηµένα ελληνικά πρό-
βατα. Ως εκ τούτου, υπάρχουν τεκµηριωµένα στοιχεία για τις αναπαραγωγικές και πα-
ραγωγικές του αποδόσεις. 

  Η φυλή είναι σχετικά πρώιµη. Οι αµνάδες (ζυγούρες) εισέρχονται στην ήβη 
στην ηλικία των 10 περίπου µηνών και η διάρκεια του οιστρικού κύκλου ανέρχεται σε 
17,0±0,2 ηµέρες. Οι αµνάδες παρουσιάζουν σχετικά µεγάλη διάρκεια οιστρικής περιό-
δου, από πέντε τουλάχιστον διαδοχικούς οίστρους, ενώ το µέγεθος ωοθυλακιορρηξίας 
κατά την πρώτη οιστρική περίοδο είναι 1,21±0,06 ωοθυλάκια. Η αναπαραγωγική περί-
οδος εκτείνεται από τον Ιούλιο µήνα έως τα τέλη Μαρτίου, ενώ µεγάλο ποσοστό προ-
βατινών παρουσιάζουν ωοθηκική δραστηριότητα καθ’ όλο το έτος. Η πραγµατοποίηση 
τριών τοκετών ανά διετία δεν είναι ασυµβίβαστη. Στην κοιτίδα της, το µεγαλύτερο πο-
σοστό των τοκετών πραγµατοποιείται κατά το µήνα ∆εκέµβριο. Ενώ, το µέσο µέγεθος 
των τοκετοοµάδων (δείκτης πολυδυµίας) είναι 1,36±0,04 αρνιά ανά προβατίνα και έτος. 
Σε καλά περιποιηµένα ποίµνια ο δείκτης πολυδυµίας πλησιάζει ακόµη και το 2.  

  Το σωµατικό βάρος των αρνιών στη γέννηση κυµαίνεται γύρω στα 4,5 kg και 
στην ηλικία των 42 ηµερών (απογαλακτισµός) στα 14,7 kg για τα µονόδυµα και στα 
11,5 kg για τα δίδυµα. Η µέση ηµερήσια αύξηση των παχυνόµενων αρνιών κατά την 
περίοδο της γαλουχίας κυµαίνεται από 205-265 g την ηµέρα, ενώ κατά την περίοδο µε-
τά τον απογαλακτισµό και µέχρι τη σφαγή τους από 140-218 g την ηµέρα. Σε συνθήκες 
εντατικής πάχυνσης ο ρυθµός ανάπτυξης των αρσενικών αρνιών από τον απογαλακτι-
σµό στην ηλικία των 31±0,7 ηµερών (σε βάρος 11,2±0,6 kg) έως την ηλικία των 115±4 
ηµερών φθάνει τα 218±9 g ανά ηµέρα. Τα αρνιά παχυνόµενα έως το σωµατικό βάρος 
των 30±0,4 kg αποδίδουν σφάγια καλής ποιότητας µε 60,1±0,7% µυϊκή µάζα και µόλις 
17,2±0,9% λίπος. 

  Η διάρκεια της γαλακτικής περιόδου κυµαίνεται από 124 έως 206 ηµέρες, ανά-
λογα µε την εποχή των τοκετών, και η µέση γαλακτοπαραγωγή σε 188 kg µε µέση λι-
ποπεριεκτικότητα 7,0%. Σε περιποιηµένα ποίµνια η µέση γαλακτοπαραγωγή ξεπερνά 
ακόµη και τα 250 kg. Κατά την τελευταία δεκαετία παρατηρείται ετήσια αύξηση της 
µέσης αλµεγόµενης ποσότητας γάλακτος στα ελεγχόµενα (από το ΚΓΒΖ15 Καρδίτσας) 
ποίµνια της τάξεως των 6 kg. Έχει τεκµηριωθεί ότι η αύξηση αυτή οφείλεται περισσό-
τερο στην καλλιτεύρευση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων παρά στην επιλογή. 

  (Ρογδάκης (2002), Γεωργούδης, κ.συν. (1999), ∆εληγιάννης (2008), ΚΓΒΖ 
Καρδίτσας (2005 & 2009), Τσιλιώνης (2006)). 
                                                 
15 ΚΓΒΖ: Κέντρο Γενετικής Βελτίωσης Ζώων. 
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3.1.1.3 Εγχώρια λεπτόουρα οµοιόµαλλα 

 1.  Φυλή «Σερρών» 

  Η φυλή «Σερρών, είναι φυλή µεγαλόσωµη κοπαδιάρικη, µε το σωµατικό βάρος 
των προβατινών να κυµαίνεται στα 45-55 kg και των αρσενικών στα 55-65 kg. Η γαλα-
κτοπαραγωγή (εµπορεύσιµο γάλα) κυµαίνεται στα 60-110 kg και έχει πολυδυµία 1,25. 
Τα αρσενικά έχουν ανεπτυγµένα κέρατα, που στις προβατίνες σπανίζουν, ενώ το επιρ-
ρίνιο είναι κυρτό. Χαρακτηριστικά της φυλής είναι το κεφάλι, το κάτω τµήµα του τρα-
χήλου και τα άκρα που έχουν πολύ κοντό τρίχωµα. Το άσπρο χρώµα κυριαρχεί στον 
κορµό, ενώ το κεφάλι, τα άκρα και το κάτω µέρος της κοιλιάς είναι µαύρο που είναι και 
ο αντιπροσωπευτικός τύπος της φυλής ή είναι λευκό µε µαύρες κηλίδες στο κεφάλι και 
στα άκρα. (Ρογδάκης (2002), Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Νικολάου (1998)). 

 2.  Φυλή «Γλώσσας Σκοπέλου» 

  Το πρόβατο της φυλής αυτής είναι λεπτόουρο, οµοιόµαλλο που εκτρέφεται ως 
οικόσιτο και ηµιοικόσιτο σε µικρά κοπάδια κυρίως στη Σκόπελο, καθώς και στο ∆.∆. 
Κεραµιδίου Μαγνησίας. Έχει λευκό χρώµα που διακόπτεται από µικρές µαύρες κηλίδες 
γύρω από τα µάτια και στην άκρη των αυτιών. Είναι µεγαλόσωµη φυλή, µε το βάρος 
των προβατινών να κυµαίνεται στα 45-55 kg και των κριαριών στα 60-85 kg. Η µέση 
γαλακτοπαραγωγή (εµπορεύσιµο γάλα) είναι 165 kg και η πολυδυµία κυµαίνεται στο 
1,4-1,6. Χρησιµοποιήθηκε σε διασταυρώσεις αναβάθµισης χωρίς ιδιαίτερα αποτελέ-
σµατα, ενώ δύσκολα εγκλιµατίζεται σε άλλες περιοχές. (Ρογδάκης (2002), Γεωργούδης, 
κ.συν. (1999), Νικολάου (1998)). 

 3.  Φυλή «Φριζάρτα» 

  Η φυλή «Φριζάρτα» κατέχει σηµαντική θέση στην προβατοτροφία της χώρας 
µας και είναι η νεότερη που δηµιουργήθηκε. Η δηµιουργία της άρχισε στο τέλος της 
δεκαετίας του '50 στο νοµό της Άρτας και των γύρω περιοχών και προήλθε από τη δια-
σταύρωση ντόπιων πληθυσµών µε σπέρµα κριών Φρισλανδίας. Η σύνθετη ονοµασία 
της προέρχεται από τις λέξεις Φρισλανδία και Άρτα. Ανήκει στις ελληνικές φυλές µε τη 
µεγαλύτερη πολυδυµία που κυµαίνεται µεταξύ 1,7-2,0. Η γαλακτοπαραγωγή κυµαίνε-
ται µεταξύ 180-220 kg ενώ υπάρχουν πολλές εκµεταλλεύσεις µε µέση γαλακτοπαραγω-
γή πάνω από 300 kg. (Ρογδάκης (2002), Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Νικολάου (1998)). 

 

3.1.1.4 Εγχώρια παχύουρα, ηµιπαχίουρα αναµικτόµαλλα 

 1.  Φυλή «Μυτιλήνης» 

  Η φυλή αυτή είναι από τις πολυπληθυστέρες καθαρόαιµες φυλές προβάτων στη 
χώρα µας. Αριθµεί περίπου 200.000 ζώα στα νησιά Μυτιλήνη και Λήµνος. Πιθανόν να 
προήλθε από πολύ παλιότερες διασταυρώσεις µεταξύ του ντόπιου λεπτόουρου πρόβα-
του και των παχύουρων της Μικρά Ασίας. Ακόµη, το πρόβατο της φυλής αυτής είναι 
ηµιορεινού-πεδινού τύπου, αναµικτόµαλλο, ηµιπαχύουρο, κοπαδιάρικο, χρώµατος λευ-
κού µε µαύρες κηλίδες στα µάτια και στα πόδια. Το βάρος στα αρσενικά κυµαίνεται 
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στα 55-65 kg και στα θηλυκά από 40-45 kg. Η γαλακτοπαραγωγή κυµαίνεται από 70-
110 kg και η πολυδυµία σε 1,10-1,15. (Ρογδάκης (2002), Γεωργούδης, κ.συν. (1999), 
Νικολάου (1998)). 

 

3.1.1.5 Εγχώρια παχύουρα, ηµιπαχίουρα οµοιόµαλλα 

 1.  Φυλή «Χίου» 

  Το πρόβατο της φυλής αυτής είναι πρόβατο ηµιπαχύουρο, οµοιόµαλλο, ηµικο-
παδιάρικο-οικόσιτο και πεδινού τύπου γαλακτοπαραγωγό µε εµφανή την επίδραση των 
παχύουρων προβάτων της Ανατολής. Το σωµατικό βάρος των αρσενικών κυµαίνεται 
µεταξύ 60-80 kg και των θηλυκών 50-60 kg. Ο χρωµατισµός του είναι λευκός µε κηλί-
δες καστανές ή µαύρες στο πρόσωπο, τη µύτη, την κοιλιά και τα άκρα. Το επιρρίνιο 
είναι κυρτό και η ράχη χαρακτηριστικά κοίλη. Έχει καλή κρεοπαραγωγή, αλλά όχι κα-
λής ποιότητας σφάγιο, µε µεγάλη εναπόθεση λίπους. Χαρακτηρίζεται ως µια από τις 
ελληνικές φυλές µε υψηλή πολυδυµία που κυµαίνεται µεταξύ 1,7-1,9 και πολύ καλή 
γαλακτοπαραγωγή που ξεπερνά τα 200 kg σε µια γαλακτική περίοδο 180 ηµερών. 

 (Ρογδάκης (2002), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

3.2 Αναπαραγωγή 

 Τα βασικότερα χαρακτηριστικά των ζώντων οργανισµών είναι ότι αναπτύσσονται, 
γερνούν και πεθαίνουν και ότι έχουν την ικανότητα να αναπαράγονται και µε αυτό τον 
τρόπο να εξασφαλίζεται η διατήρηση του είδους τους. Αναπαραγωγή σηµαίνει γέννηση 
νέων ατόµων, στα οποία οι γονείς τους έχουν µεταβιβάσει τα βασικά χαρακτηριστικά 
τους. Το ένστικτο της αναπαραγωγής, αποτελεί το κυριότερο ένστικτο µετά το ένστικτο 
της αυτοσυντήρησης του ατόµου. 

 Η λειτουργία της αναπαραγωγής είναι ένα πολύπλοκο βιολογικό φαινόµενο. Η γέν-
νηση ενός νέου ατόµου προϋποθέτει την επιτέλεση µιας σειράς άκρως πολύπλοκων και 
διαδοχικώς καθορισµένων συµβάντων. Το σύνολο των οργάνων στα οποία επιτελούνται 
οι λειτουργίες αυτές καλείται γεννητικό (αναπαραγωγικό) σύστηµα. Η αναπαραγωγή 
επιτυγχάνεται µε τη συνεργασία του αναπαραγωγικού και του ενδοκρινικού συστήµα-
τος των ζώων, µε το δεύτερο να παράγει τις απαιτούµενες ορµόνες, που θα συγχρονί-
σουν και θα ελέγξουν την διαδικασία της αναπαραγωγής. 

 (Ρογδάκης (2004), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

3.2.1 Γεννητικό σύστηµα προβάτου 

 1.  Γεννητικό σύστηµα κριού 

 Το γεννητικό σύστηµα του κριού, όπως και όλων των αρσενικών θηλαστικών, απο-
τελείται από τους όρχεις, την εκφορητική οδό του σπέρµατος (επιδιδυµίδα, σπερµατι-
κός πόρος, ουρήθρα, πέος) και τους βοηθητικούς γεννητικούς αδένες (κυστοειδής αδέ-
νας, προστάτης, βολβουρηθραίος αδένας). 
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 2.  Γεννητικό σύστηµα προβατίνας 

 Το γεννητικό σύστηµα των προβατινών αποτελείται από τις δύο ωοθήκες, τους δύο 
ωαγωγούς ή σάλπιγγες, τη µήτρα, τον κόλπο, τον πρόδροµο του κόλπου και το αιδοίο. 

 

3.2.2 Αναπαραγωγικές ορµόνες - Ορµονικός έλεγχος της αναπαραγωγής 

 Η αναπαραγωγική λειτουργία τελεί υπό αυστηρό νευροενδοκρινικό έλεγχο. Οι ορ-
µόνες που συµµετέχουν άµεσα στον έλεγχο της αναπαραγωγικής λειτουργίας προέρχο-
νται από τον υποθάλαµο, την υπόφυση και τους γεννητικούς αδένες, και είναι οι εξής: 

 1.  Γοναδικά στεροειδή 

  Στις γοναδικές ορµόνες ανήκουν τα ανδρογόνα, τα οιστρογόνα και τα προγε-
σταγόνα. Τα ανδρογόνα παράγονται στα κύτταρα Leydig των όρχεων και κυριότερες 
είναι η τεστοστερόνη και η ανδροστενδιόνη. Οι ωοθήκες παράγουν κυρίως δύο είδη 
ορµονών, τα οιστρογόνα (κυριότερες: 17β-οιστραδιόλη και οιστρόνη) από το αναπτυσ-
σόµενο ωοθηλάκιο, και τα προγεσταγόνα (κυριότερη η προγεστερόνη) στο ωχρό σωµά-
τιο και τον πλακούντα. (Ρογδάκης, 2004). 

 2.  Ανασταλτίνες 

  Οι ανασταλτίνες (πεπτίδια) παράγονται στον γοναδικό ιστό και έχουν σηµαντικό 
ρόλο στη ρύθµιση της αναπαραγωγικής λειτουργίας του αρσενικού και του θηλυκού 
ζώου. Τα σπουδαιότερα από αυτές είναι η ανασταλτίνη και τα συγγενή προς αυτήν πε-
πτίδια ενεργητίνη και ωοθυλακιοστατίνη. (Ρογδάκης, 2004). 

 3.  Υποφυσιακές γοναδοτροφίνες 

  Υποφυσιακές γοναδοτροφίνες είναι η ωοθυλακιοτρόπος ορµόνη (FSH) και η 
ωχρινοποιητική ορµόνη (LH). Παράγονται και οι δύο στην υπόφυση και είναι γλυκο-
πρωτεϊνες. Επίσης, σπουδαίο ρόλο στην αναπαραγωγή του προβάτου (εποχιακά αναπα-
ραγόµενο ζώο) διαδραµατίζει και η µελατονίνη, η οποία συντίθεται και εκκρίνεται από 
την επίφυση του εγκεφάλου. (Ρογδάκης, 2004). 

 4.  Ωκυτοκίνη 

  Η ωκυτοκίνη απελευθερώνεται από τον οπίσθιο λοβό της υπόφυσης και εξασκεί 
επίδραση κυρίως στο µυοµήτριο και στα µυοεπιθηλιακά κύτταρα του µαστού. Η επί-
δρασή της στη µήτρα συνίσταται στην πρόκληση ή και την ενίσχυση των συστολών 
της, προϋπόθεση απαραίτητη για τη φυσιολογική έκβαση του τοκετού, ενώ, στο µαστι-
κό αδένα στη συστολή των µυοεπιθηλιακών κυττάρων που περιβάλλουν τις αδενοκυ-
ψελίδες προς εκκένωση του γάλακτος. (Ρογδάκης, 2004). 

 5.  Προσταγλανδίνες 

  Οι προσταγλανδίνες είναι λιπαρά οξέα µε 20 άτοµα άνθρακα, τα οποία περιέ-
χουν στο µόριό τους ένα πενταµελή δακτύλιο. Εχουν περιγραφεί διάφορες κλάσεις 
προσταγλανδινών, οι A, B, C, D, E και F, οι οποίες και συµβολίζονται ως PGA, PGB, 
PGC, PGD, PGE και PGF, αντοίστιχα. Οσον αφορά την αναπαραγωγική λειτουργία, οι 
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προσταγλανδίνες εµπλέκονται κυρίως στα φαινόµενα της ωοθυλακιορρηξίας, της ωχρι-
νόλυσης και της πραγµατοποίησης του τοκετού. (Ρογδάκης, 2004). 

 Σε γενικές γραµµές, η ορµονική ρύθµιση της αναπαραγωγής γίνεται ως εξής: Πριν 
την είσοδο του θηλυκού ζώου στην ήβη, η ωοθήκη ωριµάζει και αρχίζει να παράγει οι-
στρογόνα, που καθορίζουν και τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, τα οποία 
επενεργούν στον υποθάλαµο και αυτός στη συνέχεια επενεργεί στην υπόφυση µε απο-
τέλεσµα να έχουµε την έκκριση της ωοθυλακιοτρόπου ορµόνη (FSH). Η ωοθυλακιο-
τρόπος ορµόνη (FSH) προκαλεί ανάπτυξη των ωοθυλακίων και την έκκριση περισσό-
τερων οιστρογόνων από την ωοθήκη, που επενεργούν και πάλι στον υποθάλαµο → υ-
πόφυση, µε αποτέλεσµα να εκκρίνεται περισσότερη ωοθυλακιοτρόπος ορµόνη (FSH) 
αλλά και ωχρινοποιητική ορµόνη (LH), που προκαλεί ωοθυλακιορρηξία και απελευθέ-
ρωση του ωχρού σωµατίου. 

 Στην περίπτωση που το ωάριο, που ελευθερώθηκε, γονιµοποιηθεί και αρχίσει εγκυ-
µοσύνη, εκκρίνεται από το ωχρό σωµάτιο προγεστερόνη, η οποία προετοιµάζει τη µή-
τρα για την εγκυµοσύνη την οποία και διατηρεί. Επιπλέον, σταµατά την παραγωγή FSH 
και LH και έτσι διακόπτονται οι οιστρικοί κύκλοι αφού δεν αναπτύσσονται και δεν ω-
ριµάζουν ωοθυλάκια. Στο τέλος της εγκυµοσύνης, η µήτρα παράγει την ορµόνη προ-
σταγλαδίνη, η οποία σταµατά τη δράση του ωχρού και προκαλεί τον τοκετό. Με την 
υποπλασία του ωχρού σωµατίου σταµατά η παραγωγή της προγεστερόνης και αρχίζει η 
παραγωγή των οιστρογόνων και κατ' επέκταση η παραγωγή FSH και LH µε αποτέλε-
σµα την εµφάνιση του οίστρου και τη νέα ωοθυλακιορρηξία. 

 Στην περίπτωση που το ωάριο, που ελευθερώθηκε, δεν γονιµοποιηθεί, δεν σχηµατί-
ζεται ωχρό σωµάτιο και δεν εκκρίνεται προγεστερόνη, αλλά συνεχίζεται η έκκριση των 
οιστρογόνων από την ωοθήκη και η έκκριση FSH και LH από την υπόφυση, µε αποτέ-
λεσµα να εµφανίζεται νέος οίστρος και νέα ωοθυλακιορρηξία. 

 (Ρογδάκης (2004), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

3.2.3 Ενήβωση – Γενετική ωρίµανση 

 Ενήβωση είναι η µεταβατική περίοδος της ζωής του ζώου κατά την οποία δηµιουρ-
γούνται οι προϋποθέσεις και οι δυνατότητες αναπαραγωγής του. Η ενήβωση είναι µία 
µακρά διαδικασία, η οποία αρχίζει αµέσως µε τη διαφοροποίηση του φύλου και αποπε-
ρατώνεται µε την εµφάνιση του πρώτου έκδηλου οίστρου στις αµνάδες ή την εµφάνιση 
των πρώτων σπερµατοζωαρίων στα σπερµατικά σωληνάρια του όρχεως του νεαρού 
κριού. Η εµφάνιση του πρώτου οίστρου και των πρώτων σπερµατοζωαρίων ονοµάζεται 
ήβn. Η ήβη δεν ταυτίζεται µε τη γενετήσια ωριµότητα. Η ήβη στο πρόβατο, ιδιαίτερα 
όταν εκτρέφεται σε ευνοϊκό περιβάλλον, εµφανίζεται νωρίτερα από την πλήρη ανάπτυ-
ξη του οργανισµού του ζώου κατά την οποία ο οργανισµός αποκτά τη φυσική αναπαρα-
γωγική του ικανότητα. Ειδικά στις αµνάδες, ο ορισµός της ήβης, ως της ηλικίας του 
ζώου κατά την οποία εκδηλώνεται ο πρώτος οίστρος, υπόκειται σε σφάλµατα εκτίµη-
σης, αφού κατά κανόνα η πρώτη ωοθυλακιορρηξία δε συνοδεύεται από έκδηλα συ-
µπτώµατα οίστρου. 
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 Οι παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η εµφάνιση της ήβης στα ζώα είναι 
πολλοί, οι σηµαντικότεροι των οποίων είναι οι εξής: α) το γενετικό υπόβαθρο των ζώ-
ων, β) η σωµατική κατάσταση, γ) η σχέση µεταξύ εποχής γέννησης και φωτοπεριόδου, 
και δ) η εισαγωγή κριών λίγο πριν από την ήβη στο ποίµνιο των αµνάδων. 

 Οίστρος καλείται η περίοδος του οιστρικού κύκλου κατά την οποία το θηλυκό ζώο 
είναι δεκτικό ή αναζητά το αρσενικό και επιτρέπει την επίβαση. Κατά την περίοδο του 
οίστρου ή λίγο µετά τη λήξη του, πραγµατοποιείται η ωοθυλακιορρηξία. Η διάρκεια 
του οίστρου ποικίλλει από είδος σε είδος, αλλά και από άτοµο σε άτοµο του ιδίου εί-
δους. Γενικά ο οίστρος ελέγχεται από τα οιστρογόνα, που εκκρίνει η ωοθήκη, και εκδη-
λώνεται µε χαρακτηριστικές αλλαγές στη συµπεριφορά (νευρικότητα) και στα εξωτερι-
κά γεννητικά όργανα των θηλυκών ζώων, όπως διόγκωση, υπεραιµία έκκριση βλέννας, 
κ.ά. Η διαπίστωση του οίστρου είναι δύσκολη και συνήθως γίνεται µε κριό-ανιχνευτή, 
µιας και η συµπεριφορά των θηλυκών ζώων είναι πιο έντονη, όταν βρίσκονται κοντά σε 
αρσενικά ζώα. 

 Οιστρικός κύκλος καλείται ο κύκλος της γενετήσιας δραστηριότητας (Σχήµα 3.1). 
Κατά τη διάρκεια του οιστρικού κύκλου συµβαίνουν µεταβολές στο γεννητικό σύστηµα 
του θηλυκού οι οποίες ελέγχονται από το ορµονικό και νευρικό σύστηµα αυτού και έ-
χουν ως αποτέλεσµα αλλαγή της συµπεριφοράς του. Κατά µέσο όρο ο οιστρικός κύ-
κλος στις προβατίνες διαρκεί 17 ηµέρες. 

 Οι προβατίνες είναι εποχιακώς πολυοιστρικά ζώα, δηλαδή παρουσιάζουν οίστρους, 
σε περίπτωση που δεν γονιµοποιηθούν, κάθε 17 ηµέρες, αλλά όχι σε όλη τη διάρκεια 
του έτους. Σε συνάρτηση µε το γενετικό τους δυναµικό και το γεωγραφικό πλάτος του 
τόπου στον οποίο εκτρέφονται, η διάρκεια της περιόδου του φυσιολογικού ανοίστρου 
παραλλάσει. 

 Οι προβατίνες των εύκρατων περιοχών εµφανίζουν αναπαραγωγικό πρότυπο που 
χαρακτηρίζεται από δύο διαφορετικούς ρυθµούς. Ο ένας είναι ο οιστρικός κύκλος και ο 
άλλος είναι ο ετήσιος κύκλος της ωοθηκικής δραστηριότητας, που περιλαµβάνει τους 

οιστρικούς κύκλους. Το σύνολο των 
ωοθηκικών κύκλων που περιλαµβάνε-
ται σε έναν ετήσιο κύκλο, ονοµάζεται 
οιστρική ή αναπαραγωγική περίοδος 
και στο βόρειο ηµισφαίριο απαντά το 
φθινόπωρο και το χειµώνα, ενώ το χρο-
νικό διάστηµα όπου η ωοθήκη δεν λει-
τουργεί ή υπολειτουργεί, ονοµάζεται 
άνοιστρη περίοδος και συνήθως συµπί-
πτει µε την άνοιξη και το καλοκαίρι. 

 Οι νεαρές προβατίνες (αµνάδες) 
εισέρχονται, συνήθως στην ήβη, σε η-
λικία 4-6 µηνών (εξαρτάται από την 
σωµατική ανάπτυξη, τη φυλή και την 

Σχήµα 3.1 Οιστρικός κύκλος προβατίνας 
(Ζυγογιάννης, 1999) 



Γιολδάσης ∆ηµήτριος  Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής 
  επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών 

 49 

εποχή γέννησης) και η χρησιµοποίησή τους στην αναπαραγωγή γίνεται στους 8-24 µή-
νες (ανάλογα µε την εποχή γέννησης, την πρωιµότητα της φυλής και την σωµατική 
τους ανάπτυξη). 

 Οι κριοί εισέρχονται στην ήβη σε ηλικία 5-6 µηνών και χρησιµοποιούνται στην α-
ναπαραγωγή στους 12 µήνες. 

 (Ρογδάκης (2004), Μενεγάτος, κ.συν. (1996), Ζυγογιάννης (1999), Γεωργούδης, 
κ.συν. (1999)). 

 

3.2.4 Κυοφορία 

 Κυοφορία είναι το στάδιο του αναπαραγωγικού κύκλου της προβατίνας κατά το ο-
ποίο ένα ή περισσότερα έµβρυα αναπτύσσονται στη µήτρα. Η κυοφορία εκτείνεται από 
τη γονιµοποίηση ή από την εµφύτευση του βλαστιδίου, έως την απότεξη του ώριµου 
κυήµατος κατά τον τοκετό. Στην πράξη, η κυοφορία ορίζεται ως το χρονικό διάστηµα 
που παρεµβάλλεται µεταξύ τελευταίας οχείας και τοκετού. Κατά τη διάρκεια της κυο-
φορίας το έµβρυο εξελίσσεται σε τέλειο οργανισµό, ώστε αµέσως µετά τον τοκετό το 
νεογνό να είναι σε θέση να ορθωθεί και να θηλάσει. 

 Η φυσιολογική διάρκεια της κυοφορίας της προβατίνας διαρκεί περίπου 5 µήνες 
(144-153) ηµέρες, -κατά µέσο όρο 148 ηµέρες. Η διαπίστωσή της γίνεται µε την µη ε-
πανεµφάνιση οίστρου και µε την αύξηση της κοιλιάς που γίνεται µετά τους δύο µήνες. 
Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές τόσο µεταξύ των διάφορων φυλών όσο και µεταξύ των 
ατόµων της ίδιας φυλής. Στα πρώιµα κρεοπαραγωγά πρόβατα, όπως και στα πρόβατα 
υψηλής γονιµότητας, η διάρκεια της κυοφορίας κυµαίνεται γύρω στις 145 ηµέρες. Στα 
λιγότερο πρώιµα εριοπαραγωγά πρόβατα η διάρκεια της κυοφορίας ανέρχεται σε 150 
έως 152 ηµέρες. Εντός της ίδιας φυλής υπάρχουν διαφορές στη διάρκεια της κυοφορίας 
µέχρι και 15 ηµερών. 

 Ο συντελεστής κληρονοµικότητας της διάρκειας της κυοφορίας στο πρόβατο είναι 
υψηλός και κυµαίνεται από 45 έως 65%. Ωστόσο, η διάρκεια της κυοφορίας ως ποσοτι-
κή ιδιότητα επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες. Έχει διαπιστωθεί ότι τα αρσε-
νικά αρνιά κυοφορούνται για µικρότερο χρονικό διάστηµα από ό,τι τα θηλυκά. Το ίδιο 
συµβαίνει, όσον αφορά τους πολύδυµους σε σχέση µε τους µονόδυµους τοκετούς. Επί-
σης, µεγαλύτερη διάρκεια κυοφορίας έχουν οι ενήλικες προβατίνες από ό,τι οι αµνάδες, 
καθώς και οι προβατίνες που γεννούν κατά την άνοιξη σε σύγκριση µε τις προβατίνες 
που γεννούν κατά το φθινόπωρο. 

 (Ρογδάκης (2004), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

3.2.5 Τοκετός 

 Το έµβρυο ή τα έµβρυα, αφού συµπληρώσουν την ωρίµανσή τους, παραµένοντας 
στη µήτρα, εξέρχονται από τη µητέρα τους µε την διαδικασία του τοκετού. Όταν πλη-
σιάζει ο τοκετός, το ζώο είναι ανήσυχο, προσπαθεί να κατασκευάσει φωλιά, όταν υπάρ-
χει στρωµνή, και παρατηρείται διόγκωση των µαστών και κάθοδος του γάλακτος. 
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 Οι φάσεις του τοκετού είναι: 

 1.  Το πρώτο στάδιο (στάδιο διαστολής) κατά το οποίο διαστέλλεται ο τράχηλος 
της µήτρας, χαλαρώνουν οι πυελικοί σύνδεσµοι και απασβεστώνονται µερικώς τα οστά 
της λεκάνης, για να µπορέσει να περάσει το έµβρυο. Οι διαστολές αυτές γίνονται µε τις 
περιοδικές συσπάσεις της µήτρας (ωδίνες του τοκετού), αλλά και µε την επίδραση των 
ορµονών ωκυτοκίνης (συσπάσεις µήτρας) και ρελαξίνης (διαστολή τραχήλου, χαλάρω-
ση πυελικών συνδέσµων και µερική απασβέστωση των οστών της λεκάνης). Επιπλέον, 
στο στάδιο αυτό, ευθυγραµµίζεται ο τράχηλος µε τον κόλπο, παίρνει την κατάλληλη 
θέση το έµβρυο και αυξάνεται η λειτουργία της καρδιάς και των πνευµόνων. 

 2.  Το δεύτερο στάδιο (στάδιο εξώθησης), κατά το οποίο έχουµε την έξοδο του εµ-
βρύου. Το στάδιο αυτό δεν πρέπει να διαρκέσει πάρα πολύ, γιατί βρίσκεται σε κίνδυνο 
η ζωή του εµβρύου (λόγω έλλειψης οξυγόνου) και η υγεία της µητέρας. 

 3.  Το τρίτο στάδιο (στάδιο υστεροτοκίας), κατά το οποίο αποβάλλεται ο πλακού-
ντας και µετά από µερικές ηµέρες η µήτρα επανέρχεται στις κανονικές της διαστάσεις. 

 Ο τοκετός συνήθως γίνεται εύκολα, χωρίς ανθρώπινη επέµβαση, και µόνο σε περί-
πτωση πολύδυµου τοκετού ίσως χρειαστεί να επέµβει ο προβατοτρόφος εάν υπάρξει 
δυστοκία. Επίσης, µερικές φορές ο τοκετός δεν είναι κανονικός και παρουσιάζονται 
ανωµαλίες όπως η µη σωστή θέση του εµβρύου (το έµβρυο έρχεται µε τα µπροστινά 
πόδια και το κεφάλι ανάµεσα σε αυτά), η µη κανονική διαστολή του τραχήλου της µή-
τρας και της λεκάνης, η κατακράτηση του πλακούντα, κ.ά. 

 Τέλος, ο τοκετός µπορεί να προκληθεί και τεχνητά, αφού έχει συµπληρωθεί η κυο-
φορία, µε την ενδοµυϊκή χορήγηση προσταγλαδίνης (ορµόνη που σταµατά τη δράση 
του ωχρού σωµατίου των ωοθηκών). 

 (Ρογδάκης (2004), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

3.2.6 Εφαρµοζόµενη υποστηριζόµενη αναπαραγωγή στο πρόβατο 

 Η υποστηριζόµενη αναπαραγωγή στα πρόβατα -όπως και σε κάθε παραγωγικό ζώο-
εφαρµόζεται στα καλύτερα άτοµα του πληθυσµού και έχει ως κύριο σκοπό την αύξηση 
της επιλεκτικής προόδου, τη διευκόλυνση της µετακίνησης γενετικού πλάσµατος και 
την αύξηση της αποτελεσµατικότητας των µεθόδων εκτροφής των ζώων. Οι εφαρµοζό-
µενες µέθοδοι υποστηριζόµενης αναπαραγωγής στα πρόβατα είναι: 

 1.  Τεχνητή σπερµατέγχυση 

  Τεχνητή σπερµατέγχυση είναι η, µε τεχνητά µέσα, λήψη του σπέρµατος από τον 
κριό (σπερµατοληψία) και η έγχυσή του στο γεννητικό σωλήνα της προβατίνας (σπερ-
µατέγχυση). Πριν της τεχνητής σπερµατέγχυσης προηγείται: α) η σπερµατοληψία, µε τη 
χρήση του τεχνητού κόλπου, β) ο έλεγχος της ποιότητας του σπέρµατος, γ) η αραίωση, 
(µε µια εκσπερµάτιση µπορούν να γονιµοποιηθούν πολλά θηλυκά ζώα και έτσι αξιο-
ποιούνται τα καλά αρσενικά ζώα και επιτυγχάνεται η γρήγορη βελτίωση του ζωικού 
πληθυσµού), και δ) η κατάψυξη αυτού, σε θερµοκρασία -196°C, µε τη χρήση υγρού 
αζώτου. Το κατεψυγµένο σπέρµα διατηρείται για πολλά χρόνια. 
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 2.  Συγχρονισµός των οίστρων 

  Ο συγχρονισµός εκδήλωσης των οίστρων των προβατινών καθιστά δυνατή τη 
συγκέντρωση των γεννήσεων εντός σύντοµου χρονικού διαστήµατος. Αυτό συνεπάγε-
ται καλύτερο προγραµµατισµό των εργασιών στο προβατοστάσιο, αφού όλες οι προβα-
τίνες βρίσκονται στο ίδιο παραγωγικό στάδιο. Με το συγχρονισµό των οίστρων καθί-
σταται εύκολη η προσαρµογή της παραγωγής στις συνθήκες της αγοράς, καθότι τα αρ-
νιά µπορούν να απογαλακτιστούν και να πουληθούν σε συγκεκριµένη εποχή και µε πα-
ραπλήσια σωµατικά βάρη. Πέραν τούτων, µε την τεχνική του συγχρονισµού των οί-
στρων καθίσταται δυνατός ο ακριβής έλεγχος των συζεύξεων και προπάντων η εφαρ-
µογή της τεχνητής σπερµατέγχυσης και της εµβρυοµεταφοράς σε ευρεία κλίµακα. 

  Ο συγχρονισµός των οίστρων των προβατινών µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε 
ορµονικές αγωγές (ενδοκολπικοί σπόγγοι προγεσταγόνων σε συνδυασµό µε γοναδο-
τροφίνες, υποδόρια εµφυτεύµατα µελατονίνης) και µε «επίδραση κριού» 

  α.  Επίδραση κριού 

   Έχει παρατηρηθεί ότι η έκθεση προβατινών στην παρουσία αρσενικού, µετά 
από µια περίοδο αποµόνωσης, έχει ως αποτέλεσµα την πρόκληση ωοθυλακιορρηξίας 
χωρίς εµφάνιση οίστρου (σιωπηλή ωοθυλακιορρηξία). Την πρώτη αυτή ωοθυλακιορρη-
ξία ακολουθεί δεύτερη, που συνοδεύεται από οίστρο. Το φαινόµενο αυτό είναι γνωστό 
µε τον όρο «επίδραση κριού». Η αποµόνωση των προβατινών από τους κριούς για να 
είναι αποτελεσµατική πρέπει να διαρκεί τουλάχιστον 4-5 εδβοµάδες. 

  β.  Συγχρονισµός οίστρων µε προγεσταγόνα 

   Η χορήγηση προγεσταγόνων µέσω ενδοκολπικών σπόγγων είναι η πιο δια-
δεδοµένη µέθοδος, η οποία µπορεί να εφαρµοστεί στις προβατίνες είτε αυτές διανύουν 
την άνοιστρη περίοδο είτε βρίσκονται σε αναπαραγωγική περίοδο (στη δεύτερη περί-
πτωση µπορεί να χρησιµοποιηθεί και συνθετική προσταγλανδίνη F2a σε συνδυασµό ή 
χωρίς συνδυασµό µε προγεσταγόνα). Ο συγχρονισµός των οίστρων παρουσιάζει µεγα-
λύτερο ενδιαφέρον, όταν οι προβατίνες διανύουν την άνοιστρη περίοδο, διότι τότε συν-
δυάζεται ο συγχρονισµός των οίστρων µε την πρωίµιση των τοκετών, δηλαδή την επι-
βράχυνση της διάρκειας της άνοιστρης περιόδου. Ο σπόγγος εισάγεται στον κόλπο µε 
τη βοήθεια καθετήρα, όπου αφήνεται συνήθως για 12-14 ηµέρες. Μετά την αφαίρεσή 
του εκτελούνται δύο σπερµατεγχύσεις, η πρώτη έπειτα από 48 ώρες και η δεύτερη έπει-
τα από 60 ώρες. Η γονιµοποίηση των προβατινών µπορεί να γίνει και µε φυσική οχεία. 
Συνήθως, επαρκεί ένας κριός για 8 έως 12 προβατίνες. Έχει καθιερωθεί κατά τη στιγµή 
αποµάκρυνσης του σπόγγου να γίνεται στις προβατίνες ενδοµυϊκή ένεση γοναδοτροφι-
νών ορού έγκυας φορβάδας (PMSG=Pregnant Mare Serum Gonadotrophin ή eCG = 
equine Chorionic Gonadotrophin). Η χορήγηση γοναδοτροφινών αποσκοπεί στην πρό-
κληση υπερωοθυλακιορρηξίας και, κατά συνέπεια, στην αύξηση του µεγέθους των το-
κετοοµάδων, καθώς και στη γρηγορότερη επέλευση των οίστρων. 

  (Ρογδάκης (2004), Μενεγάτος, κ.συν. (2001), Ζυγογιάννης (1999), Γεωργούδης, 
κ.συν. (1999)). 
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3.2.7 Αναπαραγωγικές αποδόσεις 

 Ακόµη και στα αµελγόµενα πρόβατα, στα οποία ανήκουν όλες οι ελληνικές φυλές 
προβάτων, το µέγεθος των τοκετοοµάδων, ειδικά στον απογαλακτισµό, καθορίζει σε 
σηµαντικό βαθµό το οικονοµικό αποτέλεσµα της προβατοτροφικής εκµετάλλευσης. 

 Το µέγεθος των τοκετοοµάδων καθορίζεται από το µέγεθος της ωοθυλακιορρηξίας, 
τη γονιµότητα, την εµβρυϊκή θνησιµότητα, τις αποβολές και τη βιωσιµότητα των αρ-
νιών. Καθεµία από τις ιδιότητες αυτές επηρεάζεται από γενετικούς και ποικίλους περι-
βαλλοντικούς παράγοντες. 

 Το ανώτατο όριο του µεγέθους των τοκετοοµάδων είναι γενετικώς προκαθορισµένο 
και δεν µπορεί να υπερβεί το µέγεθος της ωοθυλακιορρηξίας, δηλαδή τον αριθµό των 
ωοκυττάρων που ελευθερώνονται από την ωοθήκη κατά την ωοθυλακιορρηξία. Ο βαθ-
µός έκφρασης αυτού του γενετικού δυναµικού εξαρτάται από ποικίλους εξωγενείς πα-
ράγοντες, οι σπουδαιότεροι από τους οποίους είναι η διατροφή των ζώων και η ηλικία 
των προβατινών. 

 Η γονιµότητα είναι ιδιότητα τόσο της προβατίνας όσο και του κριού. Όταν το σπέρ-
µα του κριού είναι φυσιολογικό και η σύζευξη πραγµατοποιείται στον κατάλληλο χρό-
νο, τα ποσοστά γονιµοποίησης είναι υψηλά. Οι προβατίνες που δε γονιµοποιούνται κα-
τά την πρώτη επαφή µε τον κριό, καθώς και οι προβατίνες οι οποίες χάνουν το έµβρυο 
ή τα έµβρυα πριν από την 9η ηµέρα του κύκλου, επανεµφανίζουν οίστρο 17 ηµέρες αρ-
γότερα και µπορούν να γονιµοποιηθούν εκ νέου, εφόσον ο κριός είναι παρών. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές, το ποσοστό των προβατινών του ποιµνίου που γονιµοποιούνται φθάνει 
το 95%. Τα ποσοστά σύλληψης είναι συνήθως µικρότερα κατά τον πρώτο ηβικό οίστρο 
των αµνάδων, καθώς και κατά τον πρώτο οίστρο της οιστρικής περιόδου των ώριµων 
προβατινών. Ο συντελεστής κληρονοµικότητας των ποσοστών σύλληψης είναι πολύ 
µικρός, της τάξεως του 5%. Εποµένως, η παραλλακτικότητα, που παρατηρείται στην 
ιδιότητα αυτή, οφείλεται σε διαφορές στα διαχειριστικά µέτρα, που εφαρµόζονται στο 
ποίµνιο, καθώς και σε περιβαλλοντικές διαφορές. Κυριότερος περιβαλλοντικός παρά-
γοντας είναι η θερµοκρασία του περιβάλλοντος κατά την εποχή των συζεύξεων. 

 Το µέγεθος των τοκετοοµάδων στη γέννηση είναι ανάλογο του αριθµού των γονι-
µοποιηµένων ωοκυπάρων ή των εµβρύων που επιβιώνουν έως τον τοκετό. Όταν οι 
προβατίνες εκτρέφονται σε ευνοϊκό περιβάλλον, η εµβρυϊκή θνησιµότητα που παρατη-
ρείται, προφανώς, δεν οφείλεται στη δράση µεµονωµένων εξωγενών παραγόντων, αλλά 
µάλλον στην εγγενή αδυναµία των εµβρύων να αναπτυχθούν ή και στην αδυναµία των 
ωαγωγών και της µήτρας να υποστηρίξουν την ανάπτυξή τους. Η εµβρυϊκή αυτή θνη-
σιµότητα ονοµάζεται βασική εµβρυϊκή θνησιµότητα, και κυµαίνεται µεταξύ 20-40%. 

 Αποβολή, εξ’ ορισµού, είναι η απώλεια του κυήµατος, δηλαδή η διακοπή της κυο-
φορίας µετά την οργανογένεση ή, όπως συµβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις, µετά 
την εµφύτευση του εµβρύου ή των εµβρύων στη µήτρα. Από πρακτική άποψη είναι η 
επαναδραστηριοποίηση της λειτουργίας των ωοθηκών ύστερα από µια διαπιστωµένη 
κυοφορία. Είναι η πιο εµφανής αλλά όχι και η σπουδαιότερη αιτία απώλειας κυοφο-
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ριών. Ένα ποσοστό αποβολών 2-5% σε ένα ποίµνιο προβάτων θεωρείται ανεκτό. Κύρια 
αίτια των αποβολών αυτών είναι η κακοµεταχείριση των ζώων, τραυµατισµοί, σφάλµα-
τα διατροφής και διάφοροι τοξικοί παράγοντες. 

 Πολλές φορές, όµως, παρατηρούνται ποσοστά αποβολών τα οποία φθάνουν το 20% 
ή ακόµη και το 80%. Οι απώλειες αυτές στο πρόβατο οφείλονται, κατά κανόνα, σε µο-
λυσµατικές ασθένειες, π.χ., η δονακίωση (Campylobacter fetus), η χλαµιδίωση 
(Chlamydophila abortus) και η τοξοπλάσµωση (Toxoplasma gondii). Σε µικρότερη συ-
χνότητα αποβολές προξενούν η βρουκέλλωση (Brucella Ovis), η λεπτοσπείρωση 
(Leptospira inferrogans) και ο πυρετός-Q (Coxiella burnetii). 

 Η θνησιµότητα των αρνιών κατά τη γέννηση και τη διάρκεια του θηλασµού είναι 
συνήθως µεγάλη και περιορίζει το µέγεθος των τοκετοοµάδων στον απογαλακτισµό σε 
σηµαντικό βαθµό. Ο συντελεστής κληρονοµικότητας της θνησιµότητας των αρνιών εί-
ναι πολύ µικρός, 5-10%. Εποµένως, η παραλλακτικότητα της θνησιµότητας των αρνιών 
είναι πρωτίστως περιβαλλοντικής αιτιολογίας µε την ευρεία έννοια του όρου. Τα αρσε-
νικά αρνιά παρουσιάζουν ελαφρώς µεγαλύτερη θνησιµότητα. Συνήθως οι φυλές µε µε-
γάλη πολυδυµία παρουσιάζουν τη µεγαλύτερη θνησιµότητα αρνιών. Ο ρυθµός θνησι-
µότητας αυξάνεται, όσο αυξάνεται το µέγεθος των τοκετοοµάδων. Αυτό προφανώς 
σχετίζεται µε τα ατοµικά σωµατικά βάρη γέννησης των αρνιών. Τα λιποβαρή αρνιά συ-
ναντούν δυσκολίες επιβίωσης λόγω αδυναµίας, ενώ τα υπέρβαρα αποθνήσκουν λόγω 
δυστοκιών. Οι µεγαλύτερες απώλειες συµβαίνουν κατά την ηµέρα του τοκετού. 

 (Ρογδάκης (2004)). 

 

3.2.7.1 Παράγοντες εκτίµησης της αναπαραγωγικής ικανότητας 

 Η αναπαραγωγική ικανότητα του προβάτου εκτιµάται σε επίπεδο ποιµνίου και όχι 
σε µεµονωµένα άτοµα, µιας και αυτό εκτρέφεται, κατά κανόνα, οµαδικά σε ποίµνια µι-
κρού έως µεγάλου µεγέθους. Για τη µελέτη της αναπαραγωγικής ικανότητας των ποι-
µνίων χρησιµοποιούνται διάφοροι δείκτες. Οι δείκτες αυτοί είναι: 

 

 1.  ∆είκτης στειρότητας 

  Ο δείκτης στειρότητας (∆Σ) ορίζεται από τη σχέση: 
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  Ο δείκτης στειρότητας αποτελεί κριτήριο τόσο της αναπαραγωγικής ικανότητας 
των προβατινών όσο και εκείνης των κριών. Είναι κριτήριο της ορθής διαχείρισης του 
ποιµνίου πριν, από και κατά την περίοδο των οχειών. Ο πρακτικός υπολογισµός του 
είναι δύσκολος λόγω των πρώιµων εµβρυϊκών θανάτων. Όταν το σπέρµα των κριών 
είναι φυσιολογικό και ο κριός παραµένει για αρκετό χρονικό διάστηµα µαζί µε τις προ-
βατίνες κατά την περίοδο των συζεύξεων, ο δείκτης στειρότητας είναι συνήθως µικρός. 
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 2.  ∆είκτης γονιµότητας 

  Ο δείκτης γονιµότητας (∆Γ) ορίζεται από τη σχέση: 

Α

Ζ
=

Σ

Α
=∆Γ

ουποιµντουνπροβατινςαριθµςυνολικ

ννησανγπουουποιµντουνπροβατινςριθµ

ίώόό

έίώό

____

_____
 

  Ο δείκτης γονιµότητας καθορίζεται κυρίως από το ποσοστό των ύστερων εµ-
βρυϊκών θανάτων και το ποσοστό των αποβολών, και, εποµένως, αποτελεί κριτήριο της 
γενικής υγιεινής κατάστασης του ποιµνίου και της επιτυχίας του συστήµατος εκτροφής. 

 

 3.  ∆είκτης πολυδυµίας 

  Ο δείκτης πολυδυµίας (∆Π) ορίζεται από τη σχέση: 

Ζ

Θ
=

Α

Α
=∆Π

ννησανγπουνπροβατινςριθµ

ναρνιντωνγεννηθςριθµ

έώό

ώέό

___

__
 

  Ο δείκτης πολυδυµίας καθορίζεται από το µέγεθος της ωοθυλακιορρηξίας, την 
έκταση των πρώιµων και ύστερων εµβρυϊκών θανάτων, καθώς και από την έκταση των 
αποβολών. Το µεγαλύτερο ποσοστό της παραλλακτικότητας του δείκτη πολυδυµίας µε-
ταξύ των διάφορων φυλών προβάτων οφείλεται στην παραλλακτικότητα του µεγέθους 
της ωοθυλακιορρηξίας. Το µέγεθος της ωοθυλακιορρηξίας έχει ισχυρή γενετική βάση. 
Μπορεί, όµως, να επηρεαστεί σε σηµαντικό βαθµό από την εφαρµοζόµενη πρακτική 
διαχείρισης του ποιµνίου. 

 

 4.  ∆είκτης βιωσιµότητας των αρνιών 

  Ο δείκτης βιωσιµότητας των αρνιών (∆Β) ορίζεται από τη σχέση: 

Θ

Ν
=

Α

Α
=∆Β

ναρνιντωνγεννηθςριθµ

στηκαναπογαλακτπουναρνιςριθµ

ώέό

ίώό

__

___
 

  Για δεδοµένο αριθµό αρνιών που γεννήθηκαν, ο δείκτης βιωσιµότητας είναι α-
νάλογος του ποσοστού επιβίωσης των αρνιών από τη γέννηση έως τον απογαλακτισµό. 

 

 5.  ∆είκτης παραγωγικότητας 

  Ο δείκτης παραγωγικότητας (∆Πα) ορίζεται από τη σχέση: 

Α

Ν
=

Α

Α
=∆Π

µνιοποστονπροβατινςριθµ

στηκαναπογαλακτπουναρνιςριθµ
α

ίώό

ίώό

___

___
 

  Ο δείκτης παραγωγικότητας (∆Πα) είναι η συνισταµένη τριών συνιστωσών: 

∆Β∆Π∆Γ=
Θ

Ν

Ζ

Θ

Α

Ζ
=∆Π xxxxα  

  ∆ηλαδή, ο δείκτης παραγωγικότητας είναι το γινόµενο του δείκτη γονιµότητας 
επί το δείκτη πολυδυµίας επί το δείκτη βιωσιµότητας. 

 (Ρογδάκης (2004)). 
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3.3 Γαλακτοπαραγωγή 

 Η γαλακτοπαραγωγή των προβατινών έχει διπλή οικονοµική σηµασία, αφενός διότι 
εξασφαλίζει την επιβίωση και τη φυσιολογική ανάπτυξη των αρνιών κατά το πρώτο 
στάδιο της ζωής τους, και αφετέρου σε περίπτωση που αυτές αρµέγονται µετά τον απο-
γαλακτισµό των αρνιών τους, το γάλα αποτελεί για τους ανθρώπους πηγή τροφίµων 
υψηλής βιολογικής αξίας. 

 Για να υπάρξει όµως γαλακτοπαραγωγή, πρέπει να προηγηθεί τοκετός. Γαλακτοπα-
ραγωγική και αναπαραγωγική ικανότητα συνδέονται στενά. Η γαλακτοπαραγωγή της 
προβατίνας αρχίζει µε τον τοκετό και τελειώνει µε τη διακοπή της άµελξης στις φυλές 
γαλακτοπαραγωγικού τύπου ή τον απογαλακτισµό των αµνών στις φυλές κρεοπαραγω-
γού τύπου. 

 

3.3.1 Ο µαστός 

 Ο µαστός είναι εξειδικευµένο όργανο (αδένας) του δέρµατος, ο οποίος παράγει και 
εκκρίνει το γάλα. Η κατασκευή του επηρεάζει σε σηµαντικό βαθµό τη µεταβολική του 
δραστηριότητα, την ευκολία µε την οποία αµέλγεται και την υγιεινή του κατάσταση. 

 

3.3.1.1 Ανατοµία και µορφολογία του µαστού 

 Ο µαστός της προβατίνας αναπτύσσεται στη βουβωνική χώρα, είναι συνήθως σφαι-
ροειδής και αποτελείται από δύο ηµιµόρια (ανατοµικά τέλειοι µαστοί), τη µαστική πε-
ριτονία, που σχηµατίζει πλήρη θύλακα για κάθε ηµιµόριο και από την οποία δηµιουρ-
γείται ο µέσος και ο πλάγιος αναρτήρας σύνδεσµος του µαστού, και το δέρµα, που είναι 
λεπτό και ελαστικό και το οποίο τον περιβάλλει. Κάθε ηµιµόριο του µαστού λειτουργεί 
ως αυτόνοµος αδένας (µαστικός αδένας) ο οποίος και φέρει µία θηλή, στο ελεύθερο 
άκρο της οποίας υπάρχει το στόµιο εκβολής του θηλαίου πόρου. 

 Ο µαστικός αδένας (Σχήµα 3.3), δηλαδή το κάθε ηµιµόριο του µαστού, είναι σύνθε-
τος σωληνοκυψελοειδής αδένας που αποτελείται από εκκριτικά σωληνάρια και αδενο-
κυψέλες, από εκφορητικούς πόρους και από συνδετικό ιστό που σχηµατίζει το σκελετό 
ή το στρώµα του αδένα. Το επιθήλιο των αδενοσωλήνων και των αδενοκυψελών απο-
τελείται από µία στιβάδα κυλινδρικών κυττάρων που επικάθονται σε µια µεµβράνη κα-
λούµενη βασικός υµένας. Μεταξύ των εκκριτικών κυττάρων και του βασικού υµένα 
των αδενοκυψελών παρεµβάλλονται τα µυοεπιθηλιακά κύτταρα. Αυτά έχουν αστεροει-
δές σχήµα και οι µακριές τους προεκβολές αγκαλιάζουν τις αδενοκυψέλες σε σχήµα 
καλαθιού. Τα µυοεπιθηλιακά κύτταρα έχουν την ιδιότητα να συσπώνται. Το έκκριµα 
των αδενικών κυττάρων της αδενοκυψέλης χύνεται στην κοιλότητα των αδενοκυψελών. 
Το έκκριµα των αδενικών λοβίων, τα οποία σχηµατίζονται από τη συνένωση πολλών 
αδενοσωλήνων και αδενοκυψελών, διέρχεται µέσω των ενδολόβιων εκφορητικών πό-
ρων στους µεσολόβιους εκφορητικούς πόρους, που σχηµατίζονται µε τη συνένωση 
πολλών ενδολόβιων πόρων και στη συνέχεια πορεύονται µεταξύ των αδενικών λοβίων. 
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Η συνένωση των µεσολόβιων πόρων οδηγεί στο σχηµατισµό µεγαλύτερων εκφορητι-
κών αγωγών, των γαλακτοφόρων πόρων, που καθένας αθροίζει το έκκριµα µιας οµάδας 
αδενικών λοβίων, δηλαδή, ενός λοβού του µαστικού αδένα. Οι γαλακτοφόροι πόροι κα-
ταλήγουν τελικά στο γαλακτοφόρο κόλπο, που είναι επίµηκες και κάθετα διατεταγµένο 
ανεύρυσµα πάνω από τη βάση της θηλής. Σε συνέχεια του γαλακτοφόρου κόλπου είναι 
ο θηλαίος κόλπος, που καταλήγει στο θηλαίο πόρο. Ο γαλακτοφόρος (ή µαστικός) κόλ-
πος µαζί µε το θηλαίο κόλπο αποτελούν τη «δεξαµενή» του µαστού. Οι ενδολόβιοι και 
µεσολόβιοι πόροι επαλείφονται από µονόστιβο κυβοειδές ή κυλινδρικό επιθήλιο, ενώ οι 
γαλακτοφόροι πόροι, ο γαλακτοφόρος και θηλαίος κόλπος από δίστιβο κυλινδρικό επι-

θήλιο. Στο σηµείο που ε-
νώνονται ο γαλακτοφόρος µε 
το θηλαίο κόλπο, το επιθήλιο 
µεταµορφώνεται σε πολύστι-
βο πλακώδες. Μεταξύ του 
επιθηλίου και του βασικού 
υµένα των πόρων απαντούν 
επίσης µυοεπιθηλιακά κύττα-
ρα. 

 Η θηλή αποτελείται από 
το βλεννογόνο του θηλαίου 
πόρου και κόλπου, από την 
υποβλεννογόνο ινοµυώδη αγ-
γειοφόρο στιβάδα και από το 
δέρµα. Στον υποβλεννογόνο 
χιτώνα του θηλαίου πόρου 
υπάρχει στο άνω άκρο ο σφι-
γκτήρας της θηλής ενώ στο 
κάτω άκρο η ροζέτα του 
Fuestenberg. Ο σφιγκτήρας 
και η ροζέτα της θηλής εµπο-
δίζουν την παθητική εκροή 
του γάλακτος από το µαστό 
και την είσοδο στο εσωτερικό 
του µαστού µικροοργανισµών 
από το εξωτερικό περιβάλ-
λον. Το δέρµα της θηλής έχει 

παχιά επιδερµίδα και το χόριο αυτής αποτελείται από πυκνό ακανόνιστο ιστό. Το µήκος 
των θηλών στα πρόβατα κυµαίνεται κατά µέσο όρο στα 3-4 cm. 

 Ο συνδετικός ιστός του µαστικού αδένα είναι πλούσιος σε αιµοφόρα και λεµφοφό-
ρα αγγεία, καθώς και σε νευρικές ίνες. 

 (Κατάνος & Σκάπετας (2007)). 

Σχήµα 3.2 
 Σχηµατική παράσταση της εσωτερικής δοµής 
του µαστού (Κατάνος & Σκαπέτας, 2007). 
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3.3.1.2 Λειτουργία του µαστού 

 Η λειτουργία του µαστού είναι µία σύνθετη διαδικασία στην οποία ο οργανισµός 
του ζώου µετέχει καθολικά, και συνδεδεµένη άρρηκτα µε την αναπαραγωγική του λει-
τουργία εµφανίζοντας κυκλικές µεταβολές. 

 Η ανάπτυξη του µαστού µέχρι της λειτουργικής του ετοιµότητας αρχίζει στο έµ-
βρυο και ολοκληρώνεται κατά τη διάρκεια της κυοφορίας (µαστογένεση). Η έναρξη της 
λειτουργίας του µαστού, δηλαδή η έναρξη της γαλακτοπαραγωγής, πραγµατοποιείται 
λίγο πριν από ή κατά τον τοκετό, µε την όλη διαδικασία να καλείται γαλακτογένεση. Το 
γάλα το οποίο θηλάζεται ή αµέλγεται κατά τις 3 έως 5 πρώτες ηµέρες µετά τον τοκετό 
έχει διαφορετική σύσταση από το ώριµο γάλα και λέγεται πρωτόγαλα (κοινώς «κολά-
στρα»), µε κύριο γνώρισµα την υψηλή του περιεκτικότητα σε αντισώµατα (ανοσοσφαι-
ρίνες). Στη συνέχεια, η γαλακτοπαραγωγή διατηρείται για ένα ορισµένο χρονικό διά-
στηµα µετά τον τοκετό (διατήρηση της γαλακτοπαραγωγής) και τερµατίζεται µε τη δια-
κοπή του θηλασµού ή της άµελξης. Ο µαστός τότε υποκύπτει σε αυτολυτικές διαδικα-
σίες και παλινδροµεί (παλινδρόµηση του µαστού) για να αναγεννηθεί εκ νέου κατά την 
επόµενη κυοφορία. 

 Η µαστογένεση, η γαλακτογένεση, η διατήρηση της γαλακτοπαραγωγής και η πα-
λινδρόµηση του µαστού τελούν υπό τον έλεγχο του ενδοκρινικού συστήµατος και επη-
ρεάζονται από πολλούς παράγοντες γενετικής και περιβαλλοντικής αιτιολογίας. 

 (Ρογδάκης (1995 & 2006), Ζυγογιάννης (1999)) 

 

 1.  Μαστογένεση 

  Η ανάπτυξη του µαστού µέχρι λειτουργικής ετοιµότητας λαµβάνει χώρα σε 
τρεις φάσεις: α) σχηµατισµός και διαφοροποίηση των µαστικών καταβολών κατά την 
εµβρυϊκή ζωή, β) αύξηση και εξέλιξη στο διάστηµα από τη γέννηση έως τη σύλληψη, 
και γ) αύξηση και εξέλιξη µέχρι λειτουργικής ετοιµότητας κατά τη διάρκεια της κυοφο-
ρίας. (Ρογδάκης (2006)). 

 

 2.  Γαλακτογένεση 

  Η γαλακτογένεση και η µαστογένεση είναι δύο επικαλυπτόµενες διαδικασίες. Ο 
όρος γαλακτογένεση αναφέρεται στις διεργασίες διαφοροποίησης των µαστικών κυττά-
ρων και της έναρξης λειτουργίας τους. Η µετατροπή των µαστικών κυττάρων από µη 
εκκριτικά σε εκκριτικά πραγµατοποιείται σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση λαµβά-
νει χώρα η διαφοροποίηση του κυτταροπλάσµατος και ενεργοποίηση του ενζυµικού 
συστήµατος του µαστικού κυττάρου. Τα φαινόµενα αυτά συνοδεύονται από µικρή µό-
νον 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 συστατι-
κών του γάλακτος. (Ρογδάκης (2006), Νικολάου (1998)). 
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 3.  ∆ιατήρηση της γαλακτοπαραγωγής 

  Ο όρος διατήρηση της γαλακτοπαραγωγής ή γαλακτοποίηση αναφέρεται στη 
διατήρηση µιας ήδη εγκατεστηµένης γαλακτοπαραγωγής. Προϋπόθεση για τη διατήρη-
ση της γαλακτοπαραγωγής είναι η συχνή εκκένωση του µαστού. 

  Χωρίς θηλασµό ή άµελξη η γαλακτοπαραγωγή δεν διατηρείται, ακόµη και όταν 
η ορµονική υποστήριξη είναι επαρκής. Και αυτό διότι η αύξηση της ενδοµαστικής πίε-
σης διεγείρει τα συµπαθητικά νεύρα του µαστού, τα οποία δρουν περιφερικά και ελατ-
τώνουν τη ροή του αίµατος προς το µαστό και κατά συνέπεια την προµήθειά του µε ορ-
µόνες και θρεπτικά συστατικά. Επιπρόσθετα, ένας ανασταλτικός παράγοντας (FIL: 
Feedback Inhibitor of Lactation) που παράγεται στα γαλακτικά κύτταρα όταν δεν εκκε-
νώνεται ο µαστός, µέσω του µηχανισµού της αρνητικής παλίνδροµης επίδρασης ανα-
στέλλει την περαιτέρω σύνθεση και έκκριση του γάλακτος. 

  Η παραγόµενη ποσότητα γάλακτος είναι συνάρτηση του αριθµού και της βιο-
συνθετικής ικανότητας των γαλακτικών κυττάρων. Ο αριθµός και η εκκριτική δραστη-
ριότητα των γαλακτικών κυττάρων ρυθµίζεται από ορµόνες και τοπικούς παράγοντες. 

  (Ρογδάκης (2006), Νικολάου (1998), Ζυγογιάννης (1999)). 

 

 4.  Παλινδρόµηση του µαστού 

  Η συνθετική και εκκριτική δραστηριότητα του µαστού παρουσιάζει κυκλικές 
µεταβολές. Μετά τον τοκετό, η παραγωγή γάλακτος στις προβατίνες αυξάνεται προο-
δευτικά έως ότου φθάσει σε ένα µέγιστο (κατά την 3η-5η εβδοµάδα από την έναρξη της 
γαλακτικής περιόδου) και στη συνέχεια φθίνει µέχρι παντελούς παύσης. Η πτωτική φά-
ση της γαλακτοπαραγωγής οφείλεται στη βαθµιαία παλινδρόµηση του µαστικού αδένα. 
Η παλινδρόµηση του µαστού είναι περισσότερο ταχεία και δραστική µετά τη διακοπή 
του θηλασµού ή της άµελξης. Κάτω από κανονικές συνθήκες η γαλακτοπαραγωγή επα-
ναλαµβάνεται εφόσον προηγηθεί νέα κυοφορία κατά την οποία επανασχηµατίζεται µα-
στικός εκκριτικός ιστός. 

 (Ρογδάκης (2006), Ζυγογιάννης (1999)). 

 

3.3.2 Ορµονική βάση γαλακτοπαραγωγής 

 Οι ορµόνες που κυριαρχούν κατά τη διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής είναι η προ-
λακτίνη και η ωκυτοκίνη. Η πρώτη έχει κυρίως γαλακτογόνο δράση ενώ η δεύτερη 
είναι αναγκαία για την έκκριση του γάλακτος. 

 Η προλακτίνη του αίµατος της προβατίνας αυξάνεται βαθµιαία πριν τον τοκετό, 
αποκτά µέγιστη τιµή µία ηµέρα προ της εξόδου του εµβρύου, µειώνεται µετά τον τοκε-
τό και διατηρείται κατά τη γαλουχία και την περίοδο της άµελξης σε επίπεδο υψηλότε-
ρο από ό,τι κατά τη διάρκεια του οιστρικού κύκλου. Η συγκέντρωση, ωστόσο, κατά τη 
διάρκεια της γαλουχίας δεν είναι σταθερή. Αυξάνεται µε τον ερεθισµό του θηλασµού 
και επανέρχεται στο βασικό επίπεδο µετά από αυτόν. 
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 Η προλακτίνη είναι απαραίτητη για την εγκατάσταση της γαλακτοπαραγωγής (γα-
λακτογένεση), ενώ δεν φαίνεται ότι αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την διατήρη-
ση αυτής. Επίσης, η γαλακτογόνος δράση της προλακτίνης αναστέλλεται κατά τη διάρ-
κεια της κυοφορίας από την αυξηµένη συγκέντρωση της προγεστερόνης, η οποία παρε-
µποδίζει επίσης την ευνοϊκή δράση των κορτικοστεροειδών για την έναρξη της γαλα-
κτοπαραγωγής. 

 Η ωκυτοκίνη, που µετέχει στην διαδικασία του τοκετού και το επίπεδο της είναι 
επαρκές για την έκκριση του πρωτογάλακτος, κατά τη διάρκεια της γαλουχίας δεν εκ-
κρίνεται συνεχώς αλλά ως ανταπόκριση στον προκαλούµενο ερεθισµό από το θηλασµό 
ή τη µάλαξη των µαστών πριν και κατά την άµελξη. Η άφθονη ωκυτοκίνη που εκκρίνε-
ται από την νευροϋπόφυση προκαλεί σύσπαση των µυοεπιθηλιακών κυττάρων των αδε-
νοκυψελίδων του µαστικού αδένα µε αποτέλεσµα την έξοδο (κάθοδο) του γάλακτος 
προς τους γαλακτοφόρους πόρους και τον γαλακτοφόρο κόλπο για έξοδο από το µαστό 
µε το θηλασµό ή την άµελξη. 

 Ο τρόπος έκκρισης της ωκυτοκίνης δεν είναι οµοιόµορφος σε όλες τις προβατίνες. 
Σε ορισµένες εκκρίνεται σε µία φάση («µονοκόρυφες») και σε άλλες σε δύο («δικόρυ-
φες»). Στις «δικόρυφες» προβατίνες παρουσιάζεται ανακοπή της ροής του γάλακτος 
(γάλα γαλακτοφόρων κόλπων) ενώ ο µαστός δεν έχει ακόµη αδειάσει. Στην περίπτωση 
αυτή, πρέπει να αυξάνεται η πίεση που ασκείται µε τα χέρια στο µαστό όταν πρόκειται 
για χειρονακτική άµελξη, ή να γίνεται έντονη µάλαξη αυτού όταν πρόκειται για µηχα-
νική, για να αρχίσει εκ νέου να ρέει το γάλα (γάλα αδενοκυψελών), γεγονός που οφεί-
λεται σε ένα νέο κύµα έκκρισης της ωκυτοκίνης. 

 Οι «µονοκόρυφες» προβατίνες αρµέγονται πολύ γρήγορα σε σχέση µε τις «δικόρυ-
φες», οι οποίες όµως παράγουν περισσότερο γάλα. Το χαρακτηριστικό «δικόρυφο» εί-
ναι κυρίαρχο και ο τρόπος έκκρισης της ωκυτοκίνης έχει υψηλό συντελεστή κληρονο-
µικότητας. Επιζητούµενο είναι η σύµπτωση των φάσεων έκκρισης της ωκυτοκίνης, ό-
ταν µάλιστα συνδυάζεται µε υψηλή γαλακτοπαραγωγή. 

 Η δράση της ωκυτοκίνης κατά τη διάρκεια έκκρισης του γάλακτος, παρεµποδίζεται 
από την αδρεναλίνη. Κατά συνέπεια, κάθε παράγοντας που προκαλεί έκκριση της α-
δρεναλίνης (ανησυχία, θόρυβος, φόβος, κακή συµπεριφορά ή µεταχείριση των προβατι-
νών κατά την άµελξη) διακόπτει την έκκριση της ωκυτοκίνης και αναστέλλει την κάθο-
δο του γάλακτος µε αποτέλεσµα τη µείωση της αµελγόµενης ποσότητας αυτού. 

 Τέλος, η αυξητική ορµόνη, οι ορµόνες του θυρεοειδούς αδένα, και η ινσουλίνη 
επηρεάζουν τη γαλακτοπαραγωγή. Οι ορµόνες αυτές επιδρούν στο µεταβολισµό των 
θρεπτικών ουσιών και ελέγχουν το ρυθµό τροφοδοσίας του µαστικού αδένα µε πρόδρο-
µες ουσίες των συστατικών του γάλακτος. Επιπρόσθετα, η αυξητική ορµόνη σχετίζεται 
αρνητικά µε την ινσουλίνη και δεν αµφισβητείται ότι ασκεί θετική επίδραση στο ύψος 
της γαλακτοπαραγωγής, ενώ οι ορµόνες του θυρεοειδούς αδένα είναι αναγκαίες για την 
διατήρηση της βιοσυνθετικής ικανότητας του µαστού, χωρίς να αποτελούν περιοριστι-
κό παράγοντα του ύψους της γαλακτοπαραγωγής. 

 (Παπαδόπουλος (2007), Ρογδάκης (2006), Ζυγογιάννης (1999)). 
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3.3.3 Αντανακλαστικό της καθόδου του γάλακτος 

 Το παραγόµενο γάλα της κάθε προβατίνας µεταξύ δύο θηλασµών ή αµέλξεων κατα-
νέµεται µεταξύ των δύο ηµιµορίων του µαστού της. Από αυτό το γάλα, µία ποσότητα 
κατακρατείται στις κοιλότητες των αδενοκυψελίδων και των λεπτών εκφορητικών αγω-
γών, ενώ µία άλλη διοχετεύεται στους γαλακτοφόρους πόρους και στο γαλακτικό κόλ-
πο. Η ποσότητα του γάλακτος η οποία αποθηκεύεται στο γαλακτοφόρο κόλπο ανέρχε-
ται στο 50% του συνολικού. Το γάλα των γαλακτοφόρων κόλπων συγκρατείται στο 
µαστό µε την αντίσταση των µυών των θηλών. Ενώ, το γάλα των αδενοκυψελίδων κα-
τακρατείται µε δυνάµεις επιφανειακής τάσης, οι οποίες αναπτύσσονται στους διατρέχο-
ντες τις αδενοκυψελίδες λεπτούς γαλακτοφόρους αγωγούς και µπορεί να θηλαστεί ή να 
αµελχθεί, µόνον εάν τεθεί σε λειτουργία το αντανακλαστικό καθόδου του γάλακτος. 

 Το αντανακλαστικό αυτό είναι ένα νευρορµονικό και εξαρτηµένο αντανακλαστικό. 
∆ηλαδή, είναι ένα αντανακλαστικό το οποίο τίθεται σε λειτουργία και από ερεθίσµατα 
τα οποία επανειληµµένα έχουν συνδυαστεί µε το φυσιολογικό ερέθισµα, όπως για πα-
ράδειγµα ο θόρυβος του κάδου ή της αµελκτικής µηχανής. Η σηµασία του αντανακλα-
στικού καθόδου του γάλακτος έγκειται στην έκθλιψη του κυψελιδικού γάλακτος. 

 Η λειτουργία του αντανακλαστικού της καθόδου του γάλακτος περιλαµβάνει µια 
κεντροµόλο οδό νευρικής φύσης και µια φυγόκεντρο οδό ορµονικής φύσης. Συγκεκρι-
µένα, υποδοχείς στις θηλές του µαστού διεγείρονται από το ερέθισµα του θηλασµού ή 
της άµελξης και νευρικές ώσεις από τους υποδοχείς αυτούς άγονται µέσω του νωτιαίου 
µυελού στην οπίσθια µοίρα του υποθαλάµου, όπου διεγείρονται νευρικά κύτταρα προ-
καλώντας άµεσα ή έµµεσα την έκκριση ορµονών. Υπεύθυνη για το νευρορµονικό αντα-
νακλαστικό καθόδου του γάλακτος είναι η ωκυτοκίνη, η οποία παράγεται στους υπερο-
πτικούς και τους παρακοιλιακούς πυρήνες του υποθαλάµου και αποθηκεύεται στη νευ-
ροϋπόφυση. Η ωκυτοκίνη δρα στα µυοεπιθηλιακά κύτταρα τα οποία περιβάλλουν δι-
κτυωτά τις αδενοκυψελίδες. Οι γαλακτοφόροι πόροι φέρουν επίσης µυοεπιθηλιακά κύτ-
ταρα µε επιµήκη διάταξη. Με τη σύσπαση των µυοεπιθηλιακών κυττάρων εκθλίβονται 
οι αδενοκυψελίδες. Μεταξύ της έντασης διέγερσης του µαστού και της εκκένωσης των 
αδενοκυψελίδων υπάρχει στενή σχέση, ενώ ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ της έναρ-
ξης διέγερσης του µαστού και της έναρξης έκθλιψης του γάλακτος παραλλάσσει. 

 Η µάλαξη του µαστού, 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 παραλλακτικότητα από προβατίνα σε προβατίνα. 

 Τέλος, εντασιογόνα ερεθίσµατα και κυρίως αυτά που συνδέονται µε αγωνία και 
στρες αναστέλλουν το αντανακλαστικό καθόδου του γάλακτος. Η επίδραση αυτή φαί-
νεται ότι οφείλεται σε τοπική έκκριση κατεχολαµινών, οι οποίες δρουν µέσω των α-
υποδοχέων στις λείες µυϊκές ίνες της θηλής και των γαλακτοφόρων πόρων προκαλώ-
ντας τη συστολή τους και, ως εκ τούτου, τη µείωση της ροής του γάλακτος. 

 (Ρογδάκης (2006)). 
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3.3.4 Παράγοντες που επηρεάζουν το ύψος της γαλακτοπαραγωγής 

 Η φροντίδα της προβατίνας κατά τη φάση της γαλακτοπαραγωγής αποσκοπεί στην 
έκπτυξη του δυναµικού της γαλακτοπαραγωγής της και τη διατήρησή της σε καλή σω-
µατική κατάσταση. Με τον πρώτο σκοπό διασφαλίζεται τόσο ο εφοδιασµός των θηλα-
ζόντων αµνών µε τα αναγκαία θρεπτικά συστατικά για την επιβίωση και την κανονική 
τους ανάπτυξη µέχρι τον απογαλακτισµό, όσο και η άµελξη στη συνέχεια της µεγαλύ-
τερης δυνατής εµπορεύσιµης ποσότητας γάλακτος. Με το δεύτερο σκοπό τίθενται οι 
βάσεις και εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις για ένα γόνιµο και αποδοτικό επόµενο α-
ναπαραγωγικό κύκλο. 

 Η διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής (γαλακτική περίοδος) δεν είναι σταθερή. Κυ-
µαίνεται, ανάλογα µε τη φυλή και το µήνα τοκετού, από 5-8 µήνες. Σε πρώιµους τοκε-
τούς η διάρκεια και το ύψος της γαλακτοπαραγωγής αποκτούν τη µέγιστη δυνατή τιµή, 
ενώ η αποδοτικότητα των προβατινών µεγιστοποιείται. 

 Επίσης, η γαλακτοπαραγωγή της προβατίνας, η οποία αποτελεί έκφραση της γονο-
τυπικής της σύστασης, δεν είναι σταθερή τόσο από ποσοτικής όσο και από ποιοτικής 
πλευράς. Επιπλέον, επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων που σχετίζονται µε τα παρα-
γωγικά χαρακτηριστικά, τις συνθήκες διαβίωσης και τα διαχειριστικά µέτρα που εφαρ-
µόζονται κατά τη διάρκεια της γαλουχίας και την περίοδο άµελξης των προβατινών. 

 Η γαλακτοπαραγωγή των προβατινών, ως ποσοτική ιδιότητα έκφρασης της γονοτυ-
πικής σύστασης κάθε ζώου, ακολουθεί κανονική κατανοµή, έχοντας µια ελάχιστη, µια 
µέγιστη και µια µέση τιµή. Η γαλακτοπαραγωγή αποκτά τη µέγιστη τιµή µεταξύ της 
4ης και 7ης εβδοµάδας µετά τον τοκετό και στη συνέχεια φθίνει µέχρι µηδενισµού και 
την έναρξη της ξηράς περιόδου. 

 Ακόµη, η γαλακτοπαραγωγή της κάθε προβατίνας αυξάνεται µέχρι τον 4ο-5ο τοκε-
τό και στη συνέχεια ελαττώνεται βαθµιαία µέχρι την αποµάκρυνσή της από το ποίµνιο. 
Επιπρόσθετα, η ανά γαλακτική περίοδο απόδοση γάλακτος αποτελεί κριτήριο για την 
εκτίµηση, µε βάση τις εκάστοτε επικρατούσες τεχνικοοικονοµικές συνθήκες, του χρό-
νου αποµάκρυνσης της προβατίνας από την παραγωγική διαδικασία. 

 Η πρώιµη πρόκληση οίστρου και γονιµοποίηση των προβατινών επηρεάζει θετικά 
τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου και κατ’ επέκταση το ύψος της γαλακτοπαραγω-
γής. Θετικά επηρεάζει το ύψος της γαλακτοπαραγωγής και η πολυδυµία, ενώ, και ο θη-
λασµός των αµνών επηρεάζει τη γαλακτοπαραγωγή. Αποµάκρυνση του αµνού από τη 
µητέρα του και διατροφή του µε τεχνητό θηλασµό προκαλεί µείωση της γαλακτοπαρα-
γωγής τόσο κατά την περίοδο του θηλασµού όσο και στη συνολική γαλακτοπαραγωγή 
των προβατινών. 

 Εκτός των προαναφερθέντων παραγόντων, επίδραση στο ύψος της γαλακτοπαρα-
γωγής ασκεί η συχνότητα του θηλασµού ή των αµέλξεων, ο απογαλακτισµός των α-
µνών, η υγιεινή των προβατινών και η µεταχείριση αυτών κατά την άµελξη. 

 (Παπαδόπουλος (2007), Ρογδάκης (1995 & 2006), Σινάπης (2005)). 
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3.4 Μηχανική άµελξη 

 Η άµελξη των προβάτων, ως γνωστό, αποτελεί την πιο χρονοβόρα εργασία εντός 
του προβατοστασίου αφού σχεδόν το µισό του συνολικού χρόνου της εργατικής απα-
σχόλησης καταναλώνεται σε αυτήν. 

 Με την αύξηση τόσο του µεγέθους όσο και των αποδόσεων των προβάτων, δηµι-
ουργήθηκε η ανάγκη εξεύρεσης τρόπου µείωσης του χρόνου της εργατικής απασχόλη-

σης για την πραγµατοποίηση της ά-
µελξης. Ανάγκη που γίνεται ακόµη 
πιο επιτακτική µιας και η χειρονα-
κτική άµελξη (Εικόνα 3.2) θεωρείται 
ως η πιο δύσκολη, η πιο επίπονη και 
η λιγότερο καθαρή από όλες τις κτη-
νοτροφικές εργασίες. 

 Έτσι από πολύ νωρίς, συγκεκρι-
µένα το 1903, επινοήθηκαν οι αµελ-
κτικές µηχανές από τον Alexander 
Gilliew στην Αυστραλία. 

 Βέβαια, η µηχανική άµελξη των προβάτων, είναι πιθανόν να οδηγήσει σε µικρότερη 
παραγωγή εµπορεύσιµου γάλακτος. Όµως, η εφαρµογή της στις εκτροφές προβάτων: α) 
προσφέρει καλύτερες συνθήκες εργασίας, β) διασφαλίζει καλύτερα την ποιότητα του 
γάλακτος, γ) παρέχει τη δυνατότητα εποπτείας και ελέγχου της υγείας και των αποδό-
σεων των ζώων, βελτιώνοντας έτσι την παραγωγικότητά τους, δ) προστατεύει τα ζώα 
και τους ανθρώπους από την κακοκαιρία, και ε) µειώνει τα εργατικά χέρια. Στην κατεύ-
θυνση αυτή βοηθάει και η συνεχόµενη αύξηση, τα τελευταία χρόνια, του µέσου µεγέ-
θους των προβατοτροφικών εκµεταλλεύσεων. 

 Άλλωστε, η διάδοση και η εφαρµογή της µηχανικής άµελξης στα πρόβατα προβάλ-
λει ως επιτακτική ανάγκη στα πλαίσια εκσυγχρονισµού και εκµηχάνισης των προβατο-
φικών εκµεταλλεύσεων ώστε να δηµιουργηθούν νέες προοπτικές και νέα δυναµική 
στον κλάδο της προβατοτροφίας. 

 (Γεωργούδης, κ. συν. (1999), Σινάπης (2005), Λάγκα, κ.συν. (2005, 2007 & 2010). 

 

3.4.1 Σκοπός της µηχανικής άµελξης 

 Σκοπός της µηχανικής άµελξης είναι η λήψη του γάλακτος από το µαστό των ζώων 
µε µηχανικό τρόπο, χωρίς να βλάπτεται η υγεία τους και χωρίς να αλλοιώνεται η σύν-
θεση και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ληφθέντος προϊόντος. 

 ∆ηλαδή, µε την µηχανική άµελξη επιδιώκουµε: α) τη λήψη της µέγιστης ποσότητας 
γάλακτος που υπάρχει στο µαστό, β) στον ελάχιστο, κατά το δυνατό, χρόνο, γ) µε τα 
καλύτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά (χηµική σύνθεση, υγιεινή κατάσταση), και δ) χωρίς 
την πρόκληση µαστίτιδας. 

Εικόνα 3.2  Χειρονακτική άµελξη προβατινών. 
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3.4.2 Αµελκτήριο 

 Για την πραγµατοποίηση του σκοπού της µηχανικής άµελξης είναι απαραίτητη η 
κατασκευή και λειτουργία στην κάθε προβατοτροφική επιχείρηση του αµελκτηρίου 
(Εικόνα 3.3). Το αµελκτήριο συνίσταται στην κατασκευή των αναγκαίων υποδοµών για 
την οργάνωση ενός χώρου όπου θα πραγµατοποιείται η άµελξη και στην εγκατάσταση 
και λειτουργία των µηχανηµάτων για την πραγµατοποίηση της µηχανικής άµελξης, δη-
λαδή της αµελκτικής µηχανής (αµελκτικό συγκρότηµα). 

 

3.4.2.1 Υποδοµές και µηχανήµατα µηχανικής άµελξης 

 Οι υποδοµές και τα µηχανήµατα που χρησιµοποιούνται για την πραγµατοποίηση 
της µηχανικής άµελξης στις προβατίνες, µπορούν να διακριθούν γενικά σε δύο κατηγο-
ρίες, σε προαπαιτούµενα και σε προαιρετικά. 

 Οι προαπαιτούµενες υποδοµές και τα προαπαιτούµενα µηχανήµατα για την πραγµα-
τοποίηση της µηχανικής άµελξης είναι: 

  1. Η αίθουσα (χώρος) άµελξης, και, 

  2. Η αµελκτική µηχανή που τουλάχιστον θα αποτελείται από: 

   α. Σύστηµα δηµιουργίας κενού, και, 

   β. Σύστηµα µονάδων άµελξης και συλλογής γάλακτος. 

 Η ποιότητα και η οµαλή λειτουργία των παραπάνω υποδοµών και µηχανηµάτων 
είναι κατά κύριο λόγο σηµαντική για την ηρεµία των ζώων και για την υγεία και τη φυ-
σιολογική λειτουργία του µαστού κατά τη διαδικασία της µηχανικής άµελξης. Κατά 
δεύτερο λόγο είναι σηµαντική για την ποιότητα της εργασίας και την διευκόλυνση του 
αµελκτή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. 

 Οι προαιρετικές υποδοµές και τα προαιρετικά µηχανήµατα για την πραγµατοποίηση 
της µηχανικής άµελξης είναι: 

  1.  Αίθουσα συλλογής γάλακτος (συνήθως ο χώρος συγκέντρωσης του παραγό-
µενου γάλακτος αποτελεί ένα χωρισµένο αναλόγως τµήµα της αίθουσας άµελξης). 

  2. Σύστηµα µεταφοράς και αποθήκευσης του γάλακτος. 

  3. Σύστηµα αυτόµατης ή ηµιαυτό-
µατης πλύσης-απολύµανσης της αµελκτικής 
µηχανής. 

 Η ποιότητα και η οµαλή λειτουργία των 
παραπάνω υποδοµών και µηχανηµάτων είναι 
κατά κύριο λόγο σηµαντική για την διασφά-
λιση της υγιεινής του γάλακτος, και κατά 
δεύτερο λόγο, για την διευκόλυνση του α-
µελκτή στη διαδικασία πλυσίµατος και απο-
λύµανσης της αµελκτικής µηχανής. Εικόνα 3.3  Αµελκτήριο προβάτων. 
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3.4.2.2 Αίθουσα (χώρος) άµελξης 

 Η αίθουσα (χώρος) άµελξης, στην ουσία αποτελεί ένα ενιαίο σύστηµα χώρων και 
εξοπλισµών για τη διαχείριση των ζώων, υποχρεωτικών για τη µηχανική άµελξη, και 
αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στην εξέλιξη της διαδικασίας της άµελξης, τουλάχιστον 
σε ό,τι αφορά στους απαιτούµενους χρόνους προσέλευσης-παγίδευσης και αποπαγίδευ-
σης-αποχώρησης των ζώων, στην ηρεµία και την συµµετοχή τους, και τέλος στην ποιό-
τητα εργασίας των αµελκτών. 

 Στις υποδοµές της αίθουσας (χώρος) άµελξης περιλαµβάνονται το σύστηµα πρό-
σβασης των ζώων στην αµελκτική µηχανή, το σύστηµα συγκράτησης τους σε αυτή και 
το σύστηµα ταΐσµατός τους κατά τη διάρκεια της άµελξής τους. 

 

3.4.2.3 Αµελκτική µηχανή 

3.4.2.3.1 Σχηµατική περιγραφή αµελκτικής µηχανής 

 Σχηµατικά η αµελκτική µηχανή αποτελείται από τα εξής µέρη (Σχήµα 3.4): 

  1.  Το σύστηµα κενού. 

  2.  Τις αµελκτικές µονάδες. 

  3.  Τον παλµοδότη. 

  4.  Τον αγωγό γάλακτος. 

 

 

Σχήµα 3.4 Σχηµατική παράσταση αµελκτικής µηχανής µε αγωγό γάλακτος 
(Κατάνος & Σκαπέτας, 2007). 
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3.4.2.3.2 Λειτουργία αµελκτικής µηχανής 

 Η αρχή λειτουργίας της αµελκτικής µηχανής στηρίζεται στη δηµιουργία υποπίεσης 
(κενού) κάτω από τις θηλές του µαστού, γεγονός που προκαλεί την εκροή γάλακτος από 
το µαστό στον οποίο βρίσκεται υπό ατµοσφαιρική πίεση. Η υποπίεση (κενό) δηµιουρ-
γείται λόγω της εξαγωγής από το εσωτερικό της αµελκτικής µηχανής συγκεκριµένης 
ποσότητας ατµοσφαιρικού αέρα. 

 Ειδικότερα, στον «εσωτερικό χώρο» των θηλάστρων επικρατεί συνεχώς υποπίεση, 
πράγµα που συµβάλλει τόσο στο άνοιγµα του θηλαίου πόρου της θηλής, όσο και στη 
συγκράτηση των θηλάστρων πάνω στο µαστό. Στον «εξωτερικό χώρο» των θηλάστρων 
εναλλάσσεται η υποπίεση µε την κανονική ατµοσφαιρική πίεση, πράγµα που επιτυγχά-
νεται µε τη βοήθεια του παλµοδότη. Το επίπεδο υποπίεσης πρέπει να διατηρείται στα-
θερό, κατά το δυνατό, και καθορίζεται από την κατασκευάστρια εταιρεία. 

 Όταν επικρατεί υποπίεση (κενό) στον «εξωτερικό χώρο» του θηλάστρου, ανοίγει ο 
θηλαίος πόρος της θηλής και το γάλα ρέει στον «εσωτερικό χώρο» του θηλάστρου. Η 
περίοδος αυτή ονοµάζεται φάση αρµέγµατος (αναρρόφηση). Στο άνοιγµα του θηλαίου 
πόρου συµβάλλουν, εκτός από την υποπίεση που δηµιουργείται στον «εξωτερικό χώρο» 
του θηλάστρου, η υποπίεση που επικρατεί στον «εσωτερικό χώρο» του θηλάστρου και 
η ενδοµαστική πίεση που ασκεί το γάλα. 

 Όταν ο παλµοδότης επιτρέπει την είσοδο ατµοσφαιρικού αέρα στον «εξωτερικό 
χώρο» του θηλάστρου, ο θηλαίος πόρος της θηλής κλείνει, τα τοιχώµατα της εσωτερι-
κής θήκης συµπιέζονται προς την επιφάνεια της θηλής και ο «εσωτερικός χώρος» του 
θηλάστρου µικραίνει. Η περίοδος αυτή ονοµάζεται φάση µάλαξης ή φάση ανάπαυσης. 
Κατά τη «φάση µάλαξης», γίνεται κατά κάποιο τρόπο µάλαξη των τοιχωµάτων της θη-
λής. Το γάλα το οποίο συλλέγεται από τη διαδικασία αυτή, προωθείται από τον «εσω-
τερικό χώρο» του θηλάστρου, διαµέσου του συλλέκτη γάλακτος, στις σωληνώσεις µε-
ταφοράς του γάλακτος. 

 Κάθε «φάση µάλαξης» µαζί µε τη διαδοχική αυτής «φάση αρµέγµατος» συγκρο-
τούν ένα παλµό της αµελκτικής µηχανής. Ο ρυθµός των παλµών ανά λεπτό ονοµάζεται 
συχνότητα παλµών, και ποικίλλει ανάλογα µε την κατασκευάστρια εταιρεία. Ενώ, ο 
χρόνος που διαρκεί η «φάση µάλαξης» προς εκείνον που διαρκεί η «φάση αρµέγµατος» 
ονοµάζεται σχέση φάσεων παλµού. 

 Αύξηση της υποπίεσης (κενό) οδηγεί σε µείωση του χρόνου άµελξης, αλλά εµπερι-
έχει τον κίνδυνο πρόκλησης µαστίτιδων. Αντίθετα, µείωση του επιπέδου της υποπίεσης 
προκαλεί µία πτώση της παροχής του γάλακτος και αύξηση πτώσεων των αµελκτικών 
κυπέλλων. Με πιο υψηλή συχνότητα παλµών επιτυγχάνεται καλύτερη κένωση του µα-
στού, που συνεπάγεται αύξηση της παραγωγής γάλακτος και λιπαρών ουσιών. 

 Τα συνιστώµενα χαρακτηριστικά λειτουργίας των αµελκτικών µηχανών προβάτων 
είναι: υποπίεση (κενό) 40-45 kPa, παλµοί 110-130 ανά λεπτό και σχέση παλµών 1/1. 

 (Γεωργούδης, κ. συν. (1999), Ζυγογιάννης (1999), Σινάπης (2005)). 
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3.4.2.3.3 Τύποι αµελκτικών συγκροτηµάτων (αµελκτικών µηχανών) 

 Για να ανταποκριθεί στην αποστολή του το αµελκτικό συγκρότηµα, θα πρέπει να 
επιλεγεί, να τοποθετηθεί και να λειτουργεί σωστά. Υπάρχουν διάφορα συστήµατα και 
τύποι αµελκτικών συγκροτηµάτων -µε τα πλεονεκτήµατά τους και τα µειονεκτήµατά 
τους-, από τα οποία ο κτηνοτρόφος µπορεί να επιλέξει. 

 Τα αρµεκτικά συγκροτήµατα περιγράφονται ανάλογα µε: 

  1. Τη διάταξη των θέσεων παγίδευσης (σειράς ή κυκλικά). 

  2. Τον αριθµό των σειρών παγίδευσης για τα αµελκτικά συγκροτήµατα µε πα-
γιδεύσεις σειράς (µίας ή δύο σειρών). 

  3. Τον αριθµό των αµελκτικών µονάδων (σε ζυγό αριθµό ζευγών θηλάστρων). 

  4. Τον αριθµό των θέσεων παγίδευσης. 

  5.  Τον τρόπο αποπαγίδευσης (τα-
χείας ή µη διαφυγής). 

 Π.χ.: 

 1. Αµελκτικό συγκρότηµα 1*12/24 
είναι συγκρότηµα µίας σειράς 12 αµελκτι-
κών µονάδων και παγίδευση 24 θέσεων. 

 2. Αρµεκτικό συγκρότηµα Κυκλι-
κό/36 είναι κυκλικό συγκρότηµα 36 µονά-
δων άµελξης και θέσεων παγίδευσης (Ει-
κόνα 3.4). 

 

3.4.3 Τεχνική εφαρµογής µηχανικής άµελξης 

 Οι διάφορες εργασίες που αποτελούν τη ρουτίνα της εφαρµογής της µηχανικής ά-
µελξης διαφοροποιούνται ανάλογα µε τον τύπο της αµελκτικής µηχανής, και µπορούν 
να κατηγοριοποιηθούν ως εξής: 

  α.  Προκαταρκτικές εργασίες (είσοδος και παγίδευση των προβάτων, λήψη και 
έλεγχος των πρώτων ακτίνων γάλακτος από κάθε θηλή του µαστού, πλύσιµο και στέ-
γνωµα των θηλών του µαστού). 

  β.  Εργασίες µηχανικής άµελξης (τοποθέτηση των αµελκτικών κυπέλλων, ά-
µελξη µε τη µηχανή, µάλαξη µε τη µηχανή, αφαίρεση των αµελκτικών κυπέλλων και 
στράγγισµα µε το χέρι -προαιρετικά). 

  γ. Τελικές εργασίες (απολύµανση των θηλών µε απολυµαντικά σπρέι ή εµβά-
πτιση, τυχόν καταγραφή του παραγόµενου γάλακτος και έξοδος των προβάτων). 

 Σήµερα, στην άµελξη των προβάτων υπάρχει η τάση απλοποίησης της ρουτίνας της 
µηχανικής άµελξης µε την κατάργηση µεγάλου µέρους των προκαταρκτικών εργασιών 
αλλά και µέρους των διαδικασιών της άµελξης όπως η µάλαξη µε τη µηχανή και το 
στράγγισµα µε το χέρι. Παρόλο που κάποιες από αυτές τις εργασίες µπορεί να έχουν 

Εικόνα 3.4  Αµελκτήριο κυκλικού τύπου. 
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θετική επίδραση, όπως π.χ. το στράγγισµα µε το χέρι που η εφαρογµή του επιτρέπει τη 
λήψη περισσότερου και πιο πλούσιου γάλακτος και αποτελεί ένα καλό µέσο επίβλεψης 
της υγιεινής κατάστασης του µαστού και έγκαιρης διάγνωσης της µαστίτιδας. 

 Η τάση αυτή εξηγείται µε το σκεπτικό της µείωσης του χρόνου που πρέπει να κατα-
λαµβάνουν οι βοηθητικές εργασίες στο συνολικό χρόνο της άµελξης (αύξηση ωριαίας 
αποδοτικότητας του αµελκτή) και από την άλλη µεριά µε τη λιγότερη σηµασία που δί-
νεται µέχρι σήµερα στην ποιότητα και την υγιεινή του πρόβειου γάλακτος. 

 Όσον αφορά την κυρίως άµελξη (µηχανική άµελξη), οι εργασίες για την πραγµατο-
ποίηση αυτής, αναλυτικότερα, έχουν ως εξής: 

  α.  Τοποθέτηση των αµελκτικών κυπέλλων 

   Για να µειωθεί στο ελάχιστο η είσοδος του ατµοσφαιρικού αέρα από τα θή-
λαστρα στο εσωτερικό του αµελκτικού συγκροτήµατος (αυξοµείωση του κενού κατά 
την άµελξη) πρέπει η τοποθέτηση των αµελκτικών κυπέλλων στις δύο θηλές να γίνεται 
συγχρόνως. Το µέτρο αυτό βοηθάει επίσης την καλή επαφή της θηλής του µαστού µε το 
θήλαστρο και κατά συνέπεια την άµελξη του ζώου. Η είσοδος του ατµοσφαιρικού αέρα 
στο εσωτερικό της µηχανής κατά την τοποθέτηση των αµελκτικών κυπέλλων επηρεάζει 
αρνητικά τη σταθερότητα του κενού στο εσωτερικό των αγωγών του γάλακτος. 

  β.  Μάλαξη µε τη µηχανή 

   Είναι ένας χειρισµός ο οποίος γίνεται αφού περάσουν 40-60 δευτερόλεπτα 
από την τοποθέτηση των αµελκτικών κυπέλλων στο µαστό των ζώων. Με τη µηχανή σε 
λειτουργία πραγµατοποιείται µια γρήγορη και δυναµική µάλαξη του µαστικού κόλπου 
µόλις διαπιστωθεί η διακοπή της ροής του γάλακτος. Η µάλαξη µε τη µηχανή επιτρέπει 
την πληρέστερη εκκένωση του µαστού και τον έλεγχο αυτού για τυχόν βλάβες και 
τραυµατισµούς. 

   Η ποσότητα του κλάσµατος του γάλακτος που λαµβάνεται από τη µάλαξη 
µε τη µηχανή ανέρχεται από 10 έως 30% και εξαρτάται από τη φυλή των προβάτων, τη 
διάπλαση του µαστού τους, το στάδιο της γαλακτικής περιόδου, την πολυδυµία και το 
επίπεδο κενού της αµελκτικής µηχανής. Επίσης, η ποσότητα του γάλακτος µάλαξης µε 
τη µηχανή εξαρτάται και από τη λειτουργία του αντανακλαστικού καθόδου του γάλα-
κτος γιατί έχει διαπιστωθεί ότι η µάλαξη του µαστού αυξάνει τις συγκεντρώσεις της 
ωκυτοκίνης. 

   Σήµερα, η διαδικασία της µάλαξης τείνει να καταργηθεί λόγω αύξησης του 
κόστους εργασίας. Παρόλα αυτά, πολλοί προβατοτρόφοι συνειδητοποιούν ότι η τεχνική 
της µάλαξης µε τη µηχανή επηρεάζει θετικά την υγιεινή κατάσταση του µαστού των 
ζώων (εκκένωση και έλεγχος του µαστού) και αυξάνει την παραγωγή του γάλακτος. 

  γ.  Αφαίρεση των αµελκτικών κυπέλλων 

   Ανάλογα µε την τεχνική άµελξης που εφαρµόζεται, ο αµελκτής αφαιρεί τα 
κύπελλα µόλις διαπιστώσει τη διακοπή της ροής του γάλακτος ή αφού διεκπεραιώσει 
και τη µάλαξη µε τη µηχανή. ∆εν πρέπει να αφεθούν τα κύπελλα στο µαστό παραπάνω 
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από τον κανονικό χρόνο (ένα λεπτό για τις προβατίνες) γιατί µπορεί να προκληθούν ε-
ρεθισµοί και βλάβες του επιθηλιακού ιστού των θηλών. 

  δ.  Στράγγισµα µε το χέρι (τάση για κατάργηση) 

   Καλό είναι να γίνεται και το στράγγισµα του µαστού µε το χέρι για την πλή-
ρη κένωση του µαστού. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα πρόβατα των οποίων 
οι θηλές των µαστών τους έχουν µεγάλη κλίση (οριζόντια έκφυση). Στις περιπτώσεις 
αυτές στο κάτω µέρος του µαστού δηµιουργείται ένα είδος «τσέπης» του γαλακτοφό-
ρου κόλπου. Το γάλα αυτού του τµήµατος πρέπει να παρθεί σηκώνοντας µε το χέρι το 
κάτω µέρος του µαστού. 

   Το στράγγισµα µε το χέρι µπορεί να καταργηθεί σε περιπτώσεις που οι φυ-
λές των προβάτων έχουν καλή αµελκτικότητα και οι αµελκτικές µηχανές έχουν µεγάλη 
αποτελεσµατικότητα στην άµελξη. 

 (Κατάνος & Σκαπέτας (2007), Σινάπης (2005)). 

 

3.4.4 Αµελκτικότητα προβάτων 

 Η καλή αµελκτικότητα των προβάτων στην αµελκτική µηχανή, δηλαδή η ευκολία 
µε την οποία δίνουν το γάλα τους τα ζώα αυτά, αποτελεί σηµαντικό παράγοντα στη 
βελτίωση της παραγωγικότητας του κλάδου της προβατοτροφίας και της ποιότητας 
ζωής των προβατοτρόφων. Η αµελκτικότητα των προβάτων εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, όπως, τα ζώα, τις αµελκτικές µηχανές, τον άνθρωπο. 

 Αναφορικά µε τα ζώα σηµαντικό ρόλο παίζουν η φυλή, η µορφολογία και η διά-
πλαση του µαστού και των θηλών του, η λειτουργία του αντανακλαστικού καθόδου του 
γάλακτος, κ.ά. Από την πλευρά των αµελκτικών µηχανών, την αµελκτικότητα των ζώ-
ων επηρεάζουν η τεχνολογική εξέλιξη σε σηµαντικά µέρη και εξαρτήµατα όπως αγωγοί 
γάλακτος και κενού, ρυθµιστές κενού, παλµοδότες, κ.ά., και η ποιότητα των υλικών 
των µηχανών. Τέλος, από την πλευρά του ανθρώπου µεγάλη σηµασία έχει η τεχνογνω-
σία, η εµπειρία και η συµπεριφορά µε τα ζώα, οι τεχνικές άµελξης, το καθεστώς λει-
τουργίας των αµελκτικών µηχανών, η καθαριότητα και η συντήρησή τους. 

 Για την επίτευξη καλής αµελκτικότητας στα πρόβατα, πρέπει οι παραπάνω παράγο-
ντες να ληφθούν υπόψη στο σύνολό τους. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ικανοποι-
ητική πρόοδος στην αύξηση του ρυθµού αγοράς και εγκατάστασης αµελκτικών µηχα-
νών από τους παραγωγούς (περισσότερο από νέους ανθρώπους) και στην αλλαγή της 
στάσης έναντι των µηχανών σχετικά µε τη µαστίτιδα. Στην κατεύθυνση αυτή βοήθησε 
πάρα πολύ η βελτίωση της τεχνολογίας και της ποιότητας των µηχανών από τις κατα-
σκευάστριες εταιρίες τα τελευταία χρόνια. Οµως, οι αµελκτικές µηχανές είναι αξιόπι-
στες µόνο όταν εγκαθίστανται, χρησιµοποιούνται, συντηρούνται και καθαρίζονται σω-
στά. Σε αντίθετη περίπτωση µπορεί να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο µαστό των ζώων 
και να προκαλέσουν µαστίτιδες. Για το λόγο αυτό, η καλή γνώση των βασικών κατα-
σκευαστικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών των µηχανών από τους τεχνικούς και 
τους παραγωγούς είναι πολύ σηµαντική. 
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3.4.5 Κρίσιµα σηµεία επιλογής αµελκτικού συγκροτήµατος 

 Επιγραµµατικά, τα κρίσιµα σηµεία επιλογής για την αγορά και εγκατάσταση ενός 
αµελκτικού συγκροτήµατος που πρέπει να λαµβάνει υπόψιν του ο κάθε προβατοτρόφος 
κατά την αγορά και εγκατάσταση αυτού, είναι τα παρακάτω: 

 1. Το κάθε αµελκτικό συγκρότηµα απαρτίζεται από επιµέρους συστήµατα που µε 
τη σειρά τους αποτελούνται από µέρη και ανταλλακτικά διαφόρων τύπων, δυνατοτήτων 
και ποιοτικών χαρακτηριστικών, τα οποία επηρεάζουν την ποιότητα και την τελική τιµή 
αγοράς αυτού. Οι επιλογές µεταξύ αυτών των υποσυστηµάτων και των διαφόρων τύ-
πων µεγέθους και ποιότητας εξαρτηµάτων πρέπει να γίνονται έτσι ώστε: 

  α. Ο χρόνος άµελξης των προβατινών του κοπαδιού να µην υπερβαίνει τα 75-
90 λεπτά, γιατί διαφορετικά τα πρόβατα «κρατούν» το γάλα. (Βλέπε και Πίνακα 3.2). 

  β. Το αµελκτικό συγκρότηµα, µε µια αρχική εγκατάσταση χαµηλού κόστους, 
να έχει την δυνατότητα επέκτασης, παρέχοντας τη δυνατότητα για µελλοντική προσθή-
κη κάποιων υποσυστηµάτων ή την αντικατάσταση κάποιων επιµέρους εξαρτηµάτων, µε 
άλλα πιο σύγχρονα και λειτουργικά, µε σκοπό τον διαρκή εκσυγχρονισµό του, σύµφω-
να µε τις ανάγκες της εκτροφής και τις οικονοµικές της αποδόσεις. 

  γ. Το κόστος αγοράς και εγκατάστασης του αµελκτικού συγκροτήµατος να εί-
ναι ανάλογο των δυνατοτήτων του. 

 2. Η τελική δαπάνη αγοράς και εγκατάστασης του αµελκτικού συγκροτήµατος να 
αποσβένεται από την ίδια τη βελτίωση των παραγωγικών δυνατοτήτων της εκτροφής 
που θα επιφέρει. Σκοπός είναι να επιτυγχάνονται άριστες συνθήκες µηχανικής άµελξης 
και να µην επιβαρύνεται υπέρµετρα και άσκοπα ο προϋπολογισµός του προβατοτρό-
φου, οπότε τα όποια ωφελήµατα από την εγκατάσταση του αµελκτικού συγκροτήµατος 
να απαλείφονται από την ανάγκη εξυπηρέτησης ενός υπέρογκου χρέους. 

Πίνακας 3.2  Επιλογή αµελκτικής µηχανής ανάλογα µε το µέγεθος των ποιµνίων 
 (η τεχνική της άµελξης δεν προβλέπει τη διαδικασία της µάλαξης µε 

τη µηχανή), (Κατάνος & Σκαπέτας, 2007). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
 

 Οι εκτρεφόµενες φυλές προβάτων, πριν µερικές δεκαετίες ήταν αποκλειστικά εγχώ-
ριες, λιτοδίαιτες, ανθεκτικές, υψηλής προσαρµοστικότητας, µικρού σωµατικού βάρους 
και χαµηλής παραγωγικότητας (χαµηλή πολυδυµία, µικρή γαλακτοπαραγωγή, χαµηλός 
ρυθµός ανάπτυξης). Η χαµηλή παραγωγικότητα των ζώων αυτών, εκτός των άλλων, 
οφείλονταν και στην ελλιπή και µη ισόρροπη διατροφή τους16, συνέπεια της οποίας ή-
ταν και η υψηλή θνησιµότητα, τόσο των ενηλίκων ζώων όσο κυρίως και των νεογνών. 

 Η διατροφή των προβάτων ήταν καθαρά εµπειρική και στηρίζονταν στη βοσκή, η 
οποία κάλυπτε, κατά µέσον όρο σε ετήσια βάση, το µεγαλύτερο ποσοστό (80%) των 
αναγκών τους σε ενέργεια και θρεπτικά συστατικά, ενώ το υπόλοιπο καλύπτονταν από 
δηµητριακούς καρπούς, σπέρµατα ψυχανθών και υπολείµµατα καλλιεργειών. Έτσι, τα 
πρόβατα όχι µόνο δεν είχαν τη δυνατότητα να εκπτύξουν το παραγωγικό τους δυναµι-
κό, αλλά, ο κατά περιόδους υποσιτισµός τους προκαλούσε βλάβες στην υγεία τους λό-
γω πενίας θρεπτικών συστατικών και µειωµένης λειτουργίας του ανοσοποιητικού συ-
στήµατος του οργανισµού τους. 

 Σήµερα, το σύστηµα εκτροφής των προβάτων γίνεται όλο και εντατικότερο, µε τη 
βοσκή να καλύπτει το 30-40% των µέσων ετήσιων ενεργειακών αναγκών των προβά-
των, ενώ το υπόλοιπο καλύπτεται µε συµπληρωµατική διατροφή από συµπυκνωµένες 
και συγκοµισθείσες χονδροειδείς ζωοτροφές, µε τη διατροφή τους να είναι κατά το 
πλείστον επαρκής και ισόρροπη. Ωστόσο, το µεγαλύτερο ποσοστό προβάτων στη χώρα 
µας εκτρέφεται κατά το ηµιεντατικό σύστηµα κατά το οποίο το ήµισυ περίπου των µέ-
σων ετήσιων αναγκών των ζώων καλύπτεται από τη βοσκή και το υπόλοιπο από τη χο-
ρηγούµενη συµπληρωµατική τροφή. Μάλιστα, το µεγαλύτερο ποσοστό των προβάτων 
(90% και πλέον του συνόλου) βγαίνει καθηµερινά στη βοσκή, παρά το γεγονός ότι για 
κάποια χρονικά διαστήµατα του έτους δεν καλύπτει ούτε τις ανάγκες συντήρησης από 
την καταναλισκόµενη βοσκήσιµη ύλη. 

 Επίσης, είναι γεγονός ότι µε την πάροδο των χρόνων οι προβατοτρόφοι έχουν κατα-
νοήσει την ανάγκη και τη σηµασία της συµπληρωµατικής διατροφής των ζώων τους και 
χορηγούν όλο και περισσότερη συµπληρωµατική τροφή. Όµως, διαπιστώνεται ότι και 
πάλι τα σιτηρέσια δεν είναι ισόρροπα µε συνέπεια να γίνεται σπατάλη θρεπτικών συ-
στατικών (και χρήµατος), χωρίς να επιτυγχάνεται κατ’ ανάγκη το µέγιστο της παραγω-
γικότητας των προβάτων. 

 Πρέπει να σηµειωθεί, όµως, ότι η προσέγγιση και ικανοποίηση των αναγκών των 
προβάτων είναι πολύ πιο δύσκολη γιατί ένα µέρος των αναγκών τους καλύπτεται από 
τη βοσκή, ο προσδιορισµός του οποίου στην πράξη είναι σχεδόν ανέφικτος. Έτσι, ο 
προβατοτρόφος καλείται να συµπληρώσει τις ανάγκες των ζώων του µε συµπληρωµα-
                                                 
16 Συντελούσε σε αυτό, και η περιορισµένη επιστηµονική γνώση στον τοµέα της διατροφής των ζώων. 
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τική διατροφή κατ’ εκτίµηση και µε κριτήρια κυρίως εµπειρικά (γαλακτοπαραγωγή, 
ρυθµός ανάπτυξης αρνιών, σωµατική κατάσταση ζώων, κ.ά.). Μόνο στα οικόσιτα και 
στα εντατικώς εκτρεφόµενα πρόβατα µπορεί να γίνει πλήρως ισόρροπη διατροφή. 

 Λαµβάνοντας υπόψιν το µέσο τρόπο εκτροφής προβάτων στη χώρα µας (ηµιεντατι-
κό σύστηµα, όπως προαναφέρθηκε), οι κρίσιµες χρονικές περίοδοι, από πλευράς κάλυ-
ψης θρεπτικών αναγκών των προβάτων, είναι το φθινόπωρο (τελευταίο στάδιο της κυ-
οφορίας) και ο χειµώνας (πρώτη φάση γαλακτικής περιόδου – θηλασµός αρνιών) καθώς 
δεν υπάρχει διαθέσιµη βοσκήσιµη ύλη. Κατά τις χρονικές αυτές περιόδους πρέπει να 
χορηγείται στα πρόβατα επαρκής και ισόρροπη συµπληρωµατική τροφή ώστε να µην 
υποβαθµίζεται η σωµατική τους κατάσταση µε αρνητικές επιπτώσεις στη γαλακτοπα-
ραγωγή και ενδεχοµένως, αργότερα, στη γονιµότητά τους. 

 (Ζέρβας, (2006), Ζέρβας & συν. (2004). 

 

4.1 ∆ιατροφή προβατινών 

 Η διατροφή των προβατινών έχει ως σκοπό: 

 1.  Την κανονική εκδήλωση της αναπαραγωγικής δραστηριότητας, τη διατήρηση 
υψηλού επιπέδου γονιµότητας και την έκπτυξη του δυναµικού της πολυδυµίας. 

 2.  Τη γέννηση υγειών, ζωτικών και µεγάλου βάρους αρνιών. 

 3.  Την πλήρη έκπτυξη του παραγωγικού δυναµικού της γαλακτοπαραγωγής. 

 4.  Τη διατήρηση ή ακόµη και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
πρόβειου γάλακτος. 

 5.  Τη διασφάλιση της υγείας των προβάτων για τη διατήρησή τους σε παραγωγική 
δραστηριότητα όσο το δυνατό περισσότερο χρονικό διάστηµα. 

 Η παραγωγική ζωή των προβατινών αποτελείται από κύκλους αναπαραγωγής, όπου 
ο κάθε αναπαραγωγικός κύκλος κλείνει, κατά κανόνα, εντός ενός έτους και περιλαµβά-
νει τις ακόλουθες τρεις περιόδους: α) την περίοδο οίστρων-οχειών (περι-οιστρική περί-
οδος), β) την περίοδο της κυοφορίας, και γ) την περίοδο της γαλακτοπαραγωγής. 

 Οι περίοδοι αυτές αποτελούν µια φυσιολογική αλληλουχία της αναπαραγωγικής 
δραστηριότητας, η οποία πρέπει να διασφαλιστεί και να εκπτυχθεί µε την κατάλληλη 
διατροφή. Η εφαρµογή διατροφής η οποία, σε µία περίοδο, δεν είναι σύµφωνη µε τις 
φυσιολογικές απαιτήσεις, έχει δυσµενείς επιπτώσεις στις επόµενες και επηρεάζει αρνη-
τικά το συνολικό αποτέλεσµα του κύκλου, τόσο ως προς τη γεννητικότητα (γονιµότητα 
x πολυδυµία) του ποιµνίου όσο και προς την αναµενόµενη γαλακτοπαραγωγή. 

 Οι κρίσιµες φάσεις του αναπαραγωγικού κύκλου, που αφορούν στη γεννητικότητα 
του ποιµνίου και επηρεάζονται από τη διατροφή είναι η περίοδος πριν από και κατά τη 
διάρκεια των οχειών, καθώς και η πρώτη φάση της κυοφορίας. Κρίσιµη φάση είναι επί-
σης και το τελευταίο στάδιο της κυοφορίας το οποίο επηρεάζει τόσο το βάρος και τη 
ζωτικότητα των αρνιών κατά τη γέννηση, όσο και το ύψος της γαλακτοπαραγωγής κατά 
την γαλακτική περίοδου που ακολουθεί. 
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 Το σωµατικό βάρος των προβατινών και ιδιαιτέρως η θρεπτική τους κατάσταση α-
ποτελούν το πλέον αξιόπιστο κριτήριο της επιλογής του επιπέδου και της τεχνικής δια-
τροφής σε κάθε φάση του αναπαραγωγικού κύκλου αυτών για την αριστοποίηση των 
δεικτών της αναπαραγωγικής ικανότητας των προβατινών. 

 Η θρεπτική κατάσταση των ζώων εκτιµάται εµπειρικά µε το βαθµό εναποθέσεως 
λίπους και µυών µεταξύ των εγκάρσιων και ακανθωδών αποφύσεων των σπονδύλων 
της σπονδυλικής στήλης. Η εκτίµηση γίνεται µε ψηλάφηση των αποφύσεων των σπον-
δύλων στη χώρα της οσφύος (µετά την τελευταία ψευδοπλευρά). Τα χαρακτηριστικά 
εκτιµήσεως σε πενταβάθµια κλίµακα µε ακραίες τιµές 1 (ζώα µε απίσχναση) και 5 (ζώα 
σε υπερπάχυνση) παρουσιάζονται στον Πίνακα 4.1. 

 (Παπαδόπουλος, (2007)). 

 

Πίνακας 4.1 Χαρακτηριστικά εκτίµησης της θρεπτικής κατάστασης των προβατινών. 
(Russel & συν. (1969), όπως αναφέρεται από Παπαδόπουλος (2007)). 

∆είκτης 
(Βαθµός) 

Χαρακτηριστικά εκτίµησης 
Σχηµατική 

εικόνα δεικτών 

1 

Οι ακανθώδεις και οι εγκάρσιες αποφύσεις της σπονδυλικής στή-
λης είναι εµφανείς, αιχµηρές και µε σαφή µεταξύ τους διαστήµα-
τα. Κατά την ψηλάφηση της οσφύος διαπιστώνεται ατροφία των 
µυϊκών µαζών µε µηδενική σχεδόν επικάλυψη από υποδόριο λί-
πος. 

 

 

2 

Οι ακανθώδεις και οι εγκάρσιες αποφύσεις της σπονδυλικής στή-
λης είναι εµφανείς αλλά οµαλές και στρογγυλεµένες. Τα δάχτυλα 
µπορεί να περάσουν κάτω από τις άκρες των εγκάρσιων αποφύσε-
ων µε λίγη πίεση. Οι µύες της περιοχής των οφθαλµών είναι µέ-
τριου βάθους µε λίγη εναπόθεση λίπους. 

 

 

3 

Οι ακανθώδεις και οι εγκάρσιες απoφύσεις της σπονδυλικής στή-
λης έχουν µια µικρή ανύψωση, είναι οµαλές, στρογγυλευµένες και 
µε εφαρµογή σταθερής πίεσης µπορούν να γίνουν αισθητά τα 
στρογγυλευµένα χείλη τους. Οι µύες της περιοχής των οφθαλµών 
έχουν ικανοποιητική ανάπτυξη µε µέτριου πάχους υποδόριο λιπώ-
δη ιστό. 

 

 

4 

Οι ακανθώδεις και οι εγκάρσιες αποφύσεις της σπονδυλικής στή-
λης µόλις επιτρέπουν ψηλάφηση των στρογγυλευµένων χειλέων 
τους. Οι άκρες των εγκάρσιων αποφύσεων δεν µπορούν να γίνουν 
αισθητές µε ψηλάφηση. Οι µύες των οφθαλµών είναι γεµάτοι και 
έχουν παχύ κάλυµµα λίπους. 

 

 

5 

Οι ακανθώδεις και οι εγκάρσιες αποφύσεις της σπονδυλικής στή-
λης δεν γίνονται αισθητές ακόµη και µε ισχυρή σταθερή πίεση. Οι 
µύες της περιοχής των οφθαλµών είναι πολύ πλήρεις µε πολύ παχύ 
κάλυµµα από υποδόριο λίπος. Μεγάλες εναποθέσεις λίπους µπορεί 
να υπάρχουν στο χώρο περί τη λεκάνη και την ουρά. 

 

 



Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών  Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής 
 & Υδατοκαλλιεργειών 

 74 

 

4.1.1 ∆ιατροφή κατά την περίοδο οίστρων-οχειών (περι-οιστρική περίοδος) 

 Η διατροφή των προβατινών καθώς και των πρωτο-εισερχοµένων στην αναπαραγω-
γή αµνάδων κατά την περίοδο πριν την οχεία, αποσκοπεί στην πραγµατοποίηση του 
µέγιστου δυνατού βαθµού ωοθυλακιορρηξίας που καθορίζει το µέγεθος της πολυδυµί-
ας. Για την επίτευξη αυτού του στόχου επιλέγεται επίπεδο και τεχνική διατροφής µε τα 
οποία εξασφαλίζεται η απόκτηση του επιθυµητού σωµατικού βάρους και της ενδεδειγ-
µένης θρεπτικής κατάστασης των προβατινών πριν από την οχεία ώστε να αριστοποιη-
θεί η έκπτυξη των παραµέτρων αναπαραγωγής (συχνότητα ώσεων LH, µέγεθος ωορρη-
ξίας, επίπεδο προγεστερόνης, βάρος συκωτιού, επίπεδο ινσουλίνης, ανάπτυξη ωοκυτ-
τάρων, ποιότητα εµβρύων). 

 Οι αναπτυσσόµενες αµνάδες οδηγούνται για οχεία ή σπερµατέγχυση όταν έχουν 
αποκτήσει τα επιθυµητά χαρακτηριστικά µεταξύ των οποίων προέχει το οριακό (60% 
του ώριµου) σωµατικό βάρος της φυλής στην οποία ανήκουν. Κατά την οχεία για το 
δεύτερο και τρίτο αναπαραγωγικό κύκλο το βάρος πρέπει να ανέρχεται στο 80% και 
100% του τελικού ώριµου σωµατικού βάρους. 

 Εχει αποδειχτεί, πειραµατικά και πρακτικά, ότι όταν χορηγηθεί µεγαλύτερη ποσό-
τητα τροφής κατά την περίοδο της αναπαραγωγής αυξάνεται η πολυδυµία στις προβα-
τίνες. ∆ύο εβδοµάδες πριν εισέλθουν τα κριάρια στο κοπάδι, επιλέγονται οι προβατίνες 
µε µέτρια µέχρι κακή σωµατική (θρεπτική) κατάσταση και τους χορηγείται περισσότε-
ρη τροφή. Αυτή η διαδικασία της χορήγησης περισσότερης τροφής λέγεται τόνωση 
(flushing) και έχει ως αποτέλεσµα να αυξάνει ο αριθµός των ωαρίων που απελευθερώ-
νονται κατά την ωοθυλακιορρηξία και τελικά η πολυδυµία. Όταν η τόνωση εφαρµοστεί 
σε προβατίνες µε καλή θρεπτική κατάσταση τα αποτελέσµατα είναι µηδαµινά ή αντίθε-
τα. Για την τόνωση δίνονται 200-250 g µίγµατος πέρα από το καθηµερινό σιτηρέσιο 
των ζώων ή 0,5-1 kg χόρτο µηδικής. ∆εν πρέπει να δίνονται πάνω από 2 kg χόρτο µηδι-
κής την ηµέρα, γιατί η πολυδυµία µειώνεται. Επίσης, αµέσως µετά την οχεία των προ-
βατινών διακόπτεται η τόνωση αυτών προς αποφυγή εµβρυϊκής θνησιµότητας και επο-
µένως µειωµένης πολυδυµίας. Και αυτό συµβαίνει λόγω µείωσης της συγκέντρωσης 
της προγεστερόνης στον οργανισµό των προβατινών, που επιφέρει η αύξηση του επιπέ-
δου διατροφής στο στάδιο αυτό. 

 Η τεχνική διατροφής των προβατινών, ανεξάρτητα από τον επικείµενο αναπαραγω-
γικό τους κύκλο, βασίζεται στη θρεπτική κατάσταση (ΘΚ) των ζώων και επηρεάζεται 
από τη µέθοδο γονιµοποίησης (φυσική οχεία ή τεχνητή σπερµατέγχυση) που ακολου-
θείται. Όταν εφαρµόζεται τεχνητή σπερµατέγχυση πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ότι: α) 
η σχέση µεταξύ διατροφής και αναπαραγωγικής απόδοσης είναι λιγότερο θετική, β) η 
συνέργεια της χοριακής γοναδοτροφίνης (PMSG), που χρησιµοποιείται για τον συγχρο-
νισµό του οίστρου µε τη θρεπτική κατάσταση και το επίπεδο διατροφής των προβατι-
νών αυξάνει το µέγεθος της ωορρηξίας και γ) το µέγεθος της αρχικής εµβρυϊκής θνησι-
µότητας είναι µεγαλύτερο. 
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 Στόχος της διατροφής των προβατινών, προς το τέλος της γαλακτοπαραγωγής και 
την ξηρά περίοδο, είναι να έλθουν για οχεία µε θρεπτική κατάσταση (ΘΚ) 3,0-3,5 και 
αυτή να µην κατέλθει του βαθµού 2,5 κατά τον πρώτο µήνα της κυοφορίας. 

 Για την επίτευξη ικανοποιητικής αναπαραγωγικής απόδοσης λαµβάνεται υπόψη ότι: 

 α.  Στις προβατίνες µε Θ.Κ.≥3,0 δεν ενδείκνυται η χορήγηση τονωτικών σιτηρεσί-
ων. Η τόνωση µειώνει τη γονιµότητα και, λόγω πολυτοκίας (τρίδυµα, τετράδυµα), αυ-
ξάνει τον κίνδυνο θνησιµότητας αµνών και προβατινών. 

 β.  Στις αδύνατες προβατίνες µε Θ.Κ.<2,5, που είναι συνήθης σε ζώα υψηλής γα-
λακτοπαραγωγής, η χορήγηση τονωτικών σιτηρεσίων δύο (2) εβδοµάδες πριν από την 
οχεία ή τη σπερµατέγχυση δεν ωφελεί. 

 γ.  Οι προβατίνες µε Θ.Κ.<2,5 ή >3,5, έξι (6) εβδοµάδες πριν από την οχεία, δια-
τρέφονται µε υψηλό ή χαµηλό επίπεδο διατροφής αντίστοιχα κατά τρόπο ώστε να απο-
κτήσουν δύο εβδοµάδες πριν από την οχεία ή την σπερµατέγχυση Θ.Κ.=2,75-3,00. 

 δ.  Τόνωση εφαρµόζεται για δύο εβδοµάδες πριν από την οχεία ή την σπερµατέγ-
χυση στις προβατίνες µε Θ.Κ.=2,50-2,75, µε στόχο µέγεθος ωορρηξίας≥2,0. Η τόνωση 
είναι ανάλογη µε εκείνη των αµνάδων αντικατάστασης. 

 Ειδικότερα, για τις αµνάδες αντικατάστασης κατά την περι-οιστρική περίοδο, η εν-
δεδειγµένη διατροφή τους είναι η ακόλουθη: 

 α.  Στα ζώα τα οποία έχουν αποκτήσει το οριακό σωµατικό βάρος: 1) χορηγείται 
πλήρες σιτηρέσιο συντηρήσεως µέχρι δύο εβδοµάδες πριν από την ηµέρα (Χ) της οχεί-
ας ή της σπερµατέγχυσης, 2) ενισχύεται το σιτηρέσιο µε 1-3 MjΚΕΓ/ηµέρα ώστε να 
καταστεί τονωτικό, από Χ-14 µέχρι Χ+4, ανάλογα µε τη θρεπτική κατάσταση των ζώ-
ων, µε µίγµα γαλακτοπαραγωγής που έχει αυξηµένη περιεκτικότητα και σε πρωτεΐνες 
και είναι ισόρροπο σε θρεπτικά στοιχεία. 

 β.  Στα ζώα των οποίων το σωµατικό βάρος είναι µικρότερο από το οριακό: 1) ενι-
σχύεται το βασικό σιτηρέσιο των ζώων µε ισόρροπο συµπληρωµατικό το οποίο επιφέ-
ρει την επιθυµητή µέση ηµερήσια αύξηση ώστε την ηµέρα Χ-14 να έχουν αποκτήσει το 
οριακό σωµατικό βάρος, 2) ακολούθως, από Χ-14 έως Χ+4, εφαρµόζεται η προηγούµε-
νη αγωγή (α). 

 γ.  Στα ζώα µε σωµατικό βάρος µεγαλύτερο από το οριακό και υψηλή θρεπτική κα-
τάσταση (>3,5) χορηγείται σιτηρέσιο συντηρήσεως. 

 Κατά την περίοδο οίστρων-οχειών δεν επιτρέπεται η απότοµη περικοπή της τροφής 
για διακοπή της γαλακτοπαραγωγής ούτε και άλλη στρεσογόνος διαχειριστική επέµβα-
ση (εµβολιασµοί, αποπαρασιτώσεις, αλλαγή σιτηρεσίου, υψηλές θερµοκρασίες, κλπ.) η 
οποία δύναται να διαταράξει την ορµονική ισορροπία των ζώων που αφορά στην ωορ-
ρηξία και τη γονιµοποίησή τους. Στη σύνθεση των σιτηρεσίων δεν πρέπει να περιλαµ-
βάνεται χόρτο ή χλόη ψυχανθών, που περιέχουν φυτοοιστρογόνα. καθώς και χλόη ή 
προϊόντα σταυρανθών, που περιέχουν θειογλυκοζίτες, για να αποφευχθεί κάθε δυσµε-
νής διαιτητική επίδραση στο νευρο-ορµονικό σύστηµα των ζώων. 

 (Παπαδόπουλος (2007), Ζέρβας & συν. (2004), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 
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4.1.2 ∆ιατροφή κατά την κυοφορία 

 Κατά τη διάρκεια της κυοφορίας δύο είναι οι φάσεις που απαιτούν ιδιαίτερη προσο-
χή από πλευράς διατροφής. Είναι η αρχή της κυοφορίας που συνδέεται µε την αρχική 
εµβρυϊκή θνησιµότητα, και το τέλος αυτής που οι απαιτήσεις για ανάπτυξη των εµβρύ-
ων και την προετοιµασία των ζώων για την έκπτυξη του δυναµικού της γαλακτοπαρα-
γωγής αυξάνονται απότοµα. Η ενδιάµεση φάση (περίοδος έντονης αύξησης του πλα-
κούντα), δεν είναι κρίσιµη από πλευράς διατροφής παρά µόνο σε ακραίες περιπτώσεις. 

 

4.1.2.1 Αρχική φάση κυοφορίας (0-30 ηµέρες) 

 Η αρχική φάση, πρώτος µήνας κυοφορίας, µπορεί να διαιρεθεί: α) στο µέχρι την 
αρχή της εµφύτευσης του εµβρύου διάστηµα (13η ηµέρα από τη γονιµοποίηση), και β) 
στις επόµενες 15-20 ηµέρες κατά τις οποίες εµφυτεύεται το έµβρυο και συνδέεται, µε 
το σχηµατισµό του πλακούντα, άρρηκτα µε την µητέρα του. Η καθολική απώλεια των 
εµβρύων κατά το πρώτο ή δεύτερο µέρος αυτής της φάσης συνεπάγεται την κανονική ή 
ακανόνιστη «επιστροφή» µε προφανή µείωση της παραγωγικότητας των προβατοτρο-
φικών εκµεταλλεύσεων. Στόχος της διατροφής κατά τη φάση αυτή, που οι ανάγκες κυ-
οφορίας είναι ασήµαντες, αποτελεί η διαµόρφωση, παράλληλα µε τη λήψη των ενδε-
δειγµένων λοιπών ζωοτεχνικών µέτρων εκτροφής, συνθηκών που µηδενίζουν ή ελαχι-
στοποιούν τις εµβρυϊκές απώλειες και διασφαλίζουν την οµαλή πορεία της κυοφορίας. 

 Κακή θρεπτική κατάσταση των προβατινών κατά την οχεία (ισχνές ή παχιές), πλού-
σιο σε ζυµούµενες αζωτούχες ουσίες σιτηρέσιο17 ή πολύ υψηλό επίπεδο διατροφής αυ-
τών µετά την οχεία έχουν δυσµενή επίδραση στη βιωσιµότητα των εµβρύων. Η επίδρα-
ση αυτή οφείλεται σε διαταραχή της ορµονικής ισορροπίας των ζώων, ιδιαίτερα στη 
συγκέντρωση της προγεστερόνης στο αίµα των προβατινών κατά τις πρώτες 12 ηµέρες 
της κυοφορίας ή και τη δηµιουργία δυσµενούς, για την επιβίωση των εµβρύων, περι-
βάλλοντος στη µήτρα. 

 Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης (πρώτες 30 ηµέρες), οι προβατίνες διατρέφο-
νται µε σιτηρέσιο συντηρήσεως το οποίο ενισχύεται, αν είναι δυνατόν, µε προστατευ-
µένα λιπαρά οξέα (16:0, 18:0, 18:1) µε τη µορφή σαπώνων που αυξάνουν την έκκριση 
προγεστερόνης καθώς και n-3 λιπαρά οξέα (EPA, DHA) µε τα οποία καταστέλλεται η 
παραγωγή προσταγλαδίνης (PGF-2a) για λειτουργική διασφάλιση του ωχρού σωµατίου. 
Χορήγηση τροφής στις προβατίνες κατά την φάση αυτή, και για 15-20 ηµέρες, που να 
καλύπτει το 90% των αναγκών τους είναι επιθυµητή αφού µείωση της θρεπτικής κατά-
στασης αυτών κατά 0,5 µονάδες είναι ανεκτή. 

 (Παπαδόπουλος (2007), Ζέρβας & συν. (2004)). 

                                                 
17 Προκαλεί αύξηση της συγκέντρωσης της αµµωνίας στο αίµα των προβατινών σε βαθµό αντιστρόφως 
ανάλογο της χρησιµοποίησης αυτής στη µεγάλη κοιλία για βιοσύνθεση µικροβιακής πρωτεΐνης. Μέρος 
της αµµωνίας που δε µετατρέπεται σε ουρία στο συκώτι, ως ευκόλως διερχόµενη τη µεµβράνη των κυτ-
τάρων, φτάνει στο ενδοµήτριο περιβάλλον, όπου µε την µεταβολή του pH παρεµποδίζει την ανάπτυξη 
των βλαστοκύστεων που βρίσκονται στο στάδιο της αυλάκωσης. 
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4.1.2.2 Ενδιάµεση φάση κυοφορίας (30-90 ηµέρες) 

 Μετά την πρώτη φάση και µέχρι το τέλος του τρίτου µήνα της κυοφορίας, η δια-
τροφή των προβατινών σε επίπεδο συντηρήσεως θεωρείται ικανοποιητική. Ελλιπής δια-
τροφή κατά τη φάση αυτή, που συνεπάγεται απώλεια βάρους της προβατίνας µέχρι 5%, 
δεν επηρεάζει δυσµενώς την οµαλή εξέλιξη της κυοφορίας (επιβίωση εµβρύων, βάρος 
αµνών στη γέννηση) καθώς και το ύψος της γαλακτοπαραγωγής εάν η διατροφή είναι 
κανονική τους επόµενους (τέταρτο και πέµπτο) µήνες κυοφορίας. 

 Η προβατίνα που βρίσκεται σε καλή σωµατική κατάσταση έχει την ικανότητα να 
αντισταθµίσει την απώλεια βάρους χωρίς να επηρεαστεί η αναπαραγωγική της απόδο-
ση. Μεγαλύτερη απώλεια βάρους, που είναι πιθανή στα εκτατικώς εκτρεφόµενα ποί-
µνια της χώρας µας, αφού η φάση αυτή της κυοφορίας συµπίπτει µε τις δυσµενείς από 
πλευράς διατροφής συνθήκες του θέρους (Ιούλιος, Αύγουστος), προκαλεί έντονη ανα-
στολή του ρυθµού αυξήσεως των εµβρύων που δεν µπορούν να αντισταθµιστούν ακόµη 
και µε υψηλό επίπεδο διατροφής στην επόµενη φάση της κυοφορίας. Αποτέλεσµα της 
αναστολής ή µειωµένης ανάπτυξης του πλακούντα είναι το σηµαντικά µειωµένο βάρος 
των αρνιών κατά τη γέννηση, καθώς και η αυξηµένη εµβρυϊκή θνησιµότητα. 

 Κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της κυοφορίας, το επίπεδο συντηρήσεως θε-
ωρείται ικανοποιητικό για την επιδιωκόµενη κύρια ανάγκη της αναπτύξεως του πλα-
κούντα που διασφαλίζει την κανονική θρέψη των εµβρύων. 

 Ιδιαιτέρως ευαίσθητες είναι οι ενήλικες προβατίνες µε κακή θρεπτική κατάσταση 
κατά την οχεία καθώς και οι νεαρές του πρώτου αναπαραγωγικού τους κύκλου που έ-
χουν, πλέον των αναγκών συντηρήσεως-κυοφορίας, και ανάγκες αναπτύξεως του σω-
µατικού τους βάρους. 

 (Παπαδόπουλος (2007)). 

 

4.1.2.3 Τελευταία φάση κυοφορίας (90-150 ηµέρες) 

 Κατά την τελευταία φάση (6-8 εβδοµάδες) της κυοφορίας οι απαιτήσεις για την α-
νάπτυξη των εµβρύων18 σε ενέργεια, αζωτούχες ουσίες και λοιπά θρεπτικά στοιχεία αυ-
ξάνονται απότοµα και είναι σχεδόν ανάλογες του συντελεστή της πολυδυµίας. 

 Ο εφοδιασµός των προβατινών µε επαρκή ενέργεια, σύµφωνα µε τις ανάγκες τους, 
και λοιπά θρεπτικά συστατικά είναι απολύτως αναγκαίος, τόσο για την οµαλή ανάπτυξη 
των εµβρύων µέχρι τον τοκετό όσο και για την µετά από αυτόν έκπτυξη του δυναµικού 
της γαλακτοπαραγωγής. 

 Η ανεπαρκής διατροφή κατά την περίοδο αυτή επηρεάζει δυσµενώς την ανάπτυξη 
των εµβρύων και τη βιωσιµότητα των νεογέννητων αρνιών, ενώ η υπερβολική διατρο-
φή προκαλεί συνήθως δυστοκίες (ιδιαίτερα στις πρωτόγεννες προβατίνες) και αυξηµένη 
θνησιµότητα στα νεογέννητα αρνιά λόγω του δύσκολου τοκετού. Όταν το σιτηρέσιο 

                                                 
18 Έξι εβδοµάδες πριν τον τοκετό το έµβρυο έχει το 25% του τελικού του βάρους. 
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είναι ελλειµµατικό σε ενέργεια, τα νεογέννητα αρνιά είναι µικρά και στην περίπτωση 
των δίδυµων ανισοµεγέθη. Η διαφορά στο µέγεθος γίνεται µεγαλύτερη στη συνέχεια 
γιατί τα µεγαλύτερα αρνιά θηλάζουν καλύτερα και αναπτύσσονται γρηγορότερα από τα 
µικρότερα. Απότοµη περικοπή της ενέργειας του σιτηρεσίου κατά τον τελευταίο µήνα 
της κυοφορίας, δύναται να προκαλέσει µείωση του ρυθµού αναπτύξεως των εµβρύων 
από 30-40% εντός 2-3 ηµερών, ενώ µια αυστηρή περικοπή επί µακρότερο χρόνο προ-
καλεί διακοπή της αναπτύξεώς τους. Αν η ελλιπής διατροφή παραταθεί πέραν των δύο 
εβδοµάδων οι αµνοί που θα γεννηθούν θα είναι σηµαντικά µειωµένου βάρους. 

 ∆υσµενή επίδραση έχει επίσης η ελλιπής διατροφή και στην αναµενόµενη γαλακτο-
παραγωγή των προβατινών. Με διαιτητική αγωγή, αντίθετα, κατά τις τελευταίες έξι ε-
βδοµάδες της κυοφορίας που να αυξάνει κατά 20% το βάρος των προβατινών κατά τον 
τοκετό, δύναται να αυξηθεί το βάρος των διδύµων αµνών κατά 23% και η γαλακτοπα-
ραγωγή των 6 πρώτων εβδοµάδων της γαλακτικής περιόδου κατά 120% (Treacher 
(1970), όπως αναφέρεται από Παπαδόπουλος (2007)). 

 Η ευνοϊκή αυτή επίδραση του αυξηµένου επιπέδου διατροφής στο ύψος της γαλα-
κτοπαραγωγής οφείλεται στην αλλοµετρική ανάπτυξη των µαστών κατά τη διάρκεια 
της κυοφορίας, ιδίως τον πέµπτο µήνα που είναι ιδιαιτέρως έντονη. Με επίπεδο διατρο-
φής 1,1 έναντι 0,9 κατά τη διάρκεια της κυοφορίας αυξάνεται σηµαντικά το βάρος και 
η περιφέρεια του µαστού, το µήκος της θηλής, το βάρος του µαστικού αδένα καθώς και 
το ύψος της γαλακτοπαραγωγής κατά τις πρώτες 12 εβδοµάδες της γαλακτικής περιό-
δου (Χαρισµιάδου (1997), όπως αναφέρεται από Παπαδόπουλος (2007)). 

 Κατά την τελευταία φάση της κυοφορίας (90-150 ηµέρες) που οι ανάγκες αναπτύ-
ξεως των εµβρύων-µαστών και σχηµατισµού πρωτογάλακτος είναι αυξηµένες το σιτη-
ρέσιο των προβατινών ενισχύεται µε: 

 α)  0,5-1,5 MJ ΚΕΓ/ηµέρα από την 6-4 εβδοµάδα προ του τοκετού, 

 β)  1,6-2,5 MJ ΚΕΓ/ηµέρα από την 4-2 εβδοµάδα προ του τοκετού, και 

 γ)  2,6-4,0 MJ ΚΕΓ/ηµέρα από την 2-0 εβδοµάδα προ του τοκετού. 

 Η ενίσχυση του σιτηρεσίου πραγµατοποιείται µε µίγµα γαλακτοπαραγωγής σε πο-
σότητα που καθορίζεται από το ενεργειακό του περιεχόµενο. 

 Αν η θρεπτική κατάσταση των προβατινών κατά την οχεία είναι κατώτερη της επι-
θυµητής (ΘΚ<2,5) ή οι προβατίνες βρίσκονται στον πρώτο ή δεύτερο κύκλο αναπαρα-
γωγής το σιτηρέσιό τους ενισχύεται µε χονδροειδείς ή συµπυκνωµένες ζωοτροφές σε 
ποσότητα που διασφαλίζει τη βελτίωση της θρεπτικής κατάστασης µέχρι τον τοκετό 
(ΘΚ≥3,0) ή την ανάπτυξη του σωµατικού τους βάρους κατά τον επιθυµητό βαθµό (50-
100 g/ηµέρα) αντίστοιχα. Η ενίσχυση του σιτηρεσίου πραγµατοποιείται κατά τη δεύτε-
ρη και τρίτη φάση της κυοφορίας για να µην διαταραχθεί η οµαλή εγκατάσταση των 
εµβρύων και η εξέλιξη της κυοφορίας. 

 Σφάλµατα διατροφής κατά την τελευταία φάση της κυοφορίας µπορούν να οδηγή-
σουν στην εκδήλωση µεταβολικών νόσων, συνηθέστερη των οποίων είναι η τοξιναιµία 
εγκυµοσύνης. Τοξιναιµία εγκυµοσύνης (παράλυση τοκετού, ασθένεια των δίδυµων αρ-
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νιών, κέτωση) µπορεί να συµβεί όταν πολύ παχιές προβατίνες µε δύο ή τρία έµβρυα 
υποσιτίζονται κατά το τελευταίο στάδιο της εγκυµοσύνης. Καταπόνηση από καιρικές 
συνθήκες, υπερβολική ζέστη, τρέξιµο, κλπ., αυξάνει τις πιθανότητες εµφάνισης των 
περιστατικών αυτών. Τα συµπτώµατα της ασθένειας αυτής είναι: βαρυθυµία, ασταθής 
βηµατισµός, απώλεια όρασης και όρεξης, τρίξιµο δοντιών, κατάκλιση µε το κεφάλι 
γερµένο προς τη µια πλευρά του σώµατος και θάνατος µέσα σε 2-5 ηµέρες. Το καλύτε-
ρο προληπτικό µέτρο είναι η προοδευτική αύξηση της χορηγούµενης τροφής από την 
6η εβδοµάδα πριν τον τοκετό. 

 Επίσης, κατά το τελευταίο στάδιο της κυοφορίας πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη σηµα-
σία για τον εφοδιασµό των προβατινών σε αζωτούχες ουσίες µε χαµηλό συντελεστή 
ζυµωτικότητας. Οι µη ζυµούµενες πρωτεΐνες πρέπει να ανέρχονται σε 10% και 40% 
των αζωτούχων ουσιών του σιτηρεσίου κατά την 6η και 2η προ του τοκετού εβδοµάδα 
αντίστοιχα. 

 Γενικότερα, από τα παραπάνω συνάγεται ότι η ισόρροπη διατροφή των προβατινών 
κατά την τελευταία φάση της κυοφορίας είναι ιδιαιτέρως σηµαντική διότι διασφαλίζε-
ται, πέρα από την οµαλή ανάπτυξη των εµβρύων, η κανονική διάπλαση του µαστού και 
εµπεδώνεται η έκπτυξη του δυναµικού γαλακτοπαραγωγής κατά τη γαλακτική περίοδο 
που ακολουθεί. 

 (Παπαδόπουλος (2007), Ζέρβας & συν. (2004), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

4.1.3 ∆ιατροφή κατά την περίοδο γαλακτοπαραγωγής 

 Η γαλακτική περίοδος αρχίζει από τον τοκετό και τελειώνει στην αρχή της ξηράς 
περιόδου µετά από 5-8 µήνες. Στις προβατίνες µε υψηλή γαλακτοπαραγωγή, εκτός από 
τη βοσκή, χορηγείται συµπληρωµατική τροφή (µίγµα γαλακτοπαραγωγής) σε ποσότητα 
που εξαρτάται από το ύψος της γαλακτοπαραγωγής και την ποιότητα και ποσότητα της 
βοσκούµενης χλόης. Η γαλακτική περίοδος στις προβατίνες µπορεί να διακριθεί σε δύο 
φάσεις. Η πρώτη φάση αφορά στην ανοδική της πορεία µέχρι την επίτευξη της µέγιστης 
ηµερήσιας γαλακτοπαραγωγής, ενώ η δεύτερη την φθίνουσα µέχρι τη διακοπή της. 

 Οι ανάγκες σε ενέργεια και αζωτούχες ουσίες είναι αρκετά υψηλές ιδιαίτερα κατά 
την πρώτη φάση της γαλακτοπαραγωγής. Προβατίνες µε δίδυµα αρνιά παράγουν 20-
40% περισσότερο γάλα από αυτές που έχουν ένα αρνί. Το µέγιστο της γαλακτοπαραγω-
γής συµβαίνει µετά από τρεις περίπου εβδοµάδες µετά τον τοκετό. Μετά µειώνεται 
προοδευτικά, ενώ τα αρνιά αρχίζουν να καλύπτουν ένα µέρος από τις ανάγκες τους µε 
στερεή τροφή (βοσκή ή µίγµα συµπυκνωµένων ζωοτροφών). 

 Η γαλακτοπαραγωγή κατά την πρώτη φάση εξαρτάται από παράγοντες που συνδέο-
νται είτε µε την ατοµικότητα του ζώου (γονότυπος, θρεπτική κατάσταση, πολυδυµία) 
είτε µε τις συνθήκες εκτροφής του στις οποίες κυρίαρχη θέση έχουν οι διαθέσιµοι νο-
µευτικοί πόροι. Επειδή το ύψος της γαλακτοπαραγωγής κατά τη δεύτερη φάση και η 
συνολική απόδοση σε όλη τη γαλακτική περίοδο επηρεάζεται σηµαντικά από την έκ-
πτυξη του δυναµικού της γαλακτοπαραγωγής κατά την πρώτη φάση, η τεχνική διατρο-
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φής κατά τη φάση αυτή πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτική. Ανεξάρτητα, πάντως, 
από τη φάση της γαλακτικής περιόδου η διατροφή των προβατινών πρέπει να ικανοποι-
εί τις φυσιολογικές της απαιτήσεις σε ενέργεια, πρωτεΐνες και λοιπά θρεπτικά στοιχεία 
για αυξηµένη ηµερήσια παραγωγή γάλακτος µε, κατά το δυνατόν, άριστα ποιοτικά χα-
ρακτηριστικά. 

 Οι παραπάνω λόγοι επιβάλλουν τη διαφορετική θεώρηση της διατροφής των προ-
βατινών κατά την πρώτη και δεύτερη φάση της γαλακτικής περιόδου. 

 (Παπαδόπουλος (2007), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

4.1.3.1 ∆ιατροφή κατά την πρώτη φάση της γαλακτικής περιόδου 

 Οι προβατίνες µετά τον τοκετό έχουν µία φυσιολογική ανορεξία. Η µειωµένη κατα-
νάλωση τροφής σε συνδυασµό µε τις έντονα αυξανόµενες ανάγκες της γαλακτοπαρα-
γωγής, ιδιαιτέρως σε ζώα µε υψηλές ηµερήσιες αποδόσεις, φέρουν τις προβατίνες σε 
αρνητικό ισοζύγιο ενέργειας. Τα ζώα είναι, κατόπιν τούτου, φυσικό να κινητοποιήσουν 
διαθέσιµα σωµατικά αποθέµατα λίπους και πρωτεΐνης για την ικανοποίηση των ανα-
γκών για τη γαλακτοπαραγωγή που αποτελεί πρωτεύον σύστηµα χρησιµοποίησης των 
διαθέσιµων στον οργανισµό τους θρεπτικών συστατικών. Τα διαθέσιµα σωµατικά απο-
θέµατα είναι ανάλογα της θρεπτικής κατάστασης των προβατινών κατά τον τοκετό, ενώ 
η κινητοποίησή τους επηρεάζεται σε µεγάλο βαθµό από την λαµβανόµενη ενέργεια του 
σιτηρεσίου. 

 Για την έκπτυξη του δυναµικού της γαλακτοπαραγωγής των προβατινών η διατρο-
φή τους πρέπει να βασίζεται σε σιτηρέσια τα οποία: 

 α)  Είναι υψηλού ενεργειακού περιεχοµένου για την κάλυψη των ενεργειακών ανα-
γκών συντήρησης και γαλακτοπαραγωγής. Το ενεργειακό περιεχόµενο του σιτηρεσίου 
καθορίζεται µε βάση την ηµερήσια κατανάλωση της ξηρής ουσίας. 

 β)  Περιέχουν ζωοτροφές των οποίων οι πρωτεΐνες έχουν µικρή ζυµωτικότητα και 
υψηλή περιεκτικότητα σε απαραίτητα αµινοξέα για πλήρη κάλυψη των αναγκών βιο-
σύνθεσης των πρωτεϊνών του γάλακτος. 

 γ)  Περιέχουν σε επαρκή ποσότητα και κατάλληλη αναλογία τα πλαστικά ανόργανα 
στοιχεία και είναι εµπλουτισµένα σε όλα τα απαραίτητα δυναµικά θρεπτικά στοιχεία 
(ιχνοστοιχεία-βιταµίνες). 

 δ)  Έχουν την ενδεδειγµένη υφή που καθορίζεται επαρκώς από την περιεκτικότητα 
τους σε ινώδεις ουσίες και NDF (Neutral-Detergent Fibre), για τη διασφάλιση της οµα-
λής διεξαγωγής των ζυµωτικών φαινοµένων στη µεγάλη κοιλία. 

 ε)  Καταρτίζονται µε τις επιπλέον, εκ των διαθέσιµων, ελκυστικές ζωοτροφές για 
τη  µέγιστη δυνατή κατανάλωσή τους. 

 Οι προβατίνες µετά τον τοκετό διατηρούνται µε τα νεογέννητα αρνιά τους (περίοδος 
γαλουχίας). Επιπλέον, παρέχεται σε αυτές άριστης ποιότητας χόρτο για κατανάλωση 
κατά βούληση και µίγµα συµπυκνωµένων ζωοτροφών σε περισσότερα από δύο γεύµατα 
την ηµέρα, ιδίως τις πρώτες 1-2 εβδοµάδες της γαλουχίας, σε ποσότητα που υπερβαίνει 
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την ηµερήσια γαλακτοπαραγωγή, η οποία εκτιµάται µε το βάρος των αρνιών πριν και 
µετά το θηλασµό ή µε άµελξη των προβατινών. Μετά τον απογαλακτισµό των αρνιών 
οι προβατίνες µε παραπλήσια ηµεροµηνία τοκετού, συγκροτούνται σε οµάδα η οποία 
διατρέφεται τόσο στη βοσκή, στο καλύτερο τεµάχιο, όσο και στο στάβλο. 

 (Παπαδόπουλος (2007), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

4.1.3.2 ∆ιατροφή κατά τη δεύτερη φάση της γαλακτικής περιόδου 

 Από διαιτητικής πλευράς η µετάβαση στη δεύτερη φάση της γαλακτικής περιόδου 
συµπίπτει µε το χρόνο που η προβατίνα έχει θετικό ισοζύγιο ενέργειας. Αν το θετικό 
ισοζύγιο ενέργειας λόγω αυξηµένης κατανάλωσης τροφής επέρχεται νωρίς, η δεύτερη 
φάση αρχίζει, πρακτικά, µετά την επίτευξη της µέγιστης γαλακτοπαραγωγής. 

 Στόχος της διατροφής των προβατινών στη φάση αυτή είναι: α) η µεγιστοποίηση 
της αµελγόµενης ποσότητας γάλακτος, β) η ανάκτηση σωµατικών απωλειών για γαλα-
κτοπαραγωγή της πρώτης φάσης, γ) η βελτίωση της θρεπτικής τους κατάστασης για την 
µεγιστοποίηση της αναπαραγωγικής απόδοσής τους (γονιµότητα-πολυδυµία) κατά την 
επικείµενη αναπαραγωγική περίοδο, και δ) η πρόληψη της υπερπάχυνσης των προβατι-
νών µε µικρή γαλακτοπαραγωγή. 

 Επειδή η διατροφή των προβατινών είναι οµαδική και βασίζεται στη µέση γαλακτο-
παραγωγή του ποιµνίου, η ταυτόχρονη ικανοποίηση των παραπάνω στόχων δεν είναι 
εφικτή λόγω ατοµικής διαφοροποίησης των ζώων ως προς το ύψος της γαλακτοπαρα-
γωγής. Είναι, κατόπιν τούτου, πιθανόν οι υψηλής γαλακτοπαραγωγής προβατίνες να 
διατρέφονται ελλιπώς, ενώ οι µικρής γαλακτοπαραγωγής να παχύνονται. Αν οι συνθή-
κες αυτές συνεχιστούν, η µείωση της παραγωγικότητας του ποιµνίου είναι αναµενόµενη 
λόγω µείωσης είτε της µέσης γαλακτοπαραγωγής είτε της γονιµότητας και πολυδυµίας 
των προβατινών. Για αποφυγή των παραπάνω τυχόν δυσµενών επιπτώσεων ενδείκνυται 
ο διαχωρισµός των προβατινών του ποιµνίου σε δύο τουλάχιστον οµάδες, µε βάση την 
απόδοσή τους σε γάλα που εκτιµάται µε την άµελξη των ζώων. Οι οµάδες διατρέφονται 
µε διαφορετικό επίπεδο διατροφής που βασίζεται στη µέση απόδοση της οµάδας. 

 Αν εκτιµηθεί ότι µε τη βόσκηση ικανοποιούνται οι ενεργειακές ανάγκες των προβα-
τινών, το συµπληρωµατικό σιτηρέσιο έχει ως στόχο την εξισορρόπηση του όλου σιτη-
ρεσίου σε όλα τα θρεπτικά στοιχεία και όχι στην αύξηση της κατανάλωσης τροφής. Το 
συµπληρωµατικό, δηλαδή, σιτηρέσιο καταρτίζεται µε βάση τα ποιοτικά χαρακτηριστι-
κά της χλόης. Αν η χλόη είναι ώριµη (πλούσια σε ινώδεις ουσίες και πτωχή σε αζωτού-
χες ουσίες) το συµπληρωµατικό σιτηρέσιο πρέπει να είναι πλούσιο σε ενέργεια και εν-
δεχοµένως σε πρωτεΐνες µε µικρή ζυµωτικότητα. Σε περίπτωση, αντιθέτως, που η χλόη 
είναι νεαρή, οπότε η περιεκτικότητά της σε ινώδεις ουσίες είναι χαµηλή ενώ σε αζω-
τούχες ουσίες υψηλή, υπάρχει κίνδυνος διαταραχών πέψεως και µεταβολισµού που ε-
πηρεάζουν δυσµενώς την υγεία και τις αποδόσεις των ζώων. 

 Σε περιόδους που υπάρχει αδυναµία βόσκησης των προβατινών, είτε διότι δεν υ-
πάρχει διαθέσιµη βοσκή, είτε λόγω δυσµενών καιρικών συνθηκών, είτε, τέλος, η προ-
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βατοτροφική εκµετάλλευση είναι ενσταβλισµένης µορφής, οι προβατίνες διατρέφονται 
στο στάβλο µε χονδροειδείς (ενσίρωµα, χόρτο, σανοί) και συµπυκνωµένες ζωοτροφές. 

 Ο χρησιµοποιούµενος για τη διατροφή των προβατινών σανός πρέπει να είναι αρί-
στης ποιότητας για να καταστεί δυνατή η κατανάλωσή του. Αν ο σανός ή το χόρτο είναι 
πλούσιο σε ινώδεις ουσίες, στις οποίες συµµετέχει σε µεγάλη αναλογία η λιγνίνη, η κα-
τανάλωσή του µειώνεται, οπότε απαιτείται αυξηµένη χορήγηση συµπυκνωµένων τρο-
φών µε πιθανό επακόλουθο την εκδήλωση πεπτικών διαταραχών (οξέωση, κλπ.) στα 
ζώα. Όταν το χόρτο δεν είναι της επιθυµητής ποιότητας, η κατανάλωση του απολύτως 
αναγκαίου, για φυσιολογικούς σκοπούς, ποσού, επιτυγχάνεται είτε µε λεπτό τεµαχισµό 
του είτε µε πλούσια παροχή, οπότε τα ζώα επιλέγουν τα καλύτερη µέρη (φύλλα, λεπτά 
στελέχη) για κατανάλωση µε επακόλουθο, όµως, αυξηµένο ποσοστό σπατάλης. 

 Στις καλά οργανωµένες, εντατικού συστήµατος, προβατοτροφικές εκµεταλλεύσεις, 
στις οποίες επιδιώκεται η µείωση των εργατικών και η βελτίωση των συνθηκών εργα-
σίας µε χρησιµοποίηση µηχανικών µέσων, διερευνάται η εφαρµογή, για τη διατροφή 
των ζώων, του συστήµατος του ολικού, υπό µορφή µίγµατος των χονδροειδών και συ-
µπυκνωµένων ζωοτροφών, σιτηρεσίου (TMR = Total Mixed Rations), το οποίο βρίσκει 
εφαρµογή στη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφία. Το σύστηµα, που απαιτεί την ύπαρξη 
κατάλληλου αυτοκινούµενου µηχανήµατος το οποίο αλέθει και αναµιγνύει τις ζωοτρο-
φές, είναι απλό. Το σιτηρέσιο µπορεί να είναι ενιαίο όταν οι προβατίνες διατηρούνται 
αποκλειστικά στο στάβλο, ή συµπληρωµατικό εάν οι προβατίνες καλύπτουν µέρος των 
ηµερήσιων αναγκών τους µε τη βόσκηση, οπότε θα πρέπει να έχει συµπληρωµατική της 
χλόης σύσταση. Το µίγµα-σιτηρέσιο παρέχεται για κατανάλωση κατά µερίδες (πριν και 
µετά την επιστροφή των προβατινών από τη βοσκή) ή κατά βούληση όταν η διατήρηση 
των ζώων έχει πλήρως ενσταβλισµένη µορφή. 

 (Παπαδόπουλος (2007), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

4.1.4 ∆ιατροφή κατά την ξηρά περίοδο 

 Στα πρόβατα, η ξηρά περίοδος αρχίζει περίπου τέλη Ιουνίου µε τέλη Ιουλίου, καθό-
σον τότε διακόπτεται η άµελξή τους, και µάλιστα πριν ακόµα εισέλθουν στο τελευταίο 
τρίτο της κυοφορίας τους όπου τα ζώα πέραν των αναγκών συντήρησης έχουν και ανά-
γκες κυοφορίας. Κατά την ξηρά περίοδο οι ανάγκες των προβατινών είναι παραπλήσιες 
µε τις ανάγκες συντήρησης. Μάλιστα, ένα µεγάλο ποσοστό προβάτων κατά τους µήνες 
Ιούλιο έως Σεπτέµβριο έχει µόνο ανάγκες συντήρησης τις οποίες καλύπτουν µε τη βο-
σκή, µε υπολείµµατα σιτηρών (καλαµιές) ή και άλλων καλλιεργειών (αµπελιών, βαµ-
βακιών, περιβολιών, κ.λπ.), ενώ παράλληλα συµπληρώνουν και βάρος που τυχόν έχα-
σαν κατά τη γαλακτική περίοδο. Η σωµατική τους κατάσταση κατά τη θερινή περίοδο 
είναι συνήθως ικανοποιητική. 

 Το φθινόπωρο, που εισέρχονται στο τελευταίο τρίτο της κυοφορίας και δεν υπάρχει 
σχεδόν τίποτα για βόσκηση, χορηγείται στις προβατίνες συµπληρωµατική τροφή απο-
τελούµενη από ΧΖ (χόρτο µηδικής, χόρτο λειµώνων, άχυρο, κ.λπ.) και ΣΖ. 
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 Οι προβατίνες που δεν συνέλαβαν (στέρφες) έχουν ανάγκες συντήρησης και όταν 
είναι πολύ παχιές τους δίνεται λιγότερη τροφή, για να αδυνατίσουν, αφού το υπερβολι-
κό πάχος είναι σε βάρος της γονιµότητας. 

 (Ζέρβας & συν. (2004), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

4.2 ∆ιατροφή αναπτυσσόµενων αρνιών 

 Κατά τις πρώτες δέκα ηµέρες από τη γέννησή τους, τα αρνιά συµπεριφέρονται ως 
µονογαστρικά ζώα, αλλά στη συνέχεια, λόγω πρόσληψης στερεάς τροφής, εξελίσσονται 
προοδευτικά σε µηρυκαστικά. Η διαφοροποίηση αρχίζει από την 21η ηµέρα και στην 
ηλικία των 5-6 εβδοµάδων µπορούν να διατρέφονται κανονικά µε χονδροειδείς και συ-
µπυκνωµένες ζωοτροφές, έχοντας αναπτύξει τους προστοµάχους τους όπως και τα ενή-
λικα ζώα. Όταν, όµως, διατρέφονται αποκλειστικά µε γάλα, ανακόπτεται η εξέλιξη του 
βλεννογόνου της µεγάλης κοιλίας και διατηρούν τα αρχικά χαρακτηριστικά των προ-
στοµάχων καθ’ όλη τη διάρκεια της διατροφής τους µε γάλα. 

 Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι: α) είναι δυνατή η επιβράδυνση ή η επιτάχυν-
ση της ανατοµο-φυσιολογικής εξέλιξης των προστοµάχων µε την κατάλληλη διαιτητική 
αγωγή, και β) ότι ο απογαλακτισµός των αρνιών πριν από την 28η ηµέρα δεν είναι από-
λυτα ασφαλής, γιατί η παραγωγή ενζύµων που υδρολύουν πρωτεΐνες που δεν προέρχο-
νται από το γάλα, καθώς και των ενζύµων µαλτάση και αµυλάση, δεν πραγµατοποιείται 
σε ικανοποιητικό βαθµό πριν την ηλικίας των 21-28 ηµερών. 

 (Ζέρβας & συν. (2004)) 

 

4.2.1 ∆ιατροφή θηλαζόντων αρνιών 

 Το πρωτόγαλα είναι πλούσιο σε ανοσοσφαιρίνες και πρέπει να καταναλώνεται από 
το αρνί αµέσως µετά τη γέννησή του για να αποκτήσει παθητική ανοσία. Το πρωτόγαλα 
είναι πλουσιότερο από το γάλα σε πρωτεΐνες, βιταµίνες Α και D, λακτόζη και ανόργανα 
στοιχεία. Εάν το πρωτόγαλα είναι υπερβολικά παχύρευστο πρέπει να αµελχθεί µε το 
χέρι. 

 Η ελάχιστη ποσότητα πρωτογάλακτος που πρέπει να καταναλωθεί από το αρνί τις 
12 πρώτες ώρες από τη γέννησή του, για να αποκτηθεί επαρκής παθητική ανοσία, είναι 
8-10 g/kg ΣΒ αυτού. Η κατανάλωση, όµως, 200 g πρωτογάλακτος, κατανεµηµένων σε 4 
γεύµατα, εξασφαλίζει επαρκέστερη ανοσία. 

 Αν µια προβατίνα έχει δύο αρνιά και αρκετό γάλα να τα θρέψει τότε αφήνουµε και 
τα δύο αρνιά να θηλάζουν την προβατίνα κανονικά. Αν το γάλα δεν είναι αρκετό τότε 
το ένα αρνί µπορεί να θηλάζει το περίσσευµα από µια άλλη προβατίνα ή αποχωρίζεται 
από τη µητέρα του σε ηλικία 2-3 ηµερών και ανατρέφεται µε τεχνητό γάλα (ρόφηµα 
σκόνης γάλακτος), όπως και τα ορφανά και τα υπεράριθµα αρνιά. 

 Ο θηλασµός των αρνιών γίνεται φυσικά ή τεχνητά και διαρκεί από 4-8 εβδοµάδες 
(βραχύς θηλασµός) έως 4-5 µήνες (παρατεταµένος θηλασµός). 
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 Ο παρατεταµένος θηλασµός εφαρµόζεται στις κρεοπαραγωγικές φυλές, όπου οι 
αµνοί παραµένουν από τη γέννησή τους µε τις µητέρες τους, τις οποίες θηλάζουν ελεύ-
θερα καθ' όλη τη διάρκεια της γαλακτικής περιόδου (οι προβατίνες αυτές δεν αµέλγο-
νται). Στη χώρα µας, που δεν εκτρέφονται κρεοπαραγωγικές φυλές προβάτων, το σύ-
στηµα αυτό δεν έχει εφαρµογή. 

 Ο βραχύς θηλασµός στα µεν εκτατικώς εκτρεφόµενα πρόβατα γίνεται φυσικά και 
διαρκεί περίπου δύο µήνες, στα δε εντατικά εκτρεφόµενα και βελτιωµένα πρόβατα συ-
νήθως τεχνητά και διαρκεί 28-35 ηµέρες. 

 Στα προοριζόµενα για σφαγή αρνιά εφαρµόζεται συνήθως φυσικός θηλασµός, 
διάρκειας 4-5 εβδοµάδων, τα οποία θηλάζουν ελεύθερα µόνο κατά τις πρώτες 3-5 ηµέ-
ρες µετά τον τοκετό και στη συνέχεια χωρίζονται από τις µητέρες τους και αφήνονται 
να θηλάσουν δύο φορές ηµερησίως. Η διάρκεια κάθε θηλασµού στην περίπτωση αυτή 
ρυθµίζεται ανάλογα µε τη γαλακτοπαραγωγή των µητέρων και του επιζητούµενου ρυθ-
µού ανάπτυξης των αµνών. 

 Κατά τον τεχνητό θηλασµό τα αρνιά αποχωρίζονται από τις µητέρες τους µετά το 
θηλασµό του πρωτογάλακτος και αφήνονται νηστικά για 6-12 ώρες, για να αναγκα-

στούν, λόγω πείνας, να δεχθούν τον τεχνητό 
θηλασµό. Η διάρκεια παραµονής των αρνιών 
µε τις µητέρες τους ποικίλλει από 12 ώρες 
µέχρι 3 ηµέρες. Όσο µικρότερο, όµως, είναι 
αυτό το διάστηµα τόσο ευκολότερα συνηθί-
ζουν τον τεχνητό θηλασµό. 

 Η διατροφή κατά τον τεχνητό θηλασµό 
γίνεται µε ρόφηµα συνθετικού γάλακτος, το 
οποίο παρασκευάζεται µε σκόνη άπαχου γά-
λακτος, καζεΐνη, υδρολυµένη πρωτεΐνη ι-

χθύων ή σόγιας, φυτικά έλαια και µικρές ποσότητες ζωικού λίπους. ∆ε συνιστάται η 
χρήση σάκχαρης, αµύλου ούτε και Cu. Η χορήγηση γίνεται προς κατανάλωση κατά 
βούληση σε θερµοκρασία των 4-10 °C ή κατά µερίδες σε θερµοκρασία 35-39 °C, ατο-

µικά ή οµαδικά µε χρήση θηλά-
στρων (Εικόνα 5.1). Για τον τε-
χνητό θηλασµό υπάρχουν και 
αυτόµατες ή ηµιαυτόµατες συ-
σκευές παρασκευής και παροχής 
του ροφήµατος (Εικόνα 5.2). 

 Στα θηλάζοντα, µε φυσικό ή 
τεχνητό θηλασµό, αρνιά από τη 
δεύτερη εβδοµάδα της ηλικίας 
τους χορηγείται καλής ποιότη-
τας χόρτο και µίγµα από αλε-
σµένους δηµητριακούς καρπούς 

Εικόνα 4.1  Κάδος τεχνητού θηλασµού 
αρνιών. 

Εικόνα 4.2  Αυτόµατη µηχανή τεχνητού θηλασµού 
αρνιών. 
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και σογιάλευρο για ελεύθερη κατανάλωση. Τα αρνιά αρχίζουν να τρώνε το µίγµα και το 
χόρτο σε προοδευτικά µεγαλύτερες ποσότητες και αναπτύσσονται µε αρκετά γρήγορο 
ρυθµό. Το µίγµα που δίνεται στα αρνιά πρέπει να είναι ελκυστικό και είναι προτιµότερο 
να δίνεται σε σύµπηκτα διότι καταναλώνονται σε µεγαλύτερη ποσότητα. Στα σύµπηκτα 
µπορεί να ενσωµατωθεί και σανός µηδικής µέχρι 30%. 

 Ο απογαλακτισµός των αρνιών γίνεται συνήθως σε ηλικία 6-8 εβδοµάδων, και µά-
λιστα, είτε προοδευτικά µε µείωση της χορηγούµενης ποσότητας ροφήµατος κατά την 
τελευταία εβδοµάδα, είτε απότοµα µέσα σε µια ή δύο ηµέρες. Ο απογαλακτισµός δεν 
προκαλεί µείωση του ρυθµού ανάπτυξης εφόσον τα αρνιά καταναλώνουν πάνω από 250 
g συµπυκνωµένων ζωοτροφών ηµερησίως. 

 (Ζέρβας & συν. (2004), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

4.2.2 ∆ιατροφή αρνιών µετά τον απογαλακτισµό 

 Τα αρνιά, εφόσον προορίζονται για αναπαραγωγή, διατρέφονται µετά τον απογαλα-
κτισµό τους µε στόχο όπως κατά την ηλικία της πρώτης χρησιµοποίησης για αναπαρα-
γωγή (τουλάχιστον 7 µηνών) να έχουν το 65-75% του τελικού τους βάρους. Ο στόχος 
αυτός πραγµατοποιείται, ανάλογα µε την περίπτωση, µε ηµερήσιο ρυθµό ανάπτυξης 50-
200 g και συνεπώς απαιτεί συντηρητική διατροφή (Πίνακας 4.6). 

 Η διατροφή των ζώων αυτών γίνεται είτε στη βοσκή, µε συµπληρωµατική χορήγη-
ση ΣΖ εφόσον κρίνεται σκόπιµο, είτε στο στάβλο µε χορήγηση ΧΖ και µίγµατος ΣΖ. Το 
µίγµα αυτό εξισορροπείται ως προς τα ανόργανα στοιχεία, χωρίς προσθήκη Cu. Ανάλο-
γα µε το βάρος του αρνιού και του ρυθµού ανάπτυξης που επιζητείται, η ποσότητα του 
χορηγούµενου µίγµατος κυµαίνεται από 100 έως 700 g ηµερησίως. 

 Η διατροφή αυτή συνεχίζεται µέχρις ότου τα ζώα εισέλθουν στον 4o µήνα της κυο-
φορίας, αλλά µε περιορισµό της χορηγούµενης ποσότητας. Από τον 4o µήνα της κυο-
φορίας και µετά διατρέφονται όπως οι υπόλοιπες κυοφορούσες προβατίνες. 

 Κατά την κατάρτιση των σιτηρεσίων των απογαλακτισθέντων αρνιών, και ιδίως ό-
ταν χορηγούνται αυξηµένες ποσότητες ΣΖ, πρέπει να δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
σχέση Ca:Ρ. Όταν στο σιτηρέσιο η σχέση αυτή είναι στενή, σχηµατίζονται ουρόλιθοι 
από σύµπλοκα φωσφορικά άλατα του Ca και Mg και εκδηλώνεται η ουρολιθίαση. Η 
ουρολιθίαση εκδηλώνεται συνήθως σε εντατικά παχυνόµενα αρνιά, ηλικίας 3-6 µηνών, 
2-4 εβδοµάδες από την έναρξη της πάχυνσης. Για πρόληψη της ουρολιθίασης αποφεύ-
γεται η υπερβολική πρόσληψη Ρ από το ζώο µε την τροφή και συνιστάται η διεύρυνση 
της σχέσης Ca:Ρ (>2:1). 

 Τέλος, η εvτεροτοξιναιµία είναι νόσος, η οποία σχετίζεται µε τη διατροφή και 
προκαλεί ξαφνικό θάνατο στα πρόβατα από µία τοξίνη που παράγεται από το βακτήριο 
Clostridium perfringens τύπου D. Ο µικροοργανισµός αυτός βρίσκεται διαδεδοµένος 
στη φύση και ανευρίσκεται στη βοσκή, την κόπρο και τον πεπτικό σωλήνα των υγιών 
προβάτων. Κάτω από συνθήκες υψηλής κατανάλωσης υδατανθράκων (πολλοί δηµητρι-
ακοί καρποί, υψηλή κατανάλωση γάλακτος) το αναφερθέν βακτήριο πολλαπλασιάζεται 
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γρήγορα και παράγει τοξίνη, η οποία επηρεάζει θηλάζοντα ή παχυνόµενα αρνιά και 
προβατίνες που καταναλώνουν πολλούς δηµητριακούς καρπούς. Η εκδήλωση της νό-
σου προλαµβάνεται στις κυοφορούσες προβατίνες µε εµβολιασµό (2-4 εβδοµάδες πριν 
τον τοκετό) και στα αρνιά µε δύο εµβολιασµούς που απέχουν µεταξύ τους 10 ηµέρες. 

 (Ζέρβας & συν. (2004), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

4.2.3 ∆ιατροφή παχυνόµενων αρνιών 

 Η πάχυνση των αρνιών στη χώρα µας δεν έχει διαδοθεί, γιατί το µεγαλύτερο ποσο-
στό των αρνιών σφάζεται σε µικρή ηλικία (4-8 εβδοµάδων) και µικρό βάρος (8-20 kg), 
επειδή το καταναλωτικό κοινό προτιµά τα αρνιά γάλακτος µικρού βάρους, αλλά και 
επειδή ο προβατοτρόφος θεωρεί επικερδέστερη την άµελξη του ζώου και την πώληση 
του γάλακτος αντί της µετατροπής του σε κρέας. Πάχυνση γίνεται µόνο στα αρνιά εκεί-
να που δεν µπορούν, λόγω υπερπροσφοράς, να πουληθούν ως αρνιά γάλακτος. 

 Υπάρχουν πολλές µέθοδοι πάχυνσης αρνιών που µπορούν να διακριθούν σε τρεις 
κατηγορίες. Η πρώτη στηρίζεται στην ελεύθερη (κατά βούληση) διατροφή των αρνιών, 
η δεύτερη στην κατά γεύµατα διατροφή και η τρίτη στην πάχυνση σε βοσκή. 

 Η πρώτη µέθοδος φαίνεται η πιο καλή και συµφέρουσα γιατί τα εργατικά είναι λίγα 
και η διατροφή µε σύµπηκτα µπορεί να αποτελείται από 100% σανό µηδικής ή από σα-
νό µηδικής και δηµητριακούς καρπούς σε διάφορα ποσοστά. Είναι προτιµότερο ο σα-
νός να δίνεται σε σύµπηκτα διότι τα αρνιά µπορούν να καταναλώσουν πολύ µεγαλύτε-
ρη ποσότητα. 

 Κατά τη δεύτερη µέθοδο στα αρνιά χορηγείται τροφή µε το χέρι µία ή καλύτερα δύο 
φορές την ηµέρα. Εφαρµόζεται συνήθως όταν υπάρχει ενσίρωµα αραβοσίτου που είναι 
φτωχό σε αζωτούχες ουσίες και ασβέστιο. 

 Η βοσκή είναι ο συνηθέστερος τρόπος διατροφής των αρνιών και µπορεί να καλύ-
ψει τις ανάγκες τους όλη την περίοδο της πάχυνσης εφόσον η θρεπτική της αξία είναι 
καλή. Η βοσκή πρέπει να αποτελείται από µίγµα ψυχανθών και αγρωστωδών γιατί τα 
ψυχανθή µόνα τους προκαλούν µετεωρισµό (τυµπανισµό). 

 Πάχυνση αρνιών, όµως, µπορεί να γίνει µε χορήγηση γάλακτος καθ' όλη τη διάρ-
κεια της πάχυνσης, που αποβλέπει στην παραγωγή σφαγίου µε λευκορόδινη σάρκα και 
λογική εναπόθεση λευκού περινεφρικού και ενδοκοιλιακού λίπους. Το είδος αυτό πά-
χυνσης είναι κατάλληλο για γαλακτοπαραγωγικές φυλές και αποβλέπει στην αντικατά-
σταση της παραδοσιακής παραγωγής αρνιού γάλακτος µικρού βάρους από σφάγιο που 
διατηρεί τις επιζητούµενες ιδιότητες, αλλά έχει µεγαλύτερο βάρος. Σύµφωνα µε τη µέ-
θοδο αυτή, τα αρνιά, αφού θηλάσουν το πρωτόγαλα τις 3-4 πρώτες ηµέρες της ζωής 
τους, διατρέφονται (µετά από 12ωρη νηστεία), ακολούθως, είτε αποκλειστικά µε φυσι-
κό ή τεχνητό θηλασµό κατά βούληση, είτε µε τεχνητό θηλασµό και συµπληρωµατική 
τροφή που παρέχονται σε προκαθορισµένες ποσότητες για περιορισµό εναπόθεσης σω-
µατικού λίπους. 

 (Ζέρβας & συν. (2004), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 
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4.2.4 ∆ιατροφή αρνιών αντικατάστασης 

 Οι ανάγκες των αρνιών αντικατάστασης, µετά τον απογαλακτισµό τους εξαρτώνται 
από την ηλικία τους και την ηλικία που θα χρησιµοποιηθούν για αναπαραγωγή. Αν οι 
αµνάδες γεννήσουν για πρώτη φορά σε ηλικία 12-14 µηνών τότε πρέπει να διατραφούν 
εντατικά, όπως τα αρνιά πάχυνσης. Αν η διατροφή είναι λιγότερο εντατική, τότε αυτό 
είναι σε βάρος της ανάπτυξης και της γονιµότητας των αµνάδων. 

 Είναι καλύτερα να χρησιµοποιηθούν οι αµνάδες όσο το δυνατό νωρίτερα, γιατί: α) η 
παραγωγική τους ζωή είναι µεγαλύτερη, β) η παραγωγή τους είναι αυξηµένη κατά 15-
20%, γ) είναι καλύτερες µητέρες, δ) έχουν αυξηµένη πολυδυµία, συγκριτικά µε τις α-
µνάδες που γεννούν για πρώτη φορά σε ηλικία 18-24 µηνών. 

 Αν οι αµνάδες αφεθούν κάτω από εκτατικές συνθήκες βόσκησης δεν θα αναπτυ-
χθούν αρκετά για να µπορέσουν να χρησιµοποιηθούν νωρίς για αναπαραγωγή. Αν στις 
αµνάδες αυτές, παράλληλα µε τη βοσκή, χορηγηθεί µίγµα συµπυκνωµένων ζωοτροφών, 
τότε η ανάπτυξη τους γίνεται µε κανονικό ρυθµό. 

 (Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

4.3 ∆ιατροφή κριαριών 

 Τα κριάρια έχουν ανάγκες συντήρησης καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και όχι µόνο 
τις 30-45 ηµέρες πριν από την περίοδο των επιβάσεων. Κατά την περίοδο αυτή πρέπει 
να αυξήσουν το βάρος τους κατά 200-250 g την ηµέρα. Αυτό µπορεί να γίνει µε χορή-
γηση συµπληρωµατικής τροφής που αποτελείται για παράδειγµα από χόρτο καλής 
ποιότητας (65%) και δηµητριακούς καρπούς (35%). Το σιτηρέσιο αυτό πρέπει να συνε-
χιστεί και κατά την περίοδο των επιβάσεων, αν και η όρεξη των κριαριών µειώνεται 
πολύ κατά την περίοδο αυτή. 

 Γενικά, οι κριοί παρουσιάζουν αυξηµένες ανάγκες µόνο κατά την περίοδο των επι-
βάσεων. Κατά το υπόλοιπο διάστηµα του έτους διατρέφονται µε σιτηρέσια συντήρησης 
και µε τις ίδιες ζωοτροφές, όπως και οι προβατίνες. Οι ανάγκες συντήρησης των κριών 
είναι κατά 10% αυξηµένες σε σχέση µε τις αντίστοιχες των προβατινών εκτός περιόδου 
επιβάσεων, ενώ κατά την περίοδο των επιβάσεων είναι αυξηµένες κατά 15%. 

 Κατά την περίοδο των επιβάσεων, η κάλυψη των πρόσθετων αναγκών των κριών 
γίνεται µε χορήγηση µίγµατος ΣΖ (θρεπτικής αξίας 7-7,5 Mj ΚΕΓ και περιεκτικότητας 
σε ΟΑ 200-240 g ανά κιλό µίγµατος, αντιστοίχως) σε ποσότητα 250-500 g/ηµέρα. Το 
µίγµα αυτό συνεχίζεται να χορηγείται στους κριούς και για 2-3 εβδοµάδες µετά το πέ-
ρας των επιβάσεων προς επανάκτηση της κανονικής τους σωµατικής κατάστασης. 

 Ιδιαίτερη προσοχή απαιτεί η εξισορρόπηση των σιτηρεσίων των κριών ως προς το 
Ca και τον P. Σιτηρέσια πλούσια σε φώσφορο µπορούν να προκαλέσουν σχηµατισµό 
ουρολίθων και εκδήλωση ουρολιθίασης. Επίσης, στους κριούς, αποφεύγεται η χορήγη-
ση χόρτου µηδικής καθώς και όλες οι πλούσιες σε φυτοοιστρογόνα ζωοτροφές. 

 (Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Ζέρβας & συν. (2004)). 
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4.4 Προγραµµατισµός βόσκησης προβατινών 

 Επειδή η διατροφή των προβάτων, κατά κανόνα, βασίζεται στη βόσκηση, είναι ανα-
γκαίο να γνωρίζουµε το βαθµό κατά τον οποίο δύναται να συµµετάσχει η βοσκή κάθε 
τόπου στην κάλυψη των ετήσιων ή και εποχικών αναγκών των ζώων σε ενέργεια και 
λοιπά θρεπτικά στοιχεία. Για µια τέτοια εκτίµηση απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία: 

 1.  Απόδοση βοσκής (Α). Εκφράζεται σε χιλιόγραµµα χλόης ανά στρέµµα και α-
πόληψη. Εκτιµάται είτε άµεσα µε προσδιορισµό της παραγόµενης χλόης ανά µονάδα 
επιφάνειας κατά την περίοδο βοσκής µε ταυτόχρονο προσδιορισµό και της χηµικής της 
σύστασης, είτε έµµεσα από τα ζώα µέσω δεικτών ή των αποδόσεών τους. 

 2.  Αριθµός απολήψεων (Β). Εκφράζει τον αριθµό των βοσκήσεων του ίδιου τε-
µαχίου, δηλαδή πόσες φορές η συνολική διάρκεια αναπαύσεως (∆) και φορτίσεως (Γ) 
θα επαναληφθεί κανονικά. 

 3.  ∆ιάρκεια φορτίσεως (Γ). Εκφράζει το χρόνο, σε ηµέρες, που µπορούν τα ζώα 
να βόσκουν στο ίδιο τεµάχιο βοσκής, χωρίς να υποβαθµίζεται αυτό από υπερβόσκηση 
και τα ζώα να καταναλώνουν χλόη σταθερής συστάσεως που να εξασφαλίζει τη σταθε-
ρότητα των αποδόσεών τους. 

 4.  ∆ιάρκεια αναπαύσεως (∆). Είναι ο απαιτούµενος χρόνος για την αναβλάστηση 
της χλόης και την απόκτηση του κατάλληλου ύψους για την εκ νέου βόσκηση, χωρίς να 
µειώνεται η απόδοση ποσοτικά και ποιοτικά. 

 Εάν είναι γνωστά τα προηγούµενα στοιχεία είναι δυνατό να υπολογισθούν τα συ-
στατικά στοιχεία ενός προγράµµατος βόσκησης που είναι: 

 1.  Η ποσότητα της χλόης (Ε) που απαιτείται για την κατάρτιση ενός ισόρροπου 
σιτηρεσίου µε βάση τις ανάγκες του ζώου και την σύσταση της χλόης. 

 2.  Το φορτίο (Φ=Α/(Ε*(∆+Γ)) που εκφράζει των αριθµό των προβάτων τα οποία 
µπορούν να διατραφούν κανονικά, µε βάση την απόδοση της βοσκής σε χλόη και την 
διάρκεια της αναπαύσεως και φορτίσεως. 

 3.  Η αναγκαία έκταση βοσκής σε στρέµµατα (Σ1=Π/Φ ή Σ1=Π*Ε*(∆+Γ)/Α) για 
την ισόρροπη διατροφή δεδοµένου µεγέθους ποιµνίου (Π). 

 4.  Ο αριθµός τεµαχίων (Ν=(Γ+∆)/Γ) που θα διαχωριστεί η βοσκή. 

 5.  Η έκταση κάθε τεµαχίου της βοσκής (Σ2=Σ1/Ν). 

 6.  Η διάρκεια βοσκήσεως (Χ=(Γ+∆)*Β). 

 Με βάση επίσης τα συστατικά στοιχεία της βοσκής είναι δυνατόν να εκτιµηθεί: 

 1. Το µέγεθος του ποιµνίου (Π=Σ1*[Α/(Ε*(Γ+∆))]) που δύναται να διατραφεί 
ισόρροπα σε δεδοµένη έκταση βοσκής. 

 2.  Ο βαθµός συµβολής (Ε=Σ1*[Α/(Π*(Γ+∆))]) δεδοµένης έκτασης βοσκής στη 
διατροφή δεδοµένου µεγέθους ποιµνίου, δηλαδή πόση χλόη βοσκής αντιστοιχεί σε κάθε 
προβατίνα. 

 (Παπαδόπουλος (2007)). 
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4.5 Πίνακες θρεπτικών αναγκών προβάτων 

 Ακολούθως, παρουσιάζονται στους επόµενους τρεις πίνακες ανάγκες των προβάτων 
σε διάφορα θρεπτικά στοιχεία. 

 

 

Πίνακας 4.3  Ανάγκες γαλακτοπαραγωγών προβατινών (πλέον των αναγκών συ-
ντήρησης), ανά Kg παραγόµενου γάλακτος* (Ζέρβας & συν. (2004)). 

Πίνακας 4.2 Ανάγκες συντήρησης προβατινών και κριών(1) (Ζέρβας & συν. (2004)). 
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Πίνακας 4.4  Ηµερήσιες ανάγκες κυοφορίας προβατινών (πλέον των αναγκών συ-
ντήρησης), ανάλογα µε το ΣΒ και το βάρος των κυοφορούµενων αρ-
νιών (ΒΚΑ) (Ζέρβας & συν. (2004)). 

Πίνακας 4.5  Ηµερήσιες ανάγκες παχυνόµεων αρνιών (Ζέρβας & συν. (2004)). 



Γιολδάσης ∆ηµήτριος  Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής 
  επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών 

 91 

 

 

Πίνακας 4.6  Ανάγκες αναπτυσσοµένων αρνιών αναπαραγωγής(1) 

 (Ζέρβας & συν. (2004)) 





Γιολδάσης ∆ηµήτριος  Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής 
  επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών 

 93 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
 

5.1 Υγιεινή προβάτων 

 Η καλή υγιεινή κατάσταση ενός οργανισµού αποτελεί προϋπόθεση για τις αυξηµέ-
νες αποδόσεις. Κανένας οργανισµός, εάν δεν είναι υγιής και δεν διατρέφεται σωστά, 
δεν µπορεί να εκδηλώσει το γενετικό του δυναµικό. Τα άρρωστα ζώα δεν δείχνουν σχε-
δόν κανένα ενδιαφέρον για λήψη τροφής. Συνήθως στέκονται απόµερα, ή πλαγιάζουν 
και δείχνουν γενική απάθεια σε κάθε ερέθισµα του περιβάλλοντος. 

 Αυτή η κακή κατάσταση των ζώων οδηγεί στη µείωση των αποδόσεών τους. Στα 
γαλακτοπαραγωγά ζώα συνοδεύεται από σηµαντική µείωση της γαλακτοπαραγωγής, 
ενώ στα κρεοπαραγωγά ζώα, ύστερα από λίγες µέρες, εµφανίζονται έντονα σηµάδια 
µείωσης του βάρους. Για αυτό απαραίτητη είναι η προληπτική υγιεινή των ζώων και 
κατά δεύτερο λόγο, η θεραπεία των ασθενειών. 

 Στα πλαίσια της υγιεινής σε µία εκτροφή προβάτων, τόσο ο ρόλος του κτηνοτρόφου 
όσο και του ζωοτέχνη και κτηνιάτρου θα πρέπει να στοχεύουν αφενός στην πρόληψη 
και θεραπεία, αφετέρου στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήµατος των ζώων, είτε 
µέσω εµβολίων, είτε διατροφικά µέσω της βελτίωσης της διατροφής και της ενίσχυσής 
της µε βιταµίνες και ιχνοστοιχεία αλλά και µε τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
και υγιεινής (απολυµάνσεις, αποφυγή συνωστισµού, υγρασίας και ρευµάτων αέρα). 
Στον τοµέα της πρόληψης εφαρµόζονται εµβολιακά προγράµµατα κατά των σοβαρότε-
ρων λοιµωδών νοσηµάτων και αποπαρασιτισµοί για την αποφυγή των νόσων που προ-
καλούν, κυρίως, µείωση των αποδόσεων των ζώων και έχουν οικονοµικές επιπτώσεις. 

 Η υγιεινή των παραγωγικών ζώων, γενικότερα, αναφέρεται σε εκείνες τις φροντίδες 
που πρέπει δίνονται στα ζώα από τον εκτροφέα τους για την προστασία και πρόληψη 
της υγείας τους από τις δυσµενείς επιδράσεις του περιβάλλοντος. Και µάλιστα, είναι 
βασικές ενέργειες, για την απόδοση των ζώων και την οικονοµική επιτυχία της εκτρο-
φής, µιας και το ζώο ως ζωντανός οργανισµός, για να λειτουργήσει φυσιολογικά και να 
έχει καλές αποδόσεις, όπως σε κρέας, γάλα, εργασία, κλπ., απαιτεί να υπάρχουν ορι-
σµένες προϋποθέσεις. Η ανάγκη για την υγιεινή των ζώων, δηµιουργήθηκε σε µεγαλύ-
τερο βαθµό στις σηµερινές συνθήκες εντατικής εκτροφής τους σε στάβλους, µε τεχνητό 
περιβάλλον, το οποίο πολλές φορές διαφέρει σηµαντικά από το φυσιολογικό φυσικό 
περιβάλλον, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία διαφόρων προβληµάτων υγείας. 

 Οι φροντίδες για την προάσπιση της υγείας των ζώων, και κατ’ επέκταση της παρα-
γωγικότητάς τους, αναφέρονται: 

  1.  Για την προστασία των προβάτων από τις ακραίες θερµοκρασίες του περι-
βάλλοντος, την υψηλή σχετική υγρασία του αέρα, τον ήλιο και την ηλιακή ακτινοβολία, 
τον αέρα, κ.ά. 
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  2.  Για τη σωστή κατασκευή και πρέπουσα καθαριότητα των χώρων σταβλι-
σµού των προβάτων. 

  3.  Για την αντιµετώπιση προβληµάτων που παρουσιάζονται στις διάφορες λει-
τουργίες του οργανισµού των προβάτων, όπως στην αναπαραγωγή, στην ανατροφή των 
νεογέννητων, στη γαλακτοπαραγωγή. Αλλά και για την αντιµετώπιση προβληµάτων 
που παρουσιάζονται λόγω της διατροφής και της υγείας των ζώων. 

  4.  Για τις απολυµάνσεις των χώρων. 

  5.  Για την περιποίηση των προβάτων (τακτικά και σωστά). 

 (Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Ζαφράκας (2001)). 

 

5.1.1 Φροντίδες για την προστασία από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος 

 1.  Θερµοκρασία: Οι ακραίες θερµοκρασίες, (πολύ υψηλές ή πολύ χαµηλές), δηµι-
ουργούν διάφορα προβλήµατα στα ζώα, ανάλογα µε το είδος, την ηλικία τους, κ.λπ, για 
αυτό πρέπει να παίρνονται µέτρα για να αποφεύγονται αυτά τα προβλήµατα (π.χ. σω-
στός σταβλισµός, αερισµός του χώρου, προφύλαξη από το κρύο, κ.λπ.). Οι χαµηλές 
θερµοκρασίες (εντός βέβαια ανεκτών ορίων) δεν έχουν δυσµενή επίδραση στην υγεία 
των προβάτων αλλά µόνο στην παραγωγή τους. Γενικά, η θερµοκρασία του στάβλου 
πρέπει να είναι όσο το δυνατό σταθερή και σε κανονικά επίπεδα ανάλογα µε την εποχή. 
Αυτό επιτυγχάνεται µε την επαρκή µόνωση της οροφής, των τοίχων και του δαπέδου. 
Τόσο η υψηλή θερµοκρασία κατά το καλοκαίρι όσο και η πολύ χαµηλή κατά το χειµώ-
να καταπονούν τον οργανισµό των ζώων µε συνέπεια τη µείωση των αποδόσεών τους. 

  (Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Σκούφος (1998), Ζαφράκας (2001)). 

 2.  Υγρασία: Τα ζώα που βρίσκονται σε περιβάλλον µε υψηλή σχετική υγρασία του 
αέρα κινδυνεύουν είτε από θερµοπληξία (όταν η θερµοκρασία είναι υψηλή, γιατί εµπο-
δίζεται η εφίδρωση), είτε από κρυολόγηµα (όταν η θερµοκρασία είναι χαµηλή). Τα ζώα 
πρέπει να προστατεύονται από την υψηλή σχετική υγρασία του περιβάλλοντος µε διά-
φορα µέτρα (να µην εκτίθενται σε ρεύµατα, να αερίζεται ο στάβλος και να είναι στεγνό 
και καθαρό το δάπεδό του, κ.λπ.). Η υγρασία του στάβλου συσχετιζόµενη µε την θερ-
µοκρασία και τις εναλλαγές της εντός αυτού παίζει σηµαντικό ρόλο για την ενδεδειγµέ-
νη υγιεινή των εσωτερικών χώρων σταβλισµού των ζώων. 

  (Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Σκούφος (1998)). 

 3.  Ήλιος - Ηλιακή ακτινοβολία: Το φως του ήλιου, όταν ξεπερνά κάποια όρια, 
µπορεί να δηµιουργήσει προβλήµατα σε ορισµένα πρόβατα, κυρίως σε αυτά που βό-
σκουν µε πολύ ήλιο οπότε πρέπει να παίρνονται µέτρα προστασίας όπως ύπαρξη σκιάς. 

  (Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 4.  Αέρας - Αερισµός: Τα επιβλαβή συστατικά του αέρα των στάβλων είναι η αµ-
µωνία, το υδρόθειο, το διοξείδιο και µονοξείδιο του άνθρακα. Από τα επιβλαβή αέρια 
των στάβλων, η αµµωνία και το διοξείδιο του άνθρακα έχουν πρωταρχικό ρόλο. Η υ-
γεία των ζώων, γενικότερα, απαιτεί να δίνεται µεγαλύτερη σηµασία στον αερισµό και 
µικρότερη στη θερµοκρασία. 
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  Σε ανεπαρκώς αεριζόµενους στάβλους, η αµµωνία που παράγεται από την απο-
σύνθεση του ούρων αυξάνεται, ιδιαίτερα κατά τους χειµερινούς µήνες, όταν τα παρά-
θυρα παραµένουν κλειστά ή κλείνονται στο ελάχιστο δυνατό. Αποτέλεσµα αυτού, είναι 
να ερεθίζονται οι βλεννογόνοι του άνω αναπνευστικού συστήµατος, καταστρέφοντας 
τους κροσσούς στην επιφάνεια των βλεννογόνων, και να αποκρηµνίζονται τα επιφανει-
ακά κύτταρα του καλυπτήριου ή αδενικού επιθηλίου. 

  Ο εξαερισµός του στάβλου πρέπει να είναι επαρκής για την ανανέωση του α-
τµοσφαιρικού αέρα, καθώς και να έχει προβλεφθεί ο τρόπος εξαερισµού, έτσι ώστε να 
αποφεύγονται τα ρεύµατα αέρα. 

  (Σκούφος (1998), Ζαφράκας (2001)). 

 5.  Εδαφος: Σε εδάφη µε παθογόνους µικροοργανισµούς και παράσιτα, π.χ. σε ελώ-
δεις περιοχές, πρέπει να αποφεύγεται η βόσκηση ή να προηγείται εξυγίανση αυτών. 

  (Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

5.1.2 Φροντίδες για σωστό σταβλισµό 

 Τα ειδικά στοιχεία κατασκευής του στάβλου (τοποθέτηση, προσανατολισµός, µορ-
φή, διαστάσεις, κατασκευή, είδος δαπέδου, ανοίγµατα αερισµού, εσωτερική διάταξη 
χώρων, εξοπλισµός) επηρεάζουν καθοριστικά το εσωτερικό περιβάλλον του, δηλαδή το 
περιβάλλον όπου διαβιούν τα πρόβατα, άρα την υγεία και την απόδοση αυτών. Για αυτό 
πρέπει να παίρνονται όλα τα µέτρα για τη σωστή κατασκευή του στάβλου, που θα προ-
στατεύει την υγεία των ζώων. 

 Μάλιστα, η καλή θέση των σταβλικών εγκαταστάσεων είναι βασικός παράγοντας 
για την υγεία των προβάτων που θα σταβλιστούν. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να κατα-
σκευάζονται µακριά από κατοικηµένες περιοχές, σε σηµεία όπου η διακύµανση της υ-
γρασίας και η ένταση των ανέµων βρίσκονται εκτός των οριακών τιµών. Ο προσανατο-
λισµός του επιµήκους άξονα των εγκαταστάσεων προτείνεται να είναι τέτοιος ώστε να 
προστατεύονται τα πρόβατα κατά τη διάρκεια του χειµώνα από τους ψυχρούς βόρειους 
ανέµους, µε την ανοιχτή πλευρά στραµµένη προς το νότο. 

 Πέρα από τη σωστή κατασκευή του στάβλου, µεγάλη σηµασία για την διασφάλιση 
της υγείας των προβάτων έχει επίσης και η καθαριότητα αυτού. Πρέπει να γίνονται, όσο 
το δυνατόν καλύτερα, οι καθηµερινές εργασίες καθαριότητας των χώρων αυτών, όπως 
καθαριότητα του εξοπλισµού, αλλά και οι απαιτούµενες εργασίες, για την διατήρηση 
ενός καθαρού και στεγνού χώρου ανάπαυσης (π.χ. µε χρήση άχυρου ως στρωµνής, Ει-
κόνα 5.1). Η υγρή στρωµνή ανακατεµένη µε τα απόβλητα των προβάτων αποτελεί ιδα-
νικό περιβάλλον για τη διαβίωση και τον πολλαπλασιασµό των µικρόβιων, µε επακό-
λουθο την εµφάνιση ασθενειών. 

 Μετά την αποµάκρυνση των αποβλήτων από τους χώρους σταβλισµού, πρέπει να 
λαµβάνονται µέτρα, για τη σωστή διάθεσή τους, καθώς και µέτρα για την σωστή απο-
λύµανση των χώρων αυτών. Στις προβατοτροφικές εκµεταλλεύσεις, τα απόβλητα είναι 
στερεά και η διάθεσή τους γίνεται µε συγκέντρωσή τους σε κοπροσωρούς, όπου συνή-
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θως αφήνονται να «χωνέψουν» και ακολούθως διατίθενται για οργανική λίπανση των 
καλλιεργειών. 

 Γενικά, ο στάβλος πρέπει να διατηρείται όσο το δυνατό καθαρός. Ο καθαρισµός του 
πρέπει να γίνεται τακτικά, καθώς και η αλλαγή της στρωµνής. Το ακάθαρτο περιβάλλον 
στο στάβλο ευνοεί τις µολύνσεις των ζώων τόσο από κοινούς µικροοργανισµούς όσο 
και από ειδικούς, οι οποίοι προκαλούν µεταδοτικά νοσήµατα, ενώ επίσης ευνοείται η 
µόλυνση και η εξάπλωση των παρασιτώσεων, εσωτερικών και εξωτερικών. 

 Το δάπεδο του στάβλου πρέπει να είναι οµαλό, αλλά όχι ολισθηρό, και να έχει κά-
ποια κλίση για την εύκολη έξοδο των ούρων και του νερού κατά το πλύσιµο του στά-
βλου. Από τις τυχόν ανωµαλίες του δαπέδου µπορεί να προκληθούν βλάβες στα άκρα 
των ζώων από µηχανικές κακώσεις. 

 (Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Σκούφος (1998), Ζαφράκας (2001)). 

 

5.1.3 Φροντίδες για υγιεινή των λειτουργιών του προβάτου 

5.1.3.1 Υγιεινή της διατροφής 

 Η φυσιολογική διατροφή παίζει σηµαντικότατο ρόλο στη διατήρηση της υγείας του 
οργανισµού των ζώων. Το σιτηρέσιό τους πρέπει να είναι ισόρροπο, δηλαδή η περιε-
κτικότητά του σε πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, ανόργανα στοιχεία, βιταµίνες και ξηρά ου-
σία πρέπει να είναι εκείνη που ταιριάζει σε κάθε είδος και κάθε κατηγορία ζώων. Επί-
σης, το νερό, για την πόση του από τα ζώα, πρέπει να υπάρχει σε επάρκεια, να είναι κα-
θαρό και η θερµοκρασία του κατάλληλη, δροσερό το καλοκαίρι και όχι πολύ ψυχρό το 
χειµώνα. 

 Οι τροφές µπορεί να βλάψουν την υγεία του ζωικού οργανισµού, όταν είναι ελλειµ-
µατικές ποσοτικά ή ποιοτικά, δηλαδή όταν χορηγούνται σε ανεπαρκή ποσότητα ή είναι 
φτωχές σε ορισµένα συστατικά, όταν γίνεται υπερχορήγησή τους, καθώς επίσης και ό-
ταν είναι αλλοιωµένες. Από την έλλειψη διαφόρων συστατικών στο σιτηρέσιο των ζώ-

ων προκαλούνται διά-
φορες βλάβες στα όρ-
γανα ή τα συστήµατα 
του οργανισµού τους, 
οι οποίες χαρακτηρίζο-
νται ως µεταβολικά 
νοσήµατα. Οι αλλοιω-
µένες ζωοτροφές, όπως 
είναι οι µουχλιασµένες 
και οι αποσυντεθειµέ-
νες, µπορεί να προκα-
λέσουν στα ζώα δηλη-
τηριάσεις, διάρροιες, 
αποβολές στα έγκυα, 

Εικόνα 5.1  Σταβλισµός προβατινών. 
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κλπ. Ακόµη, οι ζωοτροφές πρέπει να είναι κατάλληλες για το κάθε είδος ζώου τόσο από 
την άποψη καλής πεπτικότητας όσο και από την άποψη της αποφυγής δυσµενούς επί-
δρασης στον οργανισµό του. 

 Συνεπώς, η έννοια της υγιεινής της διατροφής έχει δύο σκέλη. Το ένα αφορά στην 
υγιεινή κατάσταση των ζωοτροφών, ενώ το άλλο αφορά στην επίδραση της διατροφής 
(του σιτηρεσίου) στην υγεία του ζώου. 

 (Ζαφράκας (2001)). 

 1.  Υγιεινή κατάσταση ζωοτροφών 

  Η υγιεινή κατάσταση των ζωοτροφών εξαρτάται κυρίως από το µικροβιακό 
φορτίο (είδος και αριθµός µικροοργανισµών) που φέρουν, από το είδος και την ποσότη-
τα των ξένων προσµίξεων, καθώς και από την παρουσία µυκήτων (ή σπορίων αυτών) 
και εντόµων. 

  Οι παθογόνοι µικροοργανισµοί προσβάλλουν κυρίως τις ζωοτροφές ζωικής 
προέλευσης (κρεατάλευρα, ιχθυάλευρα) και περιλαµβάνουν τα κλωστρίδια και σαλµο-
νέλες. Τα έντοµα και τα ακάρεα προσβάλλουν κυρίως τις φυτικής προέλευσης ζωοτρο-
φές κατά την αποθήκευσή τους. Όταν οι συνθήκες αποθήκευσης των ζωοτροφών δεν 
είναι οι ενδεδειγµένες (σωστός αερισµός, σωστή θερµοκρασία και κανονική υγρασία 
χώρου και ζωοτροφών) τότε αναπτύσσονται διάφοροι µύκητες, οι οποίοι παράγουν ει-
δικές ουσίες, οι οποίες λέγονται µυκοτοξίνες (αφλατοξίνες, ωχρατοξίνες, κλπ.). 

  Μερικές ζωοτροφές, όπως για παράδειγµα οι δηµητριακοί καρποί, προσβάλλο-
νται από ορισµένους µύκητες (άνθρακες, δαυλίτες, σκωριάσεις), οι τοξίνες των οποίων 
προκαλούν δυσάρεστες έως οδυνηρές καταστάσεις στα ζώα. Για την αποφυγή προσβο-
λής των ζωοτροφών από µύκητες (κυρίως ευρώτες), γίνονται ειδικοί χειρισµοί των ζωο-
τροφών (π.χ. ψεκασµοί µε ειδικές ουσίες που δεν επηρεάζουν την υγεία των ζώων). 

  Εκτός όµως των προσβολών, υπάρχουν και ζωοτροφές που περιέχουν τοξικές 
ουσίες για την υγεία των ζώων, οι οποίες ονοµάζονται αντιδιαιτητικοί ή αντιδιατροφι-
κοί παράγοντες. Οι κυριότερες αυτές τοξικές ουσίες είναι: 

  1.  Τα αλκαλοειδή (σολανίνη των γεωµήλων, εργοταµίνη της σίκαλης, κ.ά.). 

  2.  Οι γλυκοζίτες (κυανιογόνοι του σόργου, λιναµαρίνη των τριφυλλιών, κ.ά.). 

  3.  Οι σαπωνίνες (µηδικής, σόγιας, αραχίδας). 

  4.  Οι φυτοαιµοσυγκολητίνες (σπέρµατα σόγιας). 

  5.  Οι παρεµποδιστές πρωτεασών (παρεµποδίζουν τη δράση ενζύµων). 

  6.  Οι φωτοδυναµικές ουσίες (προκαλούν δερµατίτιδες). 

  7.  Οι ταννίνες (περιέχονται στα ξυλοκέρατα, στο σόργο). 

  8.  Τα νιτρικά (χλόη βρώµης, σόργου, φύλλα τεύτλων). 

  9.  Το οξαλικό οξύ (χλόη µηδικής). 

  10.  Η γκοσυπόλη (σπέρµατα βάµβακος). 

  11. Τα φυτοοιστρογόνα (χλόη ψυχανθών). 
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  Οι τοξικές ουσίες προκαλούν διάφορα προβλήµατα υγείας στα ζώα όπως αφρώ-
δη µετεωρισµό ή τυµπανισµό (οι σαπωνίνες), µείωση των αποδόσεων, αιµόλυση, δηλη-
τηριάσεις (νιτρικά) ή ακόµα και το θάνατο (κυανιογόνοι γλυκοζίτες). 

 (Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Ζέρβας (2000), Παπαδόπουλος (2007), Ζαφράκας 
(20010, Σπάης (1997)) 

 2.  Επίδραση στην υγεία των ζώων από µη ισόρροπο σιτηρέσιο 

  Προβλήµατα υγείας όµως µπορούν να εµφανιστούν στα ζώα και από τα «κανο-
νικά» θρεπτικά συστατικά, όταν αυτά βρίσκονται σε περίσσεια ή σε έλλειψη (πενία). 

  Ενέργεια: Η έλλειψη ενέργειας στα ζώα έχει ως συνέπεια την απώλεια βάρους 
στα ενήλικα άτοµα και την καθυστέρηση της ανάπτυξης στα νεαρά, και οφείλεται, ό-
πως είναι ευνόητο, σε υποσιτισµό τους. Η υπερβολική χορήγηση ενέργειας στα ζώα 
πρέπει να αποφεύγεται, διότι παχαίνουν αρκετά µε συνέπεια να επηρεάζεται δυσµενώς 
η ορµονική τους λειτουργία και ιδιαίτερα η λειτουργία του γεννητικού συστήµατος. 

  Πρωτεΐνες: Η έλλειψη πρωτεϊνών, που οφείλεται σε υποσιτισµό, όπως και η έλ-
λειψη ενέργειας, προκαλεί οµοίως στα ενήλικα άτοµα απώλεια βάρους και στα νεαρά 
άτοµα καθυστέρηση στην ανάπτυξη. Οι αποδόσεις των ζώων µειώνονται σηµαντικότα-
τα και στα θηλυκά ζώα παρατηρούνται σοβαρές ανωµαλίες στη λειτουργία του γεννη-
τικού συστήµατος και γέννηση µικρόσωµων και ασθενικών νεογνών. Η χορήγηση πρω-
τεϊνών παραπάνω από τις πραγµατικές ανάγκες των ζώων, εκτός του ότι είναι οικονοµι-
κά ασύµφορη, πολλές φορές είναι και επιβλαβής για την υγεία τους. 

  Ανόργανα στοιχεία: Οι λειτουργίες του οργανισµού των ζώων απαιτούν την πα-
ρουσία ανοργάνων στοιχείων. Τα ζώα προµηθεύονται όλα τα απαραίτητα ανόργανα 
στοιχεία από τις ζωοτροφές. Ακόµη περισσότερο χρειάζονται τα ανόργανα στοιχεία στα 
νεαρά άτοµα για την ανάπτυξή τους και ιδιαίτερα την ανάπτυξη του σκελετού τους. Τα 
κυριότερα από τα στοιχεία αυτά είναι: Ca, P, Mg, Mn, Fe, Na, Co, K, Cl, I, S, Cu, F, Se. 
Προβλήµατα στην υγεία των ζώων προκαλεί τόσο η έλλειψη όσο και η περίσσεια ανορ-
γάνων στοιχείων στη διατροφή των ζώων. Για παράδειγµα, η έλλειψη του ασβεστίου 
στον οργανισµό των ζώων προκαλεί σοβαρότατες παθολογικές καταστάσεις, και συνή-
θως µπορεί να συνδέεται µε την αυξηµένη χορήγηση φωσφόρου, όπως σοβαρές βλάβες 
στο σκελετό των ζώων (οστεοµαλακία). Επίσης, για παράδειγµα, ο χαλκός είναι θρε-
πτικό συστατικό, η περίσσεια του οποίου προκαλεί το θάνατο στα πρόβατα (χάλκωση), 
αλλά και την εκδήλωση της νόσου, που λέγεται ενζωοτική αταξία (παράλυση αρνιών), 
όταν δεν καλύπτονται οι ανάγκες των ζώων στο στοιχείο αυτό. Οµοίως, η έλλειψη σε-
ληνίου στα αµνοερίφια προκαλεί την εκδήλωση της νόσου, που λέγεται «µυϊκή δυ-
στροφία», ενώ η περίσσεια του στοιχείου αυτού µπορεί να προκαλέσει το θάνατο. Η 
πενία του φωσφόρου και του ψευδαργύρου προκαλεί µείωση της γονιµότητας στα πε-
ρισσότερα είδη ζώων και µειωµένο ρυθµό ανάπτυξης στα νεαρά ζώα 

  Βιταµίνες: Οι βιταµίνες είναι ουσίες απαραίτητες για πολλές σηµαντικές λει-
τουργίες του οργανισµού των ζώων, όπως η λειτουργία διαφόρων οργάνων, η ανάπτυ-
ξη, η συντήρηση, η γονιµοποίηση, η διατήρηση της υγείας και της ζωής των ζώων. Σε 
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περίπτωση έλλειψής τους (Πίνακας 5.1) διαταράσσονται οι λειτουργίες αυτές και προ-
καλούνται σοβαρές βλάβες στον οργανισµό των ζώων (µέχρι και θάνατο). 

 

 

 

Πίνακας 5.1  Επίδραση έλλειψης βιταµινών στα ζώα (Ζαφράκας, 2001) 
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  Ξηρά ουσία: Για τη σωστή διατροφή των ζώων δεν απαιτείται µόνο η κανονική 
περιεκτικότητα των διαφόρων απαραίτητων συστατικών στο σιτηρέσιο αλλά και ο κα-
νονικός όγκος. Ετσι εξασφαλίζεται η πλήρωση του πεπτικού συστήµατος και η καλή 
λειτουργία του. Τον όγκο του σιτηρεσίου τον καθορίζει η περιεκτικότητά του σε ξηρά 
ουσία. Οι θρεπτικές ανάγκες των ζώων πρέπει να καλύπτονται µε ένα ορθολογικό σιτη-
ρέσιο, το οποίο να έχει και τον κατάλληλο όγκο για κάθε είδος ζώου ανάλογα µε τη χω-
ρητικότητα του πεπτικού του σωλήνα. Ο µεγάλος όγκος του σιτηρεσίου λόγω µεγάλης 
ποσότητας χονδροειδών ζωοτροφών πλούσιων σε ξηρά ουσία προκαλεί διάταση του 
πεπτικού σωλήνα µε συνέπεια τη δυσπεψία και άλλες πεπτικές διαταραχές. Αντίστρο-
φα, αν στο σιτηρέσιο υπερτερούν οι συµπυκνωµένες τροφές (οι καρποί), πάλι µπορεί να 
προκληθούν πεπτικές διαταραχές. 

  Τέλος, η επιµόλυνση της χλωρής νοµής µε γαιώδεις προσµίξεις (χώµα) ή µε πα-
ράσιτα µπορεί να προκαλέσει προβλήµατα υγείας στα βόσκοντα ζώα. Επίσης, προβλή-
µατα µπορεί να δηµιουργηθούν στα πρόβατα και από την απότοµη αλλαγή τροφής, για 
αυτό θα πρέπει να αποφεύγεται. Οποιαδήποτε αλλαγή στο σιτηρέσιο θα πρέπει να γίνε-
ται σταδιακά. 

 (Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Ζέρβας (2000), Παπαδόπουλος (2007), Ζαφράκας 
(2001), Καλαϊσάκης (1982), Ντότας, κ.συν. (2009), Κουρουσέκος, κ.συν. (2006)). 

 3.  Υγιεινή πόσιµου νερού 

  Το νερό µε το οποίο ποτίζονται τα πρόβατα πρέπει να είναι καθαρό, κανονικό 
σε άλατα, σε κατάλληλη θερµοκρασία (7-15°C), απαλλαγµένο από διάφορες επιβλαβείς 
χηµικές ουσίες (π.χ. νιτρικά, νιτρώδη), παθογόνους οργανισµούς και παράσιτα, γιατί 
διαφορετικά µπορεί να βλάψει την υγεία τους ή να προσδώσει δυσάρεστη οσµή στα 
παραγόµενα προϊόντα τους, π.χ. το γάλα. 

  Οταν το νερό προέρχεται από γεωτρήσεις και µάλιστα όχι πολύ βαθιές, οι οποίες 
γειτνιάζουν προς βόθρους, κοπροσωρούς, κλπ., µπορεί να είναι µολυσµένο από µικρο-
οργανισµούς, που πολλές φορές δηµιουργούν προβλήµατα στην υγεία των ζώων. Για να 
προλαβαίνονται σοβαρές καταστάσεις, πρέπει το νερό να εξετάζεται σε ειδικά εργα-
στήρια και να παίρνονται έγκαιρα κατάλληλα µέτρα προστασίας. 

  Νερό µε επιµολύνσεις από ιούς (αφθώδης), από βακτήρια (άνθρακας, σαλµονέ-
λα), από παράσιτα (Fasciola), καθίσταται ως φορέας παθογόνων µικροβίων και εποµέ-
νως ακατάλληλο για πόση. Επίσης, και η ύπαρξη διαφόρων οργανικών ουσιών σε αυτό 
το καθιστούν ακατάλληλο. 

  Ακόµη, η θερµοκρασία του νερού είναι ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει 
τη φυσιολογική λειτουργία του οργανισµού του προβάτου. Η θερµοκρασία του πόσιµου 
νερού των ζώων κατά το καλοκαίρι πρέπει να είναι γύρω στους 15°C, δηλαδή δροσερό, 
και το χειµώνα όχι κάτω από 5°C. Χαµηλή θερµοκρασία του νερού πόσης των ζώων, 
κοντά στους 0°C, µπορεί να προκαλέσει αποβολές ή διαταραχές στο πεπτικό τους σύ-
στηµα (διάρροιες). Λιγότερο δυσµενείς επιδράσεις υφίστανται όταν το νερό χορηγείται 
συνεχώς, µε ύπαρξη αυτόµατων ποτιστρών µπροστά στα ζώα. 
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  Γενικά, το νερό πρέπει (Εικόνα 5.2): 

  α.  Να είναι άχρωµο, διαυγές και άοσµο: Η παρουσία ξένων ουσιών «εν αιωρή-
σει» ή διαλυµένων µέσα στο νερό µπορεί να προσδώσει ιδιάζουσα οσµή, αλλά και 
χρωµατισµό. 

  β.  Να µην έχει δυσάρεστη γεύση: Οι ξένες ουσίες (εν αιωρήσει ή διαλυµένες) 
µπορεί επιπλέον να αλλοιώσουν τη γεύση. Αν και δε γνωρίζουµε µε ακρίβεια το µηχα-
νισµό γεύσης στα ζώα, εν τούτοις δεν πρέπει να πικρίζει, γιατί αυτό σηµαίνει ότι περιέ-
χει µεγάλη ποσότητα αλάτων, π.χ. χλωριούχου ή θειϊκού µαγνησίου ή νατρίου, κ.λπ. Αν 
είναι αλµυρό, σηµαίνει ότι περιέχει µεγάλη ποσότητα χλωριούχου νατρίου, αν είναι 
στυφό, σηµαίνει ότι περιέχει άλατα Fe, κ.λπ. 

  γ.  Να έχει ουδέτερη ή ελαφρά όξινη ή αλκαλική αντίδραση (pΗ 6,8-7,6): Νερό 
µε pΗ κάτω από το 5,5 ή πάνω από 8,5 είναι ακατάλληλο λόγω της πρόσµειξής του µε 
ξένες ουσίες και µπορεί να επιδράσει αρνητικά στην ανάπτυξη, τη γονιµότητα και τον 
µεταβολισµό των ζώων. Το αλκαλικό ή όξινο pΗ δείχνει την ύπαρξη οργανικών ουσιών 
ή οξέων. Το pΗ επίσης µπορεί επιπλέον να επηρεάσει τη γεύση του νερού και κατά συ-
νέπεια την πρόσληψή του από τα πρόβατα. 

  δ.  Να έχει µέση σκληρότητα: ∆ηλαδή περιεκτικότητα σε αλκαλικές γαίες της 
τάξης των 180-270 ppm. 

  ε.  Να µην περιέχει µέταλλα: ∆ηλαδή σίδηρο, µαγγάνιο, µόλυβδο, αρσενικό, 
χαλκό, κ.λπ. 

  στ.  Να µην µπορεί να µεταδώσει λοιµώδη νοσήµατα: ∆ηλαδή να µην περιέχει 
παθογόνους µικροοργανισµούς ή εάν φέρει µικροοργανισµούς να είναι σε µικρό αριθ-

µό, µη παθογόνοι και να µην αυξάνεται 
ο αριθµός τους. Αυτό πρέπει να εξα-
σφαλίζεται µέχρι και τη διανοµή του 
νερού µέσα στο στάβλο. Επίσης, δεν 
πρέπει να φέρει αυγά ή προνύµφες πα-
ρασίτων, ιούς ή άλλους µικροοργανι-
σµούς. Γενικά, το καθαρό νερό δεν 
πρέπει να περιέχει κολοβακτηρίδια. Ο 
συνολικός αριθµός όλων των ειδών των 
βακτηρίων δεν πρέπει να ξεπερνά τα 
10/ml νερού στα φυσικά νερά, από 
κλειστές πηγές τα 100/ml νερού και στα 
φυσικά νερά ανοιχτών πηγών τα 300/ml 
νερού. 

 Οι ανάγκες των προβάτων σε νερό 
ανέρχονται σε 3-12 lt νερό/ζώο/ηµέρα. 

 (Στοφόρος (2005), Σκούφος (1998), 
Ζαφράκας (2001)). 

Εικόνα 5.2  (Ε.Ε.Γ.Ε., 2005). 
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5.1.3.2 Υγιεινή της αναπαραγωγής 

 Σκοπός αυτής είναι η αποφυγή µετάδοσης νοσηµάτων, λαµβάνοντας µέτρα για την 
καθαριότητα και την υγεία των ζώων που συζευγνύονται. 

 (Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

5.1.3.3 Υγιεινή των νεογέννητων 

 Πρέπει να υπάρχει καθαριότητα ζώων και περιβάλλοντος, σωστές συνθήκες στα-
βλισµού (θερµοκρασία, υγρασία, στεγνή στρωµνή), σωστή διατροφή µητέρας και νεο-
γέννητων, λήψη του πρωτογάλακτος. 

 Ανάλογα µε την ηλικία των αρνιών, διάφορα παθογόνα µπορούν να προκαλέσουν 
διάρροια. Η σοβαρότητα του προβλήµατος εξαρτάται τόσο από παράγοντες που συµ-
βάλλουν στη µόλυνση της εκτροφής (ζώα από άλλες εκτροφές, µολυσµένες τροφές, κα-
κές συνθήκες υγιεινής στο χώρο, κλπ.) όσο και από παράγοντες που επηρεάζουν το α-
µυντικό σύστηµα (ή την ευαισθησία) των αρνιών (πρώτη ανοσοποίηση, στρες από κα-
κές συνθήκες στα κτίρια, µη ορθή διατροφή, κ.ά.). 

 Το νεογέννητο όταν γεννιέται είναι πρακτικά στείρο και για να µειωθούν οι πιθανό-
τητες µόλυνσής του θα πρέπει να παίρνονται βασικά µέτρα υγιεινής στο χώρο του τοκε-
τού, στα κτίρια και στη βοσκή. Έτσι, είναι απαραίτητο να υπάρχει ειδικός χώρος τοκε-
τού ο οποίος θα πρέπει να είναι καθαρός και να έχει απoλυµανθεί. Επιπλέον, τα άρρω-
στα ζώα πρέπει να αποµονώνονται έγκαιρα, να χρησιµοποιείται στρωµνή από άφθονο 
καθαρό άχυρο, να γίνεται απολύµανση της ταΐστρας, να υπάρχει στο στάβλο επαρκής 
αερισµός και φωτισµός, σχετική υγρασία 70-75% και σωστή πυκνότητα ζώων. 

 (Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Σκούφος (1998)). 

 

5.1.3.4 Υγιεινή της γαλακτοπαραγωγής και της άµελξης 

 Για την υγιεινή του µαστού απαιτείται καθαριότητα του ζώου, του περιβάλλοντος, 
του αµελκτή και των µέσων άµελξης, καθώς και σωστό άρµεγµα (καλή εκκένωση του 
µαστού, αποφυγή τραυµατισµών). Σκοπός είναι η πρόληψη παθολογικών καταστάσεων 
του µαστού -των µαστίτιδων. 

 Για να εξασφαλιστεί όσο είναι δυνατόν η παραγωγή υγιεινού γάλακτος πρέπει να 
γίνεται αυστηρός έλεγχος της υγείας των ζώων και του προσωπικού (αµελκτών), η ε-
κτροφή να διαθέτει τις αναγκαίες εγκαταστάσεις και κατάλληλο εξοπλισµό (µε σωστή 
συντήρηση) και να εφαρµόζονται τα απαραίτητα µέτρα υγιεινής κατά το άρµεγµα. 

 Όταν νέα ζώα εισέρχονται σε µια εκτροφή είναι σηµαντικό να γίνεται αυστηρός έ-
λεγχός τους, αναφορικά µε τις συνήθεις ασθένειες των περιοχών από όπου προέρχονται. 
Επίσης, θα πρέπει να παρεµποδίζεται η ανεξέλεγκτη είσοδος ζώων στην εκτροφή. Κάθε 
είδος ζώου µπορεί να συµβάλλει στη µεταφορά νοσήµατος. Ακόµη και άνθρωποι και 



Γιολδάσης ∆ηµήτριος  Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής 
  επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών 

 103 

οχήµατα που τυγχάνει να επισκέπτονται διάφορες εκτροφές µπορεί να µεταφέρουν α-
σθένειες στα ζώα. 

 Στα ήδη υπάρχοντα ζώα της εκτροφής θα πρέπει να εφαρµόζεται ένα πρόγραµµα 
διαχείρισης της υγείας τους. Αυτό πρέπει να περιλαµβάνει κυρίως µέτρα προληπτικά 
αλλά και θεραπευτικές ενέργειες αντιµετώπισης ασθενειών. Τα νοσούντα ζώα πρέπει να 
αποµονώνονται από το υπόλοιπο κοπάδι για ελαχιστοποίηση πιθανότητας εξάπλωσης 
της νόσου. 

 Η χρήση κτηνιατρικών φαρµάκων πρέπει να γίνεται µετά από κτηνιατρική συµβου-
λή. Τα κτηνιατρικά φάρµακα θα πρέπει να είναι εγκεκριµένα και να ακολουθούνται οι 
συνιστώµενες δόσεις που αναγράφονται στην ετικέτα ή που έχει υποδείξει ο κτηνία-
τρος. Σε περίπτωση που απαιτείται αυξηµένη δόση για κάποια θεραπεία, αυτό µπορεί 
να γίνει µόνο µε την υπόδειξη κτηνιάτρου. Σε κάθε περίπτωση πάντως επιβάλλεται η 
τήρηση του χρόνου αναµονής του κάθε κτηνιατρικού φαρµάκου, δηλαδή, ο ελάχιστος 
χρόνος κατά τον οποίο το γάλα ή το κρέας δεν πρέπει να διατίθεται για ανθρώπινη κα-
τανάλωση µετά τη χρήση του στα ζώα. 

 Το ίδιο επιβάλλεται να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή σε όλα τα χηµικά που αφήνουν 
κατάλοιπα στο γάλα, όπως µπορεί να είναι τα απορρυπαντικά (καθαριστικά), τα απολυ-
µαντικά, τα αντιπαρασιτικά, ή τα φυτοπροστατευτικά (εντοµοκτόνα, µυκητοκτόνα, ζι-
ζανιοκτόνα) που ενδεχοµένως χρησιµοποιούνται. 

 Οι συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στις σταβλικές εγκαταστάσεις της εκτροφής 
επηρεάζουν την υγιεινή του γάλακτος. Ανθυγιεινές συνθήκες επηρεάζουν, έµµεσα µεν 
την υγιεινή του γιατί αυξάνουν τη νοσηρότητα των ζώων, άµεσα δε γιατί αυξάνονται οι 
πιθανότητες µολύνσεως του γάλακτος κατά το άρµεγµα. 

 Σε οποιαδήποτε υποψία αλλαγής του χρώµατος του γάλακτος ή εµφάνιση πηγµάτων 
πρέπει να αποκλείεται η χρησιµοποίηση του γάλακτος του µαστού αυτού. Τα ζώα των 
οποίων το γάλα είναι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση πρέπει να αρµέγονται 
τελευταία ή ξεχωριστά σε κάδους. Το γάλα αυτό πρέπει να διαχειρίζεται κατάλληλα, 
ανάλογα µε τον κίνδυνο που περιέχει. 

 Ακόµη πρέπει να ακολουθείται και σωστή τεχνική αρµέγµατος για να αποφευχθούν 
κίνδυνοι πρόκλησης µαστίτιδας και τραυµατισµών των ζώων. Οι κατάλληλοι χειρισµοί 
περιλαµβάνουν σωστή προετοιµασία των ζώων, αποφυγή εισόδου αέρα κατά την εφαρ-
µογή των θηλάστρων, αποφυγής υπερβολικού αρµέγµατος και προσεκτική αποµάκρυν-
ση των θηλάστρων.  

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να λαµβάνεται για ζωοτροφές όπως το ενσίρωµα, τα άχυ-
ρα, τα σιτηρά, το καλαµπόκι, διότι µπορεί να περιέχουν µυκοτοξίνες οι οποίες προκα-
λούν βλάβη στα ζώα και µπορεί να µεταφερθούν στο γάλα και τα γαλακτοκοµικά προ-
ϊόντα. Ζωοτροφές οι οποίες είναι µουχλιασµένες δεν πρέπει σε καµιά περίπτωση να χο-
ρηγούνται στα ζώα. Όπως επίσης τα ζώα δεν θα πρέπει να έχουν πρόσβαση και σε φυτά 
που µπορεί να περιέχουν τοξικές ουσίες. 

 (Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 
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5.1.3.5 Υγιεινή του δέρµατος 

 Η υγιεινή του δέρµατος των ζώων (καθαρισµός, περιποίηση και θεραπεία τραυµά-
των) είναι σπουδαίο µέρος των φροντίδων-περιποιήσεων, που δίνονται στα αγροτικά 
ζώα από τον εκτροφέα τους. Το δέρµα, για να εκτελεί το φυσιολογικό προορισµό του, 
έχει απόλυτη ανάγκη καθαριότητας, που εξασφαλίζεται µε τη σωστή περιποίησή του. 

 Το δέρµα εκτελεί σηµαντικές λειτουργίες του οργανισµού του ζώου, όπως: 

 α.   Είναι όργανο αφής-αισθητήριο όργανο. 

 β.   Απαλλάσσει τον οργανισµό του ζώου από πολλές επιβλαβείς ουσίες. 

 γ.  Ρυθµίζει την εσωτερική θερµοκρασία του σώµατος µε την εφίδρωση. 

 δ.  Προστατεύει µηχανικά τις εσωτερικές χώρες και τα όργανα του σώµατος των 
ζώων ειδικά µε το τρίχωµα, τα φτερά και την επιδερµίδα. 

 ε.  Προστατεύει το ζώο από την επιβλαβή επίδραση του ηλιακού φωτός και ειδικό-
τερα των υπεριωδών ακτίνων του ήλιου. 

 στ.  Σχηµατίζεται στο δέρµα η βιταµίνη D, µε την επίδραση των υπεριωδών ακτίνων 
του ήλιου στην προβιταµίνη D. 

 Η ύπαρξη ακαθαρσιών στο δέρµα το ερεθίζουν, παρεµποδίζουν τις φυσιολογικές 
λειτουργίες του, προκαλούν φαγούρα, τριχόπτωση και ευνοούν την εγκατάσταση παρα-
σίτων (π.χ. ψείρες, ψώρες, κ.λπ.) και µικροβίων από πληγές, που δηµιουργούνται στο 
δέρµα (από τη φαγούρα-ξύσιµο ή τη µείωση της αντοχής του), µε αποτέλεσµα µολύν-
σεις. Τα ακάθαρτα ζώα σπαταλούν ενέργεια σε άσκοπες κινήσεις, που κάνουν, για να 
καταπραΰνουν τη φαγούρα, και είναι ανήσυχα, µε αποτέλεσµα τη µείωση των αποδό-
σεών τους και την εξάντλησή τους. 

 Για τα ζώα βοσκής, οι διάφορες ατµοσφαιρικές επιδράσεις (αέρας, βροχή) καθαρί-
ζουν το δέρµα τους και βοηθούν τη λειτουργία του. Επίσης, τα ζώα ξύνονται στα δέ-
ντρα κ.λπ., καθαρίζοντας το δέρµα τους. Στα σταβλισµένα ζώα, ο υγιεινός σταβλισµός 
µπορεί να επιφέρει αύξηση της παραγωγής τους. Έτσι, µόνο µε τον υγιεινό σταβλισµό 
(καθαρό και στεγνό δάπεδο), µπορεί να παραχθεί γάλα υγιεινό και καλής ποιότητας. 

 Η διατήρηση καθαρού δέρµατος και τριχώµατος στα πρόβατα πετυχαίνεται µε το 
σωστό σταβλισµό (καθαρό και στεγνό δάπεδο). Ειδική σηµασία πρέπει να δίνεται στην 
καθαριότητα του µαστού των προβάτων, από την οποία εξαρτάται η υγεία του µαστού 
(αποφυγή µαστίτιδων) και η ποιότητα του παραγόµενου γάλακτος. 

 Το κούρεµα των προβάτων ευνοεί την υγεία, την ανάπτυξη και την παραγωγή τους. 
Χρονικά πραγµατοποιείται τέλη της άνοιξης µε αρχές του καλοκαιριού. Το κούρεµα 
σήµερα γίνεται τόσο µε χειροκίνητη όσο και µε ηλεκτροκίνητη κουρευτική µηχανή. Με 
τη χρησιµοποίηση ηλεκτροκίνητης κουρευτικής µηχανής, ο κουρευτής εργάζεται χωρίς 
να κουράζεται και χωρίς να τραυµατίζει το ζώο. Γενικά, το κούρεµα πρέπει να γίνεται 
µε προσοχή και υποµονή, για να αποφευχθούν τραυµατισµοί του ζώου. 

 (Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 
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5.1.3.6 Υγιεινή των νυχιών-κεράτων 

 Μη ενδεδειγµένη κατάσταση των νυχιών, προκαλεί χωλότητες, µόλυνση των πο-
διών, αρθρίτιδες και άλλα προβλήµατα. Επίσης, στα σταβλισµένα ζώα, κυρίως αγελά-
δες και πρόβατα, τα νύχια τους αυξάνουν αρκετά και στρεβλώνουν, κάνοντας τη στάση 
και το βάδισµα επώδυνο. Για να διατηρούνται τα νύχια των ποδιών σε καλή κατάστα-
ση, πρέπει τα ζώα να σταβλίζονται σε στεγνό και καθαρό δάπεδο και κατά περιόδους να 
κόβεται το περιττό νύχι (εξονυχισµός), όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Αυτό γίνεται µε 
ειδικά ψαλίδια. Σε περιπτώσεις που θέλουµε να αποφύγουµε επικίνδυνα κτυπήµατα µε-
ταξύ των ζώων (ειδικά στα αρσενικά ζώα), γίνεται, στην κατάλληλη ηλικία των 7-30 
ηµερών, ο καυτηριασµός των κεράτων (αποκεράτωση). Συνήθως πραγµατοποιείται µε 
ειδικό εργαλείο, τον θερµοκαυστήρα. 

 (Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Ζαφράκας (2001)). 

 

5.1.3.7 Άσκηση του σώµατος 

 Ολα τα ζώα είναι ζωντανοί οργανισµοί, οι οποίοι για να λειτουργήσουν φυσιολογι-
κά, εκτός από την κανονική διατροφή, χρειάζονται απαραίτητα και τη σωµατική άσκη-
ση καθηµερινά. Η άσκηση του σώµατος των ζώων είναι απαραίτητη για την οµαλή λει-
τουργία όλων των συστηµάτων του οργανισµού, ιδιαίτερα στα ζώα αναπαραγωγής τόσο 
στα αρσενικά όσο και στα θηλυκά. Η στοιχειώδης άσκηση των ζώων µπορεί να είναι η 
κίνησή τους ύστερα από έξοδό τους σε λιβάδι, όπου βαδίζουν βόσκοντας, τρέχουν ή 
αλληλοπειράζονται, κλπ. Εάν δεν υπάρχει διαθέσιµο λιβάδι, είναι απαραίτητη η έξοδος 
των ζώων τουλάχιστον σε ένα προαύλιο. Εκεί θα έχουν την ευκαιρία να κινηθούν. Τα 
θηλυκά ζώα θα µπορούν να εκδηλώσουν τα συµπτώµατα του οίστρου έγκαιρα, για να 
γίνουν οι επιβάσεις ή η τεχνητή σπερµατέγχυση στον κατάλληλο χρόνο και να εξασφα-
λιστεί έτσι η γονιµότητά τους. Η έξοδος των ζώων πρέπει να γίνεται καθηµερινά καθ’ 
όλες τις εποχές του έτους και µε οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες. Μόνο σε ελάχιστες 
εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι οι καταιγίδες, σφοδροί παγετοί, κλπ., πρέπει να 
αποφεύγεται η έξοδος των ζώων από το στάβλο. 

 (Ζαφράκας (2001)). 

 

5.1.3.8 Περιποίηση τραυµάτων 

 Τα τραύµατα, όταν γίνονται αντιληπτά, πρέπει να καθαρίζονται και να απολυµαίνο-
νται µε αντισηπτικά. Να παρακολουθείται τακτικά η εξέλιξη της επούλωσής τους κάθε 
2-3 ηµέρες και να επαναλαµβάνεται η περιποίησή τους µέχρι την πλήρη ίαση. Ορισµέ-
να αντισηπτικά υπάρχουν υπό µορφή µικρών αυτόµατων ψεκαστήρων (spray). Όλοι οι 
µικροτραυµατισµοί µπορούν να αντιµετωπίζονται µε ψεκασµούς κάθε 1-2 ηµέρες. Τα 
µεγαλύτερα τραύµατα απαιτούν πολλές φορές χειρουργική ραφή ή αν δεν συρραφούν 
χρειάζονται θεραπεία για µεγάλο διάστηµα. 

 (Ζαφράκας (2001)). 
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5.1.4 Απολύµανση - Αντισηψία - Ασηψία 

 Απολύµανση είναι η µέθοδος η οποία χρησιµοποιείται για την εξόντωση των µι-
κροοργανισµών που προέρχονται από µεταδοτικά νοσήµατα ή από οποιαδήποτε άλλη 
πηγή και µολύνουν χώρους και αντικείµενα (στάβλους, εργαλεία, κλπ.). 

 Αντισηψία είναι η µέθοδος, µε την οποία αναστέλλεται ο πολλαπλασιασµός ή η α-
νάπτυξη των µικροοργανισµών ή επιτυγχάνεται η εξόντωσή τους επάνω στο σώµα των 
ζώων και του ανθρώπου. 

 Ασηψία είναι η πλήρης καταστροφή µικροοργανισµών (ιών, βακτηρίων, πρωτοζώ-
ων, µυκήτων, κλπ.), η οποία επιτυγχάνεται µε την αποστείρωση (κλιβανισµό). Η απο-
στείρωση γίνεται στον ξηρό κλίβανο σε θερµοκρασία 180°C επί µία ώρα ή στον υγρό 
κλίβανο µε ατµό υπό πίεση και θερµοκρασία 120°C επί 20-30 λεπτά. Με την αποστεί-
ρωση καταστρέφονται ολοσχερώς όλοι οι µικροοργανισµοί, καθώς και τα σπόρια των 
βακτηριδίων και βακίλλων και έτσι εξασφαλίζεται η ασηψία των αντικειµένων που έ-
χουν υποστεί τη διαδικασία αυτή. 

 Η απολύµανση είναι απαραίτητο να γίνεται στους στάβλους των ζώων σε περιπτώ-
σεις που εµφανίζονται λοιµώδη νοσήµατα. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να αποµονώ-
νονται τα προσβεβληµένα ζώα αµέσως, να αποµακρύνονται από το στάβλο και ανάλογα 
µε το νόσηµα είτε να θανατώνονται (ευθανασία) και να θάβονται είτε να σφάζονται, 
εφόσον αυτό είναι επιτρεπτό, για να αξιοποιείται το κρέας τους. 

 Η απολύµανση γίνεται στους τοίχους, στις πόρτες, στο δάπεδο, στις φάτνες, και στις 
ποτίστρες. Ακόµη πρέπει να απολυµαίνονται όλα τα εργαλεία και αντικείµενα που χρη-
σιµοποιούνται στο στάβλο για την περιποίηση των ζώων. 

 Στην είσοδο του στάβλου πρέπει να τοποθετείται ποδόµακτρο συνεχώς εµποτισµένο 
µε διάλυµα ισχυρού απολυµαντικού, ώστε όποιος εισέρχεται στον στάβλο να απολυ-
µαίνει υποχρεωτικά τα υποδήµατά του. Στην κεντρική είσοδο των συστηµατικών κτη-
νοτροφικών µονάδων συνιστάται να υπάρχει ένας αβαθής λάκκος µε απολυµαντικό 
διάλυµα για την απολύµανση των τροχών όλων των εισερχόµενων οχηµάτων. 

 Γενικά, η απολύµανση είναι µία απαραίτητη εργασία, κατά περιόδους, για την κα-
ταστροφή διαφόρων µικροοργανισµών, παρασίτων και εντόµων, που αυξάνονται στο 
περιβάλλον των ζώων, ελαττώνοντας έτσι την πιθανότητα µολύνσεων. Ιδιαίτερα αυ-
στηρά πρέπει να απολυµαίνονται οι στάβλοι σε περίπτωση ύπαρξης µολυσµατικών νο-
σηµάτων ή µετά από αποβολή έγκυου ζώου ή γέννηση νεκρού εµβρύου. 

 Η απολύµανση γίνεται µε την χρήση φυσικών ή χηµικών µέσων, οπότε ονοµάζεται 
αντίστοιχα φυσική ή τεχνητή. Τα χρησιµοποιούµενα φυσικά ή χηµικά µέσα είναι ισχυ-
ρώς µικροβιοκτόνα και επιβλαβή ή τοξικά αντίστοιχα για τους ζώντες οργανισµούς, για 
αυτό χρησιµοποιούνται µόνο για χώρους και αντικείµενα. 

 Η αντισηψία αποσκοπεί στην παντελή εξάλειψη της µόλυνσης στους ζωικούς ι-
στούς. Η αντισηψία γίνεται µε τη χρησιµοποίηση των αντισηπτικών φαρµάκων. Τα κυ-
ριότερα από τα αντισηπτικά που χρησιµοποιούνται στα αγροτικά ζώα είναι: η αιθυλική 
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αλκοόλη (οινόπνευµα), το ιώδιο (ως βάµµα ιωδίου ή ως ιωδιούχος γλυκερίνη, µε τη 
µορφή υδατικού διαλύµατος ή ιωδιούχου αλοιφής), το οξυγονούχο ύδωρ (οξυζενέ), το 
υπερµαγγανικό κάλιο, το φαινικό οξύ, η κρεολίνη, το πικρικό οξύ, το κυανούν του µε-
θυλενίου, το υποχλωριώδες ασβέστιο, το υποχλωδιώδες νάτριο, η χλωραµίνη Τ, η δερ-
µατόλη, η φορµόλη, το βορικό οξύ - βόρακας, η άσβεστος (ως σκόνη ή ως γαλάκτωµα 
για υδροχρωµατισµό). 

 Τα περισσότερα από τα αντισηπτικά φάρµακα µπορούν να χρησιµοποιούνται και ως 
απολυµαντικά. Αντίθετα τα απολυµαντικά φάρµακα δεν µπορούν να χρησιµοποιούνται 
και ως αντισηπτικά γιατί, όπως αναφέρεται και παραπάνω, τα απολυµαντικά φάρµακα 
είναι συνήθως τοξικά και επιβλαβή για τους ιστούς του οργανισµού. 

 Οι όροι απολύµανση και αντισηψία δεν διαχωρίζονται απόλυτα µεταξύ τους. Ετσι 
απολύµανση λέγεται και η χρήση αντισηπτικών ουσιών για τον καθαρισµό των πληγών, 
του δέρµατος και άλλων εξωτερικών οργάνων του σώµατος των ζώων και του ανθρώ-
που για την απαλλαγή τους από τους µικροοργανισµούς. 

 Η ασηψία έχει προληπτικό σκοπό, δηλαδή εφαρµόζεται σε αντικείµενα, τα οποία 
πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για χειρουργικούς ή άλλους θεραπευτικούς σκοπούς στα 
ζώα ή τον άνθρωπο ή για την παρασκευή προϊόντων, τα οποία πρέπει να είναι απαλ-
λαγµένα από µολύνσεις. 

 Οι αντισηπτικές ουσίες ή φάρµακα, για να δράσουν κανονικά και να φέρουν το α-
ναµενόµενο αποτέλεσµα πρέπει να χρησιµοποιούνται σε µορφή διαλυµάτων µε ορισµέ-
νη αναλογία. Η δραστικότητά τους είναι καλύτερη, όταν η θερµοκρασία των διαλυµά-
των βρίσκεται µεταξύ 37-40°C. 

 (Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Σκούφος (1998), Ζαφράκας (2001). 

 

5.1.4.1 Τρόποι φυσικής απολύµανσης 

 1.  Ο ήλιος έχει µεγάλη µικροβιοκτόνο δράση η οποία οφείλεται στην υπεριώδη 
ακτινοβολία του. ∆υστυχώς, όµως, οι ακτίνες αυτές δεν µπορούν να διαπεράσουν υλικό 
όπως γυαλί, ηµιδιαφανές χαρτί, κλπ. Η χρήση του ήλιου ως τρόπος φυσικής απολύµαν-
σης είναι δυνατή µόνο στο ανοιχτό και ηµίκλειστο τύπου κτιρίων. 

 2.  Το βραστό νερό θεωρείται η πιο αποτελεσµατική µέθοδος καταστροφής των 
µικροβίων. Πρέπει να εφαρµόζεται οπουδήποτε είναι πρακτικά δυνατό, όπως στον κα-
θαρισµό των σκευών, π.χ. δοχεία συλλογής γάλακτος, ψαλίδια κουρέµατος, κλπ. 

 3.  Η µέθοδος απολύµανσης µε ατµό θεωρείται χρήσιµη όχι τόσο για τα κτίρια, όσο 
για τον εξοπλισµό, και αυτό γιατί δεν είναι τόσο αποτελεσµατική στην περίπτωση που 
οι µικροοργανισµοί βρίσκονται σε χαραµάδες ή σε ρωγµές των κτιρίων. Η απολυµαντι-
κή ικανότητα του ατµού αυξάνεται µε τη χρησιµοποίηση κάποιου απολυµαντικού µέ-
σου (π.χ. χλώριο, κλπ.). 

 4.  Καύση των µολυσµένων αντικειµένων και υλικών. 

 (Σκούφος (1998), Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Ζαφράκας (2001)). 
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5.1.4.2 Τεχνητή (χηµική) απολύµανση 

 Η τεχνητή (χηµική) απολύµανση συνίσταται στον ψεκασµό όλων των επιφανειών 
που έχουν πριν καθαριστεί και προπλυθεί. Ο καθαρισµός, πάντοτε προηγείται, γιατί τα 
απολυµαντικά αδρανοποιούνται παρουσία οργανικής ύλης. Η αποτελεσµατικότητα ενός 
συγκεκριµένου απολυµαντικού δεν είναι σταθερή αλλά ποικίλλει ιδιαίτερα µε την αυ-
ξοµείωση της θερµοκρασίας, µε την παρουσία ξένων ουσιών, µε την ύπαρξη οργανικής 
ύλης (περιττώµατα). Ετσι, κατά τους χειµερινούς µήνες επιβάλλεται η χρήση θερµού 
διαλύµατος απολυµαντικού. 

 Ο τρόπος δράσης των απολυµαντικών εξαρτάται από την χηµική τους σύσταση. Συ-
γκεκριµένα, η δράση του γίνεται: 

 1.  Με οξείδωση: Το οξυγόνο των απολυµαντικών ενώνεται χηµικά µε το µικρόβιο 
και το οξειδώνει. 

 2.  Με απορρόφηση ύδατος: Απορροφούν από τα µικρόβια το υγρό τους υπόστρω-
µα επειδή έχουν µεγάλη συνάφεια µε το νερό. 

 3.  Με πήξη: Όπου µεταβάλλεται από το απολυµαντικό η υγρή κατάσταση του υ-
ποστρώµατος σε ζελατίνη µε αποτέλεσµα την αναχαίτιση των διαδικασιών επιβίωσης 
των µικροβίων. 

 4.  Με χηµικές αντιδράσεις: Όπου ενώνεται το απολυµαντικό µε το µικρόβιο και 
σχηµατίζεται νέα ένωση αδρανής. 

 Επίσης, τα βασικά επιθυµητά χαρακτηριστικά των απολυµαντικών είναι: α) να έ-
χουν όσο το δυνατό µεγάλο εύρος δράσης κατά των µικροβίων, β) η τιµή της αγοράς 
τους να είναι χαµηλή, γ) να είναι ελεύθερα δυσάρεστων οσµών (ιδιαίτερα κατά τη χρή-
ση τους στη γαλακτοκοµία), δ) να µην είναι διαβρωτικά σε επιφάνειες ή ιστούς, ε) να 
µην αφήνουν ισχυρά δηλητηριώδη κατάλοιπα, στ) να µην ενώνονται χηµικά µε ουσίες 
που τα καθιστούν ανενεργά, ζ) εισπνεόµενα να µην είναι ερεθιστικά ή δηλητηριώδη, η) 
να είναι αποτελεσµατικά σε ευρύ φάσµα θερµοκρασιών. 

 Χηµικές ουσίες που χρησιµοποιούνται ως απολυµαντικά είναι: το καρβοξυλικό οξύ, 
η καυστική ποτάσα (υδροξείδιο του καλίου, υδροξείδιο του νατρίου), το ανθρακικό νά-
τριο, η άσβεστος, το υποχλωριώδες ασβέστιο, η κρεολίνη, η φορµαλδεϋδη, το υπερµαγ-
γανικό κάλιο, τα ιωδιούχα απολυµαντικά (ενεργός παράγοντας το ιώδιο), ενώσεις του 
τεταρτοταγούς αµµωνίου. 

 (Σκούφος (1998), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

5.1.5 Προληπτική υγιεινή 

 Ένα από τα βασικότερα καθήκοντα ενός κτηνοτρόφου είναι να αποκτήσει την απα-
ραίτητη εµπειρία, ώστε να καταλαβαίνει τα πρώτα σηµάδια µιας ασθένειας µέσα στο 
κοπάδι του καθώς και το εάν αυτή είναι µεταδοτική ή όχι. Στην περίπτωση που υπάρχει 
υποψία εµφάνισης ασθένειας, η πρώτη ενέργεια του κτηνοτρόφου είναι η γρήγορη α-
ποµόνωση των άρρωστων ζώων από το υπόλοιπο κοπάδι. Στη συνέχεια (κυρίως εάν τα 
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ζώα συµπεριφέρονται µε άγνωστο για αυτόν τρόπο) πρέπει να ζητήσει τη συµβουλή 
κτηνιάτρου. 

 Το πρόβληµα µε τα προσβεβληµένα ζώα είναι ότι, καθώς τα µικρόβια πολλαπλα-
σιάζονται µέσα στο σώµα τους, µπορούν να συµβάλλουν στην εξάπλωση της ασθένειας 
σε άλλα υγιή, ευαίσθητα ζώα. Για το λόγο αυτό, πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας 
χώρος µέσα στο στάβλο ο οποίος να χρησιµοποιείται για την αποµόνωση των άρρω-
στων ζώων. Έτσι, περιορίζεται η µετάδοση της ασθένειας και διευκολύνεται η παροχή 
των ιδιαίτερων φροντίδων που αυτά απαιτούν. 

 Μεγάλης σηµασίας είναι, επίσης, ο διαχωρισµός των ζώων που έχουν έρθει σε επα-
φή µε τα άρρωστα ζώα. Τα ζώα αυτά πρέπει να βρίσκονται κάτω από συνεχή έλεγχο 
µέχρι να θεραπευτεί εντελώς η νόσος. Σε ορισµένες περιπτώσεις που η νόσος είναι ι-
διαίτερα µολυσµατική, τα άρρωστα ζώα και όσα ήρθαν σε επαφή µε αυτά οδηγούνται 
στο σφαγείο. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται µόνο µετά από γνωµάτευση και εντολή κτη-
νιάτρου. Η απόκρυψη της παρουσίας µιας νόσου και η πώληση του ζώου για σφαγή 
µπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικίνδυνη για το κοινωνικό σύνολο και διώκεται ποινικά. 

 Η χορήγηση στα ζώα χηµικών ουσιών-αντιβιοτικών µπορεί να σταµατήσει την εξά-
πλωση µιας λοιµώδους ασθένειας (λοιµώδης ονοµάζεται µια ασθένεια όταν οφείλεται 
σε µικρόβια, ιούς, πρωτόζωα, µυκοπλάσµατα, ρικέτσιες, και όχι σε τοξίνες ή σε άλλους 
παράγοντες). Οι χηµικές αυτές ουσίες έχουν εξειδικευµένη δράση για ένα µόνο είδος 
µικροβίων ή για πολλά είδη. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η εκλογή του καταλληλό-
τερου χηµικού µέσου, πάντα µετά από τη συµβουλή κτηνιάτρου. 

 Όλοι οι παθογόνοι µικροοργανισµοί καταστρέφονται µε την έκθεσή τους στο ηλια-
κό φως και στα ξηρά ρεύµατα θερµού αέρα. Αντίθετα, η υγρασία και ο θερµός αέρας 
ευνοούν τον πολλαπλασιασµό των µικροβίων. 

 Πολλές είναι οι φορές που η µόλυνση ξεκινάει από τα κτίρια λόγω κακών συνθη-
κών υγιεινής. Για παράδειγµα, η συσσώρευση κοπράνων στο δάπεδο µπορεί να δηµι-
ουργήσει εστία µόλυνσης και να ευνοήσει την ανάπτυξη µικροβίων Στην περίπτωση 
αυτή το καλύτερο είναι η αποµάκρυνση των υγιών ζώων από τους στάβλους, εάν αυτό 
είναι δυνατό, έως την πλήρη εξυγίανση των κτιρίων. 

 Επίσης, κατά την προληπτική υγιεινή των προβάτων λαµβάνονται διάφορα προλη-
πτικά µέτρα, όπως προγράµµατα εµβολιασµών (βρουκέλλωση, παραφυµατίωση, εντε-
ροτοξιναιµία, κ.ά.), καταπολέµησης των παρασίτων και των τρωκτικών. Οι εµβολια-
σµοί των ζώων πρέπει να γίνονται τακτικά για την πρόληψη των µεταδοτικών νοσηµά-
των, τα οποία προκαλούν σηµαντικές ζηµίες στην κτηνοτροφία. 

 Το εµβολιακό πρόγραµµα που εφαρµόζεται στη χώρα µας περιλαµβάνει την αντιµε-
τώπιση των κάτωθι ασθενειών µε τις ανάλογες και δέουσες ενέργειες: 

  1.  Για την εντεροτοξιναιµία (νόσηµα µε υψηλό ποσοστό θνησιµότητας και κα-
τά συνέπεια µε σοβαρές οικονοµικές επιπτώσεις σε µία εκτροφή), γίνεται εµβολιασµός 
δύο φορές το χρόνο µε πολυδύναµο εµβόλιο, ο οποίος τις περισσότερες φορές είναι δι-
πλός γιατί περιλαµβάνει και το εµβόλιο κατά της ενζωοτικής πνευµονίας µε στέλεχος 
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της Pasteurella multocida. Προτιµάται να γίνεται 20 ηµέρες πριν τον τοκετό για τον 
εφοδιασµό των νεογέννητων µε αντισώµατα µέσω του πρωτογάλακτος. 

  2.  Για την βρουκέλλωση (νόσηµα που µεταδίδεται στον άνθρωπο), γίνεται κα-
ταπολέµησή της µε εµβολιακό πρόγραµµα που εφαρµόζεται από το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης & Τροφίµων. Το εµβόλιο γίνεται εφάπαξ στο θηλυκά ζώα, µόνο, πριν 
από την ενήβωση (4ος-5ος µήνας ζωής) και η ανοσία που προκαλεί είναι ισόβια. 

  3.  Για την λοιµώδη αγαλαξία, γίνονται εµβολιασµοί ανά εξάµηνο (συνήθως 2-
3 εµβολιασµοί αρκούν για την εξάλειψη του νοσήµατος). 

  4.  Για την παραφυµατίωση (νόσηµα µε µεγάλες οικονοµικές επιπτώσεις), γίνε-
ται εµβολιασµός στα νεαρά από τον 1ο ή 2ο µήνα της ζωής τους, λόγω του µεγάλου 
χρόνου επώασης που παρουσιάζει το νόσηµα για να εκδηλωθεί. 

  5.  Για την ενζωοτική αποβολή (προκαλείται από τη Chlamydia psitacci), λόγω 
των αποβολών που προκαλούνται κατά τον τελευταίο µήνα της εγκυµοσύνης αλλά και 
των γεννήσεων νεκρών ή θνησιγενών αµνών, γίνεται καταπολέµησή της µε εµβόλιο 
που γίνεται 4-6 εβδοµάδες πριν από την περίοδο των επιβάσεων και επαναλαµβάνεται 
κατά τη διάρκεια των επιβάσεων ή στην αρχή της εγκυµοσύνης. 

  6.  Για τη λοιµώδη ποδοδερµατίτιδα (νόσηµα αρκετά συχνό στις ελληνικές ε-
κτροφές λόγω των συνθηκών διαβίωσης) γίνεται χρήση πολυδύναµου εµβολίου σε συν-
δυασµό µε τη βελτίωση των συνθηκών σταβλισµού, ενώ για την ψευδοφυµατίωση ο 
εµβολιασµός δεν έχει ιδιαίτερα ικανοποιητικά αποτελέσµατα. 

  7.  Για τον αφθώδη πυρετό, την ευλογιά και τον άνθρακα, που είναι νοσήµατα 
υποχρεωτικής δήλωσης, οι εµβολιασµοί γίνονται στις περιοχές όπου τα νοσήµατα αυτά 
ενδηµούν. 

 Στον τοµέα της πρόληψης γίνονται, επίσης, αποπαρασιτισµοί δύο φορές το χρόνο, 
την άνοιξη και το φθινόπωρο (πριν την έξοδο των ζώων στους λειµώνες και τις βοσκές, 
και πριν την επιστροφή τους στα χειµαδιά). Για το σκοπό αυτό χρησιµοποιούνται αν-
θελµινθικά φάρµακα. Οι βενζιµιδαζόλες (αλβενδαζόλη) και οι αβερµεκτίνες (ιβερµεκτί-
νη, µοξιδεκτίνη) είναι ανθελµινθικά φάρµακα ευρείας χρήσης στην κτηνιατρική πρα-
κτική. Η χρήση τους θα πρέπει να αποφεύγεται κατά τους πρώτους τρεις (3) µήνες της 
κυοφορίας λόγω των διαµαρτιών διάπλασης που προκαλούνται στα έµβρυα, αλλά και 
κατά την περίοδο των επιβάσεων καθ’ ό,τι µπορεί να έχει επιπτώσεις στη γονιµότητα 
των ζώων. 

 Επίσης, για την προφύλαξη των ζώων από εξωπαράσιτα (κρότωνες, ακάρεα, ψείρες, 
κτλ.) επιβάλλεται η εφαρµογή αντιπαρασιτικών λουτρών κατά διαστήµατα. Και αυτό 
γιατί η χρήση των αντιπαρασιτικών λουτρών εξακολουθεί να είναι η πιο αποτελεσµατι-
κή µέθοδος αντιµετώπισης και προφύλαξης των ζώων από εξωπαράσιτα, παρά την α-
νακάλυψη διαφόρων φαρµακευτικών ουσιών, χορηγούµενων παρεντερικά ή µε επίπαση 
στο σώµα των ζώων. 

 (Γεωργούδης, κ.συν. (1999), ∆ηµαρέλη-Μαλλή (2006), Μάµαλη, κ.συν. (2005), 
Ζυγογιάννης (1999)). 
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5.2 Υγιεινή προσωπικού 

 Οι απασχολούµενοι στους χώρους εκτροφής των προβάτων, πρέπει να φέρουν στο-
λές και υποδήµατα, που να µπορούν να καθαρίζονται και απολυµαίνονται εύκολα. Τα 
διάφορα απολυµαντικά που µπορούν χρησιµοποιηθούν είναι αυτά που αναφέρθηκαν 
και πιο πάνω, και µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο για τους τοίχους, τα δάπεδα ή τα 
χωρίσµατα όσο και για τα διάφορα σκεύη και µηχανήµατα. 

 Όσον αφορά το προσωπικό που ασχολείται µε την άµελξη, δηλαδή οι αµελκτές, αυ-
τοί θα πρέπει να φέρουν κατάλληλη καθαρή φόρµα. Πριν την έναρξη του αρµέγµατος, 
καθώς και σε κάθε διακοπή αυτού, πρέπει να πλένουν τα χέρια τους µε άφθονο χλιαρό 
νερό και να τα σκουπίζουν. Επίσης, άτοµα τα οποία πάσχουν από µεταδοτικά νοσήµατα 
δεν επιτρέπεται να χειρίζονται το γάλα. 

 (Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

5.3 Υγιεινή µηχανηµάτων και σκευών 

 Η καθαριότητα στο αµελκτήριο αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα διασφάλισης 
της ποιότητας του γάλακτος και των προϊόντων αυτού. Το γάλα, ως γνωστό, αποτελεί 
άριστο θρεπτικό υπόστρωµα ανάπτυξης των µικροοργανισµών. Έτσι, ένα βρώµικο α-
µελκτήριο θα έχει ως αποτέλεσµα την ρύπανση-µόλυνση του γάλακτος, την αδυναµία 
συντήρησής του και εποµένως ως επακόλουθο οικονοµική ζηµία. 

 Εποµένως, πριν από το κάθε άρµεγµα πρέπει να ελέγχεται ο εξοπλισµός του αµελ-
κτηρίου ως προς την καθαριότητά του. Οι οδηγίες του κατασκευαστή του πρέπει να α-
κολουθούνται αυστηρά ως προς την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη 
χρήση καθαριστικών και απολυµαντικών ουσιών. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στον 
εξοπλισµό του αµελκτηρίου και που έρχονται σε επαφή µε το γάλα, όπως και τα προϊό-
ντα καθαρισµού και απολύµανσης, πρέπει να είναι από κατάλληλα ανθεκτικά υλικά, τα 
οποία δεν θα µεταφέρουν καµιά ανεπιθύµητη ουσία ή οσµή στο γάλα. 

 Τα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης πρέπει να επιλέγονται και να χρησιµο-
ποιούνται µε τρόπο ώστε να µην έχουν δυσµενή επίδραση στο γάλα. Όταν απαιτείται 
καταπολέµηση εντόµων, πουλιών και τρωκτικών, τότε οι µέθοδοι και τα προϊόντα πρέ-
πει να είναι εγκεκριµένα. 

 Το γάλα αµέσως µετά το άρµεγµα πρέπει µεταφέρεται σε καθαρά γαλακτοδοχεία τα 
οποία να έχουν πλυθεί και παραµείνει καθαρά µέχρι τη στιγµή της χρησιµοποίησής 
τους. Εάν το γάλα δεν είναι δυνατό να συντηρηθεί υπό ψύξη στην εκτροφή, τότε πρέπει 
να προωθηθεί εντός 2-3 ωρών στο εργοστάσιο, ή σε σταθµό συγκέντρωσης, γάλακτος. 
Σε εκτροφές µε ικανοποιητική παραγωγή το γάλα µπορεί να συγκεντρωθεί σε ειδικές 
ανοξείδωτες δεξαµενές (παγολεκάνες), οι οποίες είναι αυτοδύναµης ψύξης. 

 Η κατασκευή του χώρου του αµελκτηρίου πρέπει να γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε 
να έχουµε άφθονη χρήση νερού υπό πίεση και χρήση απορρυπαντικών και απολυµαντι-
κών ώστε να µην δηµιουργούνται εστίες µόλυνσης. 
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 Τα διάφορα σκεύη που χρησιµοποιούνται για τη µετάγγιση του γάλακτος, οι παγο-
λεκάνες, το αρµεκτικό συγκρότηµα και τα γαλακτοδοχεία, πρέπει να καθαρίζονται και 
να εξυγιαίνονται µετά από κάθε χρήση. Η εργασία αυτή είναι σηµαντική για την υγιεινή 
του γάλακτος και πρέπει να γίνεται σχολαστικά. 

 Η όλη αυτή εργασία συνήθως απαιτεί: 

 1. Πλύσιµο των σκευών µε άφθονο νερό, το οποίο έχει τουλάχιστον προδιαγραφές 
πόσιµου. 

 2. Καθαρισµό µε εφαρµογή κατάλληλου απορρυπαντικού διαλύµατος. 

 3. Εξυγίανση µε φυσικά µέσα (ατµός) ή χηµικά µέσα (απολυµαντικά). 

 4. Πλύσιµο µε άφθονο νερό εάν η εξυγίανση γίνεται µε χηµικά µέσα, ώστε να µην 
µείνουν κατάλοιπα τα οποία θα περάσουν στο γάλα. 

 Τέλος, όλα τα σκεύη που καθαρίστηκαν φυλάσσονται σε καθαρό χώρο µακριά από 
τη σκόνη, τα έντοµα και τα τρωκτικά. 

 Ο καθαρισµός των µαστών του ζώου γίνεται µε χλιαρό νερό και απολυµαντικό. 
Θεωρείται απαραίτητη η αποµάκρυνση των πρώτων ακτίνων των γάλακτος πριν την 
άµελξη, επειδή το γάλα αυτό περιέχει υψηλό ποσοστό µικροοργανισµών που µπορούν 
να µολύνουν το υπόλοιπο καθαρό γάλα. Οι µικροοργανισµοί αυτοί εισχωρούν στη θηλή 
όταν το ζώο αναπαύεται και οι µαστοί του ακουµπούν στο έδαφος. 

 (Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Σκούφος (1998), Κέντρος (1982)). 

 

5.4 Στοιχεία σχετικού νοµοθετικού πλαισίου της Ε.Ε. 

 Το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) 
για την ασφάλεια και υγιεινή του νωπού γάλακτος περιλαµβάνεται στους ακόλουθους 
πέντε κανονισµούς: 

 1.  Κανονισµός (EK) 178/2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτή-
σεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την 
Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των 
τροφίµων. 

 2.  Κανονισµός (ΕΚ) 852/2004 για την υγιεινή των τροφίµων. 

 3.  Κανονισµός (ΕΚ) 853/2004 για τον καθορισµό ειδικών κανόνων υγιεινής για τα 
τρόφιµα ζωικής προέλευσης. 

 4.  Κανονισµός (ΕΚ) 854/2004 για τον καθορισµό ειδικών διατάξεων για την  οργά-
νωση των επίσηµων ελέγχων στα προϊόντα ζωικής προέλευσης που προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο. 

 5.  Κανονισµός (ΕΚ) 882/2004 για τη διενέργεια επίσηµων ελέγχων της συµµόρ-
φωσης προς τη νοµοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίµων και προς τους κανόνες για την 
υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. 

 Στόχοι των ανωτέρω κανονισµών είναι η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας 
του καταναλωτή όσον αφορά την ασφάλεια των τροφίµων, και ορθής λειτουργίας της 
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εσωτερικής αγοράς προϊόντων ζωικής προέλευσης και συµβολή µε αυτό τον τρόπο 
στην επίτευξη των στόχων της κοινής γεωργικής πολιτικής. 

 Ειδικότερα: 

 1.  Στο άρθρο 18 του Καν. (ΕΚ) 178/2002 προβλέπεται υποχρέωση των επιχειρή-
σεων για τη διασφάλιση ανιχνευσιµότητας σε όλα τα στάδια παραγωγής, µεταποίησης 
και διανοµής για τα προϊόντα που παράγουν και προµηθεύουν. 

 2.  Στον Καν. (ΕΚ) 852/2004 Παράρτηµα Ι-Πρωτογενής Παραγωγή προβλέπονται: 

  α.  ∆ιατάξεις υγιεινής των επιχειρήσεων τροφίµων για τη µεταφορά, αποθήκευ-
ση και χειρισµό πρωτογενών προϊόντων, και οι οποίες διατάξεις αφορούν: i) προστασία 
πρωτογενών προϊόντων από µόλυνση ανεξάρτητα της περαιτέρω επεξεργασίας (αέρας, 
έδαφος, νερό, ζωοτροφές, λιπάσµατα, κτηνιατρικά προϊόντα, φυτοπροστατευτικά προ-
ϊόντα, απόβλητα, κ.ά.), ii)  µέτρα υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων. 

  β.  ∆ιατάξεις υγιεινής των επιχειρήσεων που εκτρέφουν ζώα ή παράγουν πρω-
τογενή προϊόντα ζωικής προέλευσης, και οι οποίες διατάξεις αφορούν: i) χώρους πρω-
τογενούς παραγωγής (αποθηκευτικοί χώροι και χειρισµού ζωοτροφών) ώστε να είναι 
καθαροί και µε απολύµανση, ii)  καθαριότητα - απολύµανση εξοπλισµού, δοχείων, κι-
βωτίων και οχηµάτων, iii)  καθαριότητα ζώων, iv) χρήση πόσιµου ή καθαρού νερού, v) 
το προσωπικό, ώστε να είναι υγιές και µε εκπαίδευση σε θέµατα κινδύνων υγείας, vi) 
πρόληψη µόλυνσης από ζώα και επιβλαβείς οργανισµούς, vii)  διαχείριση αποβλήτων, 
viii)  µεταδοτικά νοσήµατα (προληπτικά µέτρα κατά την εισαγωγή νέων ζώων, αναφορά 
σε κτηνιατρικές υπηρεσίες της υπόνοιας εµφάνισης κρουσµάτων νόσων), ix) αποτελέ-
σµατα αναλύσεων, x) ορθή χρήση ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρµάκων. 

  γ.  Τήρηση Αρχείων: i) φύση και προέλευση ζωοτροφών, ii)  κτηνιατρικά φάρ-
µακα και άλλες θεραπευτικές αγωγές, ηµεροµηνίες χορήγησης και παύσης χορήγησης, 
iii)  εκδήλωση νόσων, iv) αποτελέσµατα αναλύσεων που πραγµατοποιούνται από ζώα ή 
άλλα δείγµατα τα οποία έχουν σηµασία για την ανθρώπινη υγεία, v) αποτελέσµατα επί-
σηµων ελέγχων στα ζώα ή τα ζωικά προϊόντα. 

 3.  Στον Καν. (ΕΚ) 853/2004 Παράρτηµα ΙΙΙ (Νωπό γάλα - Πρωτογενής Παραγω-
γή) προβλέπονται: 

  α.  ∆ιατάξεις παραγωγής και συλλογής νωπού γάλακτος ώστε να προέρχεται 
από ζώα: i) χωρίς συµπτώµατα λοιµωδών νοσηµάτων, ii)  µε καλή κατάσταση υγείας, 
iii)  µε απουσία πληγών µαστού, iv) στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί µη επιτρεπόµενες 
ουσίες, v) µε τήρηση προθεσµιών χρόνου αναµονής σε περίπτωση χορηγούµενων επι-
τρεπόµενων ουσιών, vi) επίσηµα απαλλαγµένα από βρουκέλλωση και φυµατίωση. 

  β.  ∆ιατάξεις υγιεινής στις εκµεταλλεύσεις γαλακτοπαραγωγής, και οι οποίες 
αφορούν: i) απαιτήσεις χώρων και εξοπλισµού, ii)  υγιεινή κατά την άµελξη, συλλογή 
και µεταφορά του νωπού γάλακτος. 

   Απαιτήσεις χώρων και εξοπλισµού: Ο εξοπλισµός άµελξης και ο χώρος α-
ποθήκευσης του νωπού γάλακτος πρέπει να είναι κατασκευασµένοι µε τρόπο ώστε να 
περιορίζεται ο κίνδυνος µόλυνσης του γάλακτος. Ο χώρος αποθήκευσης του γάλακτος 
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πρέπει να προστατεύεται από επιβλαβή ζώα, να έχει κατάλληλο διαχωρισµό από το χώ-
ρο στέγασης των ζώων και να διαθέτει κατάλληλο ψυκτικό εξοπλισµό. Πάντοτε απαι-
τείται καθαρισµός και απολύµανση εργαλείων, δοχείων, βυτίων και λοιπού εξοπλισµού. 

   Υγιεινή κατά την άµελξη, συλλογή και µεταφορά του νωπού γάλακτος: Οι 
θηλές, µαστοί και γειτονικά µέρη σώµατος πρέπει να είναι καθαρά. Πρέπει να γίνεται 
έλεγχος του γάλακτος κάθε ζώου για ανίχνευση οργανοληπτικών ή φυσικοχηµικών α-
νωµαλιών και να αποκλείονται από την άµελξη τα ζώα που εµφανίζουν κλινικά συ-
µπτώµατα µαστίτιδας, καθώς και τα ζώα τα οποία υποβάλλονται σε φαρµακευτική α-
γωγή. Σε περίπτωση ύπαρξης τέτοιων ζώων στην εκτροφή, αυτά πρέπει να αρµέγονται 
τελευταία και το γάλα τους να συλλέγετε σε ξεχωριστά δοχεία ώστε να είναι ευχερής ο 
περαιτέρω χειρισµός του (γάλα ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση που απορρί-
πτεται). Επίσης, πρέπει να γίνεται χρήση εγκεκριµένων διαλυµάτων ή ψεκασµάτων θη-
λών, άµεση ψύξη του νωπού γάλακτος στους 8°C ή 6°C όταν πρόκειται για καθηµερινή 
ή µη συλλογή αντίστοιχα, και µεταφορά του νωπού γάλακτος σε θερµοκρασία έως 
10°C. Σε περίπτωση επεξεργασίας του γάλακτος εντός δύο ωρών από την άµελξη δεν 
είναι απαραίτητη η τήρηση των ανωτέρω θερµοκρασιών. 

  γ.  ∆ιατάξεις υγιεινής προσωπικού, ώστε το προσωπικό: i) να φορά κατάλληλα 
και καθαρά ρούχα, ii)  µε κατάλληλο επίπεδο ατοµικής υγιεινής (πρόσβαση σε παροχή 
νερού για πλύσιµο χεριών, βραχιόνων). 

  δ.  ∆ιατάξεις για τα κριτήρια ποιότητας του νωπού γάλακτος. Για το νωπό πρό-
βειο γάλα προβλέπεται ΟΜΧ

19
≤1.500.000 cfu/ml, και να µην περιέχει κατάλοιπα αντι-

βιοτικών ανά ουσία σε ποσότητα πάνω από τα κανονιστικά πλαίσια. 

 4.  Στον Καν. (ΕΚ) 854/2004 Παράρτηµα ΙV προβλέπονται διατάξεις για τον έλεγ-
χο των εκµεταλλεύσεων παραγωγής γάλακτος (Κεφάλαιο I) και τον έλεγχο του νωπού 
γάλακτος κατά τη συλλογή (Κεφάλαιο II). 

 5.  Στον Καν. (ΕΚ) 882/2004 προβλέπονται διατάξεις για τη λειτουργία Κοινοτικών 
& Εθνικών Εργαστηρίων Αναφοράς (άρθρα 32 & 33), τα Πολυετή Εθνικά Σχέδια Ε-
λέγχου (άρθρο 41), τις Αρχές για την κατάρτιση Πολυετών Εθνικών Σχεδίων Ελέγχου 
(άρθρο 42), κ.ά. Τα Πολυετή Εθνικά Σχέδια Ελέγχου περιλαµβάνουν δράσεις για την 
υγεία και ευηµερία των ζώων και τη νοµοθεσία για τις ζωοτροφές και τα τρόφιµα. 

 Γενικά, το νοµοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τις υγειονοµικές απαιτήσεις για την 
παραγωγή νωπού γάλακτος στηρίζεται κυρίως στον Κανονισµό (ΕΚ) 853/2004 της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης, όπου οι περιλαµβανόµενες απαιτήσεις αναφέρθηκαν ανωτέρω. 

 (Σινούρης (2006), Μπαλκάµος & Βακαλόπουλος (2006)). 

 
 

                                                 
19 ΟΜΧ: Ολική Μικροβιακή Χλωρίδα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΒΑΤΩΝ 
 

 Η τοποθεσία εγκατάστασης µιας κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης πρέπει να εκλέγε-
ται µετά από προσεκτική µελέτη της περιοχής, προκειµένου να διαπιστωθεί κατά πόσο 
η συγκεκριµένη εδαφική έκταση ικανοποιεί όλες τις προϋποθέσεις για τη δηµιουργία 
µιας βιώσιµης και νόµιµης κτηνοτροφικής εκµετάλλευσης. 

 Στην περίπτωση των προβάτων, ο σταβλισµός τους, στη χώρα µας, κατά κανόνα 
γίνεται σε πρόχειρες εγκαταστάσεις (µαντριά), κάτω από εντελώς µη κατάλληλες συν-
θήκες περιβάλλοντος (πλήρης ακαταλληλότητα θερµικού και κατασκευαστικού µικρο-
περιβάλλοντος), συνήθως σε κατάσταση συνωστισµού των ζώων, χωρίς οργάνωση και 
καταµερισµό των χώρων. 

 Η ενδεδειγµένη περίπτωση είναι το προβατοστάσιο να βρίσκεται κοντά στον τόπο 
κατοικίας του προβατοτρόφου, αλλά όχι πολύ κοντά σε κατοικηµένη περιοχή, µε άµεση 
πρόσβαση στις βοσκές, σε επίπεδο ή ελαφρώς επικλινές και καλά αποστραγγιζόµενο 
έδαφος, και µε άµεση πρόσβαση σε δρόµο. Ενώ, ο προσανατολισµός του πρέπει να εί-
ναι τέτοιος που να προστατεύονται τα ζώα από τους ψυχρούς ανέµους το χειµώνα, µε 
την ανοιχτή πλευρά στραµµένη προς το νότο. Τα πρόβατα, γενικά, δεν είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητα στο ξηρό ψύχος γιατί προστατεύονται από το πυκνό µαλλί τους. Το νερό και 
το ηλεκτρικό ρεύµα θεωρούνται, σήµερα, απαραίτητα, ιδιαίτερα όταν εφαρµόζεται µη-
χανική άµελξη. 

 Έτσι, τελευταία, είναι έντονη η τάση των προβατοτρόφων, κυρίως των νέων σε ηλι-
κία, να κατασκευάζουν καινούργιες και σύγχρονες σταβλικές εγκαταστάσεις. Ο σκοπός 
της κατασκευής σύγχρονων προβατοστασίων (Εικόνα 6.1), σύµφωνα µε τις νεότερες 
αντιλήψεις περί σταβλισµού, είναι: 

 1.  Η διαµονή των ζώων σε πιο άνετες και υγιεινές συνθήκες. 

 2.  Η βέλτιστη αξιοποίηση του παραγωγικού δυναµικού των ζώων. 

 3.  Η δηµιουργία καλύτερων 
συνθηκών για τους εργαζόµε-
νους και ο περιορισµός του χρό-
νου της εργασίας. 

 4.  Η παραγωγή καλύτερης 
ποιότητας προϊόντων (π.χ. γάλα). 

 5.  Η επίτευξη όλων των πα-
ραπάνω να γίνεται µε το ελάχι-
στο δυνατό κόστος κατασκευής 
και λειτουργίας. 

 Απαραίτητη προϋπόθεση για Εικόνα 6.1  Σύγχρονο προβατοστάσιο. 
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τη δηµιουργία µιας σύγχρονης προβατοτροφικής εκµετάλλευσης είναι η εκπόνηση ζωο-
τεχνικής µελέτης για τον καθορισµό του προγράµµατος και τον προσδιορισµό των στό-
χων που θα επιδιωχθούν µε τη λειτουργία της εκµετάλλευσης. Μέσα από τη µελέτη και 
σε συσχετισµό µε τις ιδιαίτερες συνθήκες της περιοχής, θα προκύψουν οι βασικές αρχές 
σχεδιασµού αυτής. 

 Ο σχεδιασµός των προβατοτροφικών, και γενικότερα των κτηνοτροφικών εγκατα-
στάσεων, δεν µπορούν να µοντελοποιηθούν εξαιτίας του µεγάλου αριθµού των παραγό-
ντων που επηρεάζουν τη σχεδίαση αυτών. 

 (Νικήτα-Μαρτζοπούλου (1985), Μπριασούλης(1981), Γεωργούδης, κ.συν. (1999), 
Παναγάκης (2005)). 

 

6.1 Γενικές αρχές σχεδίασης προβατοστασίων 

 Ο σχεδιασµός και η οργάνωση ενός προβατοστασίου ξεκινάει από τους στόχους 
τους οποίους καλείται να εξυπηρετήσει, και στηρίζεται τόσο σε γενικά στοιχεία που 
είναι κοινά σε κάθε περίπτωση όσο και σε ειδικά στοιχεία που απαιτούν τη µελέτη το-
πικών συνθηκών και δεδοµένων. 

 Γενικά στοιχεία για τον σχεδιασµό ενός προβατοστασίου αποτελούν: Οι εδαφοκλι-
µατικές συνθήκες της περιοχής, το τελικό µέγεθος της εκτροφής, η κατεύθυνση της πα-
ραγωγής (π.χ. κρέας ή γάλα), η φυλή (π.χ. µεγαλόσωµη, µικρόσωµη), ο τύπος της ε-
κτροφής (εκτατική, ηµιεκτατική, εντατική), και η πιθανή εκµηχάνιση που επηρεάζουν 
τα είδη των αναγκαίων χώρων, τις επιφάνειες των χώρων, το µέγεθος και τον τύπο του 
αµελκτηρίου. Αναλυτικότερα: 

 1.  Το κλίµα και η περιοχή (ορεινή – ηµιορεινή – πεδινή), όπου πρόκειται να εγκα-
τασταθεί η εκµετάλλευση, προσδιορίζουν κυρίως το είδος των κατασκευών οι οποίες θα 
προτιµηθούν και είναι αναγκαίες, ανάλογα µε τον επιδιωκόµενο βαθµό προστασίας των 
ζώων και την παραγωγική κατεύθυνση. 

 2.  Η κατεύθυνση παραγωγής καθορίζει τις ανάγκες σε χώρους και της όλης οργά-
νωσης και λειτουργίας της εκµετάλλευσης. ∆ιακρίνουµε παραγωγική ή αναπαραγωγική 
κατεύθυνση. Η παραγωγική κατεύθυνση µπορεί να είναι µικτή (γάλα και κρέας) ή µόνο 
γαλακτοπαραγωγική ή µόνο κρεοπαραγωγική (πάχυνση αµνών). 

 3.  Το µέγεθος, και το πιθανόν τελικό µέγεθος, της εκµετάλλευσης καθορίζουν το 
µέγεθος των εγκαταστάσεων, τη δυνατότητα και την κατεύθυνση επέκτασης, τη λει-
τουργική σύνδεση βασικών και βοηθητικών χώρων, κλπ. Για τον καθορισµό του µεγέ-
θους της εκµετάλλευσης (αρχικό - τελικό) εξετάζονται κατά κύριο λόγο η διαθέσιµη 
έκταση, η δυνατότητα αξιοποίησης ιδιόκτητων ή άλλων βοσκών, η περίπτωση δηµι-
ουργίας τεχνητού λειµώνα, η δυνατότητα χρήσης ενσιρωµένων ζωοτροφών, κ.ά. Σε κά-
θε περίπτωση πάντως καλό είναι να λαµβάνεται υπόψη και η δυνατότητα µελλοντικής 
επέκτασης της εκµετάλλευσης. 

 4.  Η φυλή ή οι φυλές που θα επιλεγούν καθορίζονται από την ζωοτεχνική µελέτη 
σε συνδυασµό µε τους άλλους παράγοντες της εκτροφής (κατεύθυνση, κλίµα, κ.ά.). Τα 
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ζωοτεχνικά δεδοµένα, ακολούθως, θα δώσουν τις επιµέρους και τις συνολικές ανάγκες 
των ποιµνιοστασίων σε χώρους στεγασµένους και µη. 

 5.  Οι λειτουργικές απαιτήσεις διαφέρουν ουσιαστικά στους διαφόρους τύπους ε-
κτροφής (εκτατική, ηµιεκτατική, ενταντική). Η ζωοτεχνική οργάνωση, η οργάνωση τυ-
χόν βόσκησης καθώς και το πρόγραµµα της διατροφής θα δώσουν τα βασικά λειτουργι-
κά χαρακτηριστικά και εποµένως το βασικό αρχιτεκτονικό σχέδιο της εκµετάλλευσης, 
καθώς και µερικές από τις κατασκευαστικές λεπτοµέρειες, αναλόγως των αναγκών. 

 6.  Οι ανάγκες σε εργασία και ο βαθµός εκµηχάνισης µιας προβατοτροφικής εκµε-
τάλλευσης προκύπτουν από την συνεκτίµηση της κατεύθυνσης παραγωγής, του µεγέ-
θους και του τύπου της εκτροφής αυτής. Αφού προσδιοριστούν οι ανάγκες σε εργασία, 
εξετάζεται κατόπιν: α) εάν και πού συµφέρει και χρειάζεται η εκµηχάνιση (άµελξη, 
τροφοδοσία ζωοτροφών, καθαρισµός χώρων, κ.ά.), και β) το επίπεδο εκµηχάνισης (τύ-
πος αµελκτικού συγκροτήµατος, γεωργικός ελκυστήρας ή καρότσι ή αυτοµατοποιηµένο 
σύστηµα τροφοδοσίας ζωοτροφών, κ.ά.). Ακολούθως, καθορίζεται το είδος και ο τύπος 
των µηχανηµάτων που θα εγκατασταθούν, καθώς και οι ανάγκες σε χώρους. 

 Ειδικά στοιχεία για τον σχεδιασµό ενός προβατοστασίου αποτελούν: Η διαθεσιµό-
τητα ζωοτροφών, η ύπαρξη απαραίτητων υποδοµών (π.χ. αγροτικοί δρόµοι, ηλεκτρικό 
ρεύµα), η ύπαρξη εργατικών χεριών, το κόστος κατασκευής και εργασίας. Όλα αυτά 
επηρεάζουν την τελική επιλογή των υλικών κατασκευής (π.χ. χρήση ή µη θερµοµόνω-
σης), των δαπέδων (π.χ. εσχαρωτά ή µη) και των όποιων αυτοµατισµών (π.χ. ταινιό-
δροµοι διανοµής σιτηρεσίου). Αναλυτικότερα: 

 Αφού πρώτα καθοριστούν τα προαναφερόµενα γενικά δεδοµένα, δηλαδή το µέγε-
θος, η κατεύθυνση παραγωγής, η φυλή, ο τύπος εκτροφής, οι εδαφοκλιµατικές συνθή-
κες και η προοπτική εκµηχάνισης της προβατοτροφικής εκµετάλλευσης, στη συνέχεια 
ακολουθεί η επεξεργασία και ανάλυση των ειδικών στοιχείων της εκτροφής (π.χ. δοµή 
του ζωικού πληθυσµού), καθώς και η ζωοτεχνική της οργάνωση. Κατά την διαδικασία 
αυτή συνεκτιµούνται οι εξελικτικές τάσεις, έτσι που τα τελικά ζωοτεχνικά δεδοµένα να 
προσφέρουν την απαιτούµενη ελαστικότητα στη χρήση των χώρων, ακόµη και στην πιο 
δυσµενή περίπτωση. 

 Γενικά, όλοι οι χώροι ενός προβατοστασίου πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους µε 
τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνονται οι εργασίες και οι απαραίτητες µετακινήσεις των 
προβάτων. 

 Μερικά σηµεία της ζωοτεχνικής µελέτης τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο 
στο σχεδιασµό µιας προβατοτροφικής εκµετάλλευσης είναι: 

 1.  Η εφαρµογή της τεχνικής του συγχρονισµού των οίστρων µε εφαρµογή ακολού-
θως της τεχνητής σπερµατέγχυσης, µιας και δεν απαιτείται ύπαρξη αρσενικών ζώων. 

 2. Η εφαρµογή µόνο της τεχνικής του συγχρονισµού των οίστρων. 

 2.  Ο χρόνος απογαλακτισµού των αµνών, είτε µε φυσικό είτε µε τεχνητό θηλασµό. 

 3.  Το πρόγραµµα ανανέωσης του κοπαδιού. 

 (Μπριασούλης (1981), Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Παναγάκης (2005)). 
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6.2 Περιβαλλοντικές συνθήκες σταβλισµού προβάτων 

6.2.1 Θερµοκρασία 

 Οι συνθήκες θερµοκρασίας του περιβάλλοντος επηρεάζουν άµεσα τις παραγωγικές 
ικανότητες των προβάτων. Έτσι, σε θερµοκρασίες κάτω των 9°C µειώνεται αισθητά η 
γαλακτοπαραγωγή και επηρεάζεται σηµαντικά ο ρυθµός ανάπτυξης των αρνιών. Εξάλ-
λου θερµοκρασίες πάνω από 20-25°C επηρεάζουν την κατανάλωση της τροφής. Το εύ-
ρος των θερµοκρασιών για τη διαβίωση των προβάτων κυµαίνεται από -3°C µέχρι 31°C 
και εξαρτάται κυρίως από τη δοµή και το µήκος του µαλλιού του ζώου, ενώ η αντίστοι-
χη ζώνη θερµοκρασιών άνεσης κυµαίνεται από 8-25°C. 

 Η κατάλληλη θερµοκρασία περιβάλλοντος για τα ακούρευτα πρόβατα είναι 13°C 
περίπου. Μπορούν, όµως, να προσαρµοσθούν εύκολα σε θερµοκρασίες που κυµαίνο-
νται από 5-21°C. Αντίθετα, τα αρνιά, κατά τις πρώτες εβδοµάδες της ηλικίας τους, α-
παιτούν θερµοκρασίες περιβάλλοντος που κυµαίνονται µεταξύ 24-27°C. Τα µονόδυµα 
αρνιά εξασφαλίζουν τη θερµοκρασία αυτή αναπαυόµενα µε τη µητέρα τους και σε επα-
φή µε το σώµα της. Τα πολύδυµα, όµως, καθώς και τα τεχνητά γαλουχούµενα αρνιά, 
απαιτούν θερµαντικές πηγές («θερµοµητέρες»). 

 Στον Πίνακα 6.1 παρουσιάζονται οι άριστες θερµοκρασίες περιβάλλοντος για τα 
πρόβατα. 

 

Πίνακας 6.1 Άριστες θερµοκρασίες περιβάλλοντος προβάτων (Θεσσαλός (χ.χ.)). 

Κατηγορία ζώου Άριστη θερµοκρασία αέρα σε °C 

Προβατίνες, κριάρια, ζώα αντικατάστασης 9-14°C 

Αρνιά ηλικίας 0-3 εβδοµάδων 18-20°C 

Αρνιά ηλικίας 3 εβδοµάδων - απογαλακτισµό 14-15°C 

 

 Ανάγκη θέρµανσης στα πρόβατα δεν υπάρχει ιδιαίτερη στις περισσότερες περιοχές 
της χώρας µας, οι οποίες έχουν ήπιο χειµώνα. Σε περιοχές µε κρύο χειµώνα µπορεί να 
υπάρξει ανάγκη θέρµανσης ορισµένων χώρων, όπως ο χώρος τοκετών και ο χώρος α-
νάπτυξης των αρνιών µέχρι ηλικίας τριών εβδοµάδων. 

 (Μπριασούλης (1981), Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Ζυγογιάννης (1999)). 

 

6.2.2 Υγρασία 

 Η σχετική υγρασία έχει επίδραση στην υγεία των προβάτων, ιδιαίτερα των αρνιών, 
και βρίσκεται σε άµεση συσχέτιση µε τη θερµοκρασία περιβάλλοντος. Έτσι, ο συνδυα-
σµός χαµηλών θερµοκρασιών και υψηλής υγρασίας δηµιουργούν προβλήµατα στο ανα-
πνευστικό σύστηµα των ζώων προδιαθέτοντάς τα για αναπνευστικά νοσήµατα. 
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 Ο συνδυασµός υψηλής θερµοκρασίας και υγρασίας, εξάλλου, ενώ δεν έχει άµεσες 
επιπτώσεις στην υγεία των προβάτων, ευνοεί την ταχεία ανάπτυξη ορισµένων παθογό-
νων µικροοργανισµών του πεπτικού συστήµατος που βρίσκονται µέσα στη στρωµνή. 

 Ο άριστος βαθµός σχετικής υγρασίας κυµαίνεται για τα ενήλικα πρόβατα από 60-
80%, ενώ για µικρότερα ηλικίας από 70-75%. 

 Επίσης, πρέπει να αναφερθεί ότι µια προβατίνα αποβάλλει 730 ml υδρατµών/ηµέ 
ρα, όγκος σηµαντικός που σε συνδυασµό µε την υψηλή υγρασία της κόπρου αυξάνει τη 
σχετική υγρασία στο προβατοστάσιο σε υψηλά επίπεδα και δηµιουργεί προϋποθέσεις, 
εάν η ανανέωση του αέρα δεν είναι επαρκής, δηµιουργίας προβληµάτων υγείας στα ζώα 
από τα οποία πρώτα υποφέρουν τα αρνιά. 

 (Μπριασούλης (1981), Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Ζυγογιάννης (1999)). 

 

6.2.3 Αερισµός 

 Ο ρόλος του αερισµού είναι πολύπλευρος. Στα ανοικτά και ηµιανοικτά κτίρια οι 
ανάγκες σε αερισµό καλοκαιριού - χειµώνα ικανοποιούνται γενικά µε την ύπαρξη ε-
παρκών ανοιγµάτων στη βορεινή πλευρά συνεχούς ανοίγµατος. Με τον αερισµό επι-
διώκεται κυρίως: 

 1.  Η ρύθµιση της θερµοκρασίας. 

 2.  Η αποµάκρυνση της υπερβολικής υγρασίας. 

 3.  Η αποµάκρυνση των επιβλαβών αερίων (CO2, NH3, H2S και CH4). 

 4.  Η ανανέωση του αέρα. 

 Ο αερισµός διακρίνεται σε αερισµό χειµώνα (ελάχιστος) και αερισµό καλοκαιριού 
(µέγιστος). ∆ιακρίνεται επίσης σε στατικό (φυσικό, Σχήµα 6.1) και δυναµικό (µηχανι-
κό) αερισµό. Οι ανάγκες των προβάτων σε αερισµό παρουσιάζονται στον Πίνακα 6.2. 
Γενικά, στα πρόβατα δεν εφαρµόζεται δυναµικός αερισµός, εκτός ενδεχοµένως από ο-

ρισµένους χώρους (αµελκτήριο, 
κλειστός χώρος ανάπτυξης αρ-
νιών). Αντίθετα, επιδιώκεται η 
δηµιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών (προσανατολισµός 
και ανοίγµατα προβατοστασίου) 
για τη λειτουργία ενός αποτελε-
σµατικού συστήµατος στατικού 
αερισµού, που µε ρύθµιση των 
ανοιγµάτων µπορεί να εξυπηρε-
τήσει τόσο τις µέγιστες όσο και 
τις ελάχιστες ανάγκες αερισµού. 

 (Μπριασούλης (1981), Γε-
ωργούδης, κ.συν. (1999)). 

Σχήµα 6.1 Φυσικός αερισµός ανοικτού στάβλου 
(Μπριασούλης (1981). 
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6.2.4 Φωτισµός 

 Ο φωτισµός στους χώρους διαµονής των προβάτων, τόσο στα ανοικτά όσο και στα 
ηµιανοικτά κτίρια, είναι επαρκής. Προβλήµατα µπορεί να υπάρξουν σε µεγάλου βάθους 
υπόστεγα µε ανεµοφράκτη στη βορεινή πλευρά, οπότε ο φωτισµός µπορεί να αυξηθεί 
µε την τοποθέτηση διαφανών φύλλων επικάλυψης στη στέγη. Στα κλειστά κτίρια, για 
την εξασφάλιση του απαραίτητου φυσικού φωτισµού, πρέπει να υπάρχουν ανοίγµατα 
σε ποσοστό 5% της στεγασµένης επιφάνειας. Η εγκατάσταση τεχνητού φωτισµού στα 
προβατοστάσια είναι απαραίτητη επειδή αρκετές εργασίες γίνονται νωρίς το πρωί ή το 
βράδυ. Στους χώρους των ζώων εγκαθίσταται φωτισµός 4,0 W/m2 για τους κοινούς λα-
µπτήρες ή 1,5-2,0 W/m2 για λαµπτήρες φθορισµού. Ο φωτισµός του αµελκτηρίου πρέ-
πει να είναι άπλετος και η τοποθέτηση των φωτιστικών σωµάτων να είναι τέτοια ώστε 
να φωτίζεται πολύ καλά το επίπεδο του µαστού και η περιοχή του σκάµµατος. 

 (Μπριασούλης (1981), Γεωργούδης, κ.συν. (1999)). 

 

6.3 Στοιχεία στέγασης προβάτων 

 Παρόλο που στη χώρα µας οι κλιµατικές συνθήκες δεν µπορούν να θεωρηθούν ι-
διαίτερα δυσµενείς για τα ενήλικα πρόβατα, εντούτοις η στέγασή τους σε κτίρια µε ή 
χωρίς προαύλια θεωρείται επιβεβληµένη. Και αυτό γιατί αφενός βελτιώνει τη διαχείρι-
ση (π.χ. διανοµή σιτηρεσίου, τροφοδοσία νερού, αποµάκρυνση κόπρου και ούρων, α-
ναπαραγωγή και τοκετοί) και αφετέρου παρέχει προστασία από τις δυσµενείς συνθήκες 
του χειµώνα (π.χ. βροχή). 

 Τα παραπάνω δύο πλεονεκτήµατα είναι άµεσα συνδεµένα µε το µικροπεριβάλλον 
του προβατοστασίου και ιδιαίτερα µε το θερµικό και το κατασκευαστικό. 

 1.  Θερµικό µικροπεριβάλλον 

  Ως θερµικό µικροπεριβάλλον, ορίζεται ως ο χώρος µέσα στον οποίο ζουν και 
αναπτύσσονται τα αγροτικά ζώα. Παράµετροι αυτού του χώρου είναι η θερµοκρασία, η 

Πίνακας 6.2 Ανάγκες προβάτων σε αερισµό (Παναγάκης (2005), Θεσσαλός (χ.χ.)). 

Ανάγκες σε m3/ώρα/ζώο Αλλαγές αέρα/ώρα 
Κατηγορία ζώων 

χειµώνας καλοκαίρι χειµώνας Καλοκαίρι 

Προβατίνες, κριάρια, 
ζώα αντικατάστασης 

20 100-150 3-4 15-25 

Αρνιά ηλικίας 0-3 
εβδοµάδων 

3 15 - - 

Αρνιά ηλικίας 3 εβδ. 
- απογαλακτισµό 

6 30 - - 
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σχετική υγρασία και η ταχύτητα του αέρα καθώς επίσης η θερµική ακτινοβολία (ουσια-
στικά η προσπίπτουσα και η ανακλώµενη ακτινοβολία του ήλιου). 

  Η παράµετρος η οποία καλύτερα περιγράφει το θερµικό µικροπεριβάλλον των 
µηρυκαστικών είναι ο δείκτης δυσφορίας (ΤΗΙ) που ορίζεται ως: 

ΤΗΙ = 0,8 Τa + [(RH / 100) . (Ta -14,3)] + 46,4 

  όπου: Ta η θερµοκρασία του περιβάλλοντος αέρα και RH η σχετική υγρασία του 
περιβάλλοντος αέρα. 

  Ο δείκτης δυσφορίας κατατάσσεται σε τέσσερις κατηγορίες: 

   1. Κανονικός ....................74 

   2.  Εγρήγορσης .............75 - 78 

   3.  Κινδύνου..................79 - 83 

   4.  Έκτακτης ανάγκης .....≥ 84 

  Θα πρέπει, όµως, να επισηµανθεί ότι η σηµασία της ταχύτητας του αέρα και της 
θερµικής ακτινοβολίας συµπεριλήφθηκε σε έναν άλλο δείκτη ο οποίος ορίστηκε ως δεί-
κτης δυσφορίας µαύρης σφαίρας (BGHI). Η εκτίµηση του δείκτη δυσφορίας (ΤΗΙ) εί-
ναι εξαιρετικά χρήσιµη, όµως η προσαρµογή του µε βάση την ταχύτητα του αέρα και τη 
θερµική ακτινοβολία είναι απαραίτητη ώστε να εκτιµάται µε ακόµα µεγαλύτερη ακρί-
βεια η θερµική δυσφορία των ζώων. 

 2.  Κατασκευαστικό µικροπεριβάλλον 

  Ως κατασκευαστικό µικροπεριβάλλον ορίζεται το σύνολο των κατασκευαστι-
κών εκείνων στοιχείων που µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο επηρεάζουν τη λειτουργία 
του προβατοστασίου (π.χ. τοιχοποιία, στέγη, δάπεδο, σύστηµα αερισµού, κλπ.). 

  Τοιχοποιία: Η αξία της έγκειται στην προστασία των ζώων από τις δυσµενείς 
κλιµατολογικές συνθήκες. Επιπρόσθετα, έχει ιδιαίτερη σηµασία γιατί προσδιορίζει τη 
σωστή ή µη λειτουργία του φυσικού αερισµού. Κατασκευάζεται συνήθως από τούβλα ή 
τσιµεντόλιθους. Συνήθως οι πλαϊνοί τοίχοι είναι εντελώς κλειστοί, η νότια πλευρά είναι 
τελείως ανοικτή ή κλειστή µέχρι του ύψους των 1,5-1,8 m, ενώ η βορινή πλευρά έχει 
συµπαγή τοίχο και από κάποιο ύψος και πάνω το άνοιγµα αερισµού. Το ελάχιστο ύψος 
των κτιρίων είναι 2,5-3,0 m. Θα πρέπει, επίσης, να επισηµανθεί ότι στις µέρες µας δια-
τίθενται στην αγορά και κατασκευές προβατοστασίων θερµοκηπιακού τύπου (Εικόνα 
6.2). 

  Στέγη: Η στέγη µπορεί να είναι µονόρικτη (πλάτος<6 m) ή δίρρικτη, από λαµα-
ρίνα ή κεραµίδια. Οι δίρρικτες πρέπει έχουν άνοιγµα αερισµού 20-30 cm µε επιστέγα-
στρο ώστε να µην εισέρχονται τα νερά της βροχής. Η κλίση της στέγης πρέπει να είναι 
18°-26° έτσι ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσµατικός φυσικός αερισµός. Η µόνωσή 
της (ιδιαίτερα εάν είναι κατασκευασµένη από λαµαρίνα) είναι απαραίτητη στη χώρα 
µας. Ως µονωτικά υλικά µπορούν να χρησιµοποιηθούν πλάκες από υαλοβάµβακα, διο-
γκωµένη πολυστερίνη, διογκωµένη πολυουρεθάνη, κ.ά. Η ύπαρξη υδρορροής εξυπηρε-
τεί την αποµάκρυνση των νερών της βροχής, ενώ τέλος, απαραίτητη είναι και µία ελά-
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χιστη προβολή της στέγης (80 cm), έτσι ώστε η καλυµµένη επιφάνεια να έχει συνεχή 
προστασία από τον ήλιο και τη βροχή. 

  ∆άπεδο: ∆ύο παράµετροι που σχετίζονται µε το δάπεδο είναι α) ο τύπος του δα-
πέδου, και β) η επιφάνεια η οποία παρέχεται σε κάθε ζώο. Ο τύπος του δαπέδου επη-
ρεάζει όχι µόνο τον τρόπο αποµάκρυνσης της κόπρου, αλλά και την υγρασία µέσα στο 
χώρο στέγασης όπως επίσης και τις θερµικές απώλειες των ζώων. Η χρήση θερµής 
στρωµνής (π.χ. άχυρο, πριονίδια, κ.ά.) ή µεταλλικών εσχαρωτών δαπέδων έχουν προ-
ταθεί έτσι ώστε να λυθούν όλα τα παραπάνω προβλήµατα. 

   Τα σχαρωτά δάπεδα έχουν το πλεονέκτηµα να διατηρούν τα ζώα καθαρά. 
Συγκρινόµενα µε τα δάπεδα µε στρωµνή, επιτρέπουν σηµαντικά υψηλότερη φόρτιση 
(αριθµό ζώων/m2) και λόγω της ύπαρξης τάφρου κάτω από αυτά, απαλείφουν τα προ-
βλήµατα που δηµιουργούνται από τη συνεχιζόµενη υπερύψωση του δαπέδου εξαιτίας 
της καθηµερινής προσθήκης στρωµνής. Επιπρόσθετα, τα σχαρωτά δάπεδα διατηρούνται 
στεγνά, δεν απαιτούν στρωµνή και οι ανάγκες για εργατικά είναι χαµηλές. Οι δαπάνες, 
όµως, για την κατασκευή και εγκατάσταση των σχαρωτών δαπέδων είναι υψηλές, και ο 
κίνδυνος σοβαρών ατυχηµάτων στα ζώα, σε περίπτωση θραύσης τους, είναι µεγάλος. 
Επίσης, απαιτούν συντήρηση κατά διαστήµατα και πολλές φορές τα διάκενα των δοκί-
δων γεµίζουν από υπολείµµατα χονδροειδών ζωοτροφών, που αναπόφευκτα διασκορπί-
ζονται κατά την πρόσληψή τους από τα ζώα. Τα σχαρωτά δάπεδα κατασκευάζονται από 
στενές µεταλλικές λωρίδες πλεγµένες σε σχήµα ρόµβου ή από σκυρόδεµα, Οποιοδήπο-
τε, όµως, υλικό και αν επιλεγεί, θα πρέπει να είναι στέρεα τοποθετηµένο και κατασκευ-
ασµένο έτσι, ώστε να «αυτοκαθαρίζεται». Κάτω από τα σχαρωτά δάπεδα κατασκευάζε-
ται τσιµεντένια τάφρος βάθους 1,00-1,20 m και µε κλίση πυθµένα 1,5-2,0% για να δι-
ευκολύνεται η αποκοµιδή της κόπρου. Η κατάλληλη φόρτιση των σχαρωτών δαπέδων 
έχει ιδιαίτερη σηµασία για την οµαλή λειτουργία τους. Επιφάνεια δαπέδου 0,8-0,9 
m2/ενήλικο ζώο δίνει ικανοποιητικά αποτελέσµατα, διασφαλίζοντας άνετη διαµονή στα 
ζώα και καθαριότητα στο δάπεδο. Τα σχαρωτά δάπεδα κατασκευάζονται σε χώρες µε 
σχετικά χαµηλές θερµοκρασίες περιβάλλοντος και προσιδιάζουν περισσότερο στο στα-
βλισµό κρεοπαραγωγού τύπου προβάτων, παχυνόµενων αρνιών ή σε ξηρά περίοδο ευ-
ρισκόµενων προβατινών. 

   Τα δάπεδα µε στρωµνή κατασκευάζονται από τσιµέντο, πλάκες, τούβλα ή 
και γυµνό έδαφος καλυπτόµενο από αχυροστρωµνή, ροκανίδια ή πριονίδια ξύλου, κλπ., 
χρησιµοποιούνται από πάρα πολλά χρόνια και είναι πολύ διαδεδοµένα. Συγκρινόµενα 
µε τα σχαρωτά, στα δάπεδα µε στρωµνή η φόρτιση είναι ελαφρώς µικρότερη και οι δα-
πάνες για την κατασκευή τους σηµαντικά χαµηλότερες, ο απαιτούµενος, όµως, χρόνος 
για την αποκοµιδή της κόπρου είναι σηµαντικά υψηλότερος. Τα δάπεδα µε στρωµνή 
πάντως είναι απαραίτητο να διατηρούνται σχετικά στεγνά για να µην αυξάνονται οι πα-
θήσεις των άκρων στα πρόβατα. Η αχυροστρωµνή και τα πριονίδια είναι καλά µονωτι-
κά υλικά και συµβάλλουν στη δηµιουργία ζεστού περιβάλλοντος για τα πρόβατα κατά 
τη χειµερινή περίοδο. Οι απαιτήσεις για αχυροστρωµνή κατά το χειµερινό εξάµηνο κυ-
µαίνονται στα 150-200 Kg άχυρου/ζώο. Τα πριονίδια καλό είναι να αποφεύγονται γιατί 
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µπορεί να σχηµατίσουν σκληρούς βώλους στο µεσοδακτύλιο διάστηµα των άκρων των 
προβάτων και να προκαλέσουν αρκετά επώδυνη χωλότητα. Τα δάπεδα µε στρωµνή α-
παιτούν συχνή ανανέωση. Η ποσότητα που θα χρησιµοποιηθεί είναι συνάρτηση της α-
πορροφητικής ικανότητας, του µεγέθους των ζώων, του φυσιολογικού τους σταδίου στο 
οποίο βρίσκονται, της διατροφής τους και των κλιµατικών συνθηκών. 

   Το ΥΠΑΑΤ (2005) προτείνει τα δάπεδα µε στρωµνή µε τη χρήση διαπερα-
τών υλικών (εδαφικό φίλτρο) αποτελούµενων από τρεις στρώσεις πάνω από το φυσικό 
έδαφος. Οι στρώσεις αυτές είναι (από κάτω προς τα πάνω): α) 10 cm χαλίκια ποταµίσια 
ή λατοµείου διαστάσεων 3 mm, β) 10 cm χαλίκια ποταµίσια ή λατοµείου διαστάσεων 
2-3 mm, και γ) 5 cm άµµος λατοµείου. 

   Στους Πίνακες 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 & 6.7 παρουσιάζονται στοιχεία που αφο-
ρούν στην επιφάνεια στέγασης των προβάτων αναλόγως µε τον τύπο του δαπέδου στα-
βλισµού αυτών και τη φυλή στην οποία ανήκουν (µεγαλόσωµη, µικρόσωµη). 

  Σύστηµα αερισµού: Συνήθως εφαρµόζεται ο φυσικός αερισµός. Οι είσοδοι του 
αέρα βρίσκονται στη βορεινή πλευρά και είναι καλυµµένες µε ρυθµιζόµενα παράθυρα ή 
ανεµοφράκτη, καθώς και στη νότια πλευρά η οποία µπορεί να έχει επίσης ανοίγµατα ή 
να έχει τοιχοποιία µέχρι ύψους 1,50-1,80 µέτρων ή να είναι εντελώς ανοικτή. Η έξοδος 
του αέρα πρέπει να γίνεται από την οροφή µέσω συνεχούς ανοίγµατος το οποίο καλύ-
πτεται από µικρό επιστέγαστρο. Με τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται οµοιόµορφος αερι-
σµός, έλεγχος της θερµοκρασίας στα επιθυµητά επίπεδα, αποφεύγεται η συµπύκνωση 
των υδρατµών (υπερβολική υγρασία), µειώνονται τα ρεύµατα του αέρα και διατηρείται 
η συγκέντρωση των επιβλαβών αερίων µέσα στα ανώτατα επιτρεπόµενα όρια (3000 
ppm CO2, 25 ppm NH3) δηµιουργώντας έτσι καθαρό και υγιεινό περιβάλλον για τα 
πρόβατα. Ο απαιτούµενος αερισµός αναφέρθηκε προηγουµένως (Πίνακας 6.2). 

 (Παναγάκης (2005), ΥΠΑΑΤ (2005)). 

 

 
  

 

 

Εικόνα 6.2  Προβατοστάσια θερµοκηπιακού τύπου. Ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.geotherm.gr/site/default.asp?pid=8715&sid=8717&langid=12 
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6.4 Χώροι προβατοστασίων 

 Ένα καλά οργανωµένο προβατοστάσιο, που χαρακτηρίζεται από άρτια λειτουργικό-
τητα, περιλαµβάνει τους χώρους για: α) τις προβατίνες, β) των ζώων αντικατάστασης, 
γ) των αρσενικών ζώων, δ) των θηλαζόντων αρνιών, ε) το αµελκτήριο, στ) την αίθουσα 
γάλακτος, ζ) το αναρρωτήριο, η) την αποθήκη ζωοτροφών, θ) το προαύλιο, ι) το ποδό-
λουτρο-χώρος απολύµανσης. 

 Επίσης, οι χώροι ενός προβατοστασίου ανάλογα µε τη χρήση τους, την κάλυψη 
τους, το ρόλο τους, κλπ., διακρίνονται σε: 

  1.  Χώρους βασικούς (χώροι διαµονής των ζώων). 

  2.  Χώρους λειτουργικούς (αµελκτήριο, διάδροµοι, κλπ.). 

  3.  Χώρους βοηθητικούς (χώροι χειρισµών, αποθήκες, κλπ.). 

  4.  Χώρους παραγωγής (χώροι διαµονής, αµελκτήριο, κλπ.). 

  5.  Χώρους αναπαραγωγής (χώροι τοκετών, ανάπτυξης). 

  6.  Χώρους στεγασµένους. 

  7.  Χώρους ανοικτούς (προαύλιο, χώροι χειρισµών). 

 Ο βασικός χώρος των προβατινών που είναι στεγασµένος, αποτελείται από ένα κτί-
ριο σε σχήµα ορθογώνιο παραλληλόγραµµο και περιλαµβάνει διάδροµο τροφοδοσίας, 
ταΐστρες και το χώρο ανάπαυσης αυτών. Η απαιτούµενη επιφάνεια των βασικών χώρων 
για τη στέγαση του προβάτου παρουσιάζονται στους Πίνακες 6.3 & 6.4 (Μπριασούλης, 
1981), Πίνακες 6.5 & 6.6 (Παναγάκης, 2005) και Πίνακας 6.7 (Ελληνική Νοµοθεσία). 
Με βάση τα στοιχεία αυτά υπολογίζονται οι διαστάσεις του κτιρίου αυτού. Μέσα στο 
βασικό αυτό χώρο τοποθετείται επαρκής αριθµός ποτιστρών. 

 Ο χώρος των ζώων αντικατάστασης και των αρσενικών ζώων οργανώνεται µε τον 
τρόπο και µε τα ίδια στοιχεία που αναφέρθηκαν για το βασικό χώρο των προβατινών. 

 Ο χώρος των θηλαζόντων αρνιών οργανώνεται και αυτός µε τον ίδιο τρόπο, αλλά 
λαµβάνεται υπόψη ότι για κάθε αρνί απαιτείται επιφάνεια 0,1 m2 και µήκος ταΐστρας 10 
cm δεδοµένου ότι τα θηλάζοντα µικρά δε θηλάζουν όλα ταυτόχρονα (και λόγω διαφο-
ρετικής ηλικίας). Επίσης, διαµορφώνεται έτσι ώστε να είναι εύκολα προσπελάσιµος 
από τους σταβλίτες και τα ζώα, και εξοπλισµένος µε ποτίστρα. Στην περίπτωση τεχνη-
τής γαλουχίας εξοπλίζεται επιπλέον µε θερµαντική πηγή και µε τις απολήξεις των σω-
ληνώσεων της µηχανής τεχνητής γαλουχίας. 

 Οι διαστάσεις του χώρου τοκετών εξαρτώνται από το µέγεθος της εκµετάλλευσης 
(µέγεθος ποιµνίου) και το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο γεννούν. Συνήθως ένας 
χώρος διαστάσεων 4x5 µέτρων  είναι αρκετός για ένα ποίµνιο 200 ζώων. 

 Το αµελκτήριο είναι και αυτό συνάρτηση του αριθµού των αµελγόµενων ζώων και 
οι διαστάσεις του εξαρτώνται από τον τύπο του αµελκτικού συγκροτήµατος που θα 
χρησιµοποιηθεί. Υπάρχουν αµελκτήρια σε σχήµα ορθογώνιο (µιας ή δύο πλευρών) ή 
κυκλικό. Τα ορθογωνίου σχήµατος αµελκτήρια φέρουν µία ή δύο πλευρές θέσεων ά-
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µελξης. Κάθε πλευρά µπορεί να έχει 12 ή 24 ή περισσότερες θέσεις ζώων. Τα περι-
στρεφόµενα συγκροτήµατα άµελξης (Εικόνα 6.3) απαιτούν για την εγκατάστασή τους 
µικρότερους χώρους από ό,τι οι υπόλοιποι τύποι. Τα ζώα που αρµέγονται κάθε φορά 
είναι τόσα όσα και οι θέσεις. Ο αµελκτής ή οι αµελκτές στέκονται όρθιοι σε µία τάφρο 
(βάθους 90 εκατοστών) που βρίσκεται ακριβώς πίσω από τις θέσεις των ζώων, ώστε να 
αντιµετωπίζεται ο προς άρµεγµα µαστός των ζώων. Τα ζώα «παγιδεύονται» στις ατοµι-
κές θέσεις του αµελκτηρίου κατά τη διάρκεια του αρµέγµατος, ενώ, συνήθως, τους χο-
ρηγείται συµπυκνωµένη τροφή στην ειδική ταΐστρα του αµελκτηρίου. Η τροφή τους 
χορηγείται για να είναι ήσυχα κατά την άµελξη και για να προσέρχονται πρόθυµα στο 
χώρο του αµελκτηρίου. Ο χώρος του αµελκτηρίου διατηρείται πάντα καθαρός. 

 Ο χώρος άµελξης πρέπει να είναι, σχετικά, αποµονωµένος από το χώρο ανάπαυσης 
των ζώων, αλλά πολύ κοντά σε αυτόν και να επιτρέπει την εύκολη είσοδο των προβατι-
νών κατά το άρµεγµα και την έξοδό τους µετά από αυτό. Οποιοδήποτε, όµως, συγκρό-
τηµα αρµέγµατος και αν υιοθετηθεί, είναι απαραίτητο οι εσωτερικοί τοίχοι του θαλά-
µου να είναι επενδεδυµένοι µε λευκού χρώµατος πλακάκια, να φωτίζεται φυσικά ή τε-
χνητά πλήρως και να είναι εφοδιασµένος µε κατάλληλα τοποθετηµένο και ρυθµιζόµενο 
σύστηµα ανανέωσης αέρα. 

 Η αίθουσα γάλακτος είναι µια αίθουσα στην οποία υπάρχει η δεξαµενή συγκέντρω-
σης του αµελχθέντος γάλακτος, χωρητικότητας ίσης µε το διπλάσιο της µέγιστης ηµε-
ρήσιας γαλακτοπαραγωγής του ποιµνίου, η οποία δεξαµενή φέρει σύστηµα ψύξης του 
γάλακτος. Το γάλα πρέπει να διατηρείται σε θερµοκρασία 4°C µέχρι τη στιγµή που θα 
παραδοθεί στο τυροκοµείο ή τη βιοµηχανία γάλακτος. Στην αίθουσα γάλακτος πλένο-
νται και απολυµαίνονται επίσης όλα τα χρησιµοποιούµενα κατά το άρµεγµα σκεύη και 
εξαρτήµατα της αµελκτικής µηχανής (κύπελα, δοχεία, σωληνώσεις, κλπ.). Η αίθουσα 
συγκέντρωσης του γάλακτος πρέπει να έχει τοίχους επενδεδυµένους εσωτερικά µε λευ-

Εικόνα 6.3  Αµελκτήριο κυκλικού τύπου. 
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κού χρώµατος πλακάκια, τοποθετείται σε επαφή µε το αµελκτήριο και δεν χρειάζεται 
να είναι εφοδιασµένος µε δυναµικό σύστηµα ανανέωσης του αέρα. Οι διαστάσεις του 
πρέπει να είναι ανάλογες µε εκείνες του χώρου άµελξης. Στον χώρο της αίθουσας γά-
λακτος τοποθετούνται συνήθως το πλυστικό σύστηµα και η αντλία κενού του αµελκτι-
κού συγκροτήµατος. Η αίθουσα συγκέντρωσης του γάλατος πρέπει να είναι εύκολα 
προσπελάσιµος στα βυτιοφόρα οχήµατα που µεταφέρουν το γάλα. 

 Το αναρρωτήριο είναι ένα µικρό δωµάτιο, συνήθως 2x2 µέτρων, σε κάποια από-
σταση από το ποιµνιοστάσιο, όπου διατηρούνται τα άρρωστα ζώα για να µη µολύνουν 
και τα υπόλοιπα ζώα του ποιµνίου. 

 Η αποθήκη των ζωοτροφών είναι ένας χώρος στον οποίο αποθηκεύονται οι συµπυ-
κνωµένες ζωοτροφές, εφόσον αγοράζονται σε σάκους από βιοµηχανία. Αν ο κτηνοτρό-

φος αγοράζει απλές ζωοτροφές, ή 
µίγµα σε αλευρώδη µορφή, χύµα 
τότε µπορεί να χρησιµοποιεί σιλό 
για την αποθήκευσή τους. Οι δι-
αστάσεις της αποθήκης εξαρτώ-
νται από το σύστηµα διατροφής 
που εφαρµόζεται, από τη συχνό-
τητα αγοράς συµπυκνωµένων 
ζωοτροφών και βέβαια από το 
µέγεθος του ποιµνίου της εκµε-
τάλλευσης. Για την αποθήκευση 
των χονδροειδών ζωοτροφών (ά-
χυρα, τριφύλλι, µηδική, σανός) 
χρησιµοποιούνται απλά υπόστε-

γα, χωρίς πλευρικά τοιχώµατα. Τα πλευρικά τοιχώµατα µπορεί να προστατεύονται και 
από φύλλα πολυαιθυλενίου (νάιλον). Τελευταίως χρησιµοποιούνται για την αποθήκευ-
ση των ζωοτροφών κατασκευές θερµοκηπιακού τύπου (Εικόνες 6.3 & 6.4). 

 Για την παρασκευή και αποθήκευση του ενσιρώµατος επιβάλλεται η κατασκευή 
υπέργειου ανοιχτού σιρού από 
τσιµέντο οπλισµένο µε σίδηρο. Ο 
σιρός πρέπει να βρίσκεται σε θέ-
ση προσπελάσιµη σε µεταφορικά 
οχήµατα κοντά στους χώρους 
παράθεσης του ενσιρώµατος και 
να είναι χωρητικότητας ανάλογης 
µε τις ανάγκες του ποιµνίου. Οι 
ανάγκες αυτές καθορίζονται από 
την ύπαρξη ή µη λειµώνα, φυσι-
κού ή τεχνητού, από τη βοσκοϊ-
κανότητά του και από την τιµή 

Εικόνα 6.4  Αποθήκη χονδροειδών ζωοτροφών 
θερµοκηπιακού τύπου. Πηγή: 

http://www.geotherm.gr/site/default.asp?pid=8715&sid=8718&langid=12 

Εικόνα 6.5  Αποθήκη χονδροειδών ζωοτροφών 
θερµοκηπιακού τύπου. Πηγή: 

http://www.geotherm.gr/site/default.asp?pid=8715&sid=8718&langid=12 
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προµήθειας των σανών. Ιδιαίτερη σηµασία πρέπει να δίνεται στην «είσοδο» του σιρού 
το πλάτος της οποίας δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από 5,0 m, και στο ύψος του που 
δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 2,20 m. Αν οι διαστάσεις αυτές είναι µεγαλύτερες, τότε δεν 
είναι δυνατή η εφαρµογή του κανόνα που αφορά στην αποκαλούµενη «σε µέτωπο» κα-
θηµερινή κοπή του ενσιρώµατος, µε αποτέλεσµα τη µείωση της θρεπτικής του αξίας και 
την αναπόφευκτη σπατάλη. 

 Το προαύλιο αποτελεί χώρο άσκησης των ζώων και σε έκταση είναι τουλάχιστον το 
διπλάσιο από τον στεγασµένο χώρο. Το δάπεδο του προαυλίου είναι κατασκευασµένο, 
όπως και αυτό του βασικού χώρου του προβατοστασίου. 

 Επίσης, σε µια προβατοτροφική µονάδα προβλέπεται η ύπαρξη χώρου πλύσης, κα-
θαρισµού και απολυµάνσεως των ζώων (λουτήρας) από εκτοπαράσιτα (παράσιτα δέρ-
µατος), καθώς και µικρός λάκκος (ποδόλουτρο) στον οποίο τοποθετείται απολυµαντικό 
υγρό για την απολύµανση των νυχιών των προβάτων, καθώς τον διαπερνούν. 

 Τέλος, ο κοπροσωρός είναι µια απλή κατασκευή (ένα απλό δάπεδο από σκυρόδερµα 
ή γυµνό έδαφος) στην οποία τοποθετείται η κόπρος όταν γίνεται καθαρισµός του προ-
βατοστασίου. Ο κοπροσωρός τοποθετείται σε κάποια λογική απόσταση από το προβα-
τοστάσιο και την κατοικία του σταβλίτη. Η κόπρος των αιγοπροβάτων από τη φύση της 
δεν έχει αξιόλογη ρυπαντική ικανότητα και δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. 

 Το κούρεµα (Εικόνα 6.5) των προβάτων µπορεί να γίνει στο προαύλιο ή στο βασικό 
χώρο αφού προηγηθεί καλός καθαρισµός του δαπέδου. Μπορεί επίσης να προβλεφθεί 

ένας διάδροµος διαλογής των 
ζώων όπου τα ζώα αναγκάζο-
νται να περνούν το ένα πίσω 
από το άλλο για να τους γίνει 
κάποιος χειρισµός (π.χ. εµβο-
λιασµός, σήµανση, κ.λπ.). 

 Η κατοικία του σταβλίτη 
βρίσκεται κοντά στο προβατο-
στάσιο ούτως ώστε να ακούει 
τα πρόβατα σε περίπτωση κιν-
δύνου και ανάγκης. Στην κα-
τοικία του σταβλίτη υπάρχει 

πάντα ένα φαρµακείο στο οποίο φυλάσσονται προσεκτικά διάφορα κτηνιατρικά φάρ-
µακα και εµβόλια, καθώς και είδη πρώτης ανάγκης (πρώτες βοήθειες για την περιποίη-
ση τυχόν τραυµατισµένων ή ασθενών προβάτων), καθώς και τα διάφορα βιβλία, παρα-
στατικά και µητρώα της εκµετάλλευσης. 

  (Μπριασούλης (1981), Γεωργούδης, κ.συν. (1999), Ζυγογιάννης (1999)). 

 

 

 

Εικόνα 6.6  Κούρεµα προβάτων. 
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Πίνακας 6.5 Απαιτούµενη επιφάνεια (m2) στέγασης προβάτου αναλόγως του τύπου 
δαπέδου (Παναγάκης, 2005). 

Τύπος δαπέδου 
Κατηγορία ζώων 

Συµπαγές Εσχαρωτό 

Προβατίνα 1,00 0,75 

Προβατίνα & αµνός 1,50 1,00 

Αµνός 0,30 0,20 

Πίνακας 6.3 Απαιτούµενη επιφάνεια στέγασης προβάτου (Μπριασούλης, 1981). 

Πίνακας 6.4 Ελάχιστη απαιτούµενη επιφάνεια στέγασης προβάτου 
 (Μπριασούλης, 1981). 
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6.5 Απαιτήσεις ελληνικής νοµοθεσίας 

6.5.1 Απαιτήσεις χώρων σταβλισµού 

 Τα προβατοστάσια, βάσει της ελληνικής νοµοθεσίας, πρέπει να πληρούν τις κάτωθι 
προϋποθέσεις: 

 1. Σύµφωνα µε το Π.∆.20 374 (ΦΕΚ21 251Α/22-10-2001) «περί της προστασίας των 
ζώων στα εκτροφεία», πρέπει: 

  α)  Να υπάρχει ελευθερία κινήσεων των ζώων και σε περίπτωση περιορισµού 
τους, να υπάρχει επαρκής χώρος για τις φυσιολογικές ανάγκες τους και τις ανάγκες συ-
µπεριφοράς τους. 

  β)  Τα υλικά και ο εξοπλισµός µε τα οποία έρχονται σε επαφή τα ζώα θα πρέπει 
να µην είναι επιβλαβή για αυτά. 

  γ)  Να εξασφαλίζονται κατάλληλη θερµοκρασία , υγρασία και φωτισµός. 

 2.  Ως ζωοτεχνικά πρότυπα22 αυστηρότερα από τα ελάχιστα κανονιστικά που αφο-
ρούν την αναβάθµιση της λειτουργίας, των συνθηκών παραγωγής και τη βελτίωση της 
ζωής και των συνθηκών εργασίας των παραγωγών, της υγιεινής και της καλής διαβίω-
σης των ζώων θεωρούνται τα όσα αναφέρονται στον Πίνακας 6.7. 

 

 

                                                 
20 Π.∆.: Προεδρικό ∆ιάταγµα. 
21 ΦΕΚ: Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. 
22 Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) 306419/2005 (ΦΕΚ 1413Β/12-10-2005) «Επιλεξιµότητα επενδύσεων 
στους τοµείς της κτηνοτροφίας στο πλαίσιο των ενισχύσεων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-
2006 για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις». 

Πίνακας 6.6 Απαιτούµενη επιφάνεια (m2) στέγασης προβάτου αναλόγως της φυλής 
(Παναγάκης, 2005). 

Φυλή 
Κατηγορία ζώων 

Μικρόσωµη Μέση Μεγαλόσωµη 

Προβατίνα 0,60 0,80 1,00 

Προβατίνα & αµνός 1,00 1,20 1,50 

Αµνός 0,30 0,40 0,55 

Κριάρι 1,65 2,00 2,40 
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Πίνακας 6.7 Απαιτήσεις νοµοθεσίας για την ελάχιστη-συνιστώµενη επιφάνεια σταβλι-
σµού προβάτων (ΥΑ 306419/2005 – ΦΕΚ 1413Β/12-10-2005). 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ή 
ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟ 

1. 
Καθαρός χώρος ανάπαυσης ανά προβατίνα µε τα αρ-
νιά της σε συµπαγές δάπεδο. 

1,2-1,5 τ.µ. 

2. 
Καθαρός χώρος ανάπαυσης ανά προβατίνα µε τα αρ-
νιά της σε σχαρωτό δάπεδο. 

1 τ.µ. 

3. Μήκος µετώπου ταΐστρας ανά προβατίνα. 0,35 τ.µ. 

4. Καθαρός χώρος ανάπαυσης αρσενικών (κριαριών). 1,5 τ.µ. 

5. Χώρος προαυλίων (ανά προβατίνα + αρνιά). 2,5-3,0 τ.µ. 

6. Πλάτος διαδρόµου τροφοδοσίας (εάν υπάρχει). 1,2 τ.µ. 

7. Πλάτος θυρών. 2,5 τ.µ. 

 

 Επίσης, θα πρέπει να προβλέπονται (ΥΑ 306419/2005 - ΦΕΚ 1413Β/12-10-2005): 

  1.  Παράθυρα καθ’ όλο περίπου το µήκος του βορεινού τοίχου. 

  2.  Νότια πλευρά ανοικτή ή ηµιανοικτή από ύψος 1,7 µέτρα και άνω. 

  3.  Άνοιγµα αερισµού καθ’ όλο το µήκος της δίρρικτης στέγης. 

  4.  ∆άπεδο διαπερατό (στραγγερό). 

  5.  Θύρες για τον καθαρισµό της στρωµνής και στις µικρές πλευρές του χώρου 
ανάπαυσης. 

  6.  Χώρος συγκέντρωσης των ζώων προ του αµελκτηρίου (εάν υπάρχει). 

  7.  Η κυκλοφορία των ζώων προς και από το αµελκτήριο (εάν υπάρχει). 

  8.  ∆ιαχωρισµός αµελχθέντων ζώων και ζώων προς άµελξη. 

  9.  Η αποφυγή διασταυρώσεων στην κυκλοφορία. 

  10.  Ιδιαίτερος χώρος για την άµελξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 
 

7.1 Γενικά 

 Στη σύνταξη µιας µελέτης για τη δηµιουργία µιας οποιασδήποτε κτηνοτροφικής ε-
πιχείρησης (Εικόνα 7.1), η υπάρχουσα εµπειρία και οι υποδοµές (οι οποίες ανεξάρτητα 
από τις αναγκαιότητες, το κόστος και την επάρκειά τους), προσδιορίζουν εν πολλοίς τις 
απαιτήσεις και την επιµονή του επενδυτή-κτηνοτρόφου, στην υλοποίηση του σχετικού 
επενδυτικού σχεδίου και προγράµµατος. 

 Με διατυπωµένες τις απαιτήσεις του επενδυτή-κτηνοτρόφου, υποβάλλονται ακο-
λούθως οι ανάλογες προτάσεις, µε την πεποίθηση, ότι αυτές µπορούν να καλύψουν τις 
απαιτήσεις για τη βιώσιµη υλοποίηση του κτηνοτροφικού προγράµµατος που θα ικανο-
ποιεί και τις προσδοκίες του επενδυτή. 

 Είναι σηµαντικό να επισηµανθεί εδώ, η ιδιαιτερότητα του πρωτογενούς τοµέα στον 
προγραµµατισµό της παραγωγικής διαδικασίας, αφού πέραν των άλλων παραµέτρων 
αστάθειας, που αφορούν στην αγορά των κτηνοτροφικών προϊόντων (καταναλωτικές 
συνήθειες, ανταγωνισµός, κλπ.), υπεισέρχονται και παράµετροι, ανεξάρτητοι των επι-
χειρηµατικών προβλέψεων, που αφορούν στην συµπεριφορά των ζώων και στον τρόπο 
που αυτά ανταποκρίνονται στους ζωοτεχνικούς χειρισµούς, σε όφελος ή όχι, της παρα-
γωγικότητάς τους. 

 Να σηµειωθεί ακόµα, ότι ο ρυθµός παραγωγής και οι παραγωγικές αποδόσεις των 
ζώων ανεξάρτητα από την ένταση κεφαλαίου της επένδυσης, εξαρτώνται από τον ανα-
παραγωγικό κύκλο των ζώων που κατ' ανάγκη πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη 
στη χάραξη χρονοδιαγραµµάτων και στη λήψη αποφάσεων, ενώ τα κρίσιµα µεγέθη στις 

επενδύσεις του πρωτογε-
νή τοµέα, πρέπει να ορί-
ζονται πάντα σε σχέση, µε 
το κατά περίσταση «ανα-
γκαίο», το κατά παραγω-
γική δυνατότητα «εφικτό» 
και το κατά επενδυτική 
απαίτηση «ικανό». 

 Τέλος, τονίζεται ότι η 
κάθε σχετική µελέτη-
πρόταση εφόσον υιοθετη-
θεί, χρήζει της σύνταξης 
τεχνικών δελτίων για κάθε 
τοµέα δράσης που αντιµε-
τωπίζεται σε αυτή. 

Εικόνα 7.1  Σχεδιασµός προβατοστασίου σε Η/Υ. 
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7.2 Γενικά στοιχεία σχεδιασµού της επιχείρησης (προβατοστάσιο) 

7.2.1 Επιλογή τόπου εγκατάστασης της επιχείρησης 

 Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, η καλύτερη περίπτωση για την εγκατάσταση ενός 
προβατοστασίου είναι αυτό να βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας του προβατοτρό-
φου αλλά όχι πολύ κοντά σε κατοικηµένη περιοχή, µε άµεση πρόσβαση σε βοσκές, σε 
επίπεδο ή ελαφρώς επικλινές και καλά αποστραγγιζόµενο έδαφος, και µε άµεση πρό-
σβαση σε δρόµο. 

 Επιγραµµατικά, ο τόπος (περιοχή και θέση) εγκατάστασης ενός προβατοστασίου 
πρέπει να είναι τέτοιος ώστε η προβατοτροφική επιχείρηση: 

  α.  Να έχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση και να βρίσκεται κατά το δυνατό κο-
ντύτερα σε µονάδα µεταποίησης (τυροκοµείο) και το καταναλωτικό κέντρο. 

  β.  Να µπορεί να καλύπτει τις ανάγκες της σε νερό και ηλεκτρικό ρεύµα. 

  γ.  Να απέχει ορισµένη απόσταση από κατοικηµένους χώρους. 

  δ.  Να µην είναι εκτεθειµένη σε ισχυρά πνέοντες ανέµους. 

  ε.  Να µην έχει υγρασία. 

  στ.  Να είναι απαλλαγµένη από µολυσµατικές ασθένειες. 

  ζ.  Να µπορεί να προµηθευτεί άφθονες ζωοτροφές από τη γύρω περιοχή, ώστε 
να µην υπάρχουν προβλήµατα ανεύρεσης και µεταφοράς τους από µακρινές περιοχές. 

  η.  Να έχει τη δυνατότητα ανεύρεσης εργατικού προσωπικού. 

 Λαµβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω και θεωρώντας ότι ο ιδιοκτήτης της προς ί-
δρυση προβατοτροφικής επιχείρησης είναι κάτοικος του ∆ήµου Μητρόπολης του Νο-

µού Καρδίτσας, επιλέγουµε 
ως κατάλληλη τοποθεσία 
για την εγκατάσταση του 
προβατοστασίου ιδιόκτητη 
αγροτική έκταση (αγροτε-
µάχιο) (Εικόνα 7.2) του 
κατοίκου αυτού, η οποία 
και βρίσκεται σε αγροτική 
περιοχή του προαναφερθέ-
ντα ∆ήµου. 

 Λεπτοµερέστερα στοι-
χεία και χαρακτηριστικά 
για την ευρύτερη περιοχή 
και την συγκεκριµένη θέση 
εγκατάστασης του προβα-
τοστασίου παρατίθενται σε 
επόµενη ενότητα. 

Εικόνα 7.2  Η περιοχή εγκατάστασης της επιχείρησης 
(εικόνα από το google earth). 

Β 

Α 

Θέση εγκατάστασης 
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7.2.2 Στόχος και σκοπός της επιχείρησης 

 Στόχος της, προς ίδρυση, επιχείρησης είναι η δηµιουργία εκµετάλλευσης δυναµικό-
τητας 500 προβατινών, στο ∆ήµο Μητρόπολης του Νοµού Καρδίτσας όπως προανα-
φέρθηκε, µε ζώα γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης, αυτόχθονης ελληνικής φυλής µε 
αντοχή στις ξηροθερµικές κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής, και αποδόσεις που 
να καλύπτουν τις παραγωγικές απαιτήσεις της επένδυσης. Υπέρ της υλοποίησης αυτού 
του στόχου συνηγορούν θετικά και οι ευνοϊκές προοπτικές ανάπτυξης του κλάδου της 
προβατοτροφίας, όπως αυτές διατυπώθηκαν στην Ενότητα 2.4.3.5. 

 Γενική επιδίωξη της επιχείρησης, είναι η παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων µε 
αυξηµένα συγκριτικά πλεονεκτήµατα ποιότητας, για τα οποία θα εγγυάται η εφαρµογή 
σύγχρονων ζωοτεχνικών µεθόδων και η εκπλήρωση των απαιτήσεων της νοµοθεσίας 
στην εφαρµογή κανόνων ορθής κτηνοτροφικής πρακτικής. ∆ηλαδή, αντικειµενικός 
σκοπός της επιχείρησης είναι η παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης ποιοτικά ανα-
βαθµισµένων, ικανών να καλύψουν τις οποιεσδήποτε απαιτήσεις και συνήθειες των κα-
ταναλωτών. 

 Μελλοντική επιδίωξη της επιχείρησης, θα είναι και ο συστηµατικός αναπαραγωγι-
κός σχεδιασµός για την παραγωγή αναπαραγωγικού υλικού προς εφοδιασµό τόσο αυτής 
όσο και της ευρύτερης περιοχής µε ζώα αναπαραγωγής υψηλών προδιαγραφών και υ-
ψηλό βαθµό γονοτυπικής οµοιογένειας. 

 Ειδικότερα, η, προς ίδρυση, προβατοτροφική εκµετάλλευση έχει ως σκοπό την πα-
ραγωγή γάλακτος και κρέατος, µε κύρια όµως κατεύθυνση τη γαλακτοπαραγωγή. Το 
παραγόµενο γάλα θα πωλείται στις µεταποιητικές µονάδες (τυροκοµεία ) της περιοχής, 
ενώ οι παραγόµενοι αµνοί θα πωλούνται προς σφαγή µετά τον απογαλακτισµό τους. 
Επίσης, µέρος των παραγόµενων αµνών θα χρησιµοποιούνται ως ζώα αντικατάστασης 
της επιχείρησης. Μελλοντικά, όπως προαναφέρθηκε, θα επιδιωχθεί και η πώληση ζώων 
αναπαραγωγής, µε το ανάλογο γενεαλογικό πιστοποιητικό. 

 Για την επίτευξη όλων των ανωτέρω στόχων και σκοπών, προτείνεται η δηµιουργία 
της προβατοτροφικής επιχείρησης µε ευέλικτη οργανωτική δοµή, η οποία και θα στηρί-
ζεται: α) Στην υιοθέτηση σύγχρονων ζωοτεχνικών µεθόδων για την βελτίωση της πα-
ραγωγικότητας των ζώων και της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων, β) Στην α-
νάπτυξη περιβάλλοντος κατάρτισης του εργατοτεχνικού προσωπικού που θα στελεχώ-
νει την επιχείρηση, γ) Στην παραµετροποίηση της παραγωγικής της αλυσίδας, δ) Στη 
λήψη µέτρων για την βελτίωση της ποιότητας εργασίας, τον έλεγχο και την αύξηση της 
παραγωγικότητας, ε) Στη δηµιουργία περιβάλλοντος ανάπτυξης και εφαρµογής συστη-
µάτων πληροφορικής για τη συγκέντρωση, ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών από 
όλα τα σηµεία της παραγωγής, στ) Στη διαρκή προσπάθεια για την ενσωµάτωση στα 
προϊόντα που θα παράγονται, το κατά το δυνατό περισσότερων ανταγωνιστικών πλεο-
νεκτηµάτων, και ζ) Πάντα µε γνώµονα κοινωνικά και οικονοµικά, πρωτίστως, δεδοµένα 
που υπάρχουν τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και αυτά που πρό-
κειται και διαφαίνεται µελλοντικά να υπάρξουν. 
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7.2.3 Εκτρεφόµενη φυλή προβάτου 

 Τα κριτήρια, γενικά, για την επιλογή φυλής προβάτου προς εκτροφή, αναφέρονται 
τόσο σε οικονοµική αξιολόγηση της παραγωγής των ζώων αυτής, κρινόµενη ως συµφέ-
ρουσα ή µη, και σε ποιο βαθµό, όσο και στις κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες του 
τόπου εγκατάστασης αυτής. Συνήθως, προκρίνονται και προβάλλονται τα οικονοµικά 
κριτήρια, και όχι άδικα, αφού οι συνθήκες παραγωγής και εµπορίας κτηνοτροφικών 
προϊόντων, γενικότερα, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο καθιστούν αναγκαία την αύ-
ξηση της ανταγωνιστικότητάς τους. 

 Όµως, για την επιλογή της εκτρεφόµενης φυλής προβάτου στην περίπτωση της συ-
γκεκριµένης προβατοτροφικής επιχείρησης πρέπει να ληφθούν επιπλέον υπόψη και τα 
ακόλουθα: 

  α. Η θέση εγκατάστασής της είναι πεδινή (βρισκόµενη στους πρόποδες ηµιορει-
νής περιοχής) και υπάρχει η σκέψη για την αξιοποίηση και των γύρω κοινοτικών βο-
σκοτόπων για τη διατροφή των προβάτων. 

  β. Λόγω της θέσης αυτής (πεδινή) η επιχείρηση πρέπει να «στραφεί» προς τον 
πεδινό-εντατικό τρόπο εκτροφής, για τον οποίο, όπως εκτιµάται (προαναφέρθηκε), 
πρέπει να στηριχθεί σε εγχώρια βελτιωµένη φυλή, εκτρεφόµενη µε τον παραδοσιακό 
τρόπο, προκειµένου το γάλα της να µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή «Φέ-
τας και άλλων τυριών ΠΟΠ23, απολαµβάνοντας έτσι υψηλές τιµές πώλησης του παρα-
γόµενου γάλακτός της. 

 Έτσι, λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω επιλέγεται ως εκτρεφόµενη φυλή προβάτου 
της επιχείρησης η «Καραγκούνικη24», και µάλιστα γενετικώς βελτιωµένα ζώα αυτής. 

 Μάλιστα, η «Καραγκούνικη» φυλή είναι εγχώρια, µε δυνατότητα προµήθειας γενε-
τικώς βελτιωµένων ζώων και θεωρείται ως καταλληλότερη, κυρίως, για εκτροφή σε η-
µιορεινές περιοχές της χώρας µας, όπως ήδη έχει προαναφερθεί σε προηγούµενο Κεφά-
λαιο. Άλλωστε, η ευρύτερη περιοχή είναι και η κοιτίδα καταγωγής του «καραγκούνι-
κου» προβάτου, «δένοντας» µε αυτό τον τρόπο η επιχείρηση και µε το κοινωνικό-
πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής. 

 Αν και δεν χαρακτηρίζεται ως φυλή µε πολύ υψηλή γαλακτοπαραγωγή, έχει όµως 
το πλεονέκτηµα της αξιοποίησης της βόσκησης σε ικανοποιητικό βαθµό. Για αυτό, κυ-
ρίως, επιλέχθηκε η φυλή ως εκτρεφόµενη της επιχείρησης. ∆ηλαδή, επιλέχθηκε, ως επί 
το πλείστον, λόγω της καταλληλότητάς της για ηµιεντατική εκτροφή, µιας και η επιχεί-
ρηση σκέφτεται να χρησιµοποιήσει τον τύπο αυτό εκτροφής. 

 Βέβαια, ο σχεδιασµός του προβατοστασίου της επιχείρησης θα είναι τέτοιος ώστε 
να είναι εφικτή τυχόν µελλοντική αλλαγή του τύπου εκτροφής αυτής σε πιο εντατική 
µορφή, µε χρήση, ίσως, κάποιας άλλης και πιο παραγωγικής φυλής προβάτου, όπως π.χ. 
η «Χιώτικη». Αναλόγως πάντα των υφιστάµενων καταστάσεων και προοπτικών. 

                                                 
23 ΠΟΠ: Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης. 
24 Ζωοτεχνικά στοιχεία της φυλής αναφέρονται στο Κεφάλαιο 3, Ενότητα 3.1.1.2 
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7.2.4 Εφαρµοζόµενο σύστηµα εκτροφής 

 Όπως προαναφέρθηκε, το εφαρµοζόµενο σύστηµα εκτροφής της, προς ίδρυση, προ-
βατοτροφικής εκµετάλλευσης θα είναι το ηµιεντατικό. 

 Κατά τον Ζυγογιάννη (1999): 1) Η δηµιουργία του ηµιεντατικού συστήµατος ε-
κτροφής των προβάτων αποτελεί φυσική εξέλιξη των εκτατικών συστηµάτων και κυρί-
ως του ηµινοµαδικού συστήµατος, επειδή η διατήρησή του στις αναπτυγµένες οικονο-
µικά χώρες δεν δικαιολογείται πλέον. 2) Κατά το σύστηµα αυτό (Semi-intensive 
system): α) Τα ποίµνια δεν µετακινούνται και τα πρόβατα βόσκουν ολόκληρο το έτος, 
εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, για ορισµένες ώρες το 24ωρο σε ιδιόκτητα 
ή σε κοινόχρηστα («κοινοτικά») συνήθως λιβάδια, όχι πολύ αποµακρυσµένα από το 
προβατοστάσιο. Ενώ, οι θρεπτικές ανάγκες των ζώων συµπληρώνονται µε χορήγηση 
χονδροειδών και συµπυκνωµένων ζωοτροφών στο προβατοστάσιο. β) Η ποσότητα και 
η ποιότητα των παραγόµενων από αυτό προϊόντων θεωρείται ότι δεν είναι ικανοποιητι-
κές και η απόδοση των επενδύσεων ότι είναι χαµηλή, ακόµα και εκεί όπου η φυσική 
βλάστηση των βοσκότοπων είναι σε θέση, σε ορισµένες τουλάχιστον περιόδους του έ-
τους, να καλύψει τις θρεπτικές ανάγκες των ζώων και να τους επιτρέψει να δηµιουργή-
σουν αποθέµατα. 3) Το σύστηµα αυτό είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένο στη χώρα µας. 

 Κατά τον Τσιµπούκα (2003): 1) Βασικά χαρακτηριστικά του παραγωγικού συστή-
µατος της ηµιεντατικής προβατοτροφίας είναι η χρήση αρδευόµενων τεχνητών λειµώ-
νων και αµελκτικής µηχανής, και η υψηλή γαλακτοπαραγωγή των ζώων. 2) Τα χαρα-
κτηριστικά αυτά ανταποκρίνονται στα σύγχρονα κοινωνικο-οικονοµικά πρότυπα που 
επικρατούν στον αγροτικό χώρο. 3) Το σύστηµα αυτό εφαρµόζεται σε πολύ περιορι-
σµένη έκταση (Hatzigeorgiou et al, 1999, όπως αναφέρεται από Τσιµπούκας, 2003). 

 Η διαφορά απόψεων των δύο συγγραφέων, όσον αφορά την έκταση εφαρµογής του 
συστήµατος της ηµιεντατικής εκτροφής στη χώρα µας, µάλλον έγκειται στο γεγονός ότι 
ο πρώτος αναφέρεται περισσότερο σε ηµιεντατική-ηµιεκτατική εκτροφή ενώ ο δεύτε-
ρος σε ηµιεντατική-εντατική εκτροφή. 

 Το γάλα που παράγεται από το συγκεκριµένο αυτό σύστηµα παραγωγής µπορεί να 
καλύψει µεσοπρόθεσµα την αυξηµένη ζήτηση για παραγωγή «Φέτας», λόγω της ορι-
στικής κατοχύρωσης του εγχώριου αυτού τυριού ως ΠΟΠ (Τσιµπούκας, 2006). 

 Στην υπό µελέτη επιχείρηση, η επιλογή του συστήµατος της ηµιεντατικής προβατο-
τροφίας, µε την αξιοποίηση ζώων υψηλής γαλακτοπαραγωγής, εγχωρίων φυλών και τη 
χρήση αµελκτικής µηχανής, έγινε διότι αυτό φαίνεται να αποτελεί ένα κλάδο µε σηµα-
ντικό οικονοµικό ενδιαφέρον, µιας και θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ευρύτατα στην 
αναδιάρθρωση παραγωγής πεδινών εκµεταλλεύσεων (βαµβάκι, καπνός, κλπ.), (Τσι-
µπούκας, 2006). Βέβαια, δεν θα γίνει εξαρχής χρήση τεχνητού λειµώνα. Αρχικά προ-
βλέπεται η διατροφή των προβάτων να γίνει εντός του στάβλου, ακολούθως και µε τη 
χρήση παρακείµενου κοινοτικού βοσκοτόπου, ενώ µε την πάροδο του χρόνου και µε τη 
χρήση τεχνητού λειµώνα. 
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7.2.5 Κλιµατικές συνθήκες της περιοχής εγκατάστασης 

 Το κλίµα της περιοχής εγκατάστασης της προβατοτροφικής επιχείρησης χαρακτηρί-
ζεται ως ηπειρωτικό και είναι χαρακτηριστικό του µεσογειακού κλίµατος γενικά και 
ειδικότερα των ξηρών κλιµάτων. 

 Κατά την χειµερινή περίοδο σηµειώνονται χαµηλές θερµοκρασίες και µεγάλη υ-
γρασία, ενώ την θερινή περίοδο βροχοπτώσεις και υψηλές θερµοκρασίες. Η επίδραση 
της θάλασσας δεν φτάνει στην περιοχή και για αυτό το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά θερ-
µό στα πεδινά, όπου η θερµοκρασία υπερβαίνει συχνά τους 40°C. 

 Χαρακτηριστικό του κλίµατος της περιοχής είναι η µεγάλη διακύµανση του ύψους 
και του αριθµού των ηµερών βροχής από έτος σε έτος. Γενικά, οι βροχοπτώσεις διαρ-
κούν σχεδόν όλο το χρόνο µε µέγιστη ένταση µεταξύ των µηνών Οκτωβρίου και Μαρ-
τίου και ελάχιστη τους µήνες Ιούνιο έως Αύγουστο. Συχνό επίσης, στη διάρκεια του 
χειµώνα έως νωρίς την άνοιξη, είναι και το χιόνι. Ενώ, οι διευθύνσεις των επικρατού-
ντων ανέµων είναι πολύπλοκοι, εξαιτίας κυρίως του πολυσχιδούς γύρωθεν ανάγλυφου. 

 (Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.mykarditsa.gr) 

 

7.2.6 Βαθµός εκµηχάνισης της επιχείρησης 

 Ο βαθµός εκµηχάνισης της επιχείρησης, µε χρήση συστηµάτων υψηλής τεχνολογί-
ας, θα είναι τέτοιος ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιµότητά της. 

 Καταρχήν, προβλέπεται η υποχρεωτική χρήση αµελκτικού συγκροτήµατος διότι, 
συγκριτικά µε την χειρονακτική άµελξη, η µηχανική άµελξη στον τοµέα των προβάτων, 
(Βλέπε και Ενότητα 3.4) έχει τα κάτωθι πλεονεκτήµατα: α) Προσφέρει καλύτερες συν-
θήκες εργασίας (γίνεται πιο ξεκούραστα και άνετα η άµελξη). β) Χρειάζεται λιγότερα 
εργατικά χέρια για την πραγµατοποίησή της (δηλαδή απαιτεί λιγότερες εργατοώρες). γ) 
∆ιασφαλίζει, κατά το δυνατόν, περισσότερο και καλύτερα την ποιότητα του παραγόµε-
νου γάλακτος. δ) Παρέχει τη δυνατότητα ελέγχου του ύψους της γαλακτοπαραγωγής 
των προβάτων. (Κατάνος & Σκαπέτας 2007). 

 Η τροφοδοσία των προβάτων µε τις ζωοτροφές θα πραγµατοποιείται µέσω κεντρι-
κού διαδρόµου, µε χρήση αρχικά χειροκίνητου καροτσιού, µε τις χορηγούµενες ζωο-
τροφές να εναποτίθενται εντός παράπλευρων ταϊστρών. Όµως, ο διάδροµος αυτός θα 
έχει τέτοιο πλάτος ώστε να είναι εφικτή αργότερα η χρήση κάποιου µηχανήµατος για 
την πραγµατοποίηση της τροφοδοσίας αυτής. 

 Λόγω σκέψης για µελλοντική εγκατάσταση και λειτουργία µονάδας παραγωγής 
σύνθετων συµπυκνωµένων ζωοτροφών (κοινώς «φύραµα») στην επιχείρηση θα υπάρξει 
εξαρχής πρόβλεψη για την εξασφάλιση του αναγκαίου στεγασµένου χώρου. Ο χώρος 
αυτός αρχικά θα χρησιµοποιηθεί ως αποθήκη σύνθετων συµπυκνωµένων ζωοτροφών, 
οι οποίες θα αγοράζονται από το εµπόριο. 

 Τέλος, εξαρχής θα εγκατασταθούν εντός του χώρου σταβλισµού των προβάτων αυ-
τόµατες ποτίστρες. 
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7.3 Ειδικά στοιχεία σχεδιασµού της επιχείρησης (προβατοστάσιο) 

 Ειδικά στοιχεία σχεδιασµού µια προβατοτροφικής επιχείρησης, όπως προαναφέρ-
θηκαν στην Ενότητα 6.1, αποτελούν το κόστος κατασκευής, η διαθεσιµότητα ζωοτρο-
φών, η ύπαρξη απαραίτητων υποδοµών (π.χ. αγροτικοί δρόµοι, ηλεκτρικό ρεύµα), η 
ύπαρξη εργατικών χεριών, το κόστος εργασίας. 

 Στην υπό µελέτη επιχείρηση, τα ειδικά στοιχεία σχεδιασµού αυτής έχουν ως εξής: 

  1.  Η γενικότερη άποψη που επικρατεί για τα προβατοστάσια είναι η κατασκευή 
αυτών να είναι όσο το δυνατόν οικονοµικότερη, χωρίς µάλιστα «βαριές» οικοδοµικές 

κατασκευές. Από επαφές και συζη-
τήσεις µε προβατοτρόφους που κα-
τασκεύασαν το τελευταίο χρονικό 
διάστηµα προβατοστάσια, προέκυ-
ψε ότι τα προβατοστάσια θερµοκη-
πιακού τύπου είναι κατά πολύ οικο-
νοµικότερα στην κατασκευή τους 
από τα αντίστοιχης στεγαζόµενης 
επιφάνειας προβατοστάσια µεταλ-
λικής κατασκευής. Μάλιστα, προ-
βατοτρόφος που κατασκεύασε προ-
βατοστάσιο τόσο µεταλλικής κατα-
σκευής όσο και θερµοκηπιακού τύ-
που αναφέρθηκε για διπλάσιο κό-
στος κατασκευής στην πρώτη περί-
πτωση (Εικόνες 7.3 & 7.4, -
αφορούν τον προαναφερθέντα προ-
βατοτρόφο). 

 Έτσι, λόγω των ανωτέρω, η επι-
χείρηση θα στραφεί σε κατασκευή 
προβατοστάσιου θερµοκηπιακού 
τύπου (Εικόνες 6.2 & 7.3). 

  2.  Οι χορηγούµενες ζωοτροφές στα πρόβατα τις επιχείρησης (χονδροειδείς και 
έτοιµες σύνθετες συµπυκνωµένες), αρχικά, θα αγοράζονται από το εµπόριο. Ακολού-
θως θα εξεταστεί η δυνατότητα και ο βαθµός ιδιοπαραγωγής αυτών. 

   Συνεπώς, εξαρχής υπάρχει η ανάγκη κατασκευής αποθήκης χονδροειδών 
ζωοτροφών (αγοραζόµενες,  ή, και, ιδιοπαραγόµενες). Επιδίωξη της επιχείρησης είναι η 
αποθήκη αυτή να κατασκευαστεί µε τέτοιο τρόπο και σε τέτοια θέση εντός του γεωτε-
µαχίου, ώστε να είναι δυνατή αργότερα η επέκτασή της. Η κατασκευή της αποθήκης 
χονδροειδών ζωοτροφών προβλέπεται να είναι θερµοκηπιακού τύπου (Εικόνες 6.3 & 
6.4), ελαφριά κατασκευή και οικονοµική. Βέβαια, λόγω χιονόπτωσης στην περιοχή, 
όπως προαναφέρθηκε, αυτή θα πρέπει να είναι ανάλογης ανθεκτικότητας. 

Εικόνα 7.3  Ηµιτελές προβατοστάσιο θερµοκη-
πιακού τύπου (Περιοχή: Πηγή Τρι-
κάλων). 

Εικόνα 7.4  Προβατοστάσιο µεταλλικής κατα-
σκευής (Περιοχή: Πηγή Τρικάλων). 
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   Η ανάγκη για την αποθήκευση των αγοραζόµενων σύνθετων συµπυκνωµέ-
νων ζωοτροφών θα εξασφαλιστεί αρχικά µε την χρησιµοποίηση του προβλεπόµενου, 
εξαρχής, στεγασµένου χώρου για την µελλοντική εγκατάσταση µονάδας παραγωγής 
σύνθετων συµπυκνωµένων ζωοτροφών στην επιχείρηση. Τυχόν µελλοντική τέτοια ε-
γκατάσταση θα απαιτήσει επιπλέον την κατασκευή σιλό αποθήκευσης συµπυκνωµένων 
ζωοτροφών. 

   Επίσης, προβλέπεται αρχικά να γίνεται βόσκηση και σε παρακείµενο κοινο-
τικό βοσκότοπο, ενώ µελλοντικά θα εξεταστεί η δυνατότητα χρήσης τεχνητού λειµώνα, 
µε την εγκατάσταση αυτού πολύ κοντά στην προβατοτροφική επιχείρηση. Λόγω αυτού, 
ο σχεδιασµός του προβατοστασίου θα είναι τέτοιος ώστε να διευκολύνεται η έξοδος και 
είσοδος των προβάτων εκτός και εντός αυτού. Επίσης, το γεγονός αυτό θα επηρεάσει 
και την έκταση της στεγασµένης επιφάνειας που θα απαιτείται για την στέγαση των 
χονδροειδών ζωοτροφών. 

  3.  Στην θέση στην οποία θα εγκατασταθεί η επιχείρηση υπάρχουν ήδη αγροτι-
κοί δρόµοι και ακόµα περισσότερο το γεγονός ότι η επιχείρηση βρίσκεται κοντά σε κα-
τοικηµένη περιοχή (∆.∆. Μητρόπολης – απόσταση ≈ 1 Km), συντελούν σηµαντικά 
στην δυνατότητά της για άµεση και γρήγορη οδική πρόσβαση προς τα αστικά κέντρα. 

   Έτσι, θα είναι εύκολη η πρόσβαση στην επιχείρηση των οχηµάτων µεταποι-
ητικών µονάδων για την καθηµερινή συλλογή του παραγόµενου γάλακτος, καθώς η 
πρόσβαση οχηµάτων για την µεταφορά των απαραίτητων ζωοτροφών. Ακόµη, εύκολη 
και γρήγορη θα είναι και η πρόσβαση του ιδιοκτήτη και των εργατών στο χώρο της επι-
χείρησης. 

   Λόγω της θέσης αυτής της επιχείρησης, εύκολη θα είναι και η σύνδεση αυ-
τής µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ25 όσο και µε το δίκτυο υδροδότησης 
του ∆.∆. Μητρόπολης. Συνδέσεις απαραίτητες για την οµαλή λειτουργία και χρήση, 
πρωτίστως, του αµελκτικού συγκροτήµατος, και δευτερευόντως της υπόλοιπης επιχεί-
ρησης (π.χ. ηλεκτροφωτισµός). Επιπλέον, η σύνδεση µε το ηλεκτρικό δίκτυο θα εξυπη-
ρετήσει µελλοντικά και την λειτουργία συγκροτήµατος παραγωγής σύνθετων συπυ-
κνωµένων ζωοτροφών. Όσον αφορά για το χρησιµοποιούµενο νερό στην επιχείρηση, 
πέρα από τη σύνδεση µε το δίκτυο υδροδότησης, θα κατασκευαστεί και γεώτρηση για 
την κάλυψη αναγκών της επιχείρησης σε νερό. 

  4.  Η εγκατάσταση της προβατοτροφικής επιχείρησης σε µια, κυρίως, αγροτική 
και κτηνοτροφική περιοχή, παρέχει την δυνατότητα για εύκολη εύρεση εργατικών χε-
ριών και µάλιστα σχετικών µε την εκτροφή ζώων. Προβλέπεται ότι για την λειτουργία 
της επιχείρησης θα απαιτηθεί η εργασία τριών ατόµων. Σε αυτά τα τρία άτοµα συγκα-
ταλέγεται και ο ιδιοκτήτης αυτής. 

  5.  Λόγω κόστους κατασκευής θα προτιµηθεί η κατασκευή και χρήση εντός του 
προβατοστασίου της επιχείρησης δαπέδου µε στρωµνή. 

 

                                                 
25 ∆ΕΗ: ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

8.1 Γενικά 

 Για την οργάνωση και λειτουργία µιας προβατοτροφικής επιχείρησης, γενικά, θα 
πρέπει ληφθεί υπόψη ότι: 

  α)  Κάθε προβατοτροφική επιχείρηση λειτουργεί µε αποκλειστικό σκοπό να πα-
ράγει ζωοκοµικά προϊόντα, επιδιώκοντας την επίτευξη του µεγαλύτερου δυνατού οικο-
νοµικού οφέλους. 

  β)  Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, όµως, θα πρέπει να είναι αυξηµένη η πα-
ραγωγικότητα των προβάτων καθώς και των εργαζοµένων στην επιχείρηση, και τα πα-
ραγόµενα ζωοκοµικά προϊόντα να είναι άριστης ποιότητας και να ανταποκρίνονται 
πλήρως στους κανόνες υγιεινής και στις απαιτήσεις της αγοράς. 

  γ)  Σε µια εκτροφή µε ορισµένο αριθµό προβάτων, αύξηση της παραγωγής των 
ζωοκοµικών προϊόντων (δηλαδή βελτίωση της παραγωγικότητας των προβάτων), µπο-
ρεί να επιτευχθεί µε δύο τρόπους: µε τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών ε-
κτροφής των προβάτων και µε τη βελτίωση του γενετικού δυναµικού αυτών. 

  δ)  Μεταξύ των περιβαλλοντικών συνθηκών, ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δίνε-
ται στη βελτίωση και ισόρροπη διατροφή των προβάτων, στη µεγαλύτερη δυνατή από-
δοση των αναπαραγωγικών τους ικανοτήτων, στην έγκαιρη και προληπτική αντιµετώ-
πιση των προβληµάτων υγείας τους και τέλος στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
και εκτροφής τους. 

 Επιπλέον, η ζωοτεχνική µελέτη (οργάνωση και λειτουργία) της κάθε προβατοτρο-
φικής επιχείρησης, όσον αφορά τον αντίστοιχο σχεδιασµό αυτής (ποιµνιοστάσιο), εξε-
τάζει και επεξεργάζεται, επιπρόσθετα, τα γενικά και ειδικά στοιχεία που απαιτούνται 
για τον σχεδιασµό της όπως το µέγεθος, η κατεύθυνση παραγωγής, η φυλή, ο τύπος και 
η προοπτική εκµηχάνισης αυτής. 

 Κατά την επεξεργασία αυτή των στοιχείων αυτών (γενικών και ειδικών) συνεκτι-
µούνται οι εξελικτικές τάσεις, έτσι που τα τελικά ζωοτεχνικά δεδοµένα να προσφέρουν 
την απαιτούµενη ελαστικότητα στη χρήση των χώρων, ακόµη και στην πιο δυσµενή 
περίπτωση. 

 Μερικά σηµεία της γεωτεχνικής µελέτης που παίζουν αποφασιστικό ρόλο στο σχε-
διασµό ενός προβατοστασίου είναι: 

  α)  Η εφαρµογή της τεχνικής του συγχρονισµού του οίστρου. 

  β)  Ο χρόνος απογαλακτισµού και ο τρόπος θηλασµού (τεχνητός - φυσικός). 

  γ)  Το πρόγραµµα ανανέωσης του κοπαδιού. 
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 Η συνθετική δουλειά της ζωοτεχνικής µελέτης (για την οργάνωση και λειτουργία 
µιας προβατοτροφικής επιχείρησης) θα πρέπει να αποδίδει, τέλος, και µερικά πιο ειδικά 
σχεδιαστικά δεδοµένα. Τέτοια, για παράδειγµα, µπορεί να είναι η ανάγκη για οµβροδε-
ξαµενή που να συνεργάζεται µε την όλη κατασκευή της επιχείρησης, ή η ανάγκη για 
κατασκευή ειδικών χώρων για πλύσιµο ή καταιονισµό των προβάτων. Τα δεδοµένα αυ-
τά προκύπτουν, κυρίως, από την επεξεργασία των ειδικών στοιχείων σχεδιασµού της 
επιχείρησης (ποιµνιοστάσιο). 

 (Νικολάου, (1998), (Μπριασούλης, (1981)). 

 

8.2 Σύστηµα σταβλισµού 

 Όπως ήδη προαναφέρθηκε (Ενότητα 7.2.2) σκοπός της επιχείρησης είναι η εκτροφή 
500 προβατινών αυτόχθονης ελληνικής φυλής («Καραγκούνικη») γαλακτοπαραγωγικής 
κατεύθυνσης. Η εκτροφή αυτών επιλέχθηκε να γίνει κατά το ηµιεντατικό σύστηµα (Ε-
νότητα 7.2.4), όπως ήδη διεξοδικά αναλύθηκε. 

 Στην περίπτωση του τύπου σταβλισµού των προβάτων της επιχείρησης επιλέγεται ο 
σταβλισµός σε οµάδες. Κατά τον τύπο αυτό σταβλισµού (Εικόνα 8.2) τα πρόβατα χωρί-

ζονται σε οµάδες ανάλογα µε διάφο-
ρα κριτήρια όπως η ηλικία, το ύψος 
παραγωγής, ο χρόνος επιβάσεων. 
Κάτι σχετικό προβλέπεται να γίνεται 
και στην υπό µελέτη επιχείρηση ό-
που τα εκτρεφόµενα πρόβατα αυτής 
θα χωρίζονται σε οµάδες αναλόγως. 

 Βέβαια, η εφαρµογή του τύπου 
του ελεύθερου σταβλισµού των προ-
βάτων (στην περίπτωση αυτή τα ζώα 

βρίσκονται ελεύθερα σε ένα ενιαίο χώρο) θα ήταν πιο συµφέρουσα επιλογή, από οικο-
νοµικής πλευράς, για την επιχείρηση. Και αυτό γιατί ο συγκεκριµένος τύπος σταβλι-
σµού απλοποιεί πολλές εργασίες και µειώνει το κόστος κατασκευής και λειτουργίας. 
Ωστόσο, ο τύπος του ελεύθερου 
σταβλισµού των προβάτων (Εικόνα 
8.1) δεν εξυπηρετεί την ευχερή και 
αποτελεσµατική παρακολούθηση και 
εποπτεία αυτών, κάτι που δεν συνά-
δει µε γενικότερους σκοπούς και 
στόχους της επιχείρησης όπως έχουν 
προαναφερθεί (Ενότητα 7.2.2). 

 Τα πλεονέκτηµατα του συστήµα-
τος σταβλισµού σε οµάδες µπορούν 
να συνοψιστούν στα ακόλουθα: 

Εικόνα 8.1  Ελεύθερος σταβλισµός προβάτων 
(Κρανίδι Αργολίδος). 

Εικόνα 8.2  Σταβλισµός προβάτων σε οµάδες. 
(∆αλαµανάρα Άργους). 
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  α)  Γίνεται πιο άνετα και µε µεγαλύτερη ευχέρεια η εποπτεία των προβάτων (α-
νά οµάδα) λόγω του περιορισµένου χώρου σταβλισµού αυτών. 

  β)  Είναι δυνατή η διαφοροποίηση της χορήγησης σιτηρεσίου στα πρόβατα α-
ναλόγως των ζωοτεχνικών χαρακτηριστικών της κάθε οµάδας. 

  γ)  Επιτυγχάνεται καλύτερη και πιο ευχερή οργάνωση και εποπτεία των συζεύ-
ξεων, στις ανάλογες οµάδες προβάτων. 

  δ)  Γενικά, είναι εφικτή η οργάνωση της κάθε οµάδας προβάτων όσον αφορά τη 
σωστή της λειτουργία. 

 Ωστόσο, υπάρχουν και µειονεκτήµατα για το σύστηµα σταβλισµού των προβάτων 
σε οµάδες, τα οποία συνοψίζονται στα εξής: 

  α)  Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη ποτιστρών και ταϊστρών για κάθε οµάδα προ-
βάτων, ακόµη και ύπαρξη ιδιαίτερου χώρου άσκησης. 

  β)  Σε περίπτωση βοσκής, είναι απαραίτητος ο διαχωρισµός των προβάτων στις 
αρχικές τους οµάδες όταν γυρίζουν από αυτή. 

 

8.3 Προµήθεια προβάτων 

 Όπως προαναφέρθηκε και στην Ενότητα 7.2.3, η εκτρεφόµενη φυλή προβάτου της 
επιχείρησης επιλέχθηκε να είναι η «Καραγκούνικη», που είναι και τοπική φυλή. 

 Άλλωστε, µε την επιλογή τοπικού -«ντόπιου»- πληθυσµού προβάτων, αφενός αξιο-
ποιείται καλύτερα η έννοια της τοπικής ανάπτυξης µιας και προτείνεται δηµιουργία 
προβατοτροφικής επιχείρησης που ταιριάζει στην τοπική κοινωνία, αφετέρου εξυπηρε-
τείται και µια ακόµη εθνική ανάγκη, αυτή της διατήρησης του εγχώριου γενετικού δυ-
ναµικού που µπορεί να αποτελέσει πολύτιµο πειραµατικό υλικό στην προσπάθεια για 
τη γενετική βελτίωση των ελληνικών φυλών προβάτου. Ιδιαίτερα, η γενετική βελτίωση 
πρέπει να αποτελεί µακροπρόθεσµο στόχο κάθε παρόµοιας µελέτης για λειτουργία 
προβατοτροφικής επιχείρησης. 

 Έτσι, η αρχική προµήθεια των προβάτων της επιχείρησης (αρσενικά – θηλυκά) θα 
γίνει από εκµεταλλεύσεις της περιοχής οι οποίες είναι ενταγµένες σε πρόγραµµα γενε-
τικής βελτίωσης. Αυτό εξασφαλίζει τόσο οµοιόµορφη ποιότητα γενετικού υλικού, όσο 
και ευκολία στον έλεγχο των αποδόσεών τους µιας και αυτά τα πρόβατα θα συνοδεύο-
νται από τα ανάλογα πιστοποιητικά. 

 Προτείνεται η αρχική προµήθεια των προβάτων (1ο έτος λειτουργίας), να ανέλθει σε 
αριθµό τα 250 θηλυκά και 20 αρσενικά ζώα (το ηµίσυ της σχεδιαζόµενης δυναµικότη-
τας της επιχείρησης). 

 Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης (από το 2ο έτος λειτουργίας και µε-
τέπειτα), οι ανάγκες της σε πρόβατα, λόγω της ανανέωσης του πληθυσµού, µπορούν να 
καλυφθούν τόσο µε προµήθεια ζώων, εξ ολοκλήρου ή µερικώς, από άλλες µονάδες, 
όσο και µε ζώα που θα «παράγει» η ίδια η επιχείρηση. Αυτό βέβαια θα εξαρτηθεί από 
τις επικρατούσες κάθε στιγµή οικονοµικές συνθήκες, καθώς και από τον σταδιακό προ-
σανατολισµό της επιχείρησης και προς την αναπαραγωγική κατεύθυνση. 
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 Τα κριτήρια µε τα οποία θα επιλεγούν αρχικά ή θα επιλέγονται στη συνέχεια τα 
πρόβατα της επιχείρησης που θα χρησιµοποιούνται στην παραγωγική διαδικασία, ανα-
φέρονται τόσο σε µορφολογικά όσο και σε παραγωγικά χαρακτηριστικά αυτών. Αναλυ-
τικά τα κριτήρια αυτά είναι: 

  α.  Η σωµατική ανάπτυξη: Προτιµώνται τα πρόβατα εκείνα που παρουσιάζουν 
αυξηµένο σωµατικό βάρος, που δεν οφείλεται σε λιποεναπόθεση, µε οµοιόµορφη και 
καλή ανάπτυξη των διαφόρων χωρών του σώµατος. Ειδικά για τα κριάρια προτιµώνται 
ζώα µε ισχυρά άκρα και ευρύ στήθος. 

  β.  Η διάπλαση του µαστού: Η επιτυχηµένη εφαρµογή της µηχανικής άµελξης 
εξαρτάται από το κριτήριο αυτό. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο ο µαστός να είναι 
καλά αναπτυγµένος µε τα δύο ηµιµόρια οµοίως αναπτυγµένα, και οι θηλές κυλινδρικές, 
σχετικά µεγάλες και να βρίσκονται στο κάτω µέρος του µαστού. 

  γ.  Η ηλικία: Η καλύτερη παραγωγική ηλικία για τις προβατίνες θεωρείται αυ-
τή µεταξύ του 2ου και 5ου έτους. Έτσι, θα επιλεγούν κατά την αρχική λειτουργία της 
επιχείρησης (1ο έτος λειτουργίας), προβατίνες αυτών των ηλικιών και κατά προτίµηση 
οι νεαρότερες (2-3 ετών). Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης (2ο έτος λει-
τουργίας και ακολούθως), προβατίνες ηλικίας άνω των 5 ετών θα αποµακρύνονται από 
την εκµετάλλευση. Η προµήθεια έγκυων προβάτων δεν προτείνεται διότι µπορούν να 
αποβάλλουν κατά ένα ποσοστό λόγω stress κατά τη µεταφορά και την προσαρµογή 
τους στο καινούργιο τους περιβάλλον. Τέλος, κάτι ανάλογο προβλέπεται και για αρσε-
νικά ζώα (κριάρια). 

  δ.  Ο δείκτης πολυδυµίας: Θα επιλέγονται ζώα µε όσο το δυνατό µεγαλύτερο 
δείκτη πολυδυµίας και µεγαλύτερο του 1,3. 

  ε.  Το ύψος γαλακτοπαραγωγής: Είναι το σηµαντικότερο παραγωγικό κριτή-
ριο επιλογής των ζώων αφού από αυτό εξαρτάται η βιωσιµότητα της επιχείρησης. Θα 

επιλέγονται πρόβατα µε όσο το δυνατό υ-
ψηλότερη γαλακτοπαραγωγή µε στόχο ο 
µέσος όρος αυτών να κυµαίνεται γύρω στα 
250 Kg γάλα ανά γαλακτική περίοδο, κάτι 
που όπως προκύπτει από στοιχεία του 
ΚΓΒΖ Καρδίτσας (2009) είναι πραγµατο-
ποιήσιµο. 

  στ.  Η υγεία των προβάτων: Είναι 
αυτονόητο ότι πρέπει να επιλέγονται πρό-
βατα υγιή και ζωηρά, τα οποία δεν θα έχουν 
ιστορικό ασθενειών, κυρίως του µαστού (µα 

στίτιδες, λοιµώδης αγαλαξία), (Εικόνα 8.3). 
Επίσης, πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή 
ώστε οι εκµεταλλεύσεις από τις οποίες θα 
αγοράζονται πρόβατα να µην έχουν ιστορι-
κό προσβολής από λοιµώδη νοσήµατα. 

Εικόνα 8.3  (Ε.Ε.Γ.Ε., 2005). 
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8.4 Αναπαραγωγική διαδικασία 

 Η αναπαραγωγή αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους παράγοντες στην παρα-
γωγική διαδικασία, µιας κτηνοτροφικής επιχείρησης. Ειδικότερα, για τις φυλές προβά-
του που παρουσιάζουν το φαινόµενο του φυσιολογικού ανοίστρου, η αναπαραγωγική 
διαδικασία επηρεάζει ακόµη περισσότερο την εκτροφή τους. Μάλιστα, χρειάζεται ιδιαί-
τερη προσοχή τόσο η µέθοδος αναπαραγωγής τους όσο και ο χρόνος κατά τον οποίο 
αυτή θα διενεργηθεί, ούτως ώστε να µην επηρεαστεί αρνητικά η όλη λειτουργία και ε-
πιτυχία της επιχείρησης. 

 Η γονιµοποίηση των προβατινών, όπως είναι γνωστό, µπορεί να πραγµατοποιηθεί 
µε δύο τρόπους. Με την φυσική οχεία και µε την τεχνητή σπερµατέγχυση. Βέβαια υ-
πάρχει και η µέθοδος της µεταφοράς εµβρύων, όµως επειδή δεν έχει εφαρµοστεί ευρέ-
ως ως κτηνοτροφική πρακτική, δεν την εκλαµβάνουµε ως µέθοδο αναπαραγωγής. 

 Η τεχνητή σπερµατέγχυση, ως µέθοδος αναπαραγωγής, αρµόζει καλύτερα σε µια 
σύγχρονη και εντατικοποιηµένη εκτροφή προβάτων, συνδυάζοντας άριστα την εντατι-
κοποίηση της βελτιωτικής προσπάθειας µε την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγω-
γής (λιγότερος αριθµός αρσενικών ζώων), όπως η συγκεκριµένη επιχείρηση. Όµως, λό-
γω του γεγονότος ότι στην περιοχή η Υπηρεσία που ασχολείται µε την εφαρµογή της 
τεχνητής σπερµατέγχυσης υπολειτουργεί (φήµες και για κατάργηση) δεν επιλέγεται η 
τεχνητή σπερµατέγχυση ως µέθοδος αναπαραγωγής της επιχείρησης. 

 Η φυσική οχεία, ως µέθοδος αναπαραγωγής, µπορεί να εφαρµοστεί στα πρόβατα µε 
τρεις τρόπους, οι οποίοι είναι οι εξής: 

  α. Ελεύθερες και τυχαίες συζεύξεις. Ευχερής και εύκολος τρόπος συζεύξεων. 
Όµως, ο τρόπος αυτός συζεύξεων δεν ενδείκνυται στην τήρηση γενεαλογικών βιβλίων 
και εποµένως στην βελτιωτική προσπάθεια µιας σύγχρονης και εντατικοποιηµένης 
προβατοτροφικής επιχείρησης. 

  β.  Πλήρως ελεγχόµενες συζεύξεις. Η σύζευξη της κάθε προβατίνας είναι πλή-
ρως ελεγχόµενη, γεγονός που εξυπηρετεί την τήρηση γενεαλογικών βιβλίων. Πραγµα-
τοποιείται µε τον χωρισµό των προβατινών σε οµάδες όπου σε κάθε οµάδα υπάρχει και 
από ένα αρσενικό ζώο (κριάρι). Η µέθοδος αυτή έχει αυξηµένο κόστος εφαρµογής σε 
σχέση µε τις ελεύθερες συζεύξεις. 

  γ.  Μερικώς ελεγχόµενες συζεύξεις. Αποτελεί παραλλαγή των πλήρως ελεγχό-
µενων συζεύξεων καθώς οι οµάδες των προβατινών είναι µεγαλύτερες σε αριθµό και 
αντιστοίχως µεγαλύτερος σε κάθε οµάδα είναι και η ύπαρξη αρσενικών ζώων. 

 Στην περίπτωση της επιχείρησης, επιλέγεται για την αρχική φάση λειτουργίας αυτής 
ο τρόπος αναπαραγωγής των µερικώς ελεγχόµενων συζεύξεων. Ακολούθως η επιχείρη-
ση θα εφαρµόζει αναπαραγωγή πλήρως ελεγχόµενων συζεύξεων, µιας και σκοπεύει και 
στην πώληση ζώων αναπαραγωγής µε γενεαλογικά στοιχεία. Επιπρόσθετα, όπως ήδη 
έχει αναφερθεί, η επιχείρηση θα εφαρµόσει και την τεχνική του συγχρονισµού των οί-
στρων. Η τεχνική αυτή περιγράφεται στην Ενότητα 3.2.6. 
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 Ειδικότερα, στην επιχείρηση, µετά την εξαγωγή των σπόγγων (συγχρονισµός οί-
στρων) από τις προβατίνες και για χρονικό διάστηµα 3-4 ηµερών αυτές παραµένουν και 
εκτρέφονται µαζί µε τους κριούς προς επίτευξη της οχείας. 

 Η όλη διαδικασία των οχειών στην επιχείρηση προτείνεται να πραγµατοποιείται σε 
δύο φάσεις ανά 15πενθήµερο εντός του µήνα Ιουνίου έτσι ώστε οι τοκετοί να συγκε-
ντρώνονται κατά το µήνα Νοέµβριο. Βέβαια, τυχόν οικονοµικές συνθήκες µπορούν να 
διαφοροποιήσουν τον χρόνο πραγµατοποίησης των οχειών και των επερχόµενων τοκε-
τών αναλόγως. 

 Άλλωστε, σε µια προβατοτροφική επιχείρηση η συγκέντρωση των τοκετών σε ορι-
σµένη εποχή του έτους, (αποτέλεσµα της εποχικότητας) αποτελεί ένα σοβαρό περιορι-
στικό παράγοντα, τόσο από διαχειριστική όσο και από οικονοµική άποψη, για τον κάθε 
κτηνοτρόφο. Για αυτό, η διαχείριση της αναπαραγωγής του ποιµνίου είναι ένα «εργα-
λείο» που µπορεί να βοηθήσει (Αυδή, κ.συν., 2005): 

  α.  Στον προγραµµατισµό της αναπαραγωγικής περιόδου, έτσι ώστε να εξασφα-
λιστεί η διάθεση προϊόντων σε όλη τη διάρκεια του έτους, ανάλογα µε τη ζήτηση. 

  β.  Στην πρωΐµηση της αναπαραγωγικής περιόδου. 

  γ.  Στην επιµήκυνση της παραγωγικής περιόδου. 

  δ.  Στην ορθολογιστική διαχείριση των φυσικών πόρων και της διατροφής. 

  ε.  Στη µείωση του κόστους παραγωγής. 

  στ. Στην καλύτερη αξιοποίηση των προγραµµάτων γενετικής βελτίωσης. 

  ζ.  Στον καλύτερο έλεγχο της πατρότητας των ζώων και στη διευκόλυνση τή-
ρησης των γενεαλογικών στοιχείων. 

 

8.5 Σύνθεση (δοµή) του ζωικού πληθυσµού 

 Τα πρόβατα που θα εκτρέφονται στην επιχείρηση («Καραγκούνικα»): α) ανήκουν 
σε µεγαλόσωµη, αναµικτόµαλλη και λεπτόουρη φυλή, πεδινού και ηµιορεινού τύπου, 
β) είναι πρόβατα άριστα προσαρµοσµένα στις εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες του τό-
που διαβίωσής τους, γ) µε κυριότερο χαρακτηριστικό τους την µεγάλη ανθεκτικότητα, 
και την προσαρµογή τους στις ιδιαίτερα υψηλές διακυµάνσεις της θερµοκρασίας µετα-
ξύ καλοκαιριού και χειµώνα. 

 Αναλυτικότερη περιγραφή των «Καραγκούνικων» προβάτων παρατίθεται στην Ε-
νότητα 3.1.1.2. 

 Όσον αφορά για την σύνθεση (δοµή) του εκτρεφόµενου πληθυσµού προβάτων στην 
επιχείρηση, προτείνεται (όπως προαναφέρθηκε) ως βάση για το ξεκίνηµα αυτής ένας 
αρχικός πληθυσµός 250 προβατινών και 20 κριαριών. 

 Ο αριθµός αυτός είναι ενδεικτικός και δεν σηµαίνει ότι η επιχείρηση δεν θα µπο-
ρούσε να ξεκινήσει µε λιγότερα ή περισσότερα πρόβατα, ή ακόµη και µε το µέγιστο της 
σχεδιαζόµενης δυναµικότητας αυτής. Πιστεύεται, όµως, ότι για την συγκεκριµένη επι-
χείρηση, η σταδιακή αύξηση της δυναµικότητάς της µέχρι την επίτευξη της µέγιστης 
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σχεδιασθείσας θα είναι οικονοµικά πιο συµφέρουσα. Και αυτό διότι µε την σταδιακή 
αύξηση της δυναµικότητας θα είναι εφικτή η επίτευξη της καλύτερης δυνατής εξοικεί-
ωσης και συνεργασίας µεταξύ των εργαζοµένων αυτής για την πραγµατοποίηση ορθο-
λογικής και αποτελεσµατικής διαχείρισης του ζωικού πληθυσµού. Κάτι το οποίο θα είχε 
λιγότερο δυσµενείς συνέπειες στην επιχείρηση από ενδεχόµενη αρνητική επίδραση 
προσαρµογής. 

 Επειδή προτείνεται η εφαρµογή της τεχνικής του συγχρονισµού του οίστρου σε δύο 
φάσεις και γνωρίζοντας ότι η απαιτούµενη αναλογία κριών προς προβατίνες είναι 1 
προς 8-12 (Ενότητα 3.2.6), για την εξυπηρέτηση των 250 προβατινών χρειάζονται 11-
16 κριοί. Για το λόγο αυτό στην επιχείρηση θα χρησιµοποιούνται 13-14 κριοί για τις 
250 προβατίνες ή 26-28 κριοί για τις 500 προβατίνες. 

 Ο ρυθµός αντικατάστασης των κριών προτείνεται σε 30% ετησίως, δηλαδή 8-9 
κριοί θα εκτρέφονται ως ζώα «αντικατάστασης». Ταυτόχρονα 3-5 κριοί θα εκτρέφονται 
ως ζώα αναπαραγωγής που ενδεχοµένως να χρησιµοποιηθούν στην αναπαραγωγική δι-
αδικασία όταν απαιτηθεί, π.χ. λόγω απώλειας κάποιου κριού, κ.ά.. 

 Όταν η επιχείρηση θα εισέλθει σε πλήρη (µέγιστη σχεδιαζόµενη) λειτουργία (από 
το 2ο έτος λειτουργίας και µετέπειτα) τότε η σύνθεση του ζωικού πληθυσµού, βάση 
των ανωτέρω, θα έχει ως εξής: 

 

 Έτος λειτουργίας  Αριθµός θηλυκών ζώων  Αριθµός αρσενικών ζώων 

 1ο  250  20 

 2ο  500  40 

 κάθε επόµενο έτος  500  40 

 

 

8.6 Ανανέωση του ζωικού πληθυσµού 

 Όπως είναι γνωστό, ένας πληθυσµός προβάτων σε µια εκτροφή έχει ανάγκη ανανέ-
ωσης καθώς για διάφορους λόγους ένας αριθµός ζώων αποµακρύνεται κάθε χρόνο. Οι 
λόγοι που οδηγούν στην αποµάκρυνση αυτή έχουν σχέση µε τον επερχόµενο φυσικό 
θάνατο των ζώων, τη γήρανση και τις ασθένειές τους, καθώς και µε την ζωοτεχνική ε-
πιλογή που αυτά υφίστανται. 

 Η ζωοτεχνική επιλογή, εκτός από την επίτευξη των σκοπών και στόχων της γενετι-
κής βελτίωσης, αφορά και στην αποµάκρυνση προβατινών από µια εκτροφή που πα-
ρουσιάζουν συνεχείς επαναλήψεις του οίστρου («γυρίσµατα») χωρίς να συλλαµβάνουν, 
καθώς και εκείνων που παρουσιάζουν συχνές αποβολές ιδίως όταν αυτές οφείλονται σε 
λοιµώδη νοσήµατα του αναπαραγωγικού συστήµατος. 

 Λαµβάνοντας υπόψη, από οικονοµικής σκοπιάς, ότι η παραγωγική ζωή των προβά-
των πρέπει να ανέρχεται µέχρι τέσσερα χρόνια (πραγµατική ηλικία αυτών πέντε µε έξι 
έτη), υπολογίζεται ότι ο ρυθµός ανανέωσης αυτών σε µια εκτροφή πρέπει να ανέρχεται 
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τουλάχιστον στο 25% της δυναµικότητας της εκτροφής ετησίως. Ενώ, η πραγµατοποί-
ηση τριών συνεχών επαναλήψεων του οίστρου µιας προβατίνας χωρίς να έχει επιτευ-
χθεί σύλληψη, αποτελεί κριτήριο για την αποµάκρυνσή της από την εκτροφή. 

 Έτσι, στην συγκεκριµένη επιχείρηση: 

  α.  Ο ρυθµός ανανέωσης των ενήλικων προβάτων προβλέπεται ότι θα ανέρχεται 
σε 25% (αρσενικών και θηλυκών, αντιστοίχως). ∆ηλαδή, το 25% των προβάτων της 
επιχείρησης που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία, λόγω γήρανσης και εξόδου αυτών 
από την παραγωγική διαδικασία, θα αποµακρύνεται ετησίως. Μάλιστα, αυτό θα πραγ-
µατοποιείται µετά το 5ο έτος λειτουργίας της επιχείρησης (από το 6ο έτος και µετά), 
καθώς κατά τα πρώτη πέντε έτη δεν προβλέπεται ότι υπάρχουν ανάγκες ανανέωσης. 

  β.  Για την αποφυγή αύξησης της οµοµειξίας στην επιχείρηση, προβλέπεται ότι 
η ανανέωση των προβάτων αυτών θα γίνεται εξίσου τόσο µε αγορά νέων ζώων όσο και 
µε χρησιµοποίηση ζώων που θα «παράγονται» εντός της ίδιας της επιχείρησης. 

  γ.  Η θνησιµότητα των ενηλίκων προβάτων (αρσενικών και θηλυκών, αντιστοί-
χως) υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται σε 1% επί του συνολικού αριθµού αυτών ετησίως. 

  δ.  Ο αριθµός των προβατινών που παρουσιάζουν επαναλήψεις του οίστρου 
χωρίς να έχει επιτευχθεί σύλληψη, κοινώς «επιστροφές», υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται 
συνολικά στο 2% του συνολικού αριθµού αυτών. Ειδικότερα, υπολογίζεται ότι οι «επι-
στροφές» θα ανέρχονται από 1% για την πρώτη και δεύτερη «επιστροφή», αντιστοίχως. 
Η πραγµατοποίηση τρίτης «επιστροφής» θα σηµαίνει και την υποχρεωτική αποµάκρυν-
ση της προβατίνας από την εκτροφή, και υπολογίζεται ότι το ποσοστό αυτό θα ανέρχε-
ται στο 0,5% του συνολικού αριθµού των προβατινών. 

  δ.  Η αποµάκρυνση προβατινών λόγω επιλογής µεταξύ αυτών που βρίσκονται 
σε παραγωγική ηλικία (πάσχουσες από µαστίτιδα, κλπ.) υπολογίζεται ότι θα ανέρχεται 
στο 0,5% επί του συνολικού αριθµού αυτών ετησίως. 

 

8.7 Χειρισµοί του ζωικού πληθυσµού 

8.7.1 Χειρισµοί διατροφής 

 Ο χειρισµός των προβάτων της επιχείρησης κατά τη βόσκηση, όταν αυτή θα αρχίσει 
να εφαρµόζεται, στη µεν περίπτωση του κοινοτικού βοσκοτόπου θα γίνεται ελεύθερα, 
στη δε περίπτωση του τεχνητού λειµώνα θα γίνεται µε το σύστηµα της βραχυχρόνιας 
περιτροπικής βόσκησης κατά µερίδες. 

 Οι χειρισµοί περιλαµβάνουν τη χορήγηση σανού µηδικής στα πρόβατα πριν από την 
έξοδό τους στη βοσκή, την τοποθέτηση κινητού φράγµατος στη σωστή θέση στην περί-
πτωση χρήσης τεχνητού λειµώνα και στο προς βόσκηση τµήµα αυτού, και τη µετακίνη-
ση των φραγµάτων µόλις ολοκληρωθεί η βόσκηση του συγκεκριµένου τµήµατος του 
λειµώνα. 

 Τα πρόβατα θα οδηγούνται στη βοσκή δύο φορές την ηµέρα, µία το πρωί και µία το 
απόγευµα. Πρώτα θα βγαίνουν για βόσκηση τα θηλυκά ζώα και στη συνέχεια τα αρσε-
νικά και τα ζώα αντικατάστασης τα οποία και θα οδηγούνται σε ξεχωριστό τµήµα του 
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λειµώνα. Η µετακίνηση των προβάτων θα γίνεται από τους διαδρόµους του ποιµνιο-
στασίου. Καλό είναι επίσης λίγες ηµέρες πριν την έξοδο των προβάτων για βόσκηση να 
χορηγείται σε αυτά ποσότητα από τη χλόη του λειµώνα που συγκοµίζεται για το σκοπό 
αυτό, ώστε τα ζώα να µην περιπίπτουν απότοµα από το ξηρό στο χλωρό σιτηρέσιο. 

 Κατά την επιστροφή των προβάτων από τη βόσκηση εντός του ποιµνιοστασίου θα 
τους παρέχεται το µίγµα των συµπυκνωµένων ζωοτροφών, ανάλογα µε την σωµατική 
και φυσιολογική τους κατάσταση. Κατά τη διάρκεια του χειµώνα, αλλά και όταν τα 
πρόβατα δεν θα βγαίνουν στη βοσκή, θα τους παρέχεται το σιτηρέσιο επίσης δύο φορές 
την ηµέρα. 

 

8.7.2 Χειρισµοί αναπαραγωγής 

 Οι κυριότεροι χειρισµοί που σχετίζονται µε την αναπαραγωγική διαδικασία στην 
επιχείρηση αφορούν στους χειρισµούς που γίνονται για την πραγµατοποίηση και εφαρ-
µογή της τεχνικής του συγχρονισµού των οίστρων των προβατινών. 

 Η τεχνική του συγχρονισµού των οίστρων των προβατινών περιλαµβάνει δύο φά-
σεις. Η πρώτη φάση αναφέρεται στην τοποθέτηση του ειδικού σπόγγου εντός του κόλ-
που της κάθε προβατίνας, αποτελώντας µια πολύ σηµαντική εργασία που προϋποθέτει 
την ακινητοποίηση της προβατίνας και σχετική εµπειρία του ατόµου που την πραγµα-
τοποιεί. Η δεύτερη φάση αναφέρεται στην πραγµατοποίηση ενδοµυϊκής ένεσης ορµονι-
κού σκευάσµατος (βλέπε Ενότητα 3.2.6) στην προβατίνα. 

 Η όλη διαδικασία του συγχρονισµού των οίστρων ακολουθεί τα εξής βήµατα: 

  α.  ∆ιαλογή των προβατινών και χωρισµός τους σε 
όσο το δυνατόν οµοιόµορφες και οµοιογενείς οµάδες. Η δια-
δικασία αυτή µπορεί να γίνει εύκολα στον ειδικό χώρο χειρι-
σµού προβάτων της επιχείρησης. 

  β.  Στην προκαθορισµένη ηµεροµηνία η κάθε οµάδα 
προβατινών οδηγείται στον ειδικό χώρο χειρισµού προβάτων 
της επιχείρησης και ο ανάλογος εργάτης προβαίνει στην το-
ποθέτηση των σπόγγων ακινητοποιώντας την κάθε προβατί-
να µε τον τρόπο που φαίνεται στην Εικόνα 8.4. 

  γ.  ∆έκα τρεις ηµέρες µετά την τοποθέτηση του 
σπόγγου η κάθε οµάδα προβατινών οδηγείται και πάλι στο 
χώρο χειρισµών όπου σε κάθε προβατίνα γίνεται ενδοµυϊκή 

ένεσης ορµονικού σκευάσµατος. 

 Κατά την περίοδο των επιβάσεων, οι χειρισµοί που απαιτούνται είναι κατά πρώτο 
λόγο η µεταφορά των θηλυκών στο χώρο σταβλισµού του αρσενικού ζώου. Κατά δεύ-
τερο λόγο η επέµβαση του εργάτη σε περίπτωση που παρατηρηθεί κάποια δυσκολία 
στην πραγµατοποίηση της οχείας (π.χ. υποβοήθηση εισαγωγής του πέους στον κόλπο). 

 Κατά την περίοδο των τοκετών, οι χειρισµοί των ετοιµόγεννων προβατινών απο-
βλέπουν στην συγκέντρωσή τους στον ίδιο χώρο ο οποίος µε τη βοήθεια χωρισµάτων 

Εικόνα 8.4 
Τοποθέτηση σπόγγου 

σε προβατίνα 
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µπορεί να µεταβληθεί σε θάλαµο τοκετών. Ενώ, κατά τη διάρκεια του τοκετού οι χειρι-
σµοί αποβλέπουν στην έγκαιρη επέµβαση και υποβοήθηση της προβατίνας και του νεο-
γέννητου αρνιού (ή αρνιών) σε περίπτωση δυστοκίας. Οι χειρισµοί αυτού είναι πιο συ-
χνοί στις πρωτότοκες προβατίνες, καθώς και σε εκείνες µε πολύδυµους τοκετούς. 

 

8.7.3 Χειρισµοί αρνιών 

 Καταρχήν, το πρώτο που χρειάζεται ένα νεογέννητο αρνί λίγο µετά τη γέννησή του 
είναι να αναπνεύσει σωστά και άµεσα. Σε περίπτωση που δεν έχει αρχίσει η αναπνοή 
του, τότε οι χειρισµοί αποβλέπουν στην επίτευξη αυτής. Για το σκοπό αυτό καθαρίζεται 
η αναπνευστική οδός του νεογέννητου αρνιού, λαµβάνεται η γλώσσα του µε το χέρι και 
εξωθείται προς τα έξω ρυθµικά, ούτως ώστε να αρχίσει να αναπνέει. 

 Η αποµάκρυνση από το δέρµα του νεογέννητου της κολλώδους ουσίας γίνεται, συ-
νήθως, από τη µητέρα του, η οποία για το σκοπό αυτό γλείφει το αρνί. Εάν αυτό γίνεται 
αργά, τότε, καλό είναι το στέγνωµα του ζώου να γίνεται από τον κτηνοτρόφο, τρίβο-

ντας το σώµα του νεογέννητου µε 
καθαρό πανί ή µαλακό άχυρο. Το 
γρήγορο και τέλειο στέγνωµα έχει 
µεγάλη σηµασία, ιδιαίτερα, όταν ο 
τοκετός λαµβάνει χώρα σε συνθήκες 
ψύχους. 

 Το νεογέννητο αρνί αµέσως ή 
λίγη ώρα µετά τη γέννησή του σηκώ-
νεται και πηγαίνει προς στη µητέρα 
του να θηλάσει (Εικόνα 8.5). Όταν 
όµως είναι ασθενικό ή η µητέρα του 

δεν το δέχεται να θηλάσει, ή όταν οι θηλές του µαστού της είναι µεγάλες, χρειάζεται 
βοήθεια για να µπορέσει να θηλάσει τουλάχιστον τις 2-3 πρώτες ηµέρες. 

 Εάν η προβατίνα δεν έχει αρκετό γάλα ή πεθάνει κατά τον τοκετό, τότε θα πρέπει 
στο αρνί να δοθεί οπωσδήποτε πρωτόγαλα26 από άλλη προβατίνα. Το ίδιο µπορεί να 
γίνει ακολούθως και µε τον θηλασµό, δηλαδή εάν το γάλα της προβατίνας είναι λίγο και 
δεν φθάνει ή εάν το αρνί µείνει ορφανό, τότε αυτό µπορεί να θηλάζει από άλλη προβα-
τίνα που έχει µείνει χωρίς νεογέννητο. 

 Επίσης, όταν µια προβατίνα έχει τρία αρνιά, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποσύρεται 
το ένα γιατί δεν µπορεί να θρέψει και τα τρία. Πολλές φορές και τα δύο αρνιά είναι 
πολλά και θα πρέπει να αποµακρύνεται το ένα εάν το γάλα δεν φθάνει και για τα δύο. 
Σε τέτοια αρνιά δίδυµα ή τρίδυµα µπορεί να γίνεται τεχνητός θηλασµός. 

                                                 
26 Πρωτόγαλα, ή κοινώς «κολάστρα», ονοµάζεται το γάλα των τριών πρώτων ηµερών της γεννηµένης 
προβατίνας. Είναι γάλα πολύ θρεπτικό και πλούσιο σε αντισώµατα απαραίτητα για το νεογέννητο. 

Εικόνα 8.5 Θηλασµός νεογέννητου αρνιού. 
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 Στην περίπτωση της επιχείρησης θα εφαρµοστεί ο φυσικός θηλασµός των αρνιών 
µέχρι την ηλικία των 40-45 ηµερών. Βέβαια, µελλοντικά θα εξεταστεί εάν συµφέρει 
οικονοµικά η µετάβαση από τον φυσικό σε τεχνητό θηλασµό των αρνιών (Εικόνα 8.6). 

 Στα πρόβατα όλων των εκµεταλλεύσεων, κυρίως όµως σ’ αυτά που εκτρέφονται σε 
εντατική µορφή και είναι συνήθως περισσότερο βελτιωµένα και ευαίσθητα, πριν από 
τον πρώτο θηλασµό πρέπει να λαµβάνονται προφυλακτικά µέτρα για την εξασφάλιση 
όσο το δυνατό µεγαλύτερης καθαριότητας στους µαστούς των προβατινών. Έτσι περιο-
ρίζονται οι πιθανότητες για µολύνσεις των αρνιών που γίνονται δια µέσου του εντερι-
κού σωλήνα. Η µη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ειδικότερα καθαριότητας, έχει ως 
συνέπεια αυξηµένους θανάτους αρνιών από διάρροιες. 

 Επίσης, επικίνδυνες για την υγεία ενός νεογέννητου µπορεί να είναι και οι πρώτες 
σταγόνες του γάλακτος. Αυτές, επειδή παραµένουν στις θηλές για πολύ καιρό, φέρουν 
νοσογόνα µικρόβια τα οποία µε τον θηλασµό των πρώτων σταγόνων γάλακτος πηγαί-
νουν στο στόµα του νεογέννητου. Γι’ αυτό ενδείκνυται να καθαρίζεται ο µαστός (κυρί-
ως µε κούρεµα του µαλλιού που τυχόν υπάρχει γύρω από αυτόν) και να αρµέγεται µι-
κρή ποσότητα γάλακτος από κάθε θηλή πριν από το θηλασµό του νεογέννητου. 

 Μετά τον πρώτο θηλασµό θα πρέπει να τοποθετείται η µητέρα µε το ή τα νεογέννη-
τα σε ιδιαίτερο χώρο για 5-6 ηµέρες. Αυτό έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα στις περιπτώ-
σεις που το νεογέννητο δεν «πιάνει» τη θηλή. Στο διάστηµα αυτό τα αρνιά δυναµώ-
νουν, µαθαίνουν να θηλάζουν µόνα τους και στη συνέχεια η προβατίνα µε τα νεογέννη-
τα µπαίνουν στο κοπάδι των γεννηµένων ζώων. 

 Σε ηλικία 3-4 εβδοµάδων, συνήθως, χωρίζονται από τις µητέρες τους, δηλαδή δια-
τηρούνται σε χωριστό χώρο ή δεν συνοδεύουν τις µητέρες τους στις βοσκές και θηλά-
ζουν µόνο 2-3 φορές την ηµέρα, ανάλογα µε την περίπτωση. Έτσι, οι µητέρες αναπαύο-
νται ή βόσκουν καλύτερα, τα αρνιά µπορούν να διατραφούν καλύτερα µε συµπληρωµα-
τικές ζωοτροφές και επίσης διευκολύνονται ο απογαλακτισµός που θα γίνει αργότερα. 

 Στα αρνιά θα πρέπει να γίνονται τα απαραίτητα εµβόλια για την πρόληψη διάφορων 
ασθενειών, όπως ο ορός δυσεντερίας αµέσως µετά τον τοκετό, το εµβόλιο της εντερο-
τοξιναιµίας σε 40 ηµέρες περίπου µετά τον τοκετό (κατά τον απογαλακτισµό) και στα 

ζώα που θα διατηρηθούν 
για αναπαραγωγή ή πά-
χυνση, το εµβόλιο του 
µελιταίου πυρετού κατά 
τον τρίτο µήνα της ηλι-
κίας των ζώων. Σε περι-
οχές όπου υπάρχει πρό-
βληµα µυϊκής δυστροφί-
ας χορηγείται στα νεο-
γέννητα την τρίτη ηµέρα 
µετά τον τοκετό ενέσιµο 
σελήνιο και βιταµίνη Ε. Εικόνα 8.6 Τεχνητός θηλασµός αρνιών. 
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8.7.4 Χειρισµοί απογαλακτισµού 

 Τα αρνιά της επιχείρησης, τόσο αυτά που προορίζονται για σφαγή όσο και αυτά που 
προορίζονται για αναπαραγωγή, θα απογαλακτίζονται σε ηλικία 40-45 ηµέρων. 

 Καλύτερο σύστηµα απογαλακτισµού θεωρείται το εξής: Χωρίζονται τα αρνιά από 
τις προβατίνες και επί 3-4 ηµέρες οδηγούνται τρεις φορές την ηµέρα στις µητέρες. Η 
συχνότητα θηλασµού µειώνεται σε δύο και µία φορά την ηµέρα µέχρι που αποκόπτο-
νται τελείως. Κατά τον ίδιο τρόπο απογαλακτίζονται και τα αρνιά που από µικρά ζουν 
χωριστά από τις µητέρες τους και θηλάζουν 2-3 φορές την ηµέρα. Αυτά απογαλακτίζο-
νται πιο εύκολα. 

 Επιπρόσθετα, τα αρνιά που προορίζονται για σφαγή, µετά τον απογαλακτισµό τους 
θα οδηγούνται στο σφαγείο. Σε περίπτωση που κάποια από αυτά ενδέχεται να µην οδη-
γηθούν στη σφαγή, αυτά θα διατρέφονται στη συνέχεια και µέχρι τη σφαγή τους εντα-
τικά µε µίγµα συµπυκνωµένων ζωοτροφών και χονδροειδείς ζωοτροφές. Αντίστοιχα, τα 
αρνιά που προορίζονται ως ζώα αναπαραγωγής θα διατρέφονται µετά τον απογαλακτι-
σµό τους µε χονδροειδείς ζωοτροφές και λίγο µίγµα συµπυκνωµένων ζωοτροφών (µη 
εντατική διατροφή), ενώ σε περίπτωση χρήσης τεχνητού λειµώνα η διατροφή τους θα 
στηρίζεται κυρίως στη βοσκή. 

 Η διαλογή των αρνιών, είτε προορίζονται για σφαγή είτε για χρησιµοποίησή τους 
ως ζώα αναπαραγωγής, θα στηρίζεται τόσο σε εµπειρικές παρατηρήσεις που έχουν 
σχέση µε την ηλικία, το βάρος, την σωµατική κατάσταση, τη ζωηρότητα, όσο και στα 
υπόλοιπα στοιχεία τους που θα υπάρχουν καταχωρηµένα στα µητρώα της επιχείρησης. 

 

8.7.5 Χειρισµοί άµελξης 

 Η άµελξη των προβατινών της επιχείρησης θα γίνεται µε χρήση αµελκτικής µηχα-
νής (περιγράφεται στο επόµενο κεφάλαιο) σε ειδικό για το σκοπό αυτό χώρο του ποι-
µνιοστασίου, το αµελκτήριο. 

 Οι χειρισµοί πριν από την άµελξη συνίστανται κατά πρώτο λόγο στην µετακίνηση 
των προβατινών στο χώρο αναµονής και κατόπιν στο αµελκτήριο όπου και εφαρµόζο-
νται τα θήλαστρα της αµελκτικής µηχανής. Για να συνηθίσουν οι προβατίνες το χώρο 
του αµελκτηρίου είναι καλό για 4-5 ηµέρες πριν από την έναρξη της άµελξής τους να 
τους χορηγείται το µίγµα συµπυκνωµένων ζωοτροφών στο χώρο του αµελκτηρίου ώστε 
να συνηθίσουν την είσοδο σε αυτόν. 

 Οι χειρισµοί κατά τη διάρκεια της µηχανικής άµελξης των προβατινών, όπως αυτοί 
επικρατούν σήµερα, συνίστανται: α) στην τοποθέτηση των κυπέλλων και άµελξη µε τη 
µηχανή, β) στη µάλαξη µε τη µηχανή (υποχρεωτικά), γ) στην αποµάκρυνση των κυπέλ-
λων, και δ) στην άµελξη µε το χέρι (τάση για κατάργηση). Αναλυτική περιγραφή δίδε-
ται στην Ενότητα 3.4.3. 

 Ειδικά για τον τελευταίο χειρισµό, µετά το πέρας της µηχανικής άµελξης της κάθε 
προβατίνας και εφόσον παρατηρηθεί ότι παραµένει γάλα στους µαστούς της, αυτή πρέ-
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πει να αρµέγεται µε το χέρι (εφαρµογή στραγγίσµατος) έτσι ώστε να µην της δηµιουρ-
γηθούν προβλήµατα υγείας (µαστίτιδα). Βέβαια, ενώ από τη µία η εφαρµογή του 
στραγγίσµατος επιτρέπει τη λήψη περισσότερου και πιο πλούσιου γάλακτος και αποτε-
λεί έναν καλό τρόπο επίβλεψης της υγιεινής κατάστασης του µαστού και έγκαιρης διά-
γνωσης της µαστίτιδας, από τη άλλη η κατάργησή του µπορεί να αυξήσει την ωριαία 
αποδοτικότητα του αµελκτή (Σινάπης, 2005). Όµως, η κατάργηση αυτή για να επιτευ-
χθεί, πιστεύεται ότι εξαρτάται κατά πολύ από την κατασκευή ορισµένων τµηµάτων της 
αµελκτικής µηχανής (κύπελλα, ελαστικοί κολεοί κυπέλλων), ακόµη δε και από την επι-
λογή µερικών παραµέτρων λειτουργίας της όπως η σχέση αναρρόφησης-µάλαξης, και 
είναι πιο εύκολο να πραγµατοποιηθεί όταν οι παράγοντες αυτοί είναι πιο σωστά ελεγ-
µένοι και προσαρµοσµένοι (Σινάπης, 2005). 

 Όσον αφορά τη συχνότητα της άµελξης στην επιχείρηση, κατά τους πρώτους µήνες 
της γαλακτικής περιόδου προβλέπεται ότι οι προβατίνες θα αρµέγονται τρεις φορές την 
ηµέρα, ακολούθως και µε την προοδευτική µείωση του παραγόµενου γάλακτος δύο, και 
στο τέλος µία. 

 

8.7.6 Χειρισµοί υγιεινής 

 Για την ορθή, και σύµφωνη µε την κείµενη νοµοθεσία, υγιεινή της εκµετάλλευσης 
θα λαµβάνονται και θα εφαρµόζονται στην πράξη, πιστά, όλα τα απαιτούµενα και ανα-
γκαία µέτρα που χρειάζονται και που αναφέρθηκαν στο Κεφάλαιο 5. 

 

8.7.7 Λοιποί γενικοί χειρισµοί 

 1.  Κούρεµα (κουρά) 

  Η διαδικασία του κουρέµατος των προβάτων περιλαµβάνει δύο φάσεις. Η µεν 
πρώτη φάση ονοµάζεται προκουρά ή κολοκούρεµα, ενώ η δεύτερη είναι η κυρίως κου-
ρά. Το κολοκούρεµα εφαρµόζεται λίγες ηµέρες µετά την έξοδο των προβάτων στη βο-
σκή και αφαιρείται το µαλλί που καλύπτει τα παραµήρια, την ουρά, την κάτω κοιλιακή 

χώρα, τη στερνική χώρα και το κάτω άκρο του τρα-
χήλου. Ο λόγος της επέµβασης αυτής είναι η απο-
µάκρυνση από την αρχή των πιο βρώµικων σηµείων 
του πόκου. Η κυρίως κουρά πραγµατοποιείται αρχές 
καλοκαιριού χειρονακτικά µε ψαλίδι (Εικόνα 8.7) ή 
µε κουρευτική µηχανή. Η κουρά µπορεί να γίνει µε 
το πρόβατο ξαπλωµένο ή σε καθιστή θέση. Η συ-
µπεριφορά του κουρευτή απέναντι στο κάθε ζώο 
πρέπει να είναι ήρεµη γιατί διαφορετικά υπάρχει 

κίνδυνος να προκληθεί στρες σε αυτό, ενώ ενέχει και ο κίνδυνος εσωτερικής ρήξης ορ-
γάνων. Η κουρά είναι σχετικά επίπονη εργασία αλλά ταυτόχρονα και ευεργετική διότι 
απαλλάσει το πρόβατο από το πυκνό µαλλί του που θα του δηµιουργούσε προβλήµατα 
θερµοπληξίας κατά τους θερινούς µήνες. Η κουρά πρέπει να πραγµατοποιείται πάντα 
τις πρωινές ώρες και σε ηµέρα που δεν φυσάει άνεµος. 

Εικόνα 8.7 Κούρεµα προβάτου. 
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 2.  Σήµανση 

  Η σήµανση των προβάτων είναι υποχρεωτική βάση της κείµενης εθνικής και 
ευρωπαϊκής νοµοθεσίας και µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους: α) µε χρήση 
ενωτίων (υποχρεωτικά) και β) µε χρήση στοµαχικών βώλων (προαιρετικά). Επίσης, η 
σήµανση των προβάτων είναι και αναγκαία εργασία µιας και επιτρέπει την ανά πάσα 
στιγµή γνώση του γενεαλογικού δέντρου του κάθε ατόµου και βοηθάει στην επιλογή 
των ζώων αντικατάστασης, αλλά και στην καταγραφή και έλεγχο των αποδόσεών τους. 
Η σήµανση των προβάτων µε ενώτια πραγµατοποιείται αρχικά στα νεογέννητα αρνιά 
και στη συνέχεια εάν και εφόσον αυτά χρησιµοποιηθούν ως ζώα αναπαραγωγής πραγ-
µατοποιείται ξανά και δεύτερη σήµανση µε ενώτια. 

 3.  Μετακινήσεις 

  Όταν οι µετακινήσεις των προβάτων γίνονται εντός του ποιµνιοστασίου, τότε 
πρέπει κάποιος εργάτης να χτυπάει τις παλάµες του και φωνάζοντας να τα οδηγήσει 
προς το επιθυµητό µέρος κρατώντας κατά τη διαδροµή τα χέρια του ανοιχτά ώστε να 
µην γυρίσουν πίσω κάποια από αυτά. Όταν οι µετακινήσεις των προβάτων γίνονται 
προς τη βοσκή ή όταν διανύεται κάποια απόσταση σε ανοιχτό χώρο, τότε πρέπει κάποιο 
άτοµο να προπορεύεται του κοπαδιού, ενώ καλό είναι να υπάρχει και βοηθός που θα 
βρίσκεται στο πίσω µέρος του κοπαδιού ώστε να επιµελείται τα ζώα που καθυστερούν 
ή που βαδίζουν προς άλλη κατεύθυνση. 

 4.  Συγκράτηση 

  Σε αρκετές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να συγκρατείται το κάθε πρόβατο (εί-
τε χαλαρά είτε πιο σφιχτά) προκειµένου να διενεργηθούν διάφορες επεµβάσεις σε αυτό, 
όπως εµβόλια, χορήγηση φαρµακούχων σκευασµάτων, κλπ. Η συγκράτηση αυτή µπο-
ρεί να γίνει µε δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι µε ίππευση του ζώου, ενώ ο άλλος εί-
ναι αυτός κατά τον οποίο ο χειριστής τοποθετεί το ένα χέρι του κάτω από τη γνάθο του 
ζώου και το άλλο χέρι του στη βάση της ουράς του. Επίσης, ένας άλλος σηµαντικός χει-
ρισµός είναι και η «σύλληψη» του κάθε προβάτου που γίνεται µε το πιάσιµο του ενός 
από τα πίσω πόδια του. 

 5.  Μεταφορά 

  Υπάρχουν περιπτώσεις όπου είτε από εκδήλωση κάποιας νόσου είτε εξαιτίας 
κακώσεων των κάτω άκρων, τα πρόβατα παραµένουν σε κατάκλιση και δεν µπορούν να 
κινηθούν ενώ αυτό είναι αναγκαίο. Στις περιπτώσεις αυτές υπάρχει ανάγκη για µεταφο-
ρά του κάθε ζώου και αυτό µπορεί να πραγµατοποιηθεί για τα µεγάλα ζώα µε δύο αν-
θρώπους που, στεκόµενοι σε βαθύ κάθισµα, βάζουν τα χέρια τους κάτω από το ύψος 
µαστών και του στέρνου και ανασηκώνονται, σηκώνοντας έτσι το ζώο. Τα νεογέννητα 
αρνιά µπορούν να µεταφερθούν σηκώνοντάς τα από τα µπροστινά τους πόδια και αφή-
νοντας τη µητέρα τους να τα ακολουθεί µυρίζοντάς τα. Τα µεγαλύτερα αρνιά µπορούν 
να µεταφερθούν πιάνοντας το ένα από τα πίσω πόδια του και βάζοντας το άλλο χέρι 
κάτω από το θώρακά τους. 

 (Νικολόπουλος, 1991) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

ΜΕΛΕΤΗ Ι∆ΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

9.1 Νοµοθετικό πλαίσιο έκδοσης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ποιµνιοστασίων 

 Η µελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής και γενικότερα οποιασδήποτε κτηνοτροφικής 
εκµετάλλευσης διέπεται, ως επί το πλείστον, από τις κάτωθι νοµοθετικές διατάξεις: 

 1.  Νόµος 3698/2008 (ΦΕΚ 198Α/2-10-2008) «Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας 
και άλλες διατάξεις». 

 2.  ΥΑ 83840/3591/12-12-1986 (ΦΕΚ 1∆/1987) «Αποστάσεις από πόλεις, χωριά, 
οικισµούς, δρόµους, σιδηροδροµικές γραµµές, λίµνες και ακτές, λουτροπόλεις, τουρι-
στικούς χώρους, νοσοκοµεία και ευαγή ιδρύµατα για την ανέγερση νέας ή επέκταση 
νόµιµα υφιστάµενης κτηνοτροφικής ή πτηνοτροφικής εγκατάστασης». 

 3.  Υπουργική απόφαση (ΥΑ) Υ1β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 343Β/4-5-1995) «περί 
όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων». 

 4.  Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 69269/5387/25-10-1990 (ΦΕΚ 678Β/25-10-
1990) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντι-
κών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν.1650/1986». 

 5.  ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β/20-3-2003) «∆ιαδικασία Προκαταρ-
κτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης Περιβαλ-
λοντικών Όρων (ΕΠΟ)» σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν.1650/1986 όπως αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 2 του Ν.3110/2002 «Εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε τις Οδηγίες 
97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., και άλλες διατάξεις». 

 6.  Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β/221/22.1.1965 (ΦΕΚ 138Β/24-2-1965) «Περί διάθε-
σης λυµάτων και βιοµηχανικών αποβλήτων» όπως τροποποιήθηκε µε τις ΥΠ Γ1/17831 
(ΦΕΚ 986/10-12-1971) και Γ4/1305 (ΦΕΚ 801/9-8-1974). 

 

 Επίσης, χρήσιµη νοµοθεσία για την έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας µιας κτη-
νοτροφικής εκµετάλλευσης αποτελούν και οι κάτωθι διατάξεις: 

 1.  Ν.1650/1986 (ΦΕΚ 160Α/1986) «Για την προστασία του περιβάλλοντος» όπως 
τροποποιήθηκε µε το Ν.3110/2002, (ΦΕΚ 91Α/2002), εναρµόνιση του Ν.1650/1986 µε 
τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθµίσεις θεµάτων 
για τα υδατορέµατα και άλλες διατάξεις. 

 2.  ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/5-8-2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002) «Κατάταξη δηµόσιων και 
ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες» σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 
Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του Ν.3110/2002. 
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 3.  ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391Β/29-9-2003) «Καθορισµός τρόπου ενηµέ-
ρωσης και συµµετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
των έργων και δραστηριοτήτων σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του 
Ν.1650/1986 όπως αντικαταστάθηκε µε τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 3 του 
Ν.3110/2002. 

 4.  Εγκύκλιος 17/1994 του ΥΠΕΧΩ∆Ε27, (µε αριθµό πρωτοκόλλου 59862/1687/21-
4-1994 των ∆/νσεων Χωροταξίας, Νοµοθετικού έργου, Περιβαλλοντικού Σχεδιασµού 
και ΕΑΡΘ) «Οδηγίες εφαρµογής της ΚΥΑ 62269/1990». 

 5.  ΚΥΑ 25535/3281/15-11-2002 (ΦΕΚ 1463Β/20-11-2002) «Έγκριση Περιβαλλο-
ντικών Όρων από το Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας των έργων και δραστηριοτή-
των που κατατάσσονται στην υποκατηγορία 2 της Α’ κατηγορίας σύµφωνα µε την υπ' 
αρ. ΗΠ 15393/2332/2002 ΚΥΑ «κατάταξη δηµόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστη-
ριοτιιτων σε κατηγορίες, κλπ.». 

 6.  Π.∆. 256/18-7-1998 (ΦΕΚ 190Α/12-8-1998) «Συµπλήρωση του Π∆ 541/1978 
(ΦΕΚ 116Α/1978) «Περί κατηγοριών µελετών». 

 7.  Κανονισµός 1774/2002 της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

 7.  ΥΑ 85167/820/2000 (ΦΕΚ 477Β/2000) «Έγκριση Κώδικα Ορθής Γεωργικής 
Πρακτικής» του Υφυπουργού Γεωργίας. 

 8.  ΚΥΑ 568/20-1-2004 «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής». 

 9.  ΚΥΑ 5888/2004 (ΦΕΚ 355Β/18-2-2004) «Καθορισµός προϋποθέσεων, όρων 
και δικαιολογητικών για την έκδοση της έγκρισης κατασκευής και εγκατάστασης κτη-
νοτροφικών στεγάστρων µε σκελετό θερµοκηπίου και κινητών κτηνοτροφικών στεγά-
στρων». 
 

 Σχετικά µε το χειρισµό και τη διάθεση αποβλήτων των κτηνοτροφικών εκµεταλ-
λεύσεων ισχύουν οι ακόλουθες νοµοθετικές διατάξεις: 

 1.  Τα άρθρα 6 & 7 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/2000/29-3-1995 (ΦΕΚ 
343Β/4-5-1995) «περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνοκτηνοτροφικών εγκατα-
στάσεων». 

 2.  ΚΥΑ 324032/24-12-2004 (ΦΕΚ 1921Β/2004). «Εφαρµογή του καθεστώτος της 
πολλαπλής συµµόρφωσης και λοιπά συµπληρωµατικά µέτρα σε εκτέλεση του Κανονι-
σµού (ΕΚ) 1782/2003 του Συµβουλίου» . 

 3.  Οι παρακάτω Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) που αφορούν σε προγράµ-
µατα δράσης σε ευπρόσβλητες ζώνες από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. 

  α.  ΚΥΑ 16175/824/12-4-2006 (ΦΕΚ 530Β/28-4-2006) για την περιοχή του 
κάµπου Θεσσαλονίκης - Πέλλας - Ηµαθίας. 

                                                 
27 ΥΠΕΧΩ∆Ε: Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & ∆ηµοσίων Εργων.  
    Σηµερινή ονοµασία: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής. 
    Εφεξής όµως στην παρούσα εργασία θα χρησιµοποιείται ο όρος «ΥΠΕΧΩ∆Ε». 
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  β.  ΚΥΑ ΗΠ 50981/2308/11-12-2006 (ΦΕΚ 1895Β/29-12-2006) για την περιο-
χή της πεδιάδας Άρτας - Πρέβεζας. 

  γ.  ΚΥΑ ΗΠ 50982/2309/11-12-2006 (ΦΕΚ 1894/Β/29-12-2006) για την περι-
οχή της λεκάνης του Στρυµόνα. 

  δ.  ΚΥΑ 20417/2520/17-9-2001 (ΦΕΚ 1195Β/14-9-2001) για την περιοχή του 
Κωπαϊδικού πεδίου. 

  ε.  ΚΥΑ 20416/2519/17-9-2001 (ΦΕΚ 1196Β/14-9-2001) για την περιοχή του 
Αργολικού πεδίου. 

  στ.  ΚΥΑ 20418/2521/17-9-2001 (ΦΕΚ 1197Β/14-9-2001) για τη Λεκάνη του 
Πηνειού Ν. Ηλείας. 

  ζ.  ΚΥΑ 25638/2905/18-10-2001 (ΦΕΚ 1422Β/22-10-2001) για το Θεσσαλικό πεδίο. 

 Εκτός των ανωτέρω, ως βοήθηµα στην αξιολόγηση της µελέτης χειρισµού και διά-
θεσης αποβλήτων ή της τεχνικής έκθεσης, µπορούν να χρησιµοποιηθούν τα αναφερό-
µενα στην µε αριθµό 85167/820/20-3-2000 (ΦΕΚ 477Β/6-4-2000) απόφαση Υφυπουρ-
γού Γεωργίας «Έγκριση Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» για την προστασία των 
νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης, όπου περιγράφονται µέθοδοι χειρι-
σµού αποβλήτων ανάλογα µε το αν είναι στερεά ή υγρά και ανάλογα µε το είδος της 
κτηνοτροφικής µονάδας, τρόποι υπολογισµού για τη διάθεση αποβλήτων σε εδαφική 
έκταση, κλπ. 

 

9.1.1 Ελάχιστες αποστάσεις από οικισµούς – οδικό δίκτυο 

 Οι ελάχιστες αποστάσεις που θέτει η ΥΑ 83840/3591/12-12-1986 (ΦΕΚ 1∆/1987) 
του ΥΠΕΧΩ∆Ε για ανέγερση νέας ή επέκταση νόµιµα υφισταµένης κτηνοτροφικής ή 
πτηνοτροφικής εγκατάστασης (πλην των οικόσιτων ζώων) από πόλεις, χωριά, οικι-
σµούς, δρόµους, σιδηροδροµικές γραµµές, λίµνες και ακτές, λουτροπόλεις, τουριστι-
κούς χώρους, νοσοκοµεία και ευαγή ιδρύµατα, παρουσιάζονται στο Παράρτηµα-
Πίνακας 9.5. 

 Επίσης, σύµφωνα µε την ΚΥΑ (υγιειονοµική διάταξη) Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ 
343Β/4-5-1995) «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκατα-
στάσεων», οι αντίστοιχες ελάχιστες αποστάσεις που πρέπει να τηρούνται (πλην των οι-
κόσιτων ζώων) από ξενοδοχεία, λοιπά τουριστικά καταλύµατα, στρατόπεδα, εργοστά-
σια, εργαστήρια, Μοναστήρια, κλπ., παρουσιάζονται στο Παράρτηµα-Πίνακας 9.6. 

 

9.1.2 Ελάχιστες αποστάσεις από υδάτινους πόρους 

 Σύµφωνα µε την ΚΥΑ 281635 (ΦΕΚ 934Β/19-5-2009) «Καθορισµός των ορίων της 
περιοχής για τις υπό ίδρυση κτηνο-πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε σχέση µε τους υ-
δάτινους πόρους, βάσει του σηµείου γ της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του Ν. 
3698/2008», προβλέπεται ότι: «Στην τεχνική έκθεση που υποβάλλεται κατά την έκδοση 
άδειας ίδρυσης κτηνο-πτηνοτροφικής εγκατάστασης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του 
άρθρου 4 του Ν.3698/2008, καταγράφονται τα πηγάδια, οι γεωτρήσεις υδρεύσεως, τα 
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υδραγωγεία και οι δεξαµενές πόσιµου νερού σε απόσταση τουλάχιστον τετρακοσίων 
(400) µέτρων από τα όρια του λειτουργικού χώρου28 της υπό ίδρυση κτηνονοτροφικής 
εγκατάστασης. Η ύπαρξη των ανωτέρω στοιχείων σε απόσταση µικρότερη των τετρα-
κοσίων (400) µέτρων δεν συνεπάγεται κατ’ ανάγκη αρνητική γνωµοδότηση της αρµό-
διας επιτροπής σταβλισµού επί της άδειας ίδρυσης, αλλά εξετάζονται οι κατά περίπτω-
ση συνθήκες συνεκτιµώντας τις διαθέσιµες υδρογεωλογικές πληροφορίες, τη µορφολο-
γία και τις υφιστάµενες κτηνονοτροφικές εγκαταστάσεις της περιοχής». 

 

9.1.3 Ελάχιστες αποστάσεις µεταξύ κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων 

 ∆εν υπάρχει σχετική νοµοθετική διάταξη που να ορίζει την τήρηση ελάχιστων απο-
στάσεων µεταξύ κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, µε εξαίρεση το Π.∆. 224/14-7-1998 
(ΦΕΚ 175Α/24-7-1998) που ορίζει ελάχιστες αποστάσεις για τον έλεγχο και την κατα-
πολέµηση της σαλµονέλλωσης των πουλερικών. Εφόσον, όµως, κρίνεται σκόπιµο από 
τις αρµόδιες υπηρεσίες (Υπηρεσία Περιβάλλοντος, ∆/νση Κτηνιατρικής και ∆/νση Α-
γροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης) η αξιολόγη-
ση της απαιτούµενης απόστασης µεταξύ κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, αυτή θα 
πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση, λαµβάνοντας υπόψη τη συνεργιστική, ανατρο-
φοδοτούµενη και αθροιστική περιβαλλοντική επίδραση από τη λειτουργία των εκµε-
ταλλεύσεων σύµφωνα µε το µε αριθµό 184365/1391/12-5-2008 έγγραφο του ΥΠΕΧΩ-
∆Ε, καθώς και διάφορες παραµέτρους, όπως τους τύπους των εκτροφών, το είδος των 
εκτρεφόµενων ζώων, τη γεωγραφική διαµόρφωση της περιοχής, κ.ά. 

 (ΥΠΑΑΤ, διευκρινιστικό έγγραφο µε αριθµό 281629/4-5-2009 επί της εφαρµογής 
του Ν.3698/2008). 

 

9.1.4 Ελάχιστη έκταση γεωτεµαχίου-γηπέδου29 

 Η ελάχιστη απαιτούµενη, για ίδρυση προβατοστασίου, έκταση γηπέδου είναι η κα-
θοριζόµενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας. 

 

9.1.5 Θέση των εγκαταστάσεων εντός του γεωτεµαχίου-γηπέδου 

 Οι ελάχιστες αποστάσεις από τις όµορες ιδιοκτησίες για την κατασκευή και χωρο-
θέτηση των σταβλικών εγκαταστάσεων είναι οι καθοριζόµενες από τις εκάστοτε ισχύ-
ουσες διατάξεις της Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας. 

 

                                                 
28 Περιλαµβάνει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της κτηνοτροφικής εγκατάστασης και τον χώρο διαχείρισης 
των αποβλήτων αυτής. Στην περίπτωση ίδρυσης κτηνοτροφικής εγκατάστασης για την οποία δεν προ-
βλέπεται η ύπαρξη κτιριακών εγκαταστάσεων, ως λειτουργικός χώρος νοείται ο χώρος που συνήθως 
χρησιµοποιείται για τη συγκέντρωση των εκτρεφοµένων ζώων και για διάφορες λειτουργικές ανάγκες της 
κτηνοτροφικής εγκατάστασης συµπεριλαµβανοµένου και του χώρου διαχείρισης αποβλήτων. 
29 Γήπεδο είναι η συνεχόµενη έκταση γης που αποτελεί αυτοτελές και ενιαίο ακίνητο και ανήκει σε έναν 
ή σε περισσότερους κυρίους εξ αδιαιρέτου (Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλα-
γής - Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός: http://www.minenv.gr/1/13/131/13108/g13108242.html). 
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9.2 ∆ιαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας ποιµνιοστασίων 

 Αρχικά, ο ενδιαφερόµενος προβατοτρόφος θα πρέπει να προβεί στην έκδοση της 
άδειας ίδρυσης των προβατοτροφικών του εγκαταστάσεων. Συγκεκριµένα, για την έκ-
δοση της ανωτέρω άδειας εξετάζονται: α) η έκταση και η θέση του γηπέδου στο οποίο 
θα ιδρυθούν οι εγκαταστάσεις αυτές, και β) ο προβλεπόµενος από τις εγκεκριµένες µε-
λέτες, τρόπος διάθεσης των υγρών αποβλήτων και της στερεάς κόπρου, αντιστοίχως. 

 Η ανωτέρω άδεια ίδρυσης χορηγείται πριν από την έναρξη κατασκευής των έργων 
και έχει ισχύ για πέντε χρόνια, εντός των οποίων πρέπει ο ενδιαφερόµενος να ολοκλη-
ρώσει τις εγκαταστάσεις του. Η άδεια ίδρυσης αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για 
την έκδοση άδειας οικοδοµής ή έγκρισης κατασκευής κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
θερµοκηπιακού τύπου από την αρµόδια Πολεοδοµία. 

 Εφόσον κατασκευαστούν οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να εκδοθεί 
ακολούθως η άδεια λειτουργίας της µονάδας. Η διαδικασία έκδοσης της άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας εξαρτάται από τη δυναµικότητα της µονάδας. 

 

9.2.1 Έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας για πολύ µικρές µονάδες 

 Προκειµένου για µονάδες πολύ µικρές, δυναµικότητας µέχρι 249 ενήλικα ζώα µο-
νίµως ενσταβλισµένα ή µέχρι και 499 ενήλικα ζώα για µη µονίµως ενσταυλισµένες µο-
νάδες, τα στάδια που ακολουθούνται για την έκδοση άδειας λειτουργίας είναι τα εξής: 

 Στάδιο 1ο: Έγκριση µελέτης χειρισµού και διάθεσης αποβλήτων 

  Ο ενδιαφερόµενος προβατοτρόφος, µε αίτησή του, υποβάλλει σε έξι (6) αντί-
γραφα τη Μελέτη Χειρισµού & ∆ιάθεσης Αποβλήτων της υπό ίδρυση εκµετάλλευσής 
του στη ∆/νση Υγιεινής της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, συνοδευόµενη από 
διάγραµµα κάλυψης του γηπέδου και σχεδιαγράµµατα των κατασκευών χειρισµού των 
υγρών αποβλήτων σε κλίµακα 1:50, προκειµένου να λάβει την έγκριση αυτής. 

  Η ∆/νση Υγιεινής διαβιβάζει ένα (1) αντίγραφο της µελέτης στη ∆/νση Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και ένα (1) αντίγραφο στην υπηρεσία Περιβάλλοντος της Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης προκειµένου οι υπηρεσίες αυτές να διατυπώσουν τη γνώµη τους. Μετά 
την αξιολόγηση της µελέτης από τη ∆/νση Υγιεινής και τη διατύπωση γνώµης των δύο 
ανωτέρω υπηρεσιών, η ∆/νση Υγιεινής εκδίδει, σύµφωνα και µε την ισχύουσα νοµοθε-
σία περί διάθεσης υγρών αποβλήτων (άρθρο 14 της Ε1β/221/1965 Υγειονοµικής ∆ιάτα-
ξης - ΦΕΚ 138Β/1965), την Έγκριση Μελέτης Χειρισµού και ∆ιάθεσης Αποβλήτων. 

  Η ανωτέρω έγκριση και η υποβληθείσα µελέτη διαβιβάζονται από τη ∆/νση Υ-
γιεινής στην αρµόδια, για την έκδοση της Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), 
υπηρεσία Περιβάλλοντος, καθώς και στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επίσης, η ∆/νση Υγιεινής επιστρέφει στον προβατοτρό-
φο δύο (2) επικυρωµένα αντίγραφα της εγκεκριµένης µελέτης. 

  Η Μελέτη Χειρισµού & ∆ιάθεσης Αποβλήτων απαιτείται µόνον εάν υπάρχουν 
υγρά απόβλητα, π.χ. αµελκτήριο. 
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 Στάδιο 2ο: Έκδοση άδειας ίδρυσης 

  Ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει σχετική αίτηση στη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης προκειµένου να εκδοθεί η άδεια ίδρυσης της 
µονάδας του. Με την αίτηση υποβάλλεται συνηµµένα Τεχνική Έκθεση, σε τέσσερα (4) 
αντίγραφα, στην οποία περιλαµβάνονται τα εξής: 

  α)  Σχετικό σκαρίφηµα µε περιγραφή των ορίων του γηπέδου, τη θέση υφιστά-
µενων εγκαταστάσεων, καθώς και εκείνων που πρόκειται να κατασκευαστούν και την 
απόστασή τους από τα όρια των όµορων ιδιοκτησιών. 

  β)  Οι όµορες ιδιοκτησίες και τα ονόµατα των ιδιοκτητών, καθώς και το είδος 
της καλλιέργειας ή άλλης χρήσης γης. 

  γ)  Η ύπαρξη πηγαδιών ή γεωτρήσεων υδρεύσεως ή υδραγωγείου και δεξαµε-
νών πόσιµου νερού στη γύρω περιοχή, τα όρια της οποίας ορίζονται µε απόφαση των 
Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων και ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. 

  δ)  Περιγραφή της κατάστασης απορροής των επιφανειακών υδάτων κατάντη 
(φυσική καθοδική ροή ύδατος) της µονάδας. 

  ε)  Η δυναµικότητα της µονάδας και ο τύπος σταβλισµού των προβάτων. 

  στ)  Απλή περιγραφή του τρόπου διαχείρισης των αποβλήτων. 

  ζ)  Σκαρίφηµα των κτιριακών εγκαταστάσεων όταν δεν απαιτούνται σχέδια για 
την άδεια οικοδοµής, ή αντίγραφα τοπογραφικών και κτιριακών σχεδίων (όψεις, κατό-
ψεις, τοµές) όταν αυτά απαιτούνται για την άδεια οικοδοµής. 

  Επίσης, θα πρέπει µε την αίτηση αυτή να υποβληθούν προς έλεγχο ακολούθως 
από την Επιτροπή Σταβλισµού (βλέπε Παράρτηµα-Πίνακας 9.11) και τα κάτωθι δικαιο-
λογητικά: 

  - Έγκριση διάθεσης υγρών αποβλήτων, εάν υπάρχει. 

  - Τίτλοι ιδιοκτησίας του γηπέδου. 

  - Τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισµού του γηπέδου από το οικείο ∆ασαρχείο. 

  - Βεβαίωση Εφορείας Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ). 

  - Βεβαίωση Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ). 

  - Βεβαίωση σχετικά µε την διάθεση των νεκρών ζώων (∆/νση Κτηνιατρικής, 
Κανονισµός Ε.Ε. 1774/2002). 

  - Παραστατικά σχετικά µε την υδροδότηση της εκµετάλλευσης (π.χ. βεβαίωση 
από τον οικείο ∆ήµο, άδεια χρήσης νερού από την Περιφέρεια). 

  Η ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης διαβιβάζει τα τρία (3) αντίγραφα της Τεχνικής 
Έκθεσης στην Επιτροπή Σταβλισµού, η οποία (Επιτροπή) επιλαµβάνεται, εξετάζει και 
αξιολογεί την Τεχνική Έκθεση και αποστέλλει Πρακτικό Γνωµοδότησής της στη ∆/νση 
Αγροτικής Ανάπτυξης. Η ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού ελέγξει την πληρότητα 
του φακέλου, εκδίδει την άδεια ίδρυσης της προβατοτροφικής εγκατάστασης. 
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 Στάδιο 3ο: Έκδοση άδειας λειτουργίας 

  Μετά την έκδοση της άδειας ίδρυσης και την ολοκλήρωση των εργασιών της 
κατασκευής των κτιριακών εγκαταστάσεων της προβατοτροφικής εκµετάλλευσης, ο 
ενδιαφερόµενος προβατοτρόφος ζητά µε αίτησή του στη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 
της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης την έκδοση άδειας λειτουργίας, προσκοµίζο-
ντας παράλληλα και δύο φωτογραφίες του. 

  Η ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης µεριµνά για τη σύγκληση της Επιτροπής Στα-
βλισµού, η οποία προβαίνει στον έλεγχο των εγκαταστάσεων, µε βάση την άδεια ίδρυ-
σης, τα σχετικά δικαιολογητικά σύµφωνα µε τα οποία εκδόθηκε αυτή και την οριστική 
άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων (από την Πολεοδοµίας της Νοµαρχίας), και διαβιβά-
ζει (η Επιτροπή) σχετικό πρακτικό γνωµοδότησης στη ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης της 
οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την έκδοση της άδειας λειτουργίας. 

  Η ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης, αφού ελέγξει την πληρότητα όλης της διαδικα-
σίας, εκδίδει την άδεια λειτουργίας της προβατοτροφικής εγκατάστασης. 

 

9.2.2 Έκδοση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας για µικρές µονάδες 

 Για µικρές προβατοτροφικές εκµεταλλεύσεις 250-800 ενήλικα ζώα µονίµως ενστα-
βλισµένα ή 500-1000 ενήλικα ζώα για µη µονίµως ενσταυλισµένες εκτροφές (υποκατη-
γορία 4η του πίνακα του άρθρου 3 του Ν.3698/2008, βλέπε Παράρτηµα-Πίνακας 9.1), 
τα στάδια για την έκδοση άδειας λειτουργίας είναι τα ακόλουθα: 

 Στάδιο 1ο: Έγκριση µελέτης χειρισµού και διάθεσης αποβλήτων 

  Όπως στην προηγούµενη κατηγορία. 

 Στάδιο 2ο: Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) 

  Ο ενδιαφερόµενος προβατοτρόφος, προκειµένου να λάβει την Έγκριση Περι-
βαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), υποβάλλει αίτηση στη ∆/νση Περιβάλλοντος της οικείας 
Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης συνοδευµένη µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

  α)  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή Περιβαλλοντική Έκθεση, 
µε ερωτηµατολόγιο, εις τριπλούν, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-1990 
(ΦΕΚ 678Β/25-10-1990). 

  β)  Τοπογραφικό σχέδιο µε οδοιπορικό σκαρίφηµα. 

  γ)  ∆ιάγραµµα κάλυψης. 

  δ)  Χρήση γης µε τον ανάλογο χάρτη. 

  ε)  Βεβαίωση Εφορείας Προϊστορικών και Κλασσικών Αρχαιοτήτων (ΕΠΚΑ). 

  στ)  Βεβαίωση Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (ΕΒΑ). 

  ζ)  Πράξη χαρακτηρισµού έκτασης από το οικείο ∆ασαρχείο. 

  η)  Γνωµοδότηση ∆/νσης Υγιεινής (όταν κατά την παραγωγική διαδικασία χρη-
σιµοποιείται νερό). 

  θ)  Χάρτης ευρύτερης περιοχής 1:50.000 ή 1:25.000 ή 1:5.000. 
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  Για την Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ακολουθούνται οι διατάξεις της 
ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β/20-3-2003), ανάλογα µε την υποκατηγορία στην 
οποία ανήκουν οι προβατοτροφικές εγκαταστάσεις σύµφωνα µε τον Πίνακα του άρθρου 
3 του Ν.3698/08 (Παράρτηµα-Πίνακας 9.1), µε τις επιπλέον επισηµάνσεις και ενέργειες: 

  1.  Η έγκριση χειρισµού & διάθεσης αποβλήτων είναι απαραίτητη για την ΕΠΟ. 

  2.  Για την ΕΠΟ απαιτείται πλέον και γνωµοδότηση της Επιτροπής Σταβλι-
σµού. Για το λόγο αυτό, στις συναρµόδιες υπηρεσίες και φορείς που προβλέπονται ήδη 
από τις διατάξεις της ΚΥΑ ΗΠ 11014/703/Φ104, και στις οποίες διαβιβάζεται αντίγρα-
φο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) ή της Περιβαλλοντικής Έκθε-
σης, προστίθεται και η Επιτροπή Σταβλισµού. 

 Στάδιο 3ο: Έκδοση άδειας ίδρυσης 

  Όπως και στην προηγούµενη κατηγορία, µε τη διαφορά ότι αντί για Τεχνική 
Εκθεση, υποβάλλεται ένα (1) αντίγραφο της απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Ορων (ΕΠΟ) και ένα (1) αντίγραφο της εγκεκριµένης Μελέτης Περιβαλλοντικής Επι-
πτώσεων (ΜΠΕ) ή της εγκεκριµένης Περιβαλλοντικής Εκθεσης. 

 Στάδιο 4ο: Έκδοση άδειας λειτουργίας 

  Όπως στην προηγούµενη κατηγορία. 

 

9.2.3 Έκδοση άδειας λειτουργίας & ίδρυσης για µεσαίες και µεγάλες µονάδες 

 Για µεσαίου και µεγάλου µεγέθους προβατοτροφικές εκµεταλλεύσεις, ενήλικα ζώα 
801-2.000 µονίµως ενσταβλισµένα ή 1.001-2.000 µη µονίµως ενσταβλισµένα, καθώς 
και για πάνω από2.001 πρόβατα είτε είναι µονίµως ενσταβλισµένα είτε όχι (υποκατη-
γορία 3η και 2η του πίνακα του άρθρου 3 του Ν.3698/2008, αντιστοίχως, βλέπε Παράρ-
τηµα-Πίνακας 9.1), τα στάδια για την έκδοση άδειας λειτουργίας είναι τα ακόλουθα: 

 Τα βήµατα είναι ακριβώς τα ίδια όπως και στην προηγούµενη κατηγορία, µε τη δι-
αφορά όµως ότι η απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) εκδίδεται από τη 
∆/νση Περιβάλλοντος και Χωροταξίας της οικείας Περιφέρειας. 

 Μάλιστα, για την έκδοση της ΕΠΟ υποβάλλεται, αρχικά, Προµελέτη Περιβαλλο-
ντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε) για την έκδοση Προκαταρτικής Περιβαλλοντικής Εκτίµη-
σης & Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ)30, και ακολούθως, Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΜΠΕ), µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά στην ανωτέρω ∆/νση, αντιστοίχως. 

 Σηµείωση: Σε περίπτωση εγκατάστασης κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, µικρής 
και άνω δυναµικότητας, σε γη υψηλής παραγωγικότητας (βλέπε Παράρτηµα-Πίνακας 
9.4), σειρά δικαιολογητικών υποβάλλεται και στην οικεία Νοµαρχιακή Επιτροπή Χω-
ροταξίας & Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ) (βλέπε Παράρτηµα-Πίνακας 9.3), προκειµένου 
να επιτραπεί ή όχι η εγκατάστασης τους -συνήθως επιτρέπεται. 

 (Βιβλιογραφία Ενότητας 9.2: ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης Καρδίτσας (προσωπική 
επικοινωνία), ΥΠΑΑΤ (http://www.minagric.gr/greek/2.8.11.html), Μπλιάτσος (2009)). 

                                                 
30 Για την έκδοσή της ισχύει ό,τι και για την έκδοση της ΕΠΟ που προαναφέρθηκε. 
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9.3 Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της προβατοτροφικής επιχείρησης 

9.3.1 ∆ιαδικασία έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

 Η, προς ίδρυση, επιχείρηση λόγω της δυναµικότητάς της, 500 προβατίνες και 40 
κριάρια, κατατάσσεται Υποκατηγορία 4η (Κατηγορία δεύτερη) του Πίνακα του άρθρου 
3 του Ν.3698/2008 (βλέπε Παράρτηµα-Πίνακας 9.1) ως µικρή προβατοτροφική εκµε-
τάλλευση και άρα για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας αυτής θα ακολουθη-
θεί η διαδικασία της Ενότητας 9.2.2. 

 Όµως, παρόλο που η επιχείρηση θα εφαρµόσει το ηµιεντατικό σύστηµα εκτροφής 
(µη µονίµως ενσταυλισµένη εκτροφή), ο σχεδιασµός της για την έκδοση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας θα είναι για εντατικό σύστηµα εκτροφής (µονίµως ενσταυβλισµένη ε-
κτροφή), προκειµένου να καλυφθεί τυχόν µελλοντική χρήση του συστήµατος αυτού. 

 

9.3.2 Στοιχεία µελέτης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

 Ακολούθως, περιγράφεται µελέτη ίδρυσης της εκµετάλλευσης η οποία απαιτείται 
για την έκδοση άδειας ίδρυσης αυτής, µε στοιχεία Μελέτης Χειρισµού & ∆ιάθεσης Α-
ποβλήτων και Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων31,32. 

 

9.3.2.1 Συνοπτική περιγραφή του έργου 

 1.  Είδος εκµετάλλευσης 

  α.  Είδος δραστηριότητας: Ανέγερση προβατοτροφικής εκµετάλλευσης 

  β.  ∆υναµικότητα: 540 ενήλικα πρόβατα33 (500 προβατίνες, 40 κριάρια), µη µο-
νίµως ενσταβλισµένα, µε δυνατότητα και για µόνιµο ενσταβλισµό. 

  γ. Θέση: Νοµός Καρδίτσας – ∆ήµος Μητρόπολης – ∆.∆. Μητρόπολης. 

  δ. Εµβαδό γεωτεµαχίου: (100m X 180m) = 18.000 m2. 

  ε.  Προς ανέργεση προβατοτροφικές κατασκευές: 

   1.  Ποιµνιοστάσιο θερµοκηπιακού τύπου διαστάσεων 12 x 99 µέτρων (1188 
m2). 

   2.  Χώρος άµελξης (αµελκτήριο), χώρος συγκέντρωσης γάλακτος, χώρος 
γραφείων & WC διαστάσεων 15,5 x 112 µέτρων (186 m2). Ειδικότερα, τα 126 m2 αφο-

                                                 
31 Περισσότερο έµφαση δίδεται στα ειδικά στοιχεία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (περιγραφή 
του έργου, των κτιριακών εγκαταστάσεων, των παραγόµενων αποβλήτων (ζώων & ανθρώπου), της δια-
χείρισης των αποβλήτων, της διαχείρισης των νεκρών ζώων, της εκτίµησης των περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων, των µέτρων αντιµετώπισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, των προτεινόµενων περιβαλλο-
ντικών όρων). 
32 Τα γενικά στοιχεία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχουν σχέση µε την ευρύτερη περιοχή 
όπου εγκαθίσταται µια κτηνοτροφική εκµετάλλευση και αφορούν στην περιγραφή των µη βιοτικών χα-
ρακτηριστικών (κλιµατολογικές συνθήκες, ανάγλυφο, γεωλογικές συνθήκες, κλπ.), του φυσικού περι-
βάλλοντος (χλωρίδα, πανίδα), του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (χρήσεις γης, δηµογραφικές συνθήκες, 
έργα υποδοµών, ιστορικό και πολιτιστικό περιβάλλον, χρήση φυσικών πόρων, υφιστάµενη κατάσταση 
ρύπανσης). 
33 11 ισοδύναµα ζώα (50 πρόβατα = 1 ισοδύναµο ζώο, άρα 540 πρόβατα ≈ 11 ισοδύναµα ζώα). 
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ρούν το χώρο του αµελκτηρίου, τα 25 m2 το χώρο συγκέντρωσης του γάλακτος και τα 
υπόλοιπα 35 m2 το χώρο σταβλιτών, γραφείων & WC. Για την κατασκευή τους θα γίνει 
κατάλληλη εσωτερική διαµόρφωση χώρου που θα κατασκευαστεί µε τη χρήση κτηνο-
τροφικών στεγάστρων. 

   3.  Αποθήκη ζωοτροφών θερµοκηπιακού τύπου διαστάσεων 12 x 15 µέτρων 
(180 m2). 

   4.  Κοπροσωρός (µη στεγασµένος) διαστάσεων 10 x 10 µέτρων (100 m2). 

   Οι προς ανέργεση κτηνοτροφικές κατασκευές παρουσιάζονται σχηµατικά 
στα Σκαριφήµατα 9.1, 9.2 και 9.3. Επίσης, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 5888/2004 (ΦΕΚ 
355Β/18-2-2004) για τις ανωτέρω κτηνοτροφικές κατασκευές, δηλαδή το ποιµνιοστά-
σιο, το χώρο άµελξης, συγκέντρωσης γάλακτος, γραφεία & WC, και την αποθήκη ζωο-
τροφών, δεν απαιτείται άδεια οικοδοµής για την κατασκευή τους παρά µόνο έγκριση 
κατασκευής τους από την αρµόδια Πολεοδοµία. Η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης 
αυτής περιγράφεται αναλυτικά στον Πίνακα 9.12 του Παραρτήµατος. 

  στ. Κάλυψη – ∆όµηση: 1554 m2. 

 2.  Κατάταξη έργου 

  Σύµφωνα µε την ΚΥΑ Η.Π. 15393/2332/5-8-2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002) το περι-
γραφόµενο έργο ανήκει στην Οµάδα 7 (Κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστά-
σεις). Πιο συγκεκριµένα, λόγω και της δυνατότητας για µόνιµο ενσταβλισµό, ανήκει, -
όπως τροποποιήθηκε η Οµάδα 7 (Παράρτηµα-Πίνακας 9.1) σύµφωνα µε το άρθρο 3 του 
Ν.3698/2008 και ισχύει µέχρι σήµερα-, στην κατηγορία (α/α 12) «Εγκαταστάσεις ε-
κτροφής αιγοπροβάτων» (Κωδικός ΕΣΥΕ 014.2), και λόγω του αριθµού των εκτρεφό-
µενων προβάτων (500≤540<1000) κατατάσσεται στη «∆εύτερη Κατηγορία» - 4η Υπο-
κατηγορία (B4). 

  Σύµφωνα µε την ΚΥΑ Η.Π. 11014/703/Φ104 (ΦΕΚ 332Β/2003) υποβάλλεται 
στη ∆/νση Περιβάλλοντος της οικείας Νοµαρχίας ο φάκελος Μελέτης Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της προς ίδρυση προβατοτροφικής εκµετάλλευσης για την έκ-
δοση απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ). 

  ∆ηλαδή, η άδεια ίδρυσης & λειτουργίας της προβατοτροφικής εκµετάλλευσης 
θα εκδοθεί ακολουθώντας την διαδικασία που περιγράφεται στην Ενότητα 9.2.2 «Έκ-
δοση άδειας λειτουργίας για µικρές µονάδες». 

 3.  Απόσταση έργου από οικισµούς – οδικό δίκτυο 

  Τα συνολικά ισοδύναµα ζώα της προς ίδρυση προβατοτροφικής εκµετάλλευσης, 
σε κάθε περίπτωση  είναι 11 και συνεπώς πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες αποστάσεις 
της στήλης 3 των Πινάκων 9.5 & 9.6 του Παραρτήµατος. 

  Η προς ίδρυση εκµετάλλευση απέχει περίπου 1100 και 1850 µέτρα (>250 µέ-
τρων) από το ∆.∆. Μητρόπολης και το ∆.∆. Φράγκου (πληθυσµοί κάτω από 2.000 κα-
τοίκους), αντιστοίχως. (Εικόνα 7.2). 

  Επίσης, η προβατοτροφική εκµετάλλευση δεν βρίσκεται σε τέτοια απόσταση 
που να µην ικανοποιούνται τα ελάχιστα όρια αποστάσεων. Συγκεκριµένα, δε διέρχεται 
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σιδηροδροµική γραµµή, δεν υπάρχουν εκπαιδευτήρια, λουτροπόλεις, τουριστικοί χώ-
ροι, νοσοκοµεία, ευαγή ιδρύµατα, ξενοδοχεία και άλλα νόµιµα τουριστικά καταλύµατα 
και κατασκηνωτικοί χώροι, στρατόπεδα, βιοµηχανίες-βιοτεχνίες, ποτάµια συνεχούς 
ροής, λίµνες, ακτές και παραδοσιακοί οικισµοί κοντά στην περιοχή αυτής. 

  Συνεπώς η προς ίδρυση προβατοτροφική εκµετάλλευση πληροί τους όρους και 
τις προϋποθέσεις για αποστάσεις από πόλεις, χωριά, κλπ. 

 

9.3.2.2 Περιγραφή του έργου 

9.3.2.2.1 Γεωγραφική θέση – κατάσταση περιβάλλοντος – χρήση φυσικών πόρων 

 1.  Γεωγραφική θέση και έκταση 

  Το γεωτεµάχιο (γήπεδο) όπου πρόκειται να κατασκευαστεί η προβατοτροφική 
εκµετάλλευση είναι ιδιόκτητη έκταση εµβαδού 18.000 m2 (διαστάσεων 100x180 µέ-
των), και βρίσκεται στο ∆.∆. Μητρόπολης του ∆ήµου Μητρόπολης του Ν. Καρδίτσας. 

  Το γεωτεµάχιο είναι εκτός σχεδίου πόλης και σε απόσταση από τα κοντινά ∆.∆. 
Μητρόπολης και Φράγκου 1100 και 1850 µέτρα, αντίστοιχα. Ακόµη τηρούνται όλες οι 
ελάχιστες αποστάσεις που ορίζουν η Υπουργική Απόφαση Αριθ. 83840/12-12-1986 
(ΦΕΚ 1∆/5-1-1987) και η Υγειονοµική ∆ιάταξη αριθ. Υ1Β/2000/1995 (ΦΕΚ 343Β/4-5-
1995). (Σηµείωση: απαιτείται προσκόµιση σχετικών βεβαιώσεων αποστάσεων). Επίσης, 
η άµεση περιοχή γύρω από την προς εγκατάσταση εκµετάλλευση δεν υπάγεται σε 
ΖΟΕ

34, ΒΙΠΕ35, κλπ., ούτε εµπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.1650/1986 «για 
την προστασία του περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 160Α/1986) ως προστατευτέα περιοχή. 

  Το προβατοστάσιο θα είναι δυναµικότητας 540 προβάτων (500 προβατινών γα-
λακτοπαραγωγής µε τα παράγωγά τους και 40 κριαριών). Οι εγκαταστάσεις που πρό-
κειται να ανεγερθούν είναι συνολικής στεγασµένης επιφάνειας 1554 m2, και περιλαµ-
βάνει το ποιµνιοστάσιο (12 x 99 µέτρων = 1188 m2), την αποθήκη ζωοτροφών (12 x 15 
µέτρων = 180 m2), το χώρο του αµελκτηρίου (126 m2), το χώρο συγκέντρωσης γάλα-
κτος (25 m2) και το χώρο σταβλιτών, γραφείων & WC (35 m2). Η χωροθέτηση των ε-
γκαταστάσεων εντός του γεωτεµαχίου παρουσιάζονται σχηµατικά στο Σκαρίφηµα 9.1. 

  Τµήµα του γεωτεµαχίου συνορεύει µε εκτάσεις δηµοτικού βοσκότοπου. 

 2.  Υφιστάµενη κατάσταση περιβάλλοντος 

  Η προς ίδρυση εκµετάλλευση βρίσκεται εκτός οικισµού σε περιοχή η οποία δεν 
είναι επιβαρυµένη σηµαντικά από άλλες πηγές ρύπανσης (κτηνοτροφικές εκµεταλλεύ-
σεις, βιοτεχνικές δραστηριότητες ή άλλου είδους επιχειρήσεις που επιβαρύνουν το πε-
ριβάλλον). Η επιφάνεια του εδάφους είναι επίπεδη και η ευρύτερη περιοχή καλύπτεται 
(σε µεγάλη ακτίνα από τη θέση του γηπέδου) από κοινές γεωργικές καλλιέργειες, και 
ως εκ τούτου δεν επιβαρύνεται αισθητά το περιβάλλον. Η θέση των εγκαταστάσεων θα 
είναι τέτοια που δεν θα αλληλεπιδρά µε τους γύρω οικισµούς ή άλλες εγκαταστάσεις 
τουρισµού, παραγωγικές εγκαταστάσεις, κλπ. 

                                                 
34 Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου. 
35 Βιοµηχανική Περιοχή. 
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  Το κλίµα χαρακτηρίζεται ως ηπειρωτικό. Ο χειµώνας είναι συνήθως βαρύς και 
υγρός µε φαινόµενα αυξηµένης υγρασίας και παγωνιάς κατά τις νυχτερινές ώρες. Το 
καλοκαίρι είναι θερµό και ξηρό. Βροχοπτώσεις σηµειώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους µε µέγιστη ένταση µεταξύ των µηνών Οκτωβρίου και Μαρτίου. Επίσης, στη 
διάρκεια του χειµώνα έως νωρίς την άνοιξη σηµειώνονται χιονοπτώσεις. 

  Οι κλιµατικές συνθήκες της ευρύτερης περιοχής µελέτης είναι κατάλληλες για 
την ανάπτυξη θαµνωδών και καλλιεργούµενων εκτάσεων. Οι κύριες καλλιέργειες είναι 
το βαµβάκι, το σιτάρι και ο αραβόσιτος, ενώ δεν έχουν αναφερθεί µοναδικά σπάνια ή 
υπό εξαφάνιση είδη φυτών. Τα είδη της πανίδας τα οποία είναι δυνατό να συναντηθούν 
στην περιοχή είναι κύρια η πτερωτή πανίδα που απαντάται στην ευρύτερη περιοχή του 
νοµού Καρδίτσας. ∆εν έχουν αναφερθεί σπάνια ή προστατευόµενα είδη στην περιοχή 
όπου πρόκειται να εγκατασταθεί η προβατοτροφική εκµετάλλευση. 

 3.  Χρήση φυσικών πόρων 

  Κατά την κατασκευή των εγκαταστάσεων δεν αναµένεται να γίνει χρήση φυσι-
κών πόρων της περιοχής. Τα υλικά για την κατασκευή (αδρανή και άλλα οικοδοµικά 
υλικά) θα έρθουν από επιχειρήσεις της γύρω περιοχής και το µόνο που θα καταναλωθεί 
θα είναι οι απαραίτητες ποσότητες νερού κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων και 
οι ζωοτροφές. 

  Η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της εκµετάλλευσης θα γίνει από το δίκτυο 
ύδρευσης του ∆ήµου Μητρόπολης (απαιτείται σχετική βεβαίωση). 

  Επίσης, το νερό που θα καταναλώνουν τα θα ανευρίσκεται από γεώτρηση η ο-
ποία θα διανοιχτεί εντός του γηπέδου της εκµετάλλευσης και σε µικρό βάθος (20-30 
µέτρα), λόγω της ύπαρξης νερού σε αυτό το βάθος στην ευρύτερη περιοχή. 

  Οι χρησιµοποιούµενες ζωοτροφές θα αγοράζονται και θα αποθηκεύονται στους 
αποθηκευτικούς χώρους και στη συνέχεια θα χορηγούνται στα ζώα. Μέρος των ανα-
γκών θα καλύπτεται από βόσκηση σε παρακείµενο δηµοτικό βοσκότοπο έκτασης 170 
στρεµµάτων ο οποίος ενοικιάζεται από το ∆ήµο Μητρόπολης. 

  Μελλοντικά, και για µείωση του κόστους παραγωγής, αναµένεται να παράγο-
νται ζωοτροφές (κυρίως αραβόσιτος) από την ίδια την εκµετάλλευση σε γειτονικές γε-
ωργικές εκτάσεις (ιδιόκτητες και ενοικιαζόµενες) και να παρασκευάζονται συµπυκνω-
µένες ζωοτροφές εντός του χώρου αυτής. 

 

9.3.2.2.2 Τεχνική περιγραφή του έργου 

 Περίφραξη του γεωτεµαχίου: 

  Θα γίνει περίφραξη της εκµετάλλευσης και θα τοποθετηθεί πλέγµα µε σιδερο-
πάσσαλο ανά δύο µέτρα. 

 Εξωτερικές εγκαταστάσεις-∆ιαµόρφωση: 

  Εξωτερικά των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων θα κατασκευαστούν: 
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   α.  Σηπτική δεξαµενή µε διαστάσεις: µήκος 2,30 m, πλάτος 1,10 m, ολικού 
βάθους 1,50 m και βάθους υγρών 1,20 m, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. 

   β.  Απορροφητικός βόθρος βάθους 3,30 m και διαµέτρου 3,50 m, όπως α-
ναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. 

   γ.  Κοπροσωρός διαστάσεων 10x10 µέτρων (=100 m2), µε κατάλληλη δια-
µόρφωση του εδάφους, όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω. 

   δ.  Γεώτρηση για υδροληψία σε µικρό βάθος (20-30 µέτρων), όπως αναφέ-
ρεται παραπάνω. 

   Η χωροθέτηση των εγκατάστασεων αυτών παρουσιάζονται σχηµατικά στο 
Σκαρίφηµα 9.1. 

 Χώρος διαµονής των προβάτων: 

  Θα κατασκευαστεί εγκατάσταση κτηνοτροφικών στεγάστρων θερµοκηπιακού 
τύπου, διαστάσεων 12 x 99 µέτρων (=1188 m2), εντός του οποίου θα στεγαστούν τα 
πρόβατα (Σκαρίφηµα 9.2). Το δάπεδο της εγκατάστασης αυτής θα κατασκευαστεί µε τη 
χρήση διαπερατών υλικών και κάλυψη µε αχυροστρωµνή36. 

  Ο χώρος στον οποίο θα σταβλίζονται τα πρόβατα37 θα πρέπει να είναι επιφάνει-
ας τουλάχιστον (τηρουµένων των απαιτήσεων που αναφέρονται Πίνακα 6.7): 

   500 προβατίνες X 1,4 m2/προβατίνα = 700 m2. 

     40 κριάρια       Χ 1,5 m2/κριάρι       =   60 m2. 

                                                                Σύνολο = 760 m2. 

  Ο χώρος στέγασης των προβάτων θα διαιρείται από τον διάδροµο τροφοδοσίας, 
που θα βρίσκεται στο µέσο της κτηνοτροφικής κατασκευής και θα είναι πλάτους 1,2 
µέτρων (καλύπτεται η απαίτηση του Πίνακα 6.7), σε δύο µεγάλα τµήµατα διαστάσεων 
4 x 95 µέτρων έκαστο. ∆ηλαδή, κάθε τµήµα θα είναι επιφάνειας 4 x 95 µ. = 380 m2 και 
συνολικά 2 x 380 m2 = 760 m2 (≥ 760 m2 που απαιτείται). 

  Στις δύο πλευρές του διάδροµου τροφοδοσίας (δεξιά και αριστερά αυτού) θα 
κατασκευαστεί χώρος για το τάισµα των προβάτων ο οποίος θα είναι πλάτους 0,4 µέ-
τρων. Το συνολικό µήκος του χώρου αυτού είναι δύο (2) τµήµατα x 95 m/τµήµα = 190 
m και είναι µεγαλύτερο από τα 189 m που απαιτείται (Πίνακας 6.7), δηλαδή 540 πρό-
βατα x 0,35 m/προβατίνα. Το «πότισµα» των προβάτων προβλέπεται να γίνεται µε την 
εγκατάσταση και χρήση αυτόµατων ποτιστρών. 

  Παραπλεύρως του χώρου στέγασης των προβάτων θα υπάρχει διάδροµος κυ-
κλοφορίας ζώων και ανθρώπων, πλάτους ενός (1) µέτρου. Στις δύο κορυφές της κτηνο-
                                                 
36 Λεπτοµέρειες κατασκευής αναφέρθηκαν στην Ενότητα 6.3 - Κατασκευαστικό µικροπεριβάλλον-
∆άπεδο (πρόταση ΥΠΑΑΤ). 
37 Κανονικά ο προσδιορισµός των αναγκών σε βασικούς χώρους µιας προβατοτροφικής εκµετάλλευσης 
γίνεται λαµβάνοντας υπόψη τη δυναµική θεώρηση της δοµής του ζωικού πληθυσµού αυτής στη διάρκεια 
ενός έτους (Μπριασούλης, 1981). Κάτι τέτοιο δεν γίνεται στην παρούσα µελέτη µιας και κάτι ανάλογο 
τέτοιο δεν εφαρµόζεται και δεν λαµβάνεται υπόψη σε µια οποιαδήποτε µελέτη για την έκδοση άδειας 
ίδρυσης και λειτουργίας ποιµνιοστασίου, και αυτό γιατί δεν προβλέπεται από κάποια σχετική νοµοθετική 
διάταξη. Άλλωστε από τον Πίνακα 6.7 φαίνεται ότι δεν µπορεί να γίνει λόγος για δυναµική θεώρηση των 
απαιτήσεων επιφάνειας σταβλισµού των προβάτων. 
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τροφικής κατασκευής θα υπάρχει αντίστοιχος διάδροµος πλάτους δύο (2) µέτρων. Στην 
µία εκ των δύο αυτών κορυφών θα υπάρχουν και δύο πόρτες εισόδου/εξόδου πλάτους 
τουλάχιστον τριών (3) µέτρων (>2,5 µέτρων που απαιτείται – Πίνακας 6.7) που θα α-
ντιστοιχούν σε κάθε ένα από τα δύο µεγάλα τµήµατα στέγασης των προβάτων. Η άλλη 
κορυφή θα συνδέεται καταλλήλως µε τον χώρο του αµελκτηρίου. 

  Η εκτροφή των προβάτων θα γίνεται αρχικά εντός των προβατοτροφικών εγκα-
ταστάσεων της εκµετάλλευσης. Αργότερα θα γίνει χρήση τόσο του υπόλοιπου χώρου 
του γεωτεµαχίου όσο και παρακείµενου δηµοτικού βοσκοτόπου. 

  Εντός των προβατοτροφικών εγκαταστάσεων τα πρόβατα θα σταβλίζονται σε 
οµάδες ανάλογα µε την παραγωγικής του ηλικία και την φυσιολογική τους κατάσταση, 
µε κατάλληλο χωρισµό των δύο µεγάλων τµηµάτων εκτροφής αυτών (χώρος σείρων 
ζώων, χώρος αντικατάστασης ζώων, χώρος αρσενικών ζώων, χώρος θηλαζόντων αρ-
νιών, χώρος τοκετών). 

 Χώρος αµελκτηρίου: 

  Ο χώρος του αµελκτηρίου θα βρίσκεται στην προέκταση των χώρων διαµονής 
των προβάτων, έτσι ώστε να ακολουθείται µια κυκλική διαδροµή από αυτά έως την ο-
λοκλήρωση της διαδικασίας της άµελξής τους. Η επιφάνεια του χώρου αυτού ανέρχεται 
σε 126 m2. Στο χώρο αυτό θα τοποθετηθεί το αµελκτικό συγκρότηµα της εκµετάλλευ-
σης το οποίο θα είναι δύο σειρών, 18 θέσεων & 18 αµελκτικών µονάδων έκαστη (συ-
νολικά 36 θέσεων µε 36 αµελκτικές µονάδες), µε παγίδα γρήγορης διαφυγής (fast exit) 
και δυνατότητα αυτόµατης διατροφής. Σχηµατική παράσταση του χώρου παρουσιάζε-
ται στο Σκαρίφηµα 9.3. 

 Χώρος αποθήκευσης του γάλακτος: 

  Θα αποτελεί ειδικά διαµορφωµένο χώρο του αµελκτηρίου και σε αυτόν θα το-
ποθετηθεί η παγολεκάνη, η αντλία κενού του αµελκτικού συγκροτήµατος, ο θερµοσί-
φωνας. Η επιφάνεια του χώρου αυτού ανέρχεται σε 25 m2. Σχηµατική παράσταση του 
χώρου παρουσιάζεται στο Σκαρίφηµα 9.3. 

 Χώρος σταβλιτών, γραφείων & WC: 

  Θα βρίσκεται δίπλα στο χώρο του αµελκτηρίου, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των 
σταβλιτών (γραφείο, αποδυτήρια, λουτρό). Σχηµατική παράσταση του χώρου παρου-
σιάζεται στο Σκαρίφηµα 9.3. 

 Χώρος αποθήκευσης ζωοτροφών: 

  Θα βρίσκεται στην προέκταση των χώρων διαµονής των προβάτων και σε αντί-
θετη κατεύθυνση από το αµελκτήριο. Στο χώρο αυτό θα αποθηκεύονται οι ζωοτροφές 
της εκµετάλλευσης. Η επιφάνεια του χώρου αυτού ανέρχεται σε 180 m2. Σχηµατική πα-
ράσταση του χώρου παρουσιάζεται στο Σκαρίφηµα 9.1. 

  Η θέση κατασκευής της αποθήκης ζωοτροφών είναι τέτοια ώστε εάν χρειαστεί 
αργότερα να είναι δυνατή η επέκτασή της καθώς ακόµη και η εγκατάσταση συγκροτή-
µατος παραγωγής συµπυκνωµένου µίγµατος ζωοτροφών. 
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Σκαρίφηµα 9.1: Σκαρίφηµα εγκαταστάσεων εντός του γεωτεµαχίου 

 

Υπόµνηµα: 

 1.  Χώρος αµελκτηρίου, χώρος σταβλιτών & WC (15,5m X 12m) 

 2.  Αποθήκη ζωοτροφών θερµοκηπιακού τύπου (12m X 15m) 

 3.  Χώρος ποιµνιοστασίου (12m Χ 99m) 

 4.  Κοπροσωρός (10m Χ 10m) 

 5.  Χώρος σηπτικής δεξαµενής και απορροφητικού βόθρου 

 6.  Έκταση γεωτεµαχίου (100m X 180m) 

 7.  Κοινοτικός βοσκότοπος 

 8, 9 & 10.  Συνορεύοντα έτερα γεωτεµάχια-αγροτεµάχια 
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Σκαρίφηµα 9.2: Σκαρίφηµα χώρων ποιµνιοστασίου (12 x 99 µέτρων) 

 

Υπόµνηµα: 

 1.  ∆ιάδροµος πλάτους ενός (1) µέτρου 

 2.  ∆ιάδροµος πλάτους δύο (2) µέτρων 

 3.  Ταϊστρα πλάτους 0,4 µέτρων και µήκους 95 µέτρων έκαστη 

 4.  ∆ιάδροµος τροφοδοσίας πλάτους 1,2 µέτρων 

 5.  Χώρος στέγασης προβάτων πλάτους 4 µέτρων και µήκους 95 µέτρων 

 6.  Χώρος αµελκτηρίου, γραφείων και WC 

 7.  Χώρος αποθήκευσης ζωοτροφών 
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Υπόµνηµα: 

 1.  Χώρος άµελξης (10,5m Χ 12m) 

 2.  Χώρος συγκέντρωσης γάλακτος (5m X 5 m) 

 3.  Χώρος σταβλιτών, γραφείων & W.C. (5m X 7m) 

 4.  Χώρος αµελκτών κατά την άµελξη (πλάτος 1,5 µέτρα) 

 5.  Χώρος παγίδευσης & άµελξης των προβατινών (2,5m X 10m) 

 6.  ∆ιάδροµος (πλάτος 1 µέτρο) 

 7.  Χώρος σηπτικής δεξαµενής & απορροφητικού βόθρου 

 8.  Χώρος ποιµνιοστασίου 

 Τα βέλη δείχνουν την κίνηση των προβατινών εντός του χώρου άµελξης 

 

Σκαρίφηµα 9.3:  Σκαρίφηµα χώρων άµελξης, αποθήκευσης γάλακτος, σταβλιτών 
γραφείων & W.C. (15,5 x 12 µέτρων) 
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9.3.2.2.3 Απόβλητα εγκαταστάσεων 

 Παρακάτω γίνεται υπολογισµός των παραγόµενων αποβλήτων της προς ίδρυση 
προβατοτροφικής εκµετάλλευσης. 

 1.  Απόβλητα κόπρου και ούρων των σταβλικών εγκαταστάσεων 

  Το σύστηµα διατροφής των προβάτων είναι ενσταβλισµένο µη µονίµως, µε δυ-
νατότητα και για µόνιµο ενσταβλισµό, µε κατά ένα µέρος κάλυψης των αναγκών τους 
από βόσκηση. Για το λόγο αυτό, θεωρούµε ότι ο χρόνος παραµονής των ζώων στους 
χώρους των σταβλικών εγκαταστάσεων ανέρχεται στο 100% ενός 24ώρου. 

  Τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των ζωικών αποβλήτων παρουσιάζο-
νται στο Παράρτηµα-Πίνακας 9.7, ενώ η περιεκτικότητα αποβλήτων σε κοπριά και ού-
ρα στο Παράρτηµα-Πίνακας 9.8. 

  Έτσι, ο συνολικός παραγόµενος όγκος ζωικών αποβλήτων, ηµερησίως, εντός 
των σταβλικών εγκαταστάσεων της εκµετάλλευσης έχει ως ακολούθως: 

 

Ολικό Ζ.Β. προβάτων 
(αριθµός προβάτων Χ ανώτατο Ζ.Β.) 

= 540 πρόβατα Χ 60 Kg/πρόβατο 
                 = 32.400 Kg 

Ηµερήσιος όγκος αποβλήτων προβάτων 
(Ολικό Ζ.Β. Χ 0,040 lt/Kg ΖΒ προβάτου/ηµέρα) 

= 32.400 Kg Χ 0,040 lt/Kg = 1,296 m3 

Ηµερήσια ποσότητα κόπρου 
(Ηµερήσιος όγκος αποβλήτων Χ 50%) 

= 1,296 m3  Χ 50% = 0,648 m3 

Ηµερήσια ποσότητα ούρων 
(Ηµερήσιος όγκος αποβλήτων Χ 50%) 

= 1,296 m3  Χ 50% = 0,648 m3 

 

 2.  Υγρά απόβλητα αµελκτηρίου και σταβλιτών 

  Ο απαιτούµενος όγκος λυµάτων για το αµελκτήριο υπολογίζεται µε βάση ότι τα 
απαιτούµενα υγρά πλυσίµατος ανέρχονται σε 2 lt/πρόβατο/ηµέρα38 (δική µας εκτίµη-
ση). Ενώ, ο απαιτούµενος όγκος λυµάτων για το λουτρό των σταβλιτών ανέρχεται σε 
100 lt/άτοµο/ηµέρα (µαζί µε τον όγκο αποθήκευσης ιλύος) (Υγειονοµική ∆ιάταξη 
Ε1β/221/1965 - ΦΕΚ 138Β/24-2-1965). 

  Έτσι, ο συνολικός ηµερήσιος όγκων υγρών αποβλήτων του αµελκτηρίου και 
των σταβλιτών έχει ως ακολούθως: 

                                                 
38 ∆εν υπάρχει σχετική νοµοθεσία και συνήθως λαµβάνεται υπόψη η τεχνική περιγραφή του αµελκτηρίου 
για την απαιτούµενη ποσότητα νερού ως προς την πλύση αυτού. Όταν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, τότε, κατ’ 
εκτίµηση, λαµβάνεται υπόψη ότι η απαιτούµενη ποσότητα νερού για την πλύση του αµελκτηρίου ανέρχε-
ται σε 2-3 lt/πρόβατο/ηµέρα. 
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Υγρά απόβλητα αµελκτηρίου 
(αριθµός προβάτων Χ 2 lt/πρόβατο/ηµέρα) 

= 540 πρόβατα Χ 2 lt/πρόβατο/ηµέρα 
                   = 1,08 m3 

Υγρά απόβλητα σταβλιτών 
(αριθµός σταβλιτών Χ 100 lt/άτοµο/ηµέρα) 

= 3 άτοµα Χ 100 lt/άτοµο/ηµέρα = 0,30 m3 

Μέγιστος ηµερήσιος όγκος λυµάτων = 1,08 m3 + 0,30 m3 = 1,38 m3 

Μέγιστη ηµερήσια απορροή λυµάτων 
(Μέγιστος ηµερήσιος όγκος λυµάτων 

προσαυξηµένος κατά 50%39) 

= 1,38 m3  Χ 150% = 2,07 m3 

Μέγιστη ηµερήσια ποσότητα λυµάτων 
(Μέγιστη ηµερήσια απορροή λυµάτων 

προσαυξηµένη κατά 20%40) 

= 2,07 m3  Χ 120% = 2,484 m3 

 

9.3.2.2.4 ∆ιαχείριση και διάθεση αποβλήτων σταβλικών εγκαταστάσεων 

 1.  Υγρά απόβλητα σταβλικών εγκαταστάσεων 

  Λόγω του τύπου διευθέτησης του δαπέδου των σταβλικών εγκαταστάσεων (δι-
ευθετηµένο µε χαλίκια) δεν θα υπάρχουν υγρά απόβλητα (ούρα) από τις σταβλικές ε-
γκαταστάσεις, διότι απορροφώνται από το χρησιµοποιούµενο άχυρο ή εξατµίζονται και 
διηθούνται µέσω του διαβαθµισµένου κοκοµετρικά φίλτρου χαλικιών καταλήγοντας 
στο έδαφος. (ΥΠΑΑΤ - ΚΥΑ 568/20-1-2004 «Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής»). 

 2.  Στερεά απόβλητα σταβλικών εγκαταστάσεων 

  Λόγω του τύπου διευθέτησης του δαπέδου των σταβλικών εγκαταστάσεων (δά-
πεδο διευθετηµένο µε χαλίκια), αυτό θα επιστρώνεται σε εβδοµαδιαία βάση, ή όποτε 
χρειάζεται, µε την απαιτούµενη ποσότητα άχυρου ώστε να διατηρείται ζεστό. Μιας και 
στον συγκεκριµένο τύπο σταβλισµού των προβάτων της εκµετάλλευσης η κοπροστρω-
µνή µπορεί να παραµείνει εντός του ποιµνιοστασίου για διάστηµα αρκετών µηνών, η 
αποµάκρυνσή της θα γίνεται δύο φορές ετησίως (ανά 180 ηµέρες), µε διάθεσή της απ’ 
ευθείας στους αγρούς (ιδιόκτητους και µη). (ΥΠΑΑΤ - ΚΥΑ 568/20-1-2004 «Κώδικες 
Ορθής Γεωργικής Πρακτικής»). 

  Κατά την αποµάκρυνση της κόπρου από τον χώρο σταβλισµού, αυτή έχει ήδη 
υποστεί σηµαντική ζύµωση και µπορεί να τοποθετηθεί σε σωρούς χωρίς να υπάρχει 
κίνδυνος απορροής των υγρών. (ΥΠΑΑΤ - ΚΥΑ 568/20-1-2004 «Κώδικες Ορθής Γε-
ωργικής Πρακτικής»). 

  Ο χώρος εναπόθεσης του σωρού (κοπροσωρός) θα γίνεται σε τµήµα του γεωτε-
µαχίου εγκατάστασης της εκµετάλλευσης το οποίο προηγουµένως θα διαµορφωθεί κα-
τάλληλα. Συγκεκριµένα, το τµήµα αυτό θα υπερυψωθεί κατά 20 cm από το έδαφος (µε 

                                                 
39 Προβλέπεται από την Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138Β/24-2-1965). 
40 Προκειµένου να συµπεριληφθούν τυχόν στραγγίσµατα. 
    Από τη νοµοθεσία προβλέπεται αντίστοιχη προσαύξηση 20% µόνο για τα λύµατα των σταβλιτών. 
    (Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β/221/1965 - ΦΕΚ 138Β/24-2-1965). 
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χώµα που θα προέλθει από τις λοιπές χωµατουργικές εργασίες της εκµετάλλευσης π.χ. 
διάνοιξη βόθρου) έτσι ώστε να µην επηρεάζεται από τα γύρω επιφανειακά νερά. Επί-
σης, θα τοποθετηθούν περιµετρικά του κοπροσωρού πάσσαλοι για την στήριξη της κο-
πριάς, έτσι ώστε να µην έχουµε κατάπτωση αυτής (οικονοµία χώρου), αλλά κυρίως για 
να αποφεύγεται η επαφή αυτής µε τον άνθρωπο και τα ζώα. Για την αποφυγή της απορ-
ροής των νερών της βροχής ο κοπροσωρός θα σκεπάζεται µε νάιλον. 

  Λόγω των ανωτέρω, δηλαδή µη κίνδυνος απορροής υγρών από την συγκέντρω-
ση της κόπρου σε σωρούς και της αποφυγής απορροής βρόχινων νερών εξ αυτής, δεν 
χρειάζεται να κατασκευαστεί απορροφητικός βόθρος για την συγκέντρωση στραγγι-
σµάτων του κοπροσωρού. 

  Η χωρητικότητα του κοπροσωρού για την αποθήκευση της κόπρου θα είναι 
τουλάχιστον ίση µε την παραγόµενη ποσότητα αποβλήτων σε χρονικό διάστηµα 180 
ηµερών, δηλαδή: 

0,648 m3 κόπρου/ηµέρα Χ 180 ηµέρες = 116,64 m3 

  Προκειµένου η χωρητικότητα του κοπροσωρού να είναι άνετα επαρκής αλλά 
και να διευκολύνεται ο χειρισµός της κόπρου, ο χώρος σχεδιάζεται µεγαλύτερος, δηλα-
δή 150 m3 µε µέγιστο ύψος 1,5 µέτρα (µέγιστο επιτρεπόµενο41). Συνεπώς, η επιφάνεια 
του κοπροσωρού θα ανέρχεται σε 150 m3/1,5 m = 100 m2, και θα είναι διαστάσεων 10  

Χ 10 µέτρων. Με τον παραπάνω τρόπο αρχικής διάθεσης των στερεών αποβλήτων δια-
σφαλίζονται οι καλύτερες συνθήκες φυσικής επεξεργασίας τους (χώνευση-ωρίµανση). 

  Η διαδικασία της φυσικής χώνευσης και ωρίµανσης, µετατρέπει τα απόβλητα σε 
άοσµο τελικό υποπροϊόν (compost), το οποίο είναι κατάλληλο για λίπανση καλλιερ-
γειών ή για εδαφοβελτιωτικό. Η χώνευση διαρκεί από 90-180 ηµέρες και επηρεάζεται 
από παράγοντες, όπως η υγρασία, η θερµοκρασία, το pΗ, η σχέση C:Ν (12:1), κ.λπ. Η 
δηµιουργία compost είναι µια βιολογική διαδικασία ελάττωσης του οργανικού φορτίου 
προς ένα τελικό προϊόν (παρόµοιο µε το χούµο). Οι οργανικές ενώσεις κατά τη διάρ-
κεια της χώνευσης διασπώνται σε απλούστερες ή σε ανόργανα στοιχεία µε τη βοήθεια 
µικροοργανισµών. Η όλη διαδικασία είναι αερόβια και θερµόφιλη. Ο αερισµός είναι 
φυσικός και η θερµοκρασία ζύµωσης, αφού φτάσει σε µέγιστη τιµή 50-70°C αρχίζει να 
µειώνεται. Όταν η θερµοκρασία πέσει κάτω από 45°C, σε περίπου 60 ηµέρες, γίνεται 
αναµόχλευση του σωρού για εκ νέου αερισµό. Τέλος, το pΗ πέφτει στο 6,5 ενώ αυξάνει 
η περιεκτικότητά του σε ευδιάλυτα άλατα. Το εσωτερικό της κοπροσωρού υπερθερµαί-
νεται, µε αποτέλεσµα τη θανάτωση των παθογόνων µικροοργανισµών, την αδρανοποί-
ηση των σπόρων και την καταστροφή των αυγών και των νυµφών των εντόµων (Μαρ-
καντωνάτος, 1990). 

  Επιπλέον, για την καταπολέµηση της µύγας (φορέας ασθενειών) και λοιπών ε-
ντόµων θα χρησιµοποιούνται κατάλληλα χηµικά µέσα, σύµφωνα µε τις εκάστοτε υπο-
δείξεις των αρµοδίων Υπηρεσιών (∆/νση Υγιεινής, ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης). Προ-
τείνεται ο κοπροσωρός να σκεπάζεται µε χώµα ή εναλλακτικά µε σκόνη ασβέστη. 

                                                 
41 Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β/221/1965 - ΦΕΚ 138Β/24-2-1965 



Γιολδάσης ∆ηµήτριος  Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής 
  επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών 

 173 

  Τα στερεά απόβλητα µετά την ωρίµανσή τους (compost), δηλαδή µετά τις διά-
φορες ζυµώσεις και τη σταθεροποίησή τους, θα διατίθενται για την λίπανση καλλιερ-
γειών. Χαρακτηριστικά σηµεία αναγνώρισης της ωρίµανσης των στερεών αποβλήτων 
είναι: α) το σκούρο καφέ έως µαύρο χρώµα που θα αποκτήσει, β) η αδιαλυτότητά του 
στο νερό, γ) η γαιώδης οσµή και δ) η χαλαρή του υφή. Εχει αποδειχτεί ότι τα εδάφη 
που εµπλουτίζονται µε compost παρουσιάζουν σταθερότερη δοµή, αντοχή στη διάβρω-
ση, αύξηση γονιµότητας και βελτίωση της ικανότητας συγκράτησης της υγρασίας. 
(Μαρκαντωνάτος, 1990). 

 

9.3.2.2.5 ∆ιαχείριση και διάθεση υγρών αποβλήτων της εκµετάλλευσης 

 Η διάθεση των υγρών αποβλήτων του αµελκτηρίου και του καταλύµατος των εργα-
τών σχεδιάζεται σύµφωνα µε την Υγειονοµική ∆ιάταξη Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138Β/24-
2-1965). Πλησίον των εγκαταστάσεων αυτών θα κατασκευαστεί σηπτική δεξαµενή και 
απορροφητικός βόθρος. Η χωρητικότητά τους σχεδιάζεται ανάλογη µε βάση τη µέγιστη 
ηµερήσια παραγόµενη ποσότητα λυµάτων που υπολογίστηκε στην Ενότητα 9.3.2.2.3. 

 1.  Σηπτική δεξαµενή 

  Για την καλύτερη λειτουργία του απορροφητικού βόθρου, τα λύµατα, πριν κα-
ταλήξουν σε αυτόν, διέρχονται από σηπτική δεξαµενή η οποία κατασκευάζεται στεγανή 
και χωρητικότητας τέτοιας που να επαρκεί για την αποθήκευση των λυµάτων για του-
λάχιστον 24 ώρες42 ώστε να επιτευχθεί η καθίζηση των λυµάτων. ∆εδοµένου ότι η µέ-
γιστη ηµερήσια ποσότητα των υγρών αποβλήτων του αµελκτηρίου και των σταβλιτών 
της εκµετάλλευσης υπολογίστηκε σε 2,448 m3/ηµέρα, θα κατασκευαστεί σηπτική δε-
ξαµενή χωρητικότητας 3,0 m3 (>2,484 m3). Οι διαστάσεις της σηπτικής δεξαµενής θα 
είναι: µήκος L = 2,30 m, πλάτος W = 1,10 m, ολικού βάθους H = 1,50 m και βάθους 
υγρών h = 1,20 m (σύµφωνα µε το Παράρτηµα-Πίνακας 9.9). 

  Η σηπτική δεξαµενή θα κατασκευαστεί από οπλισµένο σκυρόδεµα πάχους 20 
cm και θα είναι σκεπασµένη µε καπάκι από λαµαρίνα ώστε να είναι εύκολος ο καθαρι-
σµός της. Επιπλέον, θα διαµορφωθεί έτσι ώστε τα λύµατα να εισέρχονται από το ένα 
άκρο, να ρέουν αργά και οµοιόµορφα κατά µήκος αυτής, και µετά την καθίζησή τους 
να εξέρχονται από το άλλο άκρο. Επίσης θα φέρει κατάλληλα φρεάτια επιθεώρησης για 
τον έλεγχο των εισρεόντων και εκρεόντων υγρών. 

  Ο υδραυλικός χρόνος (Τ) παραµονής των λυµάτων στη σηπτική δεξαµενή υπο-
λογίζεται ίσος µε: 

 
  Λόγω των συνθηκών που επικρατούν κυρίως στο κάτω µέρος της σηπτικής δε-
ξαµενής παρατηρείται αναερόβια χώνευση. 

                                                 
42 Υδραυλικός χρόνος παραµονής. 

           Χωρητικότητα σηπτικής δεξαµενής              3 m3 
Τ =                                                      =                  = 1,22 ηµέρες (>1 ηµέρας=24 ώρες) 
        Μέγιστη ηµερήσια ποσότητα λυµάτων        2,448 m3 
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  Γενικά, θα λαµβάνονται όλα τα µέτρα ώστε να µην επιτρέπεται η είσοδος όµ-
βριων υδάτων στην σηπτική δεξαµενή. Αυτή θα επιθεωρείται τουλάχιστον κάθε εξάµη-
νο, η δε ιλύς θα αποµακρύνεται κατά τα προβλεπόµενα χρονικά διαστήµατα ή όταν το 
συνολικό πάχος του επιπάγου και της συγκεντρωµένης ιλύος υπερβεί τα 0,50 m. 

 2.  Απορροφητικός βόθρος 

  Τα λύµατα του αµελκτηρίου και του WC των σταβλιτών, µετά την προσωρινή 
τους αποθήκευση στη σηπτική δεξαµενή θα οδηγούνται σε απορροφητικό βόθρο. 

  ∆εδοµένου ότι το έδαφος στην περιοχή αποτελείται από άµµο µε άργιλο, προ-
κύπτει ότι η απαιτουµένη παράπλευρη επιφάνεια (AΠΕ) εκσκαφής είναι43: 

AΠΕ = (12 m2/m3 ηµερήσιου λύµατος) Χ (2,484 m3 ηµερήσιας ποσότητας λυµάτων) ή 

AΠΕ = 29,808 m2 

  Ο απορροφητικός βόθρος θα κατασκευαστεί από κυκλικό διάτρητο αγωγό δια-
στάσεων: βάθους (Η) = 3,30 m, και διαµέτρου (D) = 3,50 m. ∆ηλαδή, θα είναι συνολι-
κής παράπλευρης επιφάνειας (ΣΠΕ): 

ΣΠΕ = (π X D) X (Η – 0,30m)44 = 32,97 m2 

  Η παραπάνω επιφάνεια (ΣΠΕ) καλύπτει τις απαιτήσεις των 29,808 m2 (ΑΠΕ) 
που υπολογίστηκαν. 

  Ο προς κατασκευή απορροφητικός βόθρος δεν επηρεάζει τον υδροφόρο ορίζο-
ντα αφού αυτός είναι σε µεγάλο βάθος (100 m). Τα τοιχώµατα του απορροφητικού βό-
θρου του θα επενδυθούν µε ξηρολιθοδοµή και η επικάλυψή του θα γίνει από πλάκα ο-
πλισµένου σκυροδέµατος. Επίσης, θα φέρει φρεάτιο επιθεώρησης και ελέγχου το οποίο 
θα κλείνει αεροστεγώς προς αποφυγή δυσοσµιών Στον πυθµένα του απορροφητικού 
βόθρου θα τοποθετηθεί στρώµα χαλικιών ύψους περίπου 20-30 cm. 

 

9.3.2.2.6 ∆ιαχείριση λοιπών απορριµµάτων οικιακού τύπου 

 Τα στερεά οικιακού τύπου απορρίµµατα καθώς και τα υπόλοιπα οικιακά απορρίµ-
µατα που θα παράγονται στην προβατοτροφική εκµετάλλευση, θα συλλέγονται και θα 
µεταφέρονται σε κάδους απορριµµάτων µε ευθύνη του ιδιοκτήτη. 

 

9.3.2.2.7 ∆ιαχείριση νεκρών και αρρώστων προβάτων 

 Η διαχείριση των νεκρών (νεκρά έµβρυα, πτώµατα ζώων) και των ύποπτων για µο-
λυσµατική ασθένεια προβάτων που προκύπτουν στην προβατοτροφική εγκατάσταση 
για διάφορους λόγους (κακή διατροφή, συνωστισµός, διάφορες αρρώστιες, κλπ.), θα 
γίνεται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νοµού και σύµφω-
να µε τον Κανονισµό 1774/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 Ειδικότερα, η διαχείριση και η διάθεση όλων των πτωµάτων ζώων θα γίνεται µέσω 
της εκάστοτε συµβεβληµένης µε την προβατοτροφική εκµετάλλευση επιχείρησης που 

                                                 
43 Σύµφωνα µε το Παράρτηµα-Πίνακας 9.10. 
44 Βάθος υγρών (βλέπε Παράρτηµα-Πίνακας 9.9). 
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θα διαθέτει την υποδοµή για την περεταίρω διαχείρισή τους (αποτέφρωση). Η µεταφο-
ρά των νεκρών ζώων στον χώρο αποτέφρωσης θα γίνεται µέσω των ειδικών οχηµάτων 
της επιχείρησης αυτής. (απαιτείται σχετική βεβαίωση της ∆/νσης Κτηνιατρικής). 

 

9.3.2.3 Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 Παρακάτω εξετάζονται αναλυτικά οι αναµενόµενες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
από την κατασκευή και λειτουργία των σταβλικών εγκαταστάσεων της εκµετάλλευσης. 

 Ο προβλεπόµενος από τη νοµοθεσία πίνακας Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων-
Ερωτηµατολόγιο παρουσιάζεται στο Παράρτηµα-Πίνακας 9.2. 

 1.  Επιπτώσεις στο κλίµα και το βιοκλίµα 

  Λόγω του είδους και του µεγέθους των εγκαταστάσεων δεν θα προκληθούν αλ-
λαγές στο κλίµα και το βιοκλίµα της περιοχής. 

 2.  Επιπτώσεις στα µορφολογικά και τοπιολογικά χαρακτηριστικά της περιοχής 

  Κατά το στάδιο κατασκευής οι αισθητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη 
λειτουργία του εργοταξίου δεν είναι υπολογίσιµες. Για την κατασκευή του κτιρίου δεν 
θα απαιτηθεί εκτεταµένη εκσκαφή, ούτε εκτεταµένη εκχέρσωση φυσικής βλάστησης. 
Το εργοτάξιο περιορίζεται αποκλειστικά στον χώρο ανέγερσης των εγκαταστάσεων. 

  Κατά τη φάση της λειτουργίας δεν θα υπάρξουν αλλαγές της ποικιλοµορφίας 
και της απορροφητικής ικανότητας του τοπίου της περιοχής. Η εικόνα των σταβλικών 
εγκαταστάσεων είναι συνήθης στις αγροτικές περιοχές. 

 3.  Επιπτώσεις στη γεωλογία, τα τεκτονικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά 

  Το προτεινόµενο έργο δεν θα επιφέρει σε καµία περίπτωση ασταθείς καταστά-
σεις στο έδαφος της περιοχής ή αλλαγές στη γεωλογική διάταξη των πετρωµάτων, κατά 
το στάδιο της κατασκευής και λειτουργίας του διότι είναι ένα σύνηθες έργο, το οποίο 
δεν θα φορτίσει το έδαφος µε υπέρογκα φορτία, ούτε θα απαιτηθούν ειδικές µέθοδοι 
θεµελίωσης ώστε να επιφέρουν αλλαγές των γεωλογικών στρωµάτων. 

 4.  Επιπτώσεις στην πανίδα και χλωρίδα της περιοχής 

  Από την εκτέλεση και λειτουργία του έργου δεν πρόκειται να επηρεασθεί η 
χλωρίδα και η πανίδα της περιοχής διότι το έργο περιορίζεται σε πολύ µικρή έκταση. Η 
βλάστηση που θα καταστραφεί αφορά µόνο ποώδη και θαµνώδη βλάστηση αποτελού-
µενη κυρίως από πουρνάρι. Οι επεµβάσεις δεν πρόκειται να επηρεάσουν αισθητά τα 
φυσικά ενδιαιτήµατα. 

  Στο στάδιο κατασκευής του έργου, θα υπάρξει αύξηση της σκόνης. Είναι πιθανή 
η θανάτωση ορισµένων ατόµων της χερσαίας πανίδας και η πρόσκαιρη αποµάκρυνση 
ειδών, κυρίως της πτηνοπανίδας. Πρόκειται για επιπτώσεις µικρής κλίµακας, που θα 
αρθούν µε την ολοκλήρωση της κατασκευής. Η παρουσία στην γύρω περιοχή πλούσιας 
βλάστησης θα επιτρέψει την ασφαλή µετεγκατάσταση των ειδών που θα αποµακρυν-
θούν. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αναµένεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα 
επανεγκατάσταση των ειδών που αποµακρύνθηκαν. 
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 5.  Επιπτώσεις στις χρήσεις γης, στο δοµηµένο, στο κοινωνικο-οικονοµικό και στο 
πολιτιστικό περιβάλλον 

  Το έργο είναι απόλυτα συµβατό µε τις υφιστάµενες χρήσεις γης στην περιοχή 
αφού αφορά σταβλικές εγκαταστάσεις σε µια καθαρά γεωργοκτηνοτροφική περιοχή. 
Από την εκτέλεση και τη λειτουργία του έργου αναµένεται να υπάρξουν θετικές επι-
πτώσεις στις υφιστάµενες χρήσεις γης, λόγω του ότι θα βελτιωθούν οι συνθήκες εκτρο-
φής των ζώων στην περιοχή. 

  Θετικές επιπτώσεις θα έχει και στο κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον µε την 
εφαρµογή σύγχρονων µεθόδων εκτροφής που θα δηµιουργούν µια βιώσιµη εκµετάλ-
λευση η οποία θα σέβεται το περιβάλλον. 

  Επισηµαίνεται ότι δεν επηρεάζονται τουριστικοί χώροι από την λειτουργία των 
εγκαταστάσεων λόγω της θέσης και απόστασής τους από αυτούς. 

 6.  Επιπτώσεις στο ατµοσφαιρικό περιβάλλον 

  Όσον αφορά τις επιπτώσεις από αέρια απόβλητα, στη φάση κατασκευής του έρ-
γου θα υπάρξει εκποµπή σκόνης, η οποία θα προκληθεί από την εκτέλεση χωµατουργι-
κών εργασιών. Στη φάση λειτουργίας µπορεί να προκληθούν περιορισµένες εκποµπές 
σκόνης και σωµατιδίων από την εκτέλεση εργασιών µεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης 
ζωοτροφών, καθώς και από τη φόρτωση της στερεάς κόπρου - µετά την ωρίµανση της - 
για τη µεταφορά και την απόθεσή της σε χωράφια. 

  Επίσης, οι οσµές που θα υπάρχουν από τα απόβλητα των προβάτων και η µικρή 
ποσότητα σκόνης που θα εµφανίζεται κατά τη µετακίνηση αυτών, είναι αµελητέες και 
δεν θα επιβαρύνουν το περιβάλλον ούτε θα δηµιουργήσουν πρόβληµα δεδοµένου ότι 
στη γύρω περιοχή δεν υπάρχουν κατοικίες. Αλλωστε, η τήρηση των κανόνων υγιεινής 
και το είδος του σταβλισµού δεν ευνοεί µια ανάλογη επιβάρυνση. 

 7.  Επιπτώσεις από θόρυβο, δονήσεις και ακτινοβολίες 

  Κατά το στάδιο κατασκευής του έργου θα δηµιουργηθεί αύξηση της υπάρχου-
σας στάθµης θορύβου από την λειτουργία των µηχανηµάτων, την κίνηση βαρέων φορ-
τηγών από και προς το εργοτάξιο. Γενικά, δεν αναµένεται ιδιαίτερη όχληση από το ερ-
γοτάξιο στο ακουστικό περιβάλλον της περιοχής. Σηµειώνεται, ακόµη, ότι η όποια αύ-
ξηση των επιπέδων θορύβου λόγω των εργασιών κατασκευής θα είναι προσωρινή και 
θα παύσει µε την ολοκλήρωση των εργασιών. Από την λειτουργία των εγκαταστάσεων 
δεν αναµένεται αύξηση της στάθµης θορύβου στην περιοχή λόγω του είδους, του µεγέ-
θους και του χρησιµοποιούµενου εξοπλισµού. Ακόµη, στην γύρω περιοχή δεν υπάρ-
χουν αποδέκτες ιδιαίτερα ευαίσθητοι στο θόρυβο (σχολεία, νοσοκοµεία, κλπ). 

 8.  Επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον 

  ∆εν αναµένεται επιβάρυνση των υδάτινων πόρων της περιοχής από τη λειτουρ-
γία των σταβλικών εγκαταστάσεων διότι επιφανειακά νερά και πηγές βρίσκονται σε 
µεγάλη απόσταση και ο υδροφόρος ορίζοντας σε µεγάλο βάθος. Ταυτόχρονα η διαχεί-
ριση των αποβλήτων της µονάδας θα γίνεται σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη επε-
ξεργασίας και διάθεσης κτηνοτροφικών αποβλήτων. 
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9.3.2.4 Αντιµετώπιση περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

 Το υπό µελέτη έργο δεν θα επιφέρει δυσµενείς καταστάσεις για το περιβάλλον της 
περιοχής εφόσον τηρηθούν τα απαραίτητα µέτρα κατά την φάση της κατασκευής και 
λειτουργίας. 

 1.  Μέτρα αντιµετώπισης της ατµοσφαιρικής ρύπανσης 

  Οι επιπτώσεις της κατασκευής του έργου στην ποιότητα της ατµόσφαιρας σχετί-
ζονται άµεσα ή έµµεσα µε την λειτουργία του εργοταξίου και αφορούν κυρίως σε προ-
σωρινή τοπική αύξηση των συγκεντρώσεων σκόνης και αέριων ρύπων που προέρχονται 
από καυσαέρια οχηµάτων ή µηχανηµάτων. 

  Οι επιπτώσεις αυτές δεν είναι δυνατό να αποφευχθούν εντελώς, αλλά µπορούν 
να ελαχιστοποιηθούν µε: α) την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τις εκ-
ποµπές καυσαερίων µηχανηµάτων και οχηµάτων εργοταξίου, β) την κάλυψη των βαρέ-
ων οχηµάτων µεταφοράς προϊόντων εκσκαφής αλλά και υλικών κατασκευής µε πλα-
στικό υλικό, γ) την εφαρµογή της επιβεβληµένης σωστής εργοταξιακής πρακτικής για 
παρόµοια έργα και τον κατάλληλο προγραµµατισµό των εργασιών. 

  Κατά την λειτουργία των εγκαταστάσεων ο έλεγχος των οσµών είναι απαραίτη-
τη προϋπόθεση για την αντιµετώπιση τόσο των δυσάρεστων οσµών στο χώρο της εγκα-
τάστασης, όσο και για την εξουδετέρωση των ενοχλήσεων στη γύρω περιοχή. Εξαιτίας 
του τύπου σταβλισµού επικρατούν πάντα αερόβιες συνθήκες στην κτηνοτροφική εγκα-
τάσταση, ενώ θα επιδιώκεται συστηµατικά ο τακτικός καθαρισµός του χώρου σταβλι-
σµού και ο έλεγχος των συνθηκών αποδόµησης των αποβλήτων στο χώρο συγκέντρω-
σής τους. Επίσης, λόγω της θέσης του χώρου εγκατάστασης δεν θα προκύψει πρόβληµα 
δυσάρεστων οσµών στους οικισµούς της περιοχής. 

 2.  Μέτρα αντιµετώπισης των επιπτώσεων στο έδαφος και στο νερό 

  Μετά το πέρας των εργασιών κάθε µέρους του έργου θα γίνεται συλλογή και 
αποµάκρυνση των πάσης φύσεως άχρηστων υλικών και εξοπλισµού σε εγκεκριµένους 
χώρους απόθεσης απορριµµάτων. 

  Κατά τη φάση λειτουργίας θα συλλέγονται και θα µεταφέρονται τα στερεά οικι-
ακά απορρίµµατα σε χώρο υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων στον οποίο θα µεταφέ-
ρονται και τα οικιακά απορρίµµατα της εγκατάστασης. 

  Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων των προβάτων θα γίνεται µε κατάλληλο 
τρόπο επεξεργασίας και η διάθεσή τους (κοπροσωρός) σύµφωνα µε την ισχύουσα νο-
µοθεσία και την µελέτη διάθεση αποβλήτων. Στον χώρο του κοπροσωρού θα λαµβάνο-
νται όλα τα κατάλληλα µέτρα για την αποφυγή ανάπτυξης και καταπολέµησης της µύ-
γας, σύµφωνα µε τις οδηγίες της αρµόδιας Υγειονοµικής Υπηρεσίας και κατά περίπτω-
ση της αρµόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων. 

  Η συλλογή, η διαχείριση και η διάθεση των υγρών αποβλήτων θα γίνεται σύµ-
φωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων. 
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  Η διαχείριση των νεκρών και άρρωστων προβάτων της εκµετάλλευσης θα γίνε-
ται σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νοµού και σύµφωνα 
µε τον Κανονισµό 1774/2002 της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 

  Επίσης, δεν θα γίνεται καµιά δραστηριότητα σφαγής προβάτων στους χώρους 
της εκµετάλλευσης. Η δραστηριότητα αυτή θα πραγµατοποιείται µόνο σε αδειοδοτηµέ-
νες σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις που πληρούν τους όρους υγιεινής σύµφωνα µε τις 
κείµενες διατάξεις. 

  Γενικότερα, θα τηρείται από τον υπεύθυνο της προς ίδρυση προβατοτροφικής 
εκµετάλλευσης οι Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής του ΥΠΑΑΤ, όπως αυτές θα 
ισχύουν κάθε φορά. 

 3.  Μέτρα αντιµετώπισης επιπτώσεων στην χλωρίδα και την πανίδα 

  Πέρα από την λήψη µέτρων για την αποφυγή της ρύπανσης του εδάφους και της 
ατµόσφαιρας, δεν απαιτούνται ειδικά µέτρα για την προστασία των οικοσυστηµάτων 
της περιοχής. 

 4.  Αντιµετώπιση ηχορύπανσης 

  Κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου δηµιουργείται θόρυβος εξαιτίας των 
µηχανηµάτων, ο οποίος θα έχει µικρή χρονική διάρκεια σε σχέση µε την ωφελιµότητα 
του έργου. 

 5.  Αντιµετώπιση επιπτώσεων σε ιστορικό - πολιτιστικό περιβάλλον 

  ∆εν απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων µέτρων, αφού το έργο δεν επηρεάζει γνω-
στούς ιστορικούς ή πολιτιστικούς χώρους. Σε περίπτωση εύρεσης αρχαιοτήτων κατά τη 
διάρκεια των εργασιών κατασκευής θα ειδοποιηθεί η Αρχαιολογική Υπηρεσία για την 
παρακολούθηση των εκσκαπτικών εργασιών. 

 

9.3.2.5 Προτεινόµενοι περιβαλλοντικοί όροι 

 Για την προστασία του περιβάλλοντος από την κατασκευή του έργου προτείνονται 
οι παρακάτω όροι:  

 1.  Απαγορεύεται η ελεύθερη διάθεση των χρησιµοποιούµενων ορυκτελαίων των 
µηχανηµάτων και οχηµάτων του εργοταξίου κατά την κατασκευή. 

 2.  Απαγορεύεται η κάθε µορφής καύση υλικών (λάστιχα, λάδια, κλπ.) στην περιο-
χή του έργου. 

 3.  Για την ελαχιστοποίηση των εκποµπών σκόνης θα πρέπει να υπάρχει κάλυψη 
της καρότσας των φορτηγών που µεταφέρουν χώµατα και αδρανή υλικά κατά τη φάση 
της κατασκευής. 

 4.  ∆εν θα γίνει απόθεση στερεών αποβλήτων σε χείµαρρους, ρέµατα, ή παραποτά-
µιους χώρους της περιοχής. 

 5.  Η διαχείριση και η διάθεση των αποβλήτων θα γίνεται σύµφωνα µε εγκεκριµένη 
µελέτη επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων. 
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9.4 Κόστος ίδρυσης της προβατοτροφικής επιχείρησης 

 Τα απαιτούµενα κεφάλαια για την έναρξη και ολοκλήρωση της ίδρυσης και εγκα-
τάστασης της προβατοροφικής εκµετάλευσης υπολογίζονται ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 9.13 Ανάλυση κόστους επένδυσης για την ολοκλήρωση της ίδρυσης και εγκα-
τάστασης της προβατοτροφικής επιχείρησης. 

Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 
(€/µονάδα 
µέτρησης) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 

(€) 

1 Μελέτες-Υπηρεσίες υποστήριξης  25.000 

2 Έργα υποδοµής  197.680 

Χώρος ποιµνιοστασίου θερµοκηπιακού τύπου (12m X 99m 
= 1188 m2) 

120 €/m2 142.560 
2α 

∆ιαµόρφωση χώρου ποιµνιοστασίου  5.000 

2β 
Αποθήκη ζωοτροφών θερµοκηπιακού τύπου (12m X 15m 
= 180 m2) 

60 €/m2 10.800 

Χώρος αµελκτηρίου, συγκέντρωσης γάλακτος, σταβλιτών 
& W.C. θερµοκηπιακού τύπου (15,5m X 12m = 186 m2) 

120 €/m2 22.320 

2γ 
∆ιαµόρφωση χώρου αµελκτηρίου, συγκέντρωσης γάλα-
κτος, σταβλιτών & W.C. 

 10.000 

2δ Χώρος σηπτικής δεξαµενής και απορροφητικού βόθρου  6.000 

2ε Κοπροσωρός  1.000 

3 Έργα περιβάλλοντος χώρου  6.000 

3α Περίφραξη [ 2*(100+180) m = 560 m]  3.000 

3β ∆ιαµόρφωση εισόδων εκµετάλλευσης  3.000 

4 Εξοπλισµός – Προµήθεια ζώων  92.500 

4α Αµελκτική µηχανή (2*18/18 fast exit, αυτόµατη διατροφή)  50.000 

4β Προµήθεια 250 προβατινών (1ος έτος λειτουργίας) 150 €/ζώο 37.500 

4γ Προµήθεια 20 κριαριών (1ος έτος λειτουργίας) 250 €/ζώο 5.000 

5 ∆ιάφορα (σύνδεση µε δίκτυο ∆ΕΗ, νερού, κλπ)  10.000 

Συνολικό κόστος επένδυσης 331.180 
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9.5 Εσοδα – έξοδα 1ου έτους λειτουργίας της προβατοτροφικής επιχείρησης 

 Τα έσοδα – έξοδα του 1ου έτους λειτουργίας της προβατοροφικής εκµετάλευσης υ-
πολογίζονται ως ακολούθως: 

 

Πίνακας 9.14 Εσοδα – έξοδα 1ου έτους λειτουργίας της προβατοτροφικής επιχείρησης. 

Α/Α Περιγραφή εσόδων - εξόδων 
Κόστος ανά 
ζώο/ηµέρα ή 
έτος (€) 

ΕΣΟ∆Α-
ΕΞΟ∆Α 

(€) 

1 Εσοδα  56.800 

1α 
Πώληση παραγόµενου γάλακτος 
(250 προβατίνες Χ 190 Kg γάλα/προβατίνα Χ 0,94 €/Kg) 

 44.650 

1β 
Πώληση αρνιών προς σφαγή 
(270 αρνιά Χ 9 Kg σφάγιο/αρνί Χ 5 €/Kg) 

 12.150 

2 Εξοδα  42.400 

2α 

Κόστος διατροφής προβατινών 

(φάση γαλακτοπαραγωγής + τελευταίο στάδιο κυοφορίας) 
(200 ηµ. άµελξης + 40 ηµ. πριν τον τοκετό = 240 ηµ.) 

α. 240 ηµ. Χ 250 προβατ. Χ 0,7 Kg µίγµατος Χ 0,35€/Kg 

β. 240 ηµ. Χ 250 προβατίνες Χ 0,5 Kg χόρτο Χ 0,16 €/Kg  

0,325 ≈ 19.500 

2β 

Κόστος διατροφής προβατινών 

(φάση: τέλος περιόδου άµελξης έως  2ο στάδιο κυοφορίας) 
(365 ηµ. – 240 ηµ. = 125 ηµ.) 

α. 125 ηµ. Χ 250 προβ. Χ 0,3 Kg µίγµατος Χ 0,35 €/Kg 

β. 125 ηµ. Χ 250 προβατίνες Χ 0,2 Kg χόρτο Χ 0,16 €/Kg 

0,137 ≈  4.300 

2γ 

Κόστος διατροφής κριαριών 

α. 365 ηµ. Χ 20 κριάρια Χ 0,5 Kg µίγµατος Χ 0,35 €/Kg 

β. 365 ηµ. Χ 20 κριάρια Χ 0,3 Kg χόρτο Χ 0,16 €/Kg 

0,223 ≈ 1.500 

2δ 
Κόστος αναλωσίµων υλικών (270 ζώα) 
π.χ. συγχρονισµός οίστρου 3,5 €/προβατίνα, εµβόλια 

7 ≈ 1.900 

2ε 
Κόστος εργασίας 
(1 εργάτης Χ 800 €/µήνα Χ 14 µήνες) 

 11.200 

2στ Λοιπές δαπάνες (∆ΕΗ, κλπ.)  2.000 

2ζ Απρόβλεπτες δαπάνες  2.000 

Ισολογισµός εσόδων - εξόδων 14.400 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  9 . 1 

Κατάταξη κτηνο-πτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες (Οµάδα 7) 

Σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΗΠ 15393/2332/2002 (ΦΕΚ 1022Β/2002), όπως αντικαταστά-
θηκε µε το άρθρο 3 του Ν.3698/2008 (ΦΕΚ 198Α/2-10-2008), και ισχύει µέχρι σήµερα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  9 . 2 

Περιβαλλοντικές επιπτώσεις-Ερωτηµατολόγιο 

 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις-Ερωτηµατολόγιο της προς ίδρυση προβατοτροφικής 
εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 69269/5387/25-10-1990 (ΦΕΚ 678Β/25-10-
1990) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες, περιεχόµενο Μελέτης Πε-
ριβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισµός περιεχοµένου Ειδικών Περιβαλλοντι-
κών Μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις, σύµφωνα µε το Ν.1650/1986». 

 

 

1. Ε∆ΑΦΟΣ: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) ασταθείς καταστάσεις εδάφους ή αλλαγές στη γεωλογική 
διάταξη των πετρωµάτων; 

  Χ 

β) διασπάσεις, µετατοπίσεις, συµπιέσεις ή υπερκαλύψεις του 
επιφανειακού στρώµατος του εδάφους; 

  Χ 

γ) αλλαγές στην τοπογραφία ή στα ανάγλυφα χαρακτηριστικά 
της επιφάνειας του εδάφους; 

  Χ 

δ) καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε µοναδικού 
γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού; 

  Χ 

ε) οποιαδήποτε αύξηση της διάβρωσης του εδάφους από τον 
άνεµο ή το νερό, επί τόπου ή µακρά του τόπου αυτού; 

  Χ 

στ) αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση της άµµου των ακτών 
ή αλλαγές στη δηµιουργία λάσπης, στην εναπόθεση ή διάβρωση 
που µπορούν να αλλάξουν την κοίτη ενός ποταµού ή ρυακιού ή 
τον πυθµένα της θάλασσας ή οποιουδήποτε κόλπου, ορµίσκου ή 
λίµνης; 

  Χ 

ζ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές κα-
ταστροφές όπως σεισµοί, κατολισθήσεις εδαφών ή λάσπης, κα-
θιζήσεις ή παρόµοιες καταστροφές; 

  Χ 

2. ΑΕΡΑΣ: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) σηµαντικές εκποµπές στην ατµόσφαιρα ή υποβάθµιση της 
ποιότητας της ατµόσφαιρας; 

  Χ 

β) δυσάρεστες οσµές;   Χ 

γ) αλλαγή των κινήσεων του αέρα, της υγρασίας ή της θερµο-
κρασίας ή οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίµα είτε τοπικά είτε σε 
µεγαλύτερη έκταση; 

  Χ 
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3. ΝΕΡΑ: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) αλλαγές στα ρεύµατα, ή αλλαγές στην πορεία ή κατεύθυνση 
των κινήσεων των πάσης φύσεως επιφανειακών υγρών; 

  Χ 

β) αλλαγές στο ρυθµό και την ποσότητα απόπλυσης του εδάφους;   Χ 

γ) µεταβολές στην πορεία ροής των νερών από πληµµύρες;   Χ 

δ) αλλαγές στην ποσότητα του επιφανειακού νερού σε οποιον-
δήποτε υδάτινο όγκο; 

  Χ 

ε) απορρίψεις υγρών αποβλήτων σε επιφανειακά ή υπόγεια νερά 
µε µεταβολή της ποιότητάς των; 

  Χ 

στ) µεταβολή στην κατεύθυνση ή στην παροχή των υπογείων 
υδάτων; 

  Χ 

ζ) αλλαγή στην ποσότητα των υπογείων υδάτων είτε δι’ απευ-
θείας προσθήκης νερού ή απόληψης αυτού, είτε δια παρεµποδί-
σεως ενός υπογείου τροφοδότη των υδάτων αυτών σε τοµές ή 
ανασκαφές; 

  Χ 

η) σηµαντική µείωση της ποσότητας του νερού, που θα ήταν 
κατά τα άλλα διαθέσιµο για το κοινό; 

  Χ 

θ) κίνδυνο έκθεσης ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές 
από νερό, όπως πληµµύρες ή παλιρροιακά κύµατα; 

  Χ 

4. ΧΛΩΡΙ∆Α: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει:  ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθµό οποιωνδήπο-
τε ειδών φυτών (περιλαµβανοµένων και δέντρων, θάµνων κλπ.); 

  Χ 

β) µείωση του αριθµού οποιωνδήποτε µοναδικών σπανίων ή 
υπό εξαφάνιση ειδών φυτών; 

  Χ 

γ) εισαγωγή νέων ειδών φυρών σε κάποια περιοχή ή παρεµπό-
διση της φυσιολογικής ανανέωσης των υπαρχόντων ειδών; 

  Χ 

δ) µείωση της έκτασης οποιασδήποτε αγροτικής καλλιέργειας;   Χ 

5. ΠΑΝΙ∆Α: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) αλλαγή στην ποικιλία των ειδών ή στον αριθµό οποιωνδήπο-
τε ειδών ζώων (πτηνών, ζώων περιλαµβανοµένων των ερπετών, 
ψαριών και θαλασσινών βενθικών οργανισµών ή εντόµων); 

  Χ 

β) µείωση του αριθµού οποιωνδήποτε µοναδικών σπανίων ή 
υπό εξαφάνιση ειδών ζώων; 

  Χ 

γ) εισαγωγή νέων ειδών ζώων σε κάποια περιοχή ή παρεµπόδι-
ση της αποδηµίας ή των µετακινήσεων των ζώων;    

  Χ 

δ) χειροτέρευση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων 
ψαριών ή άγριων ζώων; 

  Χ 
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6. ΘΟΡΥΒΟΣ: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) αύξηση της υπάρχουσας στάθµης θορύβου;   Χ 

β) έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθµη θορύβου;   Χ 

7. ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

σηµαντική µεταβολή της παρούσας ή της προγραµµατισµένης 
για το µέλλον χρήσης γης; 

  Χ 

8. ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) αύξηση του ρυθµού χρήσης/αξιοποίησης οποιουδήποτε φυ-
σικού πόρου; 

  Χ 

β) σηµαντική εξάντληση οποιουδήποτε µη ανανεώσιµου φυσι-
κού πόρου; 

  Χ 

9. ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ: Το προτει-
νόµενο έργο ενέχει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

κίνδυνο έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών (περιλαµβανο-
µένων, εκτός των άλλων, και πετρελαίου, εντοµοκτόνων, χηµ. 
ουσιών ή ακτινοβολίας) σε περίπτωση ατυχήµατος ή ανώµαλων 
συνθηκών; 

  Χ 

10. ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: Το προτεινόµενο έργο θα αλλάξει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

την εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθµό αύξησης του 
ανθρώπινου πληθυσµού της περιοχής ίδρυσης του έργου; 

  Χ 

11. ΚΑΤΟΙΚΙΑ: Το προτεινόµενο έργο θα επηρεάσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

την υπάρχουσα κατοικία ή θα δηµιουργήσει ανάγκη για πρό-
σθετη κατοικία στην περιοχή ίδρυσης του έργου; 

  Χ 

12. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ/ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ: Το προτεινόµενο έργο 
θα προκαλέσει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) δηµιουργία σηµαντικής επιπρόσθετης κίνησης τροχοφόρων;   Χ 
β) επιπτώσεις στις υπάρχουσες θέσεις στάθµευσης ή στην ανά-
γκη για νέες θέσεις στάθµευσης; 

  Χ 

γ) σηµαντική επίδραση στα υπάρχοντα συστήµατα συγκοινωνίας;   Χ 
δ) µεταβολές στους σηµερινούς τρόπους κυκλοφορίας ή κίνη-
σης ανθρώπων και / ή αγαθών; 

  Χ 

ε) µεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδροµική ή αέρια κυκλοφο-
ριακή κίνηση; 

  Χ 

στ) αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων;   Χ 



Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών  Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής 
 & Υδατοκαλλιεργειών 

 192 

13. ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Το προτεινόµενο έργο θα προκαλέσει: ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) χρήση σηµαντικών ποσοτήτων καυσίµου ή ενέργειας;   Χ 
β) σηµαντική αύξηση της ζήτησης των υπαρχουσών πηγών ε-
νέργειας ή απαίτηση για δηµιουργία νέων πηγών ενέργειας; 

  Χ 

14. ΚΟΙΝΗ ΩΦΕΛΕΙΑ: Το προτεινόµενο έργο θα συντελέσει 
στην ανάγκη για σηµαντικές αλλαγές στους εξής τοµείς κοινής 
ωφέλειας: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) ηλεκτρισµό;   Χ 
β) συστήµατα επικοινωνιών;   Χ 
γ) ύδρευση;   Χ 
δ) υπονόµους ή σηπτικούς βόθρους;   Χ 
ε) αποχέτευση νερού βρόχινου;   Χ 
στ) στερεά απόβλητα και διάθεση αυτών;   Χ 

15. ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ: Το προτεινόµενο έργο θα προκα-
λέσει: 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

α) δηµιουργία οποιουδήποτε κινδύνου ή πιθανότητας κινδύνου 
για βλάβη της ανθρώπινης υγείας (µη συµπεριλαµβανοµένης 
της ψυχικής υγείας); 

  Χ 

β) έκθεση ανθρώπων σε πιθανούς κινδύνους βλάβης της υγείας 
τους; 

  Χ 

16. ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ: Το προτεινόµενο έργου θα προκαλέσει  ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

παρεµπόδιση οποιασδήποτε θέας του ορίζοντα ή οποιασδήποτε 
κοινής θέας ή θα καταλήξει στη δηµιουργία ενός µη αποδεκτού 
αισθητά τοπίου, προσιτού στην κοινή θέα; 

  Χ 

17. ΑΝΑΨΥΧΗ: Το προτεινόµενο έργο θα έχει επιπτώσεις ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

στην ποιότητα ή ποσότητα των υπαρχουσών δυνατοτήτων ανα-
ψυχής; 

  Χ 

18. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: Το προτεινόµενο έργο 
θα καταλήξει  

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

σε αλλαγή ή καταστροφή κάποιας αρχαιολογικής περιοχής;   Χ 

19. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ: Το προτεινόµενο έργο 
βρίσκεται 

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

σε προστατευτέα περιοχή σύµφωνα µε το άρθρο 21 του 
Ν.1650/86; 

  Χ 

20. ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ:  ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

Έχει το υπό εκτέλεση έργο τη δυνατότητα να προκαλέσει δυ-
σµενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον; 

  Χ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  9 . 3 

Νοµαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας & Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ) 
 

Νοµαρχιακή Επιτροπή Χωροταξίας & Περιβάλλοντος (ΝΕΧΩΠ) 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων - Βιώσιµος Χωτοταξικός Σχεδιασµός 

Αποστολή - Αρµοδιότητες 

Αποστολή και αρµοδιότητα των ΝΕΧΩΠ είναι η από κοινού διατύπωση των θέσεων 
και απόψεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για κάθε χωροταξικό 
και περιβαλλοντικό θέµα στο επίπεδο του νοµού. ∆ηλαδή, η γνωµοδότηση επί παντός 
Χωροταξικού και Περιβαλλοντικού ζητήµατος νοµαρχιακού επιπέδου, σχετικά µε τον 
πρωτογενή τοµέα, µε σκοπό την προώθηση και εφαρµογή σύγχρονων πρακτικών ορθο-
λογικού Χωροταξικού Σχεδιασµού στον Αγροτικό χώρο στο πλαίσιο των αρχών της 
Βιώσιµης Ανάπτυξης. 

Η ΝΕΧΩΠ είναι η µόνη αρµόδια να επιλαµβάνεται των σχετικών Χωροταξικών & 
Περιβαλλοντικών θεµάτων του Νοµού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι ανάλογων 
Τµηµάτων ή Γραφείων. 

Τον συντονισµό του όλου έργου των ΝΕΧΩΠ, σε επίπεδο Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκη-
σης, έχουν οι ∆/νσεις Αγροτικής Ανάπτυξης. Η λειτουργία όµως αυτών είναι ανεξάρτητη 
από τη λειτουργία των ∆/νσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων για τις ΝΕ-
ΧΩΠ είναι το Τµήµα Χωροταξίας της ∆/νσης Χωροταξίας & Προστασίας Περιβάλλο-
ντος της Γενικής ∆/νσης Γεωργικών Εφαρµογών. 

Σύνθεση 

Η σύνθεση του συλλογικού αυτού οργάνου θα πρέπει να είναι αντιπροσωπευτική και 
παράλληλα να διασφαλίζεται η εξειδικευµένη και τεκµηριωµένη επιστηµονική άποψη. 
Πιο συγκεκριµένα, η σύνθεση προτείνεται να είναι η εξής: 

1. Ενας Γεωπόνος της οικείας ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Ανάπτυξης (ή ∆ιεύθυνσης Γε-
ωργίας, κατά περίπτωση) µε τον αναπληρωτή του. 

2. Ενας ∆ασολόγος της οικείας ∆ιεύθυνσης ∆ασών µε τον αναπληρωτή του. 

3. Ενας Γεωπόνος ή Αγροτικός Μηχανικός ή Γεωλόγος της οικείας ∆ιεύθυνσης Εγγεί-
ων Βελτιώσεων µε τον αναπληρωτή του. 

4. Ενας Κτηνίατρος της οικείας ∆ιεύθυνσης Κτηνιατρικής µε τον αναπληρωτή του. 

5. Ενας Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός της οικείας Τοπογραφικής Υπηρεσίας µε 
τον αναπληρωτή του. 

6. Ενας Ιχθυολόγος της οικείας ∆ιεύθυνσης Αλιείας ή αντίστοιχης νοµαρχιακής υπη-
ρεσίας µε τον αναπληρωτή του. 

Σε κάθε περίπτωση προτείνονται άτοµα, µε, ει δυνατόν, µεταπτυχιακές σπουδές εξει-
δίκευσης ή επιµόρφωση ή εµπειρία σε σχετικά χωροταξικά ή περιβαλλοντικά θέµατα και 
ανάλογη προϋπηρεσία. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  9 . 4 

Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας 
 

Γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας 

Ως γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας χαρακτηρίζονται (ΥΠΑΑΤ): 

1 
Εκτάσεις στις οποίες έχουν γίνει εγγειοβελτιωτικά έργα (αρδευτικά, στραγγιστικά, βελτιωτι-

κά, κλπ.) από οποιοδήποτε φορέα (∆ηµόσιο, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ιδιώτες, κλπ.) και ανεξάρτη-
τα από µορφή της εκµετάλλευσης (εντατική ή εκτατική, καλλιεργούµενη ή µη). 

2 
Εκτάσεις στις οποίες έχουν προγραµµατισθεί αντίστοιχα µε το (1) έργα. Οι εκτάσεις των πε-

ριπτώσεων (1) και (2) κατά τεκµήριο έχουν µελετηθεί και παρουσιάζουν υψηλή γεωργική δυνα-
µικότητα. 

3 
Εκτάσεις που αρδεύονται σε µεγάλο ποσοστό από επιφανειακά ή υπόγεια νερά, χωρίς να έ-

χουν γίνει ή να προγραµµατίζονται εγγειοβελτιωτικά έργα ή εκτάσεις που είναι δυνατόν να αρ-
δευθούν µελλοντικά, µετά από αξιοποίηση του τοπικού αρδευτικού δυναµικού. 

4 
Εκτάσεις στις οποίες έχουν γίνει ή προγραµµατίζονται να γίνουν αναδασµοί, εκτός της περι-

µέτρου των εγγειοβελτιωτικών έργων, εκούσιοι ή αναγκαστικοί. 

5 
Εκτάσεις µε ευνοϊκό µικροκλίµα, ανεξάρτητα από εδαφολογικά στοιχεία ή αρδευσιµότητα 

και που εµφανίζουν ενδιαφέρον για την παραγωγή προϊόντων εκτός εποχής. 

6 
Εκτάσεις µε καλλιέργειες που δηµιουργούν φυσικές ενότητες µε τοπικά χαρακτηριστικά και 

πολλαπλή χρησιµότητα, π.χ. ελαιώνας Άµφισσας, δενδροκοµικές καλλιέργειες Πηλίου, φυστι-
κεώνες νήσου Αίγινας, λεµονοδάσος Πόρου, κλπ. 

7 
Εκτάσεις όπου αναπτύσσονται παραδοσιακές ή ειδικές καλλιέργειες, π.χ. κρόκος Κοζάνης, 

µαστιχόδενδρα Χίου, ζώνες αµπελώνων VQPRD, κλπ. 

8 
Εκτάσεις ειδικής σύστασης και µορφολογίας εδάφους (π.χ. τυρφώδη εδάφη στα Τενάγη Φι-

λίππων) και εφόσον βέβαια δεν συµπεριλαµβάνονται στις παραπάνω κατηγορίες. 

Ιδιαίτερα, και πέρα από τα παραπάνω, η υψηλή παραγωγικότητα δεν κρίνεται µόνο από τη σηµερι-
νή εικόνα των εκτάσεων. Και τούτο διότι η παραγωγικότητα ενός εδάφους είναι συνάρτηση της φυσι-
κής του γονιµότητας, του κλίµατος και του µικροκλίµατος της περιοχής, της ύπαρξης νερού και της 
δυνατότητας εφαρµογής της σύγχρονης γεωργικής τεχνολογίας. Συνεπώς κατά τον χαρακτηρισµό της 
γεωργικής γης θα πρέπει να συνεκτιµώνται τα προαναφερόµενα κριτήρια, σε συνδυασµό µε τα τοπικά 
στοιχεία αλλά και το γεγονός ότι η διαφύλαξη της γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας έχει πολύ 
µεγάλη σηµασία όχι µόνο σε τοπικό αλλά γενικότερα σε εθνικό επίπεδο, δεδοµένου ότι η γεωργική γη 
θεωρείται βασικός πόρος εξασφάλισης της αυτοδυναµίας µιας χώρας σε βασικά είδη διατροφής και 
παραγωγή πρώτων υλών για τη µεταποίηση, ενώ παράλληλα η γεωργική γη που αλλάζει χρήση θεω-
ρείται πια οριστικά ως χαµένη για την αγροτική χρήση. 

Στη νησιωτική χώρα, λόγω των τοπικών συνθηκών και της σηµασίας της γεωργικής γης σε τοπικό ε-
πίπεδο, τα αντικειµενικά κριτήρια για τον χαρακτηρισµό είναι αυστηρότερα λόγω της ιδιαιτερότητας του 
νησιωτικού χώρου και της αδήριτης ανάγκης διαφύλαξης και προστασίας της Γεωργικής Γης στα νησιά. 

Επισηµαίνεται εν προκειµένω ότι η Γεωργική Γη υψηλής Παραγωγικότητας θεωρείται ως µη ανα-
νεώσιµος φυσικός πόρος, που βρίσκεται ήδη σε ανεπάρκεια και επιβάλλεται να αντιµετωπίζεται ως 
«κοινωνικό αγαθό» µεγάλης σπουδαιότητας για την οικονοµία, την κοινωνική µας ζωή και εν κατα-
κλείδι για τη βιώσιµη ανάπτυξη της χώρας. Μια τέτοια θεώρηση συνεπάγεται την επιβολή περιορι-
σµών τόσο στην αλλαγή της χρήσης της όσο και στην περαιτέρω κατάτµησή της. 



Γιολδάσης ∆ηµήτριος  Μελέτη ίδρυσης προβατοτροφικής 
  επιχείρησης δυναµικότητας 500 προβατινών 

 195 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  9 . 5 

Ελάχιστες αποστάσεις πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
(πλην οικόσιτων ζώων) από τα όρια οικισµών, πόλεων, κλπ., σε µέτρα 

(ΥΑ 83840/3591/12-12-1986 - ΦΕΚ 1∆/1987) 

 

Αριθµός Ισοδύναµων ζώων (*) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Χώροι Προστασίας 

<6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650 

Επαρχιακοί δρόµοι & σιδηροδροµικές 
γραµµές. 

- - - 50 100 150 150 200 200 

Εθνικοί δρόµοι. - - - 100 150 200 200 250 250 

Οικισµοί & χωριά µέχρι 500 κατοίκους 
Εκπαιδευτήρια  (από υπάρχοντα ή από 
εκείνα που προβλέπονται κατά νόµιµο 
τρόπο να ανεγερθούν). 

50 100 150 250 400 550 750 1100 1500 

Οικισµοί & χωριά 501-2000 κατοίκων. 100 150 250 400 550 750 1100 1500 1500 

Πόλεις & κωµοπόλεις 2001-5000 κατοί-
κων. 

Λίµνες, ακτές και παραδοσιακοί οικισµοί. 

200 250 400 550 750 1000 1500 2000 2000 

Πόλεις µε πληθυσµό >5000 κατοίκων. 

Λουτροπόλεις, τουριστικοί χώροι. 

Νοσοκοµεία, ευαγή ιδρύµατα (από υπάρ-
χοντα ή από εκείνα που προβλέπονται 
κατά νόµιµο τρόπο να ανεγερθούν). 

300 400 550 750 1100 1500 2000 2500 2500 

 

(*)  Ενα ισοδύναµο ζώο αντιστοιχεί µε (Παράρτηµα - Πίνακας 7.1): 

 α)  1 χοιροµητέρα µε όλα τα παράγωγά της µέχρι τελικής πάχυνσης. 

 β)  8 χοίρους πάχυνσης (για αµιγείς µονάδες χοίρων πάχυνσης από 30-115 Kg). 

 γ)  3 χοιροµητέρες µε τα παράγωγά τους µέχρι 30 Kg (για αµιγείς µονάδες αναπα-
ραγωγής). 

 δ)  1 γαλακτοπαραγωγό αγελάδα ή 2 µόσχους πάχυνσης. 

 ε)  1 ίππο. 

 στ)  50 πρόβατα ή αίγες µε τα παράγωγά τους κάτω των δύο µηνών. 

 ζ)  150 ωοτόκες όρνιθες ή 250 κοτόπουλα πάχυνσης ή 100 πάπιες ή 100 γαλοπού-
λες. 

 η)  50 κονικλοµητέρες µε τα παράγωγά τους. 



Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών  Τµήµα Επιστήµης Ζωϊκής Παραγωγής 
 & Υδατοκαλλιεργειών 

 196 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  9 . 6 

Ελάχιστες αποστάσεις πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
(πλην των οικόσιτων ζώων) από ξενοδοχεία, λοιπά τουριστικά καταλύµατα, 

στρατόπεδα, εργοστάσια, εργαστήρια, Μοναστήρια, κλπ., σε µέτρα 

(ΚΥΑ (υγιειονοµική διάταξη) Υ1β/2000/1995 - ΦΕΚ 343Β/4-5-1995) 

 

Αριθµός Ισοδύναµων ζώων (*) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Χώροι Προστασίας 

<6 6-10 11-20 21-40 41-80 81-160 161-320 321-650 >650 

Ξενοδοχεία, νόµιµα τουριστικά καταλύµα-
τα, κατασκηνωτικοί χώροι, στρατόπεδα. 

- 400 400 600 800 1000 1200 1300 1500 

Βιοµηχανίες-βιοτεχνίες µη υγειονοµικού 
ενδιαφέροντος µε παραγωγικές διαδικασί-
ες άσχετα µε τον αριθµό των εργαζοµένων. 

- - - 150 150 150 150 150 150 

Βιοµηχανίες-βιοτεχνίες που παράγουν 
προϊόντα τα οποία απαιτούν υγειονοµική 
προστασία. 

100 150 200 250 300 350 400 500 600 

Ποτάµια συνεχούς ροής εφόσον χαρακτη-
ριστούν έτσι από την αρµόδια επιτροπή. 

50 100 150 200 250 300 350 400 500 

Μοναστήρια, εφόσον δεν έχουν δικές τους 
οργανωµένες πτηνο-κτηνοτροφικές εγκα-
ταστάσεις. 

Οι αποστάσεις καθορίζονται κατά περίπτωση και κατά την κρίση της 
αρµόδιας Επιτροπής, η οποία λαµβάνει υπόψη και τα οριζόµενα στο 
άρθρο 2 του Ν.1811/88 (ΦΕΚ 231Α/88). 

 

 

(*)  Ενα ισοδύναµο ζώο αντιστοιχεί µε (Παράρτηµα - Πίνακας 7.1): 

 α)  1 χοιροµητέρα µε όλα τα παράγωγά της µέχρι τελικής πάχυνσης. 

 β)  8 χοίρους πάχυνσης (για αµιγείς µονάδες χοίρων πάχυνσης από 30-115 Kg). 

 γ)  3 χοιροµητέρες µε τα παράγωγά τους µέχρι 30 Kg (για αµιγείς µονάδες αναπα-
ραγωγής). 

 δ)  1 γαλακτοπαραγωγό αγελάδα ή 2 µόσχους πάχυνσης. 

 ε)  1 ίππο. 

 στ)  50 πρόβατα ή αίγες µε τα παράγωγά τους κάτω των δύο µηνών. 

 ζ)  150 ωοτόκες όρνιθες ή 250 κοτόπουλα πάχυνσης ή 100 πάπιες ή 100 γαλοπού-
λες. 

 η)  50 κονικλοµητέρες µε τα παράγωγά τους. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  9 . 7 

Όγκος ζωικών αποβλήτων 

Παράµετροι 

Ειδικός 
Βάρος 

Ογκος 
αποβλήτων

46 

ΟΣ
47% ό-

γκου απο-
βλήτων

48 

ΠΣ% 
ΟΣ 

Ν P K 
Είδος 
ζώου 

 (lt/Kg ZB)   (lt/Kg ΖΒ) 

Αγελάδες 1,010 0,080 12 82 0,38 0,073 0,27 

Μοσχάρια 0,977 0,053 14 82 0,48 0,103 0,20 

Χοίροι 0,977 0,058 20 80 0,46 0,165 0,20 

Πτηνά 1,060 0,056 27 74 0,80 0,410 0,31 

Πρόβατα 0,977 0,040 25 85 - - - 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  9 . 8 

Περιεκτικότητα ζωικών αποβλήτων 
(ΥΑ 85167/820/200-ΦΕΚ 477Β/2000 «Έγκριση Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής») 

 
Αγελάδες 

γαλακτοπαραγω-
γής 

Παχυνόµενοι 
µόσχοι 

Πρόβατα Χοίροι 

Κοπριά (%) 69 71 50 55 

Ούρα (%) 31 29 50 45 

Σύνολο 100 100 100 100 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  9 . 9 

Ενδεικτικές διαστάσεις µονοθαλάµων σηπτικών δεξαµενών 
(Υγειονοµική διάταξη Ε1β/221/22.1.1965 -ΦΕΚ 138Β/24-2-1965) 

 Συνιστώµενες εσωτερικές διαστάσεις (m) 

Χωρητικότητα (m3) Μήκος Πλάτος Βάθος υγρών Ολικό βάθος 

2,0 1,85 0,90 1,20 1,50 

2,5 2,10 1,00 1,20 1,50 

3,0 2,30 1,10 1,20 1,50 

3,5 2,45 1,10 1,30 1,50 

                                                 
46 Πηγή: ΥΑ 85167/820/200-ΦΕΚ 477Β/2000 «Έγκριση Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» 
47 ΟΣ: Ολικά Στερεά 
48 Πηγή: ΥΑ 85167/820/200-ΦΕΚ 477Β/2000 «Έγκριση Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής» 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  9 . 1 0 

Απαιτούµενη παράπλευρη επιφάνεια απορροφητικών βόθρων 
(Υγειονοµική διάταξη Ε1β/221/22.1.1965 - ΦΕΚ 138Β/24-2-1965) 

Α/Α Είδος εδάφους 
Απαιτούµενη παράπλευρη επιφά-
νεια (m2/m3 λυµάτων ηµερησίως) 

1. Χονδρόκοκκος άµµος ή χάλικες 5 

2. Λεπτόκοκκος άµµος 7 

3. Άµµος µετά πηλού ή αργίλου 12 

4. Άργιλος µε σηµαντική περιεκτικότητα 
άµµου ή χαλίκων 

20 

5. Άργιλος µε µικράν περιεκτικότητα άµµου 
ή χαλίκων 

40 

6. Λίαν συµπαγής άργιλος, σκληρό υπόστρω-
µα, βράχος ή αδιαπέραστοι σχηµατισµοί 

ακατάλληλο 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ  9 . 1 1 

Μέλη Επιτροπής Σταβλισµού 

Α/Α Μέλη Επιτροπής Σταβλισµού (της κάθε Νοµαρχίας) 

1. Γεωπόνος της ∆/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης ή Γεωργίας 

2. Επόπτης ∆ηµόσιας Υγείας της ∆/νσης Υγείας & Πρόνοιας 

3. Κτηνίατρος της ∆/νσης Κτηνιατρικής 

4. 
Υπάλληλος ειδικός σε θέµατα περιβάλλοντος της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 
ή Μηχανικός της ∆/νσης Πολεοδοµίας (αναλόγως της κάθε Νοµαρχίας). 

5. ∆ασολόγος της ∆/νσης ∆ασών 

6. Αρχαιολόγος της Εφορείας Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισµού 

7. Εκπρόσωπος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών 

8. Εκπρόσωπος του οικείου ∆ήµου όπου θα εγκατασταθεί η εκµετάλλευση 

9. Εκπρόσωπος Φορέα ∆ιαχείρισης Προστατευµένων περιοχών (εάν υπάρχει) 

    Η Επιτροπή Σταβλισµού συγκροτείται βάσει του άρθρου 15 του Νόµου 1579/1985 «Ρυθ-
µίσεις για την εφαρµογή και ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και άλλες ∆ιατάξεις» 
(ΦΕΚ 217Α/23-12-1985), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 2 του Νόµου 3698/2008 «Ρυθ-
µίσεις θεµάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 198Α/2-10-2008), και την Υγειο-
νοµική ∆ιάταξη Υ1β/2000 «Περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών ε-
γκαταστάσεων» (ΦΕΚ 343Β/4-5-1995), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µέχρι σήµερα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  9 . 1 2 

Καθορισµός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την έκδοση 
της έγκρισης κατασκευής και εγκατάστασης κτηνοτροφικών στεγάστρων 
µε σκελετό θερµοκηπίου και κινητών κτηνοτροφικών στεγάστρων 

(ΚΥΑ 5888/2004 – ΦΕΚ 355Β/18-2-2004) 

(Α) Απαιτούµενα δικαιολογητικά (Β) ∆ιαδικασίες 

 1.  Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 
 2.  Άδεια ίδρυσης της κτηνοτροφικής µονάδας, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κοινής υπουργική 
απόφασης Υ1β/2000/1995 (Β'343). 
 3.  Βεβαίωση της οικείας ∆/νσης Γεωργίας µε 
την οποία βεβαιώνεται ότι: 
  α)  το συγκεκριµένο είδος στεγάστρου πλη-
ροί τους απαιτούµενους όρους λειτουργικότητας 
και καλής διαβίωσηςτων ζώων (σύµφωνα µε σχε-
τικές διατάξεις) για τησυγκεκριµένη δυναµικότη-
τα και το συγκεκριµένο είδος ζώων, 
  β)  είναι σύµφωνο µε εγκεκριµένο τύπο 
κατασκευής του Υπουργείου Γεωργίας και µε την 
έγκριση για την συγκεκριµένη εγκατάσταση, 
  γ)  επιτρέπεται η µείωση της απόστασης 
τοποθέτησης του στεγάστρου από τα όρια του 
γηπέδου µέχρι δύο και µισό (2,50) µέτρα (εφόσον 
ζητείται). 
 4.  Θεωρηµένα σχέδια που συνοδεύουν την 
άδεια ίδρυσης της προηγούµενης παραγράφου 2. 
 5.  Τεχνική - αιτιολογική έκθεση, στην περί-
πτωση που έχει εγκριθεί η µείωση της απόστασης 
κάτω από τέσσερα (4,00) µέτρα από τα όρια του 
γηπέδου, όπως αναφέρεται στην ως άνω παρ. 3γ, 
στην οποία θα αιτιολογούνται πλήρως οι λόγοι 
που επιβάλλουν τη µείωση αυτή. 
 6.  Τοπογραφικό διάγραµµα, σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του τρόπου έκδοσης οικοδοµικών 
αδειών, το οποίο περιλαµβάνει τη θέση των εγκα-
ταστάσεων (µε εξαίρεση τα κινητά στέγαστρα), 
τις αποστάσεις τους από τα όρια του γηπέδου, το 
εµβαδόν της κατασκευής, υπολογισµό της κάλυ-
ψης και σχηµατική τοµή προσαρµογής στο φυσι-
κό έδαφος. Όλα τα στοιχεία αυτά πρέπει να εί-
ναισύµφωνα µε εκείνα της παραγράφου 1 και τα 
σχέδια της παραγράφου 2 της παρούσας ενότη-
τας. 
 7.  Τίτλοι ιδιοκτησίας (συµβόλαιο και πιστο-
ποιητικό ιδιοκτησίας), ή µεταγεγραµµένο ενοικι-
αστήριο, ή απόφαση 10ετούς παραχώρησης ή 
ενοικίασης. 
 8.  Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Περιφέ-
ρειας σε περίπτωση που απαιτείται παρέκκλιση 
αρτιότητας της παρ. 1 του άρθρου 2 του από 
24/31.5.85 Π.∆/τος (∆' 270). 

 1.  Η αρµόδια Πολεοδοµία, στην οποία κατα-
τίθενται τα ανωτέρω δικαιολογητικά και εφόσον 
αυτά είναι πλήρη, χορηγεί έγκριση κατασκευής 
της συγκεκριµένης εγκατάστασης, µε συνηµµένο 
το τοπογραφικό διάγραµµα της παραγράφου Α6 
θεωρηµένο. Στο έντυπο της έγκρισης αναγράφο-
νται τα στοιχεία του «ιδιοκτήτη» και της κατα-
σκευής (θέση, περιγραφή και µέγεθος) σύµφωνα 
µε το συνηµµένο έντυπο-υπόδειγµα, που αποτελεί 
αναπόσπαστο µέρος της ανωτέρω απόφασης και 
δηµοσιεύεται µεαυτήν. 
 2.  Μετά την αποπεράτωση της κατασκευής ή 
την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων (την ευθύνη 
των οποίων έχει η εταιρία κατασκευής - τοποθέ-
τησης) και προ της χρήσεως αυτών, ο ενδιαφερό-
µενος προσκοµίζει στην Πολεοδοµία βεβαίωση-
εγγύηση της κατασκευάστριας εταιρίας ότι το 
στέγαστρο κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τις προ-
διαγραφές που αντιστοιχούν στον συγκεκριµένο 
τύπο που έχει εγκριθεί. Παράλληλα θα προβαίνει 
στις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση της 
άδειας λειτουργίας. Στην περίπτωση των εγκατα-
στάσεων µικρής κλίµακας για τις οποίες δεν α-
παιτείται άδεια λειτουργίας, η Πολεοδοµική υπη-
ρεσία θα θεωρεί την χορηγηθείσα έγκριση κατα-
σκευής ως προς την αποπεράτωση των εργασιών. 
 3.  Οποτεδήποτε διαπιστωθούν παραβάσεις ή 
υπερβάσεις από την χορηγηθείσα Έγκριση Κατα-
σκευής υποδεικνύονται εγγράφως στον ενδιαφε-
ρόµενο οι απαραίτητες επεµβάσεις για τη διόρ-
θωση των παραβάσεων, στα πλαίσια συγκεκριµέ-
νου χρονοδιαγράµµατος, από την αρµόδια επι-
τροπή σύµφωνα µε το άρθρο 15 (Έλεγχος -
Επιτροπή- σταυλισµού και επιχειρήσεων επεξερ-
γασίας ζωικών προϊόντων) του Ν. 1579/85 (217 
Α/85) «Ρυθµίσεις γιατην εφαρµογή και ανάπτυξη 
του Εθνικού Συστήµατος Υγείας (ΕΣΥ) και άλλες 
διατάξεις» όπως ισχύει. 
 4.  Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης προς τις 
υποδείξεις, η άδεια ίδρυσης ή η απόφαση Νοµάρ-
χη, ακυρώνεται µε νέα απόφαση του Νοµάρχη 
µετά από εισήγηση της Υγειονοµικής υπηρεσίας 
και η απόφαση αυτή κοινοποιείταιστην αρµόδια 
Πολεοδοµική Υπηρεσία προκειµένου ναεφαρµό-
σει τις σχετικές µε τα αυθαίρετα κτίσµατα διατά-
ξεις. 



 


