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Χρήσιμες σσμβοσλές για τη γαλακτοπαραγωγή 
 
 

1. Πξνβαηίλεο 1 , 2 θαη 3 εηώλ παξάγνπλ 44,24 θαη 13% ιηγόηεξν γάια από κηα πξνβαηίλα 4 εηώλ 
αληίζηνηρα. 

 
2. 25% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο γάιαθηνο παξάγεηαη ηηο πξώηεο 30 κέξεο.Γηα παξάδεηγκα,αλ ε 

ζπλνιηθή εηήζηα παξαγσγή γάιαθηνο είλαη 300 ιίηξα,ηα 75 ιίηξα παξάγνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 
ηνπ ζειαζκνύ. 

 
3. Υπάξρνπλ ηξία ζπζηήκαηα γαιαθηνπαξαγσγήο. 

Σην πξώην ζύζηεκα (Α) ε πξνβαηίλα ζειάδεη γηα 30 κέξεο θαη κεηά αξρίδεη ε άκειμε. 
Σην δεύηεξν ζύζηεκα (Β), ηα κηθξά απνγαιαθηίδνληαη ηε δεύηεξε κέξα θαη αξρίδεη ε άκειμε. 
Σην ηξίην ζύζηεκα (Γ), ην νπνίν θαιείηαη θαη κηθηό, ζπλππάξρνπλ ν ζειαζκόο θαη κία άκειμε ηε  
κέξα από ηελ 3ε κέξα. 

 
4. Μηθηό ζύζηεκα (Γ-άκειμε θαη ζειαζκόο) ηηο πξώηεο 30 κέξεο, ζεκαίλεη 20% πεξηζζόηεξν γάια 

πξνο πώιεζε. 
 
5. Απνγαιαθηηζκόο ηηο πξώηεο 2 κέξεο (Β) ζεκαίλεη 35% πεξηζζόηεξν γάια πξνο 

πώιεζε.Απαηηείηαη βέβαηα πνιύ θαιή δσνηερληθή δηαρείξεζε γηα λα κελ ππάξρνπλ απώιεηεο ζηα 
ακλνεξίθηα. 

 
6. Υπεξβνιηθά κεγάιε γαιαθηνπαξαγσγηθή πεξίνδνο δελ είλαη επηζπκεηή.Απαηηείηαη νπσζδήπνηε 

κηα μεξά πεξίνδνο πξηλ από ηνλ ηνθεηό, πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ρξόλνο γηα αλάπιαζε ησλ 
καζηηθώλ αδέλσλ.Η πείνδνο απηή ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 2-3 κήλεο. 

 
7. Γύν ακέιμεηο ηελ εκέξα δίλνπλ 20-25%πεξηζζόηεξν γάια ζε ζρέζε κε κία κόλν άκειμε. 
 
8. Τνπιάρηζηνλ 30 κέξεο πξηλ από ηνλ ηνθεηό ζα πξέπεη λα απμεζεί ε ρνξεγνύκελε πνζόηεηα 

ηξνθήο ζηηο πξνβαηίλεο πξνθεηκέλνπ: 
 Να εληζρπζεί ε αλάπηπμε ησλ καζηώλ. 
 Να εμαζθαιηζηνύλ ηα απνζέκαηα ζσκαηηθνύ ιίπνπο. 
 Να πξνεηνηκαζηεί ην πεπηηθό ζύζηεκα ησλ πξνβαηίλσλ ζε θαηαλάισζε ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ 
πνπ        είλαη πεξίπνπ 2 θνξέο πεξηζζόηεξα από απηά ηεο θπνθνξίαο. 
 Να ππνζηεξηρηεί ε ζσζηή αλάπηπμε ησλ εκβξύσλ. 
 Να απνθεπρζεί ε ηνμηλαηκία εγθπκνζύλεο 
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο ζπλίζηαηαη ε ρξήζε ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθώλ. 

 
9. Σηελ αξρή ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο, ζρεδόλ ην 50% ηνπ παξαγόκελνπ γάιαθηνο νθείιεηαη ζηελ 

θηλεηνπνίεζε ησλ απνζεκάησλ ζσκαηηθνύ ιίπνπο.Πνιύ ζεκαληηθή επνκέλσο ε δηαηξνθή θαηά 
ηελ θπνθνξία πξνθεηκέλνπ ε πξνβαηίλα λα είλαη ζε άξηζηε θπζηθή θαηάζηαζε θαηά ηνλ ηνθεηό. 
 

10. Υςειή παξαγσγή γάιαθηνο θαηά ηελ θνξύθσζε ηεο (ηηο πξώηεο 3-4 εβδνκάδεο) βειηηώλεη ηόζν 
ηε δηάξθεηα όζν θαη ηε ζπλνιηθή γαιαθηνπαξαγσγή (πςειόηεξε παξαγσγή κε κεγαιύηεξε 
δηάξθεηα). 
 

 
 



Μαρία Πατςιούρα                                                    2 
Γεωπόνοσ 
mariap.pats@gmail.com 

 

11. Αιιαγή από ην ζειαζκό ζηελ άκειμε ζπλνδεύεηαη από κείσζε ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο.Σε 12 
εβδνκάδεο ε παξαγσγή γάιαθηνο κεηώλεηαη θαηά 30% θαη ζηηο 25 εβδνκάδεο θαηά 45% ζε ζρέζε 
κε ηελ θνξύθσζε.Γηα παξάδεηγκα, αλ ε γαιαθηνπαξαγσγή ζηελ θνξύθσζε ηεο είλαη 2 ιίηξα 
γάιαθηνο, ζηηο 12 βδνκάδεο ζα πέζεη ζηα 1,4 ιίηξα θαη ζηηο 25 εβδνκάδεο ζηα 1-1,2 ιίηξα. 
 

12. Αύμεζε ηεο παξαγσγήο γάιαθηνο ζπλνδεύεηαη από κείσζε ηεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ ζε ιίπνο θαη 
πξσηεηλε.Γηα παξάδεηγκα, ζε πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ δηαπηζηώζεθε όηη αύμεζε ηεο παξαγσγήο 
γάιαθηνο θαηά 40%, είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ιίπνπο ηνπ γάιαθηνο θαηά 22% θαη ηεο 
πξσηείλεο θαηα 11%. 

 
13. Η ιηπνπεξηεθηηθόηεηα θαη νη πξσηείλεο γάιαθηνο ζρεηίδνληαη θπξίσο κε ηε θπιή. 
 
14. Οη ρακειόηεξεο ηηκέο ιίπνπο θαη πξσηείλεο παξαηεξνύληαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζειαζκνύ ή 

ακέζσο κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκό. 
 
15. Η δηαηξνθή ζην κέζνλ θαη ηελ ηειηθή θάζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο επεξεάδεη θπξίσο ηε δηάξθεηα 

ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο θαη ηε βειηίσζε ηεο θπζηθήο θαηάζηαζεο ηεο πξνβαηίλαο θαη κόλν ιίγν 
ηελ πνζόηεηα ηνπ γάιαθηνο θαη ηε ζπλζεζή ηνπ. 

 
16. Γύν ηνθεηνί αλά έηνο κεηώλνπλ ηε γαιαθηνπαξαγσγή θαη εμαληινύλ ηηο πξνβαηίλεο. 
 
17. Σηόρνο δελ είλαη πάληνηε ε πξόζθαηξα πςειή γαιαθηνπαξαγσγή αιιά ε κέγηζηε θεξδνθνξία θαη 

ε δηαξθεηά ηεο. 
 


