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Με συμπτώματα! 

Χωρίς συμπτώματα! 
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Οικονομικές επιπτώσεις 

Δαπάνες θεραπείας 

Απόρριψη γάλατος (χρόνος αναμονής) 

Μείωση γαλακτοπαραγωγής (5%, στα 10.000 kg → 500 kg) 
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Αρνητική επίδραση στην αναπαραγωγή 

Αντικατάσταση – Θάνατος 
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Συγκριτικά… 

• Κλινική μαστίτιδα: Η κορυφή του παγόβουνου 
                  Απώλειες: 20-30% του συνόλου 
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                  Απώλειες: 20-30% του συνόλου 
 

 
• Υποκλινική μαστίτιδα: Πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα 
                         Απώλειες: 70-80% του συνόλου 
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• Υποκλινική μαστίτιδα: Πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα 
                         Απώλειες: 70-80% του συνόλου 
 
 

Διάγνωση του προβλήματος: εύκολη 
Αριθμός σωματικών κυττάρων στο γάλα 
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Συγκριτικά… 
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ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ 

 Κίνδυνος μόλυνσης υγιών αγελάδων 
 

 Γάλα χαμηλότερης ποιότητας 
 

 Μείωση της γαλακτοπαραγωγής 
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Υποκλινική Μαστίτιδα 
και μόλυνση των υγιών αγελάδων 

Όσο περισσότερες και όσο περισσότερο  
μολυσμένες είναι οι αγελάδες 

(ειδικά οι αγελάδες με χρόνια μαστίτιδα) 

 
 

Τόσο περισσότερα μικρόβια «κυκλοφορούν» 
(κυρίως κατά το άρμεγμα) 

 
 

Τόσες περισσότερες οι πιθανότητες 
να μολυνθούν οι υγιείς αγελάδες 
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Υποκλινική Μαστίτιδα 
και γάλα χαμηλότερης ποιότητας  

 Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λίπος 
 
 Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε καζεΐνες  
                                                (πρωτεΐνες που πήζουν) 

 
 Χαμηλότερη περιεκτικότητα σε ολικά στερεά 
 
 Χειρότερη οσμή και γεύση 
                    (υψηλή περιεκτικότητα σε ένζυμα, νάτριο και χλώριο) 

 

 Μικρότερη «διάρκεια ζωής» 



Υποκλινική Μαστίτιδα 
και μείωση της γαλακτοπαραγωγής 

• Καταστροφή αδενικού επιθηλίου 
 
 
• Παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων 

Σε ένα βαθμό μόνιμη… 

Αγελάδα Α 
25 χλγ. γάλα, 200.000 σωματικά κύτταρα / ml 
Σύνολο: 5 δισεκατομμύρια ημερησίως 

Αγελάδα Β 
25 χλγ. γάλα, 600.000 σωματικά κύτταρα / ml 
Σύνολο: 15 δισεκατομμύρια ημερησίως 
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• Καταστροφή αδενικού επιθηλίου 
 
 
• Παραγωγή λευκών αιμοσφαιρίων 

Σε ένα βαθμό μόνιμη… 

Αγελάδα Α 

Αγελάδα Β 
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ΔΙΑΦΟΡΑ  
10 δισεκατομμύρια ΣΚ   

κάθε μέρα… 



 
Η ΥΠΟΚΛΙΝΙΚΗ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ  

ΚΑΙ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ  
ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ  

ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ 

 

Βαλεργάκης Γ. Ε.1, Οικονόμου Γ1., Νανάς N.2 
1 Εργαστήριο Ζωοτεχνίας, Κτηνιατρική Σχολή Α.Π.Θ. 

2 Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Λάρισας-Τυρνάβου-Αγιάς 

 

2ο Πανελλήνιο  
Συνέδριο 

Κτηνιατρικής  
Παραγωγικών Ζώων 

Θεσσαλονίκη 
18-20 Μαρτίου 2011 



Σκοπός της έρευνας 

• Πρώτη προσέγγιση των επιδημιολογικών  
   χαρακτηριστικών της υποκλινικής μαστίτιδας 
   στην Ελλάδα 
 
• Υπολογισμός των οικονομικών απωλειών για 
   την ευαισθητοποίηση των κτηνοτρόφων και 
   των κτηνιάτρων 



Υλικά και μέθοδοι 

Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων  
ελέγχου των αποδόσεων των εκτροφών  

της «Ομάδας Αγελαδοτρόφων Ασπρόμαυρης Φυλής» 
της Ε.Α.Σ. Λάρισας – Τυρνάβου - Αγιάς  

 Περίοδος: Ιανουάριος 2009 – Μάρτιος 2010 
 24 εκτροφές 

 30 - 300 αγελάδες 
 Μέση γαλακτοπαραγωγή 8.000 χλγ. ανά γαλακτική περίοδο 



Υλικά και μέθοδοι 
Κατάταξη των αγελάδων σε κάθε μηνιαίο έλεγχο 

στις παρακάτω κατηγορίες: 
 

<400.000 σ.κ. 
400.000 – 800.000 σ.κ. 

800.000 – 1.600.000 σ.κ. 
>1.600.000 σ.κ. 

 
Ποσοστό και συμμετοχή κάθε κατηγορίας 

στο συνολικό αριθμό των σ.κ. στη δεξαμενή ψύξης 



Υλικά και μέθοδοι 
Υπολογισμός μείωσης της γαλακτοπαραγωγής 

σε επίπεδο εκτροφής  
από βιβλιογραφικά δεδομένα 
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Υλικά και μέθοδοι 
• Τιμή γάλατος 38 λεπτά ανά χλγ. 
 

• Καμία επιπλέον χορήγηση τροφής για 
   το παραπάνω γάλα (max) 
 
• Χορήγηση τροφής για το ½  του γάλατος (min) 
 

• «Πρόστιμο» 0,5 λεπτό για ΑΣΚ από 400.000 – 650.000 
   και 1 λεπτό για ΑΣΚ > 650.000 ανά ml 
 

• Δημιουργία 4 ομάδων και μελέτη της επίδρασης του 
  μεγέθους των εκτροφών και του ύψους της γαλ/γης 
  με ανάλυση διακύμανσης 

ΦΛΕΓΜΟΝΗ 



Αποτελέσματα 
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6 οριακές 

422.000 ανά ml 

92 αγελάδες 61 αγελάδες 101 αγελάδες 

ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 

66 αγελάδες 

ΟΡΙΟ 



ΟΡΙΟ 
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1 εκ. 

900 χ. 

800 χ.  

700 χ. 

600 χ. 

500 χ. 

400 χ. 

300 χ. 

200 χ. 

100 χ. 

ΕΚΤΡΟΦΕΣ 

6 καλύτερες 
221.000 ανά ml 

6 μέτριες 
306.000 ανά ml 

6 χειρότερες 
671.000 ανά ml 

Αποτελέσματα 
6 οριακές 

422.000 ανά ml 

26,7 χλγ. 
ανά αγελάδα 

ανά ημέρα 

26,6 χλγ. 
ανά αγελάδα 

ανά ημέρα 

24,0 χλγ. 
ανά αγελάδα 

ανά ημέρα 

ΔΕΝ ΕΠΗΡΕΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ !!! 

25,7 χλγ. 
ανά αγελάδα 

ανά ημέρα 



78,21% 

6,17% 

10,20% 

5,62% 

< 400.000 ανά ml 

800.000 
  

1.600.000 
ανά ml 

400.000  
 

800.000  
ανά ml 

> 1.600.000 ανά ml 

Μέσα ποσοστά 
αγελάδων 

ανά κατηγορία 

Αποτελέσματα 



5,62% > 1.600.000 ανά ml 

5,3% του γάλατος 
39,8% των σωματικών κυττάρων 

Αποτελέσματα 

Η βασική πηγή του προβλήματος 
και προφανώς 

η κύρια αιτία μόλυνσης των υπολοίπων αγελάδων 
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1 εκ. 

900 χ. 

800 χ.  

700 χ. 

600 χ. 

500 χ. 

400 χ. 

300 χ. 

200 χ. 

100 χ. 

ΕΚΤΡΟΦΕΣ 

ΟΡΙΟ 

ΧΩΡΙΣ τις αγελάδες με > 1.600.000 σ.κ. ανά ml 
Όλες οι εκτροφές κάτω από το όριο   

 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: 218.000 ανά ml 

Αποτελέσματα 
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1 εκ. 

900 χ. 

800 χ.  

700 χ. 

600 χ. 

500 χ. 

400 χ. 

300 χ. 

200 χ. 

100 χ. 

ΕΚΤΡΟΦΕΣ 

ΟΡΙΟ 

ΧΩΡΙΣ τις αγελάδες με > 1.600.000 σ.κ. ανά ml 
στις 18 από τις 24 εκτροφές 

Όλες οι εκτροφές κάτω από το όριο   
 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: 240.000 ανά ml 

Αποτελέσματα 
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1 εκ. 

900 χ. 

800 χ.  

700 χ. 

600 χ. 

500 χ. 

400 χ. 

300 χ. 

200 χ. 

100 χ. 

ΕΚΤΡΟΦΕΣ 

ΟΡΙΟ 

ΧΩΡΙΣ τις αγελάδες με > 1.600.000 σ.κ. ανά ml 
στις 18 από τις 24 εκτροφές 

Όλες οι εκτροφές κάτω από το όριο   
 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ: 240.000 ανά ml 

6η 20η 

Αποτελέσματα 
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1 εκ. 

900 χ. 

800 χ.  

700 χ. 

600 χ. 

500 χ. 

400 χ. 

300 χ. 

200 χ. 

100 χ. 

ΕΚΤΡΟΦΕΣ 

6 καλύτερες 
221.000 ανά ml 

6 μέτριες 
306.000 ανά ml 

6 χειρότερες 
671.000 ανά ml 

44 – 50 € 
ανά αγελάδα 

ανά έτος 

146 – 165 € 
ανά αγελάδα 

ανά έτος 

318 – 357 € 
ανά αγελάδα 

ανά έτος 

Αποτελέσματα 
6 οριακές 

422.000 ανά ml 

85 – 97 € 
ανά αγελάδα 

ανά έτος 

ΟΡΙΟ 

150.000 
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1 εκ. 

900 χ. 

800 χ.  

700 χ. 

600 χ. 

500 χ. 

400 χ. 

300 χ. 

200 χ. 

100 χ. 

ΕΚΤΡΟΦΕΣ 

6 καλύτερες 
221.000 ανά ml 

6 μέτριες 
306.000 ανά ml 

6 χειρότερες 
671.000 ανά ml 

102 – 115 € 
ανά αγελάδα 

ανά έτος 

274 – 307 € 
ανά αγελάδα 

ανά έτος 

Αποτελέσματα 
6 οριακές 

422.000 ανά ml 

41 – 47 € 
ανά αγελάδα 

ανά έτος 

ΟΡΙΟ 

220.000 
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1 εκ. 

900 χ. 

800 χ.  

700 χ. 

600 χ. 

500 χ. 

400 χ. 

300 χ. 

200 χ. 

100 χ. 

ΕΚΤΡΟΦΕΣ 

6 καλύτερες 
221.000 ανά ml 

6 μέτριες 
306.000 ανά ml 

6 χειρότερες 
671.000 ανά ml 

102 – 115 € 
ανά αγελάδα 

ανά έτος 

274 – 307 € 
ανά αγελάδα 

ανά έτος 

Αποτελέσματα 
6 οριακές 

422.000 ανά ml 

41 – 47 € 
ανά αγελάδα 

ανά έτος 

ΟΡΙΟ 

220.000 

Μείωση του 
ΜΔ τοκετών 

κατά ένα 
οιστρ. κύκλο 

Μείωση του 
ΜΔ τοκετών 
κατά  τρεις 

οιστρ. κύκλους 



Συμπεράσματα 
• Τα γενικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά είναι παρόμοια 
  με αυτά που αναφέρονται στη διεθνή βιβλιογραφία, άρα 
  και τα ενδεικνυόμενα προληπτικά μέτρα θα είναι τα ίδια.  
 
• Για το 25% των εκτροφών η υποκλινική μαστίτιδα είναι 
   εξίσου σημαντικό ή και μεγαλύτερο πρόβλημα από την 
   μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα. 
 
• Για το 50% των εκτροφών το όφελος από τη μείωση του 
   ΑΣΚ θα είναι 100-300 € ανά αγελάδα ανά έτος. 

Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

Ποσοστό απωλειών που οφείλονται 
στη μείωση της γαλακτοπαραγωγής 

92-93% 

Υποκλινική μαστίτιδα 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

Τι δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ; 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

Staphylococcus aureus 

ΒΑΚΤΗΡΙΑ 
ΠΟΥ ΖΟΥΝ  
ΣΤΟ ΜΑΣΤΟ 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

ΒΑΚΤΗΡΙΑ 
ΠΟΥ ΖΟΥΝ  

ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

ΜΠΑΙΝΟΥΝ 
ΑΠΟ ΤΙΣ  

ΘΗΛΕΣ 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

Η επίσημη κλίμακα καθαριότητας του μαστού… 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΘΗΛΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΕΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΘΗΛΕΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΜΕΚΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

ΞΑΝΑ 
ΜΠΑΙΝΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ  

ΘΗΛΕΣ 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

ΞΑΝΑ 
ΜΠΑΙΝΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ  

ΘΗΛΕΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡΜΕΓΜΑ 

Οι θηλές μένουν ανοικτές 
20 λεπτά έως 2 ώρες 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

ΞΑΝΑ 
ΜΠΑΙΝΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ  

ΘΗΛΕΣ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΑΡΜΕΓΜΑ 

Οι θηλές μένουν ανοικτές 
20 λεπτά έως 2 ώρες 

Απολύμανση θηλών 

Να μείνουν όρθιες-ΤΑΪΣΜΑ 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

ΞΑΝΑ 
ΜΠΑΙΝΟΥΝ 

ΑΠΟ ΤΙΣ  

ΘΗΛΕΣ 

ΚΥΡΙΩΣ 
ΚΑΤΑ ΤΟ  

ΑΡΜΕΓΜΑ 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

Συμπέρασμα 

ΛΥΣΗ = ΠΡΟΛΗΨΗ 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

Το άρμεγμα των αγελάδων 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
 

 ΓΡΗΓΟΡΟ, ΗΠΙΟ, ΠΛΗΡΕΣ 

Κρίσιμη παράμετρος: Ο άνθρωπος 



Το άρμεγμα των αγελάδων 

1. Αναγνώριση – Παρατήρηση των αγελάδων 

2. Πλύσιμο του κατώτερου τμήματος του μαστού  και των θηλών 

3. ΣΤΕΓΝΩΜΑ (χαρτί ή πετσέτα μιας χρήσης) - ΜΑΛΑΞΗ 

4. Αν χρησιμοποιήσουμε αντισηπτικό διάλυμα πριν το άρμεγμα  

          πρέπει να πλύνουμε και να σκουπίσουμε ξανά 

5.      Έλεγχος του γάλατος (2-3 ακτίνες)–ΠΗΓΜΑΤΑ (μαύρος δίσκος) 

6. Τοποθέτηση και προσαρμογή των θηλάστρων  

          (60 περίπου δευτερόλεπτα από την έναρξη του ερεθισμού των θηλών) 

7. Αφαίρεση των θηλάστρων αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το άρμεγμα αφού 
πρώτα κλείσουμε το κενό 

8.      Εμβάπτιση της θηλής σε αντισηπτικό διάλυμα 

Η σωστή διαδικασία αρμέγματος 

Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Το άρμεγμα των αγελάδων 

Η σωστή διαδικασία αρμέγματος 

1. Αναγνώριση – Παρατήρηση των αγελάδων 

► Ζώα στα οποία  
     γίνεται θεραπεία 
 
► Ζώα με μαστίτιδα 
     (νέο περιστατικό) 

 

► Ζώα με πρωτόγαλα 

Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Το άρμεγμα των αγελάδων 

Η σωστή διαδικασία αρμέγματος 

2. Πλύσιμο του κατώτερου τμήματος του μαστού  
    και των θηλών 

► ΟΧΙ ολόκληρου του μαστού!!! 
 
 
 

Δύσκολη η εφαρμογή  
του επόμενου σταδίου! 

Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Το άρμεγμα των αγελάδων 

Η σωστή διαδικασία αρμέγματος 
3. Στέγνωμα του κατώτερου τμήματος του μαστού  
    και των θηλών (χαρτί ή πετσέτα μιας χρήσης) 

Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Το άρμεγμα των αγελάδων 

Η σωστή διαδικασία αρμέγματος 
3. Στέγνωμα - ΜΑΛΑΞΗ  
(έναρξη ενεργοποίησης νευρο-ορμονικού αντανακλαστικού) 

Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Το άρμεγμα των αγελάδων 

Η σωστή διαδικασία αρμέγματος 

► Πρέπει να πλύνουμε 
    και να στεγνώσουμε 

     πάλι τις θηλές!!! 

4. Απολύμανση των θηλών πριν το άρμεγμα  
     (προαιρετικό) 

Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 

Πλύσιμο - αντισηψία 

Απολύμανση  
ΕΠΑΦΗ 15-30’’ 
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ΑΡΜΕΓΟΥΜΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΕΣ ΘΗΛΕΣ 



Το άρμεγμα των αγελάδων 

Η σωστή διαδικασία αρμέγματος 

5. Έλεγχος του γάλατος (2 – 3 ακτίνες)  
    από κάθε 4μόριο – Σκεύος με μαύρο φόντο 

Υφή του γάλατος, ΠΗΓΜΑΤΑ, αιμορραγίες κλπ 

Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Το άρμεγμα των αγελάδων 

Η σωστή διαδικασία αρμέγματος 

6. Τοποθέτηση και προσαρμογή των θηλάστρων  
      

  Περίπου 60-90 δευτερόλεπτα  
  από την έναρξη ερεθισμού των θηλών 

Νευρο-ορμονικό 
αντανακλαστικό 

 
Κάθοδος 

ωκυτοκίνης 
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ΛΑΘΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΝΩΡΙΣ ή ΑΡΓΑ: 88% 
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Το άρμεγμα των αγελάδων 

Η σωστή διαδικασία αρμέγματος 
7. Αφαίρεση των θηλάστρων  
        ► αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το άρμεγμα  
                            ► αφού πρώτα κλείσουμε το κενό 

βλέπε στη συνέχεια 
 

Υπεράρμεγμα 
και 

Γαλακτοβολή 
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Το άρμεγμα των αγελάδων 

Η σωστή διαδικασία αρμέγματος 

8. Εμβάπτιση των θηλών σε αντισηπτικό διάλυμα 

Ο θηλαίος πόρος 
παραμένει ανοικτός 

επί 20 τουλάχιστον λεπτά 
μετά το άρμεγμα 

 
Δραματική μείωση  

της πιθανότητας 
εισόδου παθογόνων στο μαστό 
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Το άρμεγμα των αγελάδων 
ΑΓΕΛΑΔΕΣ ΜΕ ΜΑΣΤΙΤΙΔΑ 

• Άρμεγμα σε ειδικό κάδο  

    (δεν μπαίνει στο κύκλωμα με το υπόλοιπο γάλα) 

• Κανονικά, πρέπει να χρησιμοποιούμε άλλη αρμεκτική μονάδα 
ειδικά για αυτές τις αγελάδες ή να απολυμαίνουμε τη μονάδα μετά 
το άρμεγμα 

 

Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Το άρμεγμα των αγελάδων 

• Στο τέλος του αρμέγματος, όταν έχει σταματήσει η 
ροή του γάλατος 

 

• Στην αρχή του αρμέγματος, πριν αρχίσει η δράση 
της ωκυτοκίνης 

 

      ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΘΗΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΑΣΤΟ 

                     και…ΜΑΣΤΙΤΙΔΕΣ 

Υπεράρμεγμα 
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• Στο τέλος του αρμέγματος, όταν έχει σταματήσει η 
ροή του γάλατος 

 

• Στην αρχή του αρμέγματος, πριν αρχίσει η δράση 
της ωκυτοκίνης 
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Το άρμεγμα των αγελάδων 

• Στο τέλος του αρμέγματος, όταν έχει σταματήσει η 
ροή του γάλατος 

 

• Στην αρχή του αρμέγματος, πριν αρχίσει η δράση 
της ωκυτοκίνης 
 

      ΒΛΑΒΕΣ ΣΤΙΣ ΘΗΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΣΤΟ 

                     και… ΜΑΣΤΙΤΙΔΕΣ 

Υπεράρμεγμα 
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Το άρμεγμα των αγελάδων 

• Παλινδρόμηση του γάλατος με μεγάλη ταχύτητα 
μέσα στη θηλή λόγω απότομης διακύμανσης 
του κενού (ανεπάρκεια αντλίας - πτώση των 
θηλάστρων) 

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ  

και… ΜΑΣΤΙΤΙΔΕΣ 

Γαλακτοβολή 

Μείωση του κόστους παραγωγής και βελτίωσης της ποιότητας του αγελαδινού γάλακτος –  

βελτίωση της υγείας και της ευζωίας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων 



Πρόγραμμα μείωσης της συχνότητας 
της υποκλινικής μαστίτιδας 

«Πρόγραμμα  5 σημείων». 
 
1. Σωστή συντήρηση και λειτουργία  
     του αρμεκτικού συγκροτήματος 
2. Ενδομαστικά αντιβιοτικών στην    
    έναρξη της ξηρής περιόδου σε όλες τις     
    αγελάδες 
3. Άμεσος εντοπισμός όλων των κλινικών    
    μαστίτιδων και θεραπεία 
4. Απολύμανση των θηλών όλων των  
    αγελάδων μετά το άρμεγμα 
5. Απομάκρυνση από την εκτροφή των   
    αγελάδων με χρόνιες μαστίτιδες 
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Πρόγραμμα μείωσης της συχνότητας 
της υποκλινικής μαστίτιδας 

«Πρόγραμμα  5 σημείων». 
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    αγελάδων μετά το άρμεγμα 
5. Απομάκρυνση από την εκτροφή των   
    αγελάδων με χρόνιες μαστίτιδες 

«Πρόγραμμα 10 σημείων». 
 
(1) + (2) + (5)  όμοια με πριν 
(3) + (4) → ολόκληρη η διαδικασία    
                     αρμέγματος 
5. Καθορισμός στόχων 
6. Υγιεινή στο χώρο σταβλισμού 
7. Μέτρα βιοασφάλειας 
8. Συστηματικές μικροβιολογικές 

εξετάσεις 
9. Τήρηση πλήρους αρχείου 
10.Περιοδική αξιολόγηση 

αποτελεσμάτων ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ 
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Μπορείτε να το κάνετε! 
Είναι προς όφελος όλων! 
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