
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Τα υγειονομικά μέτρα αφορούν: 
 
 
 
 

α) Το Ζωικό κεφάλαιο 
β) Τις κτιριακές εγκαταστάσεις 
γ) Τον κτηνοτρόφο 
δ) Τον Σπερματεγχύτη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ζωικό κεφάλαιο 

 Ζωικό κεφάλαιο 
1. Να γίνονται περιοδικές εξετάσεις και δοκιμές 

 
2. Να παρακολουθούνται τα ζώα για τυχόν ασθένειες και 

να γίνεται άμεση θεραπεία  
 

3. Να αποφεύγονται οι επαφές των ζώων με ξένα άτομα ή 
ζώα 
 

4. Να ελέγχονται και να απολυμαίνονται οι πιθανές πηγές 
μόλυνσης και μετάδοσης ασθενειών (ταφή νεκρών 

ζώων) 
 



Κτιριακές εγκαταστάσεις 

 
        α) φως 
1.  Να παρέχουν:            β) αέρα 
        γ) ελεγχόμενη θερμοκρασία 
        δ) ελεγχόμενη υγρασία 
2. Να δημιουργηθούν αύλακες με απολυμαντικό  
       (για οχήματα και επισκέπτες) 
3. Απομάκρυνση και απολύμανση κοπροσωρού 
4. Συχνό καθάρισμα και ασβέστωμα των εγκαταστάσεων 
5. Καταπολέμηση μυγών, αρουραίων, εντόμων κ.λπ.  



Τον κτηνοτρόφο 

1. Να αποφεύγει τις επαφές με ξένα άτομα ή ζώα 
 

2. Να μην εισέρχεται στο στάβλο όταν είναι ασθενής 
 

3. Να ειδοποιεί και να δηλώνει αμέσως στον κτηνίατρο, 
οποιαδήποτε ασθένεια πέσει στην αντίληψή του 
 

4. Να ακολουθεί σχολαστικά τους κανόνες υγιεινής και 
πρόληψης ασθενειών 
 



Τον Σπερματεγχύτη 

1. Θα πρέπει να καθαρίζει και να απολυμαίνει τις μπότες 
του μετά από κάθε Τ.Σ. 
 

2. Να πλένει καλά πριν και μετά την Τ.Σ. τα χέρια του 
 

3. Να φοράει γάντια μιας χρήσεως για κάθε Τ.Σ. 
 

4. Να χρησιμοποιεί αποστειρωμένα εργαλεία 



5. Να μη πραγματοποιεί Τ.Σ. στις εκτροφές που έχουν 
παρθεί προληπτικά ή προστατευτικά μέτρα για την 
καταπολέμηση μεταδοτικών ασθενειών 
 

6. Να διακόπτει το δρομολόγιό του και να ειδοποιεί τον 
κτηνίατρο σε περίπτωση που υποπτευθεί μεταδοτική 
ασθένεια 
 

7. Να προσέχει ιδιαίτερα στην πραγματοποίηση της Τ.Σ. 
ώστε να μη προκαλεί τραυματισμούς στο γεννητικό 
σύστημα της αγελάδας  

 



ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ 

 
                 

1.   Σταύλος :  α) Προληπτικά κάθε 3-4 μήνες 
                    β) κάθε φορά που υπάρχει πρόβλημα 
 

2.  Πριν την απολύμανση επιβάλλεται: 
    α) Η απομάκρυνση των ζώων και αντικειμένων 
     β) Η συγκέντρωση και απομάκρυνση της κοπριάς 
     γ) Πλύσιμο του χώρου με ζεστό νερό 800 C -  850 C με κοινό 

απολυμαντικό ή απορρυπαντικό 
 

 
 



Απολυμαντικά 
1.  Καυστική σόδα 
 Διάλυση 2,5% πατώματα, φάτνες, ποτίστρες, πόρτες, παράθυρα 
 Διάλυση  5% μεταλλικά αντικείμενα (κρίκοι, αλυσίδες, ατομικές 

ποτίστρες κ.λπ.) 
2. Σβησμένος ασβέστης 
 τοίχοι, 
 οροφές 
3. Γαλάκτωμα ασβέστη: 1kg μικροκομμένης πέτρας ασβέστη + ¾ lt νερό 

→μετά από 30 Min προσθέτουμε 4 lt νερό 
4. Μίγμα φορμόλης (για ψεκασμό στάβλου) :  
                                 30 μέρη φορμόλης 
                     10 μέρη σαπούνι σε σκόνη 
                                 70 μέρη νερό 
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