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ΠΡΟΛΟΓΟΣΠΡΟΛΟΓΟΣ
Αυτός ο οδηγός συντάχθηκε ως μέρος του έργου DISARM 
«Διάδοση καινοτόμων λύσεων για τη διαχείριση της αντοχής 
στα αντιβιοτικά», που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 
2020 με κωδικό 817591.

Το έργο DISARM στοχεύει στη μείωση της αντοχής των 
βακτηρίων στα αντιβιοτικά εστιάζοντας στην πρόληψη 
ασθενειών και τη βελτίωση της υγεία των ζώων, μειώνοντας 
την ανάγκη χρήσης αντιβιοτικών. Το DISARM διαθέτει 
ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών που διατίθεται μέσω της 
ιστοσελίδας μας και του καναλιού στο YouTube. Έχουμε, 
επίσης, μια ζωντανή και ενημερωμένη κοινότητα μέσα στην 
ομάδα συζητήσεών μας στο Facebook (σας καλωσορίζουμε 
να συμμετάσχετε, απλά κάντε κλικ σε αυτόν τον σύνδεσμο 
και απαντήστε σε μερικές σύντομες ερωτήσεις για να 
αποκτήσετε πρόσβαση) και ευρύτερα κανάλια κοινωνικών 
δικτύων όπως: Twitter, Facebook, LinkedIn. Το DISARM 
προωθεί, επίσης, προσεγγίσεις από πολλαπλούς φορείς και 
ομάδες ατόμων (κτηνοτρόφοι, κτηνίατροι, διατροφολόγοι 
και άλλοι σύμβουλοι) που συνεργάζονται για τη βελτίωση της 
υγείας των ζώων και των επιδόσεων μίας εκμετάλλευσης. Αν 
θέλετε να μάθετε περισσότερα, ελέγξτε την εργαλειοθήκη 
μας για να ξεκινήσετε!

Αυτός ο οδηγός βασίστηκε στις πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου DISARM 
και δεν πρέπει να θεωρηθεί ως πλήρες βιβλίο αναφοράς. 
Παρέχει μια χρήσιμη επισκόπηση με συνδέσμους σε 
πρακτικά βίντεο, περιλήψεις, άρθρα, μαρτυρίες κ.λπ., για 
να διευκολύνει τις βέλτιστες πρακτικές. Δεν θα είναι όλες 
οι συστάσεις εφαρμόσιμες ή κατάλληλες για τη μονάδα σας, 
και τυχόν παρεμβάσεις θα πρέπει να συζητηθούν με τον 
κτηνίατρο ή τους συμβούλους σας.

Παρόλο που έχουν καταβληθεί όλες οι εύλογες προσπάθειες από τον συγγραφέα για να διασφαλιστεί η εγκυρότητα αυτού του Οδηγού Βέλτιστων Πρακτικών, η ομάδα έργου DISARM 
και ο χρηματοδοτικός οργανισμός δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημία που απορρέει από την εξάρτηση από αυτό το έγγραφο. Χρησιμοποιήστε αυτό το έγγραφο με 
δική σας ευθύνη και συμβουλευτείτε τον κτηνίατρο ή/και σύμβουλό σας για να διασφαλίσετε τις ενέργειες που επιθυμείτε να ακολουθήσετε ανάλογα με το αγρόκτημα σας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon 
2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 817591.

Αυτός ο οδηγός είναι ένας από τους 10 οδηγούς 
Ορθών Πρακτικών που έγιναν κατά τη διάρκεια του 
έργου DISARM. Όλοι αυτοί οι 10 οδηγοί έχουν ως 
στόχο να σας ενημερώσουν για ένα συγκεκριμένο 
θέμα, προκειμένου να μειωθεί η αντιμικροβιακή 
αντοχή στην κτηνοτροφία.

Μπορείτε να βρείτε τους άλλους οδηγούς ορθών 
πρακτικών DISARM εδώ.

Επισκεφτείτε το Website μας

Βρείτε μας στο Facebook

Ακολουθήστε μας στο Twitter

Δείτε μας στο YouTube

Ακολουθήστε μας στο Linkedln

Coordinated by Partners

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 
research and innovation programme under Grant Agreement No 817591Συντονισμός ΈργουΣυντονισμός Έργου ΣυνεργάτεςΣυνεργάτες
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https://disarmproject.eu/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.facebook.com/groups/242076006728832
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
https://disarmproject.eu/what-we-do/farm-health-toolbox/
https://disarmproject.eu/best-practice-guides/ 
https://disarmproject.eu/
https://www.facebook.com/ProjectDisarm/
https://twitter.com/ProjectDisarm/
https://www.youtube.com/channel/UC-Kj94o7lDSANhD7bSx13Sw
https://www.linkedin.com/company/disarm-project/
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Εκτροφή μοσχαριώνΕκτροφή μοσχαριών
Ο τρόπος με τον οποίο φροντίζουμε τα μοσχάρια στις μονάδες 
μπορεί να έχει σημαντικά και μακροχρόνια αποτελέσματα: 
όχι μόνο σε επίπεδο εκμετάλλευσης, αλλά σε ολόκληρο τον 
κλάδο, όπου ζητήματα όπως η καλή διαβίωση των ζώων, οι 
ασθένειες των ζώων και η ασφάλεια των τροφίμων μπορούν 
να έχουν σημαντικές συνέπειες. Ένας πρακτικός οδηγός για 
όλες τις πτυχές διαχείρισης μόσχων της εκτροφής υγιών 
μόσχων πρέπει να περιλαμβάνει συνεισφορές από ένα 
ευρύ φάσμα εμπειρογνωμόνων, συμπεριλαμβανομένων 
κτηνοτρόφων, επιστημόνων ζώων και κτηνιάτρων για τον 
εντοπισμό βέλτιστων πρακτικών στην εκτροφή μόσχων για 
τη διασφάλιση της υγείας και της ευζωίας τους.

Οι εκτροφείς λαμβάνουν καθημερινά αποφάσεις που 
μπορούν να επηρεάσουν την υγεία και την ευζωία των 
μοσχαριών τους. Για την απόκτηση υγιών ζώων σε συνθήκες 
πλήρους ευεξίας, τα μοσχάρια εκτρέφονται σε περιβάλλον 
με χαμηλή θερμική καταπόνηση.

Στην Ευρώπη, τα μοσχάρια ηλικίας 2-14 εβδομάδων 
διατηρούνται ως επί το πλείστον σε ατομικά κελιά που 
επιτρέπουν την επικοινωνία μεταξύ των μόσχων και τα οποία 
είναι τοποθετημένα έξω. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, περίπου 
το 68% των μονάδων χρησιμοποιούν μεμονωμένα κελιά και 
στον Καναδά χρησιμοποιούνται στο 88%.

8-12 ημέρες πριν τον τοκετό, η αγελάδα μεταφέρεται 
στο μαιευτήριο, στη συνέχεια γίνεται αυστηρή υγιεινή του 
σώματος για την προετοιμασία του τοκετού και παρέχεται 
ειδική διατροφή.

Αμέσως μετά τη γέννηση:
καθαρίζεται και τρίβεται με τραχύ υφασμάτινο υλικό με 
ενεργητικές κινήσεις στην επιφάνεια του δέρματος για 
να ενεργοποιηθεί η περιφερειακή κυκλοφορία όπως θα 
έκανε μια μητέρα αγελάδα γλείφοντας το μοσχάρι.
ο ομφάλιος λώρος καθαρίζεται με βάμμα ιωδίου.
δίνεται προσοχή στην αναπνοή και τη δραστηριότητα των 
μοσχαριών.

Ο τρόπος με τον οποίο έγινε ο τοκετός έχει σημαντικό 
αντίκτυπο στη βιωσιμότητα των μοσχαριών, γιατί τον πρώτο 
μήνα της ζωής το ποσοστό θνησιμότητας σε περιπτώσεις 
δυστοκίας είναι υψηλό και αυτό μπορεί να επηρεάσει 
περίπου το 20-25% των μοσχαριών. Μετά από αργό/δύσκολο 
τοκετό, το 1-5% των μοσχαριών αναπτύσσει πνευμονικές και 
πεπτικές διαταραχές και οι παρεμβάσεις των κτηνοτρόφων 
και η κτηνιατρική φροντίδα σε περίπτωση βαρέων τοκετών 
μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις απώλειες.

Το μοσχάρι πρέπει να καταναλώσει πρωτόγαλα το 
συντομότερο δυνατό (μέσα σε μερικές ώρες), προκειμένου 
να επωφεληθεί από την παθητική ανοσία που μεταδίδεται 
μέσω του πρωτογάλακτος από την αγελάδα στο μοσχάρι. 
Διαχειριστικές διαδικασίες μπορούν να βοηθήσουν στην 
πρόσληψη του πρωτογάλακτος και ο εμβολισμός της 
μητέρας μπορεί να βελτιώσει τη ζωτικότητα του μοσχαριού. 

ΕΙΣΑΓΩΓΉΕΙΣΑΓΩΓΉ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΠΙΤΕΥΞΉ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΉΝ ΕΠΙΤΕΥΞΉ 
ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΉΣ ΕΚΤΡΟΦΉΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΉΣ ΕΚΤΡΟΦΉΣ 

ΝΕΑΡΩΝ ΖΩΩΝΝΕΑΡΩΝ ΖΩΩΝ

Η εκτροφή νεαρών ζώων περιλαμβάνει τη διατροφή, 
τη στέγαση και τη φροντίδα κατά τις πρώτες ημέρες, 
εβδομάδες ή μήνες της ζωής τους. Στα βοοειδή, τα πρόβατα 
και τους χοίρους αυτό επικεντρώνεται κυρίως στην περίοδο 
του θηλασμού, από τη γέννηση έως τον απογαλακτισμό. Η 
νεογνική περίοδος είναι ένα πολύ σημαντικό στάδιο. Τα ζώα 
είναι πολύ ευαίσθητα και ευάλωτα σε ασθένειες, στρες και 
περιβαλλοντικές προκλήσεις, επομένως απαιτούν ιδιαίτερη 
προσοχή και φροντίδα. Οι πρώιμες εμπειρίες της ζωής των 
ζώων μπορούν επίσης να έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 
υγεία και την απόδοσή τους στη μετέπειτα ζωή τους.

Η ανάπτυξη του εμβρύου επηρεάζει, επίσης, την απόδοση 
των νεαρών ζώων, αλλά αυτό δεν καλύπτεται σε αυτόν 
τον Οδηγό Βέλτιστων Πρακτικών. Εδώ εστιάζονται οι 
στρατηγικές διαχείρισης για νεαρά ζώα μετά τη γέννησή 
τους.

Γιατί είναι τόσο σημαντική η πρώιμη ζωή;

Στη φάση του πρωτογάλακτος, τα μοσχάρια διατηρούνται 
στο μαιευτήριο σε κελί χωριστά από την αγελάδα ή μαζί σε 
κελί τοκετού και μετά από μια εβδομάδα μεταφέρονται σε 
μεμονωμένες εγκαταστάσεις έξω ή σε κελιά μέσα, ανάλογα 
με το σύστημα εκτροφής.

Παθογόνοι οργανισμοί
Μικροβίωμα  του 
περιβάλλοντος
Αλλαγή συστήματος 
διατροφής
Συνθήκες στέγασης

Δυσκολίες τοκετού
Αλλαγές συστήματος 
αναπνοής
Απουσία αντισωμάτων
Κλιματικοί παράγοντες

Παράγοντες Κινδύνου στη Νεογνική Φάση

Πτηνοτροφία

Εκτροφή μοσχαριών χωρίς αντιβιοτικά

Η πρώιμη φάση αντιπροσωπεύει μια βασική περίοδο 
στην εκτροφή και απαιτεί ειδική τεχνική και υγειονομική 
διαχείριση για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας της 
παραγωγής και της ευημερίας των πτηνών. Σε πειραματική 
μελέτη που διεξήχθη, ελήφθησαν δείγματα 30 σμηνών Label 
Rouge.

Συλλέχθηκαν δεδομένα για το περιβάλλον, τη σίτιση, 
το νερό, τη διαχείριση καθαρισμού και απολύμανσης, την 
παρακολούθηση του σωματικού βάρους και της κατάστασης 
του σώματος και στάλθηκε, επίσης, ένα ερωτηματολόγιο 
στον κτηνοτρόφο για την καταγραφή των πρακτικών 
του. Οι επιλεγμένες μεταβλητές ενδιαφέροντος ήταν: 
βάρος, ομοιογένεια της παρτίδας/ομάδας, ποσοστό 
ποδοδερματίτιδας, θνησιμότητα και βαθμολογία ευημερίας 
στις 15 ημέρες.

Από τη μελέτη διαπιστώθηκε ότι η προέλευση των νεοσσών 
είχε σημαντικό αντίκτυπο στο βάρος, την ομοιογένεια της 
παρτίδας και τη θνησιμότητα στις 15 ημέρες. Η πρόσβαση 
σε συγκεκριμένο εξοπλισμό σίτισης φαίνεται, επίσης, να 
επηρεάζει το βάρος, την ομοιογένεια και τον ρυθμό της 
ποδοδερματίτιδας στο τέλος της εναρκτήριας φάσης.

Αυτό το ποσοστό επηρεάζεται επίσης από την ποιότητα 
των νεογνών στην εκτροφή. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις πρώιμες μετα-εκκολαπτικές συνθήκες 
εκτροφής ορνίθων που επηρεάζουν τη χρήση αντιβιοτικών 
και τη θνησιμότητα τις πρώτες 10 ημέρες μπορείτε να 
διαβάσετε εδώ.

Μια μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι κατά μέσο όρο, 
το 14,5% των ζωντανών γεννημένων γαλακτοπαραγωγών 
μοσχαριών αποτυγχάνουν να φτάσουν στον πρώτο θηλασμό, 
λόγω πνευμονίας, τη μεγαλύτερη γνωστή αιτία θνησιμότητας 
σε μόσχους ηλικίας 1 έως 6 μηνών.

Μια άλλη μελέτη στο Ηνωμένο Βασίλειο που εξέτασε 
τους πνεύμονες των μοσχαριών κατά τη σφαγή έδειξε 
ότι οι μόσχοι με υγιείς πνεύμονες κέρδιζαν 72 g/ημέρα 
περισσότερο από εκείνους με μέτρια πνευμονική βλάβη και 
202 g/ημέρα περισσότερο από εκείνους με σοβαρή βλάβη. 
Η βάση της απόδοσης κάθε μοσχαριού στη διάρκεια της 
ζωής ξεκινά από τη γέννηση.

Οι πρώτοι δύο μήνες έχουν ιδιαίτερη σημασία. Έχει γίνει 
μια άμεση σύνδεση μεταξύ των ρυθμών ανάπτυξης των 
μοσχαριών κατά τους πρώτους μήνες της ζωής και της ηλικίας 
κατά τον πρώτο τοκετό, της παραγωγής γάλακτος πρώτης 
και δεύτερης γαλακτικής περιόδου και της μακροζωίας τους.

Εάν ένα νεαρό εκτρεφόμενο μοσχάρι δεν μεγαλώσει 
αποτελεσματικά τους πρώτους μήνες, μπορεί να είναι πολύ 
αργά για να «προφθάσει τα άλλα αργότερα». Επομένως, 
η προσεκτική, προληπτική διαχείριση του εκτρεφόμενου 
μόσχου είναι κρίσιμη για τη μεγιστοποίηση της μελλοντικής 
παραγωγικότητας.

https://www.dairyaustralia.com.au/resource-repository/2020/07/09/rearing-healthy-calves-manual--second-edition
https://actavetscand.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13028-019-0442-8
http://journees3r.fr/spip.php?article4943
http://journees3r.fr/spip.php?article4943
https://www.itavi.asso.fr/content/le-demarrage-en-production-de-poulets-de-chair-label-rouge
https://www.itavi.asso.fr/content/le-demarrage-en-production-de-poulets-de-chair-label-rouge
https://www.itavi.asso.fr/content/le-demarrage-des-poulets-de-chair-jeuneaviplus
https://www.zoetis.co.uk/_locale-assets/pdf/rispoval-dairy-calves-leaflet-clean.pdf
https://www.zoetis.co.uk/_locale-assets/pdf/rispoval-dairy-calves-leaflet-clean.pdf
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Οι ποσοτικές δράσεις στοχεύουν στην αύξηση του 
αριθμού των μοσχαριών με:

χρήση για αναπαραγωγή όλων των ενδεδειγμένων 
αγελάδων και μοσχίδων
μείωση του διαστήματος τοκετού.
αποφυγή των αποβολών με την εξάλειψη των αιτίων 
(λοίμωξη, διατροφή, τραύμα).
μείωση της θνησιμότητας μόσχων μέσω της βοήθειας στον 
τοκετό, των μέτρων υγιεινής και της παροχής κατάλληλου 
μικροκλίματος.
Αντικατοπτρίζεται από τον ρυθμό απογαλακτισμού 

του συνολικού αριθμού των γεννηθέντων μόσχων και τον 
ρυθμό του πρώτου τοκετού του αριθμού των θηλυκών που 
γεννήθηκαν.

Οι ποιοτικές δράσεις στοχεύουν στην επίτευξη μιας 
καλύτερης μελλοντικής γενιάς από την τρέχουσα, ως εξής:

εξασφάλιση υψηλότερου γενετικού δυναμικού από τη μια 
γενιά στην άλλη.
εξασφάλιση βέλτιστων συνθηκών για την εκτροφή 
και ανάπτυξη των νεαρών ζώων ώστε να μπορούν να 
εκπτύξουν τις παραγωγικές τους δυνατότητες.
Το ποιοτικό μέρος της εκτροφής νεαρών ζώων 

αντικατοπτρίζεται στον ρυθμό μετάβασης στο ενήλικο 
κοπάδι.

Οι οικονομικές δράσεις στοχεύουν στην αύξηση της 
οικονομικής απόδοσης της γαλακτοκομίας ως εξής:

βελτιστοποίηση του μέσου ημερήσιου ρυθμού ανάπτυξης 
των μόσχων.
μείωση του πάγιου κόστους.
αυξημένη παραγωγικότητα εργασίας.

Εκτροφή χοιριδίων χωρίς αντιβιοτικά

Εκτροφή πτηνών χωρίς αντιβιοτικά

Ο κύριος στόχος είναι να μειωθεί ο κίνδυνος επαφής με 
παθογόνα που θα απαιτούσαν τη χρήση αντιβιοτικών, όπως 
παθογόνα που προκαλούν διάρροια στα χοιρίδια. Η διάρροια 
στα χοιρίδια μπορεί να προκληθεί από διάφορους παθογόνους 
παράγοντες, όπως Campylobacter spp., Clostridium 
perfringens, Escherichia coli, Salmonella spp., ροταϊός ομάδας 
Α (RV-A), κοροναϊοί (ιός μεταδοτικής γαστρεντερίτιδας-TGEV· 
ιός επιδημίας χοίρων-PEDVa), καθώς και από νηματώδη και 
πρωτόζωα παράσιτα, δείτε εδώ.

Μια άλλη μελέτη δείχνει ότι το E. coli, το C. perfringens 
τύπου Α, ο ροταϊός και το C. difficile είναι εντερικά παθογόνα 
που προκαλούν σημαντικά προβλήματα στους χοίρους και 
απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να κατανοηθούν οι λόγοι 
των περιπτώσεων που δεν διαγιγνώσκονται. Η χρήση 
εναλλακτικών υποπροϊόντων ή συστατικών, με λειτουργικές 
ιδιότητες φέρνει την ευκαιρία να βελτιωθεί η υγεία των 
χοίρων και έτσι να μειωθεί η θεραπεία. Δείτε εδώ, εδώ και 
εδώ.

Οι γενικοί στόχοι στην εκτροφή χοιριδίων είναι:
εξασφάλιση κατάλληλου ημερήσιου ρυθμού ανάπτυξης.
αξιοποίηση των υπαρχόντων πόρων και των 
περιβαλλοντικών συνθηκών.
υιοθέτηση τεχνολογικών λύσεων με χαμηλή κατανάλωση 
υλικών, ενέργειας και εργασίας.
μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας της εργασίας και 
του ποσοστού απόδοσης.
διέγερση της φυσικής άμυνας του ξενιστή μέσω της 
χρήσης ουσιών ικανών να ρυθμίζουν τις λειτουργίες 
του ανοσοποιητικού (π.χ. αποξηραμένο ζωικό πλάσμα, 
παράγωγα ζύμης).

Παρά τις προσπάθειες υγιεινής, τεχνικής και ανοσολογικής 
πρόληψης τα τελευταία χρόνια, τα εντεροπαθογόνα 
εξακολουθούν να είναι κοινά σε ορισμένες ευρωπαϊκές 
μονάδες παραγωγής χοιριδίων.

Η χρήση φυτικών εκχυλισμάτων στις ζωοτροφές πτηνών 
είναι μια πολλά υποσχόμενη προσέγγιση για την ενίσχυση 
της φυσικής άμυνας των ζώων. Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση 
περιορίζεται από την έλλειψη ισχυρών αναφορών και 
μεθοδολογικών βάσεων. Μια βιβλιογραφική μελέτη 
βοήθησε στον εντοπισμό 4 φυτικών εκχυλισμάτων: 

ΓΙΑΤΙ Ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΙ Ή ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΟΥ 
ΠΡΩΤΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΙΝΑΙ  ΠΡΩΤΟΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΙΝΑΙ  

ΤΟΣΟ ΣΉΜΑΝΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΟ ΤΟΣΟ ΣΉΜΑΝΤΙΚΉ ΓΙΑ ΤΟ 
ΝΕΟΓΕΝΝΉΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙ;ΝΕΟΓΕΝΝΉΤΟ ΜΟΣΧΑΡΙ;

Η περίοδος του πρωτογάλακτος, ή οι τρεις πρώτες ημέρες 
μετά τον τοκετό, είναι μια σημαντική περίοδος μεταφοράς της 
παθητικής ανοσίας από την αγελάδα στο μοσχάρι. Ελλείψει 
πρωτογάλακτος, η ευαισθησία των μόσχων σε λοιμώξεις 
θα αυξηθεί σημαντικά επειδή γεννιούνται με ανεπαρκείς 
ανοσοσφαιρίνες (Godden, 2008). Η ανώριμη ανοσολογική 
κατάσταση των μόσχων κατά τη γέννηση οφείλεται στην 
αδυναμία των ανοσοσφαιρινών να μεταφερθούν μέσω του 
τοιχώματος του πλακούντα στο έμβρυο.

Τυχόν ασθένειες των μοσχαριών μπορούν να προληφθούν 
με την παθητική μεταφορά μεγάλης ποσότητας 
ανοσοσφαιρινών του πρωτογάλακτος τις πρώτες ώρες της 
ζωής. Οι Furman-Fratczak et al. (2011) κατέγραψαν τα 
χαμηλότερα επίπεδα νοσηρότητας σε μόσχους με επίπεδα 
γ-σφαιρίνης ορού >10 g/L στις 30 έως 60 ώρες. Επιπλέον, 
οι μοσχίδες μεγάλωσαν καλύτερα και έφτασαν νωρίτερα στο 
βέλτιστο βάρος για την πρώτη γονιμοποίηση.

Διάφοροι παράγοντες εμπλέκονται στην ανάπτυξη 
ισχυρής ανοσίας και αποτελεσματικής προστασίας από 
νεογνικές ασθένειες. Οι Novo et al. (2017) ανέφεραν ότι 
τα μοσχάρια που έλαβαν φρέσκο πρωτόγαλα από τις δικές 
τους μητέρες είχαν καλύτερη ανάπτυξη, ενώ τα μοσχάρια 
που έλαβαν κατεψυγμένο πρωτόγαλα από δότες είχαν πιο 
ωχρούς βλεννογόνους και αναιμία. Επίσης, η ανεπαρκής 
απορρόφηση των ανοσοσφαιρινών του πρωτογάλακτος τις 
πρώτες ώρες της ζωής του μοσχαριού έχει ως αποτέλεσμα 
την κακή μεταφορά της παθητικής ανοσίας, οδηγώντας 
σε αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας και μειωμένη υγεία 
και μακροζωία. Οι Morin et al. (2021) διαπίστωσαν ότι 
οι πιθανότητες επαρκούς μεταφοράς παθητικής ανοσίας 
(μοσχαριών σε μικρά κοπάδια) επηρεάστηκαν από την 
ποσότητα του πρωτογάλακτος στο πρώτο γεύμα (2,6 φορές 

Astragalus, Echinacea, Ginseng και Melissa. Τα Astragalus, 
Echinacea, Ginseng και Melissa είχαν ελάχιστα ή καθόλου 
κυτταροτοξικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα από 
πειράματα με Melissa και Ginseng δείχνουν ότι αυτά μπορεί 
να έχουν ανοσοδιεγερτικές δραστηριότητες. Τα εκχυλίσματα 
Melissa και Ginseng φαίνεται να είναι μη κυτταροτοξικά, 
ικανά να διεγείρουν τη φυσική άμυνα των πτηνών.

Σε ένα πλαίσιο περιορισμού των αντιβιοτικών, η 
πρόληψη της κολοβακίλωσης σε κοτόπουλα θα πρέπει να 
μεγιστοποιηθεί. Αυτή η ασθένεια αντιμετωπίζεται συνήθως 
με αντιβιοτικά. Τα κύρια κίνητρα για την πρόληψη της 
κολοβακίλωσης των πτηνών ήταν η επιθυμία να βελτιωθεί 
το εισόδημα των εκμεταλλεύσεων και να μειωθεί η χρήση 
αντιβιοτικών. Η στατιστική ανάλυση έδειξε πέντε προφίλ 
κτηνοτρόφων. Οι συμβουλές θα πρέπει να προσαρμόζονται 
σύμφωνα με αυτά τα προφίλ: «έμπειροι κτηνοτρόφοι με λίγα 
κίνητρα», «νέοι και ανεξάρτητοι κτηνοτρόφοι», «κτηνοτρόφοι 
με άλλες προτεραιότητες», «δραστήριοι κτηνοτρόφοι» και 
«κτηνοτρόφοι που αναλαμβάνουν κινδύνους».

Η χρήση αντιμικροβιακών είναι η πιο κοινή αιτία για την 
εξάπλωση της μικροβιακής αντοχής, ωστόσο η μείωση της 
χρήσης αντιβιοτικών μόνο δεν αρκεί για την αναστροφή της 
αντίστασης. Η μείωση της χρήσης αντιμικροβιακών πρέπει 
να συνδυαστεί με εναλλακτικές προσεγγίσεις που στοχεύουν 
στην απώλεια των γονιδίων αντοχής, προκειμένου να 
επιβραδυνθεί η εξάπλωση της αντοχής.

Ακόμη και με καλή διαχείριση, οι βακτηριακές λοιμώξεις 
που προέρχονται από την ανισορροπία της μικροχλωρίδας 
του εντέρου μπορούν να προκαλέσουν απώλειες 
παραγωγής. Οι προληπτικές διατροφικές στρατηγικές που 
υποστηρίζουν την ομαλή λειτουργία του εντέρου μπορούν 
να προσφέρουν μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική 
λύση στην εφαρμογή αντιβιοτικών. Τα οργανικά οξέα και τα 
φυτοβιοτικά πρόσθετα ζωοτροφών έχουν γίνει αποδεκτά ως 
αποτελεσματικό εργαλείο για την πρόληψη και τον έλεγχο 
του πολλαπλασιασμού ασθενειών στα πτηνά.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437690/pdf/13028_2017_Article_299.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3788656/pdf/cjvr_10_254.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3788656/pdf/cjvr_10_254.pdf
https://www.mdpi.com/2076-2615/10/2/242
https://jasbsci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40104-015-0042-z
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731118000873?via%3Dihub
https://www.researchgate.net/publication/221972346_Natural_alternatives_to_in-feed_antibiotics_in_pig_production_Can_immunomodulators_play_a_role
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0450.2001.00431.x
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1439-0450.2001.00431.x
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022030211005819
https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2017.01.025
https://doi.org/10.3168/jds.2020-19476
https://hal.inrae.fr/hal-02734430
https://www.itavi.asso.fr/content/freins-et-motivations-des-eleveurs-de-poulets-mettre-en-place-des-mesures-preventives-contre
https://www.itavi.asso.fr/content/freins-et-motivations-des-eleveurs-de-poulets-mettre-en-place-des-mesures-preventives-contre
https://journals.asm.org/doi/10.1128/aac.00380-19?permanently=true
https://journals.asm.org/doi/10.1128/aac.00380-19?permanently=true
https://www.biomin.net/science-hub/a-profitable-preventive-approach-to-gut-health-in-layers/
https://www.biomin.net/science-hub/a-profitable-preventive-approach-to-gut-health-in-layers/
https://www.biomin.net/science-hub/a-profitable-preventive-approach-to-gut-health-in-layers/
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υψηλότερη σε μόσχους που έλαβαν ≥2,5 L πρωτόγαλα), από 
το βαθμό διάθλασης του πρωτογάλακτος σε Brix (2,9 φορές 
υψηλότερο σε μόσχους που έλαβαν ≥24,5% πρωτόγαλα 
Brix) και από τη χρονική περίοδο που τα μοσχάρια έλαβαν 
πρωτόγαλα μετά τη γέννηση (1,6 φορές υψηλότερη σε 
μόσχους που έλαβαν πρωτόγαλα).

Το πρωτόγαλα περιέχει θρεπτικά συστατικά, 
αντιμικροβιακούς και αυξητικούς παράγοντες, αλλά 
και πολύτιμη μικροχλωρίδα. Με αυτόν τον τρόπο, μια 
επαρκής παροχή πρωτογάλακτος βελτιώνει τη μελλοντική 
παραγωγικότητα του ζώου επειδή έχει θετική επίδραση στην 
εγκατάσταση και ανάπτυξη της μικροχλωρίδας του εντέρου. 
Η φυσική προβιοτική μικροχλωρίδα (π.χ. Bifidobacterium 
και Lactobacillus) του πρωτογάλακτος μείωσε τον αποικισμό 
με E coli και μείωσε τη συχνότητα/σοβαρότητα της 
νεογνικής διάρροιας από μόσχους όταν τα μοσχάρια έλαβαν 
πρωτόγαλα αμέσως μετά τη γέννηση (De Dea Lindner et al., 
2011; Malmuthuge; et al., 2015). 

Οι μόσχοι έχουν επαρκή συγκέντρωση IgG ορού 1 ή 2 
ημέρες μετά τη γέννηση αυξάνοντας τον μετέπειτα μέσο 
ημερήσιο ρυθμό ανάπτυξης μέχρι τον απογαλακτισμό, με 
αποτέλεσμα τη μείωση της ηλικίας κατά τον πρώτο τοκετό 
με σημαντική μείωση του κόστους των προγραμμάτων 
αντικατάστασης. Μειωμένα ποσοστά αποβολών και 
αυξημένη αποτελεσματικότητα θηλασμού αναφέρθηκαν 
από τους Faber et al. (2005) όταν τα μοσχάρια έλαβαν 
4 L πρωτογάλακτος. Το κόστος εκτροφής μόσχων 
αντικατάστασης μειώθηκε σημαντικά όταν το ποσοστό 
αφαίρεσης ήταν χαμηλό (Tozer and Heinrichs, 2001).

Οι DeNise et al. (1989) μελέτησαν τις επιδράσεις της 
παθητικής ανοσίας στη μελλοντική παραγωγή σε μοσχίδες 
και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι ανοσοσφαιρίνες 
του πρωτογάλακτος μπορεί να είναι δείκτης επακόλουθης 
ανάπτυξης και παραγωγής, δηλαδή μεγαλύτερη παραγωγή 
γάλακτος και περιεκτικότητα σε λιπαρά.

Η ZLTO έχει αναπτύξει ένα πρωτόκολλο διαχείρισης 
πρωτογάλακτος:

Αρμέγετε την αγελάδα αμέσως μετά τη γέννηση. Το πρώτο 
πρωτόγαλα είναι καλύτερης ποιότητας.
Μετρήστε την ποιότητα του πρωτογάλακτος για 
να προσδιορίσετε την ποσότητα των αντισωμάτων 
χρησιμοποιώντας ένα colostrometer/ διαθλασίμετρο. 
Απορρίψτε το πρωτόγαλα ποιότητας <50 g/L
Βεβαιωθείτε ότι το πρωτόγαλα και ο εξοπλισμός 
διατροφής είναι καθαρά. Οι ρύποι περιέχουν βακτήρια 
και θα μειώσουν την επίδραση των αντισωμάτων στο 
πρωτόγαλα.
Εντός 1 ώρας μετά τη γέννηση, δώστε στο μοσχάρι 4 
λίτρα (10% του σωματικού βάρους εάν είναι γνωστό) 
πρωτόγαλα περίπου 40 βαθμών Κελσίου. Όσο πιο 
γρήγορα χορηγείται το πρωτόγαλα μετά τη γέννηση, τόσο 
περισσότερα αντισώματα μπορεί να απορροφήσει ο 
μόσχος μέσω του εντέρου του.
Κατά προτίμηση χρησιμοποιήστε θηλή κατά τη χορήγηση 
πρωτογάλακτος. Αυτό παρέχει ένα αντανακλαστικό 
θηλασμού που διεγείρει την εντερική λειτουργία.
Καταψύξτε το υπόλοιπο πρωτόγαλα για αποθέματα 
σε σταθερή θερμοκρασία -18 βαθμών. Σημάνετε το 
πρωτόγαλα με τον αριθμό ενωτίου της μητέρας και την 
ημερομηνία και απορρίψτε το πρωτόγαλα από τις θετικές 
σε Johnes αγελάδες.

Το δεύτερο άρμεγμα για πρωτόγαλα θα πρέπει να γίνει 12 
έως 18 ώρες μετά τη γέννηση για να διασφαλιστεί ότι το 
μοσχάρι έχει απορροφήσει αρκετά αντισώματα.
Συζητήστε το πρωτόκολλο του πρωτογάλακτος με τον 
σύμβουλο του ZLTO ή τον κτηνίατρό σας.

ΠΟΣΟ ΣΉΜΑΝΤΙΚΉ  ΠΟΣΟ ΣΉΜΑΝΤΙΚΉ  
ΕΙΝΑΙ Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΉ ΤΟΥ 

ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΣΧΩΝ;ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΟΣΧΩΝ;

Πολύ πρώιμος απογαλακτισμός μόσχων 
αντικατάστασης 

Ο πολύ πρώιμος απογαλακτισμός γίνεται σε ηλικία 3-5 
εβδομάδων. Από την ηλικία αυτή, τα μοσχάρια τρέφονται με 
υποκατάστατα γάλακτος και με χορτονομή. Εάν αναπτυχθεί η 
μεγάλη κοιλία των μόσχων, ο πολύ πρώιμος απογαλακτισμός 
μπορεί να έχει καλά αποτελέσματα. Συνηθίζοντας το 
μοσχάρι στην κατανάλωση συμπυκνωμένων ζωοτροφων και 
νερού, η μεγάλη κοιλία αναπτύσσεται, επίσης, με τη βοήθεια 
πτητικών λιπαρών οξέων.

Για την επιτάχυνση της κατανάλωσης στερεής τροφής, 
τα μοσχάρια λαμβάνουν στερεά τροφή από τη δεύτερη 
ημέρα της ζωής τους. Η βασική προϋπόθεση για τον επιτυχή 
απογαλακτισμό είναι ο μόσχος να καταναλώνει τουλάχιστον 
1,5-2 κιλά τροφής την ημέρα για τουλάχιστον 3 συνεχόμενες 
ημέρες.

Εάν τα μοσχάρια δεν καταναλώνουν από μόνα τους 
συμπυκνωμένη τροφή, είναι απαραίτητο να τα ταΐζετε 
με το χέρι ή να τα ενθαρρύνετε να τρώνε στερεά τροφή, 
τοποθετώντας μια ποσότητα συμπυκνώματος στον πάτο του 
κουβά αμέσως μετά το τάισμα με γάλα.

https://www.researchgate.net/publication/268377034_Recovery_and_Identification_of_Bovine_Colostrum_Microflora_Using_Traditional_and_Molecular_Approaches
https://www.researchgate.net/publication/268377034_Recovery_and_Identification_of_Bovine_Colostrum_Microflora_Using_Traditional_and_Molecular_Approaches
https://doi.org/10.3168/jds.2015-9607
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.1076.8808&rep=rep1&type=pdf
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(01)74623-1/pdf
https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(89)79140-2/pdf
https://www.youtube.com/watch?v=xlwf13hhbRQ&ab_channel=DISARMProject
https://www.youtube.com/watch?v=xlwf13hhbRQ&ab_channel=DISARMProject
https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-protocol-for-calves/
https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-protocol-for-calves/
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Το πεπτικό σύστημα των μοσχαριών δεν είναι πλήρες 
και επαρκώς ανεπτυγμένο στην ηλικία των 3 εβδομάδων, 
επομένως συνιστάται η ελάχιστη ηλικία απογαλακτισμού 
να είναι 4 εβδομάδες. Η κατανάλωση σύνθετων ζωοτροφών 
αυξάνεται γρήγορα μετά τον απογαλακτισμό.

Πρώιμος απογαλακτισμός μόσχων

Όψιμος απογαλακτισμός μόσχων

Συστάσεις

Ο πρώιμος απογαλακτισμός γίνεται σε ηλικία 40 - 120 
ημερών και εφαρμόζεται σε νεαρά ζώα που διατρέφονται 
εντατικά με υποκατάστατα γάλακτος και συμπυκνωμένη 
τροφή. Είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο σύστημα σε 
γαλακτοπαραγωγές εκμεταλλεύσεις.

Ο καθορισμός του βέλτιστου χρόνου απογαλακτισμού για 
τα μοσχάρια καθορίζεται από το σωματικό βάρος και την 
ηλικία. Επί του παρόντος, ο χρόνος απογαλακτισμού των 
μόσχων καθορίζεται από την κατανάλωση ζωοτροφών. Η 
πρώιμη κατανάλωση συμπυκνωμένων ζωοτροφών επιτρέπει 
την ταχεία αύξηση της εκούσιας κατανάλωσης και συνεπώς τη 
μείωση της ηλικίας της βέλτιστης στιγμής απογαλακτισμού. 
Για την υιοθέτηση αυτής της μεθόδου πάχυνσης, το μοσχάρι 
πρέπει να καταναλώνει τουλάχιστον 500–700 g τροφής την 
ημέρα. Όσο νωρίτερα ξεκινήσει η κατανάλωση, τόσο πιο 
γρήγορος είναι ο χρόνος απογαλακτισμού.

Ο πρώιμος απογαλακτισμός των μόσχων φέρνει μια 
σειρά από οικονομικά και τεχνολογικά πλεονεκτήματα, 
ως εξής:

μειώνει το κόστος της διατροφής των μοσχαριών με 
γάλα.
αυξάνει την οικονομική αποδοτικότητα της 
εκμετάλλευσης, αυξάνοντας την ποσότητα γάλακτος 
που προορίζεται για μεταποίηση.
η πρώιμη κατανάλωση ζωοτροφών, ευνοεί την 
ανάπτυξη της μεγάλης κοιλίας και την εκούσια 
κατανάλωση ζωοτροφών, με θετική επίδραση στη 
μελλοντική παραγωγική ζωή.

Γίνεται σε ηλικία 4-5 μηνών για τα γαλακτοπαραγωγά 
μοσχάρια και στους 7-8 μήνες για τις φυλές κρέατος. 
Κατά τον απογαλακτισμό το μοσχάρι πρέπει να μπορεί να 
καταναλώσει 1 κιλό συμπυκνωμένων ζωοτροφών και 2,5 
κιλά σανό.

Προετοιμασία μοσχίδων για αναπαραγωγή

Τεχνικές ενέργειες

Ή σημασία του πρωτογάλακτος στα χοιρίδια

Ο απογαλακτισμός πρέπει να γίνεται σταδιακά, σε 7-10 
ημέρες, για να μειώνεται το στρες.
Στην περίπτωση του τεχνητού θηλασμού, ο 
απογαλακτισμός επιτυγχάνεται με τη μείωση της 
ποσότητας του γάλακτος που χορηγείται καθημερινά, ενώ 
αυξάνεται το συμπλήρωμα ξηράς τροφής.
Στην περίπτωση του φυσικού θηλασμού, ο απογαλακτισμός 
γίνεται με σταδιακή μείωση της ποσότητας του γάλακτος 
που δίνεται.
Περιορίζοντας την ποσότητα γάλακτος ή υποκατάστατου 
καθημερινά και εισάγοντας μια συμπυκνωμένη τροφή 
και συμπλήρωμα σανού στο σιτηρέσιο, το μοσχάρι 
ενθαρρύνεται να καταναλώνει αυτές τις τροφές από πολύ 
νεαρή ηλικία, οδηγώντας σε πιο επιταχυνόμενη ανάπτυξη 
του πεπτικού συστήματος.
Ανεξάρτητα από την ηλικία που γίνεται ο απογαλακτισμός, 
για να μειωθεί ή ακόμη και να αποφευχθεί το συγκεκριμένο 
άγχος, συνιστάται η διατήρηση των μοσχαριών στα ίδια 
κελιά, όπου στεγάζονταν κατά την περίοδο του θηλασμού, 
άλλες 5-6 ημέρες μετά τη διακοπή της χορήγησης του 
γάλακτος.

Ο όρος καθορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια:
σεξουαλική ωριμότητα: αντιπροσωπεύει τη στιγμή που 
το σώμα γίνεται ικανό να αναπαραχθεί. Στις μοσχίδες, η 
ηλικία είναι στους 15 μήνες.
σωματικό βάρος: όταν τα μοσχάρια φτάσουν το 70-75% 
του βάρους του ενήλικα, αντίστοιχα πάνω από 400 κιλά.
ηλικία: υπολογίζεται η πρωιμότητα της φυλής. Οι 
μοσχίδες εισάγονται γενικά σε ηλικία 16-20 μηνών για 
αναπαραγωγή.
ανάπτυξη σώματος: οι μοσχίδες στην πρώτη οχεία/Τ.Σ. 
επιτυγχάνουν το 90-95% του ύψους του ενήλικα, το 85-
90% του μήκους και το 80-85% του πλάτους.

Για να επιτευχθεί καλή αναπαραγωγική ικανότητα, τα νεαρά 
θηλυκά πρέπει να διατηρούνται σε ομάδες:

Ομάδα προετοιμασίας γονιμοποίησης: 14–16 μηνών.
Ομάδα για γονιμοποίηση: ελάχιστη ηλικία 15 μηνών, 
αυτή η ομάδα πρέπει να παρακολουθείται στενά για 
γονιμοποίηση.
Ομάδα γονιμοποιημένων μοσχίδων που πρέπει να 
παρακολουθούνται για 2 μήνες το πολύ για να διαπιστωθεί 
εάν έχουν επιστροφές.
Ομάδα μοσχίδων που διαγνώστηκαν έγκυες.

ΠΟΣΟ ΣΉΜΑΝΤΙΚΟΣ  ΠΟΣΟ ΣΉΜΑΝΤΙΚΟΣ  
ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΣ  ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΣ  

ΤΩΝ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ;ΤΩΝ ΧΟΙΡΙΔΙΩΝ;
Σε μεγάλες μονάδες, μικρότερα χοιρίδια διανέμονται σε 
θηλάζουσες χοιρομητέρες (οι οποίες γεννούν την ίδια 
μέρα και τα χοιρίδια είναι λιγότερα από τον αριθμό των 
λειτουργικών θηλών).

Αν δεν υπάρχουν χοιρομητέρες-τροφοί με παραπλήσια 
ημερομηνία τοκετού, τα χοιρίδια μπορούν να μεταφερθούν 
σε αυτές μετά την περίοδο λήψης πρωτογάλακτος. 
Μετά τη γέννηση, ο θερμορυθμιστικός μηχανισμός των 
χοιριδίων εγκαθίσταται μετά από 48 ώρες. Σε αυτό μπορούν 
να προστεθούν οι ελλιπείς συνθήκες μικροκλίματος, 
επομένως μαζί προκαλούν υπογλυκαιμία στα χοιρίδια. 
Αυτό εκδηλώνεται με απώλεια όρεξης, μυϊκό τρόμο, γενική 
αδυναμία και μη ασφαλείς κινήσεις. Εξαιτίας αυτού, τα 
χοιρίδια δεν μπορούν πλέον να θηλάσουν και παραμένουν 
στον χώρο ανάπαυσης. Η πρόληψη της υπογλυκαιμίας 
σε θηλάζοντα χοιρίδια αναφέρεται: στην παροχή 
πρωτογάλακτος τις πρώτες ώρες της ζωής τους, εξασφάλιση 
βέλτιστων συνθηκών μικροκλίματος (θερμοκρασία 30°C- 
32°C, υγρασία 60-65%), χορήγηση γλυκόζης με ένεση ή 
από το στόμα (5 ml το καθένα για 3 ημέρες). Δεδομένης 
της σημασίας του πρωτογάλακτος, τα χοιρίδια πρέπει να 
θηλάσουν το αργότερο μία ώρα μετά τη γέννηση και μετά 
κάθε μία ώρα.

Αμέσως μετά τον τοκετό, είναι πολύ σημαντικό τα χοιρίδια 
να τρέφονται με πρωτόγαλα, το οποίο τα προστατεύει από 
μολύνσεις τις πρώτες ημέρες της ζωής τους, καθώς δεν 
έχουν ανοσία κατά τον τοκετό, επειδή ο πλακούντας της 
χοιρομητέρας δεν επιτρέπει τη μεταφορά αντισωμάτων 
από τη μητέρα στα έμβρυα. Η μεταφορά αυτή γίνεται μόνο 
μέσω του πρωτογάλακτος που καταναλώνουν τα χοιρίδια τις 
πρώτες ώρες της ζωής τους. Τα χοιρίδια που δεν τρέφονται 
με πρωτόγαλα συνήθως δεν επιβιώνουν. Τα λιγότερο 
αναπτυγμένα χοιρίδια θηλάζουν από τις θωρακικές θηλές, 
οι οποίες δίνουν περισσότερο γάλα.

Το γάλα της χοιρομητέρας παρέχει όλα τα απαραίτητα 
θρεπτικά συστατικά και ενέργεια στα χοιρίδια μέχρι την 
ηλικία των 3 εβδομάδων.

Μετά την ηλικία αυτή, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων 
των χοιριδίων, είναι υποχρεωτική η συμπληρωματική 
διατροφή.
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ΠΟΣΟ ΣΉΜΑΝΤΙΚΉ ΕΙΝΑΙ Ή ΠΟΣΟ ΣΉΜΑΝΤΙΚΉ ΕΙΝΑΙ Ή 
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Οι κανόνες απογαλακτισμού αναφέρονται κυρίως στη 
σταδιακή μετάβαση των χοιριδίων από το καθεστώς των 
βρεφών στο καθεστώς των απογαλακτισμένων χοιριδίων. 
Συγκεκριμένα: η εξοικείωση των χοιριδίων με την 
κατανάλωση πρόσθετης ζωοτροφής από την ηλικία των 
7-8 ημερών, μειώνοντας τον αριθμό του θηλασμού περίπου 
4-5 ημέρες πριν τον απογαλακτισμό. Η μείωση του αριθμού 
του θηλασμού οδηγεί τα χοιρίδια να καταναλώνουν στερεή 
τροφή σε μεγαλύτερες ποσότητες.

Αυτή η ενέργεια συνιστάται ως εξής:
5 ημέρες πριν τον απογαλακτισμό, 4-5 θηλασμοί.
4 ημέρες πριν τον απογαλακτισμό, 3-4 θηλασμοί.
3 ημέρες πριν τον απογαλακτισμό, 2-3 θηλασμοί.
2 ημέρες πριν τον απογαλακτισμό, 1-2 θηλασμοί.
 ένας θηλασμός την ημέρα του απογαλακτισμού.

Η διαδικασία της διαμόρφωσης του χώρου των  
χοιριδίων ξεκινά με την ανάληψη του διαμερίσματος μετά 
τη μετακίνηση της προηγούμενης σειράς. Καθαρίζεται, 
πλένεται, απολυμαίνεται, πλένεται ξανά με δυνατή ροή 
νερού και θερμαίνεται στη θερμοκρασία που απαιτείται για 
τα χοιρίδια.

Τα απογαλακτισμένα χοιρίδια μετακινούνται από τη μονάδα 
τοκετού, είτε με το τεχνολογικό τρέιλερ είτε με τα πόδια, ενώ 
ο χειρισμός των ζώων γίνεται με ήπιο τρόπο και υπομονή.

Ταυτόχρονα, υπάρχει διαχωρισμός φύλου, ακόμη και όταν 
τα αρσενικά έχουν ευνουχιστεί, λόγω διαφορετικών ρυθμών 
ανάπτυξης.

Στην κατηγορία των «νεαρών ζώων» περιλαμβάνονται 
χοιρίδια που έχουν φτάσει σε βάρος περίπου 25-30 κιλά και 
ηλικία 90-120 ημερών.

Παραμένουν σε αυτή την κατηγορία μέχρι την ηλικία των 
8-9 μηνών που οι νεαροί κάπροι φτάνουν σε βάρος 120-130 
κιλά, και οι νεαρές χοιρομητέρες 110-120 κιλά.

Μετά από αυτή την ηλικία, αλλά κυρίως αφού φτάσουν 
σε αυτά τα βάρη, τα ζώα εισέρχονται στο χώρο της 
αναπαραγωγής.

Η υγεία των ζώων αποτελεί κριτήριο για την αξιολόγηση 
της ευημερίας των εκμεταλλεύσεων και βοηθά στην 
υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Η συμπεριφορά των ζώων 
είναι ένα επίκαιρο θέμα που καθοδηγεί την υιοθέτηση 
συστημάτων διατροφής και στέγασης. Πρόσφατες μελέτες 
έχουν δείξει ότι η συμπεριφορά σίτισης και ανάπαυσης 
αλλάζει στα νεαρά ζώα τη στιγμή της ασθένειας και του 
πόνου. Έτσι, η ακριβής παρακολούθηση των ζώων μπορεί 
να βοηθήσει στην ανίχνευση πρώιμων συμπτωμάτων 
ασθένειας.

Η εκτροφή νεαρών ζώων βασίζεται σε ένα σύνολο 
προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της εμφάνισης 
λοιμώξεων και της εξάπλωσής τους στο κοπάδι. Απαιτείται 
λοιπόν επιτήρηση και φροντίδα από πολύ μικρή ηλικία. 
Παρότι ασθένειες εμφανίζονται και μετά τη διάγνωση 
η θεραπεία με αντιβιοτικά μπορεί να είναι απαραίτητη. 
Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Η εκτροφή των αμνών πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις 
καλές πρακτικές που σχετίζονται με τη στέγαση και την 
υγιεινή. Οι καλές πρακτικές που σχετίζονται με τη στέγαση 
για την προστασία των αμνών είναι τα μέτρα βιοασφάλειας, 
οι τεχνικές συστάσεις για την οργάνωση και διάταξη του 

Χοιρίδια που απογαλακτίζονται
Ή σημαντικότητα του πρωτογάλακτος 
στους αμνούς

Η διατροφή των νεογέννητων μηρυκαστικών με επαρκή 
ποσότητα πρωτογάλακτος, όσο το δυνατόν νωρίτερα μετά 
τη γέννηση, είναι μια αποτελεσματική καλή πρακτική για 
την επίτευξη καλής παθητικής ανοσολογικής μεταφοράς 
για βέλτιστη προστασία των αρνιών, έτσι ώστε η υγεία τους 
να βελτιώνεται και να είναι λιγότερο πιθανό να χρειάζονται 
αντιβιοτικές θεραπείες για τις λοιμώξεις.

Τα αρνιά πρέπει να τρέφονται με ποσότητα 
πρωτογάλακτος (παστεριωμένο στους 63°C για 30 
λεπτά) που ισοδυναμεί με 8 g IgG/Kg σωματικού βάρους, 
χωρισμένο σε τρία ίσα γεύματα τις πρώτες 24 ώρες μετά τη 
γέννηση, χορηγούμενο 2, 14 και 24 ώρες μετά τη γέννηση. 
Αυτό αντιστοιχεί, κατά μέσο όρο, σε περίπου 150-200 ml 
πρωτογάλακτος ανά γεύμα.

Έτσι, το γάλα επηρεάζει την ανάπτυξη του σώματος 
των χοιριδίων μέχρι την ηλικία των 3-4 εβδομάδων (όταν 
περιορίζεται η ικανότητα θηλασμού της χοιρομητέρας), 
μετά την οποία η αύξηση βάρους επηρεάζεται μόνο από την 
πρόσθετη τροφή.

Η εξοικείωση με την επιπλέον τροφή πρέπει να ξεκινά 
στις 7-10 ημέρες, χρησιμοποιώντας δημητριακά (ειδικά 
κριθάρι). Τις πρώτες ημέρες χορηγούνται περίπου 50 g 
ζωοτροφής / χοιρίδιο.

στάβλου, η διαχείριση των αποβλήτων, ο καθαρισμός και 
η απολύμανση του στάβλου, ο φωτισμός και ο αερισμός. 
Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Ο κτηνοτρόφος πιστεύει ότι η εμφανώς βελτιωμένη 
ποιότητα του πρωτογάλακτος είναι ένας σημαντικός λόγος 
για τη μείωση της εξάπλωσης των νόσων. Αυτό έχει επίσης να 
κάνει με σταδιακές βελτιώσεις όπως η καλύτερη διατροφή 
των προβατινών, η γενετική και γενικά η υγεία τους.

ΠΟΣΟ ΣΉΜΑΝΤΙΚΉ ΕΙΝΑΙ  ΠΟΣΟ ΣΉΜΑΝΤΙΚΉ ΕΙΝΑΙ  
Ή ΕΚΤΡΟΦΉ ΤΩΝ ΠΤΉΝΩΝ  Ή ΕΚΤΡΟΦΉ ΤΩΝ ΠΤΉΝΩΝ  

ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΉΜΕΡΕΣ;ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΉΜΕΡΕΣ;

Οι συνθήκες στην πρώιμη ζωή επηρεάζουν την υγεία και τη 
συμπεριφορά των νεοσσών για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

Τα συμβατικά ορνίθια κρεοπαραγωγής που μεταφέρονται 
στη μονάδα λίγο μετά τη γέννηση, μπορεί να υποφέρουν 
από το άγχος του χειρισμού στο εκκολαπτήριο, τη στέρηση 
τροφής και νερού και τη μεταφορά. Αυτό το άγχος είναι 
επιζήμιο για την ανοσολογική και φυσιολογική ανάπτυξη 
των πτηνών, με αποτέλεσμα τα πτηνά να είναι λιγότερο 
ανθεκτικά. Τα διαφορετικά συστήματα εκτροφής δεν 
δείχνουν καμία διαφορά στη συμπεριφορά στη μονάδα, 
αλλά τα ορνίθια κρεοπαραγωγής που εκκολάπτονται στη 
μονάδα ανάπτυξης παρουσιάζουν μικρότερη θνησιμότητα, 
έχουν καλύτερη υγεία και λιγότερες βλάβες στο πέλμα από 
εκείνα που εκκολάπτονται με το παραδοσιακό σύστημα.

Οι πτηνοτρόφοι έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στο 
πόσιμο νερό που δίνουν στους νεοσσούς τους. Ειδικά 
όταν αυτό προέρχεται από το δίκτυο ύδρευσης. Ωστόσο, 
αυτή η εμπιστοσύνη συχνά δεν δικαιολογείται. Στην 
πραγματικότητα, η έρευνα δείχνει ότι σχεδόν το 8 % του 
νερού στο επίπεδο της ποτίστρας ήταν ακατάλληλο και 
σχεδόν το 20 % λιγότερο κατάλληλο ως πόσιμο νερό για τα 
πτηνά. Η ποιότητα του νερού αξίζει συνεχούς προσοχής.

Η βέλτιστη υγεία του εντέρου είναι ζωτικής σημασίας 
για την υγιή ανάπτυξη των ορνιθίων. Αρκετοί παράγοντες, 
όπως οι υψηλές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες, ασκούν 
μεγαλύτερη πίεση στην υγεία και την ακεραιότητα του 
εντέρου. Η συμπλήρωση με σύμπλοκα ψευδαργύρου-
αμινοξέων έχει μεγαλύτερες επιδράσεις στην υγεία του 
εντέρου των πτηνών σε σύγκριση με μια ανόργανη πηγή 
όπως ο ZnSO4. Ειδικά σε περιόδους στρες παρατηρούνται 
μεγαλύτερες επιδράσεις όσον αφορά τη μετατρεψιμότητα 
της τροφής, τη μορφολογία του εντέρου και την ποιότητα του 
κρέατος. Ο ψευδάργυρος είναι ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο 
που είναι γνωστό ότι αποτελεί μέρος πολλών βιολογικών 
διεργασιών. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται 
με τη συμπλήρωση της τροφής με οργανικό σύμπλεγμα 
ψευδαργύρου-αμινοξέων, ειδικά σε περιόδους στρες.

https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/f2104eea-0696-4379-8803-bde4f2437e32
https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-in-lambs/
https://disarmproject.eu/resources/colostrum-management-in-lambs/
https://idele.fr/?eID=cmis_download&oID=workspace://SpacesStore/5d181f32-1d59-4e3b-bb3f-82d0cd126b7f
https://www.farmantibiotics.org/wp-content/uploads/2017/07/Isaac-Crilly-sheep-Northern-Ireland.pdf
https://youtu.be/t7nTH2PKeLg
https://youtu.be/t7nTH2PKeLg
https://doi.org/10.3382/ps/pez525
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