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ΟΡΝΊΘΙΑ

ΧΟΊΡΟΙ

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.

ΒΟΟΕΙΔΉ

ΠΡΌΛΟΓΟΣ

ΠΡΌΒΑΤΑ

Βελτίωση της υγείας των ζώων μέσω της διατροφής

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.

Βρείτε μας στο Facebook
Ακολουθήστε μας στο Twitter
Δείτε μας στο YouTube
Ακολουθήστε μας στο Linkedln
Επισκεφτείτε το Website μας

Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Horizon
2020 βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. 817591.
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
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.
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ
Αυτός ο οδηγός στοχεύει να ενημερώσει σχετικά με τις
βέλτιστες πρακτικές και στρατηγικές διατροφής για τη
βελτίωση της υγείας των ζώων και ως εκ τούτου τη μείωση
της ανάγκης για αντιβιοτικές θεραπείες.
Πληθώρα πρόσθετων ζωοτροφών, συμπεριλαμβανομένων
φαρμάκων
και
αντιβιοτικών,
χρησιμοποιούνται
στη διατροφή των ζωων για τη μεγιστοποίηση της
αποδοτικότητας της παραγωγής, της ποιότητας των
προϊόντων και για τον έλεγχο ασθενειών. Αν και οι τρόποι
δράσης των αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων δεν
είναι πλήρως κατανοητοί, οι κύριες επιδράσεις πιστεύεται
ότι προκαλούνται μέσω της μικροβιακής χλωρίδας του
γαστρεντερικού συστήματος. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
η χρήση αντιβιοτικών ως αυξητικών παραγόντων έχει
αναγορευτεί από το 2006. Χώρες όπως η Αυστραλία
και οι ΗΠΑ ακολουθούν το ευρωπαϊκό παράδειγμα είτε
ρυθμίζοντας τη χρήση αντιβιοτικών στις ζωοτροφές είτε
δημιουργώντας προγράμματα για τη μείωση της συνολικής
χρήσης τους. Σε αυτό το πλαίσιο, έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον
για τη χρήση βιολογικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων
των ενζύμων, προβιοτικών, πρεβιοτικών, συμβιοτικών,
οργανικών οξέων και φυτικών εκχυλισμάτων (φυτοβιοτικά),
ως εναλλακτικών αντιβιοτικών πρόσθετων ζωοτροφών στη
διατροφή των ζώων.
Αυτός ο οδηγός βασίστηκε στις πληροφορίες που
συγκεντρώθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου DISARM και
δεν πρέπει να θεωρηθεί ως πλήρη πηγή αναφοράς. Παρέχει
μια χρήσιμη επισκόπηση με συνδέσμους σε πρακτικά βίντεο,
περιλήψεις, άρθρα, συνεντεύξεις κ.λπ., για να διευκολύνει
τις βέλτιστες πρακτικές.

ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΣΤΗ
ΠΡΏΙΜΗ ΖΩΉ
Μηρυκαστικά
Το πρωτόγαλα που παράγεται τις πρώτες ημέρες μετά
τη γέννηση, περιέχει ένα σύνθετο μείγμα αντισωμάτων
και πρωτεϊνών που συμμετέχουν ενεργά στην προστασία
του νεογνού από παθογόνα και άλλες περιβαλλοντικές
προκλήσεις (παθητική ανοσολογική μεταφορά).
Τα ζώα που αναπτύσσονται κάτω από ένα εντατικοποιημένο
σύστημα εκτροφής πρέπει να τρέφονται με επαρκή ποσότητα
πρωτογάλακτος κατά τις πρώτες ημέρες της ζωής τους για
να επιτύχουν επαρκή παθητική ανοσολογική μεταφορά και
να αυξήσουν τη μελλοντική παραγωγικότητα.
Έχει αναφερθεί ότι τα θηλαστικά που δεν τρέφονται
με πρωτόγαλα τις πρώτες ώρες της ζωής τους, είναι πιο
επιρρεπή σε ασθένειες και θνησιμότητα. Ως εκ τούτου,
είναι ζωτικής σημασίας να παρέχεται η βέλτιστη πηγή
πρωτογάλακτος.
Έτσι, 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 αμνών/μοσχαριών. Με αυτόν
τον τρόπο βελτιώνεται η υγεία τους και είναι λιγότερο πιθανό
να χρειάζονται αντιβιοτικές θεραπείες.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ποσότητες και
τις χορηγήσεις του πρωτογάλακτος είναι διαθέσιμες σε αυτά
τα βίντεο:
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Ωστόσο, το πρωτόγαλα μπορεί να προκαλέσει άμεση
μεταφορά της παραφυματίωσης (νόσος του John) από
τη μητέρα στο νεογέννητο, επομένως είναι σημαντικό να
υπάρχουν μέτρα ελέγχου.

Πτηνά
Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας της ζωής,
τα
ορνίθια
κρεοπαραγωγής
υφίστανται
διάφορες
αναπτυξιακές αλλαγές που ξεκινούν κατά τη διάρκεια της
επώασης. Η συνεχής ανάπτυξη της γαστρεντερικής οδού
και του ανοσοποιητικού συστήματος μπορεί να επηρεάσει
τις διατροφικές απαιτήσεις των πτηνών σε αυτό το στάδιο
της ζωής. Παρά τον υπολειπόμενο κρόκο που μπορεί να
προσφέρει θρεπτική υποστήριξη κατά τις πρώτες ημέρες
μετά την εκκόλαψη, η ανάπτυξης επηρεάζεται από το
διάστημα μεταξύ της εκκόλαψης και της πρώτης πρόσληψης
τροφής. Οι νεοσσοί, ειδικά εκείνοι που εκκολάπτονται
νωρίς, έχει αποδειχθεί ότι επωφελούνται από την άμεση
πρόσβαση στην τροφή μετά την εκκόλαψη, με αποτέλεσμα
μεγαλύτερη αύξηση βάρους κατά την πρώτη εβδομάδα
μετά την εκκόλαψη. Η άμεση πρόσβαση στην τροφή μπορεί
να διευκολυνθεί με τη χρήση εκκόλαψης στη μονάδα
ανάπτυξης.
Μερικές χρήσιμες στρατηγικές διατροφής για
νεοσσούς μιας ημέρας είναι:
Χορήγηση εύπεπτης τροφής: Ένα προ-εναρκτήριο
μείγμα πρέπει να είναι πολύ εύκολο στην πέψη για
να επιτρέψει στα ορνίθια να εναποθέσουν βάρος
αποτελεσματικά και γρήγορα.
Παροχή άμεσης ενέργειας: Τα υψηλά επίπεδα
δραστηριότητας των ορνιθίων μιας ημέρας είναι
απαραίτητα για την καλή πρόσληψη τροφής και
απαιτούν μια άμεση πηγή ενέργειας. Η βαθμολόγηση
της δραστηριότητας πραγματοποιείται τοποθετώντας
τα ορνίθια με την πλάτη τους και μετρώντας τον χρόνο
που απαιτείται για να επιστρέψουν στα πόδια τους.
Παροχή αντιοξειδωτικών: Τα νεοεκκολαφθέντα
ορνίθια στερούνται αντιοξειδωτικών όπως Βιτ. Ε, Βιτ. C
και σελήνιο. Ένα εξειδικευμένο προ-εναρκτήριο μείγμα
μπορεί να συμπληρωθεί με φυσικά αντιοξειδωτικά.
Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται η αντιοξειδωτική
ικανότητα των μικρών πτηνών, ώστε να μπορούν να
αντιμετωπίσουν το στρες πιο αποτελεσματικά, τώρα
και σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής τους.
Παροχή μιας αμυντικής ασπίδας: Οι νεοσσοί έχουν
αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα τις πρώτες ημέρες
της ζωής τους. Για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη
προστασία των νεοσσών, μπορούν να προστεθούν
συστατικά που καταπολεμούν τα παθογόνα και
ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Χοίροι
Η διατροφή στην πρώιμη ηλικία επηρεάζει τη συνολική
παραγωγικότητα ενός χοίρου, με τα αποτελέσματα να
παρατηρούνται στις φάσεις ανάπτυξης/πάχυνσης. Η
επένδυση σε υψηλής ποιότητας διατροφή πρώιμης ηλικίας
θα αποδώσει θετικά οικονομικά αποτελέσματα και καλύτερη
κατάσταση της υγείας των ζώων.
Η πρώτη χορήγηση του πρωτογάλακτος πρέπει να
παρέχεται μέσα σε λίγες ώρες μετά τη γέννηση. Το πρωτόγαλα
παρέχει τα απαραίτητα αντισώματα (IgG) για την εκκίνηση
του ανοσοποιητικού συστήματος του χοιριδίου. Εκτός από
τα IgS, το πρωτόγαλα περιέχει υψηλά επίπεδα πρωτεΐνης,
ενέργειας και βιταμίνης D που είναι ζωτικής σημασίας για τα
νεογέννητα χοιρίδια.
Η χορήγηση ενός υποκατάστατου γάλακτος δίπλα στο
γάλα μιας χοιρομητέρας τις δύο πρώτες εβδομάδες μετά
τη γέννηση και η επένδυση σε μια υψηλών προδιαγραφών
διατροφή πριν από τον απογαλακτισμό παρέχει
βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα
οφέλη όπως: βαρύτερα ζώα, πιο ομοιογενείς ομάδες και
οικονομικά οφέλη. Τα ελαφριά χοιρίδια επωφελούνται
περισσότερο από αυτή τη διατροφική στρατηγική, όπως
έδειξαν πρόσφατες δοκιμές.

Βελτίωση της υγείας των ζώων μέσω της διατροφής
Επιπλέον, η διατροφή των νεαρών χοιριδίων θα μπορούσε
να αναβαθμιστεί με τη συμπλήρωση με στοχευμένα
πρόσθετα ζωοτροφών.
Περισσότερες πληροφορίες για τη διατροφή χοιριδίων
είναι διαθέσιμη στα βίντεο εδώ και εδώ.
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εξασφάλιση βέλτιστων επιπέδων υδατανθράκων που
διεγείρουν την παραγωγή προπιονικού
παρακολούθηση του pH των ούρων (pH μικρότερο
από 5,8 υποδηλώνει μειωμένη πρόσληψη τροφής
και ανοσολογικές ανισορροπίες, pH πάνω από 7,2
υποδηλώνει επιλόχειο πάρεση και κατακράτηση
πλακούντα).

Ένας Ολλανδός κτηνοτρόφος εκτρέφει τα 1.100
μοσχαράκια του με το σύστημα FEEDR, ένα έξυπνο ρομπότ
ταΐσματος. Αυτό το ρομπότ μπορεί να παρακολουθεί
ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες του μεμονωμένου ζώου και
επομένως μπορεί να παρέχει την ακριβή ποσότητα τροφής.
Το ρομπότ ταΐζει τα ζώα σε μικρές μερίδες πολλές φορές την
ημέρα. Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτού, είναι ότι η τροφή
είναι πάντα φρέσκια. Οι σταθερά φρέσκες ζωοτροφές
διασφαλίζουν ότι τα ζώα είναι πιο υγιή, μειώνοντας έτσι τη
χρήση αντιβιοτικών. Αυτό το βίντεο δείχνει τα άλλα οφέλη
ενός συστήματος ρομπότ.

Πτηνά

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΔΙΑΤΡΟΦΉΣ
ΓΙΑ ΕΝΉΛΙΚΑ ΖΏΑ
Μηρυκαστικά
Απογαλακτισμός
Ο απογαλακτισμός είναι μια σημαντική περίοδος για τα
μηρυκαστικά. Τα ζώα που τρέφονται με γάλα χρησιμοποιούν
μόνο το ήνυστρό τους για την πέψη. Η μεγάλη κοιλία
χρειάζεται χρόνο για να αναπτυχθεί. Μια κατάλληλη
αρχική τροφή, χονδροειδείς ζωοτροφές και νερό πρέπει
να παρέχονται από την πρώτη εβδομάδα της ζωής. Αυτή η
διατροφή προάγει την ανάπτυξη του μικροβιώματος της
κοιλίας, των λαχνών και των μυών. Η παροχή του κατάλληλου
σιτηρεσίου και η παροχή αρκετού χρόνου για την ανάπτυξη
της μεγάλης κοιλίας θα βοηθήσει στη διατήρηση της υγείας
και της παραγωγικότητας κατά τον απογαλακτισμό.
Η περιγεννητική περίοδος των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων
Η περιγεννητική περίοδος θεωρείται κρίσιμη για τις
αγελάδες και αναφέρεται στις 3 εβδομάδες πριν και 3
εβδομάδες μετά τον τοκετό. Αυτή η περίοδος μπορεί να
επηρεάσει αρνητικά την επακόλουθη γαλακτική περίοδο
της αγελάδας, με επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και
αναπαραγωγή και αρνητική επίδραση στην κερδοφορία.
Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεται αυτή η περίοδος
αντικατοπτρίζεται στη συχνότητα εμφάνισης διαταραχών
μετά τον τοκετό (πυρετός γάλακτος, μετατόπιση ηνύστρου,
κατακράτηση πλακούντα).
Τα κύρια μέτρα για την υποστήριξη της περιγεννητικής
περιόδου είναι:
1.
ομαδοποίηση αγελάδων (πριν και μετά τον τοκετό) σε
ειδικούς χώρους και διατήρηση καλής υγιεινής του
χώρου ανάπαυσης
2. χορήγηση μιας ισορροπημένης διατροφής όσον αφορά
τους ηλεκτρολύτες (διαιτητική διαφορά ανιόντων
κατιόντων, DCAD)

Διατροφή την τελευταία εβδομάδα παραγωγής
Η τελευταία, είναι η εβδομάδα με τη μεγαλύτερη
θνησιμότητα. Ως εκ τούτου, σε ορισμένες συνθήκες τα
ορνίθια υπόκεινται σε περιορισμούς στις ζωοτροφές.
Είναι πολύ δύσκολο για τους διατροφολόγους να
προσαρμοστούν στις διατροφικές ανάγκες των πτηνών την
τελευταία εβδομάδα παραγωγής. Ορισμένες σημαντικές
παράμετροι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη πριν από
τη διαμόρφωση του προγράμματος διατροφής για την
τελευταία εβδομάδα, όπως:
Ηλικία σφαγής πτηνών (28, 35, 42 ή 49 ημέρες)
Πτηνά χωρισμένα ανά φύλο ή αναμεμειγμένα με
διαφοροποιημένη διατροφή
Τρόποι διατροφής πτηνών («ad libitum» ή διατροφικοί
περιορισμοί)
Διαθεσιμότητα τροφής ανά καθορισμένη ποσότητα
ημερησίως ή με περισσότερο ή λιγότερο έντονη απόσυρση
τροφής
Σκοπός των παραγόμενων ορνιθίων

Χοίροι
Στρατηγικές διατροφής για απογαλακτισμένα χοιρίδια
Ο απογαλακτισμός είναι μια στρεσογόνος περίοδος και
συχνά συνδέεται με διάρροια και μεγαλύτερη χρήση
αντιβιοτικών σε νεαρά ζώα.
Η εναρκτήρια τροφή θα πρέπει να προσφέρεται σε
χοιρίδια ηλικίας από περίπου 4-5 ημερών για να βοηθήσει
στην ανάπτυξη του ενζυμικού συστήματος του χοιριδίου
για την πέψη του αμύλου και των πρωτεϊνών φυτικής
προέλευσης αντί για το γάλα.
Κατά τον απογαλακτισμό, τα χοιρίδια τρέφονται ως επί
το πλείστον με ξηρή τροφή. Η υγρή διατροφή μπορεί να
βελτιώσει την πρόσληψη τροφής, την εντερική υγεία και
την παραγωγικότητα, αλλά η χειρωνακτική προετοιμασία
είναι χρονοβόρα, γι’ αυτό σκεφτείτε να επενδύσετε σε ενα
αυτοματοποιημένο σύστημα τροφοδοσίας. Καθαρό νερό
πρέπει να είναι ελεύθερα διαθέσιμο στα χοιρίδια.
Υπάρχουν διάφορες στρατηγικές μετά τον απογαλακτισμό
που μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση της παραγωγής
ή/και να μειώσουν τη διάρροια στα χοιρίδια (μια περίληψη
παρέχεται σε αυτό το άρθρο).
Σταθμοί σίτισης για χοιρομητέρες που στεγάζονται σε ομάδες
Σε γενικές γραμμές, υπάρχουν δύο τρόποι διατροφής των
χοιρομητέρων: ομαδικά ή ατομικά. Παραδείγματα ομαδικής
διατροφής είναι η τροφοδοσία στο έδαφος και στο δάπεδο
ενώ στην ατομική σίτιση πρόκειται για κελιά τροφοδοσίας
(ξαπλωμένοι) και σταθμούς σίτισης.
Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των σταθμών σίτισης των
χοιρομητέρων είναι ότι κάθε ζώο μπορεί να λάβει την
απαιτούμενη ποσότητα τροφής (με βάση τη κατάσταση του
σώματος, το πάχος του λίπους ή/και το σωματικό βάρος).
Επιπλέον, χοιρομητέρες που κατ’ εξακολούθηση δεν
διατράφηκαν, παρακολουθούνται καθημερινά.
Ιδανικά, οι σταθμοί τροφοδοσίας έχουν μια σχετικά
μεγάλη απόσταση από τον χώρο ανάπαυσης, έτσι ώστε

Βελτίωση της υγείας των ζώων μέσω της διατροφής
το αίσθημα κορεσμού να μπορεί να εμφανιστεί κατά την
επιστροφή της χοιρομητέρας στην ομάδα, ώστε να πάει
κατευθείαν στον χώρο ανάπαυσης, αντί να επιστρέψει στο
σταθμό τροφοδοσίας και να ενοχλήσει άλλες χοιρομητέρες.
Η τοποθέτηση της εγκατάστασης πόσης στο τέλος της
διαδρομής παρέχει, επίσης, επιπλέον χρόνο για τη
χοιρομητέρα, γεγονός που προάγει ένα χαλαρό περιβάλλον
κίνησης.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΈΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΝΕΡΌ
Το νερό είναι σημαντικό για όλα τα ζώα καθώς
χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του
σώματος, την ανάπτυξη, την παραγωγή γάλακτος, την πέψη
και τον μεταβολισμό των ζωοτροφών, καθώς και για τη
μεταφορά θρεπτικών ουσιών και επιβλαβών προϊόντων στο
σώμα.
Η ποιότητα του νερού είναι πολύ σημαντική για τη
διασφάλιση της καλής υγείας των ζώων. Η μόλυνση της
πηγής νερού, των σωλήνων νερού ή των συστημάτων πόσης
νερού θέτουν τα ζώα σε κίνδυνο μόλυνσης και μειώνουν την
αποτελεσματικότητα των φαρμάκων που διανέμονται μέσω
του πόσιμου νερού.
«Η πρόσβαση σε εύγεστο, καλής ποιότητας νερό
εξασφαλίζει καλή πρόσληψη νερού που έχει ως
αποτέλεσμα την επαρκή πρόσληψη τροφής. Τα ζώα
που δεν πίνουν αρκετά θα φάνε λιγότερο».
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Πρεβιοτικα
Τα πρεβιοτικά είναι μη εύπεπτα (από τον ξενιστή) συστατικά
τροφίμων που έχουν ευεργετική δράση μέσω του επιλεκτικού
μεταβολισμού τους στο εντερικό σύστημα. Τα πρεβιοτικά
περιλαμβάνουν ολιγοσακχαρίτες, πολυσακχαρίτες, φυσικά
εκχυλίσματα φυτών, υδρολύματα πρωτεϊνών, πολυόλες
κ.λπ. Ένζυμα όπως βήτα-γλυκανάσες και ξυλανάσες και
λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας όπως βουτυρικό, είναι
παραδείγματα πρεβιοτικών που συνήθως προστίθενται σε
σκευάσματα ζωοτροφών. Τα πρεβιοτικά μπορούν να:
πολλαπλασιάζουν επιλεκτικά εντερικά βακτήρια,
προάγουν τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού και
επιδεικνύουν αντι-ιική δράση.
Συνβιοτικα
Τα συμβιοτικά είναι κοινά σκευάσματα προβιοτικών και
πρεβιοτικών, επομένως έχουν τις ιδιότητες και των δύο.
Υπάρχουν ορισμένες αναφορές σχετικά με την επίδραση των
συμβιοτικών στην απόδοση των χοιριδίων, όπως:
ενισχυμένη ανοσοποιητική λειτουργία,
βελτιωμένη μέση ημερήσια αύξηση και πέψη,
η μείωση της νοσηρότητας και θνησιμότητας της
διάρροιας,
ελαχιστοποίηση του στρες απογαλακτισμού
Η συμπλήρωση της διατροφής των προβατινών με
τη ζωντανή ζύμη S. cerevisiae αυξάνει την παραγωγή
γάλακτος και τη συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα
με ταυτόχρονη μείωση της προφλεγμονώδους
απόκρισης. Κάντε κλικ εδώ.

Η απολύμανση και η ποιότητα του νερού αποτελούν
μεμονωμένο κεφάλαιο στο έργο DISARM, επομένως
μπορείτε να μάθετε περισσότερα στον αντίστοιχο Οδηγό
Βέλτιστων Πρακτικών. Οι έξυπνες εφαρμογές στο πόσιμο
νερό είναι επίσης σημαντικός παράγοντας για την επέκταση
της βιοασφάλειας των μονάδων και της κατάστασης της
υγείας των ζώων.
▲ Προ και Πρεβιοτικά βοηθούν στη διατήρηση του υγειούς
εντέρου υποβοηθώντας το μικροβίωμα του μοσχαριού

ΠΡΌΣΘΕΤΑ ΖΩΟΤΡΟΦΏΝ ΠΟΥ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ ΕΥΡΈΩΣ

▲ Τα ρυθμιστικά διαλύματα μηρυκαστικών βελτιώνουν την
απόδοση και την υγεία των αγελάδων

Προ-, πρε-, και συμ-βιοτικά
Προβιοτικα
Τα προβιοτικά έχουν οριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό
Υγείας ως «μικροοργανισμοί οι οποίοι, χορηγούμενοι
ζωντανοί και σε επαρκείς ποσότητες, προσφέρουν όφελος
στην υγεία του ξενιστή». Τα προβιοτικά πιστεύεται ότι:
παρεμποδίζουν
παθογόνους
μικροοργανισμούς
παράγοντας
αντιμικροβιακές
ενώσεις
όπως
βακτηριοσίνες και οργανικά οξέα,
παρέχουν βελτίωση του μικροβιακού περιβάλλοντος του
γαστρεντερικού συστήματος με την προσκόλληση στο
εντερικό τοίχωμα αποτρέποντας έτσι αυτή των παθογόνων
ανταγωνίζονται τα παθογόνα για θρεπτικά συστατικά,
διεγείρουν τις εντερικές ανοσολογικές αποκρίσεις και
βελτιώνουν την πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών
συστατικών.

▲ Τα οργανικά οξέα αναπτύσσουν το μικροβίωμα του
εντέρου των χοιριδίων

Βελτίωση της υγείας των ζώων μέσω της διατροφής

Μυκοδεσμευτικά
Οι μυκοτοξίνες είναι ιδιαίτερα τοξικές ουσίες, οι οποίες
παράγονται κυρίως από τρία γένη μυκήτων: Aspergillus,
Penicillium και Fusarium. Η μόλυνση των ζωοτροφών με
μυκοτοξίνες επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα των
ζώων με αποτέλεσμα μεγαλύτερη ευαισθησία σε ασθένειες.
Ως εκ τούτου, η εμφάνιση μυκοτοξινών αυξάνει τη χρήση
αντιβιοτικών στα ζώα.
Αρκετά υλικά όπως οι ζεόλιθοι, ο μπεντονίτης και οι
λευκαντικές άργιλοι δρουν ως παράγοντες δέσμευσης
μυκοτοξινών και εμποδίζουν την εντερική προσρόφηση
της τοξίνης από το ζώο μέσω της διατροφής του. Ωστόσο,
υπάρχει ο κίνδυνος ότι τα συνδετικά αυτά θα μειώσουν,
επίσης, τη διαθεσιμότητα βιταμινών, αμινοξέων και
μετάλλων.
Η ενσωμάτωση μυκοδεσμευτικού στο σιτηρέσιο
αρνιων αύξησε την απέκκριση των αλκαλοειδών στα
κόπρανα κατά 38,5% και αύξησε τις συγκεντρώσεις
προλακτίνης στον ορό. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο.
Πως δρουν τα μυκοδεσμευτικά;

Αιθέρια έλαια ως ανοσορυθμιστές
Τα έλαια από ρίζες, σπόρους, φύλλα, φλοιούς, άνθη,
φρούτα και φύκια περιέχουν πολύπλοκα μείγματα
φαινολικών ενώσεων γνωστών για τις αντιμικροβιακές,
αντιφλεγμονώδεις και αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες.
Τα βιοενεργά συστατικά στα αιθέρια έλαια μπορούν να
τροποποιήσουν τις κυτταρικές λειτουργίες στον ξενιστή
και/ή στα βακτήρια.
Υπό σωστές συνθήκες, οι αλληλεπιδράσεις με τα
συστατικά του κυτταρικού τοιχώματος και τις λιπιδικές
μεμβράνες μπορεί να οδηγήσουν σε βακτηριακό κυτταρικό
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θάνατο. Ένα σημαντικό ζήτημα είναι ότι με την πάροδο του
χρόνου τα βακτήρια μπορεί να προσαρμοστούν και να γίνουν
ανθεκτικά στα ενεργά φαινολικά συστατικά παρόμοια με τα
αντιβιοτικά, επομένως θα πρέπει, επίσης, να ληφθεί υπόψη
η συνετή χρήση τους.
Οι φυτογενείς ενώσεις έχουν επίσης καλές δυνατότητες
ως εναλλακτική λύση στα αντιβιοτικά στη ζωική παραγωγή,
τόσο ως αυξητικοί παράγοντες όσο και ως θεραπεία για
βακτηριακές λοιμώξεις.
Η καρβακρόλη και η θυμόλη είναι οι πιο μελετημένες
πρόσθετες ύλες ζωοτροφών τόσο στα μηρυκαστικά όσο και
στα μονογαστρικά.
Η ενσωμάτωση αιθέριου ελαίου ρίγανης βοήθησε στη
διατήρηση της θρεπτικής κατάστασης του σώματος
των χοιρομητέρων, αυξήθηκε η εναπόθεση βάρους
κατά την πρώτη εβδομάδα ζωής των χοιριδίων, μείωσε
τη θνησιμότητα πριν από τον απογαλακτισμό και
μείωσε σημαντικά τη χρήση αντιβιοτικών. Δείτε τη
μελέτη εδώ.

Αμινοξέα-Βιταμίνες-Μέταλλα
Τα αμινοξέα, τα μέταλλα και οι βιταμίνες είναι σημαντικές
πρόδρομες ενώσεις για τη σύνθεση μορίων ικανών να
ρυθμίζουν τόσο το ανοσοποιητικό όσο και το αντιοξειδωτικό
σύστημα στα ζώα. Η βέλτιστη ισορροπία μεταξύ προοξειδωτικών και αντιοξειδωτικών ενώσεων εξασφαλίζει
βελτιωμένη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
για την καταπολέμηση μολυσματικών ασθενειών. Σε αυτό
το πλαίσιο, η μεθειονίνη και η λυσίνη θα μπορούσαν να
συμβάλουν στην καλή υγεία των ζώων.
Επιπλέον, η βιταμίνη Ε και το σελήνιο φαίνεται να είναι
ένας καλά δικαιολογημένος συνδυασμός ως πρόσθετες ύλες
ζωοτροφών για τη βελτίωση της κατάστασης της υγείας των
ζώων.
Η ενσωμάτωση με προϊόν που περιέχει Bacillus
licheniformis και Bacillus subtilis, βεταΐνη, βιταμίνες
και ιχνοστοιχεία στο πόσιμο νερό (1g/λίτρο) μείωσε
τη θνησιμότητα των ορνιθίων κατά 3,5%. Κάντε κλικ
στον σύνδεσμο.
Η ενσωμάτωση λυσίνης και μεθειονίνης στο σιτηρέσιο
προβάτων γαλακτοπαραγωγής βελτιώνει την έμφυτη
ανοσία μέσω της μείωσης της προφλεγμονώδους
απόκρισης. Κάντε κλικ στον σύνδεσμο.

Περισσότερα από τη σειρά οδηγών Βέλτιστων Πρακτικών του DISARM

Εσωτερική
Βιοασφάλεια

Εξωτερική
Βιοασφάλεια

Βέλτιστες
Συνθήκες
Στέγασης Ζώων

Κτηνοτροφία
ακριβείας για
τον πρώιμο
εντοπισμό
ασθενειών

Η γενετική
επιλογή ως
εργαλείο για
ανθεκτικότερα
ζώα στις
ασθένειες

Ποιότητα
Πόσιμου Νερού

Διαχείριση
Ζώων στην
Πρώιμη Ζωή

Πρωτόκολλα
Εμβολιασμού

Καλές πρακτικές
για συνετή χρήση
αντιβιοτικών
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