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Σωστή διατροφή, επαγγελµατική 
διαχείριση, θωράκιση της υγείας 
και διασφάλιση συνθηκών  ευζωί-
ας στο κοπάδι, είναι οι τέσσερις α-
κρογωνιαίοι λίθοι για την επίτευ-
ξη υψηλής γονιµότητας, η οποία 
εγγυάται, µε τη σειρά της, την υ-
ψηλή γαλακτοπαραγωγή των ζώ-
ων και τελικά και την κερδοφορία 
της εκµετάλλευσης, που είναι και 
το ζητούµενο για τον παραγωγό. 

Την άποψη 
αυτή εξέφρα-
σε ο καθηγη-
τής στο Πανε-
πιστήµιο Θεσ-
σαλίας, Γιώργος 
Αµοιρίδης, στην 
ενηµερωτική η-
µερίδα µε θέµα 

«Ευζωία, παραγωγικότητα, ποιό-
τητα: Βασικοί παράγοντες για τη 
βιωσιµότητα των γαλακτοπαρα-
γωγικών εκµεταλλεύσεων», που 
διοργάνωσε η «∆έλτα», στις 22 Ι-
ουνίου στην Ξάνθη, στο πλαίσιο 
του «σχεδίου δράσης ΓΑΙΑ», µε τη 
συµµετοχή πλήθους παραγωγών 
και εκπροσώπων των κτηνιατρι-

κών και γεωτεχνικών υπηρεσιών.
Σύµφωνα µε τον καθηγητή, η 

γονιµότητα των αγελάδων γαλα-
κτοπαραγωγής βαίνει µειούµενη 
κι η αντιµετώπιση αυτού του προ-
βλήµατος αποτελεί τη µεγαλύτε-
ρη πρόκληση των τελευταίων δε-
καετιών που καλείται να διαχει-
ριστεί αποτελεσµατικά ο κλάδος. 
«Οι αγελάδες δεν είναι, γενετικά, 
λιγότερο γόνιµες, αλλά σίγουρα 
δεν είναι ίδιες, µε αυτό που ήταν 
στο παρελθόν», ανέφερε, για να 
προσθέσει πως η δυνατότητα πα-
ραγωγής υψηλών ποσοτήτων γά-
λακτος από τη σύγχρονη αγελά-
δα, προϋποθέτει διατροφική υπο-
στήριξη, όχι µόνο κατά τη διάρκεια 
της παραγωγής, αλλά και κατά τις 
περιόδους προετοιµασίας. 

Ως τέτοιες, όπως εξήγησε, νο-
ούνται η ξηρά περίοδος και η α-
νάπτυξη της νεαρής µοσχίδας. «Η 
µερική κάλυψη των διατροφικών 
αναγκών µειώνει την παραγωγή 
γάλακτος, προδιαθέτει σε εκδήλω-
ση µεταβολικών νοσηµάτων και ε-
ξασθενεί και την ενδογενή άµυνα 
του οργανισµού, µε συνέπεια την 
αυξηµένη συχνότητα παθήσεων, 
οι οποίες µειώνουν περαιτέρω τη 
δυνατότητα παραγωγής και συρ-
ρικνώνουν τη γονιµότητα», είπε 
χαρακτηριστικά ο οµιλητής.

Αναφερόµενος στο περιβάλλον 
των σύγχρονων εκτροφών δε, τόνι-
σε ότι απέχει πολύ από το ιδανικό 
για την ευζωία των αγελάδων, γε-
γονός που οδηγεί σε καταστάσεις 
καταπόνησης, (stress), µε τον πα-
ράγοντα της θερµικής καταπόνη-
σης, να είναι ιδιαίτερης σηµασίας 
για τη γεωγραφική µας περιοχή 
και να καθιστά ευάλωτα τα ζώα.

«Η θερµική καταπόνηση, πέραν 
της µείωσης της παραγωγής, επιφέ-
ρει δραµατική µείωση της γονιµό-
τητας, η οποία διατηρείται για µε-
γάλο χρονικό διάστηµα µετά την 
υποχώρηση των ψηλών θερµο-
κρασιών», ανέφερε και διευκρί-
νισε πως «αυτό έχει ως συνέπεια 
η µειωµένη γονιµότητα να διαρ-
κεί στη χώρα µας περισσότερους 
από 4 µήνες». 

Η χρήση ισόρροπων σιτηρεσίων και η 
εφαρµογή διατροφής ακριβείας µε την 
οποία επιτυγχάνεται η µέγιστη δυνατή 
παραγωγή γάλακτος µε την ελάχιστη δυ-
νατή ποσότητα τροφής, µπορεί να επι-
φέρει τη µείωση του κόστους παραγω-
γής του γάλακτος και ταυτόχρονα να δι-
ασφαλίσει την ευζωία, την υγεία και την 
αναπαραγωγική λειτουργία των αγελά-
δων, τόνισε, από την πλευρά του ο κα-
θηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστηµί-
ου Αθηνών, Γιώργιος Ζέρβας.

Οι στόχοι αυτοί, όπως είπε ο έµπει-
ρος καθηγητής, είναι εύκολο να επι-
τευχθούν µε την επιλογή των κατάλλη-
λων ζωοτροφών, κατόπιν οικονοµικής 
αξιολόγησης αυτών µε βάση το ενεργει-
ακό τους περιεχόµενο, την περιεκτικό-
τητά τους σε πρωτεΐνες και λοιπά θρε-
πτικά συστατικά και την τιµή διάθεσής 
τους στην αγορά.

Περαιτέρω, ο κ. Ζέρβας τόνισε τη ση-
µασία που έχει η ποσότητα και η σύν-
θεση του σιτηρεσίου που καταναλώνει 

η αγελάδα την περιγεννητική περίο-
δο (τρεις βδοµάδες πριν και περίπου ο-
κτώ µετά τον τοκετό) στην παραγόµενη 
ποσότητα γάλακτος και τη γονιµότητα. 

Ανέφερε, µεταξύ άλλων, την ανάγκη 
χρησιµοποίησης περισσοτέρων της µί-
ας πρωτεϊνούχων ζωοτροφών στο σιτη-
ρέσιο για τη βελτίωση της βιολογικής 
αξίας των πρωτεϊνών ή τη συµπλήρω-
ση του σιτηρεσίου µε την εκάστοτε α-
παιτούµενη ποσότητα προστατευµένης 
µεθειονίνης και λυσίνης µε την οποία 
µειώνεται η εµβρυϊκή θνησιµότητα, αυ-
ξάνεται η γαλακτοπαραγωγή, ενισχύε-
ται το ανοσοποιητικό σύστηµα του ζώ-
ου και µειώνονται τα περιστατικά εκδή-
λωσης µεταβολικών νόσων. 

Με την προσθήκη των παραπάνω α-
παραίτητων αµινοξέων, τόνισε, µπορεί 
να µειωθεί το ποσοστό των ολικών αζω-
τούχων ουσιών του σιτηρεσίου, άρα και 
το κόστος διατροφής.

Κοµβικής σηµασίας στο σύστηµα δια-
τροφής µε σιτηρέσιο ολικής ανάµειξης, 
σύµφωνα µε τον οµιλητή, είναι η οµα-
δοποίηση των ζώων της µονάδας µε βά-
ση το ύψος της γαλακτοπαραγωγής τους 
σε περίπου µηνιαία βάση. Με τον τρό-
πο αυτό αποφεύγεται αφενός ο υπερ-
σιτισµός των ζώων µε χαµηλή γαλακτο-
παραγωγή, αφετέρου η ανεπαρκής κά-
λυψη των αναγκών των ζώων µε υψη-
λή γαλακτοπαραγωγή, µε ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται για την παραγωγικότητα και 
τη γονιµότητα των ζώων, αλλά και για 
το κόστος διατροφής.

Οικονομική αξιολόγηση 
του σιτηρεσίου με βάση 
το ενεργειακό περιεχόμενο

Γ. Αµοιρίδης
Σύστηµα πολυτε-

λείας χαρακτηρίζεται 
το γενετικό, αφού 
επηρεάζεται από 

όλες τις συνθήκες

Ο καθηγητής στο 
Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, 
Γιώργος Αµοιρίδης.
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Σε σχέση µε τους κυριότερους 
παράγοντες που επηρεάζουν τη 
γονιµότητα των αγελάδων, ο κ. 
Αµοιρίδης εστίασε:

Στις συνθήκες ευζωίας. Η 
πυκνότητα του πληθυσµού, η ευ-
ρυχωρία των θέσεων  ανάπαυ-
σης,  το µήκος του παχνιού, οι 
θέσεις και ο αριθµός των ποτι-
στρών, η ολισθηρότητα των δα-
πέδων,  η θερµοκρασία και η υ-
γρασία του χώρου σταυλισµού 
είναι παράγοντες µε µεγάλη βα-
ρύτητα στη γονιµότητα της αγε-
λάδας. Ιδίως οι υψηλές θερµο-
κρασίες του καλοκαιριού οδη-
γούν στην κατακρήµνιση των 
δεικτών αναπαραγωγής. Προτε-
ραιότητα του κτηνοτρόφου πρέ-
πει να είναι η µείωση των υψη-
λών θερµοκρασιών στο στάβλο, 
είτε η παροχή ανακουφιστικών 
δροσισµάτων στα ζώα, µε εξει-
δικευµένα συστήµατα ψύξης, ό-
πως ανεµιστήρες διαφόρων τύ-
πων, συστήµατα υδρονεφώσε-
ων, και διαβροχής κλπ., τα ο-
ποία πρέπει να λαµβάνουν υ-
πόψη τις ιδιαιτερότητες κατα-

σκευής και το µικροκλίµα της 
µονάδας. ∆ιαβροχή µε ταυτό-
χρονη ψύξη σε ισχυρό ρεύµα α-
έρα φαίνεται ότι εξασφαλίζουν 
τις ιδανικότερες προϋποθέσεις 
για αποτελεσµατική ψύξη των 
ζώων που είναι ικανή να συ-
ντηρήσει την υψηλή γαλακτο-
παραγωγή και να µειώσει τις 
απώλειες στη γονιµότητα. Πα-
ράλληλα, στις περιόδους θερ-
µικής καταπόνησης ο παραγω-
γός πρέπει να µεριµνά ώστε η 
τροφή των αγελάδων  να είναι 
φρέσκια, άριστης ποιότητας, να 
χορηγείται κατά τις δροσερές ώ-
ρες, να έχει υψηλή  πεπτικότη-
τα, ενεργειακή πυκνότητα και 
να αναπληρώνει την απώλεια 
ηλεκτρολυτών.  

Στην εφαρµογή αυστηρών 
κανόνων και µέτρων βιοα-
σφάλειας, και κατάλληλου εµ-
βολιακού προγράµµατος για όλα 
τα ζώα της αγέλης που να προ-
βλέπει προστασία από νοσήµα-
τα όπως IBR, BVD, Κλωστηρίδια, 
Οζώδη δερµατίτιδα, Αναπνευ-
στικό και ∆ιαρροικό σύνδροµο 
των µόσχων και κατά περίπτω-
ση της Βρουκέλλωσης.

Στην ανάγκη συνεχούς πα-
ρακολούθησης, καταγραφή 
στοιχείων από τον κτηνοτρόφο. 
Συχνή θερµοµέτρηση, παρατή-
ρηση υφής της κοπριάς, έλεγ-
χος της αφυδάτωσης, των εκκρι-
µάτων της γεννητικής οδού, της 
κατανάλωσης τροφής και συνε-
χής και συστηµατική παρακολού-
θηση του ζώου κατά τη διάρκεια  
της  λοχείας  θα πρέπει να είναι 
δράσεις ενταγµένες στην καθη-
µερινή ρουτίνα της εκτροφής. Ε-
πίσης σε τακτά διαστήµατα πρέπει 
να γίνεται έλεγχος στα φρεσκό-
γεννα και στα ζώα της ξηράς πε-
ριόδου για την εκτίµηση του κιν-
δύνου κέτωσης στην εκτροφή.

Συστήµατα ψύξης
Ανεµιστήρες διαφόρων 

τύπων, συστήµατα 
υδρονεφώσεων και 

διαβροχής είναι απαραίτητα 
στους ελληνικούς 

σταύλους

Κρίσιμος ο ρόλος της 
θερμικής καταπόνησης 
στις χώρες της Μεσογείου 

Από τη γέννηση του ζώου 
ξεκινά το πρόγραµµα 
ορθής διατροφής 
Στη  διατροφή, σύµφωνα µε τον κ. Αµοιρίδη, κρισιµότερη θεωρείται η 
περίοδος από την έναρξη της ξηράς περιόδου έως τις 100 πρώτες µέρες 
της γαλακτοπαραγωγής. Στην ξηρά περίοδο οι αγελάδες θα πρέπει να 
οµαδοποιηθούν σε 1η και 2η  περίοδο, µε ισόρροπα σιτηρέσια 
φροντίζοντας να µη παχύνουν. ∆ιευκρίνισε ακόµη πως αµέσως µετά τον 
τοκετό, η αγελάδα είναι αδύνατο να καταναλώσει την απαιτούµενη 
ποσότητα ξηράς ουσίας για την υποστήριξη του τεράστιου όγκου 
παραγόµενου γάλακτος, µε συνέπεια να χάνει βάρος, καθώς κινητοποιεί 
σωµατικές ενεργειακές αποθήκες για να συντηρηθεί. Η απώλεια βάρους 
εκλαµβάνεται ως µη φυσιολογική από τον οργανισµό, ο οποίος αµύνεται 
µε ενεργοποίηση διάφορων εσωτερικών µηχανισµών που καταλήγουν σε 
µείωση της γονιµότητας. Για την ενίσχυση της δυνατότητας πρόσληψης 
τροφής συνιστάται η παθητική χορήγηση ειδικού  διαλύµατος  25-30  
λίτρων  που περιέχει  προπυλενική  γλυκόλη, προπιονικά, άλατα και 
αµινοξέα, αµέσως  µετά  τον  τοκετό, µε στόχο η αγελάδα να προχωρήσει 
γρήγορα σε επανενεργοποίηση του αναπαραγωγικού της συστήµατος.

Στην ίδια ηµερίδα παρουσιάστηκαν, επίσης, για πρώτη 
φορά τα αποτελέσµατα εφαρµοσµένης έρευνας, µε τρία 
υβρίδια σόργου και ισάριθµα υβρίδια καλαµποκιού, που 
πραγµατοποιήθηκε στο Ινστιτούτο Επιστήµης Ζωιϊκής 
Παραγωγής Γιαννιτσών, µε σκοπό την αξιοποίηση 
ελληνικών καλλιεργειών στην παραγωγή ζωοτροφών.
Στα συγκριτικά αποτελέσµατα αναφέρθηκε κ. Ι. 

Χατζηγεωργίου, ο 
οποίος αφού 
διευκρίνισε ότι 
καταρτίστηκαν δύο 
ισοδύναµα σιτηρέσια, το 
ένα µε ενσίρωµα 
αραβοσίτου και το άλλο 
µε ενσίρωµα σόργου 
και διατράφηκαν δύο 
ισοδύναµες οµάδες των 
8 αγελάδων για δύο 
µήνες στις οποίες 

καταγράφονταν καθηµερινά τα στοιχεία 
γαλακτοπαραγωγής και κάθε εβδοµάδα τα ποιοτικά 
στοιχεία του γάλακτος, διαπιστώθηκε ότι:
1. Η άρδευση του σόργου ανά 12 – 14 ηµέρες έδωσε 
ξηρή ουσία κατά 6% λιγότερη σε σχέση µε την άρδευση 
ανά 8 – 10 ηµέρες. ∆ηλαδή, µε εξοικονόµηση νερού 
κατά 30% ανά άρδευση, η µείωση της παραχθείσας 
ποσότητας ήταν 6%. Το στοιχείο αυτό πρέπει να 
συνεκτιµηθεί από τους παραγωγούς όταν υπάρχει θέµα 
διαθέσιµης ποσότητας (επάρκειας) νερού ποτίσµατος.
2. Η ποσότητα της ξηρής ουσίας του σόργου ήταν 
περίπου 25-35% χαµηλότερη από εκείνη του 
αραβοσίτου (ανάλογα µε το υβρίδιο) για τη συχνότητα 
ποτίσµατος ανά 8 – 10 ηµέρες (µείωση νερού κατά 
43%) και κατά 30-37% λιγότερη ανά στρέµµα για τη 
συχνότητα ποτίσµατος ανά 12 – 14 ηµέρες (µείωση 
νερού κατά 60%). 
3. ∆εν υπήρξε διαφοροποίηση µεταξύ των τριών 
υβριδίων αραβοσίτου ως προς τη στρεµµατική απόδοση 
σε χλωροµάζα. ∆εδοµένου, όµως, ότι τόσο το σόργο όσο 
και ο αραβόσιτος προορίζεται για διατροφή των 
µηρυκαστικών ζώων, αυτό που έχει ουσιαστική σηµασία 
είναι η στρεµµατική απόδοση κάθε καλλιεργούµενης 
ζωοτροφής (υβριδίου) σε θρεπτική αξία (ενεργειακό 
περιεχόµενο) και ολικές αζωτούχες ουσίες (πρωτεΐνες). 
4. Η ισοδύναµη αντικατάσταση του ενσιρώµατος 
αραβοσίτου µε ενσίρωµα σόργου δεν προκάλεσε 
ουσιαστική αλλαγή στα παραγωγικά χαρακτηριστικά των 
διατρεφόµενων αγελάδων και στα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του γάλακτός τους.

Επάξια αντικαθιστά 
το καλαμπόκι το 
ενσίρωμα σόργου

Εγχώρια παραγωγή 
ζωοτροφών
Έρευνας που 

πραγµατοποιήθηκε στο 
Ινστιτούτο Επιστήµης 
Ζωιϊκής Παραγωγής 

Γιαννιτσών

ΖΩΙΚΟΚΕΦΑΛΑΙΟ ΖΩΙΚΟΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εξελιγµένες 
συνταγές για το 
σιτηρέσιο των 
αγελάδων από 
τον καθηγητή 
Γιώργο Ζέρβα.

Σύµφωνα µε τον καθηγητή Αµοιρίδη, 
η γονιµότητα των αγελάδων 
γαλακτοπαραγωγής βαίνει µειούµενη.
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