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Γειώλσ όηη είκαη ζπγγξαθέαο απηήο ηεο εξγαζίαο, εθπνλήζεθε από εκέλα πξνζσπηθά θαη 

απνθιεηζηηθά θαη δελ έρεη ππνβιεζεί ζε άιιν ίδξπκα γηα ηελ απόθηεζε νπνηνπδήπνηε ηίηινπ 

ζπνπδώλ. Δπίζεο δειώλσ όηη θάλσ πιήξε θαη ζαθή αλαθνξά ησλ πεγώλ πνπ έρσ 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ εθπόλεζή ηεο θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο 

ινγνθινπήο. 

Αλαιακβάλσ πιήξσο ηεο ζπλέπεηεο ζηελ πεξίπησζε πνπ απνδεηρζεί όηη δελ ηζρύνπλ ηα 

αλσηέξσ. 
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Πξόινγνο 

 

Ζ κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή απηή δηελεξγήζεθε ζην Σκήκα Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ ηεο 

ρνιήο Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ θαη Γηαηξνθήο ηνπ 

Αιεμάλδξεηνπ Σερλνινγηθνύ Δθπαηδεπηηθνύ Ηδξύκαηνο Θεζζαινλίθεο, ζην πιαίζην ηεο 

εηδίθεπζεο «πζηήκαηα Αθξηβείαο ζηε Εσηθή Παξαγσγή» ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Καηλνηόκα πζηήκαηα Αεηθόξνπ Αγξνηηθήο Παξαγσγήο». 

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ρνξήγεζεο, κέζσ ηεο 

δηαηξνθήο, κίγκαηνο καλλνδν-νιηγνζαθραξηηώλ θαη ακηλνμέσλ-πεπηηδίσλ ζηηο δσνηερληθέο 

θαη ηηο αηκαηνινγηθέο παξακέηξνπο ησλ αλαπηπζζόκελσλ κνζραξηώλ, πνπ βξίζθνληαη ζην 

ζηάδην ηεο γαινπρίαο. Ζ παξνύζα εξγαζία απνηειείηαη από ην πξώην θαη ην δεύηεξν κέξνο. 

ην πξώην κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εμέιημε ηεο θηελνηξνθίαο ζηελ Διιάδα, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ θιάδνπ ηεο γαιαθηνπαξαγσγνύ αγειαδνηξνθίαο, ζηηο δσνηξνθέο θαη ηηο 

ζξεπηηθέο νπζίεο, ζηελ εθηξνθή αλαπηπζζόκελσλ κνζραξηώλ, ζηα θξηηήξηα εθηίκεζεο ησλ 

αηκαηνινγηθώλ παξακέηξσλ, θαη ζηηο θαηεγνξίεο πξόζζεησλ πιώλ, ελώ ζην δεύηεξν κέξνο 

πεξηγξάθεηαη ν ζρεδηαζκόο ηεο κειέηεο, ην πιηθό θαη ε κεζνδνινγία ηεο έξεπλάο καο, ηα 

απνηειέζκαηα θαη ε ζπδήηεζε θαη, ηέινο, παξαζέηνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο καο. 

 

 

Δπάγγεινο Σάηζεο 

Μάτνο 2018 
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Πεξίιεςε – Abstract 

 

Πεξίιεςε 

Σάηζεο, Δ., 2018. Ζ επίδξαζε ηεο ρνξήγεζεο κίγκαηνο καλλνδν-νιηγνζαθραξηηώλ θαη 

ακηλνμέσλ-πεπηηδίσλ ζηηο απνδόζεηο ησλ αλαπηπζζόκελσλ κνζραξηώλ. Μεηαπηπρηαθή 

Γηαηξηβή, Δηδίθεπζε «πζηήκαηα Αθξηβείαο ζηε Εσηθή Παξαγσγή» ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ «Καηλνηόκα πζηήκαηα Αεηθόξνπ Αγξνηηθήο Παξαγσγήο», 

Σκήκα Σερλνιόγσλ Γεσπόλσλ, ρνιή Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο θαη Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ 

θαη Γηαηξνθήο, Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο. 

Θεζζαινλίθε, ζει. 1–75. 

 

ε έλαλ πεηξακαηηζκό κε 21 λενγέλλεηα κνζράξηα θπιήο Holstein, κειεηήζεθε ε 

επίδξαζε ηεο ρνξήγεζεο, κέζσ ηεο δηαηξνθήο, NutriMos (κίγκα καλλνδν-νιηγνζαθραξηηώλ 

θαη ακηλνμέσλ-πεπηηδίσλ) ζηηο δσνηερληθέο θαη ηηο αηκαηνινγηθέο παξακέηξνπο ηνπο. Σα 

κνζράξηα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο από ειηθία 8 σο 49 εκεξώλ, θαηαλεκήζεθαλ ζε 

ηξεηο πεηξακαηηθέο νκάδεο (ΝΜ0, ΝΜ25, θαη ΝΜ50) ησλ 7 κνζραξηώλ ε θαζεκηά, 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε αηνκηθά θειηά, θαη δηαηξάθεθαλ κε 400 g ππνθαηάζηαηνπ γάιαθηνο δύν 

θνξέο ηελ εκέξα θαη κε κίγκα ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθώλ θαηά βνύιεζε, θαη, επηπιένλ, 

από ειηθία 45 σο 49 εκεξώλ, κε ζαλό κεδηθήο θαηά βνύιεζε. ην ππνθαηάζηαην γάιαθηνο 

ηεο νκάδαο NM0 (κάξηπξαο) δελ πξνζηέζεθε NutriMos, ελώ ζε εθείλν ησλ νκάδσλ NM25 

θαη NM50 πξνζηέζεθε NutriMos (κε αλάκημε ζην ππνθαηάζηαην γάιαθηνο, κόλν ην πξσί) 

ζε επίπεδν ηέηνην ώζηε ε ηειηθή πξόζιεςε από ηα κνζράξηα ήηαλ 25 θαη 50 

g/κνζράξη/εκέξα, αληίζηνηρα. H ρνξήγεζε ηνπ NutriMos ζηα κνζράξηα δελ επεξέαζε 

(P>0,05) ην ηειηθό ζσκαηηθό βάξνο (Β, 75,1 kg), ηελ αύμεζε ηνπ Β (672 g/εκέξα), ηε 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηξνθήο (47,8 kg μεξήο νπζίαο – ΞΟ) θαη ην δείθηε κεηαηξεςηκόηεηαο 

ηξνθήο (1,82 kg ΞΟ ηξνθήο/kg αύμεζεο Β) αλάκεζα ζηηο κεηαρεηξίζεηο. ηηο αηκαηνινγηθέο 

παξακέηξνπο δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (P>0,05) αλάκεζα ζηηο 

κεηαρεηξίζεηο, εθηόο από ηε κέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο (MCHC), ε νπνία δηέθεξε 

(P<0,05) κεηαμύ ησλ κεηαρεηξίζεσλ ΝΜ0 θαη ΝΜ50, ελώ ε κεηαρείξηζε ΝΜ25 δε δηέθεξε 

από ηηο άιιεο δύν. πκπεξαίλεηαη όηη ε ρνξήγεζε NutriMos δε βειηίσζε ηηο δσνηερληθέο 
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παξακέηξνπο ησλ αλαπηπζζόκελσλ κνζραξηώλ, αιιά νύηε επεξέαζε αξλεηηθά ηηο 

αηκαηνινγηθέο παξακέηξνπο ηνπο. 

Λέξειρ κλειδιά: Μνζράξηα θπιήο Holstein, Μαλλνδν-νιηγνζαθραξίηεο, Ακηλνμέα-πεπηίδηα, 

Εσνηερληθέο παξάκεηξνη, Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη 

 

Abstract 

Tatsis, E., 2018. The effect of dietary supplementation of a mixture of mannan 

oligosaccharides and aminoacids-peptides on performance of growing calves. Master of 

Science thesis, Specialization ―Precision Livestock Systems‖ of the Postgraduate Studies 

Programme ―Master in Innovative Systems of Sustainable Agricultural Production‖, 

Department of Agricultural Technology, School of Agricultural Technology, Food 

Technology and Nutrition, Alexander Technological Educational Institute of Thessaloniki. 

Thessaloniki, Greece, pp. 1–75. 

 

In an experiment with 21 neonatal Holstein calves, effects of NutriMos (mixture of 

mannan oligosaccharides and aminoacids-peptides) on performance and blood parameters 

were determined. From day 8 to day 49 of age, the calves were allocated to one of the three 

dietary treatments (NM0, NM25, and NM50) of 7 animals each, placed in individual pens, 

and fed 400 g of skimmed milk twice daily and a basal concentrate mixture ad libitum as calf 

starter feeds, and, from day 45 to day 49 of age, alfalfa hay ad libitum. The control treatment 

(NM0) was not supplemented with NutriMos. NutriMos was mixed with the skimmed milk 

of treatments NM25 and NM50, once in the morning, to provide 25 and 50 g/calf daily, 

respectively. The administration of NutriMos to calves did not affect final body weight (BW, 

75.1 kg), BW gain (672 g/day), total dry matter (DM) intake (47.8 kg DM) and feed 

conversion ratio (1.82 kg DM intake/kg BW gain) among treatments. In blood parameters no 

differences occurred (P>0.05) among treatments, except for mean corpuscular hemoglobin 

concentration (MCHC), which differed (P<0.05) between treatments NM0 and NM50, while 

treatment NM25 did not differ from the other two treatments. The results of this study 

suggest that the administration of NutriMos to calves did not improve their performance, but 

also did not adversely affect their hematological parameters. 

Keywords: Holstein calves; Mannan oligosaccharides; Aminoacids-peptides; Zootechnical 

parameters; Hematological parameters 
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Δηζαγσγή 

 

Σα γαινπρνύκελα κνζράξηα δηαηξέρνπλ πςειό θίλδπλν λνζεξόηεηαο θαη 

ζλεζηκόηεηαο, ηδηαίηεξα θαηά ηηο πξώηεο κέξεο ηεο δσήο ηνπο. Όιεο νη πξνζπάζεηεο γηα ηε 

κείσζε ηεο λνζεξόηεηαο θαη ηεο ζλεζηκόηεηαο βαζίδνληαη ζηελ πξόιεςε. Αθξνγσληαίν ιίζν 

ηεο πξόιεςεο απνηειεί ε ρνξήγεζε ηνπ πξσηνγάιαθηνο, ζηόρνο ηεο νπνίαο είλαη ε ιήςε 

επαξθνύο παζεηηθήο αλνζίαο ησλ κνζραξηώλ, ε νπνία επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο 

ηθαλνπνηεηηθήο απνξξόθεζεο ησλ αληηζσκάησλ ηνπ θαηάιιεινπ πνηνηηθά θαη πνζνηηθά 

πξσηνγάιαθηνο ηηο πξώηεο ώξεο ηεο δσήο ηνπο. 

Αληίζηνηρα, γηα ηε ζσζηή θαη ηζνξξνπεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ πεπηηθνύ ζσιήλα, σθειεί 

ε θαηαλάισζε ησλ πξεβηνηηθώλ. Χο πξεβηνηηθά, νξίδνληαη ηα άπεπηα ζπζηαηηθά ηξνθήο, ηα 

νπνία ζπγθεληξώλνπλ νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά, όπσο ε αλζεθηηθόηεηα ζην όμηλν 

πεξηβάιινλ ηνπ ζηνκάρνπ, ε πξνώζεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο δξαζηεξηόηεηαο ησλ 

εληεξηθώλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηελ επδσία ηνπ δώνπ θ.ά. Σα 

ζεκαληηθόηεξα πξεβηνηηθά ζηε δσή ηνπ παξαγσγηθνύ δώνπ είλαη νη θξνπθηνδν-

νιηγνζαθραξίηεο, όπσο ε ηλνπιίλε θαη ε νιηγνθξνπθηόδε, ελώ ε πξνζζήθε ηνπο ζην 

ζηηεξέζην δε ζα πξέπεη λα είλαη ηδηαηηέξσο απμεκέλε, δηόηη κπνξεί λα ππάξμνπλ αξλεηηθέο 

επηπηώζεηο ζην πεπηηθό ζύζηεκα, θαζώο θαη θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε. 

εκαληηθά, επίζεο, ζπζηαηηθά απνηεινύλ νη καλλνδν-νιηγνζαθραξίηεο (MOS) πνπ 

βξίζθνληαη ζε δύκεο θαη έρνπλ απνδεδεηγκέλεο επεξγεηηθέο δξάζεηο κε ηελ πξνζζήθε ηνπο 

ζηελ ηξνθή ησλ δώσλ. πγθεθξηκέλα, κε ηε ρνξήγεζή ηνπο κπνξνύλ λα ειεγρζνύλ ηα 

παζνγόλα ή δπλεηηθά παζνγόλα βαθηήξηα, λα επηηύρνπλ ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ 

αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο ελώ, επίζεο, θξίλνληαη επηβνεζεηηθά γηα ηελ αλνζία, ηελ 

θαηαζηνιή ησλ ηνμηθώλ δξάζεσλ από κπθνηνμίλεο, ηελ πξόιεςε θαη ηνλ πεξηνξηζκό ησλ 

ινηκώμεσλ θ.ά. Δπηπξόζζεηα, έρεη παξαηεξεζεί, πσο ε ρνξήγεζε MOS ζε λεαξά κνζράξηα 

βνεζά ζηελ αύμεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο θαη κεηώλεη ηελ δηάξξνηα. 

Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηα πξόζζεηα δηαηξνθήο, όπσο ηα πξεβηνηηθά, δύκεο (π.ρ., 

Saccharomyces cerevisiae) ή κύθεηεο (π.ρ., Aspergilus oryzae), έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

επξέσο ζηε δηαηξνθή ησλ κεξπθαζηηθώλ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο άκπλαο ηνπ νξγαληζκνύ θαη 

ηεο κηθξνρισξίδαο ηνπ εληεξηθνύ ζσιήλα. Χζηόζν, ιίγεο κειέηεο έρνπλ αμηνινγήζεη ηηο 

επηδξάζεηο ησλ πξντόλησλ δπκνκπθήησλ ζηε δηαηξνθή ησλ λεαξώλ κνζραξηώλ. 
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Οη πξσηεΐλεο παίδνπλ θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε δεκηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, ζηελ αλάπηπμε ηνπ κπνζθειεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζηνλ επηζπκεηό ξπζκό 

αλάπηπμεο ησλ κνζραξηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο. Ζ ζύλζεζε ησλ πξσηετλώλ 

εμαξηάηαη από ην πξνθίι ησλ ακηλνμέσλ. Γηα ην ιόγν απηό, ε πξνζζήθε ακηλνμέσλ θαη 

πεπηηδίσλ κέζσ ηεο δηαηξνθήο είλαη απαξαίηεηε ζηα αλαπηπζζόκελα κνζράξηα, σο κία πεγή 

δνκηθώλ κνλάδσλ πξσηετλώλ. 

θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ρνξήγεζεο, κέζσ ηεο 

δηαηξνθήο, κίγκαηνο καλλνδν-νιηγνζαθραξηηώλ θαη ακηλνμέσλ-πεπηηδίσλ ζηηο δσνηερληθέο 

θαη ηηο αηκαηνινγηθέο παξακέηξνπο ησλ αλαπηπζζόκελσλ κνζραξηώλ, πνπ βξίζθνληαη ζην 

ζηάδην ηεο γαινπρίαο. Ζ παξνύζα εξγαζία απνηειείηαη από ην πξώην θαη ην δεύηεξν κέξνο. 

ην πξώην κέξνο γίλεηαη αλαθνξά ζηελ εμέιημε ηεο θηελνηξνθίαο ζηελ Διιάδα, θαη 

εηδηθόηεξα ηνπ θιάδνπ ηεο γαιαθηνπαξαγσγνύ αγειαδνηξνθίαο, ζηηο δσνηξνθέο θαη ηηο 

ζξεπηηθέο νπζίεο, ζηελ εθηξνθή αλαπηπζζόκελσλ κνζραξηώλ, ζηα θξηηήξηα εθηίκεζεο ησλ 

αηκαηνινγηθώλ παξακέηξσλ, θαη ζηηο θαηεγνξίεο πξόζζεησλ πιώλ. ην δεύηεξν κέξνο 

παξνπζηάδεηαη ε δηθή καο έξεπλα θαη ζπγθεθξηκέλα πεξηγξάθεηαη ν ζρεδηαζκόο ηεο κειέηεο, 

ην πιηθό θαη ε κεζνδνινγία, ηα απνηειέζκαηα θαη ε ζπδήηεζε θαη, ηέινο, παξαζέηνληαη ηα 

ζπκπεξάζκαηά καο. 
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Πξώην Μέξνο 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 

 

1.1. Ζ αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο ζηελ Διιάδα 

Ζ δσηθή παξαγσγή είλαη ζεκαληηθόο θιάδνο γηα ηελ νηθνλνκία, κηαο θαη κέζσ ηεο 

παξαγσγήο ηξνθίκσλ πςειήο βηνινγηθήο θαη ζξεπηηθήο αμίαο, είλαη ηθαλή λα ζπκβάιεη ζην 

εγρώξην πξντόλ ηεο ρώξαο πξνέιεπζεο (Αξζέλνο, 2017). Σα νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά θαη 

θνηλσληθά νθέιε είλαη πςίζηεο ζεκαζίαο δεδνκέλνπ θπξίσο ηεο αμηνπνίεζεο νξεηλώλ θαη 

κεηνλεθηηθώλ πεξηνρώλ, νη νπνίεο ραξαθηεξίδνληαη αθαηάιιειεο γηα αλάπηπμε άιισλ 

δξαζηεξηνηήησλ. 

Πεξίηξαλε απόδεημε ηεο ζπκβνιήο ηεο θηελνηξνθίαο ζηελ αλάπηπμε ησλ ρσξώλ, 

απνηεινύλ ηα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα θαη ζπγθεθξηκέλα ην γεγνλόο όηη ην 29,7% ηεο ζπλνιηθήο 

αθαζάξηζηεο αμίαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο πξνέξρεηαη από ηελ θηελνηξνθία. Ζ αλαινγηθή 

ζρέζε θπηηθήο πξνο δσηθή παξαγσγή εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζηα επίπεδα ηεο δεθαεηίαο 

ηνπ ’80, δειαδή ζην 70/30. Αληίζεηα, ζηελ ΔΔ, ε αληίζηνηρε κέζε αμία αλέξρεηαη ζην 45% 

ηεο ζπλνιηθήο αγξνηηθήο παξαγσγήο. 

ηελ Διιάδα, ε αμία ησλ παξαγόκελσλ δσηθώλ πξντόλησλ απνηειεί ην 1,6% ηεο 

ζπλνιηθήο αμίαο ηεο αγξνηηθήο παξαγσγήο ζηελ ΔΔ, παξνπζηάδνληαο έηζη έιιεηκκα ην νπνίν 

θαη θαιύπηεηαη από απμεκέλα πνζνζηά εηζαγσγώλ. Γηαρξνληθά, νη εηζαγσγέο αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ αλέξρνληαη ζην 30% ηεο παξαγσγήο, βαξαίλνληαο ηνηνπηνηξόπσο ην εκπνξηθό 

ηζνδύγην ηεο ρώξαο. 

Ζ θηελνηξνθηθή αλάπηπμε ζηελ Διιάδα επεξεάδεηαη θπξίσο από ηε γεσγξαθηθή ζέζε 

ηεο, ηηο εδαθνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ηελ άζθεζε Κνηλήο Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο από ηηο 

εθάζηνηε θπβεξλήζεηο, θαζώο θαη από ηε ζηαδηαθή κεηαηξνπή ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο από 

παξαγσγηθή ζε θαηαλαισηηθή (γεγνλόο νμύκσξν, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηα εδαθηθά θαη 

θιηκαηηθά πξνλόκηα ηεο Διιάδνο). Σν έιιεηκα αλάπηπμεο ηεο θηελνηξνθίαο, ζα κπνξνύζε 

λα ιερζεί πσο, ελ κέξεη νθείιεηαη ζηνλ έληνλν αληαγσληζκό κε ηνπο θιάδνπο θπηηθήο 
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παξαγσγήο -πξνθεηκέλνπ γηα ηε ρξήζε ηνπ εδάθνπο- πνπ έρεη σο αληίθηππν ην πςειό 

θόζηνο ησλ ρνλδξνεηδώλ δσνηξνθώλ θαζώο θαη ζηελ αδπλακία αμηνπνίεζεο ππνπξντόλησλ 

γηα δσνηξνθέο. 

Δπίζεο, ε αδπλακία νξηνζέηεζεο ησλ βνζθνηόπσλ έρεη ζηεξήζεη από ηελ θηελνηξνθία 

ηε δπλαηόηεηα αμηνπνίεζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηεο Διιάδαο θαη ηελ έρεη θαηαζηήζεη 

αδύλακε λα αληαπεμέιζεη ζηνλ δηεζλή αληαγσληζκό. Δπηπξόζζεηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

θηελνηξνθίαο απνηεινύλ ε έιιεηςε θαηλνηόκσλ ηδεώλ ζηελ παξαγσγή, ηελ ηαπηνπνίεζε, ηε 

κεηαπνίεζε, ηε ζπζθεπαζία θαη ηελ εκπνξία ησλ πξντόλησλ. Χο αληηζηάζκηζκα ησλ 

πξναλαθεξόκελσλ ειιείςεσλ επηρεηξήζεθε ε κείσζε ησλ ηηκώλ πνπ επηβάξπλε ηδηαηηέξσο 

ηνλ παξαγσγό, ελώ ηαπηόρξνλα κείσζε ηα θίλεηξα ελαζρόιεζεο ησλ λέσλ κε ηνλ θιάδν ηεο 

θηελνηξνθίαο. 

Δπηβαξπληηθό παξάγνληα απνηειεί θαη ε νηθνλνκηθή δπζπξαγία ηεο ρώξαο, ιόγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο ύθεζεο. Απηό είρε σο απνηέιεζκα, ε αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο λα ζηεξίδεηαη 

ζε εηζαγόκελε ηερλνγλσζία, μέλα πξόηππα ζηαβιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαη δηαρείξηζεο ησλ 

εθηξνθώλ, κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηελ αηγνπξνβαηνηξνθία ζηελ νπνία σζηόζν ππήξμε 

αλεμέιεγθηε εηζαγσγή μεληθώλ θπιώλ ρσξίο ηνπο απαξαίηεηνπο πγεηνλνκηθνύο ειέγρνπο, 

γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζε έμαξζε ρξόλησλ λνζεκάησλ θαη παζήζεσλ. Αληίζεηα, ζηνπο 

αλαπηπγκέλνπο θιάδνπο, όπνπ ραξαθηεξίδνληαη από κεησκέλν αληαγσληζκό, 

ζπγθαηαιέγνληαη ε πηελνηξνθία θαη ε ρνηξνηξνθία. 

ε θξίζηκν ζεκείν, επίζεο, βξίζθεηαη ε γαιαθηνπαξαγσγόο αγειαδνηξνθία, ζηελ 

νπνία γίλνληαη κεξηθέο πξνζπάζεηεο αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο κε πςειέο 

επελδύζεηο θαη εληαηηθνπνίεζε ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Χζηόζν, αθόκα θαη 

ζήκεξα, ζπλαληάηαη ην θαηλόκελν ησλ πεπαιαησκέλσλ θαη πξνβιεκαηηθώλ ζηαβιηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ κε ειιείςεηο ζε κεραλνινγηθό εμνπιηζκό θαη απηνκαηηζκνύο γηα ην 

άξκεγκα, κε πξνβιήκαηα ζηε δηαρείξηζε ηνπ παξαγόκελνπ γάιαθηνο, ηε δηαηξνθή ησλ 

δώσλ, θαζώο θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 

Σα ειιείκκαηα ησλ θηεξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη από ηα βαζηθόηεξα πξνβιήκαηα 

ζε όινπο ηνπο ηνκείο ηεο θηελνηξνθίαο θαη ζηελ πιεηνλόηεηά ηνπο πξόθεηηαη γηα βαξηέο κε 

ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο κε πςειό θόζηνο ζπληήξεζεο. Δπηπξόζζεηα, νη εγθαηαζηάζεηο 

θαζίζηαληαη αλεπαξθείο γηα ηελ θάιπςε ησλ θαζεκεξηλώλ βηνινγηθώλ αλαγθώλ ησλ δώσλ, 

γηα ηηο ζύγρξνλεο αληηιήςεηο εθηξνθήο ηνπο, όπσο ε πξνζαξκνζκέλε αλά νκάδεο δηαηξνθή, 
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ελώ δελ ηεξνύληαη ηα δηεζλή πξόηππα πγηεηλήο ζηαβιηζκνύ θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο (Αξζέλνο, 2017). 

 

Πίλαθαο 1.1. Εσηθό θεθάιαην ην έηνο 2014. 

Δίδνο Εώνπ Πιεζπζκόο 

Γαιαθηνπαξαγσγέο αγειάδεο 117.971 

Κξενπαξαγσγά βννεηδή 299.000 

Πξόβαηα 11.707.561 

Γίδηα 4.807.588 

Υνίξνη 1.050.000 

Πηελά 34.500.000 

 

Πίλαθαο 1.2. Παξαγόκελε πνζόηεηα θξέαηνο θαη απηάξθεηα ηεο Διιάδαο θαηά ην έηνο 2014. 

Εσηθό είδνο Πνζόηεηα θξέαηνο (ηόλνη) Απηάξθεηα 

Πηελά 187.766 77,5% 

Υνίξνη 114.805 40,1% 

Αηγνπξόβαηα 108.769 88,5% 

Βννεηδή 58.956 20,0% 

Λνηπά είδε 3.969 40,3% 

 

Πίλαθαο 1.3. Παξαγόκελε πνζόηεηα γάιαθηνο θαη απηάξθεηα ηεο Διιάδαο θαηά ην έηνο 2015. 

Εσηθό είδνο Πνζόηεηα γάιαθηνο(ηόλνη) Δθηίκεζε απηάξθεηαο 

Αγειάδεο 602.329 40% 

Πξνβαηίλεο 539.641 94% 

Αίγεο 127.903 100% 

 

 

1.1.1. Ζ βννηξνθία ζηελ Διιάδα 

Ο θιάδνο ηεο θηελνηξνθίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ εθηξνθή ησλ βννεηδώλ νλνκάδεηαη 

βννηξνθία θαη ζηνρεύεη ζηελ παξαγσγή γάιαθηνο, θξέαηνο θαη δέξκαηνο (Αξζέλνο, 2017). 

ηελ Διιάδα, ε βννηξνθία είλαη από ηνπο πιένλ ειιηπείο θιάδνπο ηεο θηελνηξνθίαο, 

δεδνκέλνπ όηη είλαη ηθαλόο λα θαιύςεη κόλν ην 40% ησλ θαηαλαισηηθώλ αλαγθώλ ηεο 

ρώξαο ζε γάια θαη κόιηο ην 15-20% ησλ αλαγθώλ ζε βόεην θξέαο. 

Χο απνηέιεζκα απηώλ ησλ ειιείςεσλ είλαη ε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή δηαξξνή πξνο 

άιιεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο, από ηηο νπνίεο εηζάγνληαη ηα απαξαίηεηα γηα θαηαλάισζε 

πξντόληα. Ζ εγρώξηα παξαγσγή παξνπζηάδεη νινέλα απμαλόκελε κείσζε κε ζπλέπεηεο ζην 

αληίζηνηρν ηζνδύγην. Δηδηθόηεξα, ε γαιαθηνπαξαγσγόο αγειαδνηξνθία βηώλεη κεγάιε θξίζε 

πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνπο εμήο παξάγνληεο: 
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 Αλαζεώξεζε ηεο αζθνύκελεο πνιηηηθήο θαη εηδηθόηεξα ηεο θαηάξγεζεο ησλ 

πνζνζηώζεσλ, όπνπ δηαηεξνύζαλ ζε πςειά επίπεδα ηηο ηηκέο ηνπ γάιαθηνο. 

 Αύμεζε ησλ ηηκώλ ησλ εηζαγόκελσλ δσνηξνθώλ θαη θαπζίκσλ πνπ έρεη ζαλ 

ζπλέπεηα πςειόηεξν θόζηνο παξαγσγήο. 

 Γηεύξπλζε ησλ θξαηώλ ηεο ΔΔ κε ηελ εηζαγσγή γεηηνληθώλ ρσξώλ -Βνπιγαξία, 

Ρνπκαλία- πνπ έρεη ζα ζπλέπεηα ηελ εηζαγσγή θξέζθνπ γάιαθηνο ζηελ Διιάδα. 

 Ζ επηκήθπλζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ θξέζθνπ γάιαθηνο, θαζώο θαη ε πξνηίκεζε ηνπ 

θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ ζε γάιαηα καθξάο δηάξθεηαο. 

Απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ είλαη όηη ν Έιιελαο παξαγσγόο ιακβάλεη ηηο πςειόηεξεο 

ηηκέο γάιαθηνο ζηελ ΔΔ, ελώ αληίζηνηρα έρεη κεησζεί ην πεξηζώξην θέξδνπο ηνπ κε ζπλέπεηα 

ηε κείσζε ηνπ αξηζκνύ εθκεηαιιεύζεσλ. Πεξαηηέξσ ζπλέπεηα είλαη ε επηξξνή ηεο 

βησζηκόηεηαο ησλ εθκεηαιιεύζεσλ νη νπνίεο αδπλαηνύλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηηο νθεηιέο 

ηνπο πξνο ην θξάηνο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο γεγνλόο πνπ νδεγεί ζην θιείζηκν 

γαιαθηνπαξαγσγώλ επηρεηξήζεσλ. 

πγθεληξσηηθά, ηα πξνβιήκαηα ηεο βννηξνθίαο ζηελ Διιάδα παξνπζηάδνληαη σο εμήο: 

 Φησρνί θαη μεξνζεξκηθνί δηαζέζηκνη βνζθόηνπνη θαη αδπλακίεο ηεο θπηηθήο 

παξαγσγήο ζπλέβαιαλ ζηελ έιιεηςε δσνηξνθώλ. 

 Με νξζνινγηθή ρξήζε θαη αμηνπνίεζε ησλ βνζθνηόπσλ. 

 Γηάζεζε αξδεπόκελσλ εθηάζεσλ γηα επηδνηνύκελεο θαιιηέξγεηεο πνπ 

θαζίζηαληαη εκπόδην ζηελ θαιιηέξγεηα δσνηξνθώλ απαξαίηεησλ γηα ηε 

γαιαθηνπαξαγσγό αγειαδνηξνθία. 

 Έληνλνο αληαγσληζκόο ζην βόεην θξέαο από νκνεηδή πξντόληα άιισλ ρσξώλ. 

 Αλεπάξθεηα νξγάλσζεο θαη θαθνδηαρείξηζε ησλ βννηξνθηθώλ εθκεηαιιεύζεσλ. 

 Τςειό θόζηνο επελδύζεσλ θαη δπζκελείο όξνη ρξεκαηνδόηεζεο. 

 Έιιεηςε ηζρπξώλ ζπλεηαηξηζηηθώλ νξγαλώζεσλ πνπ ζα πξνάζπηδαλ ηα 

δηθαηώκαηα ησλ βννηξόθσλ, ελώ ζα ηνπο παξείραλ ζεκαληηθή βνήζεηα ζηνπο 

ηνκείο ηεο παξαγσγήο, ηεο πξνκήζεηαο θαη δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ ηνπο. 

 Κνηλνηηθνί πεξηνξηζκνί ζηελ παξαγσγή γάιαθηνο θαη ζηε ρνξήγεζε 

επηδνηήζεσλ (κέρξη θαη ην 2005) ζειαδνπζώλ αγειάδσλ θαη αξζεληθώλ 

κνζραξηώλ. 

 Αληαγσληζκόο από ηηο βαιθαληθέο ρώξεο ζηα πξντόληα βννηξνθίαο θαη θπξίσο 

πξνκήζεηα γάιαθηνο ζε ρακειέο ηηκέο από ηε Ρνπκαλία θαη ηε Βνπιγαξία. 
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 Μεγάινο όγθνο κηθξώλ εθκεηαιιεύζεσλ κε ειιείςεηο ζηελ νξγάλσζε ηεο 

εκπνξίαο. 

 Ζ έιιεηςε ζύλδεζεο ηεο βννηξνθίαο κε ην θαιιηεξγνύκελν έδαθνο θαη σο εθ 

ηνύηνπ ν αληαγσληζκόο κε ηνπο άιινπο θιάδνπο δσηθήο παξαγσγήο. 

 Διιηπείο ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο πνπ επεξεάδνπλ άκεζα ηελ πνηόηεηα ηνπ 

γάιαθηνο, θαζώο θαη νη ρακειέο ηηκέο πνπ πξνζθέξνπλ νη γαιαθηνβηνκεραλίεο. 

 Μνλάδεο πνπ ιεηηνπξγνύλ εληόο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρώλ, ε αλεπάξθεηα ησλ 

ππνδνκώλ θαη ε έιιεηςε αδεηώλ ιεηηνπξγίαο ζηηο πεξηζζόηεξεο βννηξνθηθέο 

κνλάδεο. 

 Διιείςεηο ζηελ ηππνπνίεζε θαη ζήκαλζε ηνπ βόεηνπ θξέαηνο θαη ε έιιεηςε 

δηαπηζηεπηεξίσλ πξνέιεπζεο πξνο ηνπο θαηαλαισηέο, πνπ θαζηζηνύλ αδύλαηε ηε 

δηάθξηζε εγρώξησλ θαη εηζαγόκελσλ πξντόλησλ. 

 Αλεπάξθεηα ζηηο ππνδνκέο ησλ βνζθνηόπσλ, θαζώο θαη ε έιιεηςε ζπζηεκάησλ 

βειηίσζήο ηνπο. 

 

1.1.2. Βννηξνθία γαιαθηνπαξαγσγήο 

Έλαο από ηνπο πην δπλακηθνύο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο θηελνηξνθίαο είλαη ε βννηξνθία 

θαη ζπγθεθξηκέλα ε γαιαθηνπαξαγσγόο αγειαδνηξνθία (Καηζανύλεο, 2000, Γειέθεο, 2004). 

Ζ παξαγσγή γάιαθηνο θηάλεη σο θαη ην 40,6% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο θαη ην θξέαο 

θηάλεη σο θαη ην 12,4% (ζηνηρεία ΔΛΟΓΑΚ). ηελ αγειαδνηξνθία ζα πξέπεη λα ηεξνύληαη 

νη εμήο πξνδηαγξαθέο: 

 Ο ζηαβιηζκόο ησλ αγειάδσλ ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε αηνκηθέο ζέζεηο ή 

ειεύζεξα. 

 Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ θηεξίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηεο ώζηε ε κεγάιε πιεπξά 

ηνπ λα θαιύπηεηαη από ην Βνξξά. 

 Σα δώα ζα πξέπεη λα ηξέθνληαη κε ηαΐζηξα πνπ ζα βξίζθεηαη εληόο ηνπ ρώξνπ 

ζηαβιηζκνύ. 

 Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ ηνθεηνύ ησλ αγειάδσλ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνύληαη νη 

αίζνπζεο ηνθεηνύ. 

 Ο δηάδξνκνο θπθινθνξίαο ζα θαζαξίδεηαη µε κεραληθό μέζηξν (απηόκαηα ή µε 

ην ηξαθηέξ). 
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 Ο ηερλεηόο ζειαζκόο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε θηλεηά αηνκηθά κηθξά ζηέγαζηξα 

(από fiberglass ή ηδηνθαηαζθεπέο), πνπ ζα ηνπνζεηνύληαη ζηνπο πην 

πξνζηαηεπκέλνπο ρώξνπο ηνπ θηήκαηνο, όπνπ ζα θαηαζθεπαζηεί θαη ην 

ππόζηεγν. 

 Ζ δηαηξνθή ησλ κνζραξηώλ ζα βαζίδεηαη ζε δηκεξέο ζηηεξέζην, ελώ 

πξνηεηλόκελε θπιή γηα εθηξνθή είλαη ε Αζπξόµαπξε Holstein. 

 

Πίλαθαο 1.4. Δλδεηθηηθό ζηηεξέζην γηα αγειάδεο γαιαθηνπαξαγσγήο. 

Εσνηξνθή Πνζόηεηα (kg/δών/εκέξα) 

Άρπξν ίηνπ 1,20 

Δλζίξσκα Αξαβνζίηνπ 30,00 

νγηάιεπξν  3,40 

Αξαβόζηηνο 3,30 

Βακβαθόζπνξνο 1,00 

Διαηνθξάκβε 1,00 

Εαραξόπηηα 2,00 

Αλζξαθηθό Αζβέζηην 0,24 

Γηηηαλζξαθηθό Νάηξην 0,18 

Υισξηνύρν Νάηξην 0,12 

Ομείδην ηνπ Μαγλεζίνπ 0,07 

 

Σν παξαπάλσ ζηηεξέζην είλαη έλαο ελδεηθηηθόο ηύπνο. Σν ζηηεξέζην πνπ εθαξκόδεηαη 

ζε θάζε κνλάδα δηαθέξεη αλάινγα µε ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ην είδνο ησλ εθηξεθόκελσλ 

δώσλ, ην θπζηνινγηθό ζηάδην, ην θόζηνο θάζε δσνηξνθήο, ηηο δηαζέζηκεο δσνηξνθέο θιπ. Οη 

πεδηλέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο επλννύλ ηε κεγαιύηεξε απόδνζε γάιαθηνο ιόγσ θαιύηεξεο 

παξαγσγήο δσνηξνθώλ, ελώ ζε νξεηλέο πεξηνρέο νη απνδόζεηο είλαη κηθξόηεξεο. 

ύκθσλα κε ην παξαγόκελν γάια, ν παξαγσγόο ζα απνθνκίζεη θαη ην αληίζηνηρν 

εηζόδεκα. Χο θόζηνο ππνινγίδεηαη ην θόζηνο ησλ δσνηξνθώλ (53% ησλ εμόδσλ), ε αμία ησλ 

αγειάδσλ ζε παξαγσγή θαη σο ζθάγην, θαζώο θαη ε δηάξθεηα παξαγσγηθήο δσήο ηνπ παγίνπ 

θαη δσηθνύ θεθαιαίνπ. Σέινο, ζε πεξίπησζε πνπ ν θηελνηξόθνο ηδηνπαξάγεη κέξνο ησλ 

δσνηξνθώλ, ην θόζηνο κεηώλεηαη αξθεηά. 

 

1.1.3. Βννηξνθία θξεαηνπαξαγσγήο 

Ο αξηζκόο ησλ εθηξνθώλ κνλάδσλ πάρπλζεο βννεηδώλ πνπ εηζάγνληαη από ην 

εμσηεξηθό έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξόληα ζηελ Διιάδα. Δμαηηίαο απηήο ηεο αύμεζεο, έρεη 

κεησζεί ε εηζαγσγή θξέαηνο από ην εμσηεξηθό, αιιά παξόηη ε δήηεζε βόεηνπ θξέαηνο ζηελ 

αγνξά είλαη πνιύ πςειή, δελ ππάξρεη αθόκε απηάξθεηα ζηε ρώξα καο (Καηζανύλεο, 2000). 
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ηελ Διιάδα ππάξρνπλ πνιύ θαιέο πξννπηηθέο ώζηε λα απμεζεί ε παξαγσγή δώσλ 

πάρπλζεο, εθόζνλ βειηησζνύλ θάπνηνη παξάγνληεο, όπσο είλαη νη ζπλζήθεο ησλ βνζθνηόπσλ 

θαη ε ύπαξμε κεγάισλ εθηάζεσλ γηα ηελ θαιύηεξε αλαπαξαγσγή. 

ηνλ θιάδν ηεο θξεαηνπαξαγσγήο ππάξρνπλ πνιιέο θπιέο πνπ ζπρλά νλνκάδνληαη 

«ζειάδνπζεο», γηαηί ε κεηέξα ζειάδεη ην κνζραξάθη θαη ε επηινγή ηνπο γίλεηαη ιόγσ ηεο 

ηθαλόηεηαο παξαγσγήο θξέαηνο. Κάπνηεο θπιέο είλαη νη αξνιέδ, Ληµνπδίλ θαη Μπινλη λη’ 

Αθηηαίλ, ελώ ην θόζηνο γηα ηελ αγνξά ηνπο είλαη ιίγν θζελόηεξν από απηό ησλ 

γαιαθηνπαξαγσγηθώλ αγειάδσλ. 

Σειηθά, όια ζρεδόλ ηα εθηξεθόκελα είδε βννεηδώλ, αλάινγα πάληα κε ηελ θαηάζηαζε 

ηεο πγείαο ηνπο, θαηαιήγνπλ ζην ζθαγείν. Σν ζθάγην, εθόζνλ πεξάζεη από ηνπο 

απαξαίηεηνπο θηεληαηξηθνύο ειέγρνπο ζα δνζεί ζηελ αγνξά γηα θαηαλάισζε. Έηζη θξίλεηαη, 

πσο ην επηζπκεηό νηθνλνκηθό απνηέιεζκα επέξρεηαη, όηαλ ηα δώα είλαη ηθαλά λα απνδώζνπλ 

ηόζν ην εκπνξεύζηκν θξέαο όζν θαη ηελ θαιύηεξε δπλαηή πνηόηεηα. πγθεθξηκέλα, ην 

ζθάγην κηαο αγειάδαο, ελόο ηαύξνπ ή ηαπξηδίνπ πνπ δελ έρεη σξηκάζεη, κπνξεί λα 

ηαμηλνκεζεί ζηελ 1
ε
 ή 2

ε
 βαζκίδα δηαβάζκηζεο ησλ ζθάγησλ (Καηζανύλεο, 2000). 

πγθεληξσηηθά, ζηελ Διιάδα ε παξαγόκελε πνζόηεηα βόεηνπ θξέαηνο ελδέρεηαη λα 

απμεζεί γηα ηνπο εμήο ιόγνπο (Υαξηζκηάδνπ, 2013): 

 Αύμεζε ησλ ζειαδνπζώλ αγειάδσλ. 

 Δπηδνηήζεηο ησλ παρπλόκελσλ βννεηδώλ. 

Αληίζεηα, ε θαηαλάισζή ηνπ κπνξεί λα κεησζεί εμαηηίαο ησλ παξαθάησ: 

 Ύπαξμε αληαγσληζκνύ κε θζελόηεξα θξέαηα, όπσο πηελώλ θαη ρνίξνπ. 

 Ύπαξμε αζζελεηώλ, όπσο ε ζπνγγώδεο εγθεθαινπάζεηα θαη ν αθζώδεο ππξεηόο. 

 Υξήζε νξκνλώλ ζηελ πάρπλζε. 

 Ληπαξά νμέα ζην βόεην θξέαο, όπνπ κε ηε ζπρλή θαηαλάισζή ηνπ 

ελνρνπνηνύληαη γηα θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο. 

 

1.1.4. Βννηξνθία ειεπζέξαο βνζθήο 

Ο ηξόπνο δηαηξνθήο ησλ κνζραξηώλ, ζηε βννηξνθία ειεπζέξαο βνζθήο, ζηεξίδεηαη 

ζηε βνζθή ζε νξεηλέο ή εκηνξεηλέο πεξηνρέο, ελώ ην ρεηκώλα ρνξεγνύληαη θαη δεκεηξηαθνί 

θαξπνί αιιά θαη άρπξν (Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, 2017). Λόγσ ηεο κεγάιεο βηνπνηθηιόηεηαο, 

πνπ ππάξρεη ζηα ιηβάδηα, επλνείηαη ε παξαγσγή θξέαηνο κε κεγάιε ζξεπηηθή αμία θαη 

πινύζηα γεύζε. 
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Σν ζύλνιν ησλ βννεηδώλ απνηειείηαη από δώα εγρώξησλ θπιώλ ζε δηάθνξεο 

δηαζηαπξώζεηο κεηαμύ ηνπο, αιιά θαη κε μέλεο θπιέο. Δπίζεο, έλα κεγάιν πνζνζηό ησλ 

αλαθεξζέλησλ δώσλ πιεξνύλ θξηηήξηα έληαμεο ζηηο λεναλαγλσξηζκέλεο Διιεληθέο 

θξενπαξαγσγηθέο θπιέο βννεηδώλ (θόθθηλε, μαλζόρξσκε ειιεληθή θπιή). Ζ ΔΔ εληζρύεη 

ηελ αλάπηπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηόηεηαο, κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ 

ηθαλνπνηεηηθά εηζνδήκαηα ζηνπο παξαγσγνύο, αιιά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε από ηε 

δηαηήξεζε ησλ πεξηνρώλ βόζθεζεο (Πεξηθέξεηα Ζπείξνπ, 2017). 

 

 
Δηθόλα 1.1. Βννεηδή ειεπζέξαο βνζθήο. 

 

1.2. Δθηξνθή αλαπηπζζόκελσλ κνζραξηώλ 

Σα κνζράξηα θαηά ηελ πξώηε εβδνκάδα ηεο ειηθίαο ηνπο ηξέθνληαη σο κνλνγαζηξηθά, 

δειαδή κε απνθιεηζηηθή ηξνθή ην γάια (Εέξβαο, 2000). Σν γάια κπνξεί εύθνια λα 

δηαζπαζηεί ζην ήλπζηξν κε πεπηηθά πγξά, πνπ πεξηέρνπλ έλδπκα θαηάιιεια γηα ηε 

δηαδηθαζία ηεο πέςεο ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ γάιαθηνο. Χζηόζν, ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

ζύζηαζε ησλ ελδύκσλ θαη ησλ πεπηηθώλ πγξώλ κεηαβάιιεηαη κε ην πέξαζκα ηνπ ρξόλνπ, 

όκσο ζηαζεξνπνηείηαη πεξίπνπ ζηηο 5-6 εβδνκάδεο ηεο ειηθίαο ηνπο, ειηθία έπεηηα από ηελ 

νπνία ε δηαηξνθή κπνξεί λα βαζίδεηαη ζε ζηεξεά ηξνθή. ε πεξίπησζε πνπ ηα κνζράξηα 

εμαθνινπζνύλ λα ηξέθνληαη κε γάια, δεκηνπξγνύληαη πςειά επίπεδα ξελλίλεο θαη 

ιαθηάζεο, αλαπηύζζνληαο ζην έληεξν κηθξνρισξίδα, ε νπνία έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηνλ 

θαιύηεξν κεηαβνιηζκό ηεο ιαθηόδεο. 
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Δηθόλα 1.2. Γηαηξνθή λενγέλλεησλ κνζραξηώλ. 

 

Με ηελ πξόζιεςε ζηεξεάο ηξνθήο επηηπγράλεηαη ε εμέιημε ηεο αλαηνκίαο ηνπ 

πξνζηνκάρνπ, θαζώο θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ. Σαπηόρξνλα, κε ηελ πξόζιεςε ζηεξεάο ηξνθήο 

ζηα λενγέλλεηα κνζράξηα, μεθηλάεη θαη ν κεξπθαζκόο, ν νπνίνο ζηελ αξρή είλαη αξαηόο, 

αιιά από ηελ 6ε εβδνκάδα θαη έπεηηα ζηαζεξνπνηείηαη απνθηώληαο ηνλ θαλνληθό ηνπ ξπζκό. 

Απηό βέβαηα πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ηεο πξνζιακβαλόκελεο ηξνθήο (Εέξβαο, 2000). 

Ζ αλαηνκνθπζηνινγηθή εμέιημε ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ 

επηδησθόκελν ζθνπό ηνπ εθηξνθέα. πγθεθξηκέλα: 

 ε κνζράξηα εθηξνθήο, δειαδή ζε δώα πνπ πξννξίδνληαη γηα αλαπαξαγσγή ή 

πάρπλζε, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε πεξηνξηζκό ηεο πξόζιεςεο γάιαθηνο θαη 

έγθαηξε πξόζιεςε ζηεξεάο ηξνθήο. 

 ε κνζράξηα πνπ πξννξίδνληαη γηα αγειάδεο γαιαθηνπαξαγσγήο, νη απαηηήζεηο 

ζε ελέξγεηα, πξσηεΐλεο, βηηακίλεο, αζβέζηην, θσζθόξν, καγλήζην θαη λεξό είλαη 

απμεκέλεο. Δάλ ρνξεγεζεί ζηα κνζράξηα ιηγόηεξε από ηελ απαηηνύκελε ηξνθή, 

ηόηε ε κειινληηθή παξαγσγή γάιαθηνο ζα είλαη κεησκέλε, ελώ εάλ ρνξεγεζεί 

απμεκέλε πνζόηεηα ηξνθήο, γίλεηαη ελαπόζεζε ιίπνπο, ρσξίο απηό θπζηθά λα 

ζεκαίλεη κεγαιύηεξε κειινληηθή πνζόηεηα γάιαθηνο. 

Καηά ηηο πξώηεο κέξεο ηεο δσήο ηνπ κνζραξηνύ, ε δηαηξνθή παίδεη πνιύ ζεκαληηθό 

ξόιν (Εέξβαο, 2000). Ο αξρηθόο ηξόπνο δηαηξνθήο ηνπ κνζρηδίνπ είλαη ην πξσηόγαια κε ην 

νπνίν ηξέθεηαη ηελ 1ε εβδνκάδα ηεο δσήο ηνπ. Σν πξσηόγαια είλαη ην παξαγόκελν από ηελ 

αγειάδα γάια πνπ ππάξρεη κόλν ηηο πξώηεο εκέξεο ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο, ζπλήζσο ηηο 3 

πξώηεο εκέξεο από ηνλ ηνθεηό, αιιά κπνξεί λα θηάζεη σο θαη ηηο εθηά εκέξεο. Σν 
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πξσηόγαια είλαη πινύζην ζε αλνζνζθαηξίλεο (γ-ζθαηξίλεο), πνπ βνεζνύλ ζην αλνζνπνηεηηθό 

ζύζηεκα ηνπ κνζραξηνύ, ζε βηηακίλε Α θαη αλόξγαλα άιαηα. Βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό, 

επίζεο, ηνπ πξσηνγάιαθηνο είλαη ε θαζαξηηθή ηνπ ηδηόηεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

απνκάθξπλζε αθαζαξζηώλ από ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ λενγλνύ. ηηο θξενπαξαγσγηθέο 

θπιέο, ε δηαηξνθή γίλεηαη κέζσ ηνπ ζειαζκνύ έσο ηνπο 6 κήλεο ηεο δσήο ηνπ κνζραξηνύ. 

Καηάιιειε πεξίνδνο ηνθεηνύ είλαη ε άλνημε, δηόηη ηαπηόρξνλα κε ην ζειαζκό 

πξνζιακβάλνπλ ζξεπηηθά ζπζηαηηθά κέζα από ηελ απμεκέλε ηόηε βνζθή. 

Σν πξσηόγαια είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθό γηα ηα κνζράξηα, γηαηί κόλν έηζη ζα ιάβνπλ 

ηα θαηάιιεια αληηζώκαηα, ζε αληίζεζε κε ηνλ άλζξσπν πνπ ηα ιακβάλεη κέζσ ηνπ 

πιαθνύληα (Hurley and Stenmark, 2011). ηε ζύζηαζε θαη ηελ πνζόηεηα ηνπ αγειαδηλνύ 

πξσηνγάιαθηνο παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ε θπιή ηνπ δώνπ, ε ειηθία ηεο κεηέξαο θαη ε 

δηαηξνθή ηεο πξηλ ηνλ ηνθεηό. Αλεμάξηεηα από ηε κέζνδν γαινπρίαο, ηα κνζράξηα ζα πξέπεη 

λα ηξαθνύλ κε πξσηόγαια όζν ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα από ηελ ώξα γέλλεζήο ηνπο, ζε 

πεξηπηώζεηο πνπ απνκαθξύλεηαη ην λενγέλλεην από ηε κεηέξα ζα πξέπεη λα γίλεηαη 

ρνξήγεζε κε ηερλεηά κέζα. 

ην πξώην γεύκα, πνπ πξνζθέξεηαη 1-2 ώξεο από ηε γέλλεζή ηνπ, πξέπεη λα 

ρνξεγείηαη ηνπιάρηζηνλ 1 ιίηξν γάιαθηνο, ελώ ζηα επόκελα γεύκαηα κπνξεί λα απμεζεί ζηα 

2-2,5 ιίηξα. ην ζύλνιν, έλα κνζράξη κπνξεί λα θαηαλαιώζεη έσο 10 ιίηξα πξσηόγαια θαηά 

ηηο 3 πξώηεο εκέξεο. Όηαλ ζηακαηήζεη ε παξαγσγή πξσηνγάιαθηνο, ρνξεγείηαη ζηα 

κνζράξηα αγειαδηλό γάια ή θάπνην άιιν ππνθαηάζηαην, ελώ παξάιιεια κπνξεί λα 

ρνξεγείηαη θαη ηξνθή ζε ζηεξεά κνξθή (Εέξβαο, 2013). 

 

Πίλαθαο 1.5. Πξόγξακκα ηερλεηήο γαινπρίαο θαη θάζεηο πεξηόδνπ ηεο γαινπρίαο. 

Εκηποθή θηλςκών γεννηηόπων

Πρόγραμμα ηετνηηής γαλοστίας

σλγ. ΓΑΛΑ ΜΙΓΜΑ ΣΑΝΟΣ

1η εβδομάδα :       4,5 – 6             -- --

2η εβδομάδα:             7 0,05                 --

3η εβδομάδα: 7 0,10                 --

4η εβδομάδα:             7 0,20               0,05

5η εβδομάδα:             7 0,40               0,10

6η εβδομάδα:             7 0,70               0,20

7η εβδομάδα:             5 1,10               0,30

8η εβδομάδα:             2 1,50               0,40

9η εβδομάδα: -- 2,00               0,50

Εκηποθή θηλςκών γεννηηόπων

Φάζεις ηης περιόδοσ γαλοστίας (διάρκεια 2 μήνες)

Ημέπερ 1 – 3

Ημέπερ 4 – 7

Ημέπερ 8 – 21

Ημέπερ 22 – 56

Ημέπερ 57 – 63

Πρωηόγαλα

Προζαρμογή ζηο γάλα

ή ζηο σποκαηάζηαηο

Πέπτει

ικανοποιητικά

μόνο

πρωτεΐνες

γάλατος 

Απογαλακτισμένο
Παραμένει ζηο θάλαμο 

γαλοστίας - προζαρμογή

Ημέρες 43 – 56 μείωζη γάλαηος

Απογαλακηιζμός ζηις 56 ημέρες

Έναπξη σοπήγηζηρ

ζηεπεάρ ηποθήρ

 

 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ 

Π.Μ.. «ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΣΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» 

 

 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΣΑΣΖ 

30 

Σα ππνθαηάζηαηα αγειαδηλνύ γάιαθηνο είλαη εκπνξηθά παξαζθεπάζκαηα θαη έρνπλ ηε 

κνξθή ζθόλεο/αιεύξνπ. Ζ ζύλζεζή ηνπο είλαη από ζθόλε απνβνπηπξσκέλνπ γάιαθηνο (78-

82%), δσηθό ή θπηηθό ιίπνο (17-20%), θαη ιεθηζίλεο από ζόγηα (1-2%). Σα απνβνπηπξσκέλα 

γάιαηα είλαη, επίζεο, εκπινπηηζκέλα κε δσηθά ιίπε, θπηηθά έιαηα θαη είλαη θησρά ζε ιηπαξά 

νμέα, σζηόζν δελ επηηξέπεηαη ε ρξήζε θπηηθώλ ειαίσλ πινύζηα ζε αθόξεζηα ιηπαξά νμέα, 

δηόηη πξνθαινύλ δηαηαξαρέο ζηελ πγεία ησλ κνζραξηώλ θαη νδεγνύλ ζηελ απμεκέλε 

ελαπόζεζε ιίπνπο θαθήο πνηόηεηαο, πνπ απηό ζα παξακείλεη κέρξη ην ππόινηπν ηεο δσήο 

ηνπο (Καηζανύλεο, 2000). 

Οη πδαηάλζξαθεο θαιύπηνπλ ην 35-40% ηεο εκεξήζηαο πξόζιεςεο θαη βαζηθή πεγή 

είλαη ε ιαθηόδε. Ζ πεξηεθηηθόηεηα ζε άκπιν δελ πξέπεη λα μεπεξλάεη ην 15%, θαζώο, 

επίζεο, θαη ε δάραξε ζα πξέπεη λα θηάλεη σο ην 2%. ην πεπηηθό ζύζηεκα ηνπ λενγέλλεηνπ 

κνζραξηνύ απνπζηάδνπλ θάπνηα ακπινιπηηθά θαη ζαθραξνιπηηθά έλδπκα θαη, ζε πεξίπησζε 

πνπ μεπεξαζηνύλ νη παξαπάλσ ζπγθεληξώζεηο ζηα κίγκαηα ηξνθήο ηνπο, ζα έρνπλ σο 

αξλεηηθό απνηέιεζκα ηηο δηάξξνηεο. 

Έηζη, ηα ππνθαηάζηαηα αγειαδηλνύ γάιαθηνο ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο γηα 

λα πξνζηαηεύνπλ ηόζν ην πεπηηθό όζν θαη ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα (Εέξβαο, 2000). 

Δπίζεο, ηα ππνθαηάζηαηα ζα πξέπεη λα είλαη πινύζηα ζε βηηακίλεο, ηρλνζηνηρεία θαη ζίδεξν. 

Ζ ζύζηαζε ελόο θαινύ ππνθαηάζηαηνπ είλαη ζπλήζσο 22% πξσηεΐλε, 17-20% ιίπνο, ιπζίλε, 

0,90% αζβέζηην, 0,65% θώζθνξνο θαη 3% θπηηαξίλε. Ζ κνξθή ηνπο είλαη θπξίσο πόζηκε 

θαη ρνξεγείηαη από ηελ ειηθία ησλ 5 εκεξώλ σο θαη ηνλ απνγαιαθηηζκό. Σν ξόθεκα 

παξαζθεπάδεηαη κε ηελ αλάκημε ζθόλεο κέζα ζε δεζηό λεξό θαη δίλεηαη ζην κνζράξη ζηνπο 

36-38ºC. 

Σν ζηάδην δηαηξνθήο ησλ ηαπξηδίσλ είλαη παξόκνην κε εθείλν ησλ κνζρίδσλ έσο θαη 

ηελ 6
ε
 εβδνκάδα ηεο δσήο ηνπο (Καηζανύλεο, 2000). Μεηά ην πέξαο ηνπ δηαζηήκαηνο απηνύ, 

ε δηαηξνθή ηνπο δηαθέξεη θαη εμαξηάηαη από ηνλ ηξόπν ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο (πρ., 

αλαπαξαγσγή). 

Σα πξννξηδόκελα γηα θπζηθή αλαπαξαγσγή αξζεληθά κνζράξηα ηξέθνληαη κε 

ρακειόηεξεο πνζόηεηεο ηξνθήο θαη ζπλήζσο θηάλνπλ έσο 380 θηιά ζσκαηηθό βάξνο (Β) 

ζηελ ειηθία αλαπαξαγσγήο. ηε δηαηξνθή ησλ ηαπξηδίσλ δε ρνξεγείηαη άρπξν, ελώ ηδηαίηεξε 

πξνζνρή δίλεηαη ζην ηζνξξνπεκέλν ζηηεξέζην σο πξνο ηηο βηηακίλεο θαη ηα αλόξγαλα 

ζηνηρεία (Καηζανύλεο, 2000). 
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1.3. Εσνηξνθέο θαη ζξεπηηθέο νπζίεο 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηε ζπληήξεζε, ηελ αλάπηπμε, ηελ αλαπαξαγσγή, ηελ αλαπιήξσζε 

ησλ ηζηώλ θαη ηελ παξαγσγή ησλ πξντόλησλ, ηα δώα πξέπεη λα θαηαλαιώλνπλ ηξνθέο από 

ηηο νπνίεο πξνκεζεύνληαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά θαη ελέξγεηα (Pond et al., 1995, Cheeke, 1999, 

Φεγγεξόο θαη ζπλεξγ., 2005). Οη δσνηξνθέο πνηθίιινπλ θαη δηαθξίλνληαη αλαιόγσο ηεο 

πξνέιεπζήο ηνπο ζε δσηθέο, θπηηθέο θαη αλόξγαλεο. Αμηνζεκείσην είλαη όηη ηα κεξπθαζηηθά 

δώα κπνξνύλ λα αμηνπνηήζνπλ θάπνηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ εκπεξηέρνληαη ζε δσνηξνθέο, 

όπσο ν ζαλόο, ηα άρπξα θαη ηα ελζηξώκαηα, ηα νπνία θαη δελ αμηνπνηνύληαη από ηνλ 

άλζξσπν ή ηα κνλνγαζηξηθά δώα. 

Σα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο δσνηξνθέο είλαη θπξίσο νη 

πδαηάλζξαθεο, νη πξσηεΐλεο, ηα ιίπε, ηα αλόξγαλα ζηνηρεία, νη βηηακίλεο θαη ην λεξό θαη ε 

αλαγθαηόηεηα θαζελόο μερσξηζηά πνηθίιεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ δώνπ, ηελ ειηθία, ηνπο 

εμσγελείο παξάγνληεο θαη άιιεο παξακέηξνπο. Δπίζεο, ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, πέπηνληαη 

από ηνλ νξγαληζκό θαη, θαηά ηε δηαζπνξά ηνπο ζε όιν ην πεπηηθό ζύζηεκα, δηαζπώληαη ζε 

απινύζηεξεο ρεκηθέο ελώζεηο. Οη ελώζεηο κε ηε ζεηξά ηνπο κεηαθέξνληαη ζην αίκα θαη ζηα 

θύηηαξα θαη ζπκβάιινπλ ζηε δηαβίσζε, ηελ αλαπαξαγσγή θαη ηελ παξαγσγή ησλ δσηθώλ 

πξντόλησλ. 

Σέινο, ε έιιεηςε θάπνηνπ ζξεπηηθνύ ζπζηαηηθνύ επεξεάδεη αξλεηηθά δηάθνξεο πηπρέο 

ηεο δσήο ησλ δώσλ, δεκηνπξγώληαο πιείζηα πξνβιήκαηα ζηελ πγεία ηνπο. Έηζη, ε ηξνθή 

ηνπο πξέπεη λα παξέρεη όια ηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα ζε θάζε ζηάδην ηεο 

δσήο ηνπο. Ζ εκεξήζηα πνζόηεηα ηξνθήο, πνπ ιάκβάλεη έλα δών, νλνκάδεηαη ζηηεξέζην. 

Αλαιόγσο κε ην αλ ην ζηηεξέζην είλαη ηθαλό λα θαιύςεη ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ δώνπ 

ηόηε θαιείηαη ηζόξξνπν ή πιήξεο, ελώ αληίζεηα ιέγεηαη ειιηπέο (Φεγγεξόο θαη ζπλεξγ., 

2005). πγθεθξηκέλα, θάπνηα από ηα απαηηνύκελα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά αλαιύνληαη σο εμήο: 

Σν λεξό απνηειεί ην 55-80% ηνπ ζπλνιηθνύ βάξνπο ηνπ ζώκαηνο ηνπ δώνπ θαη είλαη 

ην πην ζεκαληηθό ζπζηαηηθό γηα ηε δηαβίσζή ηνπ κεηά ην νμπγόλν. Απνηειεί ην κέζν γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ, ελώ, επίζεο, είλαη ην θύξην ζπζηαηηθό πνιιώλ πγξώλ 

ηνπ ζώκαηνο, όπσο ηνπ αίκαηνο, ηεο ιέκθνπ θαη ηνπ εγθεθαινλσηηαίνπ πγξνύ. Οη αλάγθεο 

ησλ δώσλ γηα λεξό είλαη κεηαβαιιόκελεο, αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην κέγεζνο, ηε δηαηξνθή, 

ηε ζσκαηηθή δξαζηεξηόηεηα, ηε γαιαθηνπαξαγσγή, ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία, ηελ 

πγξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, όπσο θαηά ηνπο ζεξκνύο κήλεο όπνπ ππάξρεη κεγαιύηεξε 

αλάγθε γηα πόζηκν λεξό. Σέινο, επηζεκαίλεηαη, πσο ε απνβνιή ηνπ λεξνύ από ηνλ 
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νξγαληζκό ησλ δώσλ γίλεηαη κε ηελ νύξεζε, ηα θόπξαλα, ηνλ ηδξώηα, ηνλ εθπλεόκελν αέξα 

θαη ηα θηελνηξνθηθά πξντόληα π.ρ. κεγάιε πνζόηεηα λεξνύ απνβάιιεηαη από ηα 

γαιαθηνπαξαγσγηθά δώα κε ην γάια. 

Οη πξσηεΐλεο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθό ζπζηαηηθό ζηελ θαζεκεξηλή δηαηξνθή ησλ δώσλ 

θαη απνηεινύληαη από αιπζίδεο απινύζηεξσλ δνκηθώλ κνλάδσλ, ηα ακηλνμέα. Ο αξηζκόο 

ησλ ακηλνμέσλ είλαη πάλσ από δηαθόζηα, σζηόζν κόλν ηα είθνζη ζπκβάιινπλ ζηε 

δεκηνπξγία ησλ πξσηετλώλ. Σν θπξηόηεξα από ηα ζηνηρεία πνπ πεξηέρνληαη ζηα ακηλνμέα 

είλαη ην άδσην πνπ απνηειεί θύξην ζξεπηηθό ζηνηρείν γηα ηα δώα θαη ε θαηαθξάηεζή ηνπ από 

ηα δώα απμάλεηαη κέρξη ηελ ήβε, ελώ κεηά παξνπζηάδεη κείσζε. Σα αγξνηηθά δώα, όπσο ηα 

αηγνπξόβαηα θαη ηα βννεηδή, ιόγσ ησλ βαθηεξίσλ ηεο κεγάιεο θνηιίαο ηνπ πεπηηθνύ ηνπο 

ζπζηήκαηνο, έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα ζπλζέηνπλ κηθξνβηαθή πξσηεΐλε, ζε αληίζεζε κε άιια 

δώα, ηα νπνία δε κπνξνύλ λα ηε ζπλζέζνπλ θαη θξίλεηαη αλαγθαία ε ρνξήγεζή ηεο κε ηηο 

δσνηξνθέο. Ζ έιιεηςε απαξαίηεησλ ακηλνμέσλ από ην ζηηεξέζην ελδέρεηαη λα πξνθαιέζεη 

κείσζε ηεο αλάπηπμεο ησλ δώσλ, κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο αθόκε 

θαη ην ζάλαην. Εσνηξνθέο πινύζηεο ζε πξσηεΐλεο είλαη ηα ηρζπάιεπξα, ηα θξεαηάιεπξα, ηα 

αηκαηάιεπξα, ηα γαιαθηνθνκηθά ππνπξντόληα, ην ζνγηάιεπξν, ηα ζπέξκαηα ησλ ςπραλζώλ, 

νη δύκεο, ε θπιιώδεο ρισξά λνκή ησλ ςπραλζώλ θ.ά. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πέςεο, νη 

πξσηεΐλεο ησλ ηξνθώλ απνδνκνύληαη ζηα ακηλνμέα πνπ ηηο απνηεινύλ, ηα νπνία 

κεηαθέξνληαη κε ην αίκα ζηα θύηηαξα, όπνπ επαλαζπλζέηνληαη ζε πξσηεΐλεο ηνπ ζώκαηνο 

ησλ δώσλ, όπσο απηέο ησλ κπώλ, ηνπ ηξηρώκαηνο, ηνπ θνιιαγόλνπ θ.ά., αιιά θαη ησλ 

δσηθώλ πξντόλησλ, όπσο ην γάια, ηα απγά θ.ά. Σέινο, ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ηα δώα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηνύλ ηηο πξσηεΐλεο γηα παξαγσγή ελέξγεηαο, ελώ ε πιήξεο θαύζε 1 

γξακκ. πξσηεΐλεο απνδίδεη 4,0 ρηιηνζεξκίδεο. 

Οη πδαηάλζξαθεο είλαη, επίζεο, θύξηα πεγή ελέξγεηαο ησλ αγξνηηθώλ δώσλ θαη 

απνηεινύληαη από κηθξέο αιπζίδεο κνξίσλ γιπθόδεο. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο πέςεο ησλ 

πδαηαλζξάθσλ απειεπζεξώλνληαη κόξηα γιπθόδεο, πνπ κεηά ηελ απνξξόθεζή ηνπο 

κεηαθέξνληαη από ην αίκα ζηα θύηηαξα, όπνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζαλ πιηθό γηα 

ηηο ρεκηθέο αληηδξάζεηο πνπ παξάγνπλ ηα δσηθά πξντόληα, όπσο ην γάια, ην θξέαο, ηα απγά ή 

λα πξνζθέξνπλ ηελ απαξαίηεηε ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε δηάθνξσλ 

εξγαζηώλ από ηα δώα. Κύξηα κνξθή απνηακίεπζεο πδαηαλζξάθσλ ζην ζώκα ησλ δώσλ 

απνηειεί ην γιπθνγόλν, πνπ βξίζθεηαη ζε όια ηα θύηηαξα θαη θπξίσο ζην ήπαξ, όπνπ 

απνηακηεύεηαη ην πεξίζζεπκά ηνπ, θαη ηνπο κύεο, όπνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ θύξηα πεγή 
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ελέξγεηαο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ κπτθνύ ζπζηήκαηνο. Ζ πιήξεο θαύζε 1 γξακκ. 

πδαηαλζξάθσλ απνδίδεη 3,75 ρηιηνζεξκίδεο (πιινγηθό έξγν, 2014). 

 

1.3.1. Καηάηαμε δσνηξνθώλ 

Κάζε ύιε πνπ είλαη πινύζηα ζε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, θαη δελ πεξηέρεη βιαβεξέο νπζίεο, 

νλνκάδεηαη δσνηξνθή (Εέξβαο, 2000). Οη δσνηξνθέο δηαθξίλνληαη θαη ρσξίδνληαη κεηαμύ 

ηνπο ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε, ην ρεηξηζκό θαη ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπο. ρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε δηαθξίλνληαη ζε δσηθέο, θπηηθέο θαη αλόξγαλεο δσνηξνθέο. 

Σα βαζηθόηεξα είδε δσνηξνθώλ είλαη νη ρνλδξνεηδείο θαη νη ζπκππθλσκέλεο. Οη 

ρνλδξνεηδείο δσνηξνθέο είλαη εθείλεο πνπ αλά κνλάδα βάξνπο έρνπλ κεγάιν όγθν θαη πνιιέο 

ηλώδεηο νπζίεο θαη είλαη κόλν θπηηθήο πξνέιεπζεο, ελώ νη ζπκππθλσκέλεο είλαη εθείλεο πνπ 

αλά κνλάδα βάξνπο έρνπλ κηθξό όγθν θαη ειάρηζηεο ή θαζόινπ ηλώδεηο νπζίεο θαη είλαη 

δσηθήο, θπηηθήο θαη αλόξγαλεο πξνέιεπζεο. 

Οη ρνλδξνεηδείο δσνηξνθέο παίδνπλ πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαηξνθή ησλ 

θπηνθάγσλ δώσλ. ε απηέο πεξηιακβάλνληαη ε ρισξή θπηηθή ύιε, ηα ππνπξντόληα 

αισληζκνύ θαη ηα δηάθνξα πξντόληα ηεο ζπληήξεζεο νξηζκέλσλ εηδώλ. 

Από ηηο ζπκππθλσκέλεο δσνηξνθέο, νη θπηηθήο πξνέιεπζεο είλαη νη πην ζεκαληηθέο 

δσνηξνθέο γηα ηε δηαηξνθή όισλ ησλ δώσλ θαη από άπνςε πνζόηεηαο, αιιά θαη 

δηαηξνθηθήο ζεκαζίαο (Εέξβαο, 2000). ε απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ: 

α) θαξπνί θαη θπξίσο δεκεηξηαθνί θαξπνί, όπσο είλαη ηεο βξώκεο, ηεο θξίζεο, ηνπ 

ζίηνπ, ηεο ζίθαιεο θαη άιινη. Σν βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ δεκεηξηαθώλ θαξπώλ είλαη ηα 

πςειά επίπεδα ζε πδαηάλζξαθεο, πνπ βξίζθνληαη ζε κνξθή ακύινπ θαη ε ρακειή 

πεξηεθηηθόηεηα ζε πξσηεΐλε. 

β) ηα δηάθνξα ζπέξκαηα ςπραλζώλ: είλαη ζπέξκαηα θαζνιηώλ, βίθνπ, θαθήο, 

αξαρίδαο, ξεβηζηώλ, ζόγηαο, θνπθηώλ θαη κπηδειηώλ. Ζ πεξηεθηηθόηεηά ηνπο ζε πξσηεΐλεο 

είλαη πνιύ πςειή, ηαπηόρξνλα θαη πνιιά από ηα παξαπάλσ είλαη πινύζηα ζε άκπιν (θνπθηά, 

βίθνο, θαθή, κπηδέιηα) θαη άιια πινύζηα ζε ιάδη (ζόγηα). 

γ) ππνπξντόληα γεσξγηθώλ βηνκεραληώλ, δειαδή ρπκνπνηίαο, αιεπξνπνηίαο, δπζνπνηίαο 

θιπ. 

Οη δσηθήο πξνέιεπζεο δσνηξνθέο πξνέξρνληαη από κηα δηαδηθαζία αθπδάησζεο, 

άιεζεο θαη απνζηείξσζεο ησλ δσηθώλ ηζηώλ θαη ε νλνκαζία ηνπο πξνέξρεηαη από ην θάζε 

δών ή ην είδνο ηνπ ηζηνύ πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί. Απηέο νη δσνηξνθέο εηλαη πινύζηεο ζε 
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πξσηεΐλεο θαη θπξίσο θαιήο πνηόηεηαο. ηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαγνξεύεηαη ε 

ρξήζε δσηθήο πξνέιεπζεο ζηε δηαηξνθή ησλ αγξνηηθώλ δώσλ δηόηη ζεσξνύληαη ππεύζπλεο 

γηα πνιιέο αζζέλεηεο, όπσο ε «λόζνο ησλ ηξειώλ αγειάδσλ» (πνγγηόκνξθε 

Δγθεθαινπάζεηα ησλ Βννεηδώλ) (Εέξβαο θαη ζπλεξγ., 2004). ηηο δσηθήο πξνέιεπζεο 

δσνηξνθέο αλήθνπλ ην γάια θαη ηα ππνπξντόληα ηνπ, όπσο εηλαη ην ηπξόγαια θαη ην άπαρν 

γάια. 

Οη αλόξγαλεο πξνέιεπζεο δσνηξνθέο πεξηιακβάλνπλ ηα αλόξγαλα άιαηα, πνπ είλαη 

πινύζηα ζε αλόξγαλα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Απηά κπνξεί λα είλαη θπζηθήο πξνέιεπζεο 

(καξκαξόζθνλε, άιαηα) ή λα είλαη ρεκηθά (νμείδην ηνπ αζβεζηίνπ, ζηδήξνπ θ.ά.) (Εέξβαο, 

2000). 

 

1.3.2. Αμηνπνίεζε ηνπ ζηηεξεζίνπ θαη θξηηήξηα απηήο 

Ζ κεξίδα από κία ή πεξηζζόηεξεο δσνηξνθέο (απιέο ή ζύλζεηεο), πνπ εκεξήζηα 

ρνξεγείηαη ζ’ έλα δών (δηαδηθαζία ηαΐζκαηνο) ή ιακβάλεηαη απ’ απηό (δηαδηθαζία βόζθεζεο), κε 

ζθνπό ηελ θάιπςε ησλ αλαγθώλ ηνπ ζε ζξεπηηθέο νπζίεο θαη ελέξγεηα, ιέγεηαη ζηηεξέζην 

(παήο, 1997). Δμάιινπ, κε ηνλ όξν ―αμηνπνίεζε ηνπ ζηηεξεζίνπ‖ (efficiency of feed utilization) 

ελλνείηαη ε ηθαλόηεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ λα κεηαηξέπεηαη ζε δσηθά πξντόληα ηεο επηδεηνύκελεο 

θάζε θνξά πνηόηεηαο (παήο, 1977). 

Σα πην ζπλεζηζκέλα θξηηήξηα ηεο αμηνπνίεζεο ελόο ζηηεξεζίνπ είλαη ε πνζόηεηα θαη ε 

πνηόηεηα ησλ δσηθώλ πξντόλησλ (θξέαο, γάια, απγά θ.ά.), θαζώο θαη ν δείθηεο 

κεηαηξεςηκόηεηαο ηεο ηξνθήο (παήο, 1977). 

Ζ πνζόηεηα ησλ παξαγόκελσλ δσηθώλ πξντόλησλ ππνινγίδεηαη κε απεπζείαο κέηξεζή 

ηνπο (Μπακπίδεο, 1998). 

Ο πην απιόο ηξόπνο εθηίκεζεο ηεο θξενπαξαγσγηθήο ηθαλόηεηαο θαη ηεο απμεηηθήο 

ηθαλόηεηαο ησλ δώσλ είλαη ε κέηξεζε ηνπ ζσκαηηθνύ βάξνπο (Β) ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο αύμεζεο ηνπ Β ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν 

ηεο κέηξεζεο απηήο (Μπακπίδεο, 1998, Καηζανύλεο, 2000, Μπειηκπαζάθεο, 2000). Ζ πην 

ζπλεζηζκέλε έθθξαζε ηεο αύμεζεο ηνπ Β αλά κνλάδα ρξόλνπ είλαη ε κέζε εκεξήζηα 

αύμεζε (ΜΖΑ), ε νπνία εθθξάδεηαη ζε kg αύμεζεο ηνπ Β αλά εκέξα. Ζ ΜΖΑ παξνπζηάδεη 

δηαθπκάλζεηο κε ηελ πάξνδν ηεο ειηθίαο θαη ζε ζρέζε κε ην θύιν θαη ην γελόηππν ηνπ 

αλαπηπζζόκελνπ/παρπλόκελνπ βννεηδνύο. Γεληθά, ζα ιέγακε όηη ε πςειή ΜΖΑ είλαη 

επηζπκεηή από νηθνλνκηθή άπνςε θαη ππνδειώλεη ηελ θαιή αμηνπνίεζε ηνπ ζηηεξεζίνπ, αλ 
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θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο παρπλόκελσλ βννεηδώλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε παξαγσγή 

ζθάγησλ κε αλεπηπγκέλεο κπτθέο κάδεο, αιιά, επίζεο, θαη πινύζησλ ζε ιίπνο. 

Ο δείθηεο κεηαηξεςηκόηεηαο ηξνθήο (ΓΜΣ) ππνινγίδεηαη κε βάζε ηελ παξαθάησ 

ζρέζε (Μπακπίδεο, 1998, Καηζανύλεο, 2000, Μπειηκπαζάθεο, 2000): 

 

 Πνζόηεηα ζηηεξεζίνπ πνπ θαηαλαιώζεθε (ζε kg)  

ΓΜΣ = ——————————————————————— (1) 

 Πνζόηεηα πξντόληνο πνπ παξήρζεθε (ζε kg)  

 

ε αλαπηπζζόκελα/παρπλόκελα βννεηδή, ν ΓΜΣ εθθξάδεηαη ζε kg μεξήο νπζίαο (ΞΟ) 

ηξνθήο/kg αύμεζεο Β. Ο ΓΜΣ απνηειεί ην ζπνπδαηόηεξν θξηηήξην ηεο θαιήο ή κε 

αμηνπνίεζεο ελόο ζηηεξεζίνπ. Όζν κηθξόηεξε είλαη ε ηηκή ηνπ ΓΜΣ ηόζν επλντθόηεξνο είλαη 

απηόο από νηθνλνκηθή άπνςε θαη ηόζν θαιύηεξε είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ ζηηεξεζίνπ. 

 

1.4. Κξηηήξηα εθηίκεζεο αηκαηνινγηθώλ παξακέηξσλ 

Σα νθέιε πνπ παξέρεη ε γεληθή εμέηαζε αίκαηνο, ηόζν ζηελ πξόιεςε όζν θαη ζηε 

ζεξαπεία ησλ λνζεκάησλ, έρνπλ απμήζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηαθηηθή εθαξκνγή ηεο, 

πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ζεκαληηθά ε πγεία ησλ εθηξεθόκελσλ κεξπθαζηηθώλ 

(Αξζελόπνπινο, 2014). Καηά ηελ αηκαηνιεςία, ε ζσζηή επηινγή ηεο δηακέηξνπ ηεο 

βειόλαο, ε πξνηίκεζε ηεο ζθαγίηηδαο θιέβαο σο ζέζε θιεβνθέληεζεο, ε ζσζηή αλαινγία 

αίκαηνο θαη αληηπεθηηθνύ, θαζώο θαη ε ηαρεία ζπιινγή ηνπ δείγκαηνο κπνξνύλ λα 

ειαρηζηνπνηήζνπλ επηπηώζεηο, όπσο ηελ ηαηξνγελή αηκόιπζε, ηε κόιπλζε κε ηζηηθή 

ζξνκβνπιαζηίλε, θαζώο θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ, πνπ νδεγνύλ ζε 

εζθαικέλεο δηαπηζηώζεηο. Μεηά ηε ζπιινγή ηνπ αίκαηνο, πξέπεη λα γίλεηαη ήπηα θαη 

πνιιαπιή αλαθίλεζε ησλ θηαιηδίσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη επαξθήο αλάκημε ηνπ αίκαηνο 

κε ην αληηπεθηηθό, ελώ ηα δείγκαηα ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη γηα αλάιπζε κέζα ζε 

ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα. Χζηόζν, αλ ε ηαρεία κεηαθνξά ηνπο δελ είλαη δπλαηή, ηόηε ηα 

δείγκαηα ζα πξέπεη λα δηαηεξνύληαη ζηνπο 4ºC, εηδάιισο, ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ, ηα 

εξπζξά αηκνζθαίξηα δηνγθώλνληαη θαη νδεγνύλ ζε εζθαικέλα απνηειέζκαηα, όπσο 

απμεκέλνο αηκαηνθξίηεο θαη κεησκέλε κέζε ζπγθέληξσζε αηκνζθαηξίλεο. Ζ κεηαθνξά ζην 

εξγαζηήξην ησλ ζσζηά δηαηεξεκέλσλ δεηγκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη εληόο 24ώξνπ, εθηόο ησλ 

αηκνπεηαιίσλ, όπνπ πξέπεη λα κεηξνύληαη κέζα ζε 6 ώξεο από ηε ζπιινγή ηνπο. Ζ 
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κεηαθνξά πξέπεη λα εθηειείηαη ζε ζπζθεπαζία κε πάγν πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηεζεί ε 

αιινίσζε ησλ δεηγκάησλ. 

Καηά ηελ αηκαηνινγηθή αλάιπζε εθηηκώληαη παξάκεηξνη ηεο εξπζξνθπηηαξηθήο 

ζεηξάο, όπσο ηα εξπζξά αηκνζθαίξηα (RBCs), ν αηκαηνθξίηεο (PCV), ε αηκνζθαηξίλε (Hgb), 

ν κέζνο όγθνο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ (MCV), ε κέζε πεξηεθηηθόηεηα αηκνζθαηξίλεο θαηά 

εξπζξό (MCH), ε κέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο (MCHC) θαη ην εύξνο θαηαλνκήο 

εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ (RDW). Αθόκε, εθηηκώληαη παξάκεηξνη ηεο κεγαθαξπνθπηηαξηθήο 

ζεηξάο, όπσο ηα αηκνπεηάιηα θαη ν κέζνο όγθνο αηκνπεηαιίσλ (MPV), θαη παξάκεηξνη ηεο 

ιεπθνθπηηαξηθήο ζεηξάο, όπσο ηα ιεπθά αηκνζθαίξηα (WBCs), ηα νπδεηεξόθηια, ηα 

ιεκθνθύηηαξα, ηα κνλνπύξελα, ηα εσζηλόθηια θαη ηα βαζεόθηια. Σέινο, ζην πιάζκα ηνπ 

αίκαηνο πξνζδηνξίδνληαη νη νιηθέο πξσηεΐλεο, από ηηο νπνίεο κόλν δύν έρνπλ κεγάιε 

δηαγλσζηηθή αμία, νη αιβνπκίλεο θαη νη ζθαηξίλεο. 

Οη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ηεο γεληθήο εμέηαζεο αίκαηνο επεξεάδνληαη από πνιινύο 

παξάγνληεο (Αξζελόπνπινο, 2014), όπσο ε ειηθία ηνπ δώνπ, ε δηαηξνθή, ε επνρή ηνπ έηνπο 

θαη ην είδνο ηεο εθηξνθήο, ην πςόκεηξν εθηξνθήο, ην παξαγσγηθό ζηάδην ηνπ δώνπ, ε 

έληνλε θηλεηηθόηεηα ηνπ δώνπ θαη ε θαηαπόλεζή ηνπ, θαζώο θαη νη ππνθείκελεο 

παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο. 

 

1.5. Πξόζζεηεο ύιεο δσνηξνθώλ 

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ 1831/2003, νη πξόζζεηεο 

ύιεο αλαθέξνληαη σο νη νπζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο δσνηξνθέο ή αθόκα θαη ζην λεξό 

(Φεγγεξόο, 2017). Ζ ρξήζε ησλ πξόζζεησλ πιώλ ζηνρεύεη ζηε βειηίσζε ησλ δηαηξνθηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δώσλ, ζηελ πγεία ηνπο, ζηε βειηίσζε ή ξύζκηζε ηεο πνηόηεηαο θαη 

πνζόηεηαο ησλ παξαγόκελσλ θηελνηξνθηθώλ πξντόλησλ, αθόκα θαη ζηε ζπκβνιή γηα ηε 

βειηίσζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε 

ρξήζε ησλ πξόζζεησλ πιώλ είλαη θπξίσο ηα εμήο: 

 Βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δσνηξνθώλ. 

 Βειηίσζε θαη γεληθά ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηα δσηθά πξντόληα. 

 Δπηζπκεηά απνηειέζκαηα ζηνπο ρξσκαηηζκνύο ησλ πηελώλ θαη ησλ ηρζύσλ. 

 Ηθαλνπνίεζε ησλ δηαηξνθηθώλ αλαγθώλ ησλ δώσλ. 

 Μείσζε ησλ δπζκελώλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλεπεηώλ, πνπ πξνθαινύληαη από ηε 

δσηθή παξαγσγή. 
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 Βειηίσζε ηεο παξαγσγήο, ηεο επίδνζεο θαη ηεο θαιήο δηαβίσζεο ησλ δώσλ κε 

επίδξαζε ζηε γαζηξεληεξηθή κηθξνρισξίδα ή ηελ πεπηηθόηεηα ησλ δσνηξνθώλ θαη 

ζεηηθό θνθθηδηνζηαηηθό ή ηζηνκνλνζηαηηθό απνηέιεζκα. 

Οη πξόζζεηεο ύιεο ζα πξέπεη λα επηθέξνπλ ηα πξναλαθεξζέληα απνηειέζκαηα ρσξίο 

σζηόζν λα θινλίδεηαη ε πγεία ησλ δώσλ θαη θαηά κείδνλα ιόγν ε πγεία ησλ θαηαλαισηώλ 

ησλ δσηθώλ πξντόλησλ. Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία, δε ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

παξαπιάλεζε ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ σο πξνο ηηο ηδηόηεηεο ησλ πξόζζεησλ πιώλ. 

Σέινο, όιεο νη πξόζζεηεο ύιεο ππόθεηληαη ζε θαλνληζκνύο ζρεηηθά κε ηηο ηδηόηεηέο 

ηνπο, ηνλ ηξόπν παξαγσγήο ηνπο θαη ην ζθνπό ρξήζεο ηνπο, ελώ απαηηείηαη εηδηθή άδεηα 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνύλ ζηελ αγνξά. Δπίζεο, κεηά ηελ έγθξηζή ηνπο γηα θπθινθνξία, 

απαηηείηαη λα θαηαγξάθνληαη ζε εηδηθό θαηάινγν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

1.5.1. Καηεγνξίεο πξόζζεησλ πιώλ 

ύκθσλα κε ηνλ θαλνληζκό 1831/2003, νη πξόζζεηεο ύιεο ησλ δσνηξνθώλ 

θαηαηάζζνληαη ζηηο εμήο θαηεγνξίεο (Φεγγεξόο, 2017): 

1. Γηαηξνθηθέο πξόζζεηεο ύιεο: ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ύιεο 

πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ θάιπςε ησλ δηαηξνθηθώλ αλαγθώλ ησλ δώσλ ζε ζπγθεθξηκέλα 

ζξεπηηθά ζπζηαηηθά. Σέηνηεο ύιεο είλαη ηα αλόξγαλα ηρλνζηνηρεία, νη βηηακίλεο θαη 

νη νπζίεο κε βηηακηληθή δξάζε, ηα ακηλνμέα θαη αλάινγα απηώλ θαη νη κε 

πξσηετληθέο αδσηνύρεο νπζίεο (νπξία ή αλάινγεο νπζίεο). 

2. Σερλνινγηθέο πξόζζεηεο ύιεο: ε απηήλ ηελ θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

νπζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαρείξηζε, όπσο νη ζπληεξεηηθέο, ηα αληηνμεηδσηηθά, 

νη γαιαθησκαηνπνηεηέο θαη νη ζηαζεξνπνηεηέο ησλ γαιαθησκάησλ, ηα βειηησηηθά 

ξνήο, νη ζπλδεηηθέο ύιεο, ηα δεζκεπηηθά αληηδηαηηεηηθώλ νπζηώλ (θπξίσο ησλ 

κπθνηνμηλώλ) θαη ηα βειηησηηθά ηεο ελζίξσζεο. ηόρνο ηνπο είλαη ε δηαηήξεζε θαη 

ε βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο ησλ δσνηξνθώλ ή αθόκα θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ 

θπζηθνρεκηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ δσνηξνθώλ. 

3. Αηζζεηηθέο πξόζζεηεο ύιεο: ε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη πξόζζεηα 

δσνηξνθώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ειθπζηηθόηεηαο ή ηνπ ρξώκαηνο ησλ 

παξαγόκελσλ δσηθώλ πξντόλησλ (ρξσζηηθέο). 

4. Εσνηερληθέο πξόζζεηεο ύιεο: ε απηήλ ηελ θαηεγνξία πεξηιακβάλνληαη νη νπζίεο 

θαη νη κηθξννξγαληζκνί πνπ ζηνρεύνπλ ζηε βειηίσζε ηεο πεπηηθόηεηαο ησλ 
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ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ θαη ζηε κείσζε ησλ απνβαιιόκελσλ ζπζηαηηθώλ ζην 

πεξηβάιινλ (όπσο ηα έλδπκα), ζηε ζηαζεξνπνίεζε ή θαη ζηε βειηίσζε ηεο 

επηζπκεηήο κηθξνρισξίδαο ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ δώσλ (πξνβηνηηθά θαη 

πξεβηνηηθά) θαη νπζίεο κε πνιιαπιή δξάζε (βηνελεξγά θπηηθά εθρπιίζκαηα). 

5. Πξνιεπηηθέο ηεο πγείαο ησλ δώσλ πξόζζεηεο ύιεο: Απνηεινύλ ηηο κνλαδηθέο 

επηηξεπόκελεο θαξκαθεπηηθέο νπζίεο πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ πξόιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ησλ θνθθηδηάζεσλ θαη ησλ ηζηνκνλάδσλ. 

ύκθσλα κε ηηο πξναλαθεξόκελεο πξόζζεηεο ύιεο, νη βηηακίλεο θαη ηα ηρλνζηνηρεία 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηα κείγκαηα δηαηξνθήο όισλ ησλ εηδώλ ησλ εθηξεθόκελσλ 

δώσλ θαη ζε αλαινγία κε ην είδνο ηνπο, ηελ ειηθία ηνπο, θαζώο θαη ην παξαγσγηθό ζηάδην 

ζην νπνίν βξίζθνληαη. Αληίζεηα, γηα ηηο ππόινηπεο πξόζζεηεο ύιεο, ζα πξέπεη ε ρξήζε ηνπο 

λα θξηζεί αλάινγα κε ην είδνο θαη ηελ ειηθία ηνπ δώνπ (Φεγγεξόο, 2017). 

 

1.5.2. Πξνβηνηηθά 

Με ηνλ όξν πξνβηνηηθά νξίδνληαη δηάθνξνη δσληαλνί κηθξννξγαληζκνί πνπ ζπληεινύλ 

ζηελ ηζνξξνπία ηεο εληεξηθήο κηθξνβηαθήο ρισξίδαο (Φιώξνπ-Παλέξε θαη Υξεζηάθε, 

2016). Σα πξνβηνηηθά δηαθξίλνληαη θπξίσο γηα ηε ζεηηθή ηνπο επίδξαζε ζηε δσή ησλ 

μεληζηώλ, ελώ αληηπαξαβάιινληαη κε ηα αληηβηνηηθά ηα νπνία θαη πξνέξρνληαη από ηηο ιέμεηο 

«ελάληηα ζηε δσή». πγθεθξηκέλα, νη δηαθνξέο πξνβηνηηθώλ θαη αληηβηνηηθώλ δίλνληαη ζηνλ 

Πίλαθα 1.6. 

 

Πίλαθαο 1.6. Γηαθνξέο πξνβηνηηθώλ θαη αληηβηνηηθώλ (Φιώξνπ-Παλέξε θαη Υξεζηάθε, 2016). 
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Από ηνπο πξναλαθεξόκελνπο ζηνλ Πίλαθα 1.6. ηξόπνπο δξάζεο ησλ πξνβηνηηθώλ 

δηαθαίλεηαη ε ρξήζε ηνπο ηόζν γηα απμεηηθνύο ζθνπνύο όζν θαη γηα ζεξαπεπηηθνύο. 

πγθεθξηκέλα, ηα πξνβηνηηθά, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα λα ειεγρζεί ε δηάξξνηα ηόζν 

ησλ λεαξώλ δώσλ όζν θαη ε δηάξξνηα πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηνλ απνγαιαθηηζκό ησλ 

ρνηξηδίσλ θαη κνζραξηώλ. Άιιεο ζεξαπεπηηθέο, πξνιεπηηθέο θαη γεληθέο ρξήζεηο ησλ 

πξνβηνηηθώλ είλαη θαη νη εμήο: 

 Πξόιεςε εγθαηάζηαζεο θαη πνιιαπιαζηαζκνύ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζηα 

λεαξά δώα. 

 Πξνιεπηηθή ρξήζε ζηα ζειπθά δώα πξηλ θαη κεηά ηνλ ηνθεηό, θαζώο θαη ζηα 

λενγέλλεηα κέρξη ηνλ απνγαιαθηηζκό ηνπο. 

 Πξνιεπηηθή ρξήζε ζε λενγέλλεηα ρνηξίδηα θαη κνζράξηα, πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί 

ην πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο. 

 Υξήζε πξνβηνηηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ πςειόηεξεο απνδόζεηο ζηα 

εδώδηκα δσνθνκηθά πξντόληα. 

πγθεληξσηηθά, ηα είδε ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο πξνβηνηηθά 

παξνπζηάδνληαη ζηνλ αθόινπζν Πίλαθα 1.7. 

 

Πίλαθαο 1.7. Σα είδε ησλ κηθξννξγαληζκώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο πξνβηνηηθά (Shortt, 1999). 

Λακηοβάκιλλοι Bifidobacteria Άλλα γαλακηικά 

βακηήπια 

Άλλοι μικποοπγανιζμοί 

Lactobacillus 

acidophilus 

Bifidobacterium 

animalis 

Enterococcus faecium Escherichia coli 

Lactobacillus casei Bifidobacterium breve  Saccharomyces 

boulardii 

Lactobacillus johnsonii Bifidobacterium infantis  Clostridium butyricum 

Lactobacillus reuteri Bifidobacterium longum   

Lactobacillus rhamnosus Bifidobacterium 

adolescentis 

  

Lactobacillus salvarius Bifidobacterium lactis   

Lactobacillus plantarum Bifidobacterium bifidum   

Lactobacillus crispatus    

 

πκπεξαζκαηηθά, από ηε ρξήζε ησλ πξνβηνηηθώλ σο απμεηηθώλ παξαγόλησλ, 

πξνθύπηεη πσο απνηεινύλ ελαιιαθηηθέο νπζίεο ζηε ρξήζε ησλ αληηβαθηεξηαθώλ νπζηώλ, 

δεδνκέλνπ όηη ηα πξώηα δελ αθήλνπλ θαηάινηπα ζηα δσηθά πξντόληα ζε πεξίπησζε πνπ δε 

δηαθνπνύλ πξηλ ηε ζθαγή ησλ δώσλ. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί, πσο ε ρνξήγεζή ηνπο ζε 
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παξαγσγηθά δώα δελ έρεη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηηο απνδόζεηο ηνπο, όηαλ απνπζηάδνπλ νη 

δηάθνξνη ζηξεζνγόλνη παξάγνληεο (Φιώξνπ-Παλέξε θαη Υξεζηάθε, 2016). 

 

1.5.3. Πξεβηνηηθά 

Χο πξεβηνηηθό νξίδεηαη έλα ζπζηαηηθό ηξνθήο άπεπην από ηνπο δσηθνύο νξγαληζκνύο 

(Φιώξνπ-Παλέξε θαη Υξεζηάθε, 2016). Ζ θαηαλάισζε ησλ πξεβηνηηθώλ σθειεί ηόζν ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζκό όζν θαη ζην κεηαβνιηζκό θάπνησλ σθέιηκσλ κηθξννξγαληζκώλ κέζα ζηνλ 

πεπηηθό ζσιήλα, κε απνηέιεζκα ηελ θαιή θαη ηζνξξνπεκέλε ιεηηνπξγία ηνπ. Δπεηδή, όκσο, 

ν νξηζκόο απηόο ήηαλ αξθεηά αζαθήο αξγόηεξα ζεζπίζηεθαλ θάπνηα άιια θξηηήξηα όπνπ 

όξηζαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξεβηνηηθώλ. πγθεθξηκέλα έλα πξεβηνηηθό ζα πξέπεη: 

 Να κε κπνξεί λα πδξνιπζεί από ηα πεπηηθά έλδπκα. 

 Ζ απνξξόθεζε λα κε γίλεηαη ζηνλ αλώηεξν γαζηξεληεξηθό ζσιήλα. 

 Να είλαη αλζεθηηθό ζην όμηλν πεξηβάιινλ ηνπ ζηνκάρνπ. 

 Να κπνξεί λα ππνζηεί δύκσζε από ηε κηθξνρισξίδα ηνπ εληέξνπ. 

 Να πξνσζεί ηελ αλάπηπμε θαη ηε δξαζηεξηόηεηα ησλ εληεξηθώλ κηθξννξγαληζκώλ, 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηελ επδσία ηνπ δώνπ. 

Σα ζεκαληηθά πξεβηνηηθά ζηε δσή ηνπ παξαγσγηθνύ δώνπ είλαη νη θξνπθηνδν-

νιηγνζαθραξίηεο, όπσο ε ηλνπιίλε θαη ε νιηγνθξνπθηόδε. Οη θξνπθηνδν-νιηγνζαθραξίηεο 

ζπκβάιινπλ ζηελ αλάπηπμε σθέιηκσλ βαθηεξίσλ, όπσο είλαη νη ιαθηνβάθηιινη. Χζηόζν 

ππάξρνπλ πνιιά ζεκεία πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε πξηλ ηε ρνξήγεζε πξεβηνηηθώλ 

ζηηο δσνηξνθέο. Απηά είλαη ε πεξηεθηηθόηεηα ζε άπεπηνπο νιηγνζαθραξίηεο, ην είδνο θαη ην 

πνζνζηό ζπκκεηνρήο, ε ειηθία, ην ζηάδην αλάπηπμεο ηνπ δώνπ θαη, ηέινο, νη ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο. Σέινο, παξαηεξήζεθε όηη ε απμεκέλε πξνζζήθε πξεβηνηηθώλ ζην ζηηεξέζην 

κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζην πεπηηθό ζύζηεκα θαη λα ππάξρεη θαζπζηέξεζε 

ζηελ αλάπηπμε ηνπ δώνπ (Φιώξνπ-Παλέξε θαη Υξεζηάθε, 2016). 

 

1.5.4. Μαλλνδν-νιηγνζαθραξίηεο 

Οη καλλνδν-νιηγνζαθραξίηεο (mannan-oligosaccharides, MOS) είλαη ζπζηαηηθά ηνπ 

θπηηαξηθνύ ηνηρώκαηνο, πνπ βξίζθνληαη ζε θάπνηεο δύκεο, θαη, θπξίσο, ζηε Saccharomyces 

cerevisiae (Φιώξνπ-Παλέξε θαη Υξεζηάθε, 2016). Σν εμσηεξηθό θπηηαξηθό ηνίρσκα ησλ 

δπκώλ απνηειείηαη από πξσηεΐλεο (12,5%), γιπθάλεο (30%), καλλόδεο (30%) θαη 

θσζθνξηθέο ξίδεο, θαζώο ην κεγαιύηεξν θνκκάηη (75%) απνηειείηαη από ηε μεξή νπζία ηνπ 
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πνιπζαθραξίηε. Οη πξσηεΐλεο πνπ πεξηέρνληαη είλαη ρακειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε κεζεηνλίλε, 

αιιά πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ζεξίλε, ζξενλίλε, αζπαξηηθό νμύ θαη γινπηακηληθό νμύ. 

Πεηξάκαηα ζρεηηθά κε ηηο αλαιύζεηο θαη ηηο δξάζεηο ηεο πξνζζήθεο MOS ζηελ ηξνθή 

ησλ δώσλ μεθίλεζαλ από ην 1980 θαη απέδεημαλ όηη είλαη δπλαηόλ: 

 Να ειέγρνπλ ηα παζνγόλα ή δπλεηηθά παζνγόλα βαθηήξηα, ηα νπνία θέξνπλ ηλίδηα 

ηύπνπ-1. 

 Να επηηπγράλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη λα βνεζνύλ 

ηελ εγθαηάζηαζε ηεο αλνζίαο ζηνλ νξγαληζκό ηνπ δώνπ. 

 Να θάλνπλ ηξνπνπνίεζε ζηε κνξθνινγία ηνπ βιελλνγόλνπ ηνπ εληέξνπ, αιιά θαη 

ζηελ παξαγσγή βιέλλαο, κε απνηέιεζκα λα επηηπγράλεηαη ε θαιύηεξε πέςε θαη 

απνξξόθεζε ησλ ζξεπηηθώλ νπζηώλ ηεο ηξνθήο. 

 Να θαηαζηέιινπλ ηελ ηνμηθή δξάζε από θάπνηεο κπθνηνμίλεο, πνπ πεξηέρνληαη 

ζηελ ηξνθή. 

πγθεθξηκέλα, ηα MOS κπνξνύλ λα απνθνιιήζνπλ, από ην εληεξηθό ηνίρσκα, ηα 

βαθηήξηα, όπσο είλαη ην βαθηήξην Escherichia coli, κε απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεηαη ε 

εκθάληζε θιηληθώλ θαη ππνθιηληθώλ ινηκώμεσλ. Έρεη, επίζεο, απνδεηρηεί όηη νη πξσηεΐλεο 

ησλ παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ ζπλδένληαη κε ζάθραξα, όπσο είλαη νη καλλόδεο θαη 

απνηξέπνπλ ηελ πξνζθόιιεζε ζην εληεξηθό ηνίρσκα ηνπ μεληζηή. 

Δηδηθόηεξα ε δξάζε ησλ MOS, ζε ό,ηη ζρεηίδεηαη κε ην αλνζνπνηεηηθό ζύζηεκα, 

ζηεξίδεηαη ζηα παξαθάησ: 

α) Οη καλλόδεο θαη νη γιπθάλεο, πνπ είλαη ηα θύξηα ζπζηαηηθά ηνπο, έρνπλ αληηγνληθή 

δξάζε. 

β) Γελ επηηξέπνπλ ηνλ απνηθηζκό ζε πνιιά παζνγόλα βαθηήξηα, αιιά βνεζνύλ λα 

έξζνπλ ζε επαθή κε θύηηαξα ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο σο απνδπλακσκέλα αληηγόλα. 

γ) πκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή αληηζσκάησλ, κε απνηέιεζκα ηελ αληίζηαζε ζε 

δηάθνξεο αζζέλεηεο. 

δ) Πξνσζνύλ ηε δξαζηηθόηεηα ησλ καθξνθάγσλ θπηηάξσλ ζε πνιιά δώα. 

Δθηόο από ηα παξαπάλσ, έξεπλεο έρνπλ δείμεη όηη ε δξάζε ησλ MOS πξνζηαηεύεη ηα 

δώα από ηηο κπθνηνμίλεο ηεο ηξνθήο, όπσο είλαη ε αθιαηνμίλε Β1 θαη ε δεαξαιελόλε. Σα 

MOS έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο πξόζζεηεο ύιεο ζηελ ηξνθή αξθεηώλ δώσλ, όπσο βννεηδώλ, 

ρνίξσλ, ηρζύσλ θιπ., κε απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηελ αύμεζε ησλ απνδόζεώλ 

ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηα βννεηδή ε ρνξήγεζε MOS ζε λεαξά κνζράξηα είρε σο 
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απνηέιεζκα ηελ αύμεζε ηνπ Β θαη ηε κείσζε εκθάληζεο ηεο δηάξξνηαο, ελώ, ζηηο 

γαιαθηνπαξαγσγέο αγειάδεο παξαηεξήζεθε αύμεζε ηνπ παξαγόκελνπ πξσηνγάιαθηνο θαη 

ησλ πεξηερόκελσλ ζε απηό αλνζνζθαηξηλώλ (Φιώξνπ-Παλέξε θαη Υξεζηάθε, 2016). 

 

1.5.5. Ακηλνμέα – Πεπηίδηα 

Έλαο ζεκαληηθόο παξάγνληαο, ν νπνίνο απνηειεί θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ νξζή 

αλάπηπμε ηόζν ηνπ ζθειεηηθνύ όζν θαη ηνπ κπτθνύ ζπζηήκαηνο ησλ γαινπρνύκελσλ 

κνζραξηώλ, είλαη ε ζπγθέληξσζε ηεο πξσηεΐλεο (NRC, 2001), ε νπνία παξέρεηαη κέζσ ηεο 

δηαηξνθήο θαη ηδηαίηεξα ησλ ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθώλ (άιεπξν ζόγηαο, ειαηνθξάκβεο 

θ.ά.). Ζ ηθαλόηεηα απηώλ δσνηξνθώλ λα παξέρνπλ θαιήο πνηόηεηαο, αιιά θαη ζσζηήο 

πνζόηεηαο, πξσηεΐλε εμαξηάηαη άκεζα από ην πξνθίι ησλ ακηλνμέσλ ηνπο. Όπσο είλαη 

γλσζηό, ηα γαινπρνύκελα κνζράξηα, ηδηαίηεξα θαηά ηηο 3 πξώηεο εβδνκάδεο ηεο δσήο ηνπο, 

κπνξνύλ λα πέςνπλ ηθαλνπνηεηηθά κόλν ηηο πξσηεΐλεο ηνπ γάιαθηνο, επεηδή δελ έρνπλ 

αλαπηπρζεί ηα πξσηενιπηηθά κηθξόβηα ζηελ «ππό δηακόξθσζε» κεγάιε θνηιία ηνπο. Ζ 

ρνξήγεζε ακηλνμέσλ (δνκηθέο κνλάδεο ησλ πξσηετλώλ) κέζσ ηεο δηαηξνθήο, ε νπνία 

ζπκβάιεη ζηε γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή απνξξόθεζή ηνπο από ην πεπηηθό ζύζηεκα ησλ 

λενγέλλεησλ κνζραξηώλ, πεξηνξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν πξόβιεκα, εληζρύνληαο ην 

θπζηνινγηθό ξπζκό αλάπηπμήο ηνπο. Παξάιιεια, νξηζκέλνη αληηδηαηξνθηθνί παξάγνληεο, νη 

νπνίνη βξίζθνληαη θπζηνινγηθά ζε νξηζκέλεο δσνηξνθέο (άιεπξν ζόγηαο, ειαηνθξάκβεο 

θ.ά.), πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη σο πεγέο πξσηεηλώλ γηα ηε δηαηξνθή ησλ γαινπρνύκελσλ 

κνζραξηώλ, κεηώλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή απνξξόθεζε ησλ ακηλνμέσλ, επηβξαδύλνληαο ηε 

κέζε εκεξήζηα αύμεζή ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό, ε πξνζζήθε ακηλνμέσλ ζηε δηαηξνθή ηνπο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε, επεηδή βειηηώλεηαη ε απνξξνθεζηκόηεηα ησλ ακηλνμέσλ από ην 

γαζηξεληεξηθό ζύζηεκα ησλ κνζραξηώλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε ηνπ ξπζκνύ αλάπηπμήο ηνπο. 

Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία ησλ πξσηετλώλ ηνπ γάιαθηνο είλαη ε παξνρή αδώηνπ θαη 

απαξαίηεησλ ακηλνμέσλ γηα ηα αλαπηπζζόκελα κνζράξηα (Fitzgerald and Meisel, 2003). 

Δπηπξόζζεηα, ν βηνινγηθόο ξόινο ησλ κε δηαζπώκελσλ πξσηεΐλώλ γάιαθηνο, π.ρ. ησλ 

αλνζνζθαηξηλώλ πνπ έρνπλ αλνζνπξνζηαηεπηηθή δξάζε, ηεο ιαθηνθεξξίλεο πνπ εκθαλίδεη 

αληηβαθηεξηαθή δξάζε, ελώ ππάξρνπλ ρακειέο ζπγθεληξώζεηο απμεηηθώλ παξαγόλησλ θαη 

νξκνλώλ, θπξίσο ζην πξσηόγαια, θαίλεηαη όηη παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο γαινπρίαο. Οη πξσηεΐλεο γάιαθηνο πεξηέρνπλ, επίζεο, κία κεγάιε πνηθηιία 

βηνινγηθά ελεξγώλ πεπηηδίσλ. Σα βηνινγηθά ελεξγά πεπηίδηα πεξηιακβάλνπλ πεπηίδηα 
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αγσληζηέο θαη αληαγσληζηέο νπηνεηδώλ, δπλεηηθά ππνηαζηθά πεπηίδηα, ηα νπνία αλαζηέιινπλ 

ην έλδπκν κεηαηξνπήο ηεο αγγεηνηελζίλεο-Η (ACE) θαη δεζκεύνπλ ηα ηρλνζηνηρεία, θαζώο 

θαη αλνζνξπζκηζηηθά πεπηίδηα κε αληηβαθηεξηαθέο θαη αληηζξνκβσηηθέο ηδηόηεηεο. 
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Γεύηεξν Μέξνο 

Ζ δηθή καο έξεπλα 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

2.1. Πξόζζεηεο ύιεο δσνηξνθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ έξεπλά καο 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο έξεπλάο καο ρξεζηκνπνηήζεθε ην πξντόλ NutriMos ζ’ έλαλ 

πεηξακαηηζκό κε λενγέλλεηα κνζράξηα. Σν NutriMos γηα κνζράξηα είλαη πξντόλ ηεο 

εηαηξείαο Εαραξάθεο Κηεληαηξηθά (54500 Πεληάινθνο Θεζζαινλίθεο, 

http://www.vetfarm.gr/) θαη απνηειείηαη από ηξία δηαθνξεηηθά πξντόληα, ην Nupro θαηά 

80%, ην Bio-Mos
®
 θαηά 8%, ην Miravit Combivit θαηά 4,5% θαη ην Combimilk

®
 Komplett 

θαηά 7,5%. Σν πξντόλ Nupro είλαη πξόκηγκα ακηλνμέσλ θαη πεπηηδίσλ, ην πξντόλ Bio-Mos
®
 

είλαη καλλνδν-νιηγνζαθραξίηεο (MOS), νη νπνίνη πξνέξρνληαη από ην θπηηαξηθό ηνίρσκα ηεο 

δύκεο Saccharomyces cerevisiae (Alltech, USA), θαη ην πξντόλ Miravit Combivit είλαη 

πξόκηγκα βηηακηλώλ θαη αλνξγάλσλ νπζηώλ (Πίλαθαο 2.1.). Σν πξντόλ Combimilk
®
 

Komplett είλαη ππνθαηάζηαην γάιαθηνο (Πίλαθαο 2.2.), ην ίδην αθξηβώο κε ην ππνθαηάζηαην 

γάιαθηνο πνπ ρνξεγήζεθε ζηα κνζράξηα ππό κνξθή ξνθήκαηνο. 

 

Πίλαθαο 2.1 – Table 2.1. 

Υεκηθή ζύζηαζε ηνπ NutriMos1 γηα ηα κνζράξηα – Composition of NutriMos1 for calves. 

 

Υεκηθή ζύζηαζε – Chemical composition2 (g/kg, as fed) Nupro3 Bio-Mos®4 Miravit 

Combivit5 

Ξεξή νπζία – Dry matter 910 909     910 

Οιηθέο αδσηνύρεο νπζίεο – Crude protein (CP) 535 207       60 

Αιαλίλε – Alanine     29.4 – – 

Αξγηλίλε – Arginine     18.8 – – 

Αζπαξηηθό νμύ – Aspartic acid     37.5 – – 

Βαιίλε – Valine     24.6 – – 

Γινπηακηθό νμύ – Glutamic acid     84.9 – – 

Γιπθίλε – Glycine     19.4 – – 

Θξενλίλε – Threonine     22.5 – – 

Ηζνιεπθίλε – Isoleucine     19.4 – – 

Ηζηηδίλε – Histidine       9.7 – – 

Κπζηίλε – Cystine       5.1 – – 

Λεπθίλε – Leucine     36.0 – – 

http://www.vetfarm.gr/
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Λπζίλε – Lysine     28.3 –        2 

Μεζεηνλίλε – Methionine     10.9 –       10 

Οξληζίλε – Ornithine       0.9 – – 

Πξνιίλε – Proline     21.1 – – 

εξίλε – Serine     19.4 – – 

Σαπξίλε – Taurine       0.9 – – 

Σπξνζίλε – Tyrosine     17.3 – – 

Σξππηνθάλε – Tryptophan       5.5 – – 

Φαηλπιαιαλίλε – Phenylalanine      18.7 – – 

    

Οιηθέο ιηπαξέο νπζίεο – Crude fat     2   42       14 

Ηλώδεηο νπζίεο αδηάιπηεο ζε νπδέηεξν δηάιπκα απνξξππαληηθώλ 

νπζηώλ – Neutral detergent fiber 

    4 –       18 

Ηλώδεηο νπζίεο αδηάιπηεο ζε όμηλν δηάιπκα απνξξππαληηθώλ 

νπζηώλ – Acid detergent fiber 

–     53.3 – 

    

Αλόξγαλε νπζία – Ash   58     18.5      115 

Αζβέζηην – Calcium        0.5 –            7.5 

Φσζθόξνο – Phosphorus       15.3 –            3.5 

Θείν – Sulfur        4.6 – – 

Κάιην – Potassium       14.7 – – 

Μαγλήζην – Magnesium        3.2 – – 

Νάηξην – Sodium       16.8 –        25 

    

Ηώδην – Iodine (mg/kg) – –             0.1 

Κνβάιηην – Cobalt (mg/kg) – –             0.2 

Μαγγάλην – Manganese (mg/kg)     9 –         40 

ειήλην – Selenium (mg/kg) – –               0.25 

ίδεξνο – Iron (mg/kg)   52 –       223 

Υαιθόο – Copper (mg/kg)     3 –          6 

Φεπδάξγπξνο – Zinc (mg/kg) 160 –         50 

    

Βηηακίλε Α – Vitamin A (IU/kg) – – 152,000 

Βηηακίλε D3 – Vitamin D3 (IU/kg) – –  15,000 

Βηηακίλε Δ – Vitamin E (mg/kg)     17.7 –       239 

Βηηακίλε K3 – Vitamin K3 (mg/kg) – –         25 

Βηηακίλε Β1 (ζεηακίλε) – Vitamin B1 (thiamin) (mg/kg) 35 –         42 

Βηηακίλε Β2 (ξηβνθιαβίλε) – Vitamin B2 (riboflavin) (mg/kg)     23.6 –         54 

Νηαζίλε – Niacin (mg/kg) 103 –       314 

Παληνζεληθό νμύ – Pantothenic acid (mg/kg)     16.6 –       158 

Βηηακίλε Β6 (ππξηδνμίλε) – Vitamin B6 (pyridoxine) (mg/kg)        5.95 –         50 

Βηνηίλε – Biotin (mg/kg)        0.92 –               1.72 

Φνιηθό νμύ – Folic acid (mg/kg) – –         11 

Βηηακίλε Β12 (θνβαιακίλε) – Vitamin B12 (cobalamin) (κg/kg)        6.21 –       246 

Βηηακίλε C – Vitamin C (mg/kg) – –       500 

Ηλνζηηόιε – Inositol (mg/kg)    12.5 – – 

Υνιίλε – Choline (mg/kg) 3,800 –       400 

1 Σν NutriMos γηα ηα κνζράξηα είλαη πξντόλ ηεο εηαηξείαο Εαραξάθεο Κηεληαηξηθά θαη απνηειείηαη από ην Nupro θαηά 

80%, ην Bio-Mos® θαηά 8%, ην Miravit Combivit θαηά 4,5% θαη ην Combimilk® Komplett (Πίλαθαο 2.2.) θαηά 7,5% – 

NutriMos for calves is a product of Zacharakis Veterinary Company and constists from Nupro by 80%, Bio-Mos® by 8%, 

Miravit Combivit by 4.5%, and Combimilk® Komplett (Table 2.2.) by 7.5%, Εαραξάθεο Κηεληαηξηθά, 54500 Πεληάινθνο 

Θεζζαινλίθεο, http://www.vetfarm.gr/. 
2 Όπσο δίλεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή, Εαραξάθεο Κηεληαηξηθά, 54500 Πεληάινθνο Θεζζαινλίθεο, 

http://www.vetfarm.gr/. 
3 Πξόκηγκα ακηλνμέσλ θαη πεπηηδίσλ – Aminoacids and peptides premix, Εαραξάθεο Κηεληαηξηθά, 54500 Πεληάινθνο 

Θεζζαινλίθεο, http://www.vetfarm.gr/. 
4 Μαλλνδν-νιηγνζαθραξίηεο (MOS), νη νπνίνη πξνέξρνληαη από ην θπηηαξηθό ηνίρσκα ηεο δύκεο Saccharomyces cerevisiae 

(Alltech, USA) – Mannan-oligosaccharides (MOS), derived from the cell wall of yeast strain Saccharomyces cerevisiae 

(Alltech, USA), Εαραξάθεο Κηεληαηξηθά, 54500 Πεληάινθνο Θεζζαινλίθεο, http://www.vetfarm.gr/. 
5 Πξόκηγκα βηηακηλώλ θαη ηρλνζηνηρείσλ – Vitamin and trace mineral premix, Εαραξάθεο Κηεληαηξηθά, 54500 Πεληάινθνο 

Θεζζαινλίθεο, http://www.vetfarm.gr/. 
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2.2. Πεηξακαηηζκόο ζε αλαπηπζζόκελα κνζράξηα 

Ο πεηξακαηηζκόο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ εθηξνθή αγειάδσλ γαιαθηνπαξαγσγήο ηνπ 

θ. Υξήζηνπ Σζνκπάλνπ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο ίλδνπ ηεο ΠΔ Θεζζαινλίθεο 

(4039΄ N, 2249΄ E). ηνλ πεηξακαηηζκό ρξεζηκνπνηήζεθαλ 21 λενγέλλεηα κνζράξηα θπιήο 

Holstein θαη κειεηήζεθε ε επίδξαζε ηεο ρνξήγεζεο NutriMos (κίγκα καλλνδν-

νιηγνζαθραξηηώλ θαη ακηλνμέσλ-πεπηηδίσλ) ζηηο απνδόζεηο ησλ κνζραξηώλ θαη ζε νξηζκέλεο 

αηκαηνινγηθέο παξακέηξνπο. Όινη νη ρεηξηζκνί ησλ δώσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζύκθσλα κε 

ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EU, 2010). πλνιηθά, ν πεηξακαηηζκόο δηήξθεζε 23 

εβδνκάδεο (από 1 Φεβξνπαξίνπ 2017 έσο 15 Ηνπιίνπ 2017), θαζώο ε δηαζεζηκόηεηα ησλ 

κνζραξηώλ γηα ζπκκεηνρή ζε απηόλ ήηαλ ζηαδηαθή. Όια ηα κνζράξηα, ακέζσο κεηά ηε 

γέλλεζή ηνπο, δπγίζηεθαλ (NLD-Large LCD Series, Fotiadis, Thessaloniki, Greece) γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ην Β ηνπο θαη δηαηξάθεθαλ, από ειηθία 1 σο 4 εκεξώλ, κε 4 l 

πξσηνγάιαθηνο ζε ηέζζεξα γεύκαηα, ελώ, από ειηθία 5 σο 7 εκεξώλ, κε 4 l γάιαθηνο 

αγειάδαο. ηε ζπλέρεηα, ηα κνζράξηα δπγίζηεθαλ (NLD-Large LCD Series, Fotiadis, 

Thessaloniki, Greece) γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην Β ηνπο ζηελ ειηθία ησλ 8 εκεξώλ θαη, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο από ειηθία 8 σο 49 εκεξώλ, θαηαλεκήζεθαλ ζε ηξεηο 

πεηξακαηηθέο νκάδεο (NM0, NM25, θαη NM50) ησλ 7 κνζραξηώλ ε θαζεκηά θαη 

ηνπνζεηήζεθαλ ζε αηνκηθά θειηά. ηελ αξρή ηνπ πεηξακαηηζκνύ (ειηθία 8 εκεξώλ), ην κέζν 

Β ησλ κνζραξηώλ ησλ ηξηώλ πεηξακαηηθώλ νκάδσλ ήηαλ 46,8 ± 1,10 kg. Όια ηα 21 θειηά 

ήηαλ παξόκνηα, ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό θαη ηελ επηθάλεηα πνπ θαηαιάκβαλαλ (2,6 

m
2
/κνζράξη), θαη ήηαλ εθνδηαζκέλα κε παξόκνηεο ηαΐζηξεο γηα κίγκα ζπκππθλσκέλσλ 

δσνηξνθώλ (ΜΕ) θαη ζαλό κεδηθήο θαη πνηίζηξεο. Καηά ηνλ πεηξακαηηζκό (από ειηθία 8 

σο 49 εκεξώλ), ηα κνζράξηα δηαηξάθεθαλ (Πίλαθαο 2.2.) κε ππνθαηάζηαην γάιαθηνο 

(πεξίπνπ 400 g ΞΟ), σο ξόθεκα, δύν θνξέο ηελ εκέξα ζηηο 7 π.κ. θαη 7 κ.κ. θαη κε κίγκα 

ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθώλ θαηά βνύιεζε, θαη, επηπιένλ, από ειηθία 45 σο 49 εκεξώλ, κε 

ζαλό κεδηθήο θαηά βνύιεζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπο, όπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη από ην NRC (2001). ην ππνθαηάζηαην γάιαθηνο ηεο νκάδαο NM0 

(κάξηπξαο) δελ πξνζηέζεθε NutriMos, ελώ ζε εθείλν ησλ νκάδσλ NM25 θαη NM50 

πξνζηέζεθε NutriMos (κε αλάκημε ζην ππνθαηάζηαην γάιαθηνο, κόλν ην πξσί) ζε επίπεδν 

ηέηνην ώζηε ε ηειηθή πξόζιεςε από ηα κνζράξηα ήηαλ 25 θαη 50 g/κνζράξη/εκέξα, 

αληίζηνηρα. 
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Πίλαθαο 2.2 – Table 2.2. 

Υεκηθή ζύζηαζε δσνηξνθώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην ελαξθηήξην ζηηεξέζην ησλ κνζραξηώλ – Composition of calf starter 

feeds. 

 

 Μίγκα 

ζπκππθλσκέλσλ 

δσνηξνθώλ – 

Basal 

concentrate 

mixture1 

Τπνθαηάζηαην 

γάιαθηνο – 

Skimmed milk2 

αλόο κεδηθήο 

– Alfalfa hay 

Υεκηθή ζύζηαζε – Chemical composition3 (g/kg, as fed)    

Ξεξή νπζία – Dry matter     900     920 900 

Οιηθέο αδσηνύρεο νπζίεο – Crude protein (CP)     190     220 170 

Λπζίλε – Lysine –       18 – 

Οιηθέο ιηπαξέο νπζίεο – Crude fat       40     170   30 

Ηλώδεηο νπζίεο αδηάιπηεο ζε νπδέηεξν δηάιπκα απνξξππαληηθώλ 

νπζηώλ – Neutral detergent fiber 

      70            0.5 450 

Ηλώδεηο νπζίεο αδηάιπηεο ζε όμηλν δηάιπκα απνξξππαληηθώλ 

νπζηώλ – Acid detergent fiber 

– – 300 

Αλόξγαλε νπζία – Ash       80       70 105 

Αζβέζηην – Calcium       13       12 – 

Φσζθόξνο – Phosphorus           5.5        6 – 

Νάηξην – Sodium        3 – – 

Μαγλήζην – Magnesium –        4 – 

Ηώδην – Iodine (mg/kg)           0.4 – – 

Μαγγάλην – Manganese (mg/kg)       44 – – 

ειήλην – Selenium (mg/kg)             0.72 – – 

ίδεξνο – Iron (mg/kg)       83 – – 

Υαιθόο – Copper (mg/kg)         8 – – 

Φεπδάξγπξνο – Zinc (mg/kg)       58 – – 

Βηηακίλε Α – Vitamin A (IU/kg) 30,000 50,000 – 

Βηηακίλε D3 – Vitamin D3 (IU/kg)   3,000   5,000 – 

Βηηακίλε Δ – Vitamin E (mg/kg)       60     150 – 

Μεηαβνιηζηαία ελέξγεηα – Metabolisable energy (ME, MJ/kg)          11.2 – – 

1 CombiKorn Primus Pell (Miravit), Μίγκα απνγαιαθηηζκνύ θαη αλάπηπμεο κνζραξηώλ κέρξη ηνλ 6ν κήλα, ην νπνίν 

ζύκθσλα κε ηνλ παξαζθεπαζηή απνηεινύληαλ από θαιακπόθη, θξηζάξη, πίηπξα θξηζαξηνύ, ζνγηάιεπξν, γινπηέλε 

θαιακπνθηνύ, εθρύιηζκα ζόγηαο, εθρύιηζκα ιηλαξόζπνξνπ, κειάζζα, καξκαξόζθνλε, κνλνθσζθνξηθό αζβέζηην, νμείδην 

ηνπ καγλεζίνπ, αιάηη, θαη πξόκηγκα βηηακηλώλ-ηρλνζηνηρείσλ – Concentrate mixture for growing calves, which according to 

the supplier was composed of corn grain, barley grain, barley bran, soybean meal, corn gluten feed, soy extract, linseed 

extract, sugar beet molasses, limestone, monocalcium phosphate, magnesium oxide, salt, and vitamin-trace mineral premix, 

Εαραξάθεο Κηεληαηξηθά, 54500 Πεληάινθνο Θεζζαινλίθεο, http://www.vetfarm.gr/. 
2 Combimilk® Komplett (Agravis), Τπνθαηάζηαην γάιαθηνο κε ζθόλε απνθνξπθσκέλνπ γάιαθηνο γηα κνζράξηα, 150 g/lt 

λεξνύ – Skimmed milk, 150 g/lt water, Εαραξάθεο Κηεληαηξηθά, 54500 Πεληάινθνο Θεζζαινλίθεο, 

http://www.vetfarm.gr/. 
3 Γηα ην κίγκα ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθώλ θαη ην ππνθαηάζηαην γάιαθηνο, όπσο δίλεηαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή, 

Εαραξάθεο Κηεληαηξηθά, 54500 Πεληάινθνο Θεζζαινλίθεο, http://www.vetfarm.gr/. Γηα ην ζαλό κεδηθήο, όπσο δίλεηαη 

από ην NRC (2001). 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηζκνύ, ηα κνζράξηα δπγίζηεθαλ (NLD-Large LCD 

Series, Fotiadis, Thessaloniki, Greece) γηα λα πξνζδηνξηζηεί ην Β ηνπο ζηελ ειηθία ησλ 21, 

35 θαη 49 εκεξώλ. Ζ θαηαλάισζε ΞΟ κίγκαηνο ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθώλ, 

ππνθαηάζηαηνπ γάιαθηνο θαη ζαλνύ κεδηθήο πξνζδηνξίδνληαλ θαζεκεξηλά ζε θάζε θειί. ηε 

ζπλέρεηα, γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ πεηξακαηηζκνύ (ειηθία 8 έσο 49 εκεξώλ), 

ππνινγίζηεθε ε αύμεζε ηνπ Β (g/εκέξα) θαη ν ΓΜΣ (kg ΞΟ ηξνθήο/kg αύμεζεο Β). 

http://www.vetfarm.gr/
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ηελ αξρή (ειηθία 8 εκεξώλ) θαη ζηε ιήμε (ειηθία 49 εκεξώλ) ηνπ πεηξακαηηζκνύ, 

ιήθζεθαλ δείγκαηα αίκαηνο από όια ηα 21 κνζράξηα ησλ νκάδσλ NM0, NM25 θαη NM50. 

Σα δείγκαηα αίκαηνο ιήθζεθαλ ζηηο 8 π.κ. από ηε ζθαγίηηδα θιέβα κέζα ζε ζσιήλεο θελνύ 

(10 ml) κε επαξίλε σο πξόζζεην ζπζηαηηθό, θαη παξέκεηλαλ ζε ςύμε (+2°C) κέρξη λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε αλάιπζε ησλ αηκαηνινγηθώλ παξακέηξσλ εληόο 4 σξώλ, ζύκθσλα κε 

ηνπο Thrall θαη Glade Weiser (2002). Μεηά ηε ιήςε θαηάιιειεο πνζόηεηαο αίκαηνο γηα ηελ 

αλάιπζε ησλ αηκαηνινγηθώλ παξακέηξσλ, ηα δείγκαηα αίκαηνο θπγνθεληξήζεθαλ ζε 1509 

×g γηα 15 min γηα λα ιεθζεί ην πιάζκα ηνπ αίκαηνο, θαη παξέκεηλαλ ζε ςύμε (+2°C) κέρξη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί άκεζα ν πξνζδηνξηζκόο ησλ νιηθώλ πξσηετλώλ, ζύκθσλα κε ηελ 

Colville (2002). 

 

2.3. Αλαιύζεηο 

2.3.1. Αηκαηνινγηθέο αλαιύζεηο 

Οη αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη πξνζδηνξίζηεθαλ κε έλαλ αηκαηνινγηθό αλαιπηή 

ADVIA 120 Hematology System (Siemens Healthcare GmbH, Erlangen, Germany, Δηθόλα 

2.1.). 

 

 

Δηθόλα 2.1. Αηκαηνινγηθόο αλαιπηήο ADVIA 120 Hematology System. 

 

Οη 20 αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη πξνζδηνξίζηεθαλ ζύκθσλα κε ηνπο MVM (2016) θαη 

Constable et al. (2017) θαη αθνξνύζαλ ηηο παξαθάησ: 

1. Αηκαηνθξίηεο – Hematocrit (PCV, %). 

2. Αηκνζθαηξίλε – Hemoglobin (Hgb, n×10 g/l). 

3. Δξπζξά αηκνζθαίξηα – Red blood cells (RBCs, n×10
12

/l). 
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4. Μέζνο όγθνο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ – Mean corpuscular volume (MCV, fl=10
-15

 l). 

5. Μέζε πεξηεθηηθόηεηα αηκνζθαηξίλεο θαηά εξπζξό – Mean corpuscular hemoglobin 

(MCH, pg). 

6. Μέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο – Mean corpuscular hemoglobin concentration 

(MCHC, n×10 g/l). 

7. Δύξνο θαηαλνκήο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ – Red cell distribution width (RDW, %). 

8. Αηκνπεηάιηα – Platelets (n×10
9
/l). 

9. Μέζνο όγθνο αηκνπεηαιίσλ – Mean platelet volume (MPV, fl=10
-15

 l). 

10. Λεπθά αηκνζθαίξηα – White blood cells (WBCs, n×10
9
/l). 

11. Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (%). 

12. Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (n×10
9
/l). 

13. Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (%). 

14. Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (n×10
9
/l). 

15. Μνλνπύξελα – Monocytes (%). 

16. Μνλνπύξελα – Monocytes (n×10
9
/l). 

17. Ζσζηλόθηια – Eosinophils (%). 

18. Ζσζηλόθηια – Eosinophils (n×10
9
/l). 

19. Βαζεόθηια – Basophils (%). 

20. Βαζεόθηια – Basophils (n×10
9
/l). 

Δπίζεο, ζην πιάζκα ησλ δεηγκάησλ αίκαηνο πνπ ιήθζεθαλ, πξνζδηνξίζηεθαλ νη 

νιηθέο πξσηεΐλεο (Total protein, g/dl) κε δηαζιαζίκεηξν (Atago T2-NE Clinical, Atago Ltd., 

Tokyo, Japan). 

 

 

Δηθόλα 2.2. Γηαζιαζίκεηξν Atago T2-NE Clinical. 
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2.3.2. ηαηηζηηθή αλάιπζε 

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δσνηερληθώλ θαη αηκαηνινγηθώλ παξακέηξσλ έγηλε κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο αλάιπζεο δηαθύκαλζεο (Steel θαη Torrie, 1980), ρξεζηκνπνηώληαο σο 

πεηξακαηηθή κνλάδα ην θάζε κνζράξη, ελώ ν έιεγρνο ησλ δηαθνξώλ αλάκεζα ζηηο νκάδεο 

έγηλε κε ην Tukey’s test. Γηα όιεο ηηο αλαιύζεηο, ε πηζαλόηεηα <0,05 έγηλε απνδεθηή σο 

ζεκαληηθή. Ζ επίιπζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ πξνηύπνπ έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ ζηαηηζηηθνύ 

παθέηνπ SPSS (2008). 
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(Ζ ζειίδα απηή κέλεη θελή) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

 

3.1. Εσνηερληθέο παξάκεηξνη 

Ζ ρεκηθή ζύζηαζε ηνπ ΜΕ, ηνπ ππνθαηάζηαηνπ γάιαθηνο θαη ηνπ ζαλνύ κεδηθήο 

παξαζέηεηαη ζηνλ Πίλαθα 2.2. Σα κνζράξηα παξέκεηλαλ πγηή κέρξη ηε ιήμε ηνπ 

πεηξακαηηζκνύ, ρσξίο λα ππάξμεη αιιαγή ζηε ζπκπεξηθνξά ηνπο. 

Σν ηειηθό Β, ε αύμεζε ηνπ Β, ε θαηαλάισζε ηνπ ΜΕ, ηνπ ππνθαηάζηαηνπ 

γάιαθηνο θαη ηνπ ζαλνύ κεδηθήο, ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηξνθήο θαη ν ΓΜΣ ησλ 

κνζραξηώλ ήηαλ παξόκνηα (P>0,05) κεηαμύ ησλ κεηαρεηξίζεσλ θαζ’όιε ηε δηάξθεηα ηεο 

πεηξακαηηθήο πεξηόδνπ ησλ 6 εβδνκάδσλ (Πίλαθαο 3.1.). 

 

Πίλαθαο 3.1 – Table 3.1. 

Δπίδξαζε ηνπ NutriMos ζην ζσκαηηθό βάξνο (Β), ηελ αύμεζε Β, ηελ θαηαλάισζε μεξήο νπζίαο (ΞΟ) ηξνθήο θαη ην 

δείθηε κεηαηξεςηκόηεηαο ηξνθήο (ΓΜΣ) ησλ κνζραξηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηζκνύ (ειηθία 8-49 εκεξώλ) – 

Effects of NutriMos on body weight (BW), body weight gain, dry matter (DM) intake and feed conversion ratio (FCR) of 

calves during the experiment (8-49 days of age). 

 

 Μεηαρείξηζε – Treatment1 SEM 

 NM0 NM25 NM50  

Αξρηθό Β (ειηθία 8 εκεξώλ) – Initial BW (8 day of age) 

(kg) 

47,1 47,4 46,0 1,10 

Σειηθό Β (ειηθία 49 εκεξώλ) – Final BW (49 day of 

age) (kg) 

76,1 75,3 73,9 1,73 

     

Αύμεζε Β (g/εκέξα) – BW gain (g/day) 690 663 663 39,63 

     

Καηαλάισζε ΞΟ ηξνθήο2 – DM intake2 (kg)     

Μίγκα ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθώλ (Πίλαθαο 2) – 

Concentrate mixture (Table 2) 

11,0 12,2 13,9 0,84 

Τπνθαηάζηαην γάιαθηνο (Πίλαθαο 2) – Skimmed 

milk (Table 2) 

31,1 32,5 31,5 0,50 

αλόο κεδηθήο (Πίλαθαο 2) – Alfalfa hay (Table 2) 3,6 3,7 3,9 0,16 

ύλνιν – Total 45,7 48,4 49,3 0,90 

     

ΓΜΣ (kg ΞΟ ηξνθήο/kg αύμεζεο Β) – FCR (kg DM 

intake/kg BW gain) 

1,70 1,90 1,85 0,114 

1 NM0 = κεηαρείξηζε κάξηπξαο, NM25 = κεηαρείξηζε κε 25 g/κνζράξη/εκέξα NutriMos, NM50 = κεηαρείξηζε κε 50 

g/κνζράξη/εκέξα NutriMos – NM0 = control treatment, NM25 = treatment with 25 g/calf/day NutriMos, NM50 = treatment 

with 50 g/calf/day NutriMos. 
2 Σα κνζράξηα δηαηξάθεθαλ κε κίγκα ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθώλ θαη ππνθαηάζηαην γάιαθηνο θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ 

πεηξακαηηζκνύ (ειηθία 8-49 εκεξώλ) θαη κε ζαλό κεδηθήο από ειηθία 45 έσο 49 εκεξώλ – Calves were fed with concentrate 

mixture and skimmed milk during the whole experimenta period (8-49 days of age) and with alfalfa hay from day 45 to day 

49 of age. 
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3.2. Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη 

Σα απνηειέζκαηα γηα ηηο αηκαηνινγηθέο παξακέηξνπο ησλ κνζραξηώλ ζηελ έλαξμε ηνπ 

πεηξακαηηζκνύ (ειηθία 8 εκεξώλ) δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.2. Παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο (P<0,05) ζε νξηζκέλεο παξακέηξνπο ηεο ιεπθνθπηηαξηθήο ζεηξάο, 

θαζώο, επίζεο, θαη ζηηο νιηθέο πξσηεΐλεο, νη νπνίεο, σζηόζν, θξίλεηαη όηη δελ έρνπλ θάπνηα 

βηνινγηθή ζεκαζία, θαζόζνλ αθνξνύλ ηελ έλαξμε ηνπ πεηξακαηηζκνύ. Άιιεο δηαθνξέο, 

αλάκεζα ζηηο ηξεηο κεηαρεηξίζεηο, δελ παξαηεξήζεθαλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο επίδξαζεο ηνπ NutriMos ζηηο αηκαηνινγηθέο παξακέηξνπο ησλ 

κνζραξηώλ ζηε ιήμε ηνπ πεηξακαηηζκνύ (ειηθία 49 εκεξώλ) δίλνληαη ζηνλ Πίλαθα 3.3. 

Παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (P<0,05) ζηνλ αηκαηνθξίηε θαη ηελ 

αηκνζθαηξίλε, νη νπνίεο, σζηόζν, θξίλεηαη όηη δελ έρνπλ θάπνηα βηνινγηθή ζεκαζία, 

θαζόζνλ εληνπίζηεθαλ κεηαμύ ησλ κεηαρεηξίζεσλ ΝΜ0 θαη ΝΜ25, ελώ ε κεηαρείξηζε 

ΝΜ50 δε δηέθεξε από ηηο άιιεο δύν. Δπίζεο, παξαηεξήζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά 

(P<0,05) ζηε κέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο (MCHC) κεηαμύ ησλ κεηαρεηξίζεσλ ΝΜ0 θαη 

ΝΜ50, ελώ ε κεηαρείξηζε ΝΜ25 δε δηέθεξε από ηηο άιιεο δύν, παξακέλνληαο νη ηηκέο ηεο 

κέζεο ππθλόηεηαο αηκνζθαηξίλεο θαη ησλ ηξηώλ κεηαρεηξίζεσλ εληόο ηνπ εύξνπο ησλ 

θπζηνινγηθώλ ηηκώλ. Άιιεο δηαθνξέο, αλάκεζα ζηηο ηξεηο κεηαρεηξίζεηο, δελ 

παξαηεξήζεθαλ. 

 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ 

Π.Μ.. «ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΣΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» 

 

 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΣΑΣΖ 

54 

 

Πίλαθαο 3.2. – Table 3.2. 

Δπίδξαζε ηνπ NutriMos ζηηο αηκαηνινγηθέο παξακέηξνπο ησλ κνζραξηώλ ζηελ έλαξμε ηνπ πεηξακαηηζκνύ (ειηθία 8 

εκεξώλ) – Effects of NutriMos on hematological values of calves at the beginning of the experiment (8 day of age). 

 

Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη – 

Hematological values 

Δύξνο 

θπζηνινγηθώ

λ ηηκώλ – 

Reference 

ranges1 

Μεηαρείξηζε – Treatment2 SEM 

  NM0 NM25 NM50  

Αηκαηνθξίηεο – Hematocrit (PCV, %) 24-46 26.0 27.1 30.7 1.27 

Αηκνζθαηξίλε – Hemoglobin (Hgb, n×10 

g/l) 

8-15 10.1 9.4 10.0 0.46 

Δξπζξά αηκνζθαίξηα – Red blood cells 

(RBCs, n×1012/l) 

5-10 7.4 6.8 7.8 0.30 

Μέζνο όγθνο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ – 

Mean corpuscular volume (MCV, 

fl=10-15 l) 

40-60 37.9 37.8 39.6 0.56 

Μέζε πεξηεθηηθόηεηα αηκνζθαηξίλεο 

θαηά εξπζξό – Mean corpuscular 

hemoglobin (MCH, pg) 

11-17 12.0 13.0 13.4 0.39 

Μέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο – Mean 

corpuscular hemoglobin 

concentration (MCHC, n×10 g/l) 

30-36 32.1 33.4 33.7 0.56 

Δύξνο θαηαλνκήο εξπζξώλ 

αηκνζθαηξίσλ – Red cell distribution 

width (RDW, %) 

15.5-19.7 21.5 22.0 20.2 0.57 

      

Αηκνπεηάιηα – Platelets (n×109/l) 100-800 597 628 432 47.9 

Μέζνο όγθνο αηκνπεηαιίσλ – Mean 

platelet volume (MPV, fl=10-15 l) 

3.5-6.5 6.2 6.4 7.3 0.20 

      

Λεπθά αηκνζθαίξηα – White blood cells 

(WBCs, n×109/l) 

4-12 9.1 10.2 10.2 0.58 

Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (%) 15-33 47.3a 58.9b 55.9ab 1.96 

Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (n×109/l) 0.6-4.0 4.3 6.1 5.8 0.43 

Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (%) 45-75 39.5 34.9 34.4 1.77 

Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (n×109/l) 2.5-7.5 3.7 3.4 3.4 0.26 

Μνλνπύξελα – Monocytes (%) 0-8 6.2ab 3.5a 6.7b 0.56 

Μνλνπύξελα – Monocytes (n×109/l) 0-0.9 0.6ab 0.3a 0.7b 0.06 

Ζσζηλόθηια – Eosinophils (%) 0-20 5.6b 1.9a 2.0a 0.61 

Ζσζηλόθηια – Eosinophils (n×109/l) 0-2.4 0.4b 0.2a 0.2a 0.04 

Βαζεόθηια – Basophils (%) 0-2 1.3b 0.8a 1.0ab 0.06 

Βαζεόθηια – Basophils (n×109/l) 0-0.2 0.1 0.1 0.1 0.01 

      

Οιηθέο πξσηεΐλεο – Total protein (g/dl) 5.7-8.1 6.6a 6.7a 7.8b 0.19 

1 Λήθζεθαλ από ην Merck Veterinary Manual (2016). To εύξνο θπζηνινγηθώλ ηηκώλ γηα ην RDW θαη ηηο νιηθέο πξσηεΐλεο 

ιήθζεθε από ηνπο Constable et al. (2017) – Adapted from Merck Veterinary Manual (2016). Reference ranges for RDW 

and total protein were adapted from Constable et al. (2017). 
2 NM0 = κεηαρείξηζε κάξηπξαο, NM25 = κεηαρείξηζε κε 25 g/κνζράξη/εκέξα NutriMos, NM50 = κεηαρείξηζε κε 50 

g/κνζράξη/εκέξα NutriMos – NM0 = control treatment, NM25 = treatment with 25 g/calf/day NutriMos, NM50 = treatment 

with 50 g/calf/day NutriMos. 
a-b Οη κέζνη όξνη ζε θάζε ζεηξά κε δηαθνξεηηθνύο εθζέηεο δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (P<0,05) – Means within each 

row with different superscripts are significantly different (P<0.05). 
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Πίλαθαο 3.3. – Table 3.3. 

Δπίδξαζε ηνπ NutriMos ζηηο αηκαηνινγηθέο παξακέηξνπο ησλ κνζραξηώλ ζηε ιήμε ηνπ πεηξακαηηζκνύ (ειηθία 49 εκεξώλ) 

– Effects of NutriMos on hematological values of calves at the end of the experiment (49 day of age). 

 

Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη – 

Hematological values 

Δύξνο 

θπζηνινγηθώ

λ ηηκώλ – 

Reference 

ranges1 

Μεηαρείξηζε – Treatment2 SEM 

  NM0 NM25 NM50  

Αηκαηνθξίηεο – Hematocrit (PCV, %) 24-46 28.8a 35.6b 32.6ab 0.96 

Αηκνζθαηξίλε – Hemoglobin (Hgb, n×10 

g/l) 

8-15 10.6a 11.7b 10.9ab 0.20 

Δξπζξά αηκνζθαίξηα – Red blood cells 

(RBCs, n×1012/l) 

5-10 11.6 11.9 11.1 0.18 

Μέζνο όγθνο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ – 

Mean corpuscular volume (MCV, 

fl=10-15 l) 

40-60 29.3 30.8 30.7 0.47 

Μέζε πεξηεθηηθόηεηα αηκνζθαηξίλεο 

θαηά εξπζξό – Mean corpuscular 

hemoglobin (MCH, pg) 

11-17 11.1 10.6 11.2 0.30 

Μέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο – Mean 

corpuscular hemoglobin 

concentration (MCHC, n×10 g/l) 

30-36 31.7a 33.9ab 35.7b 0.50 

Δύξνο θαηαλνκήο εξπζξώλ 

αηκνζθαηξίσλ – Red cell distribution 

width (RDW, %) 

15.5-19.7 20.5 22.0 21.8 0.38 

      

Αηκνπεηάιηα – Platelets (n×109/l) 100-800 508 582 565 22.5 

Μέζνο όγθνο αηκνπεηαιίσλ – Mean 

platelet volume (MPV, fl=10-15 l) 

3.5-6.5 6.3 6.3 6.6 0.21 

      

Λεπθά αηκνζθαίξηα – White blood cells 

(WBCs, n×109/l) 

4-12 11.1 11.4 10.5 0.49 

Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (%) 15-33 39.0 34.3 27.7 2.32 

Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (n×109/l) 0.6-4.0 4.3 4.3 3.0 0.42 

Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (%) 45-75 52.5 56.5 60.3 2.02 

Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (n×109/l) 2.5-7.5 5.9 6.1 6.2 0.14 

Μνλνπύξελα – Monocytes (%) 0-8 5.4 5.9 8.3 0.60 

Μνλνπύξελα – Monocytes (n×109/l) 0-0.9 0.6 0.7 0.8 0.05 

Ζσζηλόθηια – Eosinophils (%) 0-20 1.6 1.7 1.9 0.16 

Ζσζηλόθηια – Eosinophils (n×109/l) 0-2.4 0.2 0.2 0.2 0.02 

Βαζεόθηια – Basophils (%) 0-2 1.4 1.6 1.8 0.15 

Βαζεόθηια – Basophils (n×109/l) 0-0.2 0.2 0.2 0.2 0.02 

      

Οιηθέο πξσηεΐλεο – Total protein (g/dl) 5.7-8.1 6.7 6.8 6.7 0.18 

1 Λήθζεθαλ από ην Merck Veterinary Manual (2016). To εύξνο θπζηνινγηθώλ ηηκώλ γηα ην RDW θαη ηηο νιηθέο πξσηεΐλεο 

ιήθζεθε από ηνπο Constable et al. (2017) – Adapted from Merck Veterinary Manual (2016). Reference ranges for RDW 

and total protein were adapted from Constable et al. (2017). 
2 NM0 = κεηαρείξηζε κάξηπξαο, NM25 = κεηαρείξηζε κε 25 g/κνζράξη/εκέξα NutriMos, NM50 = κεηαρείξηζε κε 50 

g/κνζράξη/εκέξα NutriMos – NM0 = control treatment, NM25 = treatment with 25 g/calf/day NutriMos, NM50 = treatment 

with 50 g/calf/day NutriMos. 
a-b Οη κέζνη όξνη ζε θάζε ζεηξά κε δηαθνξεηηθνύο εθζέηεο δηαθέξνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά (P<0,05) – Means within each 

row with different superscripts are significantly different (P<0.05). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4. ΤΕΖΣΖΖ 

 

Μεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο καο, ζπκπεξαίλνπκε πσο ε πξνζζήθε ηνπ 

κίγκαηνο καλλνδν-νιηγνζαθραξηηώλ (MOS) ηεο δύκεο Saccharomyces cerevisiae θαη 

ακηλνμέσλ-πεπηηδίσλ ζηε δηαηξνθή ησλ αλαπηπζζόκελσλ κνζραξηώλ δελ επεξέαζε 

ζεκαληηθά ην ηειηθό Β, ηελ αύμεζε ηνπ Β, ηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ΞΟ ηξνθήο θαη ην 

ΓΜΣ. Χζηόζν, πιεζώξα εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ απνδεηθλύνπλ ηα νθέιε ησλ καλλνδν-

νιηζαθραξηηώλ σο ζξεπηηθά ζπζηαηηθά ησλ δσνηξνθώλ γηα ηε δηαηξνθή ησλ δώσλ. Οη 

Spring et al. (2015) αλαθέξνπλ όηη νη καλλνδν-νιηγνζαθραξίηεο, ιόγσ ηεο ηθαλόηεηάο ηνπο 

λα δεζκεύνπλ θαη λα πεξηνξίδνπλ ηνλ απνηθηζκό παζνγόλσλ κηθξννξγαληζκώλ, ζπκβάιινπλ 

ζηε κεησκέλε ρξήζε αληηβηνηηθώλ θαη παξέρνπλ ππνζηήξημε ζην αλνζνπνηεηηθό θαη ζην 

πεπηηθό ζύζηεκα ησλ δώσλ. Δπίζεο, εληζρύνπλ ηε γαζηξεληεξηθή ιεηηνπξγία, βειηηώλνληαο 

ηελ επεκεξία, ηα ελεξγεηαθά επίπεδα θαη ηηο απνδόζεηο ησλ δώσλ. Σέινο, αλαθέξνπλ όηη ηα 

πεξηζζόηεξα πξντόληα MOS πξνέξρνληαη από ην θπηηαξηθό ηνίρσκα ηνπ Saccharomyces 

cerevisiae (Spring et al., 2015). 

Οη Kara et al. (2015) δηεξεύλεζαλ ηηο επηδξάζεηο ηεο ρξήζεο ελόο ζπκπιεξώκαηνο 

καλλνδν-νιηγνζαθραξηηώλ (MOS, Celmanax) ζηελ αλάπηπμε, ζην pH ησλ θνπξάλσλ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνπο βαθηεξηαθνύο πιεζπζκνύο (Lactobacillus, Bifidobacterium, 

Clostridium perfringens, θαη Escherichia coli) πνπ εκπεξηέρνληαη ζηα θόπξαλα θαη επηδξνύλ 

ζηελ πγεία ησλ κόζρσλ. ην πείξακα ρξεζηκνπνηήζεθαλ 20 κνζράξηα πνπ ρσξίζηεθαλ ζε 

δύν νκάδεο. Κάζε νκάδα απνηεινύληαλ από 5 αξζεληθά θαη 5 ζειπθά κνζράξηα. ηα 

κνζράξηα ρνξεγήζεθε 7 g/εκέξα ηνπ πξντόληνο MOS από ηελ 5
ε
 εκέξα έσο ηελ 56

ε
 εκέξα 

κεηά ηε γέλλεζε. Ζ ρνξήγεζε ηνπ πξντόληνο γηλόηαλ κηα θνξά ην πξσί. Γε βξέζεθαλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (P>0,05) πνπ αθνξνύλ ην ηειηθό Β, ηε κέζε εκεξήζηα 

αύμεζε Β θαη ηε κέζε εκεξήζηα πξόζιεςε ηξνθήο, αλ θαη νη αλεπξηζθόκελελεο ηηκέο ήηαλ 

πςειόηεξεο θαηά 3,70%, 6,66% θαη 10,97%, αληίζηνηρα, ζηελ νκάδα πνπ έιαβε MOS. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε κειέηε ζρεηίδεηαη κε ηε δηθή καο, θαζώο ε ζπρλόηεηα ρνξήγεζεο ηνπ 

πξντόληνο, ε ρξνληθή δηάξθεηα θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ήηαλ παξόκνηα. Αληηζέησο, 

νη Kara et al. (2015) δηελήξγεζαλ εξγαζηεξηαθό έιεγρνο ησλ θνπξάλσλ θαη ηνπ κηθξνβηαθνύ 

θνξηίνπ ηνπο, θάηη πνπ δε κειεηήζακε εκείο. Οη αλαιύζεηο ησλ θνπξάλσλ έδεημαλ όηη 

ππήξραλ ρακειέο ζπγθεληξώζεηο (P<0,05) ηνπ Lactobacillus ζηα πεηξακαηόδσα έλαληη ησλ 
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καξηύξσλ, ελώ δελ παξαηεξήζεθε θακία δηαθνξά ζηηο ζπγθεληξώζεηο (P>0,05) ησλ 

ππνινίπσλ βαθηεξίσλ. Οη Kara et al. (2015) ζπκπέξαλαλ όηη έλα αθόκε πιενλέθηεκα ηεο 

ρξήζεο ηνπ MOS είλαη ην ελδερόκελν όθεινο από ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ζεξαπείαο ηεο 

δηάξξνηαο. 

Παξόκνηα απνηειέζκαηα αλεπξέζεζαλ από κηα κεηα-αλάιπζε ηεο Berge (2016), ζηελ 

νπνία ιήθζεθαλ ππόςε 23 θιηληθέο κειέηεο πνπ έγηλαλ ζε ρώξεο όπσο νη ΖΠΑ, ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην, ε Βξαδηιία, ε Υηιή, ε Σζερία, ε Ηλδία, ε Ηαπσλία, ην Πεξνύ, ε Πνισλία, ε Ηζπαλία 

θαη ε Σνπξθία θαηά ηα έηε 1993 έσο 2012. θνπόο ήηαλ ν πξνζδηνξηζκόο ηελ επίδξαζεο ηνπ 

BioMos
®
, ελόο ζπκπιεξώκαηνο καλλνδν-νιηγνζαθραξηηώλ, ζηε κέζε εκεξήζηα αύμεζε ηνπ 

Β ζε γαινπρνύκελα κνζράξηα. ύκθσλα κε ηηο κειέηεο, ε πνζόηεηα ρνξήγεζεο ηνπ 

πξντόληνο θπκαηλόηαλ από 2-10 g εκεξεζίσο, κε έλα κέζν όξν 3,8 g ηελ εκέξα αλακεηγκέλν 

κε ην γάια ή ην ππνθαηάζηαην γάιαθηνο. Οη 21 από ηηο 23 κειέηεο αλέθεξαλ αύμεζε ηνπ 

εκεξήζηνπ Β ησλ γαινπρνύκελσλ κνζραξηώλ ζηα νπνία ρνξήγεζεθε ην BioMos
®
 ζε ζρέζε 

κε απηά πνπ ηξέθνληαλ κόλν κε γάια. ηα κνζράξηα πνπ ρνξεγήζεθε ην BioMos
®
, ην Β 

απμήζεθε θαηά 0,064 kg/εκέξα ζε ζρέζε κε ηνπο κάξηπξεο (P<0,01). Ζ κεηα-αλάιπζε 

θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα όηη ε ζπκπιήξσζε ηνπ γάιαθηνο κε BioMos
®
 νδεγεί ζε αύμεζε 

ηνπ εκεξήζηνπ Β θαηά κέζν όξν 64 g, επνκέλσο ηα κνζράξηα θαηά ηνλ απνγαιαθηηζκό 

ζηνπο 2 κήλεο ζα έρνπλ επηπιένλ 3,8 kg Β (Berge, 2016). Οκνίσο, ζηε δηθή καο έξεπλα, ην 

NutriMos πνπ ρνξεγήζεθε πεξηείρε 8% BioMos
®

, επνκέλσο ζηελ νκάδα ΝΜ25 ην BioMos® 

αληηζηνηρεί ζε 2 g, ελώ ζηε ΝΜ50 ζε 4 g, θαη άξα παξαηεξείηαη παξαπιήζηα ρνξεγνύκελε 

δνζνινγία. Χζηόζν, ζηε δηθή καο έξεπλα, δελ είρακε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο 

κέζεο εκεξήζηαο αύμεζεο Β νύηε ηνπ ηειηθνύ Β ησλ κνζραξηώλ, πηζαλόλ ιόγσ κηθξνύ 

δείγκαηνο κνζραξηώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

Οη Magalhães et al. (2008) πξαγκαηνπνίεζαλ κηα έξεπλα γηα λα πξνζδηνξηζηεί ε 

επίδξαζε ηεο ρνξήγεζεο ηνπ δπκνκύθεηα Saccharomyces cerevisiae ζηηο απνδόζεηο, ηελ 

πγεία θαη ηελ θαηάζηαζε ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο ησλ κνζραξηώλ ηηο πξώηεο 70 

εκέξεο ηεο δσήο ηνπο. Ζ ρνξήγεζε ηνπ δπκνκύθεηα έγηλε ηπραία ζε κνζράξηα θπιήο 

Holstein (n=512) ειηθίαο 2±1 εκεξώλ (YC, 218 ζειπθά θαη 37 αξζεληθά, ή κάξηπξεο 223 

ζειπθά θαη 34 αξζεληθά). Ζ πνζόηεηα ησλ δπκνκπθήησλ κε ηελ νπνία δηαηξάθεθαλ νη 

κάξηπξεο αληηζηνηρνύζε ζην 2% ηεο ΞΟ ηνπ ΜΕ. Όια ηα κνζράξηα ζηεγάζηεθαλ ζε 

αηνκηθνύο θισβνύο θαη έιαβαλ πξσηόγαια θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ 24 σξώλ, ελώ 

δηαηξάθεθαλ κε παζηεξησκέλν γάια κέρξη ηελ ειηθία ησλ 60 εκεξώλ θαη έπεηηα ρνξεγήζεθε 
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ΜΕ θαηά βνύιεζε γηα ηηο πξώηεο 70 εκέξεο δσήο. Σν Β κεηξήζεθε ζε ειηθία 5, 30 θαη 68 

εκεξώλ, θαη αμηνινγήζεθε ε ζύζηαζε θαη ε πεξηεθηηθόηεηα ησλ θνπξάλσλ θαζεκεξηλά. 

Καηαγξάθεζαλ ε επίπησζε θαη ε δηάξθεηα ησλ αζζελεηώλ πνπ εκθαλίζηεθαλ, θαζώο θαη ησλ 

πξσηνθόιισλ ζεξαπείαο πνπ αθνινπζήζεθαλ. Γηεμήρζεζαλ κεηξήζεηο ησλ νπδεηεξόθηισλ 

θαγνθπηηάξσλ θαη ε απόθξηζε ησλ αληηζσκάησλ. Οη ζπγθεληξώζεηο γιπθόδεο θαη Β-

πδξνμπβνπηπξηθνύ νμένο κεηξήζεθαλ ζην πιάζκα. Ζ ζπλνιηθή θαηαλάισζε κίγκαηνο 

ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθώλ δε δηέθεξε κεηαμύ ησλ νκάδσλ (κέζνο όξνο 908 g/εκέξα), 

θαζόιε ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο. Ζ αύμεζε Β, θαη νη ζπγθεληξώζεηο γιπθόδεο θαη Β-

πδξνμπβνπηπξηθνύ νμένο δε δηέθεξαλ κεηαμύ ηεο νκάδαο YC θαη ησλ καξηύξσλ. 

Παξαηεξήζεθαλ κηθξέο επηδξάζεηο ζηε ιεηηνπξγία ησλ νπδεηεξόθηισλ θαη ε νκάδα YC 

έηεηλε λα απμήζεη ηνλ αξηζκό ησλ θαγνθπηηαξσκέλσλ βαθηεξίσλ θαη ηελ εμνπδεηέξσζε 

απηώλ, αιιά δελ επεξέαζε ηε ρπκηθή αλνζναπόθξηζε. ρεδόλ όια ηα κνζράξηα εκθάληζαλ 

ήπηα δηάξξνηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κειέηεο, αιιά ε δηαηξνθή κε YC βειηίσζε ηα 

απνηειέζκαηα ησλ θνπξάλσλ, θαζώο ζεκεηώζεθε κηθξόηεξνο αξηζκόο εκεξώλ κε πδαξή 

θόπξαλα, ζπρλόηεηα ππξεηνύ, δηάξξνηα θαη θίλδπλν δηαηαξαρώλ πγείαο. Σέινο, παξά ηελ 

απμεκέλε ζπρλόηεηα δηάξξνηαο πνπ νδεγεί ζε πςειά πνζνζηά ζλεζηκόηεηαο, ε πξνζζήθε 

YC ζπλέβαιιε ζηελ επηβίσζε ησλ κνζραξηώλ, κεηώλνληαο ην πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο θαηά 

ηελ πεξίνδν ηεο γαινπρίαο. Σν εηζόδεκα ζην ηέινο ηεο κειέηεο βειηηώζεθε θαηά 

$48/κνζράξη κε YC. Οη Magalhães et al. (2008) ζπκπέξαλαλ όηη ε ελζσκάησζε ηνπ 

δπκνκύθεηα Saccharomyces cerevisiae ζηε δηαηξνθή βειηηώλεη ηελ πγεία, ειαρηζηνπνηεί ηηο 

ζεξαπεπηηθέο αγσγέο θαη κεηώλεη ηνλ θίλδπλν λνζεξόηεηαο θαη ζλεζηκόηεηαο ησλ 

αλαπηπζζόκελσλ κνζραξηώλ. 

Οη Montagne et al. (2003) δηαπίζησζαλ όηη ε αληηθαηάζηαζε κέξνπο ησλ πξσηετλώλ, νη 

νπνίεο βξίζθνληαη κέζα ζηε ζθόλε γάιαηνο (skim milk powder), κε αληίζηνηρεο θπηηθήο 

πξνέιεπζεο πξνεξρόκελεο από άιεπξν ζόγηαο, θαιακπνθηνύ θαη ινύπηλνπ, νδήγεζε ζε 

κείσζε ηεο απνξξόθεζήο ηνπο από ην εληεξηθό επηζήιην ησλ γαινπρνύκελσλ κόζρσλ. Απηό 

ζπκβαίλεη επεηδή ηα γαινπρνύκελα κνζράξηα έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα πέπηνπλ κέζσ ηεο 

πξσηεόιπζεο (πξσηενιπηηθά βαθηήξηα) θπξίσο ηηο πξσηεΐλεο ηνπ γάιαηνο θαη λα 

απνξξνθνύλ ηθαλνπνηεηηθά ηα πξντόληα πέςεο ηνπο (πεπηίδηα θαη ηα ακηλνμέα). Ζ 

αληηθαηάζηαζε ησλ πξσηεηλώλ ηνπ γάιαηνο από πξσηεΐλεο θπηηθήο πξνέιεπζεο νδεγεί ζε 

απμεκέλε ζπζζώξεπζή ηνπο ζην εληεξηθό επηζήιην θαη παξάιιεια κεησκέλε απνξξόθεζή 

ηνπο, κεηώλνληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν ηε κέζε εκεξήζηα αύμεζε Β ησλ γαινπρνύκελσλ 
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κνζραξηώλ. ηελ παξνύζα έξεπλα, όια ηα κνζράξηα δηαηξάθεθαλ κε ππνθαηάζηαην 

γάιαηνο, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξακαηηζκνύ, θαη δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηε κέζε εκεξήζηα αύμεζε κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ νκάδσλ ΝΜ0, 

ΝΜ25 θαη ΝΜ50. 

Οη Fokkink et al. (2009) ζπλέθξηλαλ ηελ επίδξαζε ηεο πξνζζήθεο ελόο κίγκαηνο 

πεπηηδίσλ ζην ξπζκό αλάπηπμεο, θαζώο θαη ηε κέζε εκεξήζηα αύμεζε, κηαο νκάδαο 

γαινπρνύκελσλ κνζραξηώλ ζε ζρέζε κε κηα νκάδα καξηύξσλ. Γηαπίζησζαλ όηη ε νκάδα ησλ 

κνζραξηώλ πνπ ιάκβαλε ην κίγκα πεπηηδίσλ παξνπζίαζε κεησκέλε κέζε εκεξήζηα αύμεζε, 

κεησκέλε θαηαλάισζε ηνπ ΜΕ θαη ηειηθά κείσζε ηνπ θπζηνινγηθνύ ξπζκνύ αλάπηπμεο 

(κέηξεζε ηνπ κήθνπο ησλ ηζρίσλ) ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα ησλ καξηύξσλ. Σν απνηέιεζκα 

απηό δε ζπκθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνύζαο έξεπλαο, ζηελ νπνία δηαπηζηώζεθε όηη 

ε ρνξήγεζε ησλ πεπηηδίσλ κέζσ ηνπ Nutrimos δελ επεξέαζε αξλεηηθά ηηο παξαπάλσ 

παξακέηξνπο. 

Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ κειεηήζεη ηελ επίδξαζε ησλ ζπλζεηηθώλ ακηλνμέσλ θαζαξήο 

κνξθήο (κεζεηνλίλεο, θαηλπιαιαλίλεο, ιεπθίλεο θ.ά.) ζην ξπζκό αλάπηπμεο ησλ 

γαινπρνύκελσλ κνζραξηώλ, ρσξίο όκσο θάπνην ζαθέο ζπκπέξαζκα. Ζ πξνζζήθε 

ζπλδπαζκνύ θαζαξώλ ακηλνμέσλ, ιεπθίλεο θαη θαηλπιαιαλίλεο κείσζε ηε κέζε εκεξήζηα 

αύμεζε ησλ αξζεληθώλ γαινπρνύκελσλ κνζραξηώλ ζε ζρέζε κε ηηο νκάδεο κνζραξηώλ ζηηο 

νπνίεο ρνξεγήζεθε απνθιεηζηηθά ιεπθίλε, θαηλπιαιαλίλε, θαζώο θαη ηελ νκάδα ησλ 

καξηύξσλ (XinJian et al., 2017). ηελ παξνύζα έξεπλα ρνξεγήζεθαλ ζηα κνζράξηα 

ζπλζεηηθά ακηλνμέα θαζαξήο κνξθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο, ρσξίο όκσο λα έρνπκε 

αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε θαη ηα παξαγσγηθά ρξαθηεξηζηηθά ησλ αλαπηπζζόκελσλ 

κνζραξηώλ. 

Ζ αηκαηνινγηθή εμέηαζε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηάγλσζε θιηληθώλ θαη ππνθιηληθώλ 

λνζεκάησλ ηνπ αηκνπνηεηηθνύ θαη άιισλ ζπζηεκάησλ ηνπ νξγαληζκνύ. Με ηνλ ηξόπν απηόλ 

γίλεηαη έιεγρνο ηεο πγείαο ησλ δώσλ θαη εθηηκάηαη ε δηαηξνθή θαη ε δηαρείξεζε ησλ δώσλ 

ζε γεληθόηεξν επίπεδν (Αξζελόπνπινο, 2014). 

ηε δηθή καο κειέηε, νη αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη θπκάλζεθαλ εληόο ηνπ εύξνπο ησλ 

θπζηνινγηθώλ ηηκώλ γηα ηα βννεηδή (MVM, 2016, Constable et al., 2017). Δμάιινπ, άιινη 

ζπγγξαθείο πξνζδηόξηζαλ εηδηθόηεξα ζε κνζράξηα ην εύξνο ησλ θπζηνινγηθώλ ηηκώλ γηα ηηο 

αηκαηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο παξακέηξνπο ηνπ νξνύ αίκαηνο. Έηζη, νη Mohri et al. (2007) 

ζέιεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο αηκαηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο παξακέηξνπο ηνπ νξνύ αίκαηνο 
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εθηξεθόκελσλ κνζραξηώλ κε ζθνπό λα θαζνξηζηνύλ ηηκέο αλαθνξάο γηα δηαθνξεηηθέο 

ειηθηαθέο νκάδεο. Διήθζεζαλ δείγκαηα αίκαηνο από 32 κνζράξηα θπιήο Holstein (18 

αξζεληθά, 14 ζειπθά) εληόο 24-48 σξώλ κεηά ηε γέλλεζή ηνπο θαη ζε ειηθία 14, 28, 42, 56, 

70 θαη 84 εκεξώλ, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πιήξεο δηεξεύλεζε ηνπ αηκαηνινγηθνύ θαη 

βηνρεκηθνύ πξνθίι. Τπήξμαλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ειηθία γηα ηηο 

πεξηζζόηεξεο αηκαηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο παξακέηξνπο (Ρ<0,05), εθηόο από ηνλ αξηζκό 

ησλ νπδεηεξόθηισλ θαη ησλ κνλνθπηηάξσλ, θαζώο θαη ηεο ζπγθέληξσζεο θαιίνπ, λαηξίνπ, 

ρισξίνπ θαη νπξίαο. Σα επξήκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο έδεημαλ όηη γηα θάπνηεο 

παξακέηξνπο, όπσο νη Hgb, MCV, MCH, MCHC, αλόξγαλνο θσζθόξνο, νιηθέο πξσηεΐλεο, 

ζθαηξίλε, αζπαξηηθή ακηλνηξαλζθεξάζε (AST), θαη αιθαιηθή θσζθαηάζε (ALP), θαηά 

ηνπο πξώηνπο 3 κήλεο δσήο, θαζώο επίζεο θαη ν αξηζκόο νπδεηεξόθηισλ θαη ηα επίπεδα 

γιπθόδεο, θαηά ηηο 24-48 ώξεο δσήο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ αθξηβή εξκελεία 

ηνπ εξγαζηεξηαθνύ απνηειέζκαηνο. 

Δπηπιένλ, ζε πξόζθαηε κειέηε πνπ δηεμήρζε ζηελ Διιάδα, νη Panousis et al. (2018) 

ζέιεζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο ηηκέο αλαθνξάο ησλ αηκαηνινγηθώλ παξακέηξσλ γηα 

λενγέλλεηα κνζράξηα θπιήο Holstein, λα ζπγθξίλνπλ ηα απνηειέζκαηα κε απηά ησλ 

ελήιηθσλ αγειάδσλ θαη, ηέινο, λα δηεξεπλήζνπλ ηε ζρέζε ηεο ειηθίαο θαη ηνπ θύινπ ησλ 

κνζραξηώλ κε ην αηκαηνινγηθό πξνθίι ηνπο. ηελ έξεπλα ζπκκεηείραλ 254 κνζράξηα (109 

αξζεληθά, 145 ζειπθά) θπιήο Holstein ειηθίαο 1 έσο 9 εκεξώλ από 30 εθηξνθέο 

γαιαθηνπαξαγσγήο θαη 82 γαιαθηνπαξαγσγέο αγειάδεο θπιήο Holstein (κεηαμύ 30-150 

εκεξώλ κεηά ηνλ ηνθεηό, εθ ησλ νπνίσλ νη 44 ήηαλ ζηελ πξώηε γαιαθηηθή πεξίνδν) από 10 

εθηξνθέο γαιαθηνπαξαγσγήο. Όια ηα κνζράξηα νδεγήζεθαλ ζε αηνκηθνύο θισβνύο, εληόο 6 

σξώλ κεηά ηνλ ηνθεηό, θαη ηνύο ρνξεγήζεθε 3-4 ιίηξα πξσηνγάιαθηνο. Ζ κεηάβαζε από ην 

αγειαδηλό γάια ζε ππνθαηάζηαην γάιαθηνο έγηλε ζε ειηθία 3 ή 4 εκεξώλ. Ο αξηζκόο ησλ 

εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ (RBC), ν αξηζκόο ιεπθώλ αηκνζθαηξίσλ (WBC), ηα επίπεδα 

νπδεηεξόθηισλ, ιεκθνθπηηάξσλ θαη αηκνπεηαιίσλ ζηα κνζράξηα ήηαλ πςειόηεξα, ελώ ν 

κέζνο όγθνο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ (MCV), ε κέζε πεξηεθηηθόηεηα αηκνζθαηξίλεο θαηά 

εξπζξό (MCH) θαη ε κέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο (MCHC) ήηαλ ρακειόηεξεο ζηηο 

αγειάδεο. Σα ιεκθνθύηηαξα θαη ηα αηκνπεηάιηα παξνπζίαζαλ αμηνζεκείσηε αύμεζε 

αλάινγα κε ηελ ειηθία. Σέινο, ηα ζειπθά κνζράξηα είραλ πςειόηεξν αξηζκό εξπζξώλ 

αηκνζθαηξίσλ, ζπγθέληξσζε αηκαηνθξίηε θαη αηκνζθαηξίλεο από ηα αξζεληθά. 
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ηε δηθή καο κειέηε, ε ρνξήγεζε, κέζσ ηεο δηαηξνθήο, κίγκαηνο καλλνδν-

νιηγνζαθραξηηώλ (MOS) ηεο δύκεο Saccharomyces cerevisiae θαη ακηλνμέσλ-πεπηηδίσλ 

(NutriMos) δελ επεξέαζε ηηο αηκαηνινγηθέο παξακέηξνπο ησλ αλαπηπζζόκελσλ κνζραξηώλ, 

πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο γαινπρίαο, εθηόο από ηε κέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο 

(MCHC), ε νπνία δηέθεξε (P<0,05) κεηαμύ ησλ κεηαρεηξίζεσλ ΝΜ0 θαη ΝΜ50, ελώ ε 

κεηαρείξηζε ΝΜ25 δε δηέθεξε από ηηο άιιεο δύν. Ζ απμεκέλε κέζε πεξηεθηηθόηεηα 

αηκνζθαηξίλεο θαηά εξπζξό (MCH) ζρεηίδεηαη είηε κε ηελ παξνπζία δηθηπνεξπζξνθπηηάξσλ 

είηε κε ηελ αηκόιπζε, ελώ, αληίζεηα, ε κεησκέλε MCH ζπλνδεύεη ηελ αλεπάξθεηα ζηδήξνπ. 

Αθόκε, ε κέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο (MCHC) ζπλήζσο απμάλεηαη όηαλ ππάξρεη 

αηκόιπζε, ελώ κπνξεί λα κεησζεί ζε πεξίπησζε δηθηπνεξπζξνθπηηάξσζεο, θαζώο θαη ζε 

ζηδεξνπεληθή αλαηκία (Αξζελόπνπινο, 2014).  

Γεδνκέλνπ όηη νη απαηηήζεηο ζηδήξνπ γηα ηα αλαπηπζζόκελα κνζράξηα δελ έρνπλ 

εμαθξηβσζεί πιήξσο θαη νη πεξηζζόηεξεο ζπζηάζεηο βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο, ζηελ έξεπλα 

ησλ Mohri et al. (2004) ρνξεγήζεθαλ 150 mg/εκέξα θαζαξνύ ζηδήξνπ (Fe) από ην ζηόκα ζε 

λενγέλλεηα κνζράξηα. Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 40 κνζράξηα, ηα νπνία ρσξίζηεθαλ ζε 

δύν ηζάξηζκεο νκάδεο, δνθηκήο Fe θαη καξηύξσλ. ηελ νκάδα δνθηκήο Fe έγηλε ρνξήγεζε 

δηα ζηόκαηνο σο ζηδεξνύρν ζεηηθό άιαο θαη ζε ζπρλόηεηα 150 mg/εκέξα γηα 28 εκέξεο από 

ηε γέλλεζή ηνπο. Ζ δεηγκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε από ηε ζθαγίηηδα θιέβα ζηηο 7, 14, 

21 θαη 28 εκέξεο κεηά ηε γέλλεζε. Πξνέθπςε όηη ε νκάδα δνθηκήο Fe είρε ζεκαληηθά 

πςειόηεξα (P<0,05) επίπεδα αηκνζθαηξίλεο (Hgb) θαη αηκαηνθξίηε (PCV) ζηηο 14, 21 θαη 28 

εκέξεο ζε ζρέζε κε ηελ νκάδα καξηύξσλ. Δπίζεο, ν αξηζκόο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ (RBC) 

ήηαλ ζεκαληηθά πςειόηεξνο (P<0,05) ζηελ νκάδα δνθηκήο Fe θαηά ηελ 28ε εκέξα. Ο 

ζίδεξνο (Fe) ζηνλ νξό ηνπ αίκαηνο, θαζώο θαη ε ζπλνιηθή ηθαλόηεηα δέζκεπζεο ζηδήξνπ 

(TIBC), ήηαλ επίζεο ζεκαληηθά πςειόηεξε (P<0,05) ζηηο 14, 21 θαη 28 εκέξεο ζηελ νκάδα 

δνθηκήο Fe. Δπίζεο, ζηελ νκάδα καξηύξσλ ππήξραλ πςειόηεξα επίπεδα αηκνζθαηξίλεο ηελ 

28ε εκέξα ζε ζύγθξηζε κε ηελ πξώηε δεηγκαηνιεςία, ελώ ν αηκαηνθξίηεο ήηαλ ρακειόηεξνο 

ηελ 14ε εκέξα θαη ν αξηζκόο ησλ εξπζξνθπηηάξσλ ήηαλ πςειόηεξνο (P<0,05) ηελ 21ε θαη 

28ε εκέξα. 

Δπηπιένλ, ζε έξεπλα ησλ Atyabi et al (2006) επηζεκάλζεθε ε ζπνπδαηόηεηα ηνπ 

ζηδήξνπ σο απαξαίηεην ηρλνζηνηρείν γηα ηελ θαλνληθή αλάπηπμε ησλ λενγέλλεησλ 

κνζραξηώλ, γηα ηελ απνηειεζκαηηθή αηκνπνίεζε, θαζώο θαη κηα ζεηξά δσηηθώλ 

ελδνθπηηαξηθώλ θαη δηαθπηηαξηθώλ αληηδξάζεσλ. Σν κεηξηθό γάια ζεσξείηαη θαθή πεγή 
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ζηδήξνπ. Ζ έιιεηςε ζηδήξνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηα λενγέλλεηα κνζράξηα ζε θαηαζηάζεηο 

αλαηκίαο απμάλνληαο ηελ επαηζζεζία ηνπο ζε ινηκώμεηο. ε κνζράξηα θπιήο Holstein, 

κεηξήζεθαλ ν ζίδεξνο (Fe) ζηνλ νξό ηνπ αίκαηνο, ε ζπλνιηθή ηθαλόηεηα δέζκεπζεο ηνπ 

ζηδήξνπ (TIBC), ε ζεξνπινπιαζκίλε θαη ε θεξξηηίλε, ζε δηαθνξεηηθά ρξνληθά ζεκεία κεηά 

ηνλ ηνθεηό, πξνθεηκέλνπ λα ζπζρεηηζηνύλ νη παξαπάλσ παξάκεηξνη κε ηηο απαηηήζεηο ζε 

ζίδεξν από ηε γέλλεζε έσο ηελ ειηθία ησλ 2 κελώλ. Γείγκαηα αίκαηνο ζπιιέρζεθαλ από 46 

λενγέλλεηα κνζράξηα (28 αξζεληθά θαη 18 ζειπθά) πξηλ από ηε ρνξήγεζε ηνπ 

πξσηνγάιαθηνο (ΣΟ), κεηά ην ζειαζκό, ζε ειηθία 1 εκέξαο (Σ24), ζε ειηθία 2 εκεξώλ 

(Σ48) θαη ζε ειηθία 2 κελώλ (T2mon). Σα επίπεδα ζηδήξνπ ζην αίκα ησλ λενγέλλεησλ 

κνζραξηώλ, πξηλ από ηε ρνξήγεζε ηνπ πξσηνγάιαθηνο, ήηαλ ηα ίδηα κε ηηο κεηέξεο ηνπο, 

αιιά κεηώζεθαλ ζηα κνζράξηα ειηθίαο 1 θαη 2 εκεξώλ θαη ζπλέρηζαλ λα κεηώλνληαη κέρξη 

θαη ηελ ειηθία ησλ 2 κελώλ. Τπήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ επηπέδσλ ζηδήξνπ 

ζηνλ νξό ηνπ αίκαηνο ζην ΣΟ, T48 θαη T2mon (Ρ<0,001). Σα επίπεδα TIBC ηνπ αίκαηνο 

ήηαλ ζεκαληηθά πςειόηεξα ζηα λενγέλλεηα κνζράξηα ζην ΣΟ (Ρ<0,001) από ό,ηη ζηηο 

κεηέξεο ηνπο θαη ζπλέρηζαλ λα απμάλνληαη ζεκαληηθά ζε T24, T48 θαη T2mon (P<0,001). Ζ 

ζεξνπινπιαζκίλε ζην T2mon ήηαλ εληόο ησλ θπζηνινγηθώλ νξίσλ, ελώ ηα επίπεδα 

θεξξηηίλεο ησλ λενγέλλεησλ κνζραξηώλ πξηλ από ηε ιήςε πξσηνγάιαθηνο, πνπ βξίζθνληαλ 

ζην ίδην επίπεδν κε ησλ κεηέξσλ ηνπο, κεηώζεθαλ ζηα Σ24 θαη Σ48, ελώ απμήζεθαλ 

ειάρηζηα ζην T2mon. Δπίζεο, δελ παξνπζηάζηεθαλ δηαθνξέο αλάκεζα ζηα αξζεληθά θαη 

ζειπθά κνζράξηα. Απηά ηα δεδνκέλα δείρλνπλ όηη ηα γαινπρνύκελα κνζράξηα απαηηνύλ 

ζπκπιεξώκαηα ζηδήξνπ, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα ήδε από ηε γέλλεζή ηνπο θαη κπνξνύλ 

λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε, ζηελ αηκνπνίεζε, θαη ζηελ ελίζρπζε 

ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ ζπζηήκαηνο ηνπο, ελώ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο λενγληθήο αλαηκίαο, ε 

ρνξήγεζε ζα πξέπεη λα αξρίζεη από ηελ πξώηε εκέξα ηεο δσήο ηνπο. 

 

 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ 

Π.Μ.. «ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΣΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» 

 

 

 

 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ ΔΤΑΓΓΔΛΟΤ ΣΑΣΖ 

63 

 

πκπεξάζκαηα 

 

ηελ παξνύζα εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ρνξήγεζεο, 

κέζσ ηεο δηαηξνθήο, κίγκαηνο καλλνδν-νιηγνζαθραξηηώλ (MOS) ηεο δύκεο Saccharomyces 

cerevisiae θαη ακηλνμέσλ-πεπηηδίσλ (NutriMos) ζηηο δσνηερληθέο θαη ηηο αηκαηνινγηθέο 

παξακέηξνπο ησλ αλαπηπζζόκελσλ κνζραξηώλ, πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην ηεο γαινπρίαο. Ζ 

ρνξήγεζε ηνπ NutriMos δελ επεξέαζε ζεκαληηθά ην ηειηθό Β, ηελ αύμεζε ηνπ Β, ηε 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε ΞΟ ηξνθήο θαη ην ΓΜΣ ησλ γαινπρνύκελσλ κνζραξηώλ. ηηο 

αηκαηνινγηθέο παξακέηξνπο δελ παξαηεξήζεθαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο (P>0,05) 

αλάκεζα ζηηο κεηαρεηξίζεηο, εθηόο από ηε κέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο (MCHC), ε νπνία 

δηέθεξε (P<0,05) κεηαμύ ησλ κεηαρεηξίζεσλ ΝΜ0 θαη ΝΜ50, ελώ ε κεηαρείξηζε ΝΜ25 δε 

δηέθεξε από ηηο άιιεο δύν. πκπεξαίλεηαη όηη ε ρνξήγεζε NutriMos δε βειηίσζε ηηο 

δσνηερληθέο παξακέηξνπο ησλ αλαπηπζζόκελσλ κνζραξηώλ, αιιά νύηε επεξέαζε αξλεηηθά 

ηηο αηκαηνινγηθέο παξακέηξνπο ηνπο. 
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Παξαξηήκαηα 

 

Παξάξηεκα Α: Αηνκηθά ζηνηρεία δσνηερληθώλ θαη αηκαηνινγηθώλ παξακέηξσλ ησλ 

κνζραξηώλ 

 

 
Πίλαθαο Α.1.1. σκαηηθό βάξνο (Β) θαη θαηαλάισζε μεξήο νπζίαο (ΞΟ) ηξνθήο ησλ κνζραξηώλ ηεο κεηαρείξηζεο NM01 

(κεηαρείξηζε κάξηπξαο) θαηά ηνλ πεηξακαηηζκό. 

 1 2 3 4 5 6 7 

Φύιν Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Θει. 

Αξηζκόο Δλσηίνπ 9972 210 954 890 82845 889 9882 

        

Β κνζραξηώλ (kg)        

ε ειηθία (εκέξεο)        

1ε εκέξα 38 51 39 42 40 39 48 

8ε εκέξα 42 56 40 49 46 44 53 

21ε εκέξα 50 63 42 55 57 51 56 

35ε εκέξα 57 64 49 73 69 63 62 

49ε εκέξα 71 72 72 84 79 79 76 

        

Καηαλάισζε ΞΟ ηξνθήο (kg)        

Καηαλάισζε ΞΟ κίγκαηνο 

ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθώλ (kg) 

       

Πεξίνδνο πεηξακαηηζκνύ        

8ε-21ε εκέξα 1,100 0,740 0,825 0,395 1,030 0,735 0,550 

22ε-35ε εκέξα 3,730 2,735 2,005 1,800 2,455 2,560 2,385 

36ε-49ε εκέξα 8,790 7,225 6,640 6,970 8,450 7,970 8,105 

        

Καηαλάισζε ΞΟ ππνθαη. γάιαθηνο (kg)        

Πεξίνδνο πεηξακαηηζκνύ        

8ε-21ε εκέξα 10,50 10,50 10,50 10,50 12,25 10,50 10,50 

22ε-35ε εκέξα 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 9,00 10,50 

36ε-49ε εκέξα 10,50 10,50 10,50 10,50 9,00 8,75 10,50 

        

Καηαλάισζε ΞΟ ζαλνύ κεδηθήο (kg)        

Πεξίνδνο πεηξακαηηζκνύ        

45ε-49ε εκέξα 3,940 3,910 3,450 2,780 3,740 3,400 4,100 
1 NM0 = κεηαρείξηζε κάξηπξαο, NM25 = κεηαρείξηζε κε 25 g/κνζράξη/εκέξα NutriMos, NM50 = κεηαρείξηζε κε 50 

g/κνζράξη/εκέξα NutriMos. 

 

 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ 

Π.Μ.. «ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΣΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» 
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Πίλαθαο Α.1.2. σκαηηθό βάξνο (Β) θαη θαηαλάισζε μεξήο νπζίαο (ΞΟ) ηξνθήο ησλ κνζραξηώλ ηεο κεηαρείξηζεο 

NM251 (κεηαρείξηζε κε 25 g/κνζράξη/εκέξα NutriMos) θαηά ηνλ πεηξακαηηζκό. 

 8 9 10 11 12 13 14 

Φύιν Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Θει. Θει. 

Αξηζκόο Δλσηίνπ 3095 9221 780 5300 1401 701 9369 

        

Β κνζραξηώλ (kg)        

ε ειηθία (εκέξεο)        

1ε εκέξα 38 49 48 41 45 35 38 

8ε εκέξα 43 54 53 47 51 42 42 

21ε εκέξα 51 63 55 54 64 48 54 

35ε εκέξα 57 71 60 70 76 56 64 

49ε εκέξα 60 80 72 88 92 62 73 

        

Καηαλάισζε ΞΟ ηξνθήο (kg)        

Καηαλάισζε ΞΟ κίγκαηνο 

ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθώλ (kg) 

       

Πεξίνδνο πεηξακαηηζκνύ        

8ε-21ε εκέξα 0,550 1,620 0,740 1,685 2,425 0,350 1,850 

22ε-35ε εκέξα 0,650 5,025 1,630 3,745 5,485 1,005 5,330 

36ε-49ε εκέξα 6,980 10,020 3,920 9,715 11,610 3,765 7,315 

        

Καηαλάισζε ΞΟ ππνθαη. γάιαθηνο (kg)        

Πεξίνδνο πεηξακαηηζκνύ        

8ε-21ε εκέξα 12,25 10,50 10,50 12,25 10,25 10,50 10,50 

22ε-35ε εκέξα 14,00 10,50 10,50 10,75 8,75 10,50 10,50 

36ε-49ε εκέξα 14,00 10,50 10,50 10,50 8,75 10,50 10,50 

        

Καηαλάισζε ΞΟ ζαλνύ κεδηθήο (kg)        

Πεξίνδνο πεηξακαηηζκνύ        

45ε-49ε εκέξα 1,825 4,530 2,880 4,440 4,830 3,195 4,375 
1 NM0 = κεηαρείξηζε κάξηπξαο, NM25 = κεηαρείξηζε κε 25 g/κνζράξη/εκέξα NutriMos, NM50 = κεηαρείξηζε κε 50 

g/κνζράξη/εκέξα NutriMos. 

 

 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ 

Π.Μ.. «ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΣΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» 
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Πίλαθαο Α.1.3. σκαηηθό βάξνο (Β) θαη θαηαλάισζε μεξήο νπζίαο (ΞΟ) ηξνθήο ησλ κνζραξηώλ ηεο κεηαρείξηζεο 

NM501 (κεηαρείξηζε κε 50 g/κνζράξη/εκέξα NutriMos) θαηά ηνλ πεηξακαηηζκό. 

 15 16 17 18 19 20 21 

Φύιν Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Θει. Θει. Θει. 

Αξηζκόο Δλσηίνπ 800 776 225 943 908 5845 221 

        

Β κνζραξηώλ (kg)        

ε ειηθία (εκέξεο)        

1ε εκέξα 51 42 36 43 38 37 41 

8ε εκέξα 55 44 42 48 43 42 48 

21ε εκέξα 56 52 48 56 52 51 55 

35ε εκέξα 67 59 54 65 58 65 73 

49ε εκέξα 73 73 66 74 70 76 85 

        

Καηαλάισζε ΞΟ ηξνθήο (kg)        

Καηαλάισζε ΞΟ κίγκαηνο 

ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθώλ (kg) 

       

Πεξίνδνο πεηξακαηηζκνύ        

8ε-21ε εκέξα 1,665 1,360 1,040 1,445 1,820 0,900 1,650 

22ε-35ε εκέξα 5,175 4,585 1,050 4,280 5,515 2,925 5,335 

36ε-49ε εκέξα 8,325 8,390 5,405 8,340 7,790 8,735 11,525 

        

Καηαλάισζε ΞΟ ππνθαη. γάιαθηνο (kg)        

Πεξίνδνο πεηξακαηηζκνύ        

8ε-21ε εκέξα 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 

22ε-35ε εκέξα 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 

36ε-49ε εκέξα 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 10,50 

        

Καηαλάισζε ΞΟ ζαλνύ κεδηθήο (kg)        

Πεξίνδνο πεηξακαηηζκνύ        

45ε-49ε εκέξα 3,025 4,350 4,310 3,315 3,830 3,860 4,710 
1 NM0 = κεηαρείξηζε κάξηπξαο, NM25 = κεηαρείξηζε κε 25 g/κνζράξη/εκέξα NutriMos, NM50 = κεηαρείξηζε κε 50 

g/κνζράξη/εκέξα NutriMos. 

 

 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ 

Π.Μ.. «ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΣΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» 
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Πίλαθαο Α.2.1. Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη ησλ κνζραξηώλ ηεο κεηαρείξηζεο NM01 (κεηαρείξηζε κάξηπξαο) θαηά ηνλ 

πεηξακαηηζκό (ειηθία 8 εκεξώλ). 

 1 2 3 4 5 6 7 

Φύιν Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Θει. 

Αξηζκόο Δλσηίνπ 9972 210 954 890 82845 889 9882 

        

Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη – 

Hematological values 

       

Αηκαηνθξίηεο – Hematocrit (PCV, %) 23,7 21,4 39,8 20,9 21,1 21,6 33,4 

Αηκνζθαηξίλε – Hemoglobin (Hgb, n×10 

g/l) 

6,6 6,8 13,9 10,6 12,2 8,9 11,5 

Δξπζξά αηκνζθαίξηα – Red blood cells 

(RBCs, n×1012/l) 

6,8 5,1 11,0 6,8 7,0 6,7 8,3 

Μέζνο όγθνο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ – 

Mean corpuscular volume (MCV, 

fl=10-15 l) 

34,7 38,9 36,1 36,7 40,4 38,4 40,1 

Μέζε πεξηεθηηθόηεηα αηκνζθαηξίλεο θαηά 

εξπζξό – Mean corpuscular 

hemoglobin (MCH, pg) 

9,6 14,5 12,6 11,2 10,5 11,8 13,8 

Μέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο – Mean 

corpuscular hemoglobin concentration 

(MCHC, n×10 g/l) 

27,6 28,9 34,8 33,2 31,5 34,1 34,4 

Δύξνο θαηαλνκήο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ – 

Red cell distribution width (RDW, %) 

20,1 21,2 24,6 22,4 21,1 19,6 21,5 

        

Αηκνπεηάιηα – Platelets (n×109/l) 457 378 754 676 745 365 807 

Μέζνο όγθνο αηκνπεηαιίσλ – Mean 

platelet volume (MPV, fl=10-15 l) 

6,0 5,9 5,8 6,3 6,9 5,8 6,4 

        

Λεπθά αηκνζθαίξηα – White blood cells 

(WBCs, n×109/l) 

5,5 7,6 12,5 8,4 9,3 5,3 15,2 

Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (%) 56,4 46,2 34,4 42,8 45,0 50,6 56,1 

Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (n×109/l) 3,1 3,5 4,3 3,6 4,2 2,7 8,5 

Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (%) 30,9 33,0 55,2 41,6 45,0 35,6 35,6 

Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (n×109/l) 1,7 2,5 6,9 3,5 4,2 1,9 5,4 

Μνλνπύξελα – Monocytes (%) 9,1 7,9 5,6 7,1 4,3 3,7 5,9 

Μνλνπύξελα – Monocytes (n×109/l) 0,5 0,6 0,7 0,6 0,4 0,2 0,9 

Ζσζηλόθηια – Eosinophils (%) 2,4 11,9 3,4 7,1 4,6 8,8 1,2 

Ζσζηλόθηια – Eosinophils (n×109/l) 0,13 0,90 0,42 0,60 0,43 0,47 0,18 

Βαζεόθηια – Basophils (%) 1,3 1,1 1,5 1,4 1,1 1,3 1,2 

Βαζεόθηια – Basophils (n×109/l) 0,07 0,08 0,19 0,12 0,10 0,07 0,18 

        

Οιηθέο πξσηεΐλεο – Total protein (g/dl) 6,2 6,4 6,8 6,7 6,1 6,9 6,8 
1 NM0 = κεηαρείξηζε κάξηπξαο, NM25 = κεηαρείξηζε κε 25 g/κνζράξη/εκέξα NutriMos, NM50 = κεηαρείξηζε κε 50 

g/κνζράξη/εκέξα NutriMos. 

 

 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ 

Π.Μ.. «ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΣΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» 
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Πίλαθαο Α.2.2. Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη ησλ κνζραξηώλ ηεο κεηαρείξηζεο NM251 (κεηαρείξηζε κε 25 g/κνζράξη/εκέξα 

NutriMos) θαηά ηνλ πεηξακαηηζκό (ειηθία 8 εκεξώλ). 

 8 9 10 11 12 13 14 

Φύιν Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Θει. Θει. 

Αξηζκόο Δλσηίνπ 3095 9221 780 5300 1401 701 9369 

        

Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη – 

Hematological values 

       

Αηκαηνθξίηεο – Hematocrit (PCV, %) 24,4 17,5 27,8 31,7 32,6 25,1 30,3 

Αηκνζθαηξίλε – Hemoglobin (Hgb, n×10 

g/l) 

8,3 5,9 10,5 11,2 12,4 6,9 10,4 

Δξπζξά αηκνζθαίξηα – Red blood cells 

(RBCs, n×1012/l) 

6,5 5,2 7,2 6,3 7,6 6,6 8,0 

Μέζνο όγθνο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ – 

Mean corpuscular volume (MCV, 

fl=10-15 l) 

37,7 33,9 39,7 37,8 40,1 37,8 37,7 

Μέζε πεξηεθηηθόηεηα αηκνζθαηξίλεο θαηά 

εξπζξό – Mean corpuscular 

hemoglobin (MCH, pg) 

12,8 11,3 15,3 14,7 13,9 10,4 12,9 

Μέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο – Mean 

corpuscular hemoglobin concentration 

(MCHC, n×10 g/l) 

33,9 33,4 35,7 33,8 35,2 27,6 34,4 

Δύξνο θαηαλνκήο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ – 

Red cell distribution width (RDW, %) 

18,7 21,1 19,7 20,7 21,6 30,8 21,4 

        

Αηκνπεηάιηα – Platelets (n×109/l) 276 314 870 467 619 763 1.084 

Μέζνο όγθνο αηκνπεηαιίσλ – Mean 

platelet volume (MPV, fl=10-15 l) 

6,4 6,1 7,1 6,9 6,3 5,9 5,8 

        

Λεπθά αηκνζθαίξηα – White blood cells 

(WBCs, n×109/l) 

5,3 10,4 8,6 10,7 10,2 13,9 12,1 

Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (%) 45,7 57,0 62,5 54,3 60,8 63,8 67,9 

Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (n×109/l) 2,4 5,9 5,4 5,8 6,2 8,9 8,2 

Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (%) 47,6 37,7 28,9 40,3 33,4 30,1 26,5 

Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (n×109/l) 2,5 3,9 2,5 4,3 3,4 4,2 3,2 

Μνλνπύξελα – Monocytes (%) 3,8 2,9 5,8 2,8 2,0 3,6 3,3 

Μνλνπύξελα – Monocytes (n×109/l) 0,2 0,3 0,5 0,3 0,2 0,5 0,4 

Ζσζηλόθηια – Eosinophils (%) 2,3 1,6 1,4 2,0 3,1 1,4 1,4 

Ζσζηλόθηια – Eosinophils (n×109/l) 0,12 0,17 0,12 0,21 0,32 0,20 0,17 

Βαζεόθηια – Basophils (%) 0,6 0,8 1,4 0,7 0,7 1,0 0,8 

Βαζεόθηια – Basophils (n×109/l) 0,03 0,08 0,12 0,07 0,07 0,14 0,10 

        

Οιηθέο πξσηεΐλεο – Total protein (g/dl) 7,0 5,6 8,1 7,9 6,9 5,4 6,2 
1 NM0 = κεηαρείξηζε κάξηπξαο, NM25 = κεηαρείξηζε κε 25 g/κνζράξη/εκέξα NutriMos, NM50 = κεηαρείξηζε κε 50 

g/κνζράξη/εκέξα NutriMos. 

 

 



ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ – ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΧΝ 

Π.Μ.. «ΚΑΗΝΟΣΟΜΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» 

ΔΗΓΗΚΔΤΖ «ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΚΡΗΒΔΗΑ ΣΖ ΕΧΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ» 
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Πίλαθαο Α.2.3. Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη ησλ κνζραξηώλ ηεο κεηαρείξηζεο NM501 (κεηαρείξηζε κε 50 g/κνζράξη/εκέξα 

NutriMos) θαηά ηνλ πεηξακαηηζκό (ειηθία 8 εκεξώλ). 

 15 16 17 18 19 20 21 

Φύιν Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Θει. Θει. Θει. 

Αξηζκόο Δλσηίνπ 800 776 225 943 908 5845 221 

        

Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη – 

Hematological values 

       

Αηκαηνθξίηεο – Hematocrit (PCV, %) 34,6 26,5 24,7 29,9 33,8 33,2 32,2 

Αηκνζθαηξίλε – Hemoglobin (Hgb, n×10 

g/l) 

10,2 9,0 8,0 10,2 11,5 10,0 11,2 

Δξπζξά αηκνζθαίξηα – Red blood cells 

(RBCs, n×1012/l) 

9,2 6,5 6,4 8,2 9,4 7,9 7,2 

Μέζνο όγθνο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ – 

Mean corpuscular volume (MCV, 

fl=10-15 l) 

37,6 40,6 38,7 36,5 36,1 44,5 43,2 

Μέζε πεξηεθηηθόηεηα αηκνζθαηξίλεο θαηά 

εξπζξό – Mean corpuscular 

hemoglobin (MCH, pg) 

11,1 13,8 12,5 12,4 12,3 15,4 16,3 

Μέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο – Mean 

corpuscular hemoglobin concentration 

(MCHC, n×10 g/l) 

29,5 34,0 32,4 34,1 34,1 36,2 35,9 

Δύξνο θαηαλνκήο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ – 

Red cell distribution width (RDW, %) 

19,8 19,1 18,8 19,4 20,8 21,5 22,1 

        

Αηκνπεηάιηα – Platelets (n×109/l) 378 378 314 403 527 428 598 

Μέζνο όγθνο αηκνπεηαιίσλ – Mean 

platelet volume (MPV, fl=10-15 l) 

8,9 8,9 8,0 6,2 6,8 5,9 6,3 

        

Λεπθά αηκνζθαίξηα – White blood cells 

(WBCs, n×109/l) 

12,3 9,4 10,5 8,0 10,5 11,7 8,7 

Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (%) 61,0 47,9 60,7 53,9 63,6 62,4 41,6 

Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (n×109/l) 7,5 4,5 6,4 4,3 6,7 7,3 3,6 

Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (%) 33,3 38,3 26,6 38,8 26,6 27,4 49,7 

Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (n×109/l) 4,1 3,6 2,8 3,1 2,8 3,2 4,3 

Μνλνπύξελα – Monocytes (%) 3,3 10,6 10,4 3,8 4,7 8,6 5,8 

Μνλνπύξελα – Monocytes (n×109/l) 0,4 1,0 1,1 0,3 0,5 1,0 0,5 

Ζσζηλόθηια – Eosinophils (%) 1,5 2,2 1,5 2,5 3,9 1,0 1,5 

Ζσζηλόθηια – Eosinophils (n×109/l) 0,19 0,21 0,16 0,20 0,41 0,12 0,13 

Βαζεόθηια – Basophils (%) 0,9 1,0 0,8 1,0 1,2 0,6 1,4 

Βαζεόθηια – Basophils (n×109/l) 0,11 0,09 0,08 0,08 0,13 0,07 0,12 

        

Οιηθέο πξσηεΐλεο – Total protein (g/dl) 8,0 8,0 8,6 7,8 7,6 7,4 7,1 
1 NM0 = κεηαρείξηζε κάξηπξαο, NM25 = κεηαρείξηζε κε 25 g/κνζράξη/εκέξα NutriMos, NM50 = κεηαρείξηζε κε 50 

g/κνζράξη/εκέξα NutriMos. 
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Πίλαθαο Α.2.4. Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη ησλ κνζραξηώλ ηεο κεηαρείξηζεο NM01 (κεηαρείξηζε κάξηπξαο) θαηά ηνλ 

πεηξακαηηζκό (ειηθία 49 εκεξώλ). 

 1 2 3 4 5 6 7 

Φύιν Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Θει. 

Αξηζκόο Δλσηίνπ 9972 210 954 890 82845 889 9882 

        

Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη – 

Hematological values 

       

Αηκαηνθξίηεο – Hematocrit (PCV, %) 34,3 35,2 26,7 25,4 22,5 24,7 32,9 

Αηκνζθαηξίλε – Hemoglobin (Hgb, n×10 

g/l) 

11,1 9,8 11,7 10,4 10,6 9,8 10,8 

Δξπζξά αηκνζθαίξηα – Red blood cells 

(RBCs, n×1012/l) 

12,5 11,8 11,6 10,4 12,4 12,2 10,5 

Μέζνο όγθνο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ – 

Mean corpuscular volume (MCV, 

fl=10-15 l) 

27,3 29,7 32,5 29,7 27,6 26,7 31,3 

Μέζε πεξηεθηηθόηεηα αηκνζθαηξίλεο θαηά 

εξπζξό – Mean corpuscular 

hemoglobin (MCH, pg) 

8,8 11,2 11,5 11,5 12,4 11,9 10,3 

Μέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο – Mean 

corpuscular hemoglobin concentration 

(MCHC, n×10 g/l) 

32,4 30,8 31,2 31,5 31,7 31,3 32,7 

Δύξνο θαηαλνκήο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ – 

Red cell distribution width (RDW, %) 

23,8 20,2 19,7 19,3 19,5 20,1 20,8 

        

Αηκνπεηάιηα – Platelets (n×109/l) 580 354 576 632 397 429 589 

Μέζνο όγθνο αηκνπεηαιίσλ – Mean 

platelet volume (MPV, fl=10-15 l) 

7,2 5,7 5,9 6,3 6,3 5,8 6,7 

        

Λεπθά αηκνζθαίξηα – White blood cells 

(WBCs, n×109/l) 

10,9 10,7 10,7 11,2 11,9 10,2 12,2 

Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (%) 38,5 38,2 41,9 42,1 38,7 40,2 33,7 

Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (n×109/l) 4,2 4,1 4,5 4,7 4,6 4,1 4,1 

Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (%) 50,4 48,4 50,3 51,0 52,9 53,9 60,9 

Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (n×109/l) 5,5 5,2 5,4 5,7 6,3 5,5 7,4 

Μνλνπύξελα – Monocytes (%) 7,3 8,4 5,6 4,5 5,9 2,9 3,3 

Μνλνπύξελα – Monocytes (n×109/l) 0,8 0,9 0,6 0,5 0,7 0,3 0,4 

Ζσζηλόθηια – Eosinophils (%) 2,0 1,8 1,1 1,3 1,8 2,4 0,7 

Ζσζηλόθηια – Eosinophils (n×109/l) 0,22 0,19 0,12 0,15 0,21 0,24 0,09 

Βαζεόθηια – Basophils (%) 1,7 3,3 1,1 1,1 0,8 0,7 1,4 

Βαζεόθηια – Basophils (n×109/l) 0,19 0,35 0,12 0,12 0,09 0,07 0,17 

        

Οιηθέο πξσηεΐλεο – Total protein (g/dl) 7,2 7,2 7,0 6,8 6,2 6,4 6,0 
1 NM0 = κεηαρείξηζε κάξηπξαο, NM25 = κεηαρείξηζε κε 25 g/κνζράξη/εκέξα NutriMos, NM50 = κεηαρείξηζε κε 50 

g/κνζράξη/εκέξα NutriMos. 
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Πίλαθαο Α.2.5. Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη ησλ κνζραξηώλ ηεο κεηαρείξηζεο NM251 (κεηαρείξηζε κε 25 g/κνζράξη/εκέξα 

NutriMos) θαηά ηνλ πεηξακαηηζκό (ειηθία 49 εκεξώλ). 

 8 9 10 11 12 13 14 

Φύιν Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Θει. Θει. 

Αξηζκόο Δλσηίνπ 3095 9221 780 5300 1401 701 9369 

        

Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη – 

Hematological values 

       

Αηκαηνθξίηεο – Hematocrit (PCV, %) 35,0 32,6 35,0 35,6 37,5 36,9 36,5 

Αηκνζθαηξίλε – Hemoglobin (Hgb, n×10 

g/l) 

12,9 10,7 11,1 11,5 11,9 12,0 12,1 

Δξπζξά αηκνζθαίξηα – Red blood cells 

(RBCs, n×1012/l) 

12,8 11,3 10,8 12,4 12,1 12,3 11,7 

Μέζνο όγθνο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ – 

Mean corpuscular volume (MCV, 

fl=10-15 l) 

27,4 28,8 32,3 33,2 32,6 30,1 31,3 

Μέζε πεξηεθηηθόηεηα αηκνζθαηξίλεο θαηά 

εξπζξό – Mean corpuscular 

hemoglobin (MCH, pg) 

10,1 9,5 10,2 11,4 12,7 9,8 10,4 

Μέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο – Mean 

corpuscular hemoglobin concentration 

(MCHC, n×10 g/l) 

36,9 33,0 31,6 34,2 35,1 32,5 33,7 

Δύξνο θαηαλνκήο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ – 

Red cell distribution width (RDW, %) 

25,1 21,2 23,6 22,4 22,5 21,0 18,4 

        

Αηκνπεηάιηα – Platelets (n×109/l) 564 592 462 598 628 690 543 

Μέζνο όγθνο αηκνπεηαιίσλ – Mean 

platelet volume (MPV, fl=10-15 l) 

6,7 6,5 6,4 7,0 3,6 6,7 7,1 

        

Λεπθά αηκνζθαίξηα – White blood cells 

(WBCs, n×109/l) 

18,2 11,7 10,6 11,7 11,5 7,4 8,7 

Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (%) 54,8 37,6 38,6 39,4 33,2 19,0 17,3 

Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (n×109/l) 10,0 4,4 4,1 4,6 3,8 1,4 1,5 

Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (%) 35,6 52,2 51,8 54,8 58,5 73,3 69,2 

Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (n×109/l) 6,5 6,1 5,5 6,4 6,7 5,4 6,0 

Μνλνπύξελα – Monocytes (%) 5,5 7,7 6,6 3,4 6,1 4,1 8,1 

Μνλνπύξελα – Monocytes (n×109/l) 1,0 0,9 0,7 0,4 0,7 0,3 0,7 

Ζσζηλόθηια – Eosinophils (%) 2,9 0,9 1,2 1,3 0,8 1,9 3,0 

Ζσζηλόθηια – Eosinophils (n×109/l) 0,52 0,10 0,13 0,15 0,09 0,14 0,26 

Βαζεόθηια – Basophils (%) 1,2 1,6 1,8 1,0 1,4 1,8 2,4 

Βαζεόθηια – Basophils (n×109/l) 0,22 0,19 0,19 0,12 0,16 0,13 0,21 

        

Οιηθέο πξσηεΐλεο – Total protein (g/dl) 8,0 5,6 5,4 7,2 8,0 6,8 6,4 
1 NM0 = κεηαρείξηζε κάξηπξαο, NM25 = κεηαρείξηζε κε 25 g/κνζράξη/εκέξα NutriMos, NM50 = κεηαρείξηζε κε 50 

g/κνζράξη/εκέξα NutriMos. 
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Πίλαθαο Α.2.6. Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη ησλ κνζραξηώλ ηεο κεηαρείξηζεο NM501 (κεηαρείξηζε κε 50 g/κνζράξη/εκέξα 

NutriMos) θαηά ηνλ πεηξακαηηζκό (ειηθία 49 εκεξώλ). 

 15 16 17 18 19 20 21 

Φύιν Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Αξζελ. Θει. Θει. Θει. 

Αξηζκόο Δλσηίνπ 800 776 225 943 908 5845 221 

        

Αηκαηνινγηθέο παξάκεηξνη – 

Hematological values 

       

Αηκαηνθξίηεο – Hematocrit (PCV, %) 29,8 29,7 31,6 37,4 31,4 35,4 33,2 

Αηκνζθαηξίλε – Hemoglobin (Hgb, n×10 

g/l) 

10,0 9,5 10,3 11,7 11,7 10,9 12,0 

Δξπζξά αηκνζθαίξηα – Red blood cells 

(RBCs, n×1012/l) 

10,3 10,5 11,0 11,5 10,3 11,4 12,5 

Μέζνο όγθνο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ – 

Mean corpuscular volume (MCV, 

fl=10-15 l) 

29,0 28,3 28,7 33,5 30,4 32,7 32,3 

Μέζε πεξηεθηηθόηεηα αηκνζθαηξίλεο θαηά 

εξπζξό – Mean corpuscular 

hemoglobin (MCH, pg) 

9,7 9,0 9,4 12,5 11,3 12,9 13,6 

Μέζε ππθλόηεηα αηκνζθαηξίλεο – Mean 

corpuscular hemoglobin concentration 

(MCHC, n×10 g/l) 

33,6 31,9 36,5 36,7 37,1 36,4 37,5 

Δύξνο θαηαλνκήο εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ – 

Red cell distribution width (RDW, %) 

20,2 22,9 21,1 23,1 20,1 22,9 22,6 

        

Αηκνπεηάιηα – Platelets (n×109/l) 782 434 519 649 449 549 571 

Μέζνο όγθνο αηκνπεηαιίσλ – Mean 

platelet volume (MPV, fl=10-15 l) 

9,0 6,1 6,7 6,7 6,0 6,2 5,6 

        

Λεπθά αηκνζθαίξηα – White blood cells 

(WBCs, n×109/l) 

10,0 7,8 11,8 11,7 8,0 11,2 12,7 

Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (%) 11,1 23,0 33,2 31,5 16,3 37,5 41,6 

Οπδεηεξόθηια – Neutrophils (n×109/l) 1,1 1,8 3,9 3,7 1,3 4,2 5,3 

Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (%) 73,4 69,1 55,3 57,1 65,0 51,8 50,3 

Λεκθνθύηηαξα – Lymphocytes (n×109/l) 7,3 5,4 6,5 6,7 5,2 5,8 6,4 

Μνλνπύξελα – Monocytes (%) 11,1 5,1 6,8 6,8 15,0 8,0 5,5 

Μνλνπύξελα – Monocytes (n×109/l) 1,1 0,4 0,8 0,8 1,2 0,9 0,7 

Ζσζηλόθηια – Eosinophils (%) 1,3 1,2 3,0 2,7 1,9 1,9 1,2 

Ζσζηλόθηια – Eosinophils (n×109/l) 0,13 0,09 0,35 0,32 0,15 0,21 0,15 

Βαζεόθηια – Basophils (%) 3,2 1,7 1,7 1,8 1,9 0,7 1,4 

Βαζεόθηια – Basophils (n×109/l) 0,32 0,13 0,20 0,21 0,15 0,08 0,18 

        

Οιηθέο πξσηεΐλεο – Total protein (g/dl) 6,2 5,4 7,0 7,5 5,8 7,3 7,9 
1 NM0 = κεηαρείξηζε κάξηπξαο, NM25 = κεηαρείξηζε κε 25 g/κνζράξη/εκέξα NutriMos, NM50 = κεηαρείξηζε κε 50 

g/κνζράξη/εκέξα NutriMos. 

 

 


