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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε στην Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής του

Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τεχνολογίας

Τροφίμων και Διατροφής του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος

Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της πτυχιακής διατριβής.

Σύμφωνα με το πλαίσιο αυτό, έγινε η επιλογή του θέματος της πτυχιακής

διατριβής, σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα καθηγητή Δρ. Αριστοτέλη

Λυμπερόπουλο, ο τίτλος της οποίας είναι «Διαχείριση της αναπαραγωγής σε

αγελαδοτροφική εκμετάλλευση γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης της

Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης». Το θέμα της είναι συνδυαστικό καθώς

αποτελείται από δυο (2) μέρη, το πρώτο εξ αυτών περιλαμβάνει το θεωρητικό μέρος

και το δεύτερο περιγράφει τα στοιχεία της εκτροφής όσον αφορά την αναπαραγωγή

στην αγελαδοτροφική – γαλακτοπαραγωγική εκτροφή των αδερφών Κούτρα που

βρίσκεται στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης στον Δήμο Ιάσμου και εκτρέφει

περίπου 800 αγελάδες της φυλής Χολστάιν.

Κατά το πρώτο μέρος της παρούσας εργασίας, αναλύονται βασικοί όροι της

φυσιολογίας της αναπαραγωγής, οι παράγοντες που επηρεάζουν την αναπαραγωγική

ικανότητα των αγελάδων καθώς και οικονομικές επιπτώσεις της αναπαραγωγικής

ικανότητας στις εκτροφές γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων. Μέσα από την

καταγραφή των στοιχείων που τηρούνται στη συγκεκριμένη εκτροφή εξετάζουμε πιο

συγκεκριμένα το βασικό θέμα που πραγματεύεται αυτή η εργασία, δηλαδή τη

διαχείριση της αναπαραγωγής σε μια αγελαδοτροφική εκμετάλλευση

γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης.

Απώτερος σκοπός της διατριβής αυτής είναι τόσο η εμβάθυνση των

θεωρητικών γνώσεων μου για το συνδυαστικό αυτό θέμα όσο και η έμπρακτη

ενασχόληση μου με το αντικείμενο αυτής. Το συμπέρασμα που εξάγεται είναι σαφές

και λειτουργεί επαληθευτικά στις εκατοντάδες μελέτες που έχουν διενεργηθεί ανά τον

κόσμο, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά την σπουδαιότητα της σχέσης ανάμεσα στη

διαχείριση και την επίδραση αυτής στην αναπαραγωγική ικανότητα στις εκτροφές

γαλακτοπαραγωγών αγελάδων.
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Κλείνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές και ειλικρινείς μου ευχαριστίες

τόσο προς τους διαχειριστές της αγελαδοτροφικής εκμετάλλευσης των αδερφών

Κούτρα για τη δυνατότητα που μου έδωσαν να εκπονήσω την πτυχιακή μου εργασία.

Επίσης, θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές και ειλικρινείς μου ευχαριστίες στον

επιβλέποντα καθηγητή μου κ. Αριστοτέλη Λυμπερόπουλο για την αφιέρωση μέρους

του προσωπικού και ακαδημαϊκού του χρόνου, καθοδηγώντας με σε κάθε ενέργεια

της πτυχιακής αυτής.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αναπαραγωγή των γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων αποτελεί ένα σημαντικό

παράγοντα για την βελτίωση του ήδη υπάρχοντος πληθυσμού όσο αναφορά την

πραγματικότητα. Η σωστή διαχείριση της αναπαραγωγής μαζί με την σωστή

διατροφή και την καλή οικονομική διαχείριση έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του

καθαρού εισοδήματος του κτηνοτρόφου.

Η αποτελεσματική διαχείριση της αναπαραγωγής είναι σημαντική προϋπόθεση

στην διαδικασία της παραγωγής του γάλακτος. Επίσης, με τη διαχείριση της

αναπαραγωγής πετυχαίνουμε συνεχόμενους τοκετούς που μας δίνουν νέους

απογόνους για την μελλοντική στελέχωση του παραγωγικού πληθυσμού. Με την

αποτελεσματική διαχείριση της αναπαραγωγής πετυχαίνουμε επιπλέον εισοδήματα

από την πώληση μοσχίδων αντικατάστασης, και αρσενικών γεννητόρων.

Δεδομένου αυτών των συνεχόμενων διεργασιών, που είδαμε παραπάνω, καμία

γαλακτοπαραγωγική αγελαδοτροφική εκμετάλλευση δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, εάν

η αναπαραγωγή δεν βρίσκετε σε αποδεκτό επίπεδο καθώς προκύπτουν προβλήματα

όπως μεγάλα διαστήματα μεταξύ τοκετών, μη ορθή ανίχνευση του οίστρου τα οποία

οδηγούν σε μικρή παραγωγική ζωή, λιγότερους απογόνους και τέλος σε οικονομικές

απώλειες.
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Οιστρικός κύκλος

Το αναπαραγωγικό σύστημα του θηλυκού δεν παρουσιάζει σταθερή λειτουργία

όπως σε αντίθεση συμβαίνει στα αρσενικά, αλλά, μια καθορισμένη εναλλαγή

λειτουργικών φάσεων που επαναλαμβάνονται κυκλικά. Αυτή η κυκλική λειτουργία

που επαναλαμβάνεται κάθε 17-21 ημέρες, καλείται οιστρικός κύκλος.

Ο οιστρικός κύκλος μπορεί να χωριστεί σε 4 στάδια.

 Οίστρος

 Μέτοιστρος

 Δίοιστρος

 Προΐστρος

Διάρκεια οιστρικού κύκλου  (ημέρες) 21 (14-29)

Μέτοιστρος (ημέρες) 3-4

Δίοιστρος (ημέρες) 10-14

Προΐστρος (ημέρες) 3-4

Οίστρος (ώρες) 18 ( 12-30)

*Στα ζώα με υψηλή παραγωγή παρατηρείται μικρότερη διάρκεια οίστρου

καθώς υπάρχει αντίστροφη σχέση παραγωγής γάλακτος και αναπαραγωγής.

Στο πλαίσιο της διαχείρισης της αναπαραγωγής η διαδικασία της τεχνητής

σπερματέγχυσης (ΤΣ) είναι μία από τις κυριότερες  διεργασίες και αποτελεί ένα από

τα μέσα, εάν όχι το σημαντικότερο, για να βελτιώσει ο παραγωγός τον ήδη

υπάρχοντα πληθυσμό.

Με την ΤΣ, οι γαλακτοπαραγωγικές αγελαδοτροφικές εκμεταλλεύσεις μπορούν

να βελτιώσουν γρηγορότερα τον πληθυσμό τους, ανάλογα με τη φιλοσοφία και την

κατεύθυνση που επιλέγει ο παραγωγός. Αυτό συμβαίνει γιατί η βελτίωση των

αποδόσεων των ζώων με ΤΣ είναι η οικονομικότερη λύση. Η επιλογή των ταύρων για

την διαδικασία της ΤΣ είναι ευκολότερη, καθώς ο καθένας έχει γενεαλογικό βιβλίο

(pedigree), το οποίο πιστοποιεί τα αποτελέσματα του ταύρου ως προς την βελτίωση

των απογόνων του.
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Η διαδικασία της ΤΣ είναι απλή. Μπορεί να διδαχθεί σε οποιονδήποτε έχει

γνώσεις πάνω στο αναπαραγωγικό σύστημα της αγελάδας. Αυτές οι γνώσεις είναι

πληρέστατες ανάμεσα στους αποφοίτους των ανάλογων σχολών και εκπαιδευτικών

ιδρυμάτων.

Κατά την διαδικασία της σπερματέγχυσης οι χειρισμοί του σπερματεγχύτη

πρέπει να είναι ήπιοι και προσεκτικοί. Ο σπερματεγχύτης που κατέχει την

απαραίτητη εμπειρία πριν εναποθέσει το σπέρμα στο γεννητικό σωλήνα του θηλυκού,

θα πρέπει να κρίνει εάν το ζώο  είναι σε θέση να αναπαραχθεί ή χρειάζεται περεταίρω

επίβλεψη από τον κτηνίατρο που παρακολουθεί την εκμετάλλευση.

Εξοπλισμός και διαδικασία ΤΣ

Ο εξοπλισμός που χρειάζεται ο σπερματεγχύτης για να πραγματοποιήσει της

διαδικασία της ΤΣ είναι

 Μπότες

 Φόρμα

 Γάντια – βραχίονες εξέτασης

 Γάντια μιας χρήσης

 Μεταλλικό καθετήρα τεχνητής σπερματέγχυσης αγελάδων

 Θερμόμετρο

 Ισοθερμικό δοχείο (Θερμός)

 Χαρτί κουζίνας

 Αντισηπτικό καθαριστικό

 Βαζελίνη σε υγρή μορφή ή άλλο λιπαντικό

 Τράπεζα αζώτου για την αποθήκευση των σπερμάτων (μπορεί να την

έχει στην κατοχή του ο παραγωγός)

Περιγραφή της διαδικασίας διενέργειας της τεχνητής σπερματέγχυσης

1. Ψηλαφούμε και ελέγχουμε εάν το θηλυκό βρίσκεται στην κατάλληλη

φάση του οιστρικού κύκλου.

2. Επιλέγουμε τον κατάλληλο πλαστικό σωληνάριο σπέρματος ταύρου για

την αγελάδα που επιθυμούμε να αναπαράγουμε.
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3. Τοποθετούμε το πλαστικό σωληνάριο σε ισοθερμικό δοχείο (θερμός) το

οποί φέρει νερό θερμοκρασίας 37οC και το αποψύχουμε για 30

δευτερόλεπτα της ώρας.

4. Τοποθετούμε το σπέρμα σε ένα κομμάτι χαρτιού κουζίνας και το

στεγνώνουμε.

5. Οπλίζουμε το καθετήρα, κόβουμε το πάνω μέρος του πλαστικού

σωληναρίου (παγιέτα) και τοποθετούμε τον πλαστικό επικαλυπτήριο.

6. Πηγαίνουμε στο ζώο και αφού πρώτα καθαρίσουμε την περιοχή του

αιδοίου, εισάγουμε τον καθετήρα υπό γωνία 45° προσπερνώντας τα

χείλη του αιδοίου και προχωράμε με ήπιες κινήσεις μέχρι την αρχή του

τραχήλου. Στη συνέχεια με συνεχόμενες κινήσεις του καθετήρα, αλλά

και του χεριού που συγκρατεί τον τράχηλο εισάγουμε τον καθετήρα

στον αυλό του τραχήλου και εναποθέτουμε το σπέρμα μετά το τέλος

του τραχήλου.

*Σε μία εκτροφή με καλή διαχείριση της αναπαραγωγής 9 στις 10 αγελάδες

αναπαράγονται με ΤΣ. Έτσι πετυχαίνουμε στοχευμένη βελτίωση του πληθυσμού και

βλέπουμε τα αποτελέσματα με πιο ξεκάθαρο τρόπο, εκτός του οικονομικού

αποτελέσματος.

Με βάση το χρόνο ωοθυλακιορρηξίας, τη διάρκεια ζωής του ωαρίου, την

ταχύτητα μετακίνησης και τη γονιμοποιητική ικανότητα των σπερματοζωαρίων

προκύπτει ότι ο άριστος χρόνος για την εφαρμογή της τεχνητής σπερματέγχυσης

πρέπει να θεωρείται το δεύτερο ήμισυ του οίστρου. Ο κατάλληλος χρόνος εφαρμογής

της τεχνητής σπερματέγχυσης είναι όταν η αγελάδα «στέκεται» (πρέπει να

επισημάνουμε ότι η ωοθυλακιορρηξία γίνεται 6 με 12 ώρες μετά από αυτό το στάδιο).

Ο κατάλληλος χρόνος διενέργειας της τεχνητής σπερματέγχυσης θεωρείται το 3ο

6ωρο του οίστρου (Hahn και συν., 1978). Η εφαρμογή τεχνητής σπερματέγχυσης στο

στάδιο του πρόοιστρου ή του μέτοιστρου καταλήγουν σε αποτυχία.

Ζώα στα οποία ο οίστρος διαπιστώνεται το πρωί πρέπει να υποβάλλονται σε

τεχνητή σπερματέγχυση τις πρωινές ή απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας. Επίσης,

ζώα στα οποία ο οίστρος διαπιστώνεται το απόγευμα πρέπει να υποβάλλονται σε

τεχνητή σπερματέγχυση τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας.
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Δεύτερη τεχνητή σπερματέγχυση στον ίδιο οίστρο πρέπει να γίνεται όταν ο

οίστρος διαρκεί 36-48 ώρες ή και περισσότερο. Η δεύτερη τεχνητή σπερματέγχυση

πρέπει να γίνεται 12-24 ώρες μετά την πρώτη τεχνητή σπερματέγχυση εφόσον τα

ζώα εξακολουθούν να παρουσιάζουν συμπτώματα οίστρου.

Εκτός από τον ακριβή προσδιορισμό του χρόνου εφαρμογής της τεχνητής

σπερματέγχυσης ρόλο παίζει και η ένταση των συμπτωμάτων του οίστρου. Ένα από

τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγελαδοτρόφοι είναι η περίπτωση που τα

συμπτώματα είναι ασαφή και υποτονικά. Σε αυτή την περίπτωση δεν πρέπει να

γίνεται τεχνητή σπερματέγχυση.

Σήμερα πολλοί από τους αγελαδοτρόφους προσπαθούν να λύσουν αυτό το

πρόβλημα με τη βοήθεια της τεχνολογίας, εφαρμόζοντας συστήματα

παρακολούθησης του οίστρου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα, ο

παραγωγός εφόσον θα παρατηρήσει την εκδήλωση των συμπτωμάτων του οίστρου,

θα πρέπει να καλέσει τον σπερματεγχύτη να κάνει την ΤΣ.
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ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αναπαραγωγική ικανότητα των αγελάδων

είναι πολλοί και ποικίλης φύσης. Προέρχονται, είτε από την ίδια την αγελάδα, είτε

από το περιβάλλον (διατροφή, σταβλισμός κ.λ.π.). Τα χαρακτηριστικά της

αναπαραγωγικής ικανότητας έχουν χαμηλό συντελεστή κληρονομησιμότητας και η

εκδήλωση τους επηρεάζεται σημαντικά από το περιβάλλον. Οι σπουδαιότεροι από

τους παράγοντες που επηρεάζουν την αναπαραγωγική ικανότητα των αγελάδων,

αναφέρονται παρακάτω.

Α. Διατροφή

Οι σπουδαιότεροι διατροφικής προέλευσης παράγοντες που επηρεάζουν την

αναπαραγωγική ικανότητα των αγελάδων είναι η περιεκτικότητα του σιτηρεσίου σε:

ενέργεια, ολικές πρωτεΐνες, βιταμίνες και ανόργανα στοιχεία.

Η περιεκτικότητα του σιτηρεσίου σε ενέργεια αποτελεί το σπουδαιότερο

διαιτητικό παράγοντα που επηρεάζει την αναπαραγωγική ικανότητα των βοοειδών.

Ελλιπές σε ενέργεια σιτηρέσιο γίνεται αιτία για να εμφανίζουν οι αγελάδες οίστρους

κατά ακανόνιστα χρονικά διαστήματα ή «σιωπηλούς» ή να μην εκδηλώνουν

συμπτώματα οίστρου (άνοιστρος). Γενικά, οι αγελάδες που καταναλώνουν ελλιπές σε

ενέργεια σιτηρέσιο εμφανίζουν χαμηλό ποσοστό γονιμότητας. Η αρνητική επίδραση

του ελλιπούς σε ενέργεια σιτηρεσίου, στην αναπαραγωγική ικανότητα των αγελάδων,

είναι αποτέλεσμα παρεμπόδισης της κανονικής λειτουργίας του άξονα υποθάλαμος –

υπόφυση – ωοθήκες. Διατροφή των αγελάδων με σιτηρέσιο που είναι πλεονασματικό

σε ενέργεια οδηγεί σε πάχυνση τους, γεγονός που μπορεί να έχει δυσμενείς

επιπτώσεις στην αναπαραγωγική και στη γαλακτοπαραγωγική ικανότητα, καθώς και

στην υγεία τους.

Σε ότι αφορά την επίδραση της περιεκτικότητας του σιτηρεσίου σε ολικές

πρωτεΐνες, στην αναπαραγωγική ικανότητα των αγελάδων, δεν υπάρχει ταύτιση

απόψεων μεταξύ των ερευνητών. Το χαμηλό ποσοστό γονιμότητας το αποδίδουν στη

μεγάλη ποσότητα αμμωνίας και ουρίας, που παράγονται και κυκλοφορούν στον

οργανισμό των αγελάδων. Μάλιστα, αναφέρουν ότι το ποσοστό γονιμότητας των
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αγελάδων έπεφτε στο 20%, όταν η συγκέντρωση της ουρίας στο αίμα τους ήταν

υψηλότερη από 20mg/100ml ορού αίματος.

Όλες οι βιταμίνες και τα ανόργανα στοιχεία, που είναι απαραίτητα για την

κανονική λειτουργία του ζωικού οργανισμού, παίζουν ασφαλώς κάποιο ρόλο και

στην αναπαραγωγική ικανότητα της αγελάδας. Ορισμένες όμως από τις ουσίες αυτές,

πιστεύεται ότι επηρεάζουν σε μεγαλύτερο βαθμό την αναπαραγωγική ικανότητα,

όπως είναι οι βιταμίνες Α και D και τα ανόργανα στοιχεία: φώσφορος, ασβέστιο,

χαλκός, μαγγάνιο, κοβάλτιο, ψευδάργυρος, ιώδιο και σελήνιο.

Β. Γαλακτοπαραγωγική ικανότητα

Η συνεχής γενετική βελτίωση των γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων έχει ως

αποτέλεσμα την αύξηση της γαλακτοπαραγωγικής, αλλά τη μείωση της

αναπαραγωγικής τους ικανότητας (πίνακας 1).

Πίνακας 1: Σχέση μεταξύ γαλακτοπαραγωγικής και αναπαραγωγικής ικανότητας

πρωτότοκων αγελάδων φυλής Χολστάιν – Φρίζιαν (Μπελιμπασάκης,

2000)

Γαλακτοπαραγωγή

εκφρασμένη σε γάλα

λιποπεριεκτικότητας

3,7% (χλγ)

Χρονικό διάστημα

μεταξύ τοκετού και

1ης σπερματέγχυσης

(ημέρες)

Ποσοστό σύλληψης

με την 1η

σπερματέγχυση

(%)

Αριθμός

σπερματεγχύσεων

ανά σύλληψη

<7.250 73 56,5 1,82

7.250 ως 9.750 79 37,8 2,36

> 9.750 80 17,4 3,11

Οι αγελάδες υψηλής γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας καθυστερούν συνήθως

να εκδηλώσουν τον 1ο οίστρο, μετά από κάθε τοκετό. Εκδηλώνουν οίστρους κατά

ακανόνιστα χρονικά διαστήματα, ή «σιωπηλούς», ή δεν εμφανίζουν καθόλου οίστρο.

Γενικά συλλαμβάνουν δύσκολα και το ποσοστό γονιμότητάς τους είναι χαμηλό.

Η χαμηλή αναπαραγωγική ικανότητα των αγελάδων, με υψηλή γαλακτοπαραγωγή,

αποδίδεται στο ότι δεν καλύπτονται, από το σιτηρέσιο, οι θρεπτικές ανάγκες τους και

ιδιαίτερα κατά το αρχικό στάδιο της γαλακτικής περιόδου. Αυτό γιατί, μετά τον

τοκετό η ποσότητα παραγόμενου γάλακτος, κάτω από κανονικές συνθήκες, αρχίζει να
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αυξάνεται με γρήγορο ρυθμό. Την ίδια όμως χρονική περίοδο η όρεξη της αγελάδας

είναι μειωμένη, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να καταναλώσει μεγάλη ποσότητα

ζωοτροφών για να καλύψει τις αυξημένες θρεπτικές της ανάγκες, ιδιαίτερα εκείνες σε

ενέργεια. Έτσι, στον οργανισμό της αγελάδας δημιουργείται αρνητικό ενεργειακό

ισοζύγιο. Στην προσπάθεια του ο οργανισμός να εξισορροπήσει το αρνητικό αυτό

ισοζύγιο, κινητοποιεί σωματικά αποθέματα λίπους, με συνέπεια η αγελάδα να χάνει

βάρος και να αυξάνονται οι πιθανότητες εκδήλωσης παθολογικών καταστάσεων

(ακετοναιμία, λιπώδης εκφύλιση του ήπατος, κλπ).

Αναφέρεται ότι, η 1η ωοθυλακιορρηξία, μετά τον τοκετό, γίνεται ύστερα από 10

ημέρες περίπου από τότε που πλησιάζει να εξισορροπηθεί το αρνητικό ενεργειακό

ισοζύγιο στον οργανισμό της αγελάδας (διάγραμμα 1).

Διάγραμμα 1: Γραφική παράσταση μεταβολών της ποσότητας παραγόμενου

γάλακτος, της ποσότητας το σιτηρεσίου που καταναλώνεται, του ενεργειακού

ισοζυγίου, και του σωματικού βάρους της αγελάδας κατά τη διάρκεια της γαλακτικής

περιόδου (Μπελιμπασάκης, 2000).
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Αγελάδες υψηλής γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας, που διανύουν την 1η

γαλακτική περίοδο, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα, εξαιτίας των

μεγαλύτερων θρεπτικών τους αναγκών. Η χορήγηση του κατάλληλου σιτηρεσίου στις

αγελάδες, κατά την αρχή της γαλακτικής περιόδου τους, βοηθά στην κάλυψη των

θρεπτικών τους αναγκών, το γρηγορότερο δυνατόν. Έτσι, μειώνονται οι πιθανότητες

εμφάνισης δυσμενών επιπτώσεων στην αναπαραγωγική και στη γαλακτοπαραγωγική

ικανότητα, καθώς και στην υγεία των ζώων (διάγραμμα 2).

Διάγραμμα 2: Σχέση μεταξύ της ποσότητας του γάλακτος που παράγεται,

κατά τις 120 πρώτες ημέρες της γαλακτικής περίοδο, και του ποσοστού σύλληψης

των αγελάδων που βρίσκονται στην 1η ή σε μεγαλύτερες γαλακτικές περιόδους

(Μπελιμπασάκης, 2000).
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Γ. Θρεπτική κατάσταση

Η εναπόθεση μεγάλης ποσότητας λίπους, στα διάφορα όργανα του σώματος της

αγελάδας (ήπαρ, γεννητική οδός, κ.λ.π.) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την

παρεμπόδιση της κανονικής λειτουργίας τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε εκδήλωση

δυσμενών επιπτώσεων στην αναπαραγωγική ικανότητα και στην υγεία της αγελάδας.

Για τους παραπάνω λόγους η αγελάδα πρέπει να φέρει τον κατάλληλο δείκτη

θρεπτικής κατάστασης, κατά τα διάφορα στάδια του ετήσιου παραγωγικού κύκλου

της.

Δ. Γενότυπος

Ο γενότυπος μεταξύ ζώων της ίδιας φυλής, ελάχιστα μπορεί να επηρεάσει την

αναπαραγωγική ικανότητα, αφού τα χαρακτηριστικά αυτής έχουν χαμηλό συντελεστή

κληρονομησιμότητας. Αντίθετα μεταξύ ζώων διαφορετικών φυλών υπάρχουν

σημαντικές διαφορές. Αναφέρεται ότι οι αγελάδες φυλής Τζέρσεϋ έχουν υψηλότερο

ποσοστό γονιμότητας, σε σχέση με τις Μπράουν–Σβιτς και οι τελευταίες υψηλότερο,

σε σχέση με τις Χολστάιν–Φρίζιαν. Οι διαφορές που παρατηρούνται στο ποσοστό

γονιμότητας, μεταξύ αγελάδων διαφορετικών φυλών, ίσως να σχετίζονται με τη

διαφορετική γαλακτοπαραγωγική ικανότητα και τη διαφορετική θερμορυθμιστική

ικανότητα τους.

Ε. Ορμόνες

Οι σπουδαιότερες ορμόνες, που είναι υπεύθυνες για την ρύθμιση της

αναπαραγωγικής λειτουργίας των μοσχίδων και των αγελάδων, είναι η

ωοθυλακιοτρόπος, η ωχρινοποοιητική, τα οιστρογόνα και η προγεστερόνη. Ακόμη,

για τη βελτίωση της αναπαραγωγικής ικανότητας των αγελάδων χρησιμοποιούνται

διάφορα ορμονικά μέσα.
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ΣΤ. Ηλικία

Με την πάροδο της ηλικίας, μειώνεται η αναπαραγωγική ικανότητα της

αγελάδας. Αυτό αποδίδεται στα προβλήματα του γεννητικού συστήματος, που έχει

αντιμετωπίσει η αγελάδα στη διάρκεια της ζωής της. Οι μοσχίδες, σε σχέση με τις

αγελάδες, έχουν υψηλότερο ποσοστό γονιμότητας. Το γεγονός αυτό οφείλεται, τόσο

στα λιγότερα προβλήματα του γεννητικού συστήματος που έχουν αντιμετωπίσει, όσο

και στη μεγαλύτερη θερμορυθμιστική ικανότητα τους, σε σχέση με εκείνη των

αγελάδων. Έτσι, το ποσοστό γονιμότητας των μοσχίδων είναι υψηλό, ακόμη και όταν

η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή (35ο C).

Ζ. Κατάσταση υγείας

Διάφορα λοιμώδη νοσήματα (βρουκέλλωση, λεπτοσπείρωση, κ.λ.π.),

φλεγμονές του γεννητικού συστήματος (μητρίτιδες, σαλπιγγίτιδες κ.λ.π.) και

παθολογικές καταστάσεις των ωοθηκών (κυστική εκφύλιση, παραμένον ωχρό

σωμάτιο κ.λ.π.) μπορεί να αποτελέσουν την κύρια αιτία χαμηλής αναπαραγωγικής

ικανότητας ή ακόμη και στειρότητας των αγελάδων.

Η. Σύστημα ενσταβλισμού

Οι αγελάδες που εκτρέφονται με το σύστημα του περιορισμένου ενσταβλισμού

και παραμένουν συνεχώς δεμένες, έχουν περιορισμένες δυνατότητες να εκδηλώσουν

έντονα τα συμπτώματα του οίστρου. Αποτέλεσμα αυτού είναι να διαφεύγουν, πολλές

φορές, από την προσοχή του εκτροφέα ζώα τα οποία βρίσκονται σε οίστρο. Έχει

παρατηρηθεί ότι το ποσοστό γονιμότητας στις αγελάδες που παραμένουν συνεχώς

δεμένες είναι χαμηλότερο, σε σχέση με εκείνες που έχουν την δυνατότητα να

περιφέρονται ελεύθερες. Ακόμη, ο συνωστισμός ή και η κακομεταχείριση των

αγελάδων, πριν ή μετά την τεχνητή σπερματέγχυση, μπορεί να έχουν δυσμενή

επίδραση στη γονιμότητά τους.
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Θ. Χρόνος διενέργειας της τεχνητής σπερματέγχυσης

Το χρονικό διάστημα του οιστρικού κύκλου, κατά το οποίο διενεργείται η

τεχνητή σπερματέγχυση, παίζει σημαντικό ρόλο στο ποσοστό γονιμότητας. Η

πιθανότητα να συλλάβει η αγελάδα είναι μεγαλύτερη, όταν η σπερματέγχυση γίνει

στον κατάλληλο χρόνο.

Ι. Μέθοδος αναπαραγωγής

Από τις μεθόδους αναπαραγωγής, η αιμομιξία και η διασταύρωση επηρεάζουν

σε μεγαλύτερο βαθμό την αναπαραγωγική ικανότητα των βοοειδών.

Η αιμομιξία ευνοεί την ομοζυγωτία «ανεπιθύμητων»  γονιδίων στο γενότυπο

των μιγάδων. Αποτέλεσμα αυτού είναι η εμφάνιση κληρονομικών ελαττωμάτων, ή ο

θάνατος των προϊόντων της αιμομιξίας πριν ή μετά τη γέννησή τους. Ακόμη, τα ζώα

που προέρχονται από αιμομιξία παρουσιάζουν μειωμένη αναπαραγωγική, αυξητική

και γαλακτοπαραγωγική ικανότητα, καθώς και μειωμένη ανθεκτικότητα.

Κ. Ετερόφυλη διδυμία

Τα θηλυκά μοσχάρια που κυοφορούνται μαζί με αρσενικά, είναι κατά 90%

περίπου στείρα. Αυτό οφείλεται στην περιορισμένη ανάπτυξη του γεννητικού

συστήματος τους (κοντός και στενός κόλπος, απλασία ή υποπλασία μήτρας και

γονάδων με ιστολογική υφή ανάμεικτη ωοθηκών και όρχεων). Οι μοσχίδες αυτές

έχουν μορφολογικά χαρακτηριστικά βοδιού και ονομάζονται freemartin. Το

φαινόμενο ονομάζεται φριμαρτινισμός ή αλλιώς «χιμαιρισμός» και οφείλεται σε

αμφοτερόπλευρη ανταλλαγή, κατά ορισμένους ορμονών και κατά άλλους σωματικών

κυττάρων, μεταξύ του αρσενικού και του θηλυκού ατόμου της διδυμίας. Η ανταλλαγή

αυτή γίνεται μετά από αναστόμωση των αιμοφόρων αγγείων των εμβρυϊκών υμένων

των διδύμων.
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Στην περίπτωση που η μοσχίδα προέρχεται από γονείς υψηλής γενετικής αξίας

είναι δυνατόν, πριν αποκλειστεί της αναπαραγωγής να εξετασθεί προκειμένου να

διαπιστωθεί αν πράγματι είναι «freemartin» ή αν είναι φυσιολογική και μπορεί να

διατηρηθεί ως γεννήτορας. Η διάγνωση μπορεί να γίνει:

 Με μέτρηση του μήκους του κόλπου. Στα νεογέννητα «freemartin» δεν

ξεπερνά τα 4 cm και στις μοσχίδες ηλικίας 3 ως 36 μηνών τα 7,5 cm.

 Με εξέταση των ομάδων αίματος. Γίνεται τόσο στο θηλυκό όσο και στο

αρσενικό άτομο της διδυμίας. Σε περίπτωση «φριμαρτινισμού»  και τα

δύο ετερόφυλα άτομα έχουν τις ίδιες ομάδες αίματος. Απαιτείται εξέταση

και των δύο ατόμων.

 Με εξέταση του καρυότυπου του θηλυκού ατόμου της διδυμίας. Σε

περίπτωση «φριμαρτινισμού», στον καρυότυπο της μοσχίδας υπάρχουν

και τα φυλετικά χρωμοσώματα του αρσενικού. Έτσι, διαπιστώνεται ο

ΧΧ/ΧΥ «χιμαιρισμός»  στα λευκά αιμοσφαίρια της μοσχίδας. Απαιτείται

εξέταση μόνο του θηλυκού ατόμου της διδυμίας.

Λ. Κλιματολογικές συνθήκες και εποχή του έτους

Για να μπορούν οι αγελάδες να εκδηλώνουν πλήρως την αναπαραγωγική τους

ικανότητα, θα πρέπει να τους διασφαλίζεται, εκτός των άλλων και η κατάλληλη

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Η πιο ευνοϊκή θερμοκρασία περιβάλλοντος, για να

γίνεις σύλληψη και εγκατάσταση του εμβρύου στη μήτρα, κυμαίνεται από 10° ως

23°C. Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπεράσει τους 23°C κατά την ημέρα που

γίνεται η τεχνητή σπερματέγχυση ή τις επόμενες 6-7 ημέρες, μειώνεται το ποσοστό

γονιμότητας, για να πέσει σχεδόν στο μηδέν όταν αυτή φτάσει στους 35°C.

Η επίδραση της εποχής του έτους, στην αναπαραγωγική ικανότητα των

αγελάδων, είναι αποτέλεσμα των κλιματολογικών συνθηκών και των συνθηκών

εκτροφής που επικρατούν (διατροφή, ενσταβλισμός, αγωγή εκτροφής). Συνήθως, η

αναπαραγωγική ικανότητα των αγελάδων είναι χαμηλότερη κατά το χειμώνα και το

καλοκαίρι, από ότι την άνοιξη και το φθινόπωρο. Αυτό γιατί, κατά το χειμώνα και το

καλοκαίρι επικρατούν συνθήκες που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα στην

αναπαραγωγική ικανότητας των αγελάδων.
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Κατά το χειμώνα, οι πιθανότητες να εκδηλώσουν οι αγελάδες «σιωπηλούς»

οίστρους είναι μεγάλες. Αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα, είτε πολύ χαμηλής

θερμοκρασίας (κάτω από -10°C), είτε κακής διατροφής, είτε περιορισμένης

δυνατότητας εκδήλωσης των συμπτωμάτων του οίστρου, σε περίπτωση που οι

αγελάδες παραμένουν συνεχώς δεμένες.

Ακόμη, κατά το χειμώνα, είναι μεγάλες οι πιθανότητες να εκδηλώσουν οι

αγελάδες οίστρο τη διάρκεια της νύχτας, εξαιτίας της μικρής χρονικής διάρκειας της

ημέρας. Έτσι, το χειμώνα υπάρχει πιθανότητα να διαφεύγουν από την προσοχή του

εκτροφέα αγελάδες που βρίσκονται σε οίστρο λόγω των συνθηκών που επικρατούν.

Η χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος επηρεάζει αρνητικά ακόμη και τη σύλληψη.

Έτσι, όταν η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 10°C, την

ημέρα που γίνεται η τεχνητή σπερματέγχυση ή την επομένη, μειώνεται το ποσοστό

γονιμότητας των αγελάδων, για να πέσει σχεδόν στο μηδέν όταν η θερμοκρασία

κατέβει κάτω από τους -10°C (διάγραμμα 3).

Κατά το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή (30°C και

πάνω), οι αγελάδες εκδηλώνουν συχνά οίστρο στη διάρκεια της νύχτας ή νωρίς το

πρωί, ή «σιωπηλό», ή μπορεί να μην εκδηλώνουν οίστρο. Ακόμη, το καλοκαίρι είναι

μειωμένη η όρεξη των αγελάδων. Έτσι, δεν μπορούν να καταναλώνουν μεγάλη

ποσότητα ζωοτροφών, για να καλύπτουν τις θρεπτικές ανάγκες τους πράγμα που

μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην αναπαραγωγική τους ικανότητα. Η υψηλή

θερμοκρασία δεν ευνοεί ακόμη την επιβίωση των σπερματοζωαρίων, των ωαρίων και

του εμβρύου πριν την εγκατάσταση του στη μήτρα, άρα τη σύλληψη και την έναρξη

της κυοφορίας. Οι αγελάδες υψηλής γαλακτοπαραγωγικής ικανότητας, σε σχέση με

εκείνες χαμηλής, παρουσιάζουν μεγαλύτερα προβλήματα αναπαραγωγής, όταν η

θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή, εξαιτίας της περιορισμένης

θερμορυθμιστικής ικανότητάς τους (διάγραμμα 3).
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Διάγραμμα 3: Γραφική παράσταση μεταβολής της ποσότητας παραγόμενου

γάλακτος της ποσότητας του σιτηρεσίου που καταναλώνεται, του ενεργειακού

ισοζυγίου και του σωματικού βάρους της αγελάδας κατά τη διάρκεια της γαλακτικής

περιόδου (Μπελιμπασάκης, 2000).

Οι δυσμενείς επιδράσεις της χαμηλής και της υψηλής θερμοκρασίας

περιβάλλοντος, στην αναπαραγωγική ικανότητα, επιδεινώνονται από την υψηλή

σχετική υγρασία περιβάλλοντος και τα ρεύματα αέρα πάνω στο σώμα των αγελάδων.

Μ. Πείρα και ευσυνειδησία του εκτροφέα

Η αναπαραγωγική ικανότητα των αγελάδων σε μια εκτροφή μπορεί να

επηρεαστεί σημαντικά και από τον ίδιο τον εκτροφέα. Ο λόγος που μπορεί να συμβεί

αυτό είναι διότι εκείνος είναι που θα εντοπίσει τις αγελάδες που βρίσκονται σε

οίστρο, ενώ παράλληλα θα πρέπει να καθορίσει τη διατροφή, τις συνθήκες διαβίωσης

και το χρονικό διάστημα που θα γίνει η τεχνητή σπερματέγχυσή. Για να μπορέσει ο

εκτροφέας να παίξει σωστά το ρόλο του, απαιτείται να είναι ευσυνείδητος,

παρατηρητικός και κατάλληλα εκπαιδευμένος. Έτσι, η μη διασφάλιση στα ζώα των

μη κατάλληλων συνθηκών εκτροφής, μπορεί να έχει ως συνέπεια την αδυναμία τους

να εκδηλώνουν την αναπαραγωγική τους ικανότητα. Η ελλιπής παρακολούθηση του

οιστρικού κύκλου των αγελάδων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διαφυγή, από την
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προσοχή του εκτροφέα, αγελάδων που βρίσκονται σε οίστρο. Η διενέργεια της

τεχνητής σπερματέγχυσης των αγελάδων πολύ νωρίς ή πολύ αργά, από τη στιγμή που

γίνεται η ωοθυλακιορρηξία, περιορίζει τις πιθανότητες σύλληψης.

Ν. Σπέρμα

Αιτίες χαμηλής γονιμότητας στις αγελάδες μπορεί να αποτελέσουν η χαμηλή

ποιότητα του σπέρματος, η χαμηλή γονιμοποιητική του ικανότητά, η κακή

συντήρησή του, ο κακός χειρισμός του και η έγχυσή του σε λάθος σημείο του

γεννητικού συστήματος Αγελάδες κλινικά υγιείς, που εκτρέφονταν κάτω από

κανονικές συνθήκες, αποδείχθηκε ότι όταν το σπέρμα ήταν «υψηλής»  ποιότητας

είχαν με την 1η τεχνητή σπερματέγχυση ποσοστό σύλληψης 96% και 77% όταν ήταν

«χαμηλής».
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ

ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΤΡΟΦΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ

ΑΓΕΛΑΔΩΝ

Στη βιομηχανία της αγελαδοτροφίας, η γενετική σύνθεση της εκτροφής, σε

συνδυασμό με τις κατάλληλες συνθήκες στέγασης και ισορροπημένες συνθήκες

διαχείρισης, είναι σημαντική για την επίτευξη αποδεκτών οικονομικών

αποτελεσμάτων. Στη βιβλιογραφία περιγράφονται πολλοί παράγοντες που

σχετίζονται με την αγελάδα και τη διαχείριση και οι οποίοι  μπορούν να επηρεάσουν

τις αναπαραγωγικές επιδόσεις της εκτροφής described (Pryce και συν., 2004, Windig

και συν., 2005).

Για παράδειγμα, η πρώιμη έναρξη της ανάπτυξης  των ωοθυλακίων μετά το

τοκετό και επομένως η ανελλιπής κυκλικότητα, η επαρκής ανίχνευση των οίστρων

και η διενέργεια της σπερματέγχυσης στον κατάλληλο χρόνο σε σχέση με την

ωοθυλακιορρηξία είναι ζωτικής σημασίας βήματα για την επιτυχή σύλληψη και την

εγκυμοσύνη. Σε αρκετές μελέτες έχει αποδειχθεί ότι η συνεχής αύξηση της

παραγωγής γάλακτος συμπίπτει με τη μείωση της γονιμότητας στις αγελάδες,

υπολογιζόμενη στο πλαίσιο της επιμήκυνσης του μεσοδιαστήματος των τοκετών

(Gonzalez-Recio, και συν., 2004, Lucy, 2001, De Vries, 2004, Royal, και συν., 2000,

Hare, και συν., 2006).

Προσπαθώντας να προσεγγίσουμε αυτή την κατάσταση από βιολογικής άποψης

όπως είναι πχ η διερεύνηση των (ορμονικών) μηχανισμών που παρατηρούνται μεταξύ

του αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου και των αναπαραγωγικών αποδόσεων, είναι

προφανές ότι οι αγελαδοτρόφοι χρειάζονται πρακτικά εργαλεία και πληροφορίες για

να πάρουν τις αποφάσεις τους. Οι αγελαδοτρόφοι ενδιαφέρονται λιγότερο για τους

βασικούς μηχανισμούς, και προσμετρούν περισσότερο το κόστος οποιασδήποτε

παρέμβασης που απαιτείται για τη βελτίωση της αναπαραγωγικής απόδοσης των

ζώων τους με τα αντίστοιχα οφέλη της.

Για παράδειγμα, μπορεί να μη μειώσουν το διάστημα μεταξύ του τοκετού και

της πρώτης σπερματέγχυσης όταν τα οικονομικά οφέλη είναι υψηλότερα και

συνδέονται με υψηλότερη παραγωγή γάλακτος ετησίως και με γαλακτική περίοδο



24

μεγαλύτερης διάρκειας (Opsomer και συν.,1998, Lopez και συν., 2004, Dhaliwal και

συν.,1996, Mayne και συν., 2002).

Επιπλέον, οι αγελαδοτρόφοι χρησιμοποιούν συνήθως εκτιμώμενα οικονομικά

αποτελέσματα και με βάση αυτά δίνουν προτεραιότητα στις επιλογές τους, π.χ.

επικεντρώνονται στη βελτίωση των ποσοστών ανίχνευσης των οίστρων ή στην

πρόληψη των μολύνσεων μετά τον τοκετό.

Ως αποτέλεσμα των πιο θεμελιωδών αποτελεσμάτων που έχουν προκύψει από

την έρευνα σε αυτό τον τομέα, υπάρχουν διαθέσιμα εκτενή στοιχεία σχετικά με τις

βιολογικές επιδράσεις καθώς και για τις περιβαλλοντικές αλληλεπιδράσεις (Windig

και συν., 2005, Opsomer και συν.,1998, Jorritsma και συν., 2000)

Οι Plaizier et al., (1997) αναφέρουν ότι η επίδραση της προσαρμογής του

μεσοδιαστήματος μεταξύ των τοκετών για τις εγκύους αγελάδες που είχαν συλλάβει

και γεννήσει υπό φυσιολογικές συνθήκες χωρίς κανένα πρόβλημα ήταν θετική στα

καθαρά έσοδα της εκτροφής. Επίσης, οι Meadows et al (2005) δίνουν μεγάλη έμφαση

στην οικονομική ζημία που παρατηρήθηκε σε εκτροφή όπου τα ζώα δεν συνέλαβαν

για μεγάλο διάστημα.

Επιπρόσθετα, οι Boichard (1990) αναφέρονται στο κόστος που είχε στην

εκτροφή μια απότομη αλλαγή στα ποσοστά σύλληψης. Οι Marsh et al (1987)

απέδειξαν την επίδραση που είναι δυνατόν να έχει στο μικτό κέρδος μιας

εκμετάλλευσης η μεταβολή στα ποσοστά σύλληψης και στα ποσοστά ανίχνευσης των

οίστρων.

Έχουν αναφερθεί σημαντικές οικονομικές αποδόσεις όταν επιμηκύνθηκε ο

χρόνος της πρώτης σπερματέγχυσης μετά τον τοκετό σε αγελάδες υψηλής

γαλακτοπαραγωγής (Arbel και συν., 2001, Tenhagen και συν., 2003).

Η οικονομική αξία της αύξησης του ποσοστού σύλληψης κατά 1% έχει

υπολογιστεί ότι φθάνει το ποσό του 1,22 ευρώ ανά αγελάδα ετησίως (Van Arendonk

and Dijkhuizen, 1985).

Παρομοίως, παρατηρήθηκε ότι η οικονομική επίδραση της αύξησης του

ποσοστού επιτυχίας ανίχνευσης των οίστρων κατά 1% κυμαίνονταν από 1,81 έως

14,10 ευρώ, ανάλογα με το πρόγραμμα αναπαραγωγής (Plaizier και συν., 1998) και

από € 0,50 έως € 1,74, ανάλογα με το επίπεδο του ποσοστού επιτυχίας ανίχνευσης

των οίστρων (De Vries and Conlin, 2003).
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Η οικονομική σημασία της ανίχνευσης των οίστρων καθώς και τα ποσοστά

εγκυμοσύνης εξακολουθούν να έχουν πρακτική αξία για τους αγελαδοτρόφους

(Plaizier και συν., 1998, De Vries and Conlin, 2003).
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ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η συλλογή στοιχείων για την αναπαραγωγή

των γαλακτοπαραγωγικών αγελάδων της εκμετάλλευσης που βρίσκεται στην

Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης. Μελετώντας τα δεδομένα της εκμετάλλευσης θα

επιχειρήσουμε να βγάλουμε γενικά συμπεράσματα σχετικά με την

αποτελεσματικότητα των πρωτοκόλλων διαχείρισης της αναπαραγωγής που

εφαρμόζονται καθώς και τη φιλοσοφία των ατόμων που ασχολούνται με αυτή. Θα

καταβληθεί προσπάθεια να προτείνουμε τρόπους βελτίωσης της αναπαραγωγής,

στοχεύοντας στη βελτίωση των πρωτοκόλλων και ειδικότερα σε τομείς της

αναπαραγωγής που χρήζουν άμεσης βελτίωσης.
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ΜΕΘΟΔΟΙ & ΥΛΙΚΑ

1.1 Εκτροφή-Ζώων

Η εκτροφή που εξετάζουμε στην συγκεκριμένη εργασία ανήκει στους Αδελφούς

Κούτρα και βρίσκεται στην περιοχή της Θράκης στην Περιφερειακή Ενότητα

Ροδόπης στο δημοτικό διαμέρισμα Ιάσμου στην κοινότητα Αμβροσίας ( αναδασμός

Παλλαδίου). Η δυναμικότητα της εκτροφής είναι 1088 ζώα εκ των οποίων οι 610

είναι αγελάδες γαλακτοπαραγωγής, οι 198 μοσχίδες αντικατάστασης ( ηλικίες μεταξύ

1-22 μηνών), και τα υπόλοιπα αρσενικά  και θηλυκά για πάχυνση.

Στην  εκτροφή πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση επίσκεψη από κτηνίατρο, ο

οποίος εξετάζει τα ζώα τα οποία έχουν γεννήσει, τα ζώα τα οποία έχουν πρόβλημα

όσον αφορά στην αναπαραγωγή και ελέγχει ποια ζώα είναι έγκυα και ποια όχι.

Στην εκτροφή χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα ανίχνευσης των οίστρων σε

ότι αφορά στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής και στις μοσχίδες. Ταυτόχρονα ο

εκτροφέας παρακολουθεί την θετική αντίδραση των ζώων στο αντανακλαστικό

ανοχής της επίβασης, καθώς και την έντονη προσπάθεια των ζώων για επίβαση και

ανοχή της επίβασης, ώστε να πραγματοποιήσει τη σπερματέγχυση. Στις μοσχίδες

χρησιμοποιείται φυλοπροσδιορισμένο σπέρμα, για τις δύο πρώτες σπερματεγχύσεις

και συμβατικό για τις δύο επόμενες. Στις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

χρησιμοποιείται μόνο συμβατικό σπέρμα. Η τεχνητή σπερματέγχυση

πραγματοποιείται από τον έναν από τους δύο ιδιοκτήτες της εκτροφής δύο φορές την

ημέρα ( 9πμ-6μμ).

Ζώα που βρίσκονται υπό θεραπευτική αγωγή οδηγούνται στο χώρο απομόνωσης

και δεν πραγματοποιείται καμία παρέμβαση σε ότι αφορά στην αναπαραγωγή.

1.2 Διατροφή

Η εκτροφή χωρίζει τις αγελάδες γαλακτοπαραγωγής ανάλογα με την παραγωγή

τους και τις ημέρες γαλακτοπαραγωγής τους σε τρεις ομάδες. Στην πρώτη ομάδα

είναι τα ζώα υψηλής παραγωγής και δίνεται ορθολογικά ισορροπημένο σιτηρέσιο.

Στην δεύτερη ομάδα είναι τα ζώα μέσης παραγωγής και δίνεται ένα μέτριο σιτηρέσιο.
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Στην τρίτη ομάδα είναι τα ζώα χαμηλής παραγωγής και δίνεται χαμηλής απόδοσης

σιτηρέσιο.

Στην πρώτη ομάδα τα ζώα που ξεπερνούνε τις 180 ημέρες γαλακτοπαραγωγής

(ΗΓ) ρίχνουν την παραγωγή τους και μετακινούνται σε μία από τις δύο άλλες ομάδες.

Η τρίτη ομάδα αποτελείται κυρίως από ζώα που βρίσκονται προς το τέλος της

γαλακτοπαραγωγής τους και είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό τους έγκυα.

1.3 Διάρκεια πειραματισμού

Η συλλογή των στοιχείων από την εκτροφή ξεκίνησε την 1η Μαρτίου 2015 και

έληξε τον Φεβρουάριου του 2016. Ο πειραματισμός διήρκησε περίπου ένα χρόνο.

1.4 Πειραματικός σχεδιασμός

Η συλλογή των στοιχείων έγινε μέσω του συστήματος διαχείρισης της

εκτροφής το οποίο περιλαμβάνει την αυτόματη καταγραφή της γαλακτοπαραγωγής,

της αναπαραγωγής και του βάρους των ζώων. Όσον αφορά την παρούσα εργασία τα

αναπαραγωγικά στοιχεία δίνονται αυτόματα μέσω του συστήματος διαχείρισης σε

μορφή αναφοράς και εύκολα μπορούμε να ελέγξουμε την κατανομή των

σπερματεγχύσεων σε σχέση με τις ημέρες γαλακτοπαραγωγής, το ποσοστό  επιτυχίας,

την ανίχνευση οίστρου, το μεσοδιάστημα μεταξύ τοκετών, καθώς και το μέσο όρο

σπερματεγχύσεων ανά επιβεβαιωμένη εγκυμοσύνη. Η αναφορά αυτή μας δίνει την

δυνατότητα να ελέγξουμε την επιτυχία των σπερματεγχύσεων και στις μοσχίδες σε

σχέση με την ηλικία τους. Ταυτόχρονα παίρνουμε στοιχεία συνολικά για τον

πληθυσμό των ζώων αλλά και ειδικότερα για την κάθε μία γαλακτοπαραγωγή

χωριστά. Αυτές τις αναφορές – πίνακες τις παραθέτουμε παρακάτω συνολικά στη

διάρκεια του ενός χρόνου που διήρκησε ο πειραματισμός αυτός αλλά και σε

διαστήματα 30 ημερών ώστε να ελέγξουμε τα παραπάνω στοιχεία σε μικρότερα

διαστήματα και να δούμε τις διαφοροποιήσεις στην διάρκεια του χρόνου.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Στον πίνακα 1 παρατηρούμε ότι για το διάστημα από 1/3/2015 έως 29/2/2016

από τις 207 μοσχίδες σε 1 μοσχίδα διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση όταν

βρίσκονταν στην ηλικία των 12 μηνών, η οποία και συνέλαβε δηλ. ποσοστό 100%.

Σε 83 διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση όταν βρίσκονταν στην ηλικία των 12-14

μηνών από τις οποίες συνέλαβαν 28 ποσοστό 33,73%, σε 97 που βρίσκονταν στην

ηλικία των 14-16 μηνών και συνέλαβαν 32 δηλ. ποσοστό 32,99% , σε 13 που

βρίσκονταν στην ηλικία των 16-18 μηνών διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και

συνέλαβαν 5 δηλ ποσοστό 38,46% ,σε 7 που βρίσκονταν σε ηλικία άνω των 18 μηνών

συνέλαβε μόνο 1 ποσοστό 14,29%. Επίσης από τις 119 αγελάδες που βρίσκονταν

στην πρώτη γαλακτική περίοδο στις 4 εφαρμόσθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η

ημέρα της γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβε η μία αγελάδα δηλ. ποσοστό 25%. Στις

58 διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση στο διάστημα μεταξύ της 50-70ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβαν 15 ποσοστό 25,86% , στις 33 στο διάστημα

μεταξύ 70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής συνέλαβαν 4 δηλ ποσοστό 12,12%, σε 12

στο διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβαν 3 δηλ

ποσοστό 25%, σε 9 στο διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και

συνέλαβαν 2 δηλ ποσοστό 22,22%, σε 1 στο διάστημα μεταξύ 130 – 150ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής που και συνέλαβε ποσοστό 100% και σε 2 στο διάστημα > 150

ημέρας γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβε 1 ποσοστό 50%. Τέλος, από τις 293

αγελάδες που βρίσκονταν στη δεύτερη γαλακτική περίοδο στις 14 εφαρμόσθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβαν 6 από

αυτές ποσοστό 42,86%, στις 124 στο διάστημα μεταξύ της 50-70ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβαν 22 δηλ ποσοστό 17,74%, στις 86 στο διάστημα

μεταξύ 70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβαν 14 δηλ ποσοστό 16,28%,

σε 48 στο διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβαν 11

δηλ ποσοστό 22,92%, σε 11 στο διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβε καμία , σε 4 στο διάστημα μεταξύ 130 – 150ης

ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβε καμία και  σε 6 στο διάστημα > 150

ημέρας γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβε 1 δηλ ποσοστό 16,67%.
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Πίνακας 1. Σπερματεγχύσεις που διενεργήθηκαν σε μοσχίδες καθώς και σε αγελάδες που βρίσκονταν σε διαφορετικές ημέρες γαλακτοπαραγωγής για το

διάστημα από 1/03/2015 έως 29/02/2016

Περίοδος: (01 /03/2015 – 29/02/2016)

Μοσχίδα
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
% Όλες οι

αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο Σύνολο %

Δεν υποβλήθηκε σε σπερματέγχυση 35 3 2.16 27 9.12 30 6.90 65 10.57
Αποφασίσθηκε  να  μην  υποβληθεί σε
σπερματέγχυση 23 40 10.26 58 9.34 98 9.69 121 6.07
Κατανομή πρώτων σπερματεγχύσεων
Σπερματέγχυση. (       <  50 ΗΓ ) 4 3.36 14 4.78 18 4.37

Π.Σ. (      <   50 ΗΓ ) 1 25.00 6 42.86 38.89
Σπερματέγχυση. (   50 - 70 ΗΓ ) 58 48.74 124 42.32 182 44.17

Π.Σ. (   50 - 70 ΗΓ ) 15 25.86 22 17.74 20.33
Σπερματέγχυση (   70 - 90 ΗΓ ) 33 27.73 86 29.35 119 28.83

Π.Σ. (   70 - 90 ΗΓ ) 4 12.12 14 16.28 15.13
Σπερματέγχυση. (   90 - 110 ΗΓ ) 12 10.08 48 16.38 60 14.56

Π.Σ. (  90 - 110 ΗΓ ) 3 25.00 11 22.92 23.33
Σπερματέγχυση. ( 110 - 130 ΗΓ ) 9 7.56 11 3.75 20 4.85

Π.Σ. ( 110 - 130 ΗΓ ) 2 22.22 0 -- 10.00
Σπερματέγχυση. ( 130 - 150 ΗΓ ) 1 0.84 4 1.37 5 1.21

Π.Σ. ( 130 - 150 ΗΓ ) 1 100.00 0 -- 20.00
Σπερματέγχυση. (    => 150 ΗΓ ) 2 1.68 6 2.05 8 1.94

Π.Σ. (      => 150 ΗΓ ) 1 50.00 1 16.67 25.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία      < 12 μήνες  ) 1 0.50

Π.Σ.  (ηλικία      < 12 μήνες  ) 1 100.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία  12 - 14  μήνες  ) 83 41.29

Π.Σ. (ηλικία  12 - 14 μήνες  ) 28 33.73
Σπερματέγχυση. (ηλικία  14 - 16  μήνες  ) 97 48.26

Π.Σ. (ηλικία  14 - 16 μήνες  ) 32 32.99
Σπερματέγχυση. (ηλικία  16 - 18  μήνες  ) 13 6.47

Π.Σ. (ηλικία  16 - 18 μήνες  ) 5 38.46
Σπερματέγχυση. (ηλικία     => 18  μήνες ) 7 3.48

Π.Σ. (ηλικία     => 18 μήνες ) 1 14.29
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Στον πίνακα 2 παρατηρούμε ότι για το διάστημα από 1/03/2015 έως 31/03/2015

από τις 22 μοσχίδες σε καμία μοσχίδα δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση

όταν βρίσκονταν στην ηλικία των 12 μηνών, σε 7 που βρίσκονταν στην ηλικία των

12-14 μηνών διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβαν 3 δηλ. ποσοστό

42,86% , σε 11 που βρίσκονταν στην ηλικία των 14-16 μηνών συνέλαβαν 5 δηλ.

ποσοστό 45,45%, σε 2 που βρίσκονταν στην ηλικία των 16-18 μηνών δεν συνέλαβαν

και σε 2 που βρίσκονταν σε ηλικία άνω των 18 μηνών δεν συνέλαβαν. Επίσης από

τις 16 αγελάδες που βρίσκονταν στην πρώτη γαλακτική περίοδο σε καμία δεν

εφαρμόσθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής, στις 7

στο διάστημα μεταξύ της 50-70ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 14,29%, στις 7 στο διάστημα μεταξύ

70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβαν 2 δηλ. ποσοστό 28,57%, σε 1στο

διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβε, σε 1 στο

διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής, σε 1 στο διάστημα μεταξύ

130 – 150ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβε δηλ. ποσοστό 100% και στο

διάστημα > 150 ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση . Τέλος, από τις 29 αγελάδες που βρίσκονταν στη δεύτερη γαλακτική

περίοδο σε καμία δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της

γαλακτοπαραγωγής, στις 16 στο διάστημα μεταξύ της 50-70ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβαν 3 δηλ.

ποσοστό 18,75%, στις  8 στο διάστημα μεταξύ 70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής

συνέλαβαν 2 δηλ. ποσοστό 25%, σε 5 στο διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 20%, στο διάστημα μεταξύ 110-

130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση, όπως

επίσης στο διάστημα μεταξύ 130 – 150ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και στο

διάστημα > 150 ημέρας γαλακτοπαραγωγής.

Στο ίδιο διάστημα στην εκτροφή διενεργήθηκαν 54 σπερματεγχύσεις σε

μοσχίδες. Πιο αναλυτικά σε 22 μοσχίδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 10

εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 5 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε

17 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις. Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 1η γαλακτική

περίοδο διενεργήθηκαν 71 σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 16 αγελάδες

διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 7 εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 8
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εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 40 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις. Σε

αγελάδες που βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 87 σπερματεγχύσεις

εκ των οποίων σε 29 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 14

εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 17 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε

27 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.
Ο μέσος όρος ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων στις μοσχίδες ήταν 35 ημέρες, στις

αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου ήταν 30 και στις αγελάδες 2ης γαλακτικής περιόδου ήταν

33.

Το διάστημα μεταξύ τοκετών στις αγελάδες που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική περίοδο

ήταν 454 ημέρες.

Από τις 54 μοσχίδες βρέθηκαν έγκυες οι 24 δηλ. ποσοστό 48,98%, ενώ 14 από τις 71

αγελάδες που βρίσκονταν στη 1η γαλακτική περίοδο βρέθηκαν έγκυες, ποσοστό 22,58%..

Τέλος, 28 από τις 87 αγελάδες  που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική περίοδο επιβεβαιώθηκε ότι

ήταν έγκυες, ποσοστό 35,44%.

Στις μοσχίδες ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,10 ενώ ο μέσος

όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 3,17. Στις αγελάδες που βρίσκονταν στην 1η

γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,15 ενώ ο μέσος όρος

σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 5,00. Στις αγελάδες που βρίσκονταν στην 2η

γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,10 ενώ ο μέσος όρος

σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 3,19.
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα διαχείρισης της αναπαραγωγής σε μηνιαία βάση για το διάστημα από 1/03/2015 έως 31/03/2015

Περίοδος: (01 /03/2015 – 31/03/2015)

Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%

Δεν υποβλήθηκε σε Σπερματέγχυση 5 35.71 -- -- 1 4.17 1 1.96 6 9.23
Αποφασίσθηκε  να  μην  υποβληθεί σε
Σπερματέγχυση 8 0.83 2 0.78 9 3.02 11 1.99 19 1.25
Κατανομή πρώτων σπερματεγχύσεων
Σπερματέγχυση. (       <  50 ΗΓ ) -- -- -- -- -- -- -- --

Π.Σ. (      <   50 ΗΓ ) -- -- -- -- -- -- --
Σπερματέγχυση. (   50 - 70 ΗΓ ) 7 43.75 16 55.17 23 51.11

Π.Σ. (   50 - 70 ΗΓ ) 1 14.29 3 18.75 17.39
Σπερματέγχυση. (   70 - 90 ΗΓ ) 7 43.75 8 27.59 15 33.33

Π.Σ. (   70 - 90 ΗΓ ) 2 28.57 2 25.00 26.67
Σπερματέγχυση. (   90 - 110 ΗΓ ) 1 6.25 5 17.24 6 13.33

Π.Σ. (  90 - 110 ΗΓ ) 0 0 1 20.00 16.67
Σπερματέγχυση. ( 110 - 130 ΗΓ ) 1 6.25 -- -- 1 2.22

Π.Σ. ( 110 - 130 ΗΓ ) 1 100.00 -- 100.00
Σπερματέγχυση. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (    => 150 ΗΓ ) -- -- --

Π.Σ. (      => 150 ΗΓ ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία      < 12 μήνες  ) -- --

Π.Σ.  (ηλικία      < 12 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία  12 - 14  μήνες  ) 7 31.82

Π.Σ. (ηλικία  12 - 14 μήνες  ) 3 42.86
Σπερματέγχυση. (ηλικία  14 - 16  μήνες  ) 11 50.00

Π.Σ. (ηλικία  14 - 16 μήνες  ) 5 45.45
Σπερματέγχυση. (ηλικία  16 - 18  μήνες  ) 2 9.09

Π.Σ. (ηλικία  16 - 18 μήνες  ) 0 --
Σπερματέγχυση. (ηλικία     => 18  μήνες ) 2 9.09

Π.Σ. (ηλικία     => 18 μήνες ) 0 --
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Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%

Ρυθμοί κανονικής σπερμ/σης και σύλληψης
Πρώτες σπερματεγχύσεις  Π.Σ. 22 33.36 16 25.00 29 20.69 45 22.22 67 26.87
Δεύτερες σπερματεγχύσεις Π.Σ. 10 30.00 7 14.29 14 35.71 21 28.57 31 29.03
Τρίτες σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 5 60.00 8 -- 17 41.18 25 28.00 30 33.33
Τέταρτες και πλέον σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 17 58.82 40 22.50 27 37.04 67 28.36 84 34.52
Σύνολο σπερματεγχύσεων  Π.Σ. 54 44.44 71 19.72 87 32.18 158 26.58 212 31.13
Ταξινόμηση σπερματεγχύσεων
Κανονικές σπερματεγχύσεις 54 100.00 71 98.61 87 98.86 158 98.75 212 99.07
Σπερματεγχύσεις χωρίς συνέχεια -- -- 1 1.39 1 1.14 2 1.25 2 0.93
Σύνολο σπερματεγχύσεων 54 72 88 160 214

Διπλές σπερματεγχύσεις 2 3.57 1 1.37 1 1.12 2 1.23 4 1.83
Σύνολο σπερματεγχύσεων (+διπλών) 56 73 89 162 218
Ανίχνευση οίστρου
Κατανομή κύκλων: 5-17 ημ. 5 22.73 7 14.29 5 9.43 12 11.76 17 13.71

18-25 ημ. 2 9.09 20 40.82 12 22.64 32 31.37 34 27.42
26-35 ημ. 2 9.09 7 14.29 13 24.53 20 19.61 22 17.74
36-60 ημ. 13 59.09 15 30.61 23 43.40 38 37.25 51 41.13

Μ.Ο. ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων 35 30 33 32 32
Απορρίψεις από τον σπερματεγχύτη -- -- -- -- --
Αρνητικά τέστ  εγκυμ. 16 55.17 13 32.50 24 57.14 37 45.12 53 47.75
Περίληψη και μέσοι όροι
Διάστημα μεταξύ τοκετών 454 454
Σύνολο επιβεβαιωμένων κυήσεων 24 48.98 14 22.58 28 35.44 42 29.79 66 34.74
Μ.Ο. ανοιχτών ημερών 18.20 224 159 181
Μ.Ο. ημερών έως την πρώτη επίβαση 14.72 75 73 74
Μ. Ο. χαμένων ημερών 121 149 82 104 110
Άνοιγμα πάνω από 150 ΗΓ 1 3.70 6 25.00 7 13.73
Μ.Ο.  σπερματεγχύσεων ανά αγελάδα 1.10 1.15 1.10 1.12 1.12
Μ.Ο. σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 3.17 5.00 3.39 3.39 3.65
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Στον πίνακα 3 παρατηρούμε ότι για το διάστημα από 1/04/2015 έως 30/04/2015

από τις 13 μοσχίδες σε καμία μοσχίδα δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση όταν

βρίσκονταν στην ηλικία των 12 μηνών, σε 5 που βρίσκονταν στην ηλικία των 12-14

μηνών διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβαν 1 δηλ. ποσοστό 20%  , σε

4 που βρίσκονταν στην ηλικία των 14-16 μηνών συνέλαβαν 2 δηλ. ποσοστό 50%, σε 1

που βρίσκονταν στην ηλικία των 16-18 μηνών  συνέλαβε 1 δηλ. σε ποσοστό 100% και

σε καμία που βρίσκονταν σε ηλικία άνω των 18 μηνών. Επίσης  από τις 9 αγελάδες που

βρίσκονταν στην πρώτη γαλακτική περίοδο σε καμία δεν εφαρμόσθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής, στις 2 στο διάστημα μεταξύ της

50-70ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και δεν

συνέλαβε καμία, στις 3 στο διάστημα μεταξύ 70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και

δεν συνέλαβαν, σε 3 στο διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν

συνέλαβαν, σε 1 στο διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν

συνέλαβε, στο διάστημα μεταξύ 130 – 150ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και  στο

διάστημα > 150 ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση .

Τέλος, από τις 25 αγελάδες που βρίσκονταν στη δεύτερη γαλακτική περίοδο σε καμία

δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής, στις

6 στο διάστημα μεταξύ της 50-70ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση και δεν συνέλαβαν 3,  στις 12 στο διάστημα μεταξύ 70-90ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής συνέλαβαν 3 δηλ. ποσοστό 25%, σε 5 στο διάστημα μεταξύ 90-

110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβε 3 δηλ. ποσοστό 60%, σε 1 στο

διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση, όπως επίσης  στο διάστημα μεταξύ 130 – 150ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής  σε 1 στο διάστημα > 150 ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν

συνέλαβε.

Στο ίδιο διάστημα στην εκτροφή διενεργήθηκαν 34 σπερματεγχύσεις σε μοσχίδες.

Πιο αναλυτικά σε 10 μοσχίδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 11 εφαρμόσθηκαν

2  σπερματεγχύσεις, σε 6 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 7 εφαρμόσθηκαν 4

σπερματεγχύσεις. Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 1η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν

75 σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 9 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε

16 εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 7 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε

43 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.
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Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 75

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 25 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε

21 εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 9 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε

20 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Ο μέσος όρος ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων στις μοσχίδες ήταν 30 ημέρες, στις

αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου ήταν 30 και στις αγελάδες 2ης γαλακτικής περιόδου ήταν 29.

Το διάστημα μεταξύ τοκετών στις αγελάδες που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική περίοδο

ήταν 518 ημέρες.

Από τις 34 μοσχίδες βρέθηκαν έγκυες οι 15 δηλ. ποσοστό 48,39%, ενώ 13 από τις 75

αγελάδες που βρίσκονταν στη 1η γαλακτική περίοδο βρέθηκαν έγκυες, ποσοστό 20,97%..Τέλος,

25 από τις 75 αγελάδες  που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική περίοδο επιβεβαιώθηκε ότι ήταν

έγκυες, ποσοστό 36,23%.

Στις μοσχίδες ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,10 ενώ ο μέσος όρος

σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 2,73. Στις αγελάδες που βρίσκονταν στην 1η γαλακτική

περίοδο ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,21 ενώ ο μέσος όρος

σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 4,92. Στις αγελάδες που βρίσκονταν στην 2η γαλακτική

περίοδο ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,09 ενώ ο μέσος όρος

σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 2,80.
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Πίνακας 3 Αποτελέσματα διαχείρισης της αναπαραγωγής σε μηνιαία βάση για το διάστημα από 1/04/2015 έως 30/04/2015

Περίοδος: (01 /04/2015 – 30/04/2015)

Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%

Δεν υποβλήθηκε σε Σπερματέγχυση 3 25.00 -- -- 3 11.54 3 8.33 6 12.50
Αποφασίσθηκε  να  μην  υποβληθεί σε
Σπερματέγχυση -- -- -- -- 2 0.69 2 0.37 2 0.13
Κατανομή πρώτων σπερματεγχύσεων
Σπερματέγχυση. (       <  50 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. (      <   50 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (   50 - 70 ΗΓ ) 2 22.22 6 24.00 8 23.53

Π.Σ. (   50 - 70 ΗΓ ) 0 -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. (   70 - 90 ΗΓ ) 3 33.33 12 48.00 15 44.12

Π.Σ. (   70 - 90 ΗΓ ) 0 -- 3 25.00 20.00
Σπερματέγχυση. (   90 - 110 ΗΓ ) 3 33.33 5 20.00 8 23.53

Π.Σ. (  90 - 110 ΗΓ ) 0 -- 3 60.00 37.50
Σπερματέγχυση. ( 110 - 130 ΗΓ ) 1 11.11 1 4.00 2 5.88

Π.Σ. ( 110 - 130 ΗΓ ) 0 -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (    => 150 ΗΓ ) -- -- 1 4.00 1 2.94

Π.Σ. (      => 150 ΗΓ ) -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. (ηλικία      < 12 μήνες  ) -- --

Π.Σ.  (ηλικία      < 12 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία  12 - 14  μήνες  ) 5 50.00

Π.Σ. (ηλικία  12 - 14 μήνες  ) 1 20.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία  14 - 16  μήνες  ) 4 40.00

Π.Σ. (ηλικία  14 - 16 μήνες  ) 2 50.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία  16 - 18  μήνες  ) 1 10.00

Π.Σ. (ηλικία  16 - 18 μήνες  ) 1 100.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία     => 18  μήνες ) -- --

Π.Σ. (ηλικία     => 18 μήνες ) --
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Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%

Ρυθμοί κανονικής σπερματ. και σύλληψης
Πρώτες σπερματεγχύσεις  Π.Σ. 10 40.00 9 -- 25 24.00 34 17.65 44 22.73
Δεύτερες σπερματεγχύσεις Π.Σ. 11 45.45 16 6.25 21 42.86 37 27.03 48 31.25
Τρίτες σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 6 50.00 7 28.57 9 33.33 16 31.25 22 36.36
Τέταρτες και πλέον σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 7 42.86 43 23.26 20 35.00 63 26.98 70 28.57
Σύνολο σπερματεγχύσεων  Π.Σ. 34 44.12 75 17.33 75 33.33 150 25.33 184 28.80
Ταξινόμηση σπερματεγχύσεων
Κανονικές σπερματεγχύσεις 34 97.14 75 98.68 75 97.40 150 98.04 184 97.87
Σπερματεγχύσεις χωρίς συνέχεια 1 2.86 1 1.32 2 2.60 3 1.96 4 2.13
Σύνολο σπερματεγχύσεων 35 76 77 153 188

Διπλές σπερματεγχύσεις -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Σύνολο σπερματεγχύσεων (+διπλών) 35 76 77 153 188
Ανίχνευση οίστρου
Κατανομή κύκλων: 5-17 ημ. 1 4.55 5 8.47 -- -- 5 4.76 6 4.72

18-25 ημ. 11 50.00 28 47.46 23 50.00 51 48.57 62 48.82
26-35 ημ. 2 9.09 5 8.47 13 28.26 18 17.14 20 15.75
36-60 ημ. 8 36.36 21 35.59 10 21.74 31 29.52 39 30.71

Μ.Ο. ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων 30 30 29 29 30
Αρνητικά τέστ  εγκυμ. 3 37.50 15 42.86 11 52.38 26 46.43 29 45.31
Περίληψη και μέσοι όροι
Διάστημα μεταξύ τοκετών 518 518
Σύνολο επιβεβαιωμένων κυήσεων 15 48.39 13 20.97 25 36.23 38 29.01 53 32.72
Μ.Ο. ανοιχτών ημερών 16.62 212 130 158
Μ.Ο. ημερών έως την πρώτη επίβαση 15.64 85 79 81
Μ. Ο. χαμένων ημερών 64 138 55 83 78
Άνοιγμα πάνω από 150 ΗΓ 4 40.00 1 3.85 5 13.89
Μ.Ο.  σπερματεγχύσεων ανά αγελάδα 1.10 1.21 1.09 1.15 1.14
Μ.Ο. σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 2.73 4.92 2.80 3.53 3.30
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Στον πίνακα 4 παρατηρούμε ότι για το διάστημα από 1/05/2015 έως 31/05/2015

από τις 14 μοσχίδες σε καμία μοσχίδα δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση όταν

βρίσκονταν στην ηλικία των 12 μηνών, σε 5 που βρίσκονταν στην ηλικία των 12-14

μηνών διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβαν 1 δηλ. ποσοστό 20%  , σε

8 που βρίσκονταν στην ηλικία των 14-16 μηνών συνέλαβαν 2 δηλ. ποσοστό 25%, στην

ηλικία των 16-18 μηνών δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και σε 1 που

βρίσκονταν σε ηλικία άνω των 18 μηνών δεν συνέλαβε.

Επίσης  από τις 5 αγελάδες που βρίσκονταν στην πρώτη γαλακτική περίοδο σε

καμία δεν εφαρμόσθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της

γαλακτοπαραγωγής, όπως και στο διάστημα μεταξύ της 50-70ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής ,στις 3 στο διάστημα μεταξύ 70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και δεν συνέλαβαν. ,στο διάστημα μεταξύ 90-

110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση , σε 1 στο

διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση και δεν συνέλαβε, στο διάστημα μεταξύ 130 – 150ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και σε 1 στο διάστημα >

150 ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβε

δηλ. ποσοστό 100% .

Τέλος, από τις 19 αγελάδες που βρίσκονταν στη δεύτερη γαλακτική περίοδο σε

καμία δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της

γαλακτοπαραγωγής, στις 2 στο διάστημα μεταξύ της 50-70ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβαν 1 δηλ.

ποσοστό 50%,  στις 10 στο διάστημα μεταξύ 70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής

συνέλαβαν 2 δηλ. ποσοστό 20%, σε 5 στο διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβε 2 δηλ. ποσοστό 40%,σε 2 στο διάστημα μεταξύ 110-

130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν συνέλαβαν στο διάστημα μεταξύ 130 – 150ης

ημέρας γαλακτοπαραγωγής και στο διάστημα > 150 ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση.

Στο ίδιο διάστημα στην εκτροφή διενεργήθηκαν 29 σπερματεγχύσεις σε μοσχίδες.

Πιο αναλυτικά σε 14 μοσχίδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 6 εφαρμόσθηκαν 2

σπερματεγχύσεις, σε 4 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 5 εφαρμόσθηκαν 4

σπερματεγχύσεις.
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Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 1η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 49

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 5 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 6

εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 12 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 26

εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις. Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 2η γαλακτική

περίοδο διενεργήθηκαν 69 σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 19 αγελάδες

διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 19 εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 10

εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 21 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Ο μέσος όρος  ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων  στις μοσχίδες ήταν 32 ημέρες,

στις αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου ήταν 27 και στις αγελάδες 2ης γαλακτικής

περιόδου ήταν 31.

Το διάστημα μεταξύ τοκετών  στις αγελάδες που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική

περίοδο ήταν 507 ημέρες.

Από τις 29 μοσχίδες βρέθηκαν έγκυες οι 7 δηλ. ποσοστό 24,14%, ενώ 12 από τις

49 αγελάδες που βρίσκονταν στη 1η γαλακτική περίοδο βρέθηκαν έγκυες, ποσοστό

25,53%.. Τέλος, 11 από τις 69 αγελάδες  που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική περίοδο

επιβεβαιώθηκε ότι ήταν έγκυες, ποσοστό 17,46%.

Στις μοσχίδες ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,00 ενώ ο

μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 2,43. Στις αγελάδες που βρίσκονταν

στην 1η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,04 ενώ

ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 3,83. Στις αγελάδες που

βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι

ήταν 1,10 ενώ ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 2,45.
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Πίνακας 4: Αποτελέσματα διαχείρισης της αναπαραγωγής σε μηνιαία βάση για το διάστημα από 1/05/2015 έως 31/05/2015

Περίοδος: (01 /05/2015 – 31/05/2015)

Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%

Δεν υποβλήθηκε σε Σπερματέγχυση 1 4.35 1 5.56 7 18.92 8 14.55 9 11.54
Αποφασίσθηκε  να  μην  υποβληθεί σε
Σπερματέγχυση 1 0.11 2 0.84 5 1.75 7 1.33 8 0.55
Κατανομή πρώτων σπερματεγχύσεων
Σπερματέγχυση. (       <  50 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. (      <   50 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (   50 - 70 ΗΓ ) -- -- 2 10.53 2 8.33

Π.Σ. (   50 - 70 ΗΓ ) -- 1 50.00 50.00
Σπερματέγχυση. (   70 - 90 ΗΓ ) 3 60.00 10 52.63 13 54.17

Π.Σ. (   70 - 90 ΗΓ ) 0 -- 2 20.00 15.38
Σπερματέγχυση. (   90 - 110 ΗΓ ) -- -- 5 26.32 5 20.83

Π.Σ. (  90 - 110 ΗΓ ) -- 2 40.00 40.00
Σπερματέγχυση. ( 110 - 130 ΗΓ ) 1 20.00 2 10.53 3 12.50

Π.Σ. ( 110 - 130 ΗΓ ) 0 -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (    => 150 ΗΓ ) 1 20.00 -- -- 1 4.17

Π.Σ. (      => 150 ΗΓ ) 1 100.00 -- 100.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία      < 12 μήνες ) -- --

Π.Σ.  (ηλικία      < 12 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία  12 - 14  μήνες  ) 5 35.71

Π.Σ. (ηλικία  12 - 14 μήνες  ) 1 20.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία  14 - 16 μήνες  ) 8 57.14

Π.Σ. (ηλικία  14 - 16 μήνες  ) 2 25.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία  16 - 18  μήνες  ) -- --

Π.Σ. (ηλικία  16 - 18 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία     => 18  μήνες ) 1 7.14

Π.Σ. (ηλικία     => 18 μήνες ) 0 --
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Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο Σύνολο %

Ρυθμοί κανονικής σπερματ. και σύλληψης
Πρώτες σπερματεγχύσεις  Π.Σ. 14 21.43 5 20.00 19 26.32 24 25.00 38 23.68
Δεύτερες σπερματεγχύσεις Π.Σ. 6 16.67 6 50.00 19 10.53 25 20.00 31 19.35
Τρίτες σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 4 25.00 12 33.33 10 10.00 22 22.73 26 23.08
Τέταρτες και πλέον σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 5 40.00 26 15.38 21 14.29 47 14.89 52 17.31
Σύνολο σπερματεγχύσεων  Π.Σ. 29 24.14 49 24.49 69 15.94 118 19.49 147 20.41
Ταξινόμηση σπερματεγχύσεων
Κανονικές σπερματεγχύσεις 29 93.55 49 96.08 69 100.00 118 98.33 147 97.35
Σπερματεγχύσεις χωρίς συνέχεια 2 6.45 2 3.92 -- -- 2 1.67 4 2.65
Σύνολο σπερματεγχύσεων 31 51 69 120 151
Διπλές σπερματεγχύσεις 1 3.13 1 1.92 -- -- 1 0.83 2 1.31
Σύνολο σπερματεγχύσεων (+διπλών) 32 52 69 121 153
Ανίχνευση οίστρου
Κατανομή κύκλων: 5-17 ημ. 1 9.09 1 2.63 3 7.32 4 5.06 5 5.56

18-25 ημ. 4 36.36 22 57.89 13 31.71 35 44.30 39 43.33
26-35 ημ. 2 18.18 8 21.05 10 24.39 18 22.78 20 22.22
36-60 ημ. 4 36.36 7 18.42 15 36.59 22 27.85 26 28.89

Μ.Ο. ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων 32 27 31 29 30
Απορρίψεις από τον σπερματεγχύτη -- -- -- -- --
Αρνητικά τέστ  εγκυμ. 8 24.24 10 43.48 11 26.83 21 32.81 29 29.90
Περίληψη και μέσοι όροι
Διάστημα μεταξύ τοκετών 507 507
Σύνολο επιβεβαιωμένων κυήσεων 7 24.14 12 25.53 11 17.46 23 20.91 30 21.58
Μ.Ο. ανοιχτών ημερών 16.07 186 122 155
Μ.Ο. ημερών έως την πρώτη επίβαση 14.30 130 86 95
Μ. Ο. χαμένων ημερών 47 91 47 70 64
Άνοιγμα πάνω από 150 ΗΓ 3 16.67 5 13.51 8 14.55
Μ.Ο.  σπερματεγχύσεων ανά αγελάδα 1.00 1.04 1.10 1.07 1.06
Μ.Ο. σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 2.43 3.83 2.45 3.17 3.00
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Στον πίνακα 5 παρατηρούμε ότι για το διάστημα από 1/06/2015 έως 30/06/2015

από τις 8 μοσχίδες σε καμία μοσχίδα δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση όταν

βρίσκονταν στην ηλικία των 12 μηνών, σε 4 που βρίσκονταν στην ηλικία των 12-14

μηνών διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβαν 1 δηλ. ποσοστό 25%  ,

σε 3που βρίσκονταν στην ηλικία των 14-16 μηνών και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό

37,50%, στην ηλικία των 16-18 μηνών διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση σε 1

και δεν συνέλαβε και δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση σε μοσχίδα που

βρίσκονταν σε ηλικία άνω των 18 μηνών.

Επίσης  από τις 1αγελάδες που βρίσκονταν στην πρώτη γαλακτική περίοδο

εφαρμόσθηκε τεχνητή σπερματέγχυση στο διάστημα μεταξύ 70-90ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και  δεν συνέλαβε

Τέλος, από τις 8 αγελάδες που βρίσκονταν στη δεύτερη γαλακτική περίοδο σε

καμία δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της

γαλακτοπαραγωγής, στις 2 στο διάστημα μεταξύ της 50-70ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβαν 2 δηλ.

ποσοστό 100%,  στις 3 στο διάστημα μεταξύ 70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και

δεν συνέλαβαν, σε 4 στο διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και

δεν συνέλαβαν, σε 3 στο διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν

συνέλαβαν, στο διάστημα μεταξύ 130 – 150ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και στο διάστημα > 150 ημέρας

γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση σε μια μοσχιδα και δεν

συνέλαβε.

Στο ίδιο διάστημα στην εκτροφή διενεργήθηκαν 15 σπερματεγχύσεις σε

μοσχίδες. Πιο αναλυτικά σε 8 μοσχίδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 3

εφαρμόσθηκαν 2 σπερματεγχύσεις, σε 3 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 1

εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 1η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 39

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 1αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 5

εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 3 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε

30 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.
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Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 64

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 13 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε

10 εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 15 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και

σε 26 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Ο μέσος όρος  ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων  στις μοσχίδες ήταν 22

ημέρες, στις αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου ήταν 31 και στις αγελάδες 2ης

γαλακτικής περιόδου ήταν 32.

Το διάστημα μεταξύ τοκετών  στις αγελάδες που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική

περίοδο ήταν 442 ημέρες.

Από τις 15 μοσχίδες βρέθηκαν έγκυες οι 5 δηλ. ποσοστό 33,33%, ενώ 3 από τις

39 αγελάδες που βρίσκονταν στη 1η γαλακτική περίοδο βρέθηκαν έγκυες, ποσοστό

8,11%.. Τέλος, 8 από τις 64 αγελάδες  που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική περίοδο

επιβεβαιώθηκε ότι ήταν έγκυες, ποσοστό 13,33%.

Στις μοσχίδες ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,00 ενώ ο

μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 1,60. Στις αγελάδες που βρίσκονταν

στην 1η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,05

ενώ ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 8,67. Στις αγελάδες που

βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε

ότι ήταν 1,07 ενώ ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 2,38.

.
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Πίνακας 5: Αποτελέσματα διαχείρισης της αναπαραγωγής σε μηνιαία βάση για το διάστημα από 1/06/2015 έως 30/06/2015

Περίοδος: (01 /06/2015 – 30/06/2015)

Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%

Δεν υποβλήθηκε σε Σπερματέγχυση 2 22.22 -- -- 3 14.29 3 10.34 5 13.16
Αποφασίσθηκε  να  μην  υποβληθεί σε
Σπερματέγχυση 1 0.11 4 1.63 3 1.03 7 1.31 8 0.54
Κατανομή πρώτων σπερματεγχύσεων
Σπερματέγχυση. (       <  50 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. (      <   50 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (   50 - 70 ΗΓ ) -- -- 2 15.38 2 14.29

Π.Σ. (   50 - 70 ΗΓ ) -- 2 100.00 100.00
Σπερματέγχυση. (   70 - 90 ΗΓ ) 1 100.00 3 23.08 4 28.57

Π.Σ. (   70 - 90 ΗΓ ) 0 -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. (   90 - 110 ΗΓ ) -- -- 4 30.77 4 28.57

Π.Σ. (  90 - 110 ΗΓ ) -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. ( 110 - 130 ΗΓ ) -- -- 3 23.08 3 21.43

Π.Σ. ( 110 - 130 ΗΓ ) -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (    => 150 ΗΓ ) -- -- 1 7.69 1 7.14

Π.Σ. (      => 150 ΗΓ ) -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. (ηλικία      < 12 μήνες  ) -- --

Π.Σ.  (ηλικία      < 12 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία 12 - 14  μήνες  ) 4 50.00

Π.Σ. (ηλικία  12 - 14 μήνες  ) 1 25.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία  14 - 16  μήνες  ) 3 37.50

Π.Σ. (ηλικία  14 - 16 μήνες  ) 1 37.50
Σπερματέγχυση. (ηλικία  16 - 18  μήνες  ) 1 12.50

Π.Σ. (ηλικία  16 - 18 μήνες  ) 0 --
Σπερματέγχυση. (ηλικία     => 18  μήνες ) -- --

Π.Σ. (ηλικία     => 18 μήνες ) --
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Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%

Ρυθμοί κανονικής σπερματ. και σύλληψης
Πρώτες σπερματεγχύσεις  Π.Σ. 8 37.50 1 -- 13 15.38 14 14.29 22 22.73
Δεύτερες σπερματεγχύσεις Π.Σ. 3 33.33 5 20.00 10 40.00 15 33.33 18 33.33
Τρίτες σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 3 33.33 3 33.33 15 6.67 18 11.11 21 14.29
Τέταρτες και πλέον σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 1 -- 30 3.33 26 3.85 56 3.57 57 3.51
Σύνολο σπερματεγχύσεων  Π.Σ. 15 33.33 39 7.69 64 12.50 103 10.68 118 13.56
Ταξινόμηση σπερματεγχύσεων
Κανονικές σπερματεγχύσεις 15 100.00 39 97.50 64 98.46 103 98.10 118 98.33
Σπερματεγχύσεις χωρίς συνέχεια -- -- 1 2.50 1 1.54 2 1.90 2 1.67
Σύνολο σπερματεγχύσεων 15 40 65 105 120

Διπλές σπερματεγχύσεις -- -- 1 2.44 1 1.52 2 1.87 2 1.64
Σύνολο σπερματεγχύσεων (+διπλών) 15 41 66 107 122
Ανίχνευση οίστρου
Κατανομή κύκλων: 5-17 ημ. 1 14.29 -- -- 2 4.08 2 2.41 3 3.33

18-25 ημ. 5 71.43 18 52.94 19 38.78 37 44.58 42 46.67
26-35 ημ. -- -- 5 14.71 8 16.33 13 15.66 13 14.44
36-60 ημ. 1 14.29 11 32.35 20 4082 31 37.35 32 35.56

Μ.Ο. ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων 22 31 32 32 31
Απορρίψεις από τον σπερματεγχύτη -- -- -- -- --
Αρνητικά τέστ  εγκυμ. 4 21.05 16 53.33 15 34.88 31 42.47 35 38.04
Περίληψη και μέσοι όροι
Διάστημα μεταξύ τοκετών 442 442
Σύνολο επιβεβαιωμένων κυήσεων 5 33.33 3 8.11 8 13.33 11 11.34 16 14.29
Μ.Ο. ανοιχτών ημερών 14.33 314 119 184
Μ.Ο. ημερών έως την πρώτη επίβαση 14.33 71 104 101
Μ. Ο. χαμένων ημερών 16 241 49 113 84
Άνοιγμα πάνω από 150 ΗΓ 3 37.50 8 38.10 11 37.93
Μ.Ο.  σπερματεγχύσεων ανά αγελάδα 1.00 1.05 1.07 1.06 1.05
Μ.Ο. σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 1.60 8.67 2.38 4.09 3.31
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Στον πίνακα 6 παρατηρούμε ότι για το διάστημα από 1/07/2015 έως 31/07/2015

από τις 5 μοσχίδες σε καμία μοσχίδα δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση όταν

βρίσκονταν στην ηλικία των 12 μηνών, και στην ηλικία των 12-14, σε 4 που

βρίσκονταν στην ηλικία των 14-16 μηνών και δεν συνέλαβαν 1, στην ηλικία των 16-18

μηνών δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση σε 1 μοσχίδα  που βρίσκονταν σε ηλικία άνω των 18 μηνών και δεν

συνέλαβε.

Επίσης  από τις 4αγελάδες που βρίσκονταν στην πρώτη γαλακτική περίοδο

εφαρμόσθηκε τεχνητή σπερματέγχυση σε 1 στο διάστημα μεταξύ 50-70ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβε δηλ. ποσοστό 100%, σε 2 στο διάστημα μεταξύ 70-

90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 50%, σε 1 στο διάστημα

μεταξύ 90-110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και  δεν συνέλαβε, στο διάστημα μεταξύ

110-130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και  στο διάστημα μεταξύ 130-150ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση.

Τέλος, από τις 13 αγελάδες που βρίσκονταν στη δεύτερη γαλακτική περίοδο σε

καμία δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της

γαλακτοπαραγωγής, σε  5 στο διάστημα μεταξύ της 50-70ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 20%,  σε 2 στο

διάστημα μεταξύ 70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβαν, σε 5 στο

διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό

20%, στο διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και στο διάστημα

μεταξύ 130 – 150ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση, στο διάστημα > 150 ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση σε 1 μοσχίδα και συνέλαβε δηλ. ποσοστό 100%.

Στο ίδιο διάστημα στην εκτροφή διενεργήθηκαν 26 σπερματεγχύσεις σε μοσχίδες.

Πιο αναλυτικά σε 5 μοσχίδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 10 εφαρμόσθηκαν 2

σπερματεγχύσεις, σε 4 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 7 εφαρμόσθηκαν 4

σπερματεγχύσεις.
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Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 1η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 46

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 4 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 2

εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 6 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 34

εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 66

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 13 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 9

εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 10 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε

34 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Ο μέσος όρος  ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων  στις μοσχίδες ήταν 44 ημέρες,

στις αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου ήταν 29 και στις αγελάδες 2ης γαλακτικής

περιόδου ήταν 32.

Το διάστημα μεταξύ τοκετών  στις αγελάδες που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική

περίοδο ήταν 443 ημέρες.

Από τις 27 μοσχίδες βρέθηκαν έγκυες οι 9 δηλ. ποσοστό 36%, ενώ 6 από τις 48

αγελάδες που βρίσκονταν στη 1η γαλακτική περίοδο βρέθηκαν έγκυες, ποσοστό

14,63%. Τέλος, 19 από τις 68 αγελάδες  που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική περίοδο

επιβεβαιώθηκε ότι ήταν έγκυες, ποσοστό 32,20%.

Στις μοσχίδες ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,04 ενώ ο

μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 3,00. Στις αγελάδες που βρίσκονταν

στην 1η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,12

ενώ ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 4,83. Στις αγελάδες που

βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι

ήταν 1,12 ενώ ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 3,32.
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Πίνακας 6: Αποτελέσματα διαχείρισης της αναπαραγωγής για το διάστημα από 1/07/2015 έως 31/07/2015

Περίοδος: (01 /07/2015 – 31/07/2015)

Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%

Δεν υποβλήθηκε σε Σπερματέγχυση 3 20.00 -- -- -- -- -- -- 3 10.71
Αποφασίσθηκε  να  μην  υποβληθεί σε
Σπερματέγχυση -- -- 2 0.82 1 0.33 3 0.55 3 0.20
Κατανομή πρώτων σπερματεγχύσεων
Σπερματέγχυση. (       <  50 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. (      <   50 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (   50 - 70 ΗΓ ) 1 25.00 5 38.46 6 35.29

Π.Σ. (   50 - 70 ΗΓ ) 1 100.00 1 20.00 33.33
Σπερματέγχυση. (   70 - 90 ΗΓ ) 2 50.00 2 15.38 4 23.53

Π.Σ. (   70 - 90 ΗΓ ) 0 -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. (   90 - 110 ΗΓ ) 1 25.00 5 38.46 6 35.29

Π.Σ. (  90 - 110 ΗΓ ) 0 -- 1 20.00 16.67
Σπερματέγχυση. ( 110 - 130 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. ( 110 - 130 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (    => 150 ΗΓ ) -- -- 1 7.69 1 5.88

Π.Σ. (      => 150 ΗΓ ) -- 1 100.00 100.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία      < 12 μήνες  ) -- --

Π.Σ.  (ηλικία      < 12 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία  12 - 14  μήνες  ) -- --

Π.Σ. (ηλικία  12 - 14 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία  14 - 16  μήνες  ) 4 80.00

Π.Σ. (ηλικία  14 - 16 μήνες  ) 0 --
Σπερματέγχυση. (ηλικία  16 - 18  μήνες  ) -- --

Π.Σ. (ηλικία  16 - 18 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία     => 18  μήνες ) 1 20.00

Π.Σ. (ηλικία     => 18 μήνες ) 0 --
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Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο Σύνολο %

Ρυθμοί κανονικής σπερματ. και σύλληψης
Πρώτες σπερματεγχύσεις  Π.Σ. 5 -- 4 25.00 13 23.08 17 23.53 22 18.18
Δεύτερες σπερματεγχύσεις Π.Σ. 10 50.00 2 -- 9 44.44 11 36.36 21 42.86
Τρίτες σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 4 50.00 6 16.67 10 30.00 16 25.00 20 30.00
Τέταρτες και πλέον σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 7 28.57 34 11.76 34 26.47 68 19.12 75 20.00
Σύνολο σπερματεγχύσεων  Π.Σ. 26 34.62 46 13.04 66 28.79 112 22.32 138 24.64
Ταξινόμηση σπερματεγχύσεων
Κανονικές σπερματεγχύσεις 26 96.30 46 95.83 66 97.06 112 96.55 138 96.50
Σπερματεγχύσεις χωρίς συνέχεια 1 3.70 2 4.17 2 2.94 4 3.45 5 3.50
Σύνολο σπερματεγχύσεων 27 48 68 116 143
Διπλές σπερματεγχύσεις 1 3.57 -- -- -- -- -- -- -- 0.69
Σύνολο σπερματεγχύσεων (+διπλών) 28 48 68 116 144
Ανίχνευση οίστρου
Κατανομή κύκλων: 5-17 ημ. -- -- 1 2.70 2 4.00 3 3.45 3 3.06

18-25 ημ. 1 9.09 21 56.76 25 50.00 46 52.87 47 47.96
26-35 ημ. -- -- 6 16.22 6 12.00 12 13.79 12 12.24
36-60 ημ. 10 90.91 9 24.32 17 34.00 26 29.89 36 36.73

Μ.Ο. ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων 44 29 32 31 32
Απορρίψεις από τον σπερματεγχύτη -- -- -- -- --
Αρνητικά τέστ  εγκυμ. 12 70.59 11 40.74 15 62.50 26 50.98 38 55.88
Περίληψη και μέσοι όροι
Διάστημα μεταξύ τοκετών 443 443
Σύνολο επιβεβαιωμένων κυήσεων 9 36.00 6 14.63 19 32.20 25 25.00 34 27.20
Μ.Ο. ανοιχτών ημερών 17.70 196 174 179
Μ.Ο. ημερών έως την πρώτη επίβαση 14.85 82 85 84
Μ. Ο. χαμένων ημερών 103 133 78 91 94
Άνοιγμα πάνω από 150 ΗΓ -- -- 2 20.00 2 15.38
Μ.Ο.  σπερματεγχύσεων ανά αγελάδα 1.04 1.12 1.12 1.12 1.10
Μ.Ο. σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 3.00 4.83 3.32 3.68 3.50
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Στον πίνακα 7 παρατηρούμε ότι για το διάστημα από 1/08/2015 έως 31/08/2015

από τις 16 μοσχίδες σε καμία μοσχίδα δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση όταν

βρίσκονταν στην ηλικία των 12 μηνών, σε 7 στην ηλικία των 12-14 διενεργήθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβαν 3 δηλ. ποσοστό 42,86% , σε 4 που βρίσκονταν

στην ηλικία των 14-16 μηνών συνέλαβαν 3 δηλ. ποσοστό 75%, σε 4 στην ηλικία των

16-18 μηνών και συνέλαβαν 2 δηλ. ποσοστό 50%, σε 1 που βρίσκονταν σε ηλικία άνω

των 18 μηνών και συνέλαβε δηλ. ποσοστό 100%.

Επίσης  από τις 8 αγελάδες που βρίσκονταν στην πρώτη γαλακτική περίοδο δεν

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής ,σε 6 στο

διάστημα μεταξύ 50-70ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση και συνέλαβε 2 δηλ. ποσοστό 33,33%, στο διάστημα μεταξύ 70-90ης

ημέρας γαλακτοπαραγωγής και στο διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και στο διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής

και  στο διάστημα μεταξύ 130-150ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση, σε 1 διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 150η ημέρα

της γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβε .

Τέλος, από τις 9 αγελάδες που βρίσκονταν στη δεύτερη γαλακτική περίοδο σε 1

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής και

συνέλαβε  δηλ. ποσοστό 100%, σε 4 στο διάστημα μεταξύ της 50-70ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβε 1  δηλ.

ποσοστό 25%,  σε 2 στο διάστημα μεταξύ 70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν

συνέλαβαν, σε 2 στο διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν

συνέλαβαν, στο διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και στο

διάστημα μεταξύ 130 – 150ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση, στο διάστημα > 150 ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση σε 1 και δεν συνέλαβε.

Στο ίδιο διάστημα στην εκτροφή διενεργήθηκαν 28 σπερματεγχύσεις σε μοσχίδες.

Πιο αναλυτικά σε 16 μοσχίδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 3 εφαρμόσθηκαν 2

σπερματεγχύσεις, σε 4 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 5 εφαρμόσθηκαν 4

σπερματεγχύσεις.
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Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 1η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 35

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 8 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 3

εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 2 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 22

εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 52

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 9 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 9

εφαρμόσθηκαν  2  σπερματεγχύσεις, σε 6 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 28

εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Ο μέσος όρος  ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων  στις μοσχίδες ήταν 30 ημέρες,

στις αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου ήταν 32 και στις αγελάδες 2ης γαλακτικής

περιόδου ήταν 30.

Το διάστημα μεταξύ τοκετών  στις αγελάδες που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική

περίοδο ήταν 458 ημέρες.

Από τις 28 μοσχίδες βρέθηκαν έγκυες οι 14 δηλ. ποσοστό 51,85%, ενώ 4 από τις

35 αγελάδες που βρίσκονταν στη 1η γαλακτική περίοδο βρέθηκαν έγκυες, ποσοστό

11,43%. Τέλος, 9 από τις 52 αγελάδες  που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική περίοδο

επιβεβαιώθηκε ότι ήταν έγκυες, ποσοστό 19,57%.

Στις μοσχίδες ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,04 ενώ ο

μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 1,71. Στις αγελάδες που βρίσκονταν

στην 1η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,00 ενώ

ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 3,25. Στις αγελάδες που

βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι

ήταν 1,13 ενώ ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 3,11.
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Πίνακας 7: Αποτελέσματα διαχείρισης της αναπαραγωγής για το διάστημα από 1/08/2015 έως 31/08/2015

Περίοδος: (01 /08/2015 – 31/08/2015)

Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%

Δεν υποβλήθηκε σε Σπερματέγχυση 1 11.11 -- -- 1 10.00 1 7.69 2 9.09
Αποφασίσθηκε να  μην  υποβληθεί σε
Σπερματέγχυση 1 0.11 2 0.86 4 1.21 6 1.07 7 0.48
Κατανομή πρώτων σπερματεγχύσεων
Σπερματέγχυση. (       <  50 ΗΓ ) -- -- 1 11.11 1 5.88

Π.Σ. (      <   50 ΗΓ ) -- 1 100.00 100.00
Σπερματέγχυση. (   50 - 70 ΗΓ ) 6 75.00 4 44.44 10 58.82

Π.Σ. (   50 - 70 ΗΓ ) 2 33.33 1 25.00 30.00
Σπερματέγχυση. (   70 - 90 ΗΓ ) 1 12.50 2 22.22 3 17.65

Π.Σ. (   70 - 90 ΗΓ ) 0 -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. ( 90 - 110 ΗΓ ) -- -- 2 22.22 2 11.75

Π.Σ. (  90 - 110 ΗΓ ) -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. ( 110 - 130 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. ( 110 - 130 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (    => 150 ΗΓ ) 1 12.50 -- -- 1 5.88

Π.Σ. (      => 150 ΗΓ ) 0 -- -- --
Σπερματέγχυση. (ηλικία      < 12 μήνες  ) -- --

Π.Σ.  (ηλικία      < 12 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία  12 - 14  μήνες  ) 7 43.75

Π.Σ. (ηλικία  12 - 14 μήνες  ) 3 42.86
Σπερματέγχυση. (ηλικία  14 - 16  μήνες  ) 4 25.00

Π.Σ. (ηλικία  14 - 16 μήνες  ) 3 75.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία  16 - 18  μήνες  ) 4 25.00

Π.Σ. (ηλικία  16 - 18 μήνες  ) 2 50.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία     => 18  μήνες ) 1 6.25

Π.Σ. (ηλικία     => 18 μήνες ) 1 100.00
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Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%
Ρυθμοί κανονικής σπερματ. και σύλληψης
Πρώτες σπερματεγχύσεις  Π.Σ. 16 56.25 8 25.00 9 22.22 17 23.53 33 39.39
Δεύτερες σπερματεγχύσεις Π.Σ. 3 33.33 3 -- 9 22.22 12 16.67 15 20.00
Τρίτες σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 4 75.00 2 -- 6 16.67 8 12.50 12 33.33
Τέταρτες και πλέον σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 5 20.00 22 9.09 28 14.29 50 12.00 55 12.73
Σύνολο σπερματεγχύσεων  Π.Σ. 28 50.00 35 11.43 52 17.31 87 14.94 115 23.48
Ταξινόμηση σπερματεγχύσεων
Κανονικές σπερματεγχύσεις 28 93.33 35 94.59 52 96.30 87 95.60 115 95.04
Σπερματεγχύσεις χωρίς συνέχεια 2 6.67 2 5.41 2 3.70 4 4.40 6 4.96
Σύνολο σπερματεγχύσεων 30 37 54 91 121
Διπλές σπερματεγχύσεις -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Σύνολο σπερματεγχύσεων (+διπλών) 30 37 54 91 121
Ανίχνευση οίστρου
Κατανομή κύκλων: 5-17 ημ. -- -- 1 4.76 3 7.89 4 6.78 4 5.80

18-25 ημ. 4 40.00 5 23.81 17 44.74 22 37.29 26 37.68
26-35 ημ. 3 30.00 9 42.86 6 15.79 15 25.42 18 26.09
36-60 ημ. 3 30.00 6 28.57 12 31.58 18 30.51 21 30.43

Μ.Ο. ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων 30 32 30 31 31
Απορρίψεις από τον σπερματεγχύτη -- -- -- -- --
Αρνητικά τέστ  εγκυμ. 11 47.83 16 59.26 21 43.75 37 49.33 48 48.98
Περίληψη και μέσοι όροι
Διάστημα μεταξύ τοκετών 458 458
Σύνολο επιβεβαιωμένων κυήσεων 14 51.85 4 11.43 9 19.57 13 16.05 27 25.00
Μ.Ο. ανοιχτών ημερών 17.15 174 165 167
Μ.Ο. ημερών έως την πρώτη επίβαση 14.75 95 68 80
Μ. Ο. χαμένων ημερών 33 104 91 95 63
Άνοιγμα πάνω από 150 ΗΓ -- -- 4 40.00 4 30.77
Μ.Ο.  σπερματεγχύσεων ανά αγελάδα 1.04 1.00 1.13 1.07 1.06
Μ.Ο. σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 1.71 3.25 3.11 3.15 2.41
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Στον πίνακα 8 παρατηρούμε ότι για το διάστημα από 1/09/2015 έως 30/09/2015

από τις 8 μοσχίδες σε καμία μοσχίδα δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση όταν

βρίσκονταν στην ηλικία των 12 μηνών, σε 2 στην ηλικία των 12-14 διενεργήθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 50% , σε 6 που βρίσκονταν

στην ηλικία των 14-16 μηνών συνέλαβαν 3 δηλ. ποσοστό 50%,  στην ηλικία των 16-

18 μηνών και στην ηλικία άνω των 18 μηνών δεν διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση .

Επίσης  από τις 9 αγελάδες που βρίσκονταν στην πρώτη γαλακτική περίοδο δεν

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής ,σε 6

στο διάστημα μεταξύ 50-70ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 16,67%,  σε 2 στο διάστημα μεταξύ

70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβαν, στο διάστημα μεταξύ 90-

110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση, στο

διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση σε 1 και δεν συνέλαβε,   στο διάστημα μεταξύ 130-150ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής, και την >150η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση .

Τέλος, από τις 24 αγελάδες που βρίσκονταν στη δεύτερη γαλακτική περίοδο σε

1  διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής και

συνέλαβε  δηλ. ποσοστό 100%, σε  18 στο διάστημα μεταξύ της 50-70ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβε 1  δηλ.

ποσοστό 5,56%,  σε  3 στο διάστημα μεταξύ 70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και

συνέλαβαν 2 δηλ. ποσοστό 66,67%, σε 1 στο διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβε, σε 1 στο διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβε, στο διάστημα μεταξύ 130 – 150ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και στο διάστημα > 150 ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση.

Στο ίδιο διάστημα στην εκτροφή διενεργήθηκαν 18 σπερματεγχύσεις σε

μοσχίδες. Πιο αναλυτικά σε 8 μοσχίδες διενεργήθηκε μια σπερματέγχυση, σε 5

εφαρμόσθηκαν 2 σπερματεγχύσεις, σε 4 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 1

εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.
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Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 1η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 41

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 9 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε

6  εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 4 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε

22 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 72

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε  24  αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση,

σε  12  εφαρμόσθηκαν  2  σπερματεγχύσεις, σε  8  εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις

και σε  28  εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Ο μέσος όρος  ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων  στις μοσχίδες ήταν 34

ημέρες, στις αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου ήταν 32 και στις αγελάδες 2ης

γαλακτικής περιόδου ήταν 30.

Το διάστημα μεταξύ τοκετών  στις αγελάδες που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική

περίοδο ήταν 456 ημέρες.

Από τις 18 μοσχίδες βρέθηκαν έγκυες οι 7 δηλ. ποσοστό 41,18%, ενώ 8 από τις

41 αγελάδες που βρίσκονταν στη 1η γαλακτική περίοδο βρέθηκαν έγκυες, ποσοστό

20,51%. Τέλος, 14 από τις 72 αγελάδες  που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική περίοδο

επιβεβαιώθηκε ότι ήταν έγκυες, ποσοστό 22,58%.

Στις μοσχίδες ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,06 ενώ ο

μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 1,43. Στις αγελάδες που βρίσκονταν

στην 1η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,05

ενώ ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 5,38. Στις αγελάδες που

βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι

ήταν 1,16 ενώ ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 3,43.
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Πίνακας 8: Αποτελέσματα διαχείρισης της αναπαραγωγής για το διάστημα από 1/09/2015 έως 30/09/2015

Περίοδος: (01 /09/2015 – 30/09/2015)

Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%

Δεν υποβλήθηκε σε Σπερματέγχυση 3 27.27 -- -- 1 10.00 1 8.33 4 17.39
Αποφασίσθηκε  να  μην  υποβληθεί σε
Σπερματέγχυση -- -- 1 0.45 1 0.31 2 0.37 2 0.14
Κατανομή πρώτων σπερματεγχύσεων
Σπερματέγχυση. (       <  50 ΗΓ ) -- -- 1 4.17 1 3.03

Π.Σ. (      <   50 ΗΓ ) -- 1 100.00 100.00
Σπερματέγχυση. (   50 - 70 ΗΓ ) 6 66.67 18 75.00 24 72.73

Π.Σ. (   50 - 70 ΗΓ ) 1 16.67 1 5.56 8.33
Σπερματέγχυση. (   70 - 90 ΗΓ ) 2 22.22 3 12.50 5 15.15

Π.Σ. (   70 - 90 ΗΓ ) 0 -- 2 66.67 40.00
Σπερματέγχυση. (   90 - 110 ΗΓ ) -- -- 1 4.17 1 3.03

Π.Σ. (  90 - 110 ΗΓ ) -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. ( 110 - 130 ΗΓ ) 1 11.11 1 4.17 2 6.06

Π.Σ. ( 110 - 130 ΗΓ ) 0 -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (    => 150 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. (      => 150 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (ηλικία      < 12 μήνες  ) -- --

Π.Σ.  (ηλικία      < 12 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία  12 - 14  μήνες  ) 2 25.00

Π.Σ. (ηλικία  12 - 14 μήνες  ) 1 50.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία  14 - 16  μήνες  ) 6 75.00

Π.Σ. (ηλικία  14 - 16 μήνες  ) 3 50.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία  16 - 18  μήνες  ) -- --

Π.Σ. (ηλικία  16 - 18 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία     => 18  μήνες ) -- --

Π.Σ. (ηλικία     => 18 μήνες ) --
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Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο Σύνολο %
Ρυθμοί κανονικής σπερματ. και σύλληψης
Πρώτες σπερματεγχύσεις  Π.Σ. 8 50.00 9 11.11 24 16.67 33 15.15 41 21.95
Δεύτερες σπερματεγχύσεις Π.Σ. 5 60.00 6 -- 12 25.00 18 16.67 23 26.09
Τρίτες σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 4 -- 4 50.00 8 25.00 12 33.33 16 25.00
Τέταρτες και πλέον σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 1 -- 22 22.73 28 17.86 50 20.00 51 19.61
Σύνολο σπερματεγχύσεων  Π.Σ. 18 38.89 41 19.51 72 19.44 113 19.47 131 22.14
Ταξινόμηση σπερματεγχύσεων
Κανονικές σπερματεγχύσεις 18 100.00 41 100.00 72 96.00 113 97.41 131 97.76
Σπερματεγχύσεις χωρίς συνέχεια -- -- -- -- 3 4.00 3 2.59 3 2.24
Σύνολο σπερματεγχύσεων 18 41 75 116 134
Διπλές σπερματεγχύσεις -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Σύνολο σπερματεγχύσεων (+διπλών) 18 41 75 116 134
Ανίχνευση οίστρου
Κατανομή κύκλων: 5-17 ημ. -- -- 1 3.70 6 13.95 7 10.00 7 9.59

18-25 ημ. 1 33.33 13 48.15 18 41.86 31 44.29 32 43.84
26-35 ημ. 1 33.33 2 7.41 5 11.63 7 10.00 8 10.96
36-60 ημ. 1 33.33 11 40.75 14 32.56 25 35.71 26 35.62

Μ.Ο. ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων 34 32 30 30 31
Απορρίψεις από τον σπερματεγχύτη -- -- -- -- --
Αρνητικά τέστ  εγκυμ. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Περίληψη και μέσοι όροι
Διάστημα μεταξύ τοκετών 456 456
Σύνολο επιβεβαιωμένων κυήσεων 7 41.18 8 20.51 14 22.58 22 21.78 29 24.58
Μ.Ο. ανοιχτών ημερών 15.34 296 158 206
Μ.Ο. ημερών έως την πρώτη επίβαση 14.36 70 65 66
Μ. Ο. χαμένων ημερών 23 223 86 134 108
Άνοιγμα πάνω από 150 ΗΓ 2 100.00 2 20.00 4 33.33
Μ.Ο.  σπερματεγχύσεων ανά αγελάδα 1.06 1.05 1.16 1.12 1.11
Μ.Ο. σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 1.43 5.38 3.43 4.14 3.48
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Στον πίνακα 9 παρατηρούμε ότι για το διάστημα από 1/10/2015 έως 31/10/2015

από τις 23 μοσχίδες σε καμία μοσχίδα δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση όταν

βρίσκονταν στην ηλικία των 12 μηνών, σε 4 στην ηλικία των 12-14 διενεργήθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 25% , σε 17 που βρίσκονταν

στην ηλικία των 14-16 μηνών συνέλαβαν 5 δηλ. ποσοστό 29,41%, σε 3 στην ηλικία

των 16-18 μηνών και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 33,33%, στην ηλικία άνω των 18 μηνών

δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση .

Επίσης  από τις 16 αγελάδες που βρίσκονταν στην πρώτη γαλακτική περίοδο δεν

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής ,σε 8 στο

διάστημα μεταξύ 50-70ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση και συνέλαβε 2 δηλ. ποσοστό 25%,  σε 7 στο διάστημα μεταξύ 70-90ης

ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβαν, στο διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση, στο διάστημα μεταξύ

110-130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση σε 1 και

δεν συνέλαβε,   στο διάστημα μεταξύ 130-150ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής, και την

>150η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση .

Τέλος, από τις 43 αγελάδες που βρίσκονταν στη δεύτερη γαλακτική περίοδο σε 2

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής και

συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 50%, σε  19 στο διάστημα μεταξύ της 50-70ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβαν 4  δηλ.

ποσοστό 21,05%,  σε  16 στο διάστημα μεταξύ 70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και

συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 6,25%, σε 2 στο διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβαν, σε 2 στο διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβαν, στο διάστημα μεταξύ 130 – 150ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και στο διάστημα > 150 ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση σε 1 ανά διάστημα και δεν συνέλαβαν.

Στο ίδιο διάστημα στην εκτροφή διενεργήθηκαν 40 σπερματεγχύσεις σε μοσχίδες.

Πιο αναλυτικά σε 24 μοσχίδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 9 εφαρμόσθηκαν 2

σπερματεγχύσεις, σε 4 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 3 εφαρμόσθηκαν 4

σπερματεγχύσεις.
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Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 1η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 53

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 16 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε

11 εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 6 εφαρμόσθηκαν 3 σπερματεγχύσεις και σε

20 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 109

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε  43 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε

23 εφαρμόσθηκαν  2  σπερματεγχύσεις, σε 10 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και

σε  33 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Ο μέσος όρος  ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων  στις μοσχίδες ήταν 34 ημέρες,

στις αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου ήταν 28 και στις αγελάδες 2ης γαλακτικής

περιόδου ήταν 27.

Το διάστημα μεταξύ τοκετών  στις αγελάδες που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική

περίοδο ήταν 443 ημέρες.

Από τις 40 μοσχίδες βρέθηκαν έγκυες οι 13 δηλ. ποσοστό 35,14%, ενώ 15 από τις

53 αγελάδες που βρίσκονταν στη 1η γαλακτική περίοδο βρέθηκαν έγκυες, ποσοστό

34,88%. Τέλος, 25 από τις 109 αγελάδες  που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική περίοδο

επιβεβαιώθηκε ότι ήταν έγκυες, ποσοστό 26,88%.

Στις μοσχίδες ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,08 ενώ ο

μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 1,85. Στις αγελάδες που βρίσκονταν

στην 1η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,23 ενώ

ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 3,93. Στις αγελάδες που

βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι

ήταν 1,17 ενώ ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 2,52.
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Πίνακας 9: Αποτελέσματα διαχείρισης της αναπαραγωγής για το διάστημα από 1/10/2015 έως 31/10/2015

Περίοδος: (01 /010/2015 – 31/010/2015)

Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%

Δεν υποβλήθηκε σε Σπερματέγχυση 4 50.00 1 12.50 9 33.33 10 28.57 14 32.56
Αποφασίσθηκε  να  μην  υποβληθεί σε
Σπερματέγχυση 3 0.35 8 3.79 4 1.13 12 2.12 15 1.06
Κατανομή πρώτων σπερματεγχύσεων
Σπερματέγχυση. (       <  50 ΗΓ ) -- -- 2 4.65 2 3.39

Π.Σ. (      <   50 ΗΓ ) -- 1 50.00 50.00
Σπερματέγχυση. (   50 - 70 ΗΓ ) 8 50.00 19 44.19 27 45.76

Π.Σ. (   50 - 70 ΗΓ ) 2 25.00 4 21.05 22.22
Σπερματέγχυση. (   70 - 90 ΗΓ ) 7 43.75 16 37.21 23 38.98

Π.Σ. (   70 - 90 ΗΓ ) 0 -- 1 6.25 4.35
Σπερματέγχυση. (   90 - 110 ΗΓ ) -- -- 2 4.65 2 3.39

Π.Σ. (  90 - 110 ΗΓ ) -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. ( 110 - 130 ΗΓ ) 1 6.25 2 4.65 3 5.08

Π.Σ. ( 110 - 130 ΗΓ ) 0 -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- 1 2.33 1 1.69

Π.Σ. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. ( => 150 ΗΓ ) -- -- 1 2.33 1 1.69

Π.Σ. (      => 150 ΗΓ ) -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. (ηλικία      < 12 μήνες  ) -- --

Π.Σ.  (ηλικία      < 12 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία  12 - 14  μήνες ) 4 16.67

Π.Σ. (ηλικία  12 - 14 μήνες  ) 1 25.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία  14 - 16  μήνες  ) 17 70.83

Π.Σ. (ηλικία  14 - 16 μήνες  ) 5 29.41
Σπερματέγχυση. (ηλικία  16 - 18  μήνες  ) 3 12.50

Π.Σ. (ηλικία  16 - 18 μήνες  ) 1 33.33
Σπερματέγχυση. (ηλικία     => 18  μήνες ) -- --

Π.Σ. (ηλικία     => 18 μήνες ) --
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Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%

Ρυθμοί κανονικής σπερματ. και σύλληψης
Πρώτες σπερματεγχύσεις  Π.Σ. 24 29.17 16 12.50 43 13.95 59 13.56 83 18.07
Δεύτερες σπερματεγχύσεις Π.Σ. 9 22.22 11 27.27 23 47.83 34 41.18 43 37.21
Τρίτες σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 4 75.00 6 50.00 10 40.00 16 43.75 20 50.00
Τέταρτες και πλέον σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 3 33.33 20 36.00 33 12.12 53 20.75 56 21.43
Σύνολο σπερματεγχύσεων  Π.Σ. 40 32.50 53 28.30 109 22.94 162 24.69 202 26.24
Ταξινόμηση σπερματεγχύσεων
Κανονικές σπερματεγχύσεις 40 100.00 53 100.00 109 99.09 162 99.39 202 99.51
Σπερματεγχύσεις χωρίς συνέχεια -- -- -- -- 1 0.91 1 0.61 1 0.49
Σύνολο σπερματεγχύσεων 40 53 110 163 203
Διπλές σπερματεγχύσεις 2 4.76 -- -- 4 3.51 4 2.40 6 2.87
Σύνολο σπερματεγχύσεων (+διπλών) 42 53 114 167 209
Ανίχνευση οίστρου
Κατανομή κύκλων: 5-17 ημ. 2 20.00 1 3.33 6 10.71 7 8.14 9 9.38

18-25 ημ. 3 30.00 20 66.67 29 51.79 49 56.98 52 54.17
26-35 ημ. -- -- 1 3.33 8 14.29 9 10.47 9 9.38
36-60 ημ. 5 50.00 8 26.67 13 23.21 21 24.42 26 27.08

Μ.Ο. ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων 34 28 27 27 28
Απορρίψεις από τον σπερματεγχύτη -- -- -- -- --
Αρνητικά τέστ  εγκυμ. 8 33.33 17 68.00 12 50.00 29 59.18 37 50.68
Περίληψη και μέσοι όροι
Διάστημα μεταξύ τοκετών 443 443
Σύνολο επιβεβαιωμένων κυήσεων 13 35.14 15 34.88 25 26.88 40 29.41 53 30.64
Μ.Ο. ανοιχτών ημερών 15.77 220 136 167
Μ.Ο. ημερών έως την πρώτη επίβαση 14.79 71 75 74
Μ. Ο. χαμένων ημερών 45 129 63 88 77
Άνοιγμα πάνω από 150 ΗΓ -- -- 3 11.11 3 8.57
Μ.Ο.  σπερματεγχύσεων ανά αγελάδα 1.08 1.23 1.17 1.19 1.17
Μ.Ο. σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 1.85 3.93 2.52 3.05 2.75
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Στον πίνακα 10 παρατηρούμε ότι για το διάστημα από 1/11/2015 έως 30/11/2015

από τις 24 μοσχίδες σε καμία μοσχίδα δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση όταν

βρίσκονταν στην ηλικία των 12 μηνών, σε 5 στην ηλικία των 12-14 διενεργήθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβαν 2 δηλ. ποσοστό 40% , σε 16 που βρίσκονταν

στην ηλικία των 14-16 μηνών συνέλαβαν 4 δηλ. ποσοστό 25%,  σε 2 στην ηλικία των

16-18 μηνών και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 50%, στην ηλικία άνω των 18 μηνών

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση σε 1 και συνέλαβε .

Επίσης  από τις 28 αγελάδες που βρίσκονταν στην πρώτη γαλακτική περίοδο

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής και

συνέλαβε το 1 δηλ. ποσοστό 25% ,σε 14 στο διάστημα μεταξύ 50-70ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβαν 2 δηλ.

ποσοστό 14,29%,  σε 6 στο διάστημα μεταξύ 70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και

συνέλαβε 1, σε 1 στο διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και

συνέλαβε δηλ. ποσοστό 100%, σε 2 στο διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 50%, σε 1  στο διάστημα μεταξύ

130-150ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβε δηλ. ποσοστό 100%, και την

>150η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση .

Τέλος, από τις 35 αγελάδες που βρίσκονταν στη δεύτερη γαλακτική περίοδο σε 5

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής και

συνέλαβε 1  δηλ. ποσοστό 20%, σε  14 στο διάστημα μεταξύ της 50-70ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβαν 2  δηλ.

ποσοστό 14,29%,  σε  4 στο διάστημα μεταξύ 70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και

συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 25%, σε 8 στο διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 12,5%, σε 1 στο διάστημα μεταξύ

110-130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβε, σε 2 στο διάστημα μεταξύ 130

– 150ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβαν, σε 1 στο διάστημα > 150 ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβε.

Στο ίδιο διάστημα στην εκτροφή διενεργήθηκαν 62σπερματεγχύσεις σε μοσχίδες.

Πιο αναλυτικά σε 24 μοσχίδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 20 εφαρμόσθηκαν

2 σπερματεγχύσεις, σε 8 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 10 εφαρμόσθηκαν 4

σπερματεγχύσεις.
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Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 1η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 67

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 28 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε

15 εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 7 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε

17 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 103

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 35 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε

31 εφαρμόσθηκαν  2  σπερματεγχύσεις, σε 15 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και

σε 22 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Ο μέσος όρος  ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων  στις μοσχίδες ήταν 26 ημέρες,

στις αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου ήταν 27 και στις αγελάδες 2ης γαλακτικής

περιόδου ήταν 29.

Το διάστημα μεταξύ τοκετών  στις αγελάδες που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική

περίοδο ήταν 458 ημέρες.

Από τις 62 μοσχίδες βρέθηκαν έγκυες οι 15 δηλ. ποσοστό 29,41%, ενώ 12 από

τις 67 αγελάδες που βρίσκονταν στη 1η γαλακτική περίοδο βρέθηκαν έγκυες, ποσοστό

20,34%. Τέλος, 21 από τις 103 αγελάδες  που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική περίοδο

επιβεβαιώθηκε ότι ήταν έγκυες, ποσοστό 21,65%.

Στις μοσχίδες ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,22 ενώ ο

μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 2,27. Στις αγελάδες που βρίσκονταν

στην 1η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,14 ενώ

ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 2,50. Στις αγελάδες που

βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι

ήταν 1,06 ενώ ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 3,19.
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Πίνακας 10: Αποτελέσματα διαχείρισης της αναπαραγωγής για το διάστημα από 1/11/2015 έως 30/11/2015

Περίοδος: (01 /11/2015 – 30/11/2015)

Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%

Δεν υποβλήθηκε σε Σπερματέγχυση 5 14.71 -- -- 1 3.03 1 2.33 6 7.79
Αποφασίσθηκε  να  μην  υποβληθεί σε
Σπερματέγχυση -- -- 7 3.83 12 3.46 19 3.58 19 1.40
Κατανομή πρώτων σπερματεγχύσεων
Σπερματέγχυση. (       <  50 ΗΓ ) 4 14.29 5 14.29 9 14.29

Π.Σ. (      <   50 ΗΓ ) 1 25.00 1 20.00 22.22
Σπερματέγχυση. (   50 - 70 ΗΓ ) 14 50.00 14 40.00 28 44.44

Π.Σ. (   50 - 70 ΗΓ ) 2 14.29 2 14.29 14.29
Σπερματέγχυση. (   70 - 90 ΗΓ ) 6 21.43 4 11.43 10 15.87

Π.Σ. (   70 - 90 ΗΓ ) 1 16.67 1 25.00 20.00
Σπερματέγχυση. (   90 - 110 ΗΓ ) 1 3.57 8 22.86 9 14.29

Π.Σ. (  90 - 110 ΗΓ ) 1 100.00 1 12.50 22.22
Σπερματέγχυση. ( 110 - 130 ΗΓ ) 2 7.14 1 2.86 3 4.76

Π.Σ. ( 110 - 130 ΗΓ ) 1 50.00 0 -- 33.33
Σπερματέγχυση. ( 130 - 150 ΗΓ ) 1 3.57 2 5.71 3 4.76

Π.Σ. ( 130 - 150 ΗΓ ) 1 100.00 0 -- 33.33
Σπερματέγχυση. (    => 150 ΗΓ ) -- -- 1 2.86 1 1.59

Π.Σ. (      => 150 ΗΓ ) -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. (ηλικία      < 12 μήνες  ) -- --

Π.Σ.  (ηλικία      < 12 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία  12 - 14  μήνες  ) 5 20.83

Π.Σ. (ηλικία  12 - 14 μήνες  ) 2 40.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία  14 - 16  μήνες  ) 16 66.67

Π.Σ. (ηλικία  14 - 16 μήνες  ) 4 25.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία  16 - 18  μήνες  ) 2 8.33

Π.Σ. (ηλικία  16 - 18 μήνες  ) 1 50.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία     => 18  μήνες ) 1 4.17

Π.Σ. (ηλικία     => 18 μήνες ) 0 --
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Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%
Ρυθμοί κανονικής σπερματ. και σύλληψης
Πρώτες σπερματεγχύσεις  Π.Σ. 24 29.17 28 25.00 35 14.29 63 19.05 87 21.84
Δεύτερες σπερματεγχύσεις Π.Σ. 20 20.00 15 6.67 31 22.58 46 17.39 66 18.18
Τρίτες σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 8 12.50 7 14.29 15 26.67 22 22.73 30 20.00
Τέταρτες και πλέον σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 10 30.00 17 17.65 22 22.73 39 20.51 49 22.45
Σύνολο σπερματεγχύσεων  Π.Σ. 62 24.19 67 17.91 103 20.39 170 19.41 232 20.69
Ταξινόμηση σπερματεγχύσεων
Κανονικές σπερματεγχύσεις 62 98.41 67 98.53 103 99.04 170 98.84 232 98.72
Σπερματεγχύσεις χωρίς συνέχεια 1 1.59 1 1.47 1 0.96 2 1.16 3 1.28
Σύνολο σπερματεγχύσεων 63 68 104 172 235
Διπλές σπερματεγχύσεις 3 4.55 1 1.45 2 1.89 3 1.71 6 2.49
Σύνολο σπερματεγχύσεων (+διπλών) 66 69 106 175 241
Ανίχνευση οίστρου
Κατανομή κύκλων: 5-17 ημ. 7 21.88 3 9.38 3 4.76 6 6.32 13 10.24

18-25 ημ. 13 40.63 18 56.25 31 49.21 49 51.58 62 48.82
26-35 ημ. 1 3.13 1 3.13 11 17.46 12 12.63 13 10.24
36-60 ημ. 11 34.38 10 31.25 18 28.57 28 29.47 39 30.71

Μ.Ο. ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων 26 27 29 28 28
Απορρίψεις από τον σπερματεγχύτη -- -- -- -- --
Αρνητικά τέστ  εγκυμ. 6 35.29 7 41.18 17 48.57 24 46.15 30 43.48
Περίληψη και μέσοι όροι
Διάστημα μεταξύ τοκετών 458 458
Σύνολο επιβεβαιωμένων κυήσεων 15 29.41 12 20.34 21 21.65 33 21.15 48 23.19
Μ.Ο. ανοιχτών ημερών 17.15 142 152 149
Μ.Ο. ημερών έως την πρώτη επίβαση 14.98 70 78 74
Μ. Ο. χαμένων ημερών 53 65 80 75 68
Άνοιγμα πάνω από 150 ΗΓ 2 20.00 3 9.09 5 11.63
Μ.Ο.  σπερματεγχύσεων ανά αγελάδα 1.22 1.14 1.06 1.09 1.12
Μ.Ο. σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 2.27 2.50 3.19 2.94 2.73
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Στον πίνακα 11 παρατηρούμε ότι για το διάστημα από 1/12/2015 έως

31/12/2015 από τις 5 μοσχίδες σε καμία μοσχίδα δεν διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση όταν βρίσκονταν στην ηλικία των 12 μηνών, σε 3 στην ηλικία των

12-14 διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και  δεν συνέλαβαν, σε 1 που

βρίσκονταν στην ηλικία των 14-16 μηνών συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 100%, στην

ηλικία των 16-18 μηνών δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση , στην ηλικία άνω

των 18 μηνών  διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση σε 1 και δεν συνέλαβε .

Επίσης  από τις 3 αγελάδες που βρίσκονταν στην πρώτη γαλακτική περίοδο

δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής ,σε

2 στο διάστημα μεταξύ 50-70ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 50%,  σε 1 στο διάστημα μεταξύ 70-

90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβε , στο διάστημα μεταξύ 90-110ης

ημέρας γαλακτοπαραγωγής, στο διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής στο διάστημα μεταξύ 130-150ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής, και

την >150η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση .

Τέλος, από τις 35 αγελάδες που βρίσκονταν στη δεύτερη γαλακτική περίοδο σε

2 διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής και

δεν συνέλαβαν, σε  17 στο διάστημα μεταξύ της 50-70ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβαν 5 δηλ. ποσοστό 29,41%,  σε  4

στο διάστημα μεταξύ 70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβαν, σε 4

στο διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβε, στο

διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση, σε 1 στο διάστημα μεταξύ 130 – 150ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και

δεν συνέλαβε, στο διάστημα > 150 ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση.

Στο ίδιο διάστημα στην εκτροφή διενεργήθηκαν 41 σπερματεγχύσεις σε

μοσχίδες. Πιο αναλυτικά σε 5 μοσχίδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 16

εφαρμόσθηκαν 2 σπερματεγχύσεις, σε 12 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 8

εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.
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Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 1η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 48

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 3 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε

13 εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 13 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και

σε 19 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 91

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 28 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση,

σε 24 εφαρμόσθηκαν  2  σπερματεγχύσεις, σε  14 εφαρμόσθηκαν 3

σπερματεγχύσεις και σε 25 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Ο μέσος όρος  ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων  στις μοσχίδες ήταν 32

ημέρες, στις αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου ήταν 27 και στις αγελάδες 2ης

γαλακτικής περιόδου ήταν 30.

Το διάστημα μεταξύ τοκετών  στις αγελάδες που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική

περίοδο ήταν 437 ημέρες.

Από τις 41 μοσχίδες βρέθηκαν έγκυες οι 14 δηλ. ποσοστό 42,42%, ενώ 15 από

τις 48 αγελάδες που βρίσκονταν στη 1η γαλακτική περίοδο βρέθηκαν έγκυες,

ποσοστό 36,59%. Τέλος 23 από τις 91 αγελάδες  που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική

περίοδο επιβεβαιώθηκε ότι ήταν έγκυες, ποσοστό 27,06%.

Στις μοσχίδες ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,24 ενώ ο

μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 3,21. Στις αγελάδες που βρίσκονταν

στην 1η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,17

ενώ ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 3,13. Στις αγελάδες που

βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι

ήταν 1,07 ενώ ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 4,35.
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Πίνακας 11: Αποτελέσματα διαχείρισης της αναπαραγωγής για το διάστημα από 1/12/2015 έως 31/12/2015

Περίοδος: (01 /12/2015 – 31/12/2015)

Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%

Δεν υποβλήθηκε σε Σπερματέγχυση 2 11.76 1 5.00 2 6.06 3 5.66 5 7.14
Αποφασίσθηκε  να  μην  υποβληθεί σε
Σπερματέγχυση 4 0.48 4 2.07 3 0.85 7 1.28 11 0.79
Κατανομή πρώτων σπερματεγχύσεων
Σπερματέγχυση. (       <  50 ΗΓ ) -- -- 2 7.14 2 6.45

Π.Σ. (      <   50 ΗΓ ) -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. (   50 - 70 ΗΓ ) 2 66.67 17 60.71 19 61.29

Π.Σ. (   50 - 70 ΗΓ ) 1 50.00 5 29.41 31.58
Σπερματέγχυση. (   70 - 90 ΗΓ ) 1 33.33 4 14.29 5 16.13

Π.Σ. (   70 - 90 ΗΓ ) 0 -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. (   90 - 110 ΗΓ ) -- -- 4 14.29 4 12.90

Π.Σ. (  90 - 110 ΗΓ ) -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. ( 110 - 130 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. ( 110 - 130 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- 1 3.57 1 3.23

Π.Σ. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. (    => 150 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. (      => 150 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (ηλικία      < 12 μήνες  ) -- --

Π.Σ.  (ηλικία      < 12 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία  12 - 14  μήνες  ) 3 60.00

Π.Σ. (ηλικία  12 - 14 μήνες  ) 0 --
Σπερματέγχυση. (ηλικία  14 - 16  μήνες  ) 1 20.00

Π.Σ. (ηλικία  14 - 16 μήνες  ) 1 100.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία  16 - 18  μήνες  ) -- --

Π.Σ. (ηλικία  16 - 18 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία     => 18  μήνες ) 1 20.00

Π.Σ. (ηλικία     => 18 μήνες ) 0 --
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Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%
Ρυθμοί κανονικής σπερματ. και σύλληψης
Πρώτες σπερματεγχύσεις  Π.Σ. 5 20.00 3 33.33 28 17.86 31 19.35 36 19.44
Δεύτερες σπερματεγχύσεις Π.Σ. 16 25.00 13 46.15 24 20.83 37 29.73 53 28.30
Τρίτες σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 12 41.67 13 30.77 14 7.14 27 18.52 39 25.64
Τέταρτες και πλέον σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 8 50.00 19 21.05 25 48.00 44 36.36 52 38.46
Σύνολο σπερματεγχύσεων  Π.Σ. 41 34.15 48 31.25 91 25.27 139 27.34 180 28.89
Ταξινόμηση σπερματεγχύσεων
Κανονικές σπερματεγχύσεις 41 97.62 48 100.00 91 94.79 139 96.53 180 96.77
Σπερματεγχύσεις χωρίς συνέχεια 1 2.38 -- -- 5 5.21 5 3.47 6 3.23
Σύνολο σπερματεγχύσεων 42 48 96 144 186
Διπλές σπερματεγχύσεις 2 4.55 1 2.04 -- -- 1 0.69 3 1.59
Σύνολο σπερματεγχύσεων (+διπλών) 44 49 96 145 189
Ανίχνευση οίστρου
Κατανομή κύκλων: 5-17 ημ. 4 11.11 4 9.30 4 6.78 8 7.84 12 8.70

18-25 ημ. 15 41.67 24 55.81 24 40.68 48 47.08 63 45.65
26-35 ημ. -- -- 6 13.95 13 22.03 19 18.63 19 13.77
36-60 ημ. 17 47.22 9 20.93 18 30.51 27 26.47 44 31.88

Μ.Ο. ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων 32 27 30 29 29
Απορρίψεις από τον σπερματεγχύτη -- -- -- -- --
Αρνητικά τέστ  εγκυμ. 12 48.00 9 42.86 12 35.29 21 38.18 33 41.25
Περίληψη και μέσοι όροι
Διάστημα μεταξύ τοκετών 437 437
Σύνολο επιβεβαιωμένων κυήσεων 14 42.42 15 36.59 23 27.06 38 30.16 52 32.70
Μ.Ο. ανοιχτών ημερών 18.23 142 198 176
Μ.Ο. ημερών έως την πρώτη επίβαση 14.85 69 68 68
Μ. Ο. χαμένων ημερών 94 74 127 106 103
Άνοιγμα πάνω από 150 ΗΓ 7 36.00 4 12.12 11 20.75
Μ.Ο.  σπερματεγχύσεων ανά αγελάδα 1.24 1.17 1.07 1.10 1.13
Μ.Ο. σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 3.21 3.13 4.35 3.87 3.69
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Στον πίνακα 12 παρατηρούμε ότι για το διάστημα από 1/01/2016 έως 31/01/2016

από τις 14 μοσχίδες σε καμία μοσχίδα δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση όταν

βρίσκονταν στην ηλικία των 12 μηνών, σε 4 στην ηλικία των 12-14 διενεργήθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 25%, σε 10 που βρίσκονταν στην

ηλικία των 14-16 μηνών συνέλαβε 4 δηλ. ποσοστό 40%,   στην ηλικία των 16-18 μηνών

και στην ηλικία άνω των 18 μηνών δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση .

Επίσης  από τις 5 αγελάδες που βρίσκονταν στην πρώτη γαλακτική περίοδο δεν

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής ,σε 2 στο

διάστημα μεταξύ 50-70ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση και  συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 50%, στο διάστημα μεταξύ 70-90ης

ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση , στο διάστημα

μεταξύ 90-110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση σε

3 και συνέλαβαν 2 δηλ. ποσοστό 66,67% , στο διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής στο διάστημα μεταξύ 130-150ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής, και

την >150η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση .

Τέλος, από τις 26 αγελάδες που βρίσκονταν στη δεύτερη γαλακτική περίοδο σε 3

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής και

συνέλαβαν 2 δηλ. ποσοστό 66,67%, σε  6 στο διάστημα μεταξύ της 50-70ης ημέρας και

συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 16,67%,  σε 10 στο διάστημα μεταξύ 70-90ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβαν 2 δηλ. ποσοστό 20%, σε 6 στο διάστημα μεταξύ 90-

110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβαν 3, σε 1 στο διάστημα μεταξύ 110-

130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβε , στο διάστημα μεταξύ 130 – 150ης

ημέρας γαλακτοπαραγωγής και στο διάστημα > 150 ημέρας γαλακτοπαραγωγής  δεν

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση.

Στο ίδιο διάστημα στην εκτροφή διενεργήθηκαν 37 σπερματεγχύσεις σε μοσχίδες.

Πιο αναλυτικά σε 14 μοσχίδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 5 εφαρμόσθηκαν 2

σπερματεγχύσεις, σε 6 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 12 εφαρμόσθηκαν 4

σπερματεγχύσεις.
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Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 1η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 36

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 5 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 7

εφαρμόσθηκαν 2  σπερματεγχύσεις, σε 6 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 18

εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 103

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 26 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε

30 εφαρμόσθηκαν  2  σπερματεγχύσεις, σε  17 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και

σε 30 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Ο μέσος όρος  ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων  στις μοσχίδες ήταν 34 ημέρες,

στις αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου ήταν 31 και στις αγελάδες 2ης γαλακτικής

περιόδου ήταν 33.

Το διάστημα μεταξύ τοκετών  στις αγελάδες που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική

περίοδο ήταν 459 ημέρες.

Από τις 37 μοσχίδες βρέθηκαν έγκυες οι 11 δηλ. ποσοστό 34,38%, ενώ 9 από τις

36 αγελάδες που βρίσκονταν στη 1η γαλακτική περίοδο βρέθηκαν έγκυες, ποσοστό

28,13%. Τέλος  28 από τις 103 αγελάδες  που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική περίοδο

επιβεβαιώθηκε ότι ήταν έγκυες, ποσοστό 30,11%.

Στις μοσχίδες ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,16 ενώ ο

μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 2,82. Στις αγελάδες που βρίσκονταν

στην 1η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,13 ενώ

ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 3,89. Στις αγελάδες που

βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι

ήταν 1,11 ενώ ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 3,04.
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Πίνακας 12: Αποτελέσματα διαχείρισης της αναπαραγωγής για το διάστημα από 1/01/2016 έως 31/01/2016

Περίοδος: (01 /01/2016 – 31/01/2016)

Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%

Δεν υποβλήθηκε σε Σπερματέγχυση 1 9.09 -- -- 1 3.57 1 2.17 2 3.51
Αποφασίσθηκε  να  μην  υποβληθεί σε
Σπερματέγχυση 3 0.37 2 1.07 2 0.55 4 0.73 7 0.51
Κατανομή πρώτων σπερματεγχύσεων
Σπερματέγχυση. ( <  50 ΗΓ ) -- -- 3 11.54 3 9.68

Π.Σ. (      <   50 ΗΓ ) -- 2 66.67 66.67
Σπερματέγχυση. (   50 - 70 ΗΓ ) 2 40.00 6 23.08 8 25.81

Π.Σ. (   50 - 70 ΗΓ ) 1 50.00 1 16.67 25.00
Σπερματέγχυση. (   70 - 90 ΗΓ ) -- -- 10 38.46 10 32.26

Π.Σ. (   70 - 90 ΗΓ ) -- 2 20.00 20.00
Σπερματέγχυση. (   90 - 110 ΗΓ ) 3 60.00 6 23.08 9 29.03

Π.Σ. (  90 - 110 ΗΓ ) 2 66.67 3 50.00 55.56
Σπερματέγχυση. ( 110 - 130 ΗΓ ) -- -- 1 3.85 1 3.23

Π.Σ. ( 110 - 130 ΗΓ ) -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (    => 150 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. ( => 150 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (ηλικία      < 12 μήνες  ) -- --

Π.Σ.  (ηλικία      < 12 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία  12 - 14  μήνες  ) 4 28.57

Π.Σ. (ηλικία  12 - 14 μήνες  ) 1 25.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία  14 - 16  μήνες  ) 10 71.43

Π.Σ. (ηλικία  14 - 16 μήνες  ) 4 40.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία  16 - 18  μήνες  ) -- --

Π.Σ. (ηλικία  16 - 18 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία     => 18  μήνες ) -- --

Π.Σ. (ηλικία     => 18 μήνες ) --
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Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%
Ρυθμοί κανονικής σπερματ. και σύλληψης
Πρώτες σπερματεγχύσεις  Π.Σ. 14 35.71 5 60.00 26 30.77 31 35.48 45 35.56
Δεύτερες σπερματεγχύσεις Π.Σ. 5 20.00 7 14.29 30 23.33 37 21.62 42 21.43
Τρίτες σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 6 16.67 6 -- 17 35.29 23 26.09 29 24.14
Τέταρτες και πλέον σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 12 33.33 18 27.78 30 23.33 48 25.00 60 26.67
Σύνολο σπερματεγχύσεων  Π.Σ. 37 29.73 36 25.00 103 27.18 139 26.62 176 27.27
Ταξινόμηση σπερματεγχύσεων
Κανονικές σπερματεγχύσεις 37 97.37 36 100.00 103 99.04 139 99.29 176 98.88
Σπερματεγχύσεις χωρίς συνέχεια 1 2.63 -- -- 1 0.96 1 0.71 2 1.12
Σύνολο σπερματεγχύσεων 38 36 104 140 178
Διπλές σπερματεγχύσεις 2 5.00 -- -- 4 3.70 4 2.78 6 3.26
Σύνολο σπερματεγχύσεων (+διπλών) 40 36 108 144 184
Ανίχνευση οίστρου
Κατανομή κύκλων: 5-17 ημ. 2 11.11 1 3.70 2 3.03 3 3.23 5 4.50

18-25 ημ. 6 33.33 9 33.33 24 36.36 33 35.48 39 35.14
26-35 ημ. 2 11.11 7 25.93 12 18.18 19 20.43 21 18.92
36-60 ημ. 8 44.44 10 37.04 28 42.42 38 40.86 46 41.44

Μ.Ο. ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων 34 31 33 32 33
Απορρίψεις από τον σπερματεγχύτη -- -- -- -- --
Αρνητικά τέστ  εγκυμ. 7 30.43 8 27.59 32 52.46 40 44.44 47 41.59
Περίληψη και μέσοι όροι
Διάστημα μεταξύ τοκετών 459 459
Σύνολο επιβεβαιωμένων κυήσεων 11 34.38 9 28.13 28 30.11 37 29.60 48 30.57
Μ.Ο. ανοιχτών ημερών 16.10 211 140 157
Μ.Ο. ημερών έως την πρώτη επίβαση 14.07 85 77 79
Μ. Ο. χαμένων ημερών 51 124 67 81 74
Άνοιγμα πάνω από 150 ΗΓ 3 16.67 15 53.57 18 39.13
Μ.Ο.  σπερματεγχύσεων ανά αγελάδα 1.16 1.13 1.11 1.11 1.12
Μ.Ο. σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 2.82 3.89 3.04 3.24 3.15
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Στον πίνακα 13 παρατηρούμε ότι για το διάστημα από 1/02/2016 έως 29/02/2016

από τις 51 μοσχίδες σε 1 μοσχίδα όταν βρίσκονταν στην ηλικία των 12 μηνών

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβε δηλ. ποσοστό 100, σε 37 στην

ηλικία των 12-14 διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση και συνέλαβαν 14 δηλ.

ποσοστό 37,84%, σε 13 που βρίσκονταν στην ηλικία των 14-16 μηνών συνέλαβε 1 δηλ.

ποσοστό 7,69%,   στην ηλικία των 16-18 μηνών και στην ηλικία άνω των 18 μηνών δεν

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση .

Επίσης  από τις 19 αγελάδες που βρίσκονταν στην πρώτη γαλακτική περίοδο

δεν διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής ,σε

12 στο διάστημα μεταξύ 50-70ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση και  συνέλαβαν 4 δηλ. ποσοστό 33,33%, σε 2 στο διάστημα μεταξύ 70-

90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 50% , στο διάστημα

μεταξύ 90-110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση σε

3 και δεν συνέλαβαν , σε 2 στο διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και δεν συνέλαβαν στο διάστημα μεταξύ 130-150ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής, και την >150η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση .

Τέλος, από τις 25 αγελάδες που βρίσκονταν στη δεύτερη γαλακτική περίοδο δεν

διενεργήθηκε τεχνητή σπερματέγχυση την 50η ημέρα της γαλακτοπαραγωγής σε  13

στο διάστημα μεταξύ της 50-70ης ημέρας  και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό 7,69%,  σε  10

στο διάστημα μεταξύ 70-90ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και συνέλαβε 1 δηλ. ποσοστό

10%, σε 1 στο διάστημα μεταξύ 90-110ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και δεν

συνέλαβε, στο διάστημα μεταξύ 110-130ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής και στο

διάστημα μεταξύ 130 – 150ης ημέρας γαλακτοπαραγωγής δεν διενεργήθηκε τεχνητή

σπερματέγχυση, σε 1 στο διάστημα > 150 ημέρας γαλακτοπαραγωγής  και δεν

συνέλαβε.

Στο ίδιο διάστημα στην εκτροφή διενεργήθηκαν 91σπερματεγχύσεις σε μοσχίδες.

Πιο αναλυτικά σε 51 μοσχίδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε 12 εφαρμόσθηκαν

2 σπερματεγχύσεις, σε 14 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε 14 εφαρμόσθηκαν

4  σπερματεγχύσεις.
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Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 1η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 51

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 19 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε

3 εφαρμόσθηκαν  2  σπερματεγχύσεις, σε 8 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και σε

21 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Σε αγελάδες που βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο διενεργήθηκαν 102

σπερματεγχύσεις εκ των οποίων σε 25 αγελάδες διενεργήθηκε μια Σπερματέγχυση, σε

19 εφαρμόσθηκαν  2  σπερματεγχύσεις, σε  24 εφαρμόσθηκαν 3  σπερματεγχύσεις και

σε 34 εφαρμόσθηκαν 4  σπερματεγχύσεις.

Ο μέσος όρος  ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων  στις μοσχίδες ήταν 27 ημέρες,

στις αγελάδες 1ης γαλακτικής περιόδου ήταν 27 και στις αγελάδες 2ης γαλακτικής

περιόδου ήταν 25.

Το διάστημα μεταξύ τοκετών  στις αγελάδες που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική

περίοδο ήταν 432 ημέρες.

Από τις 91 μοσχίδες βρέθηκαν έγκυες οι 36 δηλ. ποσοστό 43,37%, ενώ 17 από

τις 51 αγελάδες που βρίσκονταν στη 1η γαλακτική περίοδο βρέθηκαν έγκυες, ποσοστό

35,42%. Τέλος  23 από τις 102 αγελάδες  που βρίσκονταν στη 2η γαλακτική περίοδο

επιβεβαιώθηκε ότι ήταν έγκυες, ποσοστό 25,56%.

Στις μοσχίδες ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,10 ενώ ο

μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 2,47. Στις αγελάδες που βρίσκονταν

στην 1η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι ήταν 1,06 ενώ

ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 3,29. Στις αγελάδες που

βρίσκονταν στην 2η γαλακτική περίοδο ο μέσος όρος  σπερματεγχύσεων βρέθηκε ότι

ήταν 1,13 ενώ ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη ήταν 3,78.
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Πίνακας 13: Αποτελέσματα διαχείρισης της αναπαραγωγής για το διάστημα από 1/02/2016 έως 29/02/2016

Περίοδος: (01 /02/2016 – 29/02/2016)

Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%

Δεν υποβλήθηκε σε Σπερματέγχυση 5 29.41 -- -- -- -- -- -- 5 8.20
Αποφασίσθηκε  να  μην  υποβληθεί σε
Σπερματέγχυση 2 0.25 5 2.75 9 2.59 14 2.65 16 1.21
Κατανομή πρώτων σπερματεγχύσεων
Σπερματέγχυση. (       <  50 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. (      <   50 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (   50 - 70 ΗΓ ) 12 63.16 13 52.00 25 56.82

Π.Σ. (   50 - 70 ΗΓ ) 4 33.33 1 7.69 20.00
Σπερματέγχυση. (   70 - 90 ΗΓ ) 2 10.53 10 40.00 12 27.27

Π.Σ. (   70 - 90 ΗΓ ) 1 50.00 1 10.00 16.67
Σπερματέγχυση. (   90 - 110 ΗΓ ) 3 15.79 1 4.00 4 9.09

Π.Σ. (  90 - 110 ΗΓ ) 0 -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. ( 110 - 130 ΗΓ ) 2 10.53 -- -- 2 4.55

Π.Σ. ( 110 - 130 ΗΓ ) 0 -- -- --
Σπερματέγχυση. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- -- -- -- --

Π.Σ. ( 130 - 150 ΗΓ ) -- -- --
Σπερματέγχυση. (    => 150 ΗΓ ) -- -- 1 4.00 1 2.27

Π.Σ. (      => 150 ΗΓ ) -- 0 -- --
Σπερματέγχυση. (ηλικία      < 12 μήνες  ) 1 1.96

Π.Σ.  (ηλικία      < 12 μήνες  ) 1 100.00
Σπερματέγχυση. (ηλικία  12 - 14  μήνες  ) 37 72.55

Π.Σ. (ηλικία  12 - 14 μήνες  ) 14 37.84
Σπερματέγχυση. (ηλικία  14 - 16  μήνες  ) 13 25.49

Π.Σ. (ηλικία  14 - 16 μήνες  ) 1 7.69
Σπερματέγχυση. (ηλικία  16 - 18  μήνες  ) -- --

Π.Σ. (ηλικία  16 - 18 μήνες  ) --
Σπερματέγχυση. (ηλικία     => 18  μήνες ) -- --

Π.Σ. (ηλικία     => 18 μήνες ) --
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Μοσχίδα
Μοσχίδα

%
Πρώτη
γαλακτ.

Πρώτη
γαλακτ. % 2+γαλακτ.

2+γαλακτ.
%

Όλες οι
αγελάδες

Όλες οι
αγελάδες

% Σύνολο
Σύνολο

%
Ρυθμοί κανονικής σπερματ. και σύλληψης
Πρώτες σπερματεγχύσεις Π.Σ. 51 31.37 19 26.32 25 8.00 44 15.91 95 24.21
Δεύτερες σπερματεγχύσεις Π.Σ. 12 41.67 3 -- 19 15.79 22 13.64 34 23.53
Τρίτες σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 14 42.86 8 87.50 24 37.50 32 50.00 46 47.83
Τέταρτες και πλέον σπερματεγχύσεις    Π.Σ. 14 64.29 21 23.81 34 26.47 55 25.45 69 33.33
Σύνολο σπερματεγχύσεων  Π.Σ. 91 39.56 51 33.33 102 22.55 153 26.14 244 31.15
Ταξινόμηση σπερματεγχύσεων
Κανονικές σπερματεγχύσεις 91 100.00 51 100.00 102 97.14 153 98.08 244 98.79
Σπερματεγχύσεις χωρίς συνέχεια -- -- -- -- 3 2.86 3 1.92 3 1.21
Σύνολο σπερματεγχύσεων 91 51 105 156 247
Διπλές σπερματεγχύσεις 3 3.19 2 3.77 -- -- 2 1.27 5 1.98
Σύνολο σπερματεγχύσεων (+διπλών) 94 53 105 158 252
Ανίχνευση οίστρου
Κατανομή κύκλων: 5-17 ημ. 10 27.78 2 8.00 14 20.90 16 17.39 26 20.31

18-25 ημ. 12 33.33 13 52.00 31 46.27 44 47.83 56 43.75
26-35 ημ. 2 5.56 2 8.00 5 7.46 7 7.61 9 7.03
36-60 ημ. 12 33.33 8 32.00 17 25.37 25 27.17 37 28.91

Μ.Ο. ημερών μεταξύ σπερματεγχύσεων 27 27 25 26 26
Απορρίψεις από τον σπερματεγχύτη -- -- -- -- --
Αρνητικά τέστ  εγκυμ. 2 13.33 5 27.78 12 36.36 17 33.33 19 28.79
Περίληψη και μέσοι όροι
Διάστημα μεταξύ τοκετών 432 432
Σύνολο επιβεβαιωμένων κυήσεων 36 43.37 17 35.42 23 25.56 40 28.99 76 34.39
Μ.Ο. ανοιχτών ημερών 15.57 152 179 168
Μ.Ο. ημερών έως την πρώτη επίβαση 13.44 72 72 72
Μ. Ο. χαμένων ημερών 51 85 102 95 74
Άνοιγμα πάνω από 150 ΗΓ 4 33.33 4 12.50 8 18.18
Μ.Ο.  σπερματεγχύσεων ανά αγελάδα 1.10 1.06 1.13 1.11 1.10
Μ.Ο. σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη 2.47 3.29 3.78 3.58 3.05
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Στον πίνακα 14 καταγράφεται ο ρυθμός κυοφορίας για το διάστημα από 16-
02-2015 έως 29/02/2016.

Πιο αναλυτικά για το διάστημα από 16/02/2015-08/03/2015 και με βάση το
ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής παρατηρούμε ότι 181 αγελάδες ήταν υποψήφιες
για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως επιβεβαιώθηκε
ο οίστρος σε 76 αγελάδες ποσοστό 42% στις οποίες και εφαρμόσθηκε τεχνητή
σπερματέγχυση. Από τις 76 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 16, ποσοστό 9%. Από
αυτές μια αγελάδα απέβαλε.

Το διάστημα από 09/03/2015-29/03/2015 παρατηρούμε ότι 191 αγελάδες ήταν
υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως
επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 121 αγελάδες ποσοστό 63%  στις οποίες και
εφαρμόσθηκε τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 121 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 35,
ποσοστό 18%.

Για το διάστημα από 30/03/2015-19/04/2015 παρατηρούμε ότι 180 αγελάδες
ήταν υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως
επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 101 αγελάδες ποσοστό 56%  στις οποίες και
εφαρμόσθηκε τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 101 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 27,
ποσοστό 17%. Από αυτές τρεις αγελάδες απέβαλαν.

Για το διάστημα από 20/04/2015-10/05/2015 παρατηρούμε ότι 166 αγελάδες
ήταν υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως
επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 84 αγελάδες ποσοστό 51%  στις οποίες και εφαρμόσθηκε
τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 84 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 22, ποσοστό 13%.
Από αυτές μια αγελάδα απέβαλε.

Για το διάστημα από 11/05/2015-31/05/2015 παρατηρούμε ότι 151 αγελάδες
ήταν υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως
επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 84 αγελάδες ποσοστό 56%  στις οποίες και εφαρμόσθηκε
τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 84 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 12, ποσοστό 8%.
Από αυτές τρεις αγελάδες απέβαλαν.

Για το διάστημα από 01/06/2015-21/06/2015 παρατηρούμε ότι 140 αγελάδες
ήταν υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως
επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 88 αγελάδες ποσοστό 63% στις οποίες και εφαρμόσθηκε
τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 88 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 11, ποσοστό 8%.
Από αυτές μια αγελάδα απέβαλε.

Για το διάστημα από 22/06/2015-12/07/2015 παρατηρούμε ότι 134 αγελάδες
ήταν υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως
επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 64 αγελάδες ποσοστό 48%  στις οποίες και εφαρμόσθηκε
τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 64 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 14, ποσοστό 10%.
Από αυτές μια αγελάδα απέβαλε.
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Για το διάστημα από 13/07/2015-02/08/2015 παρατηρούμε ότι 136 αγελάδες

ήταν υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως

επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 71 αγελάδες ποσοστό 52%  στις οποίες και εφαρμόσθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 64 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 12, ποσοστό 9%.

Από αυτές δυο αγελάδες απέβαλαν.

Για το διάστημα από 03/08/2015-23/08/2015 παρατηρούμε ότι 141 αγελάδες

ήταν υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως

επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 62 αγελάδες ποσοστό 44%  στις οποίες και εφαρμόσθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 62 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 12, ποσοστό 8%.

Από αυτές τρεις αγελάδες απέβαλαν.

Για το διάστημα από 24/08/2015-13/09/2015 παρατηρούμε ότι 155 αγελάδες

ήταν υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως

επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 78 αγελάδες ποσοστό 50%  στις οποίες και εφαρμόσθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 62 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 16, ποσοστό 10%.

Από αυτές τρεις αγελάδες απέβαλαν.

Για το διάστημα από 14/09/2015-04/10/2015 παρατηρούμε ότι 161 αγελάδες

ήταν υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως

επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 68 αγελάδες ποσοστό 42%  στις οποίες και εφαρμόσθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 68 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 8, ποσοστό 5%..

Για το διάστημα από 05/10/2015-25/10/2015 παρατηρούμε ότι 191 αγελάδες

ήταν υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως

επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 110 αγελάδες ποσοστό 58%  στις οποίες και

εφαρμόσθηκε τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 110 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 29,

ποσοστό 15%. Από αυτές τρεις αγελάδες απέβαλαν.

Για το διάστημα από 26/10/2015-15/11/2015 παρατηρούμε ότι 171 αγελάδες

ήταν υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως

επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 96 αγελάδες ποσοστό 56%  στις οποίες και εφαρμόσθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 96 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 27, ποσοστό 15%.

Από αυτές τέσσερεις αγελάδες απέβαλαν.
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Για το διάστημα από 16/11/2015-06/12/2015 παρατηρούμε ότι 178 αγελάδες

ήταν υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως

επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 110 αγελάδες ποσοστό 62%  στις οποίες και

εφαρμόσθηκε τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 110 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 24,

ποσοστό 12%. Από αυτές τρεις αγελάδες απέβαλαν.

Για το διάστημα από 07/12/2015-27/12/2015 παρατηρούμε ότι 180 αγελάδες

ήταν υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως

επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 98 αγελάδες ποσοστό 54%  στις οποίες και εφαρμόσθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 98αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 25, ποσοστό 13%..

Για το διάστημα από 28/12/2015-17/01/2016 παρατηρούμε ότι 172 αγελάδες

ήταν υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως

επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 66 αγελάδες ποσοστό 38%  στις οποίες και εφαρμόσθηκε

τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 66 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 19, ποσοστό 10%. .

Για το διάστημα από 18/01/2016-07/02/2016 παρατηρούμε ότι 165 αγελάδες

ήταν υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως

επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 102 αγελάδες ποσοστό 62%  στις οποίες και

εφαρμόσθηκε τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 102 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 28,

ποσοστό 16%. Από αυτές μια αγελάδα απέβαλε.

Για το διάστημα από 08/02/2016-29/02/2016 παρατηρούμε ότι 170 αγελάδες

ήταν υποψήφιες για να εκδηλώσουν συμπτώματα οίστρου. Από τον κτηνοτρόφο όμως

επιβεβαιώθηκε ο οίστρος σε 118 αγελάδες ποσοστό 69%  στις οποίες και

εφαρμόσθηκε τεχνητή σπερματέγχυση. Από τις 118 αγελάδες βρέθηκαν έγκυες οι 29,

ποσοστό 16%. Από αυτές πέντε αγελάδες απέβαλαν.
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Πίνακας 14: Ανίχνευση ρυθμού κυοφορίας για το διάστημα από 16-02-2015 έως 29/02/2016

Περίοδος 16-02-2015 έως 29/02/2016
Ημερομηνία Υποψήφιο για

οίστρο
Οίστρος Ρυθμός

ανίχνευσης
οίστρου %

Επιλέξιμα για
κυοφορία

Εγκυμοσύνη Ρυθμός
κυοφορίας %

Αποβολή

16/02/2015-08/03/2015 181 76 42 16 9 1
09/03/2015-29/03/2015 191 121 63 35 18 --
30/03/2015-19/04/2015 180 101 56 27 15 3
20/04/2015-10/05/2015 166 84 51 22 13 1
11/05/2015-31/05/2015 151 84 56 12 8 3
01/06/2015-21/06/2015 140 88 63 11 8 1
22/06/2015-12/07/2015 134 64 48 14 10 1
13/07/2015-02/08/2015 136 71 52 12 9 2
03/08/2015-23/08/2015 141 62 44 12 8 3
24/08/2015-13/09/2015 155 78 50 16 10 3
14/09/2015-04/10/2015 161 68 42 8 5 --
05/10/2015-25/10/2015 191 110 58 29 15 3
26/10/2015-15/11/2015 171 96 56 27 15 4
16/11/2015-06/12/2015 178 110 62 24 12 3
07/12/2015-27/12/2015 180 98 54 25 13 --
28/12/2015-17/01/2016 172 66 38 19 10 --
18/01/2016-07/02/2016 165 102 62 28 16 1
08/02/2016-29/02/2016 170 118 69 29 16 5
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η εκτροφή στην οποία πραγματοποιήθηκε η μελέτη αυτή διαχειρίζεται έναν

συνολικό αριθμό 1088 ζώων εκ των οποίων τα 610 είναι αγελάδες

γαλακτοπαραγωγής τα 198 μοσχίδες αντικατάστασης (από 1 μηνός – 22 μηνών) και

τα υπόλοιπα αρσενικά και θηλυκά προς σφαγή

Στις εκτροφές γαλακτοπαραγωγικής κατεύθυνσης η διαχείριση της

αναπαραγωγής αποβλέπει σε δύο στόχους στην παραγωγή γάλακτος και στη γέννηση

ενός μόσχου ανά αγελάδα ανά έτος. Στους αγελαδοτρόφους υπάρχουν διάφοροι λόγοι

που λειτουργούν ως κίνητρο για να έχουν επιτυχία στη διαχείριση της αναπαραγωγής,

εκ των οποίων οι πιο κοινοί είναι δυο η γενετική βελτίωση και η έναρξη της

παραγωγής γάλακτος.

Από τις παραμέτρους που καταγράψαμε παρατηρούμε ότι ο μέσος όρος των

ημερών της πρώτης σπερματέγχυσης από τον τοκετό είναι 75 ημέρες, των ημερών

μεταξύ των σπερματεγχύσεων κατά τη θερινή περίοδο είναι 24 ημέρες, ενώ το

υπόλοιπο διάστημα του έτους είναι 19-21 ημέρες. Τα ποσοστά σύλληψης

κυμαίνονται από 9-18%.

Στα πρωτόκολλα διαχείρισης της αναπαραγωγής η πρώτη σπερματέγχυση

αποτελεί ένα εξαιρετικά σημαντικό σημείο ελέγχου. Ο Morton (2010), παρατήρησε

ότι τα ποσοστά εγκυμοσύνης τις πρώτες 21 ή 42 ημέρες επηρεάζονταν σημαντικά

από το συνδυασμό της ανίχνευσης των οίστρων καθώς και της διενέργειας της

τεχνητής σπερματέγχυσης στον κατάλληλο χρόνο και του ατόμου που διενεργεί την

τεχνητή σπερματέγχυση.

Παρόλα αυτά, τα ποσοστά σύλληψης εξαρτώνται από τη σπερματέγχυση και ως

εκ τούτου η πρώτη προτεραιότητα που δίνεται στα προγράμματα διαχείρισης της

αναπαραγωγικής ικανότητας των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων είναι ο έλεγχος των

ποσοστών επιτυχίας της πρώτης σπερματέγχυσης. Τα ποσοστά σύλληψης εξαρτώνται

και από τα ποσοστά επιτυχίας της πρώτης σπερματέγχυσης, γι’ αυτό και οι εκτροφείς

για να αυξήσουν την αναπαραγωγική ικανότητα των ζώων τους θα πρέπει να

επικεντρώνονται στα ποσοστά επιτυχίας με την πρώτη σπερματέγχυση.

Το μεσοδιάστημα μεταξύ τοκετών στη συγκεκριμένη εκτροφή είναι στις 454

ημέρες που είναι αρκετά μεγάλο και σε συνδυασμό των ζώων που δεν υποβλήθηκαν
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σε σπερματέγχυση καταλαβαίνουμε πως η εκτροφή πραγματοποιεί σπερματεγχύσεις

σε ζώα τα οποία έχουν ξεπεράσει το διάστημα των 200 ημερών γαλακτοπαραγωγής.

Ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη παρατηρούμε ότι είναι 3,12 , ενώ ο

δείκτης αυτός θα έπρεπε να κυμαίνεται από 2,88 έως 2,98 για να είναι σε θέση η

εκμετάλλευση να μειώσει το μεσοδιάστημα μεταξύ των τοκετών. Επίσης,

παρατηρούμε πως τα μεγαλύτερα ποσοστά επιτυχημένων σπερματεγχύσεων

επιτυγχάνονται όταν οι αγελάδες βρίσκονται μεταξύ της 50ης -70ης ημέρας

γαλακτοπαραγωγής και για τις μοσχίδες μεταξύ του 13ου και 15ου μήνα της ηλικίας

τους. Σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράψαμε η πρώτη σπερματέγχυση μετά τον

τοκετό πραγματοποιείται κατά μέσο όρο στις 75 ημέρες γαλακτοπαραγωγής. Ο

δείκτης αυτός μας δείχνει πως η εκτροφή ανιχνεύει αποτελεσματικά τους οίστρους

όσον αφορά στις αγελάδες. Για τις μοσχίδες αντικατάστασης η πρώτη σπερματέγχυση

γίνεται περίπου στην ηλικία των 14 μηνών δηλ. ένα μήνα αργότερα από ότι θα έπρεπε

να γίνει .με βάση το στόχο που έχει η εκτροφή.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω στοιχεία μπορεί κανείς εύκολα να

βγάλει το συμπέρασμα ότι στην πλειοψηφία των αγελάδων γαλακτοπαραγωγής ο

σπερματεγχύτης ξεπερνά το διάστημα των 200 ημερών γαλακτοπαραγωγής. Για τις

μοσχίδες αντικατάστασης αντιλαμβανόμαστε ότι η έλλειψη ενός ηλεκτρονικού

συστήματος ανίχνευσης των οίστρων δημιουργεί αυτή την απόκλιση  στην ηλικία της

πρώτης σπερματέγχυσης με αποτέλεσμα ο παραγωγός να χάνει τουλάχιστον έναν

γόνιμο οίστρο.

Όσον αφορά ση διαχείριση της αναπαραγωγής στη συγκεκριμένη εκτροφή

χρειάζεται πρώτα να αναφέρουμε πως η εκτροφή δε πραγματοποιεί καμία διαδικασία

αναπαραγωγής σε ζώα που βρίσκονται σε θεραπευτικά πρωτόκολλα. Όμως το

ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής τα ζώα αυτά τα υπολογίζει ως υποψήφια για

οίστρο. Στην εκτροφή πραγματοποιείται μηνιαία επίσκεψη κτηνιάτρου για τις

διαγνώσεις, τα πρωτόκολλα θεραπείας του αναπαραγωγικού συστήματος και την

εφαρμογή των πρωτοκόλλων συγχρονισμού των οίστρων. Στο διάστημα που

πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη μελέτη η διαδικασία της σπερματέγχυσης

πραγματοποιούνταν δύο φορές την ημέρα ( 9:00 π.μ. και στις 6:00 μ.μ.) από

διαφορετικό άτομο και όχι έπο το ίδιο άτομο που θα έπρεπε.. Στην εκτροφή

χρησιμοποιείται ηλεκτρονικό σύστημα ανίχνευσης των οίστρων για τις

γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες και ενεργή παρακολούθηση της εκδήλωσης του
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οίστρου για τις μοσχίδες αντικατάστασης. Στις γαλακτοπαραγωγικές αγελάδες

χρησιμοποιούνταν συμβατικό σπέρμα, ενώ στις μοσχίδες φυλλοπροσδιορισμένο

σπέρμα για τους δύο πρώτους οίστρους και συμβατικό για τους δύο επόμενους.

Για το τρίμηνο Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος μπορεί κανείς εύκολα να διακρίνει

από τα στοιχεία των πινάκων πως βρισκόμαστε στην θερινή περίοδο όπου η θερμική

καταπόνηση των ζώων επηρεάζει περισσότερο την αναπαραγωγική ικανότητα των

αγελάδων και ταυτόχρονα την καθημερινή  παραγωγή. Εδώ χρειάζεται να

αναφέρουμε πως η εκτροφή χρησιμοποιεί ανεμιστήρες και υδρονέφωση για να

μειώσει την θερμοκρασία εντός των σταβλισμένων χώρων. Παρόλα αυτά οι

αναπαραγωγικοί δείκτες όπως παρατηρούμε στους πίνακες είναι σε χαμηλά επίπεδα

αλλά ο μέσος όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη και το σύνολο των

σπερματεγχύσεων παρουσιάζουν βελτίωση.  Αυτό συμβαίνει γιατί τα ζώα που

εκδήλωσαν συμπτώματα οίστρου ήταν πολύ λιγότερα σε σύγκριση με το

προηγούμενο τρίμηνο και πιο ικανά να αποδώσουν σε συνθήκες θερμικής

καταπόνησης.

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί πως το μήνα Αύγουστο η εκτροφή εμβολίασε

κατά της Οζώδους Δερματίτιδας και σύμφωνα με τον κτηνίατρο της εκτροφής σε ένα

μεγάλο ποσοστό των ζώων παρατηρήθηκαν πρώιμοι εμβρυϊκοί θάνατοι σε

εγκυμοσύνες κάτω των 40 ημερών. Αυτό θα μπορούσε να αποτελούσε κάποια αιτία

για τη μείωση των αναπαραγωγικών δεικτών στο διάστημα του Αυγούστου.

Για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, παρατηρούμε πως η

θερμική καταπόνηση του καλοκαιριού επηρεάζει ακόμη τα γαλακτοπαραγωγικά ζώα

μέχρι και τον μήνα Οκτώβριο. Γενικά παρατηρείται κάποια βελτίωση στην εκδήλωση

των συμπτωμάτων των οίστρων (εκδηλώνουν οίστρο περισσότερα ζώα). Οι

αναπαραγωγικοί δείκτες για τον μήνα Νοέμβριο είναι κατά πολύ βελτιωμένοι σε

σύγκριση με τους δύο προηγούμενους αλλά όχι στο επίπεδο που θα έπρεπε να είναι.

Σίγουρα οι καιρικές συνθήκες έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο στα πρωτόκολλα που

εφαρμόζονται σχετικά με τη διαχείριση της αναπαραγωγής στην εκτροφή καθώς και

τα συστήματα ψύξης με αποτέλεσμα την αδυναμία επίτευξης του επιθυμητού

αποτελέσματος. Για τον μήνα Νοέμβριο είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως ο μέσος

όρος σπερματεγχύσεων ανά εγκυμοσύνη άγγιξε τα επιθυμητά αποτελέσματα, όμως η

επιτυχία της πρώτης σπερματέγχυσης είναι σε χαμηλό επίπεδο. Για αυτό και
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παρατηρούμε πως υπήρχαν ζώα τα οποία χρειάστηκαν παραπάνω από τρεις

σπερματεγχύσεις για να συλλάβουν.

Το τρίμηνο Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος, παρατηρούμε πως οι

αναπαραγωγικοί δείκτες διατηρούνται  κοντά στο μέσο όρο, όμως τα ζώα που

επιλέγονται για αναπαραγωγή είναι πολύ περισσότερα σε σύγκριση με τους

προηγούμενους μήνες και με περισσότερες ημέρες γαλακτοπαραγωγής. Αυτό

προκύπτει από τα χαμηλά νούμερα της θερινής περιόδου και την αδυναμία της

εκτροφής να βοηθήσει αυτά τα ζώα να ξεπεράσουν γρήγορα την δύσκολη αυτή

περίοδο.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Παρατηρώντας τα στοιχεία προσεκτικά φαίνεται ότι στην εκτροφή  χρειάζονται

άμεσες βελτιώσεις όσον αφορά στα πρωτόκολλα διαχείρισης της αναπαραγωγής που

εφαρμόζονται  (επισκέψεις από τον κτηνίατρο σε πιο τακτικά χρονικά διαστήματα,

και τα θεραπευτικά πρωτόκολλα που εφαρμόζονται να είναι πιο στοχευμένα).

Το σύστημα ψύξης των ζώων δεν επαρκεί και χρειάζεται να βελτιωθεί ειδικά τη

θερινή περίοδο, ώστε να βελτιωθούν οι αποδόσεις, καθώς και η αναπαραγωγική

ικανότητα των ζώων.

Η εφαρμογή ενός πιο αξιόπιστου συστήματος ανίχνευσης των οίστρων για τις

μοσχίδες θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των αναπαραγωγικών δεικτών για τις

μοσχίδες, ενώ ταυτόχρονα  θα οδηγήσει στη μείωση του φόρτου εργασίας σε

καθημερινό επίπεδο.

Η βελτίωση σε ότι αφορά στην επιλογή και  ομαδοποίηση τα ζώων θα έχει ως

αποτέλεσμα την ομοιογένεια των ιδιαιτεροτήτων των ζώων όσον αφορά στην

αναπαραγωγική διαδικασία. Όπως είναι γνωστό ζώα με υψηλή γαλακτοπαραγωγή

έχουν μικρότερες πιθανότητες να συλλάβουν λόγο της μικρής διάρκειας του οίστρου.

Επιβάλλεται η επίσκεψη του κτηνιάτρου κάθε 2 εβδομάδες για τη διάγνωση

ζώων με αναπαραγωγικά προβλήματα, την εφαρμογή άμεσα θεραπευτικών

πρωτοκόλλων και για τη διάγνωση εγκυμοσύνης.

Τέλος, η τεχνητή σπερματέγχυση θα πρέπει να διενεργείται από ένα μόνο

άτομο και να εφαρμόζεται στον κατάλληλο χρόνο από τη στιγμή που το ζώο θα

εκδηλώσει τα ασφαλή συμπτώματα οίστρου,  ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες ώστε να

αυξηθούν τα  ποσοστά σύλληψης.



88

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Arbel R, Bigun Y, Ezra E, Sturman H, Hojman D. (2001). The effect of extended
calving intervals in high lactating cows on milk production and profitability. J Dairy
Sci, 84:600–8

Boichard D. (1990). Estimation of the economic value of conception rate in dairy
cattle. Livest Prod Sci, 24:187–204.

De Vries A, Conlin BJ. (2003). Economic value of timely determination of
unexpected decreases in detection of estrus using control charts. J Dairy Sci, 86:3516
–26.

De Vries A. (2004). Trends in reproductive performance in dairy cows: What do the
numbers tell us? Proceedings of 2004 Florida Dairy Reproduction Road Show,
Florida, 1– 8.

Dhaliwal GS, Murray RD, Dobson H. (1996). Effects of milk yield, and calving to
first service interval, in determining herd fertility in dairy cows. Anim Reprod Sci,
41:109 –17.

Gonzalez-Recio O, Perez-Cabal MA, Alenda R. (2004). Economic value of female
fertility and its relationship with profit in Spanish Dairy Cattle. J Dairy Sci, 87:3053–
61.

Hare E, Norman HD, Wright JR. (2006). Trends in calving ages and calving intervals
for dairy cattle breeds in the United States. J Dairy Sci, 89:365–70.

Jorritsma R, Jorritsma H, Schukken YH, Wentink GH.(2000).  Relationships between
fatty liver and fertility and some periparturient diseases in commercial Dutch dairy
herds. Theriogenolog, 54:1065–74.

Lopez H, Satter LD, Wiltbank MC. (2004). Relationship between level of milk
production and estrous behavior of lactating dairy cows. Anim Reprod Sci, 81:209 –
23.

Lucy MC. (2001). Reproductive loss in high-producing dairy cattle: where will it end?
J Dairy Sci, 84:1277–93.

Marsh WE, Dijkhuizen AA, Morris RS. (1987). An economic comparison of four
culling decision rules for reproductive failure in United States dairy herds using
DairyORACLE. J Dairy Sci, 70:1274–80.

Mayne CS, McCoy MA, Lennox SD, Mackey DR, Verner M, Catney DC,
McCaughey WJ, Wylie ARG, Kennedy BW, Gordon FJ. (2002). Fertility of dairy
cows in Northern Ireland. Vet Rec, 150:707–13.



89

Meadows C, Rajala-Schultz PJ, Frazer GS. (2005). A spreadsheet-based model
demonstrating the nonuniform economic effects of varying reproductive performance
in Ohio dairy herds. J Dairy Sci, 88:1244 –54.

Morton, J. M. (2010). Interrelationships between herd-level reproductive performance
measures based on intervals from initiation of the breeding program in year-round and
seasonal calving dairy herds. J. Dairy Sci. 93:901–910.

Μπελιμπασάκης Νικόλαος (2000). Βοοτροφία. Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη.

Μπελιμπασάκη Σ και Λυμπερόπουλος ΑΓ. (2005). Σημειώσεις εργαστηρίου
αναπαραγωγής. Θεσσαλονίκη

Opsomer G, Coryn M, Deluyker H, De Kruif A. (1998). An analysis of ovarian
dysfunction in high yielding dairy cows after calving based on progesterone profiles.
Reprod Domest Anim, 33:193–204.

Plaizier JCB, King GJ, Dekkers JCM, Lissemore K. (1998). Modeling the relationship
between reproductive performance and netrevenue in dairy herds. Agric Sys, 56:305–
22.

Plaizier JCB, King GJ, Dekkers JCM, Lissemore K. (1997). Estimation of economic
values of indices for reproductive performance in dairy herds using computer
simulation. J Dairy Sci, 80: 2775–83.

Pryce JE, Royal MD, Garnsworthy PC, Mao IL.(2004). Fertility in the high-producing
dairy cow. Livest Prod Sci,;86:125–35.

Royal MD, Darwash AO, Flint APF, Webb R, Woolliams JA, Lamming GE. (2000).
Declining fertility in dairy cattle: Changes in traditional and endocrine parameters of
fertility. Anim Sci, 70:487–501.

Tenhagen BA, Vogel C, Drillich M, Thiele G, Heuwieser W. (2003). Influence of
stage of lactation and milk production on conception rates after timed artificial
insemination following Ovsynch. Theriogenology, 60:1527–37.

Van Arendonk JAM, Dijkhuizen AA. (1985). Studies on the replacement policies in
dairy cattle. III. Influence of variation in reproduction and production. Livest Prod
Sci, 13:333– 49.

Windig JJ, Calus MP, Veerkamp RF.(2005).  Influence of herd environment on health
and fertility and their relationship with milk production. J Dairy Sci; 88:335– 47.


