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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 

 

 

 

Έλαο εθ ησλ βαζηθφηεξσλ  θιάδσλ ζηελ εθηξνθή ηνπ ρνίξνπ, είλαη 

εθείλνο ηεο αλαπαξαγσγήο θαη ηεο γνληκνπνίεζεο. Δίλαη θχξην γηα ηελ αλαπαξαγσγή, 

λα επηιερηνχλ πγηή αξζεληθά θαη ζειπθά δψα ηα νπνία έρνπλ ηελ επρέξεηα 

αληαπφθξηζεο ζηηο θπξηφηεξεο πξνυπνζέζεηο ηεο θπιήο ηνπο.  Δίλαη απαξαίηεην νη 

θηλεηηθφηεηα ηνπο λα είλαη δσεξή θαη έληνλε,  ην βήκα ηνπο ζηαζεξνπνηεκέλν θαη 

ζίγνπξν, κε θπξηφηεξν ζηφρν λα δηαζθαιίζνπλ κηα ηζνξξνπεκέλε ππνζηήξημε ηνπ 

ζψκαηνο θαη θαιή εμέιημε ηνπ κπτθνχ ηνπο ζπζηήκαηνο.  

Σα δψα ηα νπνία έρνπλ θαιή πγεία, έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

εμεξεπλήζνπλ ζε ζπλερέο επίπεδν ην έδαθνο, ελψ παξάιιεια κπνξνχλ λα ηξέθνληαη 

κε ιαηκαξγία θαη ηαπηφρξνλα εθδειψλνπλ ηηο δηαζέζεηο ηνπο κε δηάθνξνπο 

γξπιηζκνχο.  Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα, δψα ήζπρα αιιά πγηή λα κελ απνξξίπηνληαη 

εχθνια.  

Μεγάιε πξνζνρή είλαη απαξαίηεην λα δίλεηαη ζηνλ θάπξν, ην νπνίν είλαη 

έλα πεξίεξγν θαη εμαηξεηηθά ηδηφηξνπν δψν ην νπνίν ρξεηάδεηαη κεγάιε θξνληίδα θαη 

πξνζνρή. ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε ρνηξνκεηέξα, είλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο 

είλαη ζεκαληηθφ λα γλσξίδνπκε ηε δηάθξηζε ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ νίζηξνπ, κε 

θπξηφηεξν ζηφρν λα πθίζηαηαη ε επρέξεηα επηηπρίαο κεγάισλ πνζνζηψλ ζχιιεςεο. 
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ABSTRACT 

 

 

 

One of the main industries in the rearing of pigs, is that of reproduction 

and fertilization. It is primarily for reproduction to choose healthy males and females 

which have the ability to respond to the main conditions of the race. It is essential that 

their mobility is lively and intense, their step stabilized and secure, with main aim to 

ensure a balanced body support and good development of the muscular system. 

Animals which have good health, able to explore a continuous plane 

ground while they feed on greed and simultaneously express their moods in different 

grylismous. As a result, animals quiet but sound not easily discarded. 

Great care is necessary to pay the boar, which is a strange and extremely 

fussy animal that requires great care and attention. When it has to do with the sow, it 

is important to stress that it is important to know the distinction of symptoms of 

estrus, the main aim is the possibility of success of large capture rates. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

 

 

ηε ζχγρξνλε επνρή, ε παξαγσγή ρνηξηλνχ θξέαηνο ζε νιφθιεξν ηνλ 

θφζκν αλέξρεηαη ζηνπο 80 ρηιηάδεο πεξίπνπ ηφλνπο ελψ ησλ πνπιεξηθψλ ζηνπο  

58.500 ηφλνπο, ηνπ βνείνπ ζηνπο 56.500 ηφλνπο θαη ησλ αηγνπξνβάησλ ζηνπο 10 

ρηιηάδεο ηφλνπο. Δίλαη άμην αλαθνξάο, φκσο, ην γεγνλφο πσο εμαηηίαο ζξεζθεπηηθψλ 

αληηιήςεσλ ζρεδφλ ην 1/3 ηνπ πιαλήηε δελ θαηαλαιψλεη ρνηξηλφ θξέαο. 

Γεγνλφο είλαη πσο ν ρνίξνο ζαλ παξαγσγηθή κεραλή, φηαλ ηνλ αθήλνπλ νη 

ζπλζήθεο, έρεη απνδείμεη πσο κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθέο επηδφζεηο. Μηα 

ρνηξνκεηέξα, δσληαλνχ βάξνπο απφ 150 κέρξη θαη 200 θηιά, δειαδή, έρεη ηελ 

επρέξεηα, δηακέζνπ ησλ παξαγσγψλ ηεο (παρπλφκελα ρνηξίδηα), λα δηαζθαιίζεη κηα 

πνζφηεηα ε νπνία είλαη κεγαιχηεξε απφ δπν ηφλνπο δσληαλνχ βάξνπο αλά ρξφλν, 

πνιιαπιαζηάδνληαο ην βάξνο ηεο πεξηζζφηεξν απφ 10 θνξέο. 

ηελ πηπρηαθή απηή εξγαζία βαζηθφηεξνο ζηφρνο είλαη λα κειεηεζεί ε 

επίδξαζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αξαησηηθνχ ζπέξκαηνο θάπξνπ ζηα αλαπαξαγσγηθά 

απνηειέζκαηα ρνηξνκεηέξσλ.  Μέζα απφ πείξακα ην νπνίν πξαγκαηνπνηήζεθε ζα 

παξνπζηαζηνχλ πάξα πνιιά θαη ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα επηβάζεηο, νρείεο θαη 

επηζηξνθέο ελψ ζην ζεσξεηηθφ θνκκάηη ζα γίλεη κηα αλαθνξά ζηε ρνηξνκεηέξα, ζηελ 

αλαπαξαγσγή ησλ ρνίξσλ, είηε απηή είλαη θπζηθή είηε ηερλεηή, αιιά παξάιιεια ζα 

αλαιπζνχλ ηα αξαησηηθά κέζα απφ εθηελή έξεπλα ε νπνία ζα πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο. 
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1ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ : ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

 

 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο απνηειεί ε δηεμνδηθή 

κειέηε θαη ε εθηελήο έξεπλα πάλσ ζην ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη εμαηξεηηθά ζχγρξνλν 

δήηεκα ηεο αλαπαξαγσγήο αιιά θαη ηεο γνληκνπνίεζεο ησλ ρνίξσλ. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ην ζέκα ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηνπ αξαησηηθνχ 

ζπέξκαηνο θάπξνπ ζηα αλαπαξαγσγηθά απνηειέζκαηα ρνηξνκεηέξσλ. 

Κπξηφηεξνο ζηφρνο είλαη λα αλαδεηρζνχλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν 

φιεο νη πηπρέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεηήκαηνο έηζη ψζηε λα θαηνξζσζεί κε ην πέξαο 

ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο λα αληιεζνχλ ηα θαιχηεξα δπλαηά ζπκπεξάζκαηα θαη 

απνηειέζκαηα κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ην πξαθηηθφ θνκκάηη ην νπνίν 

πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο ελ ιφγσ πηπρηαθήο εξγαζίαο. 

Αξρηθά, ζηελ πηπρηαθή απηήλ εξγαζία ζα κειεηεζνχλ νη ρνηξνκεηέξεο. 

ην δεχηεξν απηφ θεθάιαην, ζα πεξηέρνληαη ελφηεηεο νη νπνίεο ζα αθνξνχλ ηηο 

ρνηξνκεηέξεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ην γελλεηηθφ ζχζηεκα ζειένο θαη ε γελλεηήζηα 

σξηκφηεηα ηεο, ηηο θπξηφηεξεο αξρέο παξνπζίαζεο ηεο ήβεο θαη ηνλ νηζηξηθφ θχθιν, 

ηελ σνζπιαθηνξξεμία θαη ηε γνληκνπνίεζε ελψ ηέινο ζα ππάξρεη κηα ελφηεηα ε νπνία 

ζα αθνξά ηνλ θαηαιιειφηεξν ρξφλν δηελέξγεηαο ηεο νρείαο.  

ην επφκελν θεθάιαην ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο ζα κειεηεζεί ν 

θάπξνο θαη εηδηθφηεξα ην γελλεηηθφ ζχζηεκα ησλ αξζεληθψλ θαη ε αλαπαξαγσγηθή 

δπλαηφηεηα ηνπ θάπξνπ, ε παξαγσγή ζπέξκαηνο, ε πνηφηεηα ζπέξκαηνο θαζψο 

επίζεο θαη νη παξάγνληεο νη νπνίνη έρνπλ άκεζε ζρέζε θαη επηθέξνπλ θαζνξηζηηθέο 

επηξξνέο θαη επηδξάζεηο. Σέινο ζην θεθάιαην απηφ ζα εξεπλεζεί θαη ε δηαηξνθή ηνπ 

θάπξνπ. 

εκαληηθφ θνκκάηη ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο ζα αθηεξσζεί ζηελ 

ηερλεηή αιιά θαη ζηε θπζηθή αλαπαξαγσγή ησλ ρνίξσλ κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ 



9 

 

ηξφπν έηζη ψζηε λα βγνπλ ηα βέιηηζηα ζπκπεξάζκαηα κε ηελ νινθιήξσζε ηεο ελ 

ιφγσ πηπρηαθήο εξγαζίαο.  Σέινο, ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο ζα αθηεξσζεί ζηε ζπεξκαηνιεςία θαη ην αξαησηηθφ πνπ 

απνηεινχλ κείδνλ δήηεκα ηνπ ζέκαηνο  γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο 

εξγαζίαο. 
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2ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΥΟΗΡΟΜΖΣΔΡΑ 

 

2.1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

Σν αλαπαξαγσγηθφ ζχλνιν ησλ ρνηξνκεηέξσλ ζηηο ηεξάζηηεο 

ρνηξνηξνθηθέο κνλάδεο αλαλεψλεηαη ζεκαληηθά. Ο κέζνο φξνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπλφινπ αλέξρεηαη ζε έλα κεγάιν πνζνζηφ ην νπνίν θηάλεη αθφκα θαη ην 40% ζε 

εηήζηα βάζε. Οη πξσηφηνθεο ρνηξνκεηέξεο έρνπλ πην κηθξέο ηνθεηφ-νκάδεο. ε 

απνδνηηθφηεηα ηνπο φπσο είλαη θπζηνινγηθφ επηθέξεη ζεκαληηθέο επηξξνέο θαη 

επηδξάζεηο ζε ζνβαξφ βαζκφ ζηε κέζε ηηκή απνδνηηθφηεηαο νιφθιεξεο ηεο αγέιεο. 

(Καηζανχλεο, 1998) 

Όζν πην κεγάιε είλαη ε απνδνηηθφηεηα ηνπο θαη πην ρακειφ ην πνζνζηφ 

αλαλέσζεο, ηφζν ην κέζν εηήζην ζχλνιν ρνηξηδίσλ γηα θάζε ηνθεηφ ρνηξνκεηέξαο 

είλαη κεγαιχηεξν. Ζ απνδνηηθφηεηα ησλ πξσηφηνθσλ ρνηξνκεηέξσλ θαη ε δηάξθεηα 

ηεο παξαγσγηθήο ηνπο δσήο δέρνληαη ζεκαληηθέο επηξξνέο θαη επηδξάζεηο απφ ην 

ρεηξηζκφ ησλ ζειπθψλ δψσλ, ηα κέηξα δειαδή, εθηξνθήο ηα νπνία ιακβάλνληαη απφ 

ηελ επηινγή έσο ηελ 1
ε
 γνληκνπνίεζε ηνπο. 

 

 

 

Ζ ειηθία αξρηθήο νρείαο θαη γνληκνπνίεζεο ησλ κηθξψλ ζε ειηθία δψσλ 

αλαλέσζεο ηεο αγέιεο έρεη άκεζε ζρέζε απφ ηελ ειηθία παξνπζίαζεο ηεο ήβεο, ηεο 

1
εο

 δειαδή εκθάληζεο νίζηξνπ. Όζν πην λσξίο εκθαληζηεί ν 1
νο

 νίζηξνο, ηφζν πην 

κηθξή ζα είλαη ε κε παξαγσγηθή πεξίνδνο έσο ηνλ 1
ν
 ηνθεηφ. (Southwoodetal, 1997) 
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Ζ εηζρψξεζε, φκσο,  ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δψσλ θαη φρη κφλν, ζηελ 

αλαπαξαγσγηθή δξάζε, δελ πινπνηείηαη απφ ηνλ 1
ν
 νίζηξν αιιά πην κεηά, φηαλ είλαη 

ζε νιηθή γελεηήζηα σξηκφηεηα, φπνπ ζα έρνπλ ηελ ειηθία πνπ πξέπεη, ην ζσκαηηθφ 

βάξνο πνπ πξέπεη αιιά θαη ηε βέιηηζηε ζξεπηηθή θαηάζηαζε ε νπνία απαηηείηαη γηα 

παξφκνηεο θαηαζηάζεηο. 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ παξαγσγή ζειπθψλ δψσλ ηα νπνία εγγπψληαη 

καθξνδσία θαη κεγάιε απνδνηηθφηεηα, είλαη απαξαίηεην λα ηνληζηεί πσο ζεκαληηθφ 

θαη εμαηξεηηθά θαζνξηζηηθφ ξφιν παίδεη ε γλψζε ηεο ειηθίαο ζηελ νπνία 

παξνπζηάδεηαη ε ήβε αιιά θαη νη πξνυπνζέζεηο εθείλεο νη νπνίεο επηθέξνπλ 

θαζνξηζηηθέο επηξξνέο θαη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο ζε απηήλ. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, ζα 

θαηαζηεί εθηθηή ε ιήςε ησλ θαηαιιειφηεξσλ κέηξσλ ρεηξηζκνχ γηα ηελ γξεγνξφηεξε 

εηζρψξεζε ζε αλαπαξαγσγηθή δξάζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

εθάζηνηε ρνηξνηξνθηθήο κνλάδαο.  (Υαξνχθ θαη ζπλ, 1991) 
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2.2 ΓΔΝΝΖΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΘΖΛΔΟ ΚΑΗ ΓΔΝΝΖΣΖΗΑ 

ΧΡΗΜΟΣΖΣΑ ΣΖ ΥΟΗΡΟΜΖΣΔΡΑ 

 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ηνπ ζειπθνχ δψνπ πεξηέρεηαη απφ ηνπο 2 

γελλεηηθνχο αδέλεο πνπ είλαη νη σνζήθεο, πνπ αλαπηχζζνληαη ηα σάξηα θαη 

παξάγνληαη νη νξκφλεο νηζηξνγφλα, πξνγεζηεξφλε αιιά θαη ε ξειαμίλε. Δπίζεο, εθεί 

πεξηέρνληαη νη 2 σαγσγνί νη νπνίνη θαινχληαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζάιπηγγεο. 

(Cole, 1971). Παξάιιεια, ζην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα πεξηέρνληαη, επίζεο, ε κήηξα 

πνπ πεξηέρεηαη απφ ηνλ ηξάρειν, ην ζψκα θαη ηα θέξαηα θαζψο επίζεο θαη δηάθνξα 

φξγαλα ηεο νρείαο φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν θφιπνο (είηε φπσο θαιείηαη 

δηαθνξεηηθφ ην θνιεφ), ν πξφδξνκνο ηνπ θφιπνπ, ην αηδνίν θαζψο επίζεο θαη ε 

θιεηηνξίδα. 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε γελλεηήζηα σξηκφηεηα ηεο ρνηξνκεηέξαο, ζα 

πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ρνηξνκεηέξα θαιείηαη έλα πνιχηνθν θαη πνιχνηζηξν δψν. Ζ 

γελλεηήζηα σξηκφηεηα παξνπζηάδεηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζε ειηθία 6κηζε κελψλ 

ζρεδφλ (5,5 κέρξη θαη 8 κελψλ). Ο έβδνκνο κήλαο είηε ηα 80 έσο θαη 100 kgr Ε.Β 

είλαη εθηθηφ λα ινγηζηνχλ θαηά κέζν φξν ζαλ ηνπνζεζίεο μεθηλήκαηνο ηεο δξάζεο 

ηνπ γελλεηηθνχ κεραληζκνχ ηεο λεαξήο ρνηξνκεηέξαο. 

Δθηφο, φκσο, απφ ηνλ θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ηεο ειηθίαο πνπ 

αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ζεκαληηθφ ξφιν έρεη θαη ην βάξνο ηνπ δψνπ. Παξάιιεια 

πθίζηαηαη θαη άιινη πνιινί θαη εμαηξεηηθά θαζνξηζηηθνί παξάγνληεο νη νπνίνη 

επηθέξνπλ ζεκαληηθέο επηξξνέο θαη επηδξάζεηο ζηελ πεξίνδν μεθηλήκαηνο ηεο δξάζεο 

ηνπ γελλεηηθνχ κεραληζκνχ φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ε θπιή, ην ζηάδην δηαηξνθήο, 

ε εκθάληζε ηνπ αξζεληθνχ, ην ζχλνιν θαη ε ππθλφηεηα ησλ δψσλ ζε έλα ζάιακν, ε 

ζεξκνθξαζία πνπ ππάξρεη, ε θσην-πεξίνδνο, ε δηαρείξηζε ησλ δψσλ θαη άιινη πνιινί 

εμίζνπ ζεκαληηθνί παξάγνληεο. 

Οη κηθξέο ρνηξνκεηέξεο νη νπνίεο ζπληεξήζεθαλ ζε ηεξάζηηεο ελφηεηεο 

είηε ζε πεξηνξηζκέλεο ηνπνζεζίεο είηε καθξηά απφ αξζεληθά, έρεη απνδεηρηεί απφ 

δηάθνξα πεηξάκαηα ηα νπνία έρνπλ πινπνηεζεί ηα πξνεγνχκελα ρξφληα πσο 
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θαζπζηέξεζαλ ζεκαληηθά ζηελ παξνπζία ηνπ 1
νπ

 νίζηξνπ. (Καηζανχλεο θαη 

Γθνπληξνκίρνο, 1973) 

Δίλαη δηαδεδνκέλν πσο ε νζθξεηηθή, ε ζσκαηηθή αιιά θαη ε νπηηθή 

ζρέζε ηελ νπνία είλαη εθηθηφ λα έρεη ε κηθξή ρνηξνκεηέξα κε ηνλ θάπξν κεηψλεη 

ζεκαληηθά ηελ πεξίνδν παξνπζίαο ηνπ νίζηξνπ. Οη ζπλέπεηεο ηεο εκθάληζεο ηνπ 

θάπξνπ έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ησλ ρνίξσλ νη νπνίνη δέρνληαη ζεκαληηθέο 

επηξξνέο θαη επηδξάζεηο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε εκθάληζε ηνπ θάπξνπ μεθηλήζεη απφ αξθεηά λσξίο 

θαηά ηελ πξν-εβηθή ειηθία, είλαη εθηθηφ αληί γηα επίζπεπζε λα πθίζηαηαη ζεκαληηθή 

θαζπζηέξεζε ηεο παξνπζίαο ηνπ ελφο νίζηξνπ. Σα βέιηηζηα απνηειέζκαηα 

θαηνξζψλνληαη φηαλ ε ειηθία ησλ λεαξψλ ρνηξνκεηέξσλ είλαη αλάκεζα ζηηο 150 

αιιά θαη ζηηο 160 κέξεο, θαζψο εθείλε ηελ πεξίνδν ηα ζπγθεθξηκέλα δψα 

παξνπζηάδνπλ νίζηξν ζε 10 κέρξη θαη 12 εκέξεο απφ ηελ εκθάληζε ηνπ θάπξνπ. 

(Κακπνχξνγινπ, 2013) 

Ζ ζπγθεθξηκέλε επηξξνή είλαη πην ηζρπξή ζηελ πεξίζηαζε ζηελ νπνία ν 

θάπξνο έξρεηαη ζε θνληηλή επαθή κε ηε ρνηξνκεηέξα είηε ζηελ πεξίζηαζε ζηελ νπνία 

δηαθνξεηηθνί θάπξνη πεγαίλνπλ ελαιιάμ. Όζν πην ψξηκνο είλαη έλαο θάπξνο ηφζν πην 

κεγάιε είλαη ε επηξξνή πνπ ζα ππάξμεη. 

ε δηάθνξα άιια πεηξάκαηα ηα νπνία έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην 

παξειζφλ, έρεη δείμεη πσο ε κεηαθίλεζε ζειπθψλ ρνίξσλ πνπ είλαη πεξίπνπ 6 κελψλ 

ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν επέθεξε ηελ εθδήισζε νξγαζκψλ εληφο πέληε έσο θαη έμη 

σξψλ. Μφιηο, παξνπζηαζηεί ν 1
νο

 νίζηξνο ν νπνίνο ζπλνδεχεηαη απφ 

σνζπιαθηνξξεμίεο, ηφηε είλαη εθηθηφ λα πινπνηεζεί ε νρεία, ε ζχιιεςε, ε θπνθνξία 

θαζψο επίζεο θαη ν ηνθεηφο. ηε ζχγρξνλε επνρή, επηζπκείηαη λα πθίζηαηαη ζηελ 

επρέξεηα καο γελεηηθφ πιηθφ πξψηκεο ήβεο ε νπνία λα παξέρεη φρη κνλάρα έλα νίζηξν 

αιιά θαη 2 έσο ηελ ειηθία ησλ 7 κελψλ. (Καηζανχλεο θαη Γθνπληξνκίρνο, 1973) 
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2.3 ΒΑΗΚΔ ΑΡΥΔ ΔΜΦΑΝΗΖ ΣΖ ΖΒΖ ΚΑΗ 

ΟΗΣΡΗΚΟ ΚΤΚΛΟ  

 

Απφ φια φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ είλαη εκθαλέο πσο ηφζν ε ειηθία 

φζν θαη ην βάξνο ησλ ζειπθψλ δψσλ δελ είλαη ξεαιηζηηθνί δείθηεο αλαπαξαγσγηθήο 

σξηκφηεηαο. Παξφια απηά, κηα κηθξή ηηκή θαη ησλ 2 είλαη απαξαίηεην λα θαηνξζσζεί 

πξηλ ηελ ελήβσζε. Όηαλ ν παξάγνληαο ηνπ βάξνπο απνθηεζεί, ε ελήβσζε έρεη άκεζε 

ζρέζε κε ηνλ παξάγνληα ηεο ειηθηαθήο νκάδαο θαη ηηο άιιεο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο 

επηθέξνπλ εμίζνπ ζεκαληηθέο αιιά θαη θαζνξηζηηθέο επηξξνέο θαη επηδξάζεηο ζηελ 

νιηθή σξίκαλζε ηνπ λεπξν-νξκνληθνχ άμνλα αλαπαξαγσγήο. (Παπαδφπνπινο, 2005 ) 

Σα κηθξά ζειπθά δψα αλαλέσζεο ηεο αγέιεο ησλ ρνηξνκεηέξσλ, ηηο 

νπνίεο κειεηάκε ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο, 

νδεγνχληαη γηα γνληκνπνίεζε κε ηα παξαθάησ γλσξίζκαηα θαη δεδνκέλα. Σα 

γλσξίζκαηα απηά είλαη ηα εμήο : 

 

● Ζιηθία : 220 έσο 240 κέξεο 

● Βάξνο : 125 έσο 140 θηιά 

● Πάρνο ππνδφξηνπ ιίπνπο είηε φπσο θαιείηαη ελ ζπληνκία P2 : 18mm έσο 20mm 

● Ορεία είηε ζπεξκαηέγρπζε : δεχηεξν είηε ηξίην νίζηξν (Κάηαλνο, 2007) 

 

Ζ απφθηεζε ησλ παξαπάλσ γλσξηζκάησλ εμαζθαιίδεη ηελ θαηάιιειε 

απφδνζε θαη ηελ κεγάιε δηάξθεηα δσήο ησλ ρνηξνκεηέξσλ. ε φηη έρεη λα θάλεη κε 

ηνλ νηζηξηθφ θχθιν, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο πεξηέρεη ηελ εμέιημε θαη ηελ 

σξίκαλζε ησλ σνζπιαθίσλ, ηελ σνζπιαθηνξξεμία, ηελ πξνθαηαζθεπή ηεο κήηξαο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηνπ ελδνκεηξίνπ γηα λα είλαη ζε ζέζε λα ππνδερζεί ηα 
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γνληκνπνηεκέλα σάξηα, ηελ αλάπηπμε, ηε δξάζε αιιά θαη αξγφηεξα ηελ εθθχιηζε 

ησλ σρξψλ ζσκαηίσλ, ζε πεξίπησζε φπνπ δελ επηηεπρζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

γνληκνπνίεζεο. 

Ζ ρνίξνο είλαη πνιχνηζηξνο, θαζψο παξνπζηάδεη νηζηξηθνχο θχθινπο ζε 

φιε ηελ πεξίνδν ηνπ ρξφλνπ. Ο ζπγθεθξηκέλνο θχθινο ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη 

18 κέρξη θαη 24 κέξεο (θαηά κέζν φξν είλαη 21 εκέξεο). Ζ πεξίνδνο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θχθινπ είλαη εθηθηφ λα θηάλεη απφ πέληε κέρξη θαη νγδφληα εκέξεο. 

Τθίζηαληαη, φκσο,  θαη κε νκαινί θχθινη (πην κηθξνί απφ 15 κέξεο θαη πην κεγάινη 

απφ 25 κέξεο) νη νπνίνη δελ είλαη παξά κνλάρα έλα πνζνζηφ πην κηθξφ ηνπ 6%. 

(Geisertetal, 2004) 

Παξάιιεια ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη νη αιιαγέο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη ε έληαζε ηνπ θσηφο, ηα νπνία, φκσο, ζην ζπγθεθξηκέλν 

θχθιν έρνπλ ειάρηζηε επηξξνή ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε ζπλνιηθή θαλνληθφηεηα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θχθινπ ησλ ρνίξσλ.  

Αθφκα, ε πεξίνδνο ηνπ έηνπο, δελ έρεη θακία απνιχησο επηξξνή ζην 

κήθνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θχθινπ, ελψ ζα πξέπεη λα ηνληζηεί, επίζεο, πσο νη 

πνιχηνθεο ρνίξνη παξνπζηάδνπλ πην κεγάιν κήθνο νηζηξηθνχ θχθινπ ζπγθξηηηθά κε 

ηηο πην κηθξέο ρνηξνκεηέξεο. 

Ο ζπγθεθξηκέλνο θχθινο, ζηακαηάεη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγθπκνζχλεο 

θαη ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο ηεο ρνίξνπ. Παξά ην γεγνλφο απηφ, φκσο, χζηεξα απφ ηελ 

παξέιεπζε 2 έσο θαη 3 εκεξψλ απφ ηνλ ηνθεηφ, παξνπζηάδεηαη ζην 50 έσο θαη ην 

90% ησλ ρνίξσλ ν θαινχκελνο χζηεξα απφ ηνλ ηνθεηφ νίζηξνο. (Shortetal, 1997) 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ νίζηξνπ ιακβάλεη ρψξα αλάπηπμε 

σνζπιαθίσλ θαη αξγφηεξα σνζπιαθηνξξεμία θαη θαη’ επέθηαζε δελ είλαη εθηθηφ λα 

θαηνξζσζεί γνληκνπνίεζε ηεο ρνίξνπ. ε πάξα πνιχ ιίγεο πεξηζηάζεηο παξνπζηάδεηαη 

νίζηξνο ζην ηειεπηαίν επίπεδν ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο ηεο ρνίξνπ. (Νηφηαο, 2007) 

Γεληθφηεξα, ν νίζηξνο απνηειεί ηελ πην ζεκαληηθή θάζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θχθινπ. Παξνπζηάδεηαη φηαλ ε ζπιινγή ησλ νηζηξνγφλσλ 

θνξπθσζεί. Καηά ηελ  πεξίνδν ηνπ νίζηξνπ, πνπ εκθαλίδεηαη κε γλσξίζκαηα φπσο ε 
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κεηαβνιή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζειπθνχ δψνπ, πινπνηείηαη ε σνζπιαθηνξξεμία θαη 

ε γνληκνπνίεζε ησλ σαξίσλ. 

Σα βαζηθφηεξα, ζεκεία αλαγλψξηζεο ηνπ δψνπ ην νπνίν είλαη ζε 

παξφκνηα θάζε είλαη ε κε ζπλεζηζκέλε ζπκπεξηθνξά θαη ε θίλεζε ηνπ, ε 

λεπξηθφηεηα ηελ νπνία παξνπζηάδεη, ε ειάηησζε ηεο φξεμεο, ε δηφγθσζε θαη ε 

εξπζξφηεηα ηνπ αηδνίνπ, ε ηάζε επίβαζεο ζε άιιεο πην κηθξέο ρνηξνκεηέξεο θαζψο 

επίζεο θαη ην αληαλαθιαζηηθφ ηεο αθηλεζίαο ην νπνίν ππνδειψλεη αλνρή ηνπ θάπξνπ 

θαη ζέιεζε γηα ζχδεπμε. 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ πινπνηείηαη έρνληαο 

εζηηάζεη ζηα παξαπάλσ γλσξίζκαηα απφ έκπεηξν πξνζσπηθφ πνπ είλαη απαξαίηεην λα 

έρεη ηελ επρέξεηα λα δηαθξίλεη απφ άιια ίδηνπ ηχπνπ θαηλφκελα αθφκα θαη θαηά ηελ 

εκθάληζε ηνπ θάπξνπ, φηαλ δηεγείξνληαη απφ άιινπο ιφγνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

ρνξήγεζε ηεο ηξνθήο. 

Σν πην ζπνπδαίν απφ ηα παξαπάλσ ζπκπηψκαηα είλαη ην αληαλαθιαζηηθφ 

ηεο αθηλεζίαο ην νπνίν γίλεηαη αληηιεπηφ απφ έλα άηνκν, κε επίβαζε ζηελ νζθχ ηεο 

ρνίξνπ είηε ηζρπξή πίεζε ηεο κε ηηο παιάκεο ηνπ αιιά θαη κε ελήιηθν έκπεηξν 

αληρλεπηή θάπξν πνπ έξρεηαη ζε επαθή κε ηε ρνηξνκεηέξα, γηα λα νρεπζνχλ, γηα 

εχξεζε εθείλσλ ησλ ρνηξνκεηέξσλ νη νπνίεο είλαη ζην επίπεδν ηνπ νίζηξνπ. (Carola, 

2009) 

Σα ζπκπηψκαηα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαηλνκέλνπ είλαη θάπνηεο θνξέο κε 

ηειεηνπνηεκέλα θαη δελ είλαη εθηθηφ λα αλαγλσξηζηνχλ άκεζα, ελψ ζε άιιεο 

πεξηπηψζεηο απνπζηάδνπλ πιήξσο. ηελ 1
ε
 πεξίζηαζε ππάξρεη νίζηξνο, πνπ δελ είλαη 

εχθνιν αληρλεχζηκνο ελψ ζηε 2
ε
 πθίζηαηαη έιιεηςε νίζηξνπ.  (Κακπνχξνγινπ, 2013) 

Σφζν νη ζησπεινί νίζηξνη φζν θαη ην άλνηζηξν, ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

είλαη θπζηνινγηθφ έρνπλ δχζθνιε επηξξνή ζηελ παξνπζία ηνπ νίζηξνπ θαη ζα πξέπεη 

λα ππάξμεη ιήςε θαηάιιεισλ κέηξσλ ρεηξηζκνχ, κε ζηφρν λα θάλεη πην εκθαλή ηα 

ζπγθεθξηκέλα ζπκπηψκαηα ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ αιιά θαη λα θάλεη πην άκεζε ηελ 

εθδήισζε ηνπ. (Νηφηαο, 2007) 
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2.4 ΧΟΘΤΛΑΚΗΟΡΡΖΞΗΑ ΚΑΗ ΓΟΝΗΜΟΠΟΗΖΖ  

 

Τινπνηείηαη αθφκα θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ νίζηξνπ θαη κάιηζηα ηα πην 

πνιιά σνζπιάθηα ξεγλχνληαη 24 κέρξη θαη 36 ψξεο απφ ην μεθίλεκα ηνπ. ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο σξηκάδνπλ 15 κέρξη 40 σνζπιάθηα απφ ηα νπνία ξεγλχνληαη 10 

έσο θαη 20 εμ απηψλ. Σν ζχλνιν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ σνζπιαθίσλ δέρεηαη ζεκαληηθέο 

επηξξνέο απφ ηνλ άλζξσπν, απφ ηε θπιή, ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη 

αιιά θαη κε ην ηη ηξέθεηαη. 

Σα κηθξά ζε ειηθία ζειπθά πξηλ θαλ ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα αλαπαξαγσγή, 

ζπγθξηλφκελα κε ηηο ζειπθέο ρνίξνπο πνπ αλήθνπλ ζε πην κεγάιε ειηθηαθή νκάδα, 

απνδίδνπλ πην κηθξφ ζχλνιν σαξίσλ θαηά ηελ σνζπιαθηνξξεμία πνπ παξνπζηάδεη 

αλνδηθή ηάζε χζηεξα απφ θάζε νηζηξηθφ θχθιν. (Melroseetal, 1991) 

Τθίζηαληαη ελδείμεηο πσο αλάκεζα ζηηο θπιέο ππάξρνπλ ζνβαξέο 

δηαθνξνπνηήζεηο ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ην ζχλνιν ησλ ξπγλπνκέλσλ σνζπιαθίσλ. Οη 

ζπγθεθξηκέλεο δηαθνξνπνηήζεηο, σζηφζν, ησλ θπιψλ ζπγθξηηηθά κε ην κέγεζνο ηεο 

σνζπιαθηνξξεμίαο παξαιιάζνπλ ζεκαληηθά, ζε πεξίπησζε φπνπ δελ πινπνηνχληαη 

ζπγθξνχζεηο θάησ απφ παξφκνηεο ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο.  (Southwoodetal, 1997) 

Μηα δηαθνξεηηθή έλδεημε πσο ε θιεξνλνκηθφηεηα έρεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ σνζπιαθηνξξεμία, είλαη πσο ε αηκνκημία έρεη αλαζηαιηηθή επηξξνή ζε απηή. Ζ 

ελέξγεηα ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ηξνθήο πξηλ ηελ σνζπιαθηνξξεμία είλαη ζε ζηελή 

ζρέζε ζηηο ρνίξνπο θαη θπξίσο ζηηο κηθξέο ζε ειηθία. (Κακπνχξνγινπ, 2013) 

Ζ ρνξήγεζε ζεκαληηθήο πνζφηεηαο ηξνθήο θαη ε αλνδηθή ηάζε ηεο ηζρχο 

ηνπ ζηηεξεζίνπ έρεη ζαλ επίπησζε ηελ αλνδηθή ηάζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ξπγλπνκέλσλ 

σνζπιαθίσλ. Σν ζπγθεθξηκέλν θαηλφκελα είλαη δηαδεδνκέλν κε ην φλνκα flushing, ην 

νπνίν θαιείηαη σο επί ην πιείζηνλ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε δηεζλή αιιά θαη φρη κφλν 

βηβιηνγξαθία. 
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Ζ θπζηνινγηθή βάζε ηεο ζρέζεο αλάκεζα ζην ζχλνιν ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ σνζπιαθίσλ  θαη ηεο ζηάζκεο ηεο δηαηξνθήο δελ είλαη πιήξσο 

γλσζηή θαη δηαδεδνκέλε. Πηζαλφλ, ε ζηάζκε ηεο δηαηξνθήο λα επηθέξεη ζεκαληηθέο 

επηξξνέο είηε απεπζείαο επί ηνπ αλαπηπζζφκελνπ σνζπιαθίνπ είηε εκκέζσο κε ηελ 

αλνδηθή ηάζε ηεο έθθξηζεο ησλ  γνλαδνηξφπσλ νξκνλψλ. (Southwoodetal, 1997) 

Ζ πεξίνδνο θσηηζκνχ δελ δηαθξίλεηαη λα επηθέξεη ζεκαληηθέο επηξξνέο ζε 

φηη έρεη λα θάλεη κε ην ζχλνιν ησλ ζπγθεθξηκέλσλ σνζπιαθίσλ. Οη Νηνπθέξ θαη 

Μπεξλάξλη απέδεημαλ πσο νη κηθξφηεξεο ζε ειηθία ρνίξνη νη νπνίεο δηαηεξήζεθαλ ζε 

πιήξεο ζθνηάδη γηα 23 ψξεο ζε εκεξεζία βάζε, έδσζαλ παξφκνην αξηζκφ 

ξπγλπνκέλσλ σνζπιαθίσλ κε απηέο νη νπνίεο ήηαλ ζε ζπλζήθεο θαινχ θσηηζκνχ. 

(Carola, 2009) 

Παξφκνηα έξεπλα έθαλε θαη ν Βαληηι ν νπνίνο έθαλε ζχγθξηζε ησλ 

κηθξψλ ζε ειηθία ρνίξνπο νη νπνίεο ήηαλ ζε πιήξεο ζθνηάδη κε άιιεο νη νπνίεο ήηαλ 

ζε θπζηθφ θσηηζκφ γηα έλαλ κήλα (ζπγθεθξηκέλα ην κήλα Απξίιην). Οη έξεπλεο απηέο 

δελ εληφπηζαλ θακία απνιχησο δηαθνξνπνίεζε ζην επίπεδν ησλ σνζπιαθηνξξεμηψλ 

αλάκεζα ζηηο 2 επηξξνέο ηνπ θσηφο. (Νηφηαο, 2007) 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε γνληκνπνίεζε, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε 

γνληκφηεηα θαη ην ζχλνιν ηεο ηνθεηφ-νκάδαο δέρνληαη ζεκαληηθέο επηξξνέο θαη 

επηδξάζεηο απφ ην ρξφλν νρείαο είηε ζπεξκαηέγρπζεο. Λακβάλνπλ ηελ πην κεγάιε 

ηηκή, ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ζπεξκαηνδσάξηα έξρνληαη ζε επαθή κε ηα ψξηκα σάξηα 

ζην ζσζηφ ρξφλν. 

Σα ζπεξκαηνδσάξηα, χζηεξα απφ θπζηθή νρεία είηε ζπεξκαηέγρπζε, 

θζάλνπλ ζηνπο σαγσγνχο, φπνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πινπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο 

γνληκνπνίεζεο χζηεξα απφ 15 έσο 20 ιεπηά. Ζ βέιηηζηε γνληκνπνηεηηθή δπλαηφηεηα 

ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ιακβάλεηαη χζηεξα απφ 2 έσο θαη 3 ψξεο παξακνλήο ηνπο ζην 

γελλεηηθφ κεραληζκφ ηεο ρνηξνκεηέξαο θαη ζπληεξείηαη γηα 8 κέρξη θαη 10 επηπιένλ 

ψξεο. Αξγφηεξα, παξά ην γεγνλφο πσο ζπληεξνχληαη ελ δσή γηα 10 κέρξη θαη 

επηπιένλ 30 ψξεο, ε γνληκνπνηεηηθή ηνπο δπλαηφηεηα ειαηηψλεηαη ζεκαληηθά έσο 

φηνπ λα κεδεληζηεί ηειείσο. 
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Παξφια απηά, κνλάρα 1 ζπεξκαηνδσάξην ρξεηάδεηαη γηα θάζε έλα σάξην. 

Ζ γνληκνπνίεζε εμαζθαιίδεηαη κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν θαη ε γνληκφηεηα 

βειηηζηνπνηείηαη, ζηελ πεξίπησζε φπνπ πθίζηαηαη ζνβαξή πνζφηεηα ζπέξκαηνο ε 

νπνία έρεη πξνέιεπζε απφ πην πνιινχο απφ κηα νρείεο είηε ζπεξκαηεγρχζεηο.  

(Νηφηαο, 2007) 

Σα σάξηα, χζηεξα απφ ηελ απειεπζέξσζε ηνπο απφ ηα σνζπιάθηα 

πξνρσξνχλ πξνο ηνπο σαγσγνχο. Με ηνλ ηξφπν απηφλ σξηκάδνπλ χζηεξα απφ 2 ψξεο 

θαη είλαη βηψζηκα γηα 8 επηπιένλ ψξεο. Ζ δηαδηθαζία γνληκνπνίεζεο ηνπο πινπνηείηαη 

ζηε ιήθπζν ησλ σαγσγψλ, φπνπ θαη παξακέλνπλ γηα έλα ζπγθεθξηκέλν, φρη πνιχ 

κεγάιν, ρξνληθφ δηάζηεκα έσο φηνπ εηζρσξήζνπλ ζηε κήηξα. (Παπαδφπνπινο, 2005) 

Βάζεη, κε ηα παξαπάλσ δεδνκέλα πνπ αλαιχζεθαλ ζηε ζπγθεθξηκέλε 

ελφηεηα ηεο πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο, είλαη εχθνιν λα ζπκπεξαίλνπκε πσο γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηνπ πνζνζηνχ γνληκφηεηαο θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο ηνθεηφ-νκάδαο είλαη 

ππνρξεσηηθή ε παξάιιεια εκθάληζε ψξηκσλ ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη σαξίσλ ζηνπο 

σαγσγνχο ηεο ρνηξνκεηέξαο.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε θαηνξζψλεηαη κε ζπλδπαζκφ ησλ 

ζπκπησκάησλ ηνπ νίζηξνπ θαη σο επί ην πιείζηνλ ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αθηλεζίαο 

πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ ην νπνίν είλαη δεισηηθφ ηεο σνζπιαθηνξξεμίαο θαη ηνπ 

ρξφλνπ νρείαο ηεο ζπεξκαηέγρπζεο. (Νηφηαο, 2007) 
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2.5 ΚΑΣΑΛΛΖΛΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖ ΟΥΔΗΑ   

 

Ζ ζηηγκή ζηελ νπνία ζα πινπνηεζεί ε νρεία είλαη πξσηαξρηθήο 

ζεκαληηθφηεηαο γηα λα ππάξμνπλ ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα γνληκφηεηαο θαη 

πνιπδπκίαο. Κπξηφηεξνο ζθνπφο είλαη απαξαίηεην λα απνηειεί ε γνληκνπνίεζε φζν 

ην δπλαηφλ πην κεγάινπ ζπλφινπ σαξίσλ απφ ηα ζπεξκαηνδσάξηα. Απηφ, φκσο είλαη 

θάηη ην νπνίν έρεη άκεζε εμάξηεζε θαη επηξξνή απφ 2 πεξηπηψζεηο. (Καηζανχλεο, 

1998) 

Ζ 1
ε
 έρεη άκεζε ζρέζε κε ηηο σνζπιαθηνξξεμίεο θαη ηελ πεξίνδν ηεο δσήο 

ησλ σαξίσλ. Απηέο μεθηλνχλ ηξηάληα έσο θαη ηξηάληα πέληε ψξεο χζηεξα απφ ηα 

αξρηθά ζπκπηψκαηα ηνπ νίζηξνπ είηε χζηεξα απφ ηελ εκθάληζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ 

ηεο αθηλεζίαο ηεο ρνηξνκεηέξαο απφ ηνλ θάπξν θαη ηελ πεξίνδν δσήο ησλ σαξίσλ ε 

νπνία ζπλήζσο είλαη 6 κε 8 ψξεο. (Νηφηαο, 2007) 

Ζ 2
ε
 πεξίπησζε αθνξά ηελ πνξεία ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζην 

αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα ηνπ ζειπθνχ θαη ηελ εκηπεξίνδν δσήο πνπ έρνπλ. Σα 

ζπεξκαηνδσάξηα απαηηνχλ 2 ψξεο ζρεδφλ γηα λα θαηνξζψζνπλ λα θηάζνπλ ζην πην 

πςειφ 3
ν
 ησλ ζαιπίγγσλ θαη είλαη ππνρξεσηηθφ λα παξακείλνπλ ζην γελλεηηθφ 

ζχζηεκα ηνπ ζειπθνχ γηα ζρεδφλ 6 ψξεο, κε θπξηφηεξν ζηφρν λα θαηνξζψζνπλ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ. Ζ πεξίνδνο δσήο ηνπο ζην ζειπθφ γελεηηθφ κεραληζκφ είλαη ζρεδφλ 

ζαξάληα κε εμήληα ψξεο. (Dziouk, 2003) 

χκθσλα κε φζα αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ζηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ηεο 

πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο, θάλνληαο ρξήζε ππνζηεξηθηηθψλ θάπξσλ αληρλεπηψλ γηα 

ηελ αλίρλεπζε ηεο πεξηφδνπ ζηελ νπνία ε ρνηξνκεηέξα είλαη ζε νίζηξν θαη χζηεξα 

απφ αξθεηέο κειέηεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ ζσζηνχ ρξφλνπ δηελέξγεηαο ηεο 

γνληκνπνίεζεο έρεη βξεζεί πσο ε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο ηνπ νίζηξνπ είλαη εθηθηφ λα 

δηαηξεζεί ζε 3 ππνελφηεηεο.  

Ζ 1
ε
 είλαη εθείλε φπνπ ε ρνηξνκεηέξα ε νπνία είλαη ζηα αξρηθά ζηάδηα 

ηνπ νίζηξνπ θαη ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά αλήζπρε θαη δέρεηαη ηελ επίβαζε απφ άιιεο 

ρνηξνκεηέξεο, ην αηδνίν εκθαλίδεηαη ππεξαηκηθφ θαη εμνηδεκέλν θαη εθξέεη απφ απηφ 
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κηα θαζαξή βιέλλα. Σν βαζηθφηεξν γλψξηζκα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ θξαηάεη 

ζρεδφλ 8 έσο θαη 10 ψξεο.  

Σν ζπγθξηκέλν βαζηθφ γλψξηζκα είλαη πσο ε ρνηξνκεηέξα παξνπζία ηνπ 

θάπξνπ ζηέθεηαη φξζηα θαη δελ θηλείηαη θαζψο είλαη έηνηκε λα νρεπζεί. Παξά ην 

γεγνλφο απηφ δελ ζπλίζηαηαη λα πινπνηείηαη νρεία ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν θαζψο ην 

ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ γνληκνπνίεζεο έρεη εκθαληζηεί θαη είλαη εμαηξεηηθά κηθξφ. 

(Νηφηαο, 2007) 

Ζ 2
ε
 αθνξά ηελ πεξίνδν φπνπ ην αηδνίν είλαη πην ιίγν εμνηδεκέλν θαη 

εξπζξφ ελψ ε βιέλλα ηελ νπνία εθθξίλεη είλαη πην παρηά. Σν βαζηθφ γλψξηζκα ηεο 

είλαη πσο ην αληαλαθιαζηηθφ ηεο αθηλεζίαο δελ παξνπζηάδεηαη κνλάρα φηαλ είλαη 

εθεί ν θάπξνο αιιά θαη φηαλ πθίζηαηαη θάπνηνο άλζξσπνο κε κηα δηάξθεηα 24 έσο θαη 

30 σξψλ ζρεδφλ. 

Οιηθά ε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο θξαηάεη 32 κέρξη θαη 40 ψξεο. 

Δληνπίζηεθε, φκσο, πσο ηα βέιηηζηα απνηειέζκαηα ηα έρνπκε ζηηο πεξηπηψζεηο ζηηο 

νπνίεο ε γνληκνπνίεζε πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο πξψηεο 24 έσο θαη 30 ψξεο ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ γηα ηηο ελήιηθεο ρνηξνκεηέξεο θαη ζηηο αξρηθέο 18 κέρξη θαη 

22 ψξεο γηα ηηο πην λέεο ρνηξνκεηέξεο.  

Ζ πην ζσζηή ρξνληθή πεξίνδνο δηελέξγεηαο ηεο γνληκνπνίεζεο ηεο 

ρνηξνκεηέξαο ζπκπίπηεη απφιπηα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ νπνία παξνπζηάδεηαη ην 

αληαλαθιαζηηθφ ηεο αθηλεζίαο ζηνλ άλζξσπν. Ο ρνηξνηξφθνο είλαη εθηθηφ, εχθνια, 

λα εληνπίζεη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν ζε πεξίπησζε πνπ βάιεη ηε γξνζηά 

ηνπ ζηα πιεπξά ηεο ρνηξνκεηέξαο είηε θάησ απφ ηελ θνηιηαθή ηεο ρψξα θαη κεηά 

βάιεη ζηαζεξνπνηεκέλε πίεζε κε ηηο παιάκεο ηνπ ζηελ νζθχ θαη ζηελ ιεθάλε ηεο 

ρνηξνκεηέξαο. (Cupps, 2000) 

ηηο πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο εληνπηζηεί πσο ε ρνηξνκεηέξα φρη κνλάρα 

δελ θηλείηαη αιιά αληηζηέθεηαη ζε θάζε είδνπο κεηαθίλεζε, είλαη απαξαίηεηε ε άκεζε 

γνληκνπνίεζε ηεο, θαζψο έρεη απνδεηρζεί πσο ηα πνζνζηά γνληκφηεηαο θαη 

πνιπδπκίαο ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν είλαη αξθεηά κεγάια. 
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Σέινο, ε 3
ε
 πεξίπησζε αθνξά ηελ πεξίνδν ζηελ νπνία ε ρνηξνκεηέξα δελ 

αθηλεηνπνηείηαη απφ έλα άηνκν θαη παξακέλεη λα παξνπζηάδεη ην αληαλαθιαζηηθφ ηεο 

αθηλεζίαο θαηά ηελ εκθάληζε ελφο θάπξνπ. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο θξαηάεη ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο 8 έσο θαη 10 ψξεο θαη ηα πνζνζηά γνληκφηεηαο θαη πνιπδπκίαο 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν έρεη απνδεηρζεί πσο είλαη αξθεηά κηθξά θαη γηα ην ιφγν 

απηφλ δελ ζπληζηάηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ε γνληκνπνίεζε ηεο ρνηξνκεηέξαο ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν. 

Ο πην ζσζηφο ρξφλνο έγρπζεο ηνπ ζπέξκαηνο θαη παξάιιεια 

γνληκνπνίεζεο ηεο ρνηξνκεηέξαο είλαη δψδεθα ψξεο χζηεξα απφ ηελ εκθάληζε ηνπ 

αληαλαθιαζηηθνχ αθηλεζίαο ζηνλ θάπξν, πνπ ζπγρξνλίδεηαη κε ην μεθίλεκα ηεο 

αλάινγεο εκθάληζεο ηνπ ζηελ παξνπζία ελφο αλζξψπνπ. Πξαθηηθά, ζα ήηαλ εθηθηφ 

λα δηαηππσζνχλ κεξηθνχο εμαηξεηηθά ζεκαληηθνχο θαλφλεο φπσο είλαη νη εμήο :  

 

● Υνηξνκεηέξα ε νπνία αληηδξά ζηνλ θάπξν ην πξσί, νρεία ζα πξέπεη λα 

πινπνηείηαη αξγά ην απφγεπκα 

● Υνηξνκεηέξα ε νπνία αληηδξά ζηνλ θάπξν ην βξάδπ, ε 1
ε
 νρεία ζα πξέπεη λα 

πινπνηείηαη ην επφκελν πξσηλφ (Υαξνχθ θαη ζπλ, 1991) 

 

Ύζηεξα, απφ ηελ 1
ε
 νρεία είηε ζπεξκαηέγρπζε, αλ πινπνηεζεί κηα 2

ε
 

θάλνληαο ρξήζε δηαθνξνπνηεκέλνπ θάπξνπ είηε 2
εο

 ζπεξκαηέγρπζεο κέζα ζε 

δηάζηεκα κηζήο είηε νιφθιεξεο εκέξαο θαη γηα ηηο κηθξέο ζε ειηθία ζε 8 ψξεο χζηεξα 

απφ ηελ 1
ε
 νρεία, απμάλνληαη έηζη ηα πνζνζηά φπνπ ζπκπίπηεη κηα ηνπιάρηζηνλ νρεία  

κε ην βέιηηζην ρξφλν ηεο εχξεζεο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ κε ηα σάξηα, κε ζπλέπεηα 

ηελ κεγάιε γνληκφηεηα ησλ ρνηξνκεηέξσλ, αλνδηθή ηάζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηνθεηφ-

νκάδαο ζρεδφλ θαηά έλα ρνηξίδην θαζψο επίζεο θαη ηε θπζηνινγηθή θαη θαλνληθή 

πξφνδν ηεο θπνθνξίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο 2
ε
 νρείαο είλαη αξθεηά πην ελζαξξπληηθά ζηηο 

πεξηζηάζεηο ζηηο νπνίεο πθίζηαηαη άπεηξε δηαρείξηζε ζπέξκαηνο είηε απηφο 
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νλνκάδεηαη θάπξνο είηε άλζξσπνο ζηελ πεξίζηαζε ζηελ νπνία πινπνηνχκε ηελ 

ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε ηελ νπνία ζα κειεηήζνπκε ζε επφκελν θεθάιαην ηεο 

πηπρηαθήο απηήο εξγαζίαο. 

ε δηαθνξεηηθή πεξίζηαζε, ζηελ νπνία ε έγρπζε ηνπ ζπέξκαηνο 

πξαγκαηνπνηεζεί κε θπζηνινγηθέο κεζφδνπο ηε ζσζηή ψξα θαη ζε ρνηξνκεηέξεο νη 

νπνίεο παξνπζηάζνπλ ην αληαλαθιαζηηθφ ηεο αθηλεζίαο ηνπο ζηηο αξρηθέο 5 κέξεο 

χζηεξα απφ ηνλ απνγαιαθηηζκφ ηνπο, ηφηε ηα απνηειέζκαηα κηαο θαη κνλαδηθήο 

νρείαο εηλαη απνδνηηθά θαη ηθαλνπνηεηηθά είηε είλαη πηζαλφλ λα είλαη αθφκα πην 

απνδνηηθά ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ άπνςε ησλ πνζνζηψλ ζχιιεςεο αιιά θαη ζε 

φηη έρεη θα λα θάλεη κε ηελ πνιπδπκία. (Geisertetal, 2004) 

 

 

 

Δηθφλα 2.1 : Παξαγσγηθά απνηειέζκαηα κνλάδαο 5,5 ρηιηάδσλ ρνηξνκεηέξσλ ηηο                             

 Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (PIC, 2013) 
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3ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΚΑΠΡΟ  

3.1 ΓΔΝΝΖΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΑΡΡΔΝΟ ΚΑΗ 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΚΑΠΡΟΤ 

 

                Σν ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα ηνπ αξζεληθνχ ρνίξνπ πεξηέρεηαη απφ ηνπο 2 

γελλεηηθνχο αδέλεο (φξρεηο εθ ησλ νπνίσλ αλαπηχζζνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαη νη 

αλδξνγφγλεο νξκφλεο), ηνπο εθδνξεηηθνχο αγσγνχο ηνπ ζπέξκαηνο (2 επηδηδπκίδεο 

θαη 2 ζπεξκαηηθνί πφξνη πνπ απνηεινχλ ηελ νπξήζξα), ηνπο επηθνπξηθνχο αδέλεο (2 

θπζηνεηδείο αδέλεο, ν πξνζηάηεο θαζψο επίζεο θαη νη 2 βνπιβνπξεζξαίνη αδέλεο νη 

νπνίνη θαινχληαη παξάιιεια θαη αδέλεο ηνπ cowper) αιιά θαη ηα φξγαλα ηεο νρείαο 

φπνπ πεξηιακβάλεηαη ην πένο φπνπ ελαπνζέηεη ην ζπέξκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

γελλεηηθνχ ζσιήλα ηνπ ζειπθνχ δψνπ. 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηα γελλεηηθά φξγαλα, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί 

πσο ρσξίδνληαη ζε εζσηεξηθά αιιά θαη εμσηεξηθά γελλεηηθά φξγαλα. Σα πξψηα 

αθνξνχλ ηνπο φξρεηο θαη ηνπο εθθνξεηηθνχο νδνχο ηνπ ζπέξκαηνο χζηεξα απφ ηνπο 

επηθνπξηθνχο αδέλεο, ελψ ηα δεχηεξα έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ην πένο θαη ην φζρεν. 

(Geisertetal, 2004) 

ε φηη αθνξά ηελ αλαπαξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηνπ θάπξνπ ζα πξέπεη λα 

ηνληζηεί πσο θξίλεηαη απφ ηε γελεηεζία νξκή, ηελ παξαγσγή ηνπ ζπέξκαηνο, ηε 

βησζηκφηεηα θαζψο επίζεο θαη ηε γνληκνπνηεηηθή δπλαηφηεηα ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. 
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Ζ γελεηήζηα νξκή εθθξάδεηαη κε ην θάζκα ησλ εθδειψζεσλ ηνπ θάπξνπ ην νπνίν 

έρεη άκεζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία ηεο νρείαο. (Παπαδφπνπινο, 2005) 

Οξηνζεηείηαη κε ην ζχλνιν ησλ επηβάζεσλ ζηε ρνηξνκεηέξα είηε ην 

νκνίσκα ηεο, νη νπνίεο νδεγνχλ ζε κηα εθζπεξκάησζε ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

θαηάιιειν ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο. Ζ νινθιήξσζε ηεο 

γελεηήζηαο νξκήο ηνπ θάπξνπ πξνάγεηαη κε ηε ζπιινγηθή εθηξνθή ε νπνία 

πινπνηείηαη θαηά ηε δεκηνπξγία ηεο δηαδηθαζίαο απηήο. (Υαξνχθ θαη ζπλ, 1991) 

Ύζηεξα απφ ηελ εηζρψξεζε ηνπ ζηελ αλαπαξαγσγή, ην θειί ηεο 

εθηξνθήο είλαη απαξαίηεην λα πξνζθέξεη ηελ επρέξεηα γηα νπηηθναθνπζηηθά αιιά θαη 

νζθξεζηηθά εξεζίζκαηα απφ ρνηξνκεηέξεο είηε θάπξνπο γηα ηε κε ειαηησκέλε 

ζπληήξεζε ηεο γελεηήζηαο νξκήο. Ζ νιηθή απνκφλσζε ηνπ θάπξνπ θαη φισλ ησλ 

παξαγφλησλ ζηνπο νπνίνπο αλαπηχζζεη αδηαζεζία ειαηηψλεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

πξνδηάζεζε θαη επηζπκία ηνπ γηα επίβαζε. 

πλερφκελε δηαηξνθηθή ζπλήζεηα ηνπ θάπξνπ κε κηθξφ επίπεδν 

δηαηξνθήο είλαη ζε ζέζε λα πξνθαιέζεη απψιεηα ζσκαηηθνχ βάξνπο θαη έηζη 

ειαηηψλεη ηελ επηζπκία ηνπ γηα επίβαζε. Αθφκα, ην κεγαιχηεξν ζηάδην δηαηξνθήο 

παξνπζηάδεη αλνδηθή ηάζε ζε ηεξάζηην βαζκφ ζην βάξνο αιιά θαη ην ζσκαηηθφ ιίπνο 

κε απνηέιεζκα λα θάλεη ηνπο θάπξνπο λσρειηθνχο θαη ζε κεγάιν βαζκφ κε ηθαλνχο 

γηα επίβαζε. 

Ζ γελεηήζηα νξκή είηε φπσο θαιείηαη ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ε libido 

ζπληεξείηαη ζε ηεξάζηην βαζκφ φηαλ ην ζηάδην ησλ δηαηξνθηθψλ ζπλεζεηψλ είλαη ζε 

ζέζε λα ηθαλνπνηήζεη ζεκαληηθά ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ ζπληεξήζεσο αιιά θαη 

ζπληεξεηηθήο αλνδηθήο ηάζεο ηνπ βάξνπο ηνπ θάπξνπ ην νπνίν ηνλ θαζηζηά έηνηκν 

γηα νρεία κηθξψλ ζε ειηθία ρνηξνκεηέξσλ. (Νηφηαο, 2007) 

 

 

 



26 

 

 

3.3 ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΔΡΜΑΣΟ 

 

Ζ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη ν θάπξνο πνπ μεθηλάεη λα 

παξνπζηάδεηαη ε αλαπαξαγσγηθή δπλαηφηεηα ηνπ είλαη αλάκεζα ζηνπο 5 κε 6 κήλεο 

φπνπ εληνπίδνληαη θαη νη αξρηθέο εθζπεξκαηίζεηο. Σα αξρηθά ζπεξκαηνθχηηαξα 

μεθηλνχλ λα παξνπζηάδνληαη ζηνλ φξρε ζε ειηθία 3 κελψλ, ελψ ηα επφκελα 

ζπεξκαηνθχηηαξα ζηελ ειηθηαθή νκάδα ησλ 4-5 κελψλ θαη ηα ψξηκα 

ζπεξκαηνδσάξηα ζηελ ειηθηαθή νκάδα 5-6 κελψλ.  

Ζ γελεηήζηα σξηκφηεηα ηνπ ζηελ πξάμε εληνπίζηεθε πσο παξνπζηάδεηαη 

αλάκεζα ζηνπο δέθα θαη δψδεθα κήλεο θαη είλαη εθηθηφ λα επηθέξεη ζεκαληηθέο θαη 

εμαηξεηηθά θαζνξηζηηθέο επηξξνέο θαη επηδξάζεηο απφ αξθεηνχο θαη 

δηαθνξνπνηεκέλνπο παξάγνληεο. 

Οη δεπηεξνγελείο γελλεηηθνί αδέλεο (φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη ν 

πξνζηάηεο, νη θπζηνεηδείο αδέλεο θιπ) είλαη εμαηξεηηθά αλαπηπγκέλνη κε ζπλέπεηα ν 

φγθνο ηνπ παγσκέλνπ ζπέξκαηνο λα είλαη αλάκεζα απφ 100ml θαη 500ml. Ζ 

εθζπεξκάηηζε ηνπ θάπξνπ πνπ κειεηάκε ζηελ ελ ιφγσ ελφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη εθηθηφ λα δηαθξηζεί ζε 3 θιάζκαηα ηα νπνία ζα αλαιπζνχλ 

ζηε ζπλέρεηα. (Παπαδφπνπινο, 2005) 

Με ην 1
ν
 θιάζκα πθίζηαηαη εθζπεξκάηηζε ελφο θνιιψδνπο θαη 

βιελλψδνπο πγξνχ κε εμαηξεηηθά ιίγα ζπεξκαηνδσάξηα. Καηά θχξην ιφγν είλαη 

κνιπζκέλν απφ ηε κηθξν-ρισξίδα ηεο πφζηεο θαη είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκν θαηά ηε 

δηαδηθαζία ηεο ζπεξκαηνιεςίαο λα απνξξίπηεηαη.  

Σν 2
ν
 θιάζκα είλαη θαηά θχξην ιφγν θξεκψδεο θαη παξάιιεια 

πεξηιακβάλεη ην πην κεγάιν πνζνζηφ ζπεξκαηνδσαξίσλ.  

Αληίζεηα, ην 3
ν
 θιάζκα πεξηιακβάλεη έλα πην ππθλφ θαη πην ξεπζηφ πγξφ 

ην νπνίν είλαη εμαηξεηηθά δειαηηλψδεο θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη σο επί ην πιείζηνλ 
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πάξα πνιχ ιίγα ζπεξκαηνδσάξηα θαη έρεη ζαλ βαζηθφ ζηφρν λα θξάμεη ηνλ ηξάρειν 

ηεο κήηξαο γηα λα εκπνδίζεη ην ζχλνιν ησλ παιηλδξνκήζεσλ ηνπ ζπέξκαηνο θαη 

πηζαλψο λα πξνζθέξεη πξνθχιαμε απφ δηάθνξεο εμσηεξηθέο κνιχλζεηο. 

(Κακπνχξνγινπ, 2013) 

Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζπεξκαηνιεςίαο ζπιιέγνληαη ηα δεχηεξα θαη 

κηθξά θνκκάηηα ηνπ ηξίηνπ θιάζκαηνο γηα επηπιένλ αξαίσζε θαη ρξήζε ηνπ ζηηο 

ζπεξκαηεγρχζεηο. Σν νιηθφ ζχλνιν ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ηα νπνία πεξηιακβάλνληαη 

ζε κηα εθζπεξκάηηζε θηάλεη ζηα 30 κέρξη θαη ηα 60 δηο ελψ ε ππθλφηεηα ηνπ 

ζπέξκαηνο ζε ζπεξκαηνδσάξηα αλέξρεηαη απφ 200 κέρξη θαη 300 εθαηνκκχξηα γηα 

θάζε θπβηθφ εθαηνζηφ. 

Σν πνζνζηφ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ησλ νπνίσλ ε θηλεηηθφηεηα είλαη 

θαλνληθή, θηάλεη ζην 70% θαη ηα κνξθνινγηθψο θαλνληθά ζπεξκαηνδσάξηα ζην 80%. 

Ύζηεξα, απφ ηε ζπεξκαηέγρπζε, ηα ζπεξκαηνδσάξηα θηάλνπλ κέζα ζε κεξηθά ιεπηά 

ζην επάλσ θνκκάηη ησλ ζαιπίγγσλ. Ζ ελ ιφγσ κεηαηφπηζε νθείιεηαη θαηά θχξην 

ιφγν ζην ζχλνιν ησλ ζπζπάζεσλ ηεο κήηξαο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε ιεηηνπξγία 

ηεο νξκφλεο σθπηνθίλεο. (Dziouk, 2003) 
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3.4 ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΠΔΡΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ 

ΣΖΝ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ 

 

Σα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζπέξκαηνο έρνπλ άκεζε 

επηξξνή απφ ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία εληάζζεηαη, απφ ηε θπιή ηνπ, ην 

ζσκαηηθφ βάξνο ην νπνίν έρεη αιιά θαη ην ζπλνιηθφ κέγεζνο ησλ φξρεσλ ηνπ, ηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο γηα νρεία είηε ζπεξκαηνιεςία, ηελ επνρή ηνπ ρξφλνπ, ηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θαζψο επίζεο θαη απφ ην γεληθφηεξν ρεηξηζκφ ηνπ. 

Σν ζπγθεθξηκέλν ζχλνιν παξαγφλησλ αλαπηχζζεη ζε κεγάιν βαζκφ 

παξαιιαθηηθφηεηα ηφζν ζηα πνζνηηθά φζν θαη ζηα πνηνηηθά γλσξίζκαηα πνπ έρεη ην 

ζπέξκα ηνπ. Σα βαζηθφηεξα πνζνηηθά γλσξίζκαηα πνπ έρεη ην ζπέξκα ηνπ, είλαη ν 

φγθνο θαη ην ζχλνιν ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ γηα θάζε εθζπεξκάηηζε. (Παπαδφπνπινο, 

2005) 

Καη ηα 2 κεγέζε πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ έρνπλ κεγάιε δηαθχκαλζε 

θαη απνηεινχλ έλα είδνο επίπησζεο ηεο επηξξνήο πνπ έρεη απφ έλαλ είηε πην πνιινχο 

απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Ο φγθνο ηνπ απνβαιιφκελνπ 

ζπέξκαηνο είλαη αλάκεζα απφ 100ml κέρξη θαη 500ml θαη ην ζχλνιν ησλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ, ην νπνίν εθθξάδεη ηελ ππθλφηεηα ηνπ απφ 20 κέρξη θαη 90 

δηζεθαηνκκχξηα. 

Ύζηεξα απφ ηε δηαδηθαζία ζπεξκαηνιεςίαο γηα ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε 

πινπνηείηαη αξαίσζε ηνπ ζπέξκαηνο κε ην ζσζηφ αξαησηηθφ (θάηη ην νπνίν ζα 

αλαιχζεί πην δηεμνδηθά ζε επφκελν θεθάιαην ηεο ελ ιφγσ πηπρηαθήο εξγαζίαο), 

γίλεηαη έιεγρνο ηνπ ζπέξκαηνο ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ γεληθφηεξν ρξσκαηηζκφ 

ηνπ θαη πινπνηνχληαη δηάθνξεο εθηηκήζεηο νη νπνίεο έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηελ 

θίλεζε θαη ηα πνζνζηά δσληαλψλ θαη κνξθνινγηθά κε νκαιψλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. 

(Carola, 2009) 
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Ο ρξσκαηηζκφο ηνπ θπζηνινγηθνχ ζπέξκαηνο είλαη γθξίδνο καδί κε ιεπθφ, 

ελψ ζπέξκα ην νπνίν έρεη θηηξηλσπφ ρξψκα, ήπην πξάζηλν είηε θεξακηδή είλαη 

εμαηξεηηθά χπνπην γηα δηάθνξεο κνιχλζεηο θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Σα δσληαλά ζπεξκαηνδσάξηα θαη ε θηλεηηθφηεηα εθθξάδεηαη κε θάζκα 

βαζκνινγηψλ απφ ην κεδέλ κέρξη θαη ην ελληά, ζχκθσλα κε ηελ εθαηνζηηαία 

αληηζηνηρία ησλ δσληαλψλ θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ. Με ην κέγηζην 

βαζκφ πνπ πξναλαθέξζεθε, ζηηο 2 παξακέηξνπο, δειαδή 90% δσληαλψλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ κε 90% θηλεηηθφηεηα, ε νιηθή βαζκνινγία ε νπνία ιακβάλεηαη 

είλαη ε ηηκή 18 ε νπνία είλαη θαη ε βέιηηζηε γηα ην γεληθφηεξν δείθηε θίλεζεο. 

(Νηφηαο, 2007) 

Καινί θάπξνη γηα ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε έρνπλ ζπέξκα κε δείθηε 

θίλεζεο πην κεγάιν είηε ηζάμην κε ην 16, 14 είηε θαη ην 13 ηελ 1
ε
, 2

ε
 θαη 3

ε
 εκέξα 

αληίζηνηρα ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ ηνκέα ζπληήξεζεο ηνπ, χζηεξα απφ ηε 

ζπεξκαηνιεςία γηα ζπεξκαηέγρπζε. 

Σα κνξθνινγηθά γλσξίζκαηα εξεπλψληαη κηθξνζθνπηθά 1 θνξά ζε 

κεληαία βάζε. Καζνξίδνληαη ζε δηαθφζηα ζπεξκαηνδσάξηα πνπ απνηειεί ηελ 

αληηζηνηρία ηνπ ζπλφινπ απηψλ ηα νπνία εκθαλίδνπλ κνξθνινγηθέο αλσκαιίεο 

νπξάο, θεθαιηνχ, άθξσλ, απρέλα είηε πεξηιακβάλνπλ πξσηνπιαζκαηηθά 

έγθιεηζηα.(Cupps, 2000) 

Μηα θπζηνινγηθή θαη θαιή δηαδηθαζία εθζπεξκάηηζεο είλαη απαξαίηεην 

λα πεξηιακβάλεη πην ιίγα απφ 10% κε νκαιά ζπεξκαηνδσάξηα. Όηαλ ε ζπγθεθξηκέλε 

αληηζηνηρία είλαη πην κεγάιε απφ ην 20% ην ζπέξκα δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηερλεηή 

ζπεξκαηέγρπζε. 

Ζ γνληκνπνηεηηθή δπλαηφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο ησλ θάπξσλ ππνινγίδεηαη 

σο επί ην πιείζηνλ απφ ην ηζρχνλ αξρείν νρεηψλ είηε ζπεξκαηεγρχζεσλ θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ρνηξνκεηέξσλ. Οπνηνζδήπνηε λενθεξκέλνο ζηελ 

αλαπαξαγσγή θάπξνο ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηα κεγέζε ηα νπνία αλαθέξζεθαλ 

παξαπάλσ θαη ηα νπνία έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηα πνζνζηά ησλ θπζηνινγηθψλ 

επηζηξνθψλ θαη εγθχσλ ρνηξνκεηέξσλ γηα ηηο αξρηθέο πελήληα κνλαδηθέο νρείεο είηε 
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ζπεξκαηεγρχζεηο, ην κέγεζνο ηεο ηνθεην-νκάδαο ζηε δηαδηθαζία ηνπ ηνθεηνχ θαζψο 

επίζεο θαη νη γελεηηθήο θχζεσο αλσκαιίεο ησλ γελλψκελσλ ρνηξηδίσλ. (Rocaetal, 

2006) 

ε πεξίπησζε πνπ ηα ζπγθεθξηκέλα κεγέζε δελ είλαη κέζα ζηα απνδεθηά 

θαη θαλνληθά φξηα ηα νπνία έρνπλ ηεζεί, ν εθάζηνηε θάπξνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

επηπιένλ γηα ηε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο. ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνπο παξάγνληεο 

νη νπνίνη παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ηα πνζνηηθά αιιά θαη 

ηα πνηνηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζπέξκαηνο έρνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν καδί κε ηηο ινηπέο 

ζπλζήθεο ζπληήξεζεο ηνπ θάπξνπ, ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο, ηηο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο 

αιιά θαη ηε γεληθφηεξε πγηεηλή θαηάζηαζε ηελ νπνία απηφο έρεη. (Southwoodetal, 

1997) 

ε φηη αθνξά ηνλ 1
ν
 παξάγνληα πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, δειαδή ηηο 

ζπλζήθεο πεξηβάιινληνο ζπληήξεζεο, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ε 

αλαπαξαγσγηθή δξάζε ηνπ θάπξνπ δελ έρεη δηαθαζηθή θαηάηαμε θαηά ηελ πεξίνδν 

ηνπ ρξφλνπ. Ζ κηα κεγαιχηεξε ηηκή εκθαλίδεηαη ην θζηλφπσξν ελψ ε άιιε ε νπνία 

είλαη πην κηθξή ηεο 1
εο

, ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο. 

Καηά ηηο θαινθαηξηλέο πεξηφδνπο, ε γελεηήζηα νξκή είλαη άηνλε ελψ ην 

ζπέξκα έρεη πην κηθξή ππθλφηεηα, ειαηησκέλε θίλεζε θαη παξνπζηάδεη αλνδηθή ηάζε 

αληηζηνηρίαο κε ηα ζπεξκαηνδσάξηα κε κνξθνινγηθά κεηνλεθηήκαηα. Σα 

ζπγθεθξηκέλα γλσξίζκαηα, ηα νπνία ειαηηψλνπλ ηε γνληκνπνηεηηθή δπλαηφηεηα ηνπ 

θάπξνπ έρνπλ ζαλ βαζηθφ ηνπο γλψξηζκα ηε ζεξηλή ζηεηξφηεηα θαη απνδίδνληαη σο 

επί ην πιείζηνλ ζηε κεγάιε ζεξκνθξαζία πνπ πθίζηαηαη θαη ηελ αλνδηθή ηάζε ηεο 

θσην-πεξηφδνπ. 

Ζ ζπληήξεζε ηνπ θάπξνπ ζε πεξηβάιινλ κε κεγάιε ζεξκνθξαζία, ε 

νπνία κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε αθφκα θαη απφ 30 βαζκνχο αλαπηχζζεη έληαζε ηεο 

αλαπλνήο, γηα απνβνιή ζεξκφηεηαο θαη αλνδηθή ηάζε ηεο ζσκαηηθήο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ δψνπ. Ζ επαηζζεζία ηνπ θάπξνπ  ζηηο κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο ζε ζρέζε κε ηα 

αξζεληθά άιισλ ηχπσλ δψσλ, είλαη πην κεγάιε θαζψο δελ έρεη ηελ επρέξεηα ηεο 

απνβνιήο ηεο επηπιένλ ζεξκφηεηα κε εθίδξσζε. 
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Ζ κεγάιε ζεξκνθξαζία έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ ειάηησζε ηεο θίλεζεο ησλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ ηνπ ζπέξκαηνο ησλ θάπξσλ. Σν ειαηησκέλν ζχλνιν θαη ν κε 

ηέιεηνο ζρεκαηηζκφο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηνπο φξρεηο νθείιεηαη ζην πην κηθξφ 

επίπεδν βηνζχλζεζεο ηεο ηεζηνζηεξφλεο εμαηηίαο ησλ κεγάισλ ζεξκνθξαζηψλ. 

(Κακπνχξνγινπ, 2013) 

Ζ γνληκφηεηα ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαη ε βησζηκφηεηα ησλ εκβξχσλ θαηά 

ηελ 1
ε
 θάζε ηεο θπνθνξίαο είλαη πην κηθξέο ζε πεξίπησζε ζηελ νπνία ην ζπέξκα 

ζχκθσλα κε ην νπνίν επήιζε γνληκνπνίεζε έρεη πξνέιεπζε απφ θάπξνπο νη νπνίνη 

ήηαλ ζε ζεξκνθξαζίεο πςειφηεξεο απφ 30 βαζκνχο Κειζίνπ πξηλ απφ κηα κε δπν 

βδνκάδεο. Ζ πεξίνδνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο έθζεζεο ζε κεγάιε ζεξκνθξαζία νξηνζεηεί 

θαη ην ρξφλν χζηεξα απφ ηνλ νπνίν επαλαθηάηαη ν θπζηνινγηθφο δείθηεο θίλεζεο θαη 

ην ζπέξκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζπεξκαηεγρχζεηο. 

Ζ θαινθαηξηλή ζηεηξφηεηα ε νπνία αλαθέξζεθε παξαπάλσ επηηείλεηαη 

απφ ηελ ηεξάζηηα θσην-πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ πνπ επηθέξεη ζεκαληηθέο επηξξνέο 

θαη επηδξάζεηο ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηα αλαπαξαγσγηθά γλσξίζκαηα δηακέζνπ ηνπ 

λεπξν-νξκνληθνχ πιαηζίνπ ππνζαιάκνπ-ππφθπζεο.   

 Ζ αλνδηθή ηάζε ηεο θσην-πεξηφδνπ χζηεξα απφ ηελ πεξίνδν ηεο άλνημεο 

έρεη ηελ επρέξεηα λα ειαηησζεί ελψ ε ειαηησκέλε χζηεξα απφ ηελ θαινθαηξηλή 

πεξίνδν είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη αλνδηθή ηάζε ηνπ ξπζκνχ παξαγσγήο ηεο 

ηεζηνζηεξφλεο ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή γηα θαλνληθή ζπεξκαηνγέλεζε. (Νηφηαο, 

2007) 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ 2
ν
 παξάγνληα πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ, 

δειαδή ηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνπ θάπξνπ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ε θαζεκεξηλή 

ρξήζε γηα νρεία είηε ζπεξκαηνιεςία ειαηηψλεη αηζζεηά ηε γνληκνπνηεηηθή 

δπλαηφηεηα ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ, πνπ ειαηηψλνληαη ζε ζχλνιν γηα θάζε 

εθζπεξκάησζε θαη σξίκαλζε ηνπο ζηελ επηδηδπκίδα ε νπνία δελ έρεη νινθιεξσζεί. 

(Shortetal, 1997) 

Έηζη, γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ θαζψο επίζεο θαη ηε ζπληήξεζε κε 

κεησκέλεο γελεηήζηαο νξκήο ηνπ θάπξνπ, επηβάιιεηαη θπζηνινγηθή ρξήζε ζχκθσλα 
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κε ηελ ειηθηαθή νκάδα ζηελ νπνία αλήθεη αιιά θαη ηελ ελ γέλεη ζσκαηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε.   

ηελ ειηθηαθή νκάδα εθηά κέρξη θαη δέθα κελψλ ν θάπξνο 

ρξεζηκνπνηείηαη 1 θνξά ζε εβδνκαδηαία βάζε. Ύζηεξα απφ ηνλ 10
ν
 κήλα ε 

ζπγθεθξηκέλε ρξεζηκφηεηα κεγαιψλεη θαη θηάλεη κέρξη θαη ηξεηο κε ηέζζεξεηο θνξέο 

γηα θαλνληθή νρεία θαη δπν γηα ζπεξκαηνιεςία.  

Γεληθφηεξα, ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, ζε φηη αθνξά ηε ρξήζε ηνπ 

θάπξνπ πσο πθίζηαληαη 2 δηαθνξνπνηεκέλα ζπζηήκαηα νρείαο πνπ είλαη ε αηνκηθή 

νρεία αιιά θαη ε νκαδηθή νρεία. Καηά ηελ 1
ε
 θάζε ρνίξνο ζε νίζηξν νδεγείηαη ζηνλ 

θάπξν ελψ ζηελ νκαδηθή νρεία ν θάπξνο βξίζθεηαη κε νκάδα ρνίξσλ (σο επί ην 

πιείζηνλεθηαηηθέο εθηξνθέο). 

Ο θάπξνο πνπ είλαη γηα αξθεηφ ρξνληθφ δηάζηεκα εθηφο αλαπαξαγσγηθήο 

δξάζεο, φπσο θαηά ηελ πεξίνδν αδξάλεηαο, εκθαλίδεη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο άγνλεο 

ηηο 2 πξψηεο ηνπ εθζπεξκαηίζεηο, πνπ σο εθ ηνχηνπ δελ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ αλαπαξαγσγηθή δξάζε. ηνλ πίλαθα ν νπνίνο αθνινπζεί 

δηαθξίλνληαη νη ελδεδεηγκέλεο πνζφηεηεο νρεηψλ γηα θάζε θάπξν θαη ηελ εθάζηνηε 

ρξνληθή πεξίνδν. 

 

 

Πίλαθαο 3.1 : Δλδεδεηγκέλνο αξηζκφο νρεηψλ αλά θάπξν θαη ρξνληθή πεξίνδν 

(Νηφηαο, 2007) 

Ζιηθία Κάπξνπ Αλά εκέξα 

 

Αλά εβδνκάδα Αλά κήλα 

8-15 κελψλ 2 8 25 

15 κελψλ θαη 

κεγαιχηεξνο 

3 12 40 
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ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε δηαηξνθηθή ζπλήζεηα ησλ θάπξσλ θαη ηελ 

θαηάιιειε δηαηξνθή γηα απηνχ ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ε δηαηξνθή επηθέξεη 

αξθεηέο επηξξνέο θαη επηδξάζεηο φπσο θαη ζηα αξζεληθά άιισλ ηχπσλ δψσλ, ηα 

πνζνηηθά γλσξίζκαηα ηνπ ζπέξκαηνο. Ζ επηξξνή, φκσο ηεο δηαηξνθήο είλαη 

απαξαίηεηνο λα ινγίδεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο ησλ δψσλ θαη 

ηε ζπρλφηεηα ηεο ρξήζεο ηνπο γηα νρεία είηε ζπεξκαηνιεςία. (Southwoodetal, 1997) 

Σν ζηάδην δηαηξνθήο επηθέξεη ζεκαληηθέο επηξξνέο θαη επηδξάζεηο ζηνλ 

φγθν θαη ην ζχλνιν ησλ απνβαιιφκελσλ ζπεξκαηνδσαξίσλ γηα θάζε εθζπεξκάηηζε. 

Ζ θαηαλαιηζθφκελε γηα θαζεκεξηλή βάζε πξσηεΐλε, θπξίσο ηα ρξήζηκα ζεηνχρα 

ακηλνμέα θαη ε ιπζίλε, επηθέξνπλ επηξξνέο θαη επηδξάζεηο, αθφκα θαη ζηα πνζνηηθά 

γλσξίζκαηα ηνπ ζπέξκαηνο. 

 Ζ ζπγθεθξηκέλε επηξξνή είλαη ηζρπξή ζε ηεξάζηηα ζπρλφηεηα ρξήζεο 

ησλ θάπξσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε πην ρακειφ ζηάδην δηαηξνθήο. Σν ζπέξκα ηνπο κε 

ζπρλή ρξήζε παξνπζηάδεη ζεκαληηθή βειηίσζε κε αλνδηθή ηάζε ηεο πνζφηεηαο 

πξσηεΐλεο θαη πην πςειά ζηάδηα ζεηνχρσλ ακηλνμέσλ. (Geisertetal, 2004) 

Πην ρακειή θαηά 1/2  θαηαλάισζε πξσηεΐλεο ζπλδπαδφκελε θαη κε πην 

κηθξφ θαηά 20% ζηάδην δηαηξνθήο έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ ειάηησζε ηνπ φγθνπ ηνπ 

ζπέξκαηνο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ θαηά 45% θαη 27% αληίζηνηρα. 

Σέινο, έρνπκε ηνλ ηειεπηαίν παξάγνληα πνπ αθνξά ηελ πγηεηλή θαηάζηαζε πνπ έρεη ν 

εθάζηνηε θάπξνο. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε είλαη ρξήζηκν λα ειέγρεηαη άκεζα θαη λα 

παξαθνινπζείηαη ζπρλά. Ζ απαξέγθιηηνο πξαθηηθή ηνπ ζρεδίνπ ησλ εκβνιηαζκψλ 

θαηά ησλ ηψζεσλ θαη ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ κηθξνβηαθέο κνιχλζεηο, θπξίσο γηα 

ιεπηνζπείξσζε θαη βξνπθέιισζε εμαζθαιίδεη ηε γελεηηθή νξκή αιιά θαη ηελ 

παξαγσγή πγηεηλνχ ζπέξκαηνο. 
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Αληίζεηα, ην κνιπζκέλν κε θάζε λνζνγφλν ιφγν ζπέξκα είλαη έλα είδνο 

θνξέα δηάδνζεο ηεο λφζνπ ζε ηεξάζηην ζχλνιν ρνηξνκεηέξσλ. Ο θάπξνο είλαη 

απαξαίηεην λα είλαη πιήξσο πγηήο θαηά ηε ρξήζε ηνπ γηα δηαδηθαζίεο φπσο ε δξάζε 

ηεο νρείαο είηε ηεο ζπεξκαηνιεςίαο. (Carola, 2009) 

 

 

 

 

3.5 ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΣΟΤ ΚΑΠΡΟΤ 

 

Ο θάπξνο ρξεηάδεηαη άζθεζε. Απηφ θαηνξζψλεηαη ζηε βνζθή ζηηο 

εθηαηηθέο εθηξνθέο είηε κε ζσζηή δηαξξχζκηζε ηεο ζηαβιηθήο εγθαηάζηαζεο. Ζ 

επρέξεηα εμφδνπ ηνπ θάπξνπ ζηε βνζθή έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα απνθηεζεί θάπξνο 

ζζελαξφο, δσεξφο, κε ηελ θαηάιιειε ζσκαηηθή δηάπιαζε, δίρσο λα έρεη ππεξβνιηθφ 

βάξνο είηε λα είλαη ηζρλφο.  

Όια ηα παξαπάλσ θαηνξζψλνληαη κε ηε ζσζηή εμάζθεζε αιιά θαη ηελ 

θαηάιιειε έθζεζε ηνπ ζην θπζηθφ θσο θαζψο επίζεο θαη κε ηελ δηαζθάιηζε  

ζξεπηηθψλ νπζηψλ αιιά θαη κε πξνδηνξίζηκσλ ζξεπηηθψλ παξαγφλησλ πνπ 

πθίζηαληαη ζηε ρισξά ηξνθή. 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε δηαηξνθή ηνπ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο θαηά 

ηελ πξνζέγγηζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ, ν ψξηκνο θάπξνο είλαη απαξαίηεην λα 

ηξέθεηαη κε απμεκέλεο πνζφηεηεο είηε ειεχζεξα κε θπξηφηεξν ζηφρν λα 

θαηνξζψλεηαη ε αλνδηθή ηάζε ησλ δψληνο βάξνπο ηνπ θαηά ηηο δπν είηε θαη ηξείο 

εβδνκάδεο πξηλ ηελ αλαπαξαγσγηθή ρξήζε ηνπ. 

Οη πην πνιινί εμ απηψλ ράλνπλ βάξνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλαπαξαγσγηθήο ρξήζεο ηνπο, θπξίσο δε φηαλ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη έληνλα. ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε ελδείθλπηαη ε δηαηξνθή θαηά βνχιεζε γηα ηελ απνθπγή 
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απψιεηαο βάξνπο, είηε αηνκηθά κε αλνδηθέο ηάζεηο πνζνηήησλ ηξνθήο. (3,6 θηιά) 

(Νηφηαο, 2007) 

ε πεξίπησζε πνπ ν θάπξνο έρεη αξθεηά θηιά είλαη απαξαίηεην λα ράζεη 

βάξνο γηα δηάζηεκα δπν κε ηξηψλ κελψλ πξηλ απφ ηελ αλαπαξαγσγηθή δξάζε κε ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ ζηηεξεζίνπ ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ. Σαπηφρξνλα, είλαη ρξήζηκν λα 

ππνβάιιεηαη ζε ζσζηή εμάζθεζε.  

Ζ δηαηξνθή κε αλνδηθή ηάζε πνζνηήησλ είηε ε ειεχζεξε δηαηξνθή, ιίγν 

πξηλ είηε αθφκα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ, ζπλίζηαηαη 

αθφκε θαη γηα θάπξνπο νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε βέιηηζηε ζξεπηηθή θαηάζηαζε. Οη πην 

πνιινί εμ απηψλ δελ παξνπζηάδνπλ θακία πξνζπκία γηα επίβαζε άκεζα χζηεξα απφ 

ηε ιήςε ηεο ηξνθήο ηνπο. Γηα απηφλ ην ιφγν ινγίδεηαη ζαλ εμαηξεηηθά ζθφπηκν λα 

ρνξεγνχληαη νη ηξνθέο ηνπο χζηεξα απφ ηελ πινπνίεζε ηεο νρείαο, αθνχ θπζηθά 

πξαγκαηνπνηείηαη ε αηνκηθή νρεία.  

Οη κηθξνί ζε ειηθία θάπξνη νη νπνίνη μεθηλνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία  παξνπζηάδνπλ αλνξεμία ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο 

ζπγθξηηηθά κε ηνπο πην κεγάινπο ζε ειηθία θάπξνπο. Έηζη, είλαη ζεκαληηθφ θπξίσο νη 

κηθξνί ζε ειηθία θάπξνη λα είλαη ζε βέιηηζηε ζξεπηηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ 1
ε
 ρξήζε 

ηνπο θαη λα ηνπο πξνζθέξεηαη ηξνθή εχγεπζηε θαη ζξεπηηθή ζε επαξθείο πνζφηεηεο, 

κε θπξηφηεξν ζηφρν λα δηαζθαιίδεηαη ε θπζηνινγηθή πξφζιεςε ηξνθήο θαη λα 

θαηνξζψλεηαη ηαπηφρξνλα ε θπζηνινγηθή ηνπο εμέιημε. (Υαξνχθ θαη ζπλ, 1991) 

Σν ζηηεξέζην ηνπ θάπξνπ θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν, είλαη εθηθηφ 

λα πεξηέρεηαη θαηά βάζε απφ θαξπνχο ζηηεξψλ, θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλσλ απφ κηα 

είηε θαη πην πνιιέο πξσηετλνχρεο ηξνθέο κεγάιεο βηνινγηθήο αμίαο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ζνγηάιεπξν, ηρζπάιεπξν, γάια θ.α. θαη κίγκα ηρλνζηνηρείσλ θαη 

θαλνληθνχ άιαηνο. 

ε πεξίπησζε ζηελ νπνία δε δηαηίζεηαη βνζθή ζηνπο θάπξνπο, ηφηε είλαη 

ρξήζηκν λα πεξηέρεηαη ζην ζηηεξέζην κεδηθή είηε άιιν ςπραλζέο ρφξην κε 

αλεπηπγκέλν θχιισκα θαη ζε πνζφηεηα πεξηζζφηεξν απφ 7 κε 10%. Με ηε βνζθή 

είηε κε ηελ πξνζζήθε κεδηθήο, ην ζηηεξέζην θαζίζηαηαη πιεξέζηεξν ζε φηη έρεη λα 
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θάλεη κε κε πξνζδηνξηζκέλεο ζξεπηηθέο νπζίεο θαη παξάγνληεο. (Southwoodetal, 

1997) 

Οη ζξεπηηθέο αλάγθεο ησλ κηθξψλ ζε ειηθία θαη ησλ κεγαιχηεξσλ 

θάπξσλ, είλαη παξφκνηεο ζε ζξεπηηθά ζηνηρεία κε ηηο αλάγθεο ησλ αλαπαξαγσγψλ 

κηθξψλ θαη κεγαιχηεξσλ ζε ειηθία ρνηξνκεηέξσλ. Δπνκέλσο, ην ζηηεξέζην πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εγθπκνζχλεο ζηηο ζειπθέο 

ρνίξνπο, είλαη εθηθηφ λα ρνξεγεζεί ηθαλνπνηεηηθά θαη ζηνπο θάπξνπο. (Rocaetal, 

2006) 

Ζ παξνρή ηνπ ζηηεξεζίνπ ζε θαζεκεξηλή βάζε ζηνπο θάπξνπο είλαη 

ηθαλνπνηεηηθή. Ζ παξάζεζε ηνπ ζηηεξεζίνπ ππφ ηε κνξθή δηαπνηηζκέλε κε χδσξ δε 

εληνπίδεηαη λα πξνζθέξεη βέιηηζηα απνηειέζκαηα ζπγθξηηηθά πάληα κε ην μεξφ κίγκα 

ην νπνίν παξέρεηαη.  

Κάπξνη πνπ παξνπζηάδνπλ αλνξεμία θαηά ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν, 

δίρσο, φκσο λα είλαη άξξσζηνη, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο αλαθηνχλ ηελ φξεμε ηνπο κε 

κεηαβνιή ηνπ ζηηεξεζίνπ. Σξνθέο φπσο ην άπαρν γάια, ην πιήξεο γάια, ηα σκά απγά 

θαζψο επίζεο θαη ε βξψκε είλαη πνιχ εχγεπζηεο ηξνθέο παξά ην γεγνλφο πσο 

θνζηίδνπλ αξθεηά, είλαη εθηθηφ, φκσο, λα ρξεζηκνπνηεζνχλ επσθειψο γηα 

θαζνξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν ε νπνία, φκσο, δελ κπνξεί λα είλαη αξθεηά 

κεγάιε.(Νηφηαο, 2007) 

Γεληθφηεξα, ε ρξεζηκνπνίεζε θαξκάθσλ είηε ηνλσηηθψλ δελ ζπλίζηαηαη, 

ζε πεξίπησζε ζηελ νπνία νη θάπξνη δελ είλαη άξξσζηνη. Καηά ηηο πεξηφδνπο κε 

αλαπαξαγσγηθήο ρξήζεο θαη ζε πεξίπησζε φπνπ νη θάπξνη ζπληεξνχληαη ζε βνζθή 

ηεξάζηηαο παξαγσγήο, ηνπο πξνζθέξεηαη πνζφηεηα ζπκππθλσκέλεο ηξνθήο ζε 

πνζφηεηα 1 κέρξη θαη 1 θαη ¼ γηα θάζε 100 θηιά ζε εκεξήζηα βάζε. (Καηζανχλεο, 

1998) 

Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρεηκεξηλψλ κελψλ πξνζθέξεηαη ιίγν πεξηζζφηεξε 

ηξνθή. Καηά ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο κήλεο θαη ζε πεξίζηαζε ζπληήξεζεο ηνπ θάπξνπ 

δίρσο βνζθή, ηα ζηηεξέζηα ηνπ είλαη απαξαίηεην λα πεξηιακβάλνπλ 10% ρφξην 
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ςπραλζνχο ζε αιεζκέλε κνξθή, κίγκα ηρλνζηνηρείσλ θαη καγεηξηθφ αιάηη. 

(Κακπνχξνγινπ, 2013) 

Σα ζηηεξέζηα, πνπ πξνζθέξνληαη ζηηο εγθχνπο είηε ζηηο ρνηξνκεηέξεο νη 

νπνίεο βξίζθνληαη ζε μεξά πεξίνδν, είλαη ηθαλνπνηεηηθά γηα ηνπο θάπξνπο νη νπνίνη 

είλαη εθηφο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ. Οη κηθξφηεξνη ζε ειηθία θάπξνη εθηφο 

αλαπαξαγσγηθήο δξάζεο είλαη απαξαίηεην λα ηξέθνληαη αξθεηά κε έλα θαιά 

ηζνξξνπεκέλν ζηηεξέζην κε θπξηφηεξν ζθνπφ λα θαηνξζψλεηαη ε θπζηνινγηθή 

εμέιημε ηνπ.  

Γεληθφηεξα, εάλ ζα έπξεπε λα ηνληζηνχλ κεξηθά εμαηξεηηθά ζεκεία πνπ 

έρνπλ άκεζε ζρέζε κε ηνλ θάπξν απηά εληνπίδνληαη ζηε ζπλέρεηα θαη είλαη ηα εμήο : 

 

● Πξψηεο εθζπεξκαηίζεηο : 5-6 κελψλ 

● Υξεζηκνπνίεζε γηα αλαπαξαγσγή : φρη πξηλ απφ 8 κήλεο θαη φρη πξηλ απφ ηα 

120 κε 125 θηιά 

● Γηάξθεηα νρείαο : κέρξη 25 ιεπηά 

● Έιεγρνο γνληκφηεηαο θάπξνπ : 3-4 βδνκάδεο πξηλ ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν 

(Dziouk, 2003) 

● Γηα 30 ρνίξνπο απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ 1 λεαξφο θαη έλαο ψξηκνο θάπξνο 

(Κάηαλνο, 2007) 

● Μέρξη 2 εβδνκάδεο πξηλ ηελ αλαπαξαγσγή ρξεηάδεηαη ν θάπξνο πεξίπνπ 2,3 

θηιά ζε θαζεκεξηλή βάζε ελψ αξγφηεξα ε ελ ιφγσ ηξνθή αλέξρεηαη ζε 3.2 θηιά 

(Carola, 2009) 
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4ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΟΥΔΗΑ 

 

4.1 ΠΔΡΜΑΣΟΛΖΦΗΑ 

Ζ ζπιινγή ηνπ ζπέξκαηνο πινπνηείηαη κε νκνίσκα είηε κε ηερλεηή 

ρνηξνκεηέξα. ε φηη έρεη λα θάλεη κε ην νκνίσκα ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα είλαη θαιπκκέλν θαη ηα πφδηα λα είλαη κηζά. Σν νκνίσκα είλαη 60 

κέρξη θαη 70 εθαηνζηά ςειφ, 25 κέρξη θαη 35 εθαηνζηά πιάηνο αιιά θαη 100 κέρξη 

θαη 135 εθαηνζηά κήθνο. 

ε πεξίπησζε ζηελ νπνία θξηζεί απαξαίηεην γίλεηαη ρξήζε 2 

δηαθνξνπνηεκέλσλ κεγεζψλ, γηα λένπο θάπξνπο (κηθξφ θαη ζηελφ) αιιά θαη γηα πην 

κεγάινπο θάπξνπο. Μεξηθά αθφκα ρξήζηκα γλσξίζκαηα είλαη πσο ρξεηάδεηαη 

ειαζηηθφο ηάπεηαο, γάληηα κηαο ρξεζηκφηεηαο, ξνχρα αιιά θαη πνηήξηα κηαο ρξήζεο 

θαζψο επίζεο θαη έλα θίιηξν. 

 

Ζ ηερλεηή δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο πνπ αξρίδεη απφ ηελ ψξα ηεο 

ζπεξκαηνιεςίαο, πνπ πινπνηείηαη κε ηε ρξήζε νκνηψκαηνο θαη ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ρεξηνχ ηνπ ζπεξκαηνιήπηε. Ζ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πεξηέρεη ηε ζπιινγή ηνπ 

ζπέξκαηνο. Τθίζηαηαη έλα νκνίσκα απφ μχιν κε ξπζκηδφκελν χςνο, γηα λα 

ξπζκίδεηαη αλάινγα κε ην κέγεζνο ησλ θάπξσλ.  (Southwoodetal, 1997) 

Γηα βέιηηζην εξεζηζκφ ηνπ θάπξνπ ην νκνίσκα θαιχπηεηαη απφ δέξκα 

ρνίξνπ ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη εκπνηηζκέλν κε νχξα είηε βιέλλεο ηνπ αηδνίνπ ηεο 

ρνηξνκεηέξαο ε νπνία είλαη ζε νίζηξν. Πξηλ μεθηλήζεη ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζα 

πξέπεη λα είλαη έηνηκν ην ηζνζεξκηθφ δνρείν ζην νπνίν ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί 

απνζηαγκέλν λεξφ θαη αξαησηηθφ, πξνζεξκαζκέλν ζηνπο 36 βαζκνχο Κειζίνπ ζηνλ 

θιίβαλν. 

Γηα λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

ζπέξκαηνο, ε ζπιινγή ηνπ πινπνηείηαη ζε εμεηδηθεπκέλε πιαζηηθή ζαθνχια ε νπνία 

είλαη ηνπνζεηεκέλε ζην εζσηεξηθφ ηνπ εζσζεξκηθνχ. Έηζη, θαηνξζψλεηαη ε  
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ζπληήξεζε ηνπ ζπέξκαηνο ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 36 βαζκψλ Κειζίνπ έσο ηε 

κεηαθνξά ηνπ ζην εξγαζηήξην. 

Θα πξέπεη, επίζεο, λα ππάξμεη κηα θαιή πξνεηνηκαζία ηεο πνζφηεηαο ηνπ 

θαηάιιεινπ αξαησηηθνχ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζχκθσλα κε ην ζχλνιν ησλ 

εθζπεξκαηηζκάησλ θαη ησλ θάπξσλ νη νπνίνη ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

ε έλα θαιφ νκνίσκα ρνηξνκεηέξαο, ν θάπξνο μαπιψλεη πην αλαπαπηηθά 

θάηη ην νπνίν δελ γίλεηαη  κε ηνλ ίδην ηξφπν ζε κηα αιεζηλή ρνηξνκεηέξα. Απηφ είλαη 

ρξήζηκν θαζψο ε ζπεξκαηνιεςία θξαηάεη ην πνιχ 2 κέρξη θαη 15 ιεπηά. Οη θάπξνη 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο πεδνχλ επάλσ ζην εθάζηνηε νκνίσκα, θαη φρη ζε άιιν θάπξν 

εμαηηίαο ηεο επηζεηηθφηεηαο, θάηη ην νπνίν ηζρχεη αληίζηνηρα θαη γηα ηηο ρνηξνκεηέξεο. 

(PIC, 2013) 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ πεξηνρή ζπιινγήο ηνπ ζπέξκαηνο, ζα πξέπεη 

λα ηνληζηεί πσο ρξεηάδεηαη λα πιεξνχληαη θάπνηεο βαζηθέο πξνυπνζέζεηο φπσο είλαη 

ην γεγνλφο πσο ην νκνίσκα είλαη απαξαίηεην λα ηνπνζεηεζεί κε θαηάιιειε κέζνδν 

κε θπξηφηεξν ζηφρν ν ζπεξκαηνιήπηεο λα έρεη ηε επρέξεηα λα απνκαθξπλζεί άκεζα. 

(Geisertetal, 2004) 

Δπίζεο, ν θάπξνο είλαη ρξήζηκν λα έρεη επαξθή πξφζθπζε (ειαζηηθφ 

δάπεδν είηε ζε πεξίπησζε πνπ θξηζεί απαξαίηεηε ρξεζηκνπνίεζε άρπξνπ), ελψ είλαη 

ζεκαληηθφ λα πθίζηαηαη αξθεηφ θσο γηα λα είλαη εθηθηφ λα δηαθξίλνληαη νη 

δηαθνξνπνηεκέλεο αιιαγέο ηνπ ζπέξκαηνο. 

ε φηη αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θάπξνπ, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ην 

λα εθπαηδεχζεηο ηνλ θάπξν λα θάλεη επίβαζε ζην νκνίσκα είλαη δπλαηφ ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο λα είλαη κηα αξθεηά δχζθνιε δηαδηθαζία. ε πεξίπησζε ζηελ νπνία ην 

νκνίσκα κπξίδεη φπσο ηνπο ππφινηπνπο θάπξνπο, απηφ αλεβάδεη ηε libido ηνπο. 

(Dziouk, 2003) 

Οη κηθξνί θάπξνη νη νπνίνη δελ έρνπλ αλέβεη μαλά ζε θάπνην νκνίσκα 

είλαη πηζαλφ λα γίλνπλ ηδηαίηεξα επηζεηηθνί αιιά ελ ηέιεη ζα αλέβνπλ. Σν νκνίσκα 
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είλαη απαξαίηεην λα είλαη θαιπκκέλν κε δέξκα γνπξνπληνχ είηε θάηη αληίζηνηρν κε 

θπξηφηεξν ζθνπφ λα κπξίδεη φπσο νη ππφινηπνη θάπξνη. 

Καιφ είλαη λα ππάξμεη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία ηνπ θάπξνπ πξηλ απφ 

ηε ζπιινγή ηνπ ζπέξκαηνο. Ζ κέζνδνο γηα λα γίλεη θάηη παξφκνην, αιιά θαη ε 

δηάξθεηα ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο δηαθνξνπνηείηαη απφ θάπξν ζε θάπξν. Όηαλ ν 

θάπξνο αλέβεη ζε θάπνην νκνίσκα, θάλεη κηα θίλεζε γηα λα εληνπίζεη ην ηερλεηφ 

θφιπν (ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίζηαζε ην ρέξη ηνπ ζπιιέθηε ζπέξκαηνο). 

(Κακπνχξνγινπ, 2013) 

Ο ζπεξκαηνιήπηεο είλαη απαξαίηεην πξνζεθηηθά λα θξίλεη πφζν ρξφλν 

ρξεηάδεηαη λα δηαξθέζεη ε ζπγθεθξηκέλε θίλεζε γηα λα ππάξμεη ν θαηάιιεινο 

ζπγρξνληζκφο, θάηη ην νπνίν είλαη ρξήζηκν γηα ην θπζηθφ θαζαξηζκφ. Καηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηάξθεηα, ηεο ελ ιφγσ θίλεζεο, είλαη ρξήζηκν λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή 

ζηελ πηζαλφηεηα επαθήο ηνπ πένπο κε ην νκνίσκα, θάηη ην νπνίν παξνπζηάδεη 

αξθεηέο πηζαλφηεηεο λα πξνθαιέζεη θάπνηα ζνβαξή δεκηά ζην πένο ηνπ θάπξνπ. Ζ 

κεηαθνξά ηνπ ζπέξκαηνο απφ ηελ νπξά ηεο επηδηδπκίδαο ζηελ ηειηθή κνίξα ηνπ 

πένπο, ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εθζπεξκάηηζεο. (Geisertetal, 2004) 

Ύζηεξα απφ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, ν ζπεξκαηνιήπηεο εηνηκάδεη ηνλ θάπξν γηα 

ηε ζπεξκαηνιεςία. Ο θάπξνο πεγαίλεη ζε έλα ήζπρν πεξηβάιινλ φπνπ ν 

ζπεξκαηνιήπηεο θηλείηαη φζν ην δπλαηφλ πην ήζπρα θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηνλ 

θάπξν ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηε δηαδηθαζία απηή είλαη πνιχ θαιή, 

απνθεχγνληαο ηηο θσλέο, ηα ρηππήκαηα αιιά θαη ηηο μαθληθέο θηλήζεηο γηα λα κελ ηνπ 

δεκηνπξγήζεη ζηξεο θαη γηα λα ππάξμνπλ ηα βέιηηζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. (PIC, 

2013) 

Ο ρνίξνο δελ ζα πξέπεη λα είλαη θνπξαζκέλνο ελψ ζα πξέπεη λα έρεη 

ηξαθεί θαη λα είλαη θαζαξφο. Πξηλ ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πιέλεηαη ην 

ζπγθεθξηκέλν πεξηβάιινλ ηεο πφζζεο κε έλα ειαθξχ αληηζεπηηθφ. Αθνχ πάεη ν 

θάπξνο ζην θειί φπνπ είλαη ην νκνίσκα, ν ζπεξκαηνιήπηεο βνεζάεη ηνλ θάπξν λα 

θάλεη ηελ επίβαζε θαη εθεί ν θάπξνο θάλεη σζηηθέο θηλήζεηο. 

Μεηά ν ζπεξκαηνιήπηεο ζα πξέπεη λα βάιεη θαζαξφ ειαζηηθφ γάληη θαη 

πηάλεη ην πένο ηνπ θάπξνπ θαη ζην χςνο ηνπ ειηθνεηδνχο θνκκαηηνχ πηέδεη δπλαηά κε 
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ξπζκηθέο πεξηζθίμεηο. Ζ βάιαλνο ηνπ πένπο δελ ζα πξέπεη λα είλαη ζην ρέξη ηνπ 

ζπεξκαηνιήπηε κε θπξηφηεξν ζηφρν λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο κφιπλζεο ηνπ 

ζπέξκαηνο. (Νηφηαο, 2007) 

Αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία θαη πξηλ αξρίζεη θάπνηα 

άιιε δξάζε επεμεξγαζίαο ν ζπεξκαηνιήπηεο ζα πξέπεη λα κπξίζεη ην ζπέξκα έηζη 

ψζηε λα ζηγνπξεπηεί πσο δελ πθίζηαληαη νχξα καδί κε ην ζπέξκα. Μεηά, ζα πξέπεη λα 

κπεη ην δνρείν κε ην ζπέξκα ζε κηα δπγαξηά αζθαιείαο γηα λα κεηξεζεί ε πνζφηεηα 

ηνπ. Ύζηεξα, ζα πξέπεη λα ππάξμεη έιεγρνο ηνπ ζπέξκαηνο κε ηε ρξήζε 

κηθξνζθνπίνπ θαη κεηά κε θσηφκεηξν. (Rocaetal, 2006) 

Απφ ηε ζηηγκή πνπ βξεζεί ν φγθνο, ε δσηηθφηεηα αιιά θαη ε ππθλφηεηα 

ηνπ εθζπεξκαηίζκαηνο γίλεηαη κέηξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ δφζεσλ (αλά 100ml) αιιά 

θαη ηεο πνζφηεηαο ηελ νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε θαζνξηζκέλεο δφζεηο. Μεηά, 

γίλεηαη ε πξνζζήθε ηνπ αξαησηηθνχ απφ ηνλ θιίβαλν απν ην πνηήξη δέζεσο, ζην 

ζπέξκα. (Νηφηαο, 2007) 

 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο, ζα 

πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο ε εθζπεξκάηηζε ηνπ θάπξνπ δηαθξίλεηαη ζε 3 

δηαθνξνπνηεκέλα επίπεδα. ην πξψην ππάξρνπλ νη πδαξέο (ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

20ml), σο επί ην πιείζηνλ έθθξηκα απφ ηνπο επηθνπξηθνχο γελλεηηθνχο αδέλεο, 

παξάιιεια ζε απηφ ην επίπεδν δελ πεξηιακβάλνληαη ζρεδφλ θαζφινπ 

ζπεξκαηνδσάξηα ελψ πθίζηαηαη ζεκαληηθή απνκάθξπλζε χζηεξα απφ ζηακάηεκα 

ησλ ηξηβφκελσλ θηλήζεσλ. 

ην δεχηεξν επίπεδν, πθίζηαηαη πινχζηα πνζφηεηα ζπεξκαηνδσαξίσλ ηα 

νπνία έρνπλ πξνέιεπζε απφ ηνπο φξρεηο θαη ην ζπέξκα είλαη ζρεδφλ 50-100ml. 

Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο είλαη νξαηή ε κεηάβαζε αλάκεζα ζην πξψην αιιά 

θαη ην δεχηεξν επίπεδν, ελψ θαηά ηε δηαδηθαζία απηή ηνπ ελ ιφγσ επηπέδνπ, ε 

ππθλφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο ειαηηψλεηαη ζρεηηθά αξγά. Σν ηειεπηαίν έρεη ζαλ 

επίπησζε λα κελ πθίζηαηαη κεηάβαζε κε ζαθήλεηα απφ ην δεχηεξν πξνο ην ηειεπηαίν 

επίπεδν. 
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Σν ηειεπηαίν επίπεδν παξνπζηάδεη πδαξέο (ζρεδφλ 100 έσο 150 ml) ελψ 

ηαπηφρξνλα πεξηιακβάλεη έθθξηκα απφ ηνπο επηθνπξηθνχο αδέλεο. Ζ δηαδηθαζία ηεο 

εθζπεξκάηηζεο ηεο δειαηηλψδνπο θάζεο πινπνηείηαη θαηά ηα κηζά ηνπ δεχηεξνπ 

επηπέδνπ πνπ αλαθέξζεθε παξαπάλσ. 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηε καθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ζπέξκαηνο, ζα 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο δηαθξίλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο φπσο είλαη ν 

φγθνο, ην ρξψκα, ε ζχζηαζε, νη μέλεο χιεο θαη ε νζκή. ε φηη αθνξά ηνλ φγθν, ζα 

πξέπεη λα ηνλίζνπκε πσο πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ ειηθία, ηε ζπρλφηεηα 

ζπεξκαηνιεςίαο, ηε δηαηξνθή, ηε θπιή, ηελ επνρή, θαη ηελ ηδηνζπγθξαζία ηνπ 

θάπξνπ. Ο φγθνο ηνπ ζπέξκαηνο αλά εθζπεξκάηηζε θπκαίλεηαη ζηα 100-400 θπβηθά 

εθαηνζηά. (Λπκπεξφπνπινο, 2006) 

ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ παξάγνληα ηνπ ρξψκαηνο, ζα πξέπεη λα 

αλαθεξζεί πσο εμαξηάηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. ηνλ θάπξν είλαη 

ιεπθφ θαη φζν πεξηζζφηεξα ζπεξκαηνδσάξηα έρεη ην ζπέξκα ηφζν πην ιεπθφ είλαη ην 

ρξψκα ηνπ. ε παζνινγηθέο θαηαζηάζεηο ην ζπέξκα εκθαλίδεηαη κε εξπζξά ρξνηά, 

πνπ ζεκαίλεη χπαξμε αίκαηνο ζην αίκα, κε θίηξηλε ρξνηά πνπ ζεκαίλεη χπαξμε 

νχξσλ, κε θαηά ρξνηά πνπ ζεκαίλεη παξνπζία πξντφλησλ απνζχλζεζεο, κε θπαλή 

ρξνηά πνπ ζεκαίλεη ρακειή ππθλφηεηα ζπέξκαηνο ή ρνξήγεζε θπαλνχ ηνπ 

κεζπιελίνπ ζηνπο ζπεξκαηνδφηεο, θηηξηλνπξάζηλε ρξνηά, πνπ νθείιεηαη ζηελ 

παξνπζία κηθξννξγαληζκψλ θαη ζνιεξή ρξνηά, πνπ ππνδειψλεη εθθπιηζηηθέο 

δηεξγαζίεο ζηνπο φξρεηο ή θιεγκνλή ησλ ζπεξκαηηθψλ θχζηεσλ  Σν πχνλ δελ είλαη 

ζχλεζεο θαηλφκελν αιιά ζε πεξίπησζε ζηελ νπνία πθίζηαηαη είλαη εμαηξεηηθά 

ζνβαξφ θαη παξνπζηάδεη ζεκάδηα ινίκσμεο. (Λπκπεξφπνπινο,2006) 

Ζ ζχζηαζε ηνπ ζπέξκαηνο ηνπ θάπξνπ είλαη αλνκνηνγελήο θαη πδαξήο 

ιφγσ ηνπ δειαηηλψδνπο εθθξίκαηνο (βνπιβνξεζξαίνη αδέλεο). 

Δπίζεο, κεξηθέο θνξέο ζην ζπέξκα βξίζθνπκε μέλεο χιεο, φπσο αινηθή, 

ηξίρεο, άρπξα, θνπξηέο. Σφηε ην ζπέξκα είλαη αθαηάιιειν. 

Σέινο, ε νζκή είλαη ηδηάδνπζα θαη ραξαθηεξηζηηθή. Θα πξέπεη λα ηνληζηεί 

πσο ην ζπέξκα ην νπνίν ζπιιέρζεθε νξζά έρεη ιηγφηεξε έσο θαη θαζφινπ κπξσδηά, 
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ελψ φηαλ πθίζηαηαη αθξνπξφζζην πγξφ κε ην ζπέξκα, ζηε ζπγθξηκέλε πεξίπησζε 

απηφ παξέρεη κηα δηαθνξνπνηεκέλε νζκή ζην ζπέξκα. Σν ζπγθξηκέλν αθξνπξφζζην 

πγξφ έρεη θαθή επηξξνή ζηε ζπληήξεζε ηνπ ζπέξκαηνο. Αθφκα, ην ζπγθεθξηκέλν 

πξνζθέξεη αξθεηά βαθηήξηα αιιά θαη θχηηαξα ηα νπνία είλαη εθηθηφ λα κνιχλνπλ ηηο 

ρνηξνκεηέξεο αιιά θαη ηα κηθξά ρνηξίδηα.  

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηελ κηθξνζθνπηθή εμέηαζε 

ηνπ ζπέξκαηνο, ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη ε εθηίκεζε ηεο 

δσηηθφηεηαο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ, ε εθηίκεζε ηεο θίλεζεο, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ππθλφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ λεθξψλ θαη δσληαλψλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ θαζψο επίζεο θαη ν θαζνξηζκφο ησλ κνξθνινγηθψλ αλσκαιηψλ 

ηνπο. ε φηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο, ζα πξέπεη 

λα ηνληζηεί πσο είλαη εθηθηφ λα πινπνηεζεί κε ην αηκαηνθπηηφκεηξν ηνπ Neubauer, ην 

ειεθηξνθσηφκεηξν αιιά θαη ηνλ θπηηαξνκεηξεηή. (Παπαδφπνπινο, 2005) 
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4.2 ΣΔΥΝΖΣΖ ΠΔΡΜΑΣΔΓΥΤΖ 

 

Ζ ελ ιφγσ ηαθηηθή απνηειεί κηα ηερληθή θαηά ηελ νπνία ην ζπέξκα 

εηζρσξεί ζην γελλεηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζειπθνχ δηακέζνπ ηερλεηήο κεζφδνπ. Σν 

ζπέξκα έρεη ήδε ζπιιερηεί απφ ην αξζεληθφ (ζπεξκαηνιεςία) θαη έρεη ππνζηεί ηελ 

θαηάιιειε επεμεξγαζία.  

Γηα ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία, γίλεηαη ρξήζε δηάθνξσλ κηθξψλ 

ζαθνπιηψλ κε ζπέξκα ησλ 100ml γηα κηα δφζε ζπέξκαηνο, αληηζεπηηθή γέιε, γάληηα 

θαη βαξχηεηα πνπ είλαη απνκίκεζε ηνπ θάπξνπ. Σν ζχλνιν ησλ ζπεξκαηεγρχζεσλ 

πινπνηνχληαη ην πξσί θαη θπξίσο απφ ηηο 8 κέρξη ηηο 10 αιιά θαη ην απφγεπκα απφ ηηο 

17:00 κέρξη ηηο 19:00, κε θπξηφηεξν ζηφρν λα απνθεπρζεί ην άγρνο ησλ δψσλ απφ ηε 

ζεξκνθξαζία. 

Σν ζπέξκα χζηεξα απφ ηε ζπζθεπαζία ηνπ θαη ηε ζπληήξεζε ηνπ ζην 

ςπγείν γηα 48 ψξεο ζρεδφλ, κπαίλεη ζε έλα θνπηί πνιπζηεξίλεο φπνπ δηαηεξείηαη ε 

ζεξκνθξαζία απφ 15 κέρξη θαη 17 βαζκνχο Κειζίνπ, θαη κε ηνλ ηξφπν απηφλ κπνξεί 

λα κεηαηνπηζηεί ζην θηίξην μεξάο πεξηφδνπ ζην νπνίν ζα είλαη εθηθηή ε ρξήζε γηα 

ζπεξκαηέγρπζε. ην εζσηεξηθφ ηνπ θηίζκαηνο μαλά ηνπνζεηείηαη ζην ςπγείν ζηνπο 

ίδηνπο βαζκνχο Κειζίνπ θαη απφ εθεί ιακβάλνληαη κεξηθά ζαθνπιάθηα θάζε θνξά γηα 

λα κε απνιέζνπλ ηε ζεξκφηεηα ηελ νπνία έρνπλ.  (Cupps, 2000) 

ην επάλσ κέξνο ηνπ ςπγείνπ πθίζηαηαη ειεθηξνληθή έλδεημε ηνπ 

ζεξκφκεηξνπ θαη κέζα ζε απηφ πθίζηαηαη ειεθηξνληθφ ζεξκφκεηξν ην νπνίν έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα θαηαγξάθεη ηε ζεξκνθξαζία γηα θάζε 30 ιεπηά. Με ηνλ ηξφπν απηφλ, 

πξηλ γίλεη ρξήζε ηνπ ζπέξκαηνο, ειέγρεηαη εάλ ην ζπέξκα δηαηεξείηαη ζηελ 

θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. (Παπαδφπνπινο, 2005) 

Σν ζεξκφκεηξν απηφ, ζε εβδνκαδηαία βάζε ελψλεηαη κε έλαλ Ζ/Τ θαη 

δηακέζνπ ελφο εμεηδηθεπκέλνπ ινγηζκνχ, ζηελ νζφλε είλαη εθηθηφ λα εκθαληζηεί ε ελ 

ιφγσ ζεξκνθξαζία αιιά θαη ε πγξαζία, ηελ νπνία είρε ην ςπγείν θαη επνκέλσο θαη ην 

ζπέξκα. Με ηνλ ηξφπν απηφλ γίλεηαη αληηιεπηφ εάλ έρεη δηελεξγεζεί ζσζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ησλ ρνηξνκεηέξσλ. 
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ην εζσηεξηθφ ηνπ παξαπάλσ θηίζκαηνο φπνπ πινπνηνχληαη νη νρείεο, νη 

ρνηξνκεηέξεο είλαη ζε αηνκηθά θινπβηά κε αηνκηθέο πνηίζηξεο θαη ηαΐζηξεο, εθηφο 

απφ ηηο κηθξέο ζε ειηθία νη νπνίεο είλαη ζε θειηά φπνπ πθίζηαληαη 3 κέρξη θαη 4 

ρνηξνκεηέξεο παξάιιεια. Μπξνζηά απφ θάζε ηέζζεξα αηνκηθά θειηά πθίζηαηαη έλαο 

θάπξνο πνπ βνεζά κε ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ χπαξμε ηνπ νίζηξνπ ζηηο ρνηξνκεηέξεο. 

(Νηφηαο, 2007) 

Αθφκα, ε εκθάληζε ηνπ βνεζάεη θαζνξηζηηθά ζηελ επίηεπμε ηεο 

ζπεξκαηέγρπζεο θαζψο πξνθαινχληαη ζπζπάζεηο ηεο κήηξαο ζε φιν ην κήθνο ησλ 

θεξάησλ κε θπξηφηεξν ζηφρν λα πινπνηεζεί ε κεηαθίλεζε ηνπ ζπέξκαηνο θαη ελ ηέιεη 

λα ππάξμεη γνληκνπνίεζε. Οη ζπγθεθξηκέλνη θάπξνη αιιάδνπλ αλά 12σξν ελψ γηα λα 

είλαη ζε εγξήγνξζε ζα πξέπεη αλά 7 κε 10 εκέξεο λα πινπνηνχλ θπζηθή νρεία. (PIC, 

2013) 

ε πεξίπησζε ζηελ νπνία δελ ππάξμεη νρεία ηελ 1
ε
 βδνκάδα ζε κηα 

ρνηξνκεηέξα ε νπνία είλαη ζε αηνκηθφ θινπβί, ηφηε ζα πξέπεη λα νδεγεζεί ζε έλα 

θινπβί φπνπ ππάξρνπλ θαη άιιεο. ην ζπγθεθξηκέλν θειί παξακέλνπλ δίρσο λα 

ηξέθνληαη γηα 1 εκέξα κε θπξηφηεξν ζηφρν ηελ πξφθιεζε δηακαρψλ κεηαμχ ηνπο. Σελ 

επφκελε εκέξα, ηξψλε αξθεηά θαζψο νη παξαπάλσ δηακάρεο αιιά θαη ε αιιαγή ηεο 

δηαηξνθήο ηνπο νδεγεί ζε κεηαβνιή ηνπ νξκνληθνχ ζπζηήκαηνο θαη έηζη 

θαηνξζψλεηαη ε δηελέξγεηα ζπεξκαηέγρπζεο θάπνησλ ρνηξνκεηέξσλ. (Παπαδφπνπινο, 

2005) 

Με ην ηέινο ηεο νρείαο νη ρνηξνκεηέξεο αιιάδνπλ πεξηβάιινλ θαη 

πεγαίλνπλ μαλά ζε αηνκηθφ θειί κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο. ην 

λέν ηνπο θειί έρνπλ φπσο θαη πξηλ αηνκηθή πνηίζηξα θαη ηαΐζηξα , ελψ ε δηαηξνθή 

ηνπο έρεη άκεζε εμάξηεζε απφ ην επίπεδν ηεο εγθπκνζχλεο. (Υαξνχθ θαη ζπλ, 1991) 

Όηαλ ππάξρνπλ φια ηα πιηθά γηα ρξήζε θαη αθνχ είλαη ζίγνπξν πσο ε 

ρνηξνκεηέξα είλαη ζε νίζηξν, ηφηε πινπνηείηαη ν εμσηεξηθφο θαζαξηζκφο ηνπ αηδνίνπ 

θαη μεθηλάεη ε δηαδηθαζία απνιχκαλζεο. Βγαίλεη απφ ην ςπγείν ην θηαιίδην κε ηε 

δφζε ζπέξκαηνο θαη ηφηε ζα πξέπεη λα αλαθαηεπζεί θαιά  θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε 

ηνλ θαζεηήξα πνπ πξηλ έρεη γίλεη επάιεηςε  κε γέιε. 
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Δηζρσξείηαη ν θαζεηήξαο κε πνξεία πξνο ηα επάλσ ζρεκαηίδνληαο νμεία 

γσλία, έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ην ζηφκην ηεο νπξήζξαο θαη αξγφηεξα νξηδνληηψλεηαη 

έσο ηνλ ηξάρειν, ελψ παξάιιεια πεξηζηξέθεηαη πξνο ηα αξηζηεξά. Με ηε 

ζπγθεθξηκέλε ζηξνθή αιιά θαη πίεζε πινπνηείηαη ε έθρπζε ηνπ ζπέξκαηνο έρνληαο 

ην ζαθνπιάθη ςειά. Αλ δελ ηνπνζεηεζεί θαηάιιεια ν θαζεηήξαο, ηφηε κφιηο αθεζεί 

ζα πεηαρηεί έμσ. (PIC, 2013) 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη αλαγθαζηηθφ λα απνκαθξπλζεί 

πεξηζηξέθνληαο ηνλ αληίζεηα απφ πξηλ θαη χζηεξα γίλεηαη ε επφκελε δνθηκή. Ζ 

πξνψζεζε ηνπ ζπέξκαηνο είλαη εθηθηφ λα πινπνηεζεί κε ηελ ππνζηήξημε ηεο 

βαξχηεηαο πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζηε ρνηξνκεηέξα πξηλ ηνπνζεηεζεί ν θαζεηήξαο ή 

δηακέζνπ πίεζεο ηνπ θηαιηδίνπ απφ ηνλ ζπεξκαηεγρχηε.  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπεξκαηέγρπζεο ζα πξέπεη λα ππάξμεη πίεζε ζηελ 

νζθχ θαη ζηε ιεθάλε είηε κε ην γφλαην φπνπ πθίζηαηαη ηξηβή ζην θάησ κέξνο ηεο 

ρνηξνκεηέξαο. Ύζηεξα απφ ηε δηαδηθαζία απηή ε νπνία θξαηάεη ζρεδφλ 6 ιεπηά, 

παξακέλεη πάλσ ζηε ρνηξνκεηέξα ε βαξχηεηα αιιά θαη ν θαζεηήξαο γηα αθφκα 6 

ιεπηά έηζη ψζηε λα λνηψζεη πσο ν θάπξνο θάλεη αθφκε επίβαζε θαη κε ηνλ ηξφπν 

απηφλ ε κήηξα ηεο λα ζπλερίζεη ηηο ζπζπάζεηο θαη λα θαηαθέξεη λα απνξξνθήζεη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ηνπ ζπέξκαηνο. Μφιηο ηειεηψζεη ε δηαδηθαζία απηή 

ζρεκαηίδεηαη έλα κηθξφ ζεκάδη κε ζπξέη ζην πίζσ κέξνο ηεο ιεθάλεο ηεο έηζη ψζηε 

λα είλαη εκθαλέο πσο πινπνίεζε ζπεξκαηέγρπζε. 

Ύζηεξα απφ ηελ 1
ε
 νρεία γηα λα επηηεπρζεί ζίγνπξα γνληκνπνίεζε 

πινπνηείηαη  θαη κηα 2
ε
 ζε δηάζηεκα κηαο εκέξαο χζηεξα απφ ηελ 1

ε
. Γηα ηηο πην 

κηθξέο ζε ειηθία ρνηξνκεηέξεο ε 2
ε
 νρεία πξαγκαηνπνηείηαη ζε δηάζηεκα 12 σξψλ. 

Ύζηεξα απφ ηε 2
ε
 νρεία ζα πξέπεη λα ρξσκαηηζηεί μαλά ηε ιεθάλε κε δηαθνξεηηθφ, 

φκσο, ρξψκα γηα λα είλαη εκθαλέο πνηέο ρνηξνκεηέξεο έρνπλ θάλεη νιηθή νρεία. 

(Shortetal, 1997) 

Γεληθφηεξα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζπεξκαηέγρπζεο ζα πξέπεη λα 

επηζεκάλνπκε πσο πινπνηείηαη απφ θαιά θαηαξηηζκέλα άηνκα ηα νπνία εληάζζνληαη 

ζην πξνζσπηθφ εθκεηάιιεπζεο θαη κε ηελ ππνζηήξημε ελφο θαζεηήξα κήθνπο 50 
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εθαηνζηψλ ν νπνίνο είλαη απφ πιαζηηθφ είηε ειαζηηθφ θαη πεξηέρεη ειηθνεηδέο 

άθξα.(PIC, 2013) 

 

 

 

4.3 ΑΡΑΗΧΣΗΚΑ 

             Σα αξαησηηθά ηνπ ζπέξκαηνο ηνπ θάπξνπ, θαηαηάζζνληαη ζε 3 θαηεγνξίεο: 

βξαρείαο (1-2 εκέξεο), κέζεο (3-4 εκέξεο) θαη καθξάο (7-12 εκέξεο) δηάξθεηαο 

ζπληήξεζεο απφ ην ρξφλν ηεο ζπεξκαηνιεςίαο (Knox, 2011, Boonkusol et al., 2010).  

           Σα αξαησηηθά ησλ δχν πξψησλ θαηεγνξηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο ζε 

δίθηπα δηαθίλεζεο ζπέξκαηνο κηθξψλ απνζηάζεσλ. Σέηνηα είλαη ηα Δπξσπατθά 

ζπζηήκαηα ζηα νπνία ζπλήζσο ε επεμεξγαζία, ε δηαθίλεζε θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ 

ζπέξκαηνο γίλνληαη εληφο ηεο ίδηαο ηεο εθηξνθήο. Αξαησηηθά ηεο ηξίηεο θαηεγνξίαο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ζπγθεθξηκέλα πξνγξάκκαηα ρσξψλ, φπσο νη ΖΠΑ θαη ε 

Ννξβεγία, φπνπ ε ζπεξκαηνιεςία ιακβάλεη ρψξα ζε κεγάιε απφζηαζε απφ ην 

ζεκείν ηεο εθαξκνγήο ηεο ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο (Gadea, 2003). 

               Σα αξαησηηθά καθξάο δηάξθεηαο, είλαη πην πινχζηα ζε ξπζκηζηηθνχο 

παξάγνληεο θαη αληηνμεηδσηηθά, ζπγθξηηηθά κε ηα κέζεο θαη βξαρείαο δηάξθεηαο 

(Kaeoket et al., 2010). Δπηπιένλ, έρνπλ κηθξφηεξν pH (~6,8) έλαληη απηνχ ησλ 

αξαησηηθψλ βξαρείαο δηάξθεηαο (~7,2) (Gadea, 2003).  

           ηα πιενλέθηεκα ηεο ρξήζεο αξαησηηθψλ καθξάο δηάξθεηαο, εθηφο απφ 

εθείλν ηεο κεηαθνξάο ζε καθξηλνχο πξννξηζκνχο είλαη θαη ε δπλαηφηεηα δηάζεζεο 

ρξφλνπ γηα ηε δηεμαγσγή εμεηδηθεπκέλσλ δηαγλσζηηθψλ δνθηκψλ γηα ηελ πιήξε 

αλάιπζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο πξηλ απφ ηε ρξήζε ηνπ, φπσο π.ρ. ε αιπζηδσηή 

αληίδξαζε ηεο πνιπκεξάζεο (PCR) γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο παξνπζίαο ηψλ. 

              Σέινο, δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θαιχηεξεο νξγάλσζεο ησλ ρεηξηζκψλ ζηα 

θέληξα ζπεξκαηνιεςίαο (Gadea, 2003). Δληνχηνηο, νη Johnson et al., (2000) 
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αλαθέξνπλ φηη ε απνζήθεπζε ηνπ ζπέξκαηνο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ απφ 

ηε γνληκνπνίεζε, νδεγεί ζε κείσζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζην 

γελλεηηθφ ζσιήλα ηνπ ζειπθνχ, θαη σο εθ ηνχηνπ, απαηηείηαη κεγάιε πξνζνρή ζην 

ρξφλν θαη ζηελ νξζή εθαξκνγή ηεο Σερλεηήο πεξκαηέγρπζεο, θαζψο θαη ζηελ 

επάξθεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ αξαησηηθνχ κέζνπ.  

Ζ ζσζηή αξαίσζε απνηειεί έλα θξίζηκν ζεκείν γηα ηελ επηηπρία ηεο 

Σερλεηήο πεξκαηέγρπζεο. Μηθξή αξαίσζε θαη ζπλεπψο πνιχ κεγάινο αξηζκφο 

ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηελ ηειηθή δφζε κπνξεί λα κεηψζεη ηε δσηηθφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο 

θαηά ηε ζπληήξεζε. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ παξαγσγή κεγαιχηεξσλ 

πνζνηήησλ ηνμηθψλ πξντφλησλ, εμαηηίαο ηνπ κεγαιχηεξνπ αξηζκνχ ησλ κεηαβνιηθψλ 

ππνπξντφλησλ. Αληίζεηα, ε ππεξβνιηθή αξαίσζε ηνπ εθζπεξκαηίζκαηνο, έρεη σο 

απνηέιεζκα ρακειά πνζνζηά γνληκφηεηαο, ιφγσ ηνπ ζεκαληηθά κηθξφηεξνπ αξηζκνχ 

ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζε θάζε δφζε 15 ζπεξκαηέγρπζεο (Knox, 2011). Δπνκέλσο, 

πξέπεη πάληα λα γίλνληαη ζεβαζηνί νη θαλφλεο αξαίσζεο ηνπ ζπέξκαηνο ζε φ,ηη 

αθνξά ζηελ ηειηθή ζπγθέληξσζε ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ αλά δφζε ζπεξκαηέγρπζεο 

πνπ γηα ην ρνίξν πξνζδηνξίδνληαη ζηα 2,5-3 x 109 ζπεξκαηνδσάξηα.  

ην ειιεληθφ εκπφξην θπθινθνξνχλ αξθεηά είδε αξαησηηθψλ. Σα πην 

πνιιά εμ απηψλ είλαη πξνζαξκνζκέλα γηα λα ζπληεξνχλ ην ζπέξκα γηα κηα κηθξή 

ρξνληθή πεξίνδν ε νπνία θηάλεη ην πνιχ ζηηο 3 εκέξεο. Γηα ηε δηαδηθαζία ηνπ 

αξαησηηθνχ, αξρηθά ζα πξέπεη λα ζεξκαλζεί κέρξη 3 ιεπηά ην λεξφ ζηνπο 35 βαζκνχο 

Κειζίνπ, λα πξνζηεζεί ην αξαησηηθφ ζε κνξθή ζθφλεο θαη λα αλαθηλεζεί θαιά, ελψ 

ζηε ζπλέρεηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη έιεγρνο ζπρλά θαη πξνζεθηηθά θπξίσο ζε φηη έρεη 

λα θάλεη κε ηε ζεξκνθξαζία ηελ νπνία έρεη. 

Γεληθφηεξα, φηη έρεη λα θάλεη κε ηε ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αξαίσζεο, ζα 

πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο θαλνληθά θάπνηνο αξαηψλεη ην ζπέξκα ηνπ θάπξνπ ζε 

πέληε ιεπηά ην πνιχ. Δίλαη απαξαίηεην λα δνζεί κεγάιε πξνζνρή ζην ζέκα ηεο 

ππθλφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο κηαο θαη νξηνζεηεί ηελ έθηαζε ηεο αξαίσζεο. Μηα 

εθζπεξκάηηζε πεξηιακβάλεη θαηά κέζν φξν 80 έσο θαη 100 δηο ζπεξκαηνδσάξηα. ε 

κηα δφζε έηνηκε πξνο ρξήζε, επηζπκνχκε λα έρνπκε 3 κε 4 δηο ζπεξκαηνδσάξηα 

φγθνπ 80 κέρξη θαη 100cc. (Νηφηαο, 2007) 
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Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχλ θαη κεξηθά θαζνξηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

αξαίσζε ηνπ ζπέξκαηνο. Σα πην βαζηθά εξγαιεία ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη ε 

ζεξκαηλφκελε ηξάπεδα, νη θσληθέο θηάιεο, ην θσηφκεηξν, ην απνζηαγκέλν λεξφ, ην 

ζεξκαηλφκελν πδαηφινπηξν, ην αξαησηηθφ αιιά θαη ν θιίβαλνο.  
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5Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ 

 

5.1 ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 

 

Ζ ρνηξνηξνθηθή κνλάδα είλαη δπλακηθφηεηαο 300 ρνηξνκεηέξσλ θαη γηα ην 

πεηξακαηηθφ δηάζηεκα ν κέζνο πιεζπζκφο ρνηξνκεηέξσλ θπκάλζεθε κεηαμχ  260 θαη 

280. Οη ρνηξνκεηέξεο απηέο ήηαλ κηγάδεο ησλ δχν αλαπαξαγσγηθψλ θπιψλ Large 

White θαη Landrace. Σν 1/2 πεξίπνπ ησλ ρνηξνκεηέξσλ ηνπ πεηξακαηηθνχ πιεζπζκνχ 

απνηεινχζαλ πβξίδηα πξψηεο γεληάο F1 (50% Large White, 50% Landrace). Σν 

ππφινηπν 1/2 ησλ ρνηξνκεηέξσλ απνηεινχζαλ παξάγσγα επηιεγκέλσλ F1 ηεο 

εθηξνθήο γνληκνπνηεκέλσλ κε θαζαξφαηκν θάπξν Large White (ρνηξνκεηέξεο F2, 

25%  Landrace θαη 75% Large White). Οη ρνηξνκεηέξεο F1 ζηα πξψηα ζηάδηα ηεο 

πεηξακαηηθήο πεξηφδνπ πξνέξρνληαλ κέζσ αγνξάο απφ αλαπαξαγσγηθνχο νίθνπο. ηε 

ζπλέρεηα εγθαηαζηάζεθε αλαπαξαγσγηθφο ππξήλαο θαζαξφαηκσλ ρνηξνκεηέξσλ θαη 

ν πεηξακαηηθφο πιεζπζκφο  εκπινπηίζηεθε κε ρνηξνκεηέξεο F1 παξαγφκελεο εληφο 

εθηξνθήο. πγρξφλσο ε παξαγσγή ρνηξνκεηέξσλ F2 εγθαηαζήθζεθε. Οη θάπξνη πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εθηξνθή είλαη 3, δχν κηγάδεο θπιψλ Pietrain θαη Duroc θαη 

έλαο θαζαξφαηκνο Large White γηα ηελ παξαγσγή ησλ λεαξψλ ρνηξνκεηέξσλ 

αληηθαηάζηαζεο. Γηα ηνλ πεηξακαηηζκφ επηιέρζεθαλ ηπραία 115 ρνηξνκεηέξεο. 69 

ρνηξνκεηέξεο γνληκνπνηήζεθαλ κε ηε ρξήζε ηνπ Αξαησηηθνχ 1 θαη 46 ρνηξνκεηέξεο 

κε ηε ρξήζε ηνπ Αξαησηηθνχ 2. 

Ο ζηαβιηζκφο ησλ ρνηξνκεηέξσλ γηλφηαλ ζε αηνκηθέο ζέζεηο θαη νκαδηθά 

θειηά επηά ρνηξνκεηέξσλ. Ζ δηαηξνθή ησλ ρνηξνκεηέξσλ βαζίζηεθε ζε ρξήζε δχν 

δηαθνξεηηθψλ ζηηεξεζίσλ, γαινπρίαο θαη μεξάο πεξηφδνπ, γηα ηα αληίζηνηρα 

δηαζηήκαηα αλαπαξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θάζε ρνηξνκεηέξαο. Σν ζπιιερζέλ ζπέξκα 

εθηηκήζεθε, αξαηψζεθε θαη ζπληεξήζεθε ζε εξγαζηήξην Σ πνπ δηέζεηε ε εθηξνθή.  

Γηα ηελ αξαίσζε ηνπ ζπέξκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ 2 δηαθνξεηηθά αξαησηηθά, 

ην Αξαησηηθφ 1, πνπ ήηαλ ην εκπνξηθφ αξαησηηθφ πνπ ρξεζηκνπνηνχζε ε εθηξνθή, 
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αξαησηηθφ δηαηήξεζεο ζπέξκαηνο 8 εκεξψλ SUS (Medichimica Interntional) ζε 

κνξθή ζθφλεο γηα ηελ πξνεηνηκαζία 1 ιίηξνπ αξαησηηθνχ κε λεξφ ζηείξν, 

αππξεηνγφλν (Water for Injection, Βηνζεξ Α.Δ.) θαη ην Αξαησηηθφ 2, ηξνπνπνηεκέλν 

αξαησηηθφ BTS (Πίλαθαο 6.1)  ζε κνξθή ζπκππθλψκαηνο (100ml γηα ηελ παξαζθεπή 

1 ιίηξνπ αξαησηηθνχ, ζε δηζαπεζηαγκέλν λεξφ , απνζηεηξσκέλν κε αθηηλνβνιία). 

Σα  δχν αξαησηηθά ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηελ ίδηα πεξίνδν, ζε δηαθνξεηηθέο 

ρνηξνκεηέξεο θαη κε ζπέξκα απφ ηνπο ηξεηο θάπξνπο ηεο εθηξνθήο.  

Οη ζπεξκαηεγρχζεηο γίλνληαλ κεηά απφ αλίρλεπζε νίζηξνπ απφ θάπξν-

αληρλεπηή. ε θάζε δηαπηζησκέλν νίζηξν γίλνληαλ δχν Σ κε ρξνληθή απφζηαζε 

κεηαμχ ηνπο 18-24 ψξεο. Ζ δφζε ζπέξκαηνο ήηαλ φγθνπ >100 θ.ε. θαη ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ζπεξκαηνδσαξίσλ >3*109. Ο ζηαβιηζκφο ησλ απνγαιαθηηζκέλσλ 

ρνηξνκεηέξσλ  γηλφηαλ ζε αηνκηθά θειηά φπνπ παξέκελαλ γηα ηελ εθδήισζε ηνπ 

νίζηξνπ, ηε γνληκνπνίεζε θαη κέρξη ηελ επηβεβαίσζε ηεο θπνθνξίαο κε ηελ εθαξκνγή 

ηνπ ππεξερνγξαθηθνχ ειέγρνπ.  
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5.2 ΤΛΛΟΓΖ ΚΑΗ ΑΡΑΗΧΖ ΣΟΤ ΠΔΡΜΑΣΟ 

 

Καηά ηε δηάξθεηα πνπ πξνεγνχληαλ ηεο ζπεξκαηνιεςίαο, δηελεξγνχληαλ ε 

πξνεηνηκαζία ησλ επηιερζέλησλ Αξαησηηθψλ 1 θαη 2. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε 

πξνεηνηκαζία έγηλε σο εμήο: 

 Αξρηθά επηιέρζεθε ην Αξαησηηθφ 1, ζε ζηεξεή κνξθή θαη δπγίζηεθε ε 

επηζπκεηή πνζφηεηα, πνπ ήηαλ 50 γξακκάξηα. 

 Έπεηηα, ζε απηή ηελ πνζφηεηα πξνζηέζεθε έλα ιίηξν δηζαπεζηαγκέλν 

θαη πξνζεξκαζκέλν λεξφ, πνπ βξηζθφηαλ ζηελ ζεξκνθξαζία ησλ 30
ν
C 

πεξίπνπ. 

 Σέινο, ηα δχν απηά πιηθά αλαθαηεχηεθαλ έσο φηνπ λα δηαιπζνχλ θαη 

λα νκνγελνπνηεζνχλ πιήξσο.  

 ηε ζπλέρεηα επηιέρζεθε ην Αξαησηηθφ 2, ην νπνίν είλαη 

απνζηεηξσκέλν θαη βξίζθεηαη ζε κνξθή ζπκππθλψκαηνο. 

Σν αληηβηνηηθφ πνπ πεξηείρε ην Αξαησηηθφ 2 είλαη ε γεληακηθχλε ,έλα επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελν αληηβηνηηθφ ζε εκπνξηθά είδε ζπεξκαηέγρπζεο, πνπ απνδείρζεθε 

φηη δελ έρεη αξλεηηθή επίδξαζε ζηε θηλεηηθφηεηα θαη ηε βησζηκφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο. 

Ζ ζπεξκαηνιεςία πξαγκαηνπνηήζεθε απφ έλα έκπεηξν δσνηέρλε ηεο εθηξνθήο, κέζσ 

ηεο κεζφδνπ ηεο «θεθαιπκκέλεο ρεηξφο» απφ ζπγθξηκέλνπο θάπξνπο. Σν πξψην 

θιάζκα ηνπ ζπέξκαηνο, επεηδή ήηαλ πδαξέο θαη θησρφ ζε ζπεξκαηνθχηηαξα 

απνξξίπηνληαλ, ελψ ην δεχηεξν ήηαλ εθείλν πνπ ηειηθά επηιεγφηαλ, θαη ην νπνίν 

ηνπνζεηνχληαλ ζε ηζνζεξκηθφ δνρείν. ην ζηφκην ηνπ δνρείνπ απηνχ ππήξρε θίιηξν 

ην νπνίν ζηφρεπε ζηελ ζπγθξάηεζε ηνπ ηξίηνπ θιάζκαηνο, πνπ έθεξε ηελ 

δειαηηλoεηδή κνξθή θαη απνξξίπηνληαλ. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

ζεπξκαηνιεςίαο, ην ζπιιερζέλ θιάζκα κεηαθεξφηαλ ζε γπάιηλν πξνζεξκαζκέλν 

δνρείν ζην εξγαζηήξην ηεο εθηξνθήο. Πξηλ ηελ αξαίσζε, πξαγκαηνπνηήζεθε πνηνηηθή 

εθηίκεζε ζην κηθξνζθφπην, κε ζθνπφ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ βαζκνχ αξαίσζεο θαη 

ηεο ζπληήξεζεο ηνπ κείγκαηνο. Δθηηκήζεθε, πην ζπγθεθξηκέλα ν φγθνο – βάξνο θαη ε 

ππθλφηεηα ηνπ θιάζκαηνο ηνπο ζπέξκαηνο, κε ην γηλφκελν απηψλ λα εμάγεη ηνλ 
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ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ηεο εθζπεξκάηηζεο. Με δεδνκέλν ησλ 

αξηζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε κηα δφζε, ππνινγίζηεθε ν απαηηνχκελνο φγθνο ηνπ 

αξαησηηθνχ, αιιά θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ δφζεσλ, θαη πινπνηήζεθε ε δηάιπζε. Ζ 

αξαίσζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε φζν ην δπλαηφλ πην ήπην ηξφπν, πξνζζέηνληαο ην 

αξαησηηθφ ζην θιάζκα ηνπ ζπέξκαηνο, θαη φρη κε ηελ αληίζεηε θνξά. Έπεηηα, νη 

δφζεηο ηνπνζεηήζεθαλ ζε πιαζηηθά ζαθνπιάθηα, θαη δηαηεξήζεθαλ ζηνπο 17
ν
C, ζε 

ζεξκνζηαηηθνχο θιίβαλνπο. 

 

 

Πίλαθαο 6.1 Preparation of modified BTS extender 

(Khalifa, θαη ζπλ. 2013) 

 

 3.7 g D-(+)-glucose anhydrous 

 0.6 g Na-citrate tri-basic 2H2O 

 0.125 g EDTA-2Na 

 0.125 g NaHCO3 

 0.075 g KCl 

 sterile-reverse osmosis water up to 106.255 ml 

 0.5 ml of 5% gentamicin sulfate solution 

 20 μl of citric acid-Hepes solution (0.5245 g citric acid H2O + 0.5958 g Hepes + 2.5 ml 

water) 

 The medium (~ pH 7.2 and 310 mOsm/Kg) is then sterilized through a 0.22-μm filter.   
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5.3 ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗΚΔ ΜΔΣΡΖΔΗ 

Μεηξήζεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ, ν αξηζκφο ηεο ρνηξνκεηέξαο, ε πξψηε θαη 

δεχηεξε νρεία, ε εκεξνκελία επίβαζεο, ε εκεξνκελία δηάγλσζεο ηεο εγθπκνζχλεο, ε 

ρξήζε αξαησηηθνχ, ην ζχλνιν ησλ γελλεζέλησλ ρνηξηδίσλ θαη νη γελλήζεηο δψλησλ, 

λεθξψλ θαη κνπκηνπνηεκέλσλ ρνηξηδίσλ.  

 

 

 

5.4 ΜΔΘΟΓΟ ΑΝΑΛΤΖ ΠΑΡΑΓΟΜΔΝΧΝ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

 

Σα απνηειέζκαηα απφ ηηο κεηξήζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ, αλαθνξηθά κε ηηο 

γελλήζεηο πγηψλ, ζλεζηγελψλ θαη κνπκηνπνηεκέλσλ ρνηξηδίσλ, ηα πνζνζηά 

εγθπκνζχλεο, ε κέζνδνο γνληκνπνίεζεο θαη ην είδνο ηνπ αξαησηηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηνπνζεηήζεθαλ ζην πξφγξακκα ηνπ Microsoft Office Excel for 

Windows 2010  φπνπ θαη επεμεξγάζηεθαλ. Μέζα απφ ην παξφλ πξφγξακκα, έπεηηα 

απφ ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, πξαγκαηνπνηήζεθε ε αλάιπζε ηνπο, 

αλαθνξηθά κε ηα πνζνζηά θαη ηηο ζπρλφηεηεο εκθάληζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

ζηνηρείσλ, αιιά θαη νη ζπζρεηίζεηο κεηαμχ ηνπο, κέζσ ηεο κεζφδνπ Pearson’s test, ζε 

επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5%.  
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6Ο KEΦΑΛΑΗΟ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΚΑΗ 

ΤΕΖΣΖΖ 

 

 

6.1 ΤΥΝΟΣΖΣΔ 

 

ην ζεκείν απηφ παξαηίζεληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε 

ζπγθξηηηθή κειέηε κεηαμχ ησλ δχν αξαησηηθψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εγθπκνζχλε κε 

ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε. ηνλ πίλαθα 6.1 παξνπζηάδνληαη ηα πνζνζηά ηεο 

γνληκφηεηαο ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαη ησλ δχν πεηξακαηηθψλ νκάδσλ (Αξαησηηθφ 1-

κάξηπξαο, Αξαησηηθφ 2- επέκβαζε) . αλ πνζνζηφ εγθχσλ  ρνηξνκεηέξσλ θαη 

πνζνζηφ επηζηξνθψλ, παξαηεξνχκε φηη ην Αξαησηηθφ 2 παξνπζίαζε κεγαιχηεξα 

πνζνζηά εγθπκνζχλεο θαη αληίζηνηρα ρακειφηεξα πνζνζηά επηζηξνθψλ ζε ζρέζε κε 

ην Αξαησηηθφ 1.  

 

                       Πίνακασ 6.1. Γονιμότθτα του ςυνόλου των χοιρομθτζρων 

Γονιμότθτα Συχνότθτεσ Ποςοςτό  

Εγκυμοςφνθ       99 86,1% 

Επιςτροφζσ      16 13,9% 

Σφνολο       115 100,0% 

 

 

 

          ηελ παξνχζα κειέηε έγηλε αληηιεπηφ πσο ηα πνζνζηά είλαη 

θπζηνινγηθά θαη  ν πεηξακαηηθφο πιπζπζκφο είλαη αληηπξνζσπεπηηθφο, θαζψο ζε 
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εξγαζία ηνπο νη Σζαθκαθίδεο θαη ζπλεξγάηεο (2010) πνπ κειεηάεη ηε ζρέζε κεηαμχ 

ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνηφηεηαο ζπέξκαηνο θαη ηεο γνληκφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο ηνπ 

ρνίξνπ , εθηίκεζαλ πσο ηα πνζνζηά γνληκφηεηαο απφ δηάθνξνπο θάπξνπο ζε δσληαλά 

ρνηξίδηα κπνξεί λα θπκαίλνληαη απν 59,3% έσο 88,9%. Απηφ επηβεβαηψζεθε ζηελ 

παξνχζα έξεπλα θαζψο ην πνζνζηφ ηεο γνληκφηεηαο πνπ ζεκεηψζεθε είλαη 86,1%. 

(Tsakmakidis et. al 2010).  

 

 

 

Γράφθμα 6.1. Γονιμότθτα πλθθυςμοφ 

 ην γξάθεκα 6.1 παξνπζηάδνληαη παξαζηαηηθά ηα απνηειέζκαηα ππφ κνξθήλ  

ζπζζσξεπκέλεο ζηήιεο 3-Γ. 
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           ρεηηθά κε ηα απνηειέζκαηα ηεο γνληκφηεηαο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

ζπεξκαηεγρχζεηο ρνηξνκεηέξσλ αλάκεζα ζην Αξαησηηθφ 1 θαη ζην Αξαησηηθφ 2 , 

φπσο θαίλεηαη  ζηνλ πίλαθα 6.2 , δηαπηζηψζεθε φηη ην πνζνζηφ ηεο γνληκφηεηαο γηα 

ην δεχηεξν είλαη κεγαιχηεξν αθνχ θπκαίλεηαη ζην 89,1%, ελψ ην Αξαησηηθφ 1 ζην 

84,1%. Αληίζηνηρα παξαηεξήζεθε ην πνζνζηφ ησλ επηζηξνθψλ γηα ην Αξαησηηθφ 2 

λα θπκαίλεηαη ζην 10,9% θαη ην πνζνζηφ επηζηξνθψλ γηα ην Αξαησηηθφ 1 ζην 15,9%.  

   Πίνακασ 6.2. Γονιμότθτα των δυο πειραματικών ομάδων (Αραιωτικό 1 και Αραιωτικό 2) 

Γονιμότθτα Συχνότθτεσ Ποςοςτό 

Αραιωτικό 1      69 100% 

Εγκυμοςφνθ       58 84,1% 

Επιςτροφζσ      11 15,9% * 

Αραιωτικό 2      46 100% 

Εγκυμοςφνθ       41 89,1% 

Επιςτροφζσ       5 10,9% * 

*Μθ ςτατιςτικά ςθμαντικό ςε επίπεδο 5%. 

 

       Πηζαλά αίηηα ζα κπνξνχζαλ λα ήηαλ αξρηθά ε κνξθή ησλ αξαησηηθψλ, 

θαζψο ην Αξαησηηθφ 1 , SUS (Medichimica International), ήηαλ ζε κνξθή ζθφλεο , ε 

νπνία ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο πηζαλψο λα κελ δηαιχεηαη ζσζηά , κε θίλδπλν λα 

παξακέλεη ζε θνθθψδε κνξθή,  γεγνλφο πνπ δεκηνπξγεί ππξήλεο  ζπκπχθλσζεο ησλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηεο 

γνληκνπνηεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο. Δπίζεο, ν ρξφλνο ζπληήξεζεο  είλαη 

πηζαλφλ λα επζχλεηαη ζην φηη ην Αξαησηηθφ 2 (BTS) ζεκείσζε θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα απφ ην Αξαησηηθφ 1, αθνχ είρε παξαζθεπαζηεί ιίγεο εκέξεο πξηλ απφ 

ηε ρξήζε ηνπ, αιιά  θαη νη ζπλζήθεο ζπληήξεζεο θαζψο  ην Αξαησηηθφ 1 είρε 

ζπληεξεζεί ζην ςπγείν. ρεηηθά κε ηελ ζχγθξηζε ηνπ BTS θαη ηα πνζνζηά 

γνληκφηεηαο κε άιια αξαησηηθά έρεη αλαθεξζεί θαη ν J. Gadea (2003) ν νπνίνο 

παξνπζίαζε γηα ην αξαησηηθφ  BTS  πνζνζηφ γνληκφηεηαο 79,3%, γηα ην αξαησηηθφ 

Modena πνζνζηφ γνληκφηεηαο 50,4 θαη γηα ην αξαησηηθφ MR-A πνζνζηφ 77,6%. 
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  Γξάθεκα 6.2. Γνληκφηεηα Αξαησηηθνχ 1 θαη Αξαησηηθνχ 2 

        ην γξάθεκα 6.2 παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή ζηειψλ ηα απνηειέζκαηα 

γνληκφηεηαο ησλ αξαησηηθψλ 1 θαη 2 φπνπ θαίλεηαη λα πιενλεθηεί ην Αξαησηηθφ 2 

ζηελ εγθπκνζχλε θαη ηηο επηζηξνθέο αληίζηνηρα.  

 

 

 

           ηνλ πίλαθα 6.3 θαίλνληαη αλαιπηηθά  ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπλνιηθψλ γελλεζέλησλ ρνηξηδίσλ γηα ην Αξαησηηθφ 1 θαη ην Αξαησηηθφ 2. χκθσλα 

κε ηηο αλαιχζεηο δηαπηζηψζεθε πσο ην Αξαησηηθφ 1 έθεξε θαιχηεξα απνηειέζκαηα , 

ρσξίο φκσο κεγάιε δηαθνξά.  
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  Πίνακασ 6.3. Συνολικά γεννθθζντα χοιρίδια από Τ.Σ. με το Αραιωτικό 1 και το Αραιωτικό 2. 

                                           Συνολικά γεννθθζντα χοιρίδια 

Αραιωτικό  Συχνότθτεσ Σ.Γ.Χ. P<0,05 

Αραιωτικό 1      58 11,79 P>0,05 

Αραιωτικό 2      41 11,66  

Σφνολο      99 11,73  

 

Οη  Σζαθκαθίδεο θαη ζπλεξγάηεο (2010) κειέηεζαλ ηελ αλάπηπμε ηεο 

ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο ζην ρνίξν ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ βηνηερλνινγηθψλ 

εθαξκνγψλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο ζε 3.240 

ρνηξνκεηέξεο εκπνξηθήο εθηξνθήο, δηαπίζησζαλ πσο ηα απνηειέζκαηα θπκαίλνληαη 

ζηα 10,3 ζπλνιηθά γελλεζέληα ρνηξίδηα.  Οη δχν κειέηεο κπνξνχλ λα ζπζρεηηζζνχλ 

αξηζκεηηθά βάζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπο, γεγνλφο πνπ δείρλεη ηελ εγθπξφηεηα ηνπο. 

Χζηφζν, ν J. Gadea (2010) χζηεξα απφ εθαξκνγή ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο κε 

αξαησηηθφ BTS αλαθέξεη ηα απνηειέζκαηα ηα νπνία είλαη 11,4 ζπλνιηθά γελλεζέληα 

ρνηξίδηα, ελψ ηα απνηειέζκαηα ηνπ αξαησηηθνχ Modena είλαη 10,0 θαη ηνπ 

αξαησηηθνχ MR-A  είλαη 11,1 ζπλνιηθά γελλεζέληα ρνηξίδηα. Αλ θαη ε ζπγθεθξηκέλε 

κειέηε δείρλεη λα βξίζθεη κεγαιχηεξν αξηζκφ ζπλνιηθψλ γελλεζέλησλ κε ην 

αξαησηηθφ BTS, πάληα ππάξρνπλ θαη νη δηάθνξνη παξάκεηξνη νη νπνίεο δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε θαη επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ. 
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Γξάθεκα 6.3 Συνολικά γεννθθζντα χοιρίδια από Τ.Σ. με το Αραιωτικό 1 και το Αραιωτικό 2. 

 

     ην γξάθεκα 6.3 παξνπζηάδνληαη παξαζηαηηθά ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

Αξαησηηθνχ 1 (SUS) θαη ηνπ Αξαησηηθνχ 2 (BTS) ππφ κνξθήλ  ζπζζσξεπκέλεο 

ζηήιεο ζε 3-Γ θαη δηαθξίλεηαη πσο ην Αξαησηηθφ 1 ππεξηεξεί ηνπ Αξαησηηθνχ 2 ζε 

ζρέζε κε ηα ζπλνιηθά γελλεζέληα ρνηξίδηα.  

 

 

   ηνλ πίλαθα 6.4 παξαηεξνχληαη νη ζπρλφηεηεο θαη  ν αξηζκφο ησλ 

γελλεζέλησλ δψλησλ ρνηξηδίσλ χζηεξα απφ ηελ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε κε ην 

Αξαησηηθφ 1 θαη ην Αξαησηηθφ 2. ηελ ζπγθεθξηκέλε κειέηε δηαπηζηψλεηαη  δηαθνξά  

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δχν αξαησηηθψλ θαζψο  ηα γελλεζέληα δψληα πνπ 

κεηξήζεθαλ χζηεξα απφ ηε ρξήζε ηνπ Αξαησηηθνχ 1 βξέζεθαλ ζηα 10,23, ελψ ηα 

γελλεζέληα δψληα πνπ κεηξήζεθαλ χζηεξα απφ ηε ρξήζε ηνπ Αξαησηηθνχ 2 είλαη  

10,69. 
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 Πίνακασ  6.4. Γεννθθζντα ηώντα  χοιρίδια με Τ.Σ. με Αραιωτικό 1 και Αραιωτικό 2. 

                                              Γεννθθζντα ηώντα  χοιρίδια 

Αραιωτικό  Συχνότθτεσ Γ.Ζ.Χ. P<0,05 

Αραιωτικό 1      58 10,23 P>0,05 

Αραιωτικό 2      41 10,69  

Σφνολο      99 10,42  

 

Ο Gadea ζε κηα αλαζθφπεζε ηνπ ην 2010 αλαθέξεη ζπγθξηηηθά αλάκεζα 

ζηα ηξία αξαησηηθά  BTS , Medena θαη MR-A , πσο ηα απνηειέζκαηα ηνπ αξαησηηθνχ 

BTS είλαη θαιχηεξα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα. πγθεθξηκέλα, νη κεηξήζεηο ηνπ 

αλαθέξνπλ πσο κε ην αξαησηηθφ BTS θαηαγξάθεθαλ 10,7 γελλεζέληα δσληαλά 

ρνηξίδηα. Σν αξαησηηθφ Modena ζεκείσζε 9,4 θαη ηέινο ην αξαησηηθφ MR-A 10,5 

Γ.Ε.Υ. πλεπψο ,ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ζπκπίπηνπλ κε απηήλ ηνπ 

Gadea, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο.  

 

 

    Γξάθεκα 6.4. Γελλεζέληα δσληαλά ρνηξίδηα 

ην παξαπάλσ γξάθεκα 6.4 δηαπηζηψλνπκε θαη παξαζηαηηθά κε ηελ 

βνήζεηα ζπζζσξεπκέλσλ ζηειψλ 3-Γ , πσο ηα γελλεζέληα δψληα ρνηξίδηα είλαη 

πεξηζζφηεξα κε ηε ρξήζε ηνπ Αξαησηηθνχ 1, ζπγθξηηηθά κε ην Αξαησηηθφ 2.  
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αλ γεληθφ ζρνιηαζκφ ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο 

κειέηεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο δηαπηζηψζεθε φηη ην Αξαησηηθφ 2 έθεξε 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα ζε ζχγθξηζε κε ην Αξαησηηθφ 1. Χζηφζν ηα απνηειέζκαηα 

ηνπ πεηξάκαηνο δε κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζπλερή θαη ζπλεπή δηφηη ππήξρε 

δηαθνξνπνίεζε ζηα αλαπαξαγσγηθά κεγέζε πνπ κειεηήζεθαλ θαη θαλέλα 

απνηέιεζκα δελ ήηαλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ. Απηφ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηνλ κηθξφ 

αξηζκφ ηνπ πεηξακαηηθνχ πιεζπζκνχ (115 ρνηξνκεηέξεο), επίζεο θαη ζηε ζεκαληηθή 

δηαθνξά κεγέζνπο κεηαμχ ησλ πεηξακαηηθψλ νκάδσλ. Δίλαη πηζαλφ ζηα πιαίζηα ηεο 

εθηξνθήο λα ππεηζέξρνληαη θαη άιινη παξάγνληεο πνπ λα επεξεάδνπλ ηε 

γνληκνπνίεζε φπσο ε θαηάζηαζε ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρνηξνκεηέξαο,  ε 

ηθαλφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ αλίρλεπζε ηνπ νίζηξνπ θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

ζπεξκαηέγρπζεο (Gadea, 2005). Γηα παξάδεηγκα, είλαη δπλαηφλ, ε ζπζηαιηηθφηεηα 

ηεο κήηξαο, ε νπνία απμάλεηαη θπζηνινγηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νίζηξνπ, λα 

δηεγεξζεί ζε ηέηνην βαζκφ, ψζηε λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ θίλεζε ηνπ ζπέξκαηνο 

ζην γελλεηηθφ ζχζηεκα θαη λα απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα απφξξηςεο/παιηλδξφκεζήο 

ηνπ (Langendijk et al., 2005). H δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά θαηά ηε κε καδηθή 

ελεξγνπνίεζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηε δεμακελή ζπέξκαηνο 

(sperm reservoir) ησλ σαγσγψλ, αλαθέξεηαη σο έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ κπνξεί 

λα επεξεάζεη ηε γνληκνπνίεζε (Rodriguez-Martinez et al., 2005).  ίγνπξα ,ε ρξήζε 

ηνπ αξαησηηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη δελ θαζνξίδεη απφ κφλε ηεο ηνπο παξαγσγηθνχο 

δείθηεο. Οη Kennedy θαη Wilkins (1984) αλαθέξνπλ ηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη ε θπιή 

θαη ε ειηθία ηεο ρνηξνκεηέξαο , ελψ αλαθνξά γίλεηαη θαη απφ ηνλ Young (1995) γηα 

ηελ επίδξαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ν νπνίνο ζπκπέξαλε φηη ην πεξηβάιινλ 

θαη νη ζπλζήθεο ηεο επνρήο ζε ζπλδπαζκφ κε ην γελεηηθφ δπλακηθφ έξρνληαη ζε 

άκεζε αιιειεπίδξαζε. Δπίζεο αλαθέξεηαη φηη, ε αμηνιφγεζε ησλ παξακέηξσλ ηεο 

πνηφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο, επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε εθείλνπ κε ρακειή 

γνληκνπνηεηηθή ηθαλφηεηα, ρσξίο φκσο λα είλαη δπλαηή ε απνηειεζκαηηθή πξφβιεςε 

ηεο γνληκφηεηάο ηνπ, in vivo (Gadea et al., 2004). Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο 

απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο πνηφηεηάο ηνπ, αιιά απφ κφλε ηεο δελ 

δηαζθαιίδεη ηελ ηθαλφηεηα γνληκνπνίεζεο (Kommisrud et al., 2002). Δίλαη πξνθαλέο 

φηη ην αληηθείκελν ηεο γνληκνπνίεζεο κε ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε θαη κε ηε ρξήζε 

αξαησηηθψλ  είλαη επξχ θαη ρξήδεη πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο.  
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7ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

 

 

 

Με ην πέξαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο εξγαζίαο έρεη γίλεη θαηαλνεηφ 

πιήξσο κέζα απφ δηεμνδηθή κειέηε θαη εθηελή έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, ην 

κεγαιχηεξν ζχλνιν ησλ πηπρψλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο ηεο ελ ιφγσ πηπρηαθήο 

εξγαζίαο. 

Καηαλνψληαο θαιχηεξα ην αλαπαξαγσγηθφ ζχζηεκα θαη ην 

αλαπαξαγσγηθφ παξειζφλ ηνπ θάπξνπ θαη κε ηελ νξζή δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ 

ζπέξκαηνο, έσο ηελ έγρπζε ηνπ ζπέξκαηνο ζην γελλεηηθφ ζχζηεκα ηεο ρνηξνκεηέξαο, 

έγηλε γλσζηή αιιά θαη θαηαλνεηή θαιχηεξα, ε γεληθφηεξε παξαγσγή πγηψλ 

ρνηξηδίσλ. 

εκαληηθά δεδνκέλα ηα νπνία αληιήζεθαλ απφ ηε κειέηε ηεο ελ ιφγσ 

πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη πψο λα θαηνξζψζεη νξζά κηα ρνηξνηξνθηθή επηρείξεζε λα 

θέξεη εηο πέξαο ηε ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε θαη πσο ζα θάλεη ζσζηή ρξήζε ηνπ 

αξαησηηθνχ. Μηα θαιή παξφκνηα εηαηξία είλαη εθηθηφ λα θεξδίζεη ρξφλν, ρξήκα αιιά 

θαη κεγάιν θφπν, ζε πεξίπησζε πνπ αθνινπζήζεη ζσζηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. 

Μηα θαιή ρνηξνηξνθηθή επηρείξεζε, είλαη εθηθηφ λα γίλεη πην επηθεξδήο κε ηε 

παξαγσγή ζπέξκαηνο θάπξνπ, ηελ δνθηκή ησλ αξαησηηθψλ πνπ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγνχλ θαιχηεξα ζε θάζε εθηξνθή θαη ηνλ έιεγρν φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξσλ παξαγφλησλ πνπ κπνξεί λα επεξεάδνπλ ην αλαπαξαγσγηθφ 

απνηέιεζκα ηεο εθηξνθήο. 

Σα πνζνζηά γνληκνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο κπνξεί είλαη 

πην κεγάια ζε ζρέζε κε ηε θπζηθή νρεία , θαζψο ην ζπέξκα ηνπ θάπξνπ έρεη ειεγρζεί 

θαηάιιεια θαη έρνπκε επίγλσζε απφ ηελ αξρή εάλ είλαη θαηάιιειν πξνο ρξήζε θαη 

πξνο γνληκνπνίεζε ή φρη. Κάηη ηέηνην δελ ηζρχεη κε ηε θπζηθή νρεία, θαζψο δελ 
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απνθεχγνληαη νη ηξαπκαηηζκνί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίβαζεο ηνπ θάπξνπ ζηε 

ρνηξνκεηέξα θάηη ην νπνίν είλαη εθηθηφ ζηελ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε. 
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