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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ παξνχζα εξγαζία εθπνλήζεθε ζην Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ ηεο ρνιήο 

Σερλνινγίαο Γεσπνλίαο & Σερλνινγίαο Σξνθίκσλ & Γηαηξνθήο ηνπ Αιεμάλδξεηνπ 

Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Θεζζαινλίθεο, ζηα πιαίζηα ηεο 

κεηαπηπρηαθήο κνπ δηαηξηβήο ζην Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Καηλνηφκα 

πζηήκαηα Αεηθφξνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο» κε εμεηδίθεπζε «πζηήκαηα Αθξηβείαο 

ζηε Εσηθή Παξαγσγή».  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κεηαπηπρηαθή δηαηξηβή αθνξά ζηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ππεξερνγξαθηθήο απεηθφληζεο ησλ εγθχσλ ρνηξνκεηέξσλ. Βαζηθφο ηεο ζηφρνο ήηαλ 

ε πξφβιεςε ηνπ αξηζκνχ ησλ ρνηξηδίσλ πνπ ζα γελλεζνχλ  έηζη ψζηε λα κπνξέζνπκε 

λα δηαρεηξηζηνχκε ηηο ρνηξνκεηέξεο κε ηνλ θαιχηεξν θαη νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν .  

ην πξψην κέξνο γίλεηαη βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ζηε 

ρνηξνηξνθία θαη εηδηθφηεξα ζηελ δηαρείξηζε ηεο αλαπαξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

ρνηξνκεηέξαο. 

ην δεχηεξν κέξνο πεξηγξάθεηαη ν πεηξακαηηθφο ζρεδηαζκφο, ηα ζηνηρεία ηεο 

εθηξνθήο ζηελ νπνία έγηλε ην πείξακα, ε δηαδηθαζία θαη ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. ην ηέινο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα θαη ν ζρνιηαζκφο ηνπο.  



ΔΤΣΑΘΗΑ ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ  

 

ii 

ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ 

Ζ νινθιήξσζε ηεο κεηαπηπρηαθήο δηαηξηβήο δε ζα κπνξνχζε λα είρε γίλεη ρσξίο ηελ 

θαζνδήγεζε, ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ αλεμάληιεηε ππνκνλή ηνπ θ. Κσλζηαληίλνπ 

Κνπζελίδε, Δπίθνπξνπ Καζεγεηή ζην Σκήκα Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ ηνπ ΑΣΔΗ-Θ.  

ηνλ νπνίν ζέισ λα επραξηζηήζσ ζεξκά.  

Σηο ίδηεο επραξηζηίεο ζέισ λα εθθξάζσ θαη ζηνλ θ. Γεκήηξε Υαηδεπιή, Αλαπιεξσηή 

Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ  θαη θ. Γεκήηξε Σζηψθν, εξεπλεηή 

Γ΄ ΔΛΓΟ ΓΖΜΖΣΡΑ γηα ηε βνήζεηα ηνπο ζηελ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ.   

Δπίζεο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ θ. ηακάηε Αγγειφπνπιν, Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο 

Σερλνιφγσλ Γεσπφλσλ γηα ηε ζπκπαξάζηαζε θαη ηηο ρξήζηκεο ζπκβνπιέο ηνπ θαζ΄ 

φιε ηε δηάξθεηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ Πξνγξάκκαηνο. Όπσο επίζεο θαη ηε θίιε θαη 

ζπλάδειθν κνπ θ. Βάζσ Ρφβα γηαηί ήηαλ δίπια κνπ φιν απηφ ην δηάζηεκα κε 

ππνκνλή θαη αγάπε.   

Σέινο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ γηα ηελ θαηαλφεζε πνπ έδεημε ζηελ 

απφθαζε κνπ λα πξαγκαηνπνηήζσ έλα φλεηξφ κνπ.  
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ  

Ζ ππεξερνγξαθία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν είλαη γλσζηφ φηη κπνξεί λα απεηθνλίζεη 

δηάθνξεο θαηαζηάζεηο ζε φια ηα παξαγσγηθά δψα, φπσο θαη ζηνλ άλζξσπν. Οη πιένλ 

δηαδεδνκέλεο ρξήζεηο ηεο ηερλνινγίαο ηεο ππεξερνγξαθίαο ζηε δσηθή παξαγσγή 

είλαη ε ηαηξηθή εμέηαζε, ε κέηξεζε ηνπ ππνδφξηνπ ιίπνπο θαη ε δηάγλσζε θπνθνξίαο.  

ηε ρνηξνηξνθία, ε έγθαηξε δηάγλσζε ηεο θπνθνξίαο ηεο ρνηξνκεηέξαο είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ αλαπαξαγσγηθή δηαρείξηζε ηεο ρνηξνκεηέξαο κε ηνλ πην 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, θαζψο ε δηάξθεηα ηνπ πιήξνπο αλαπαξαγσγηθνχ ηεο θχθινπ 

ζε ζπλδπαζκφ κε ην κέγεζνο ηεο ηνθεηννκάδαο πξνζδηνξίδνπλ ην αλαπαξαγσγηθφ 

απνηέιεζκα ηνπ δσηθνχ πιεζπζκνχ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο επηρείξεζεο.  

Γηα ηε κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ εθαξκνγψλ ηεο ππεξερνγξαθίαο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ζηε ρνηξνηξνθία, ε γλψζε φρη κφλν ηεο θαηάζηαζεο ηεο θπνθνξίαο ηεο 

ρνηξνκεηέξαο αιιά θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο αλακελφκελεο ηνθεηννκάδαο είλαη 

ζεκαληηθά. Τπφ απηφ ην πξίζκα, πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο ζα κπνξνχζαλ λα εμαρζνχλ, 

εάλ ήηαλ δπλαηφ λα πξνβιεθζεί ην κέγεζνο ηεο θπνθνξνχκελεο ηνθεηννκάδαο ηεο 

ρνηξνκεηέξαο, απφ ην ιεπηνκεξή έιεγρν  ηεο παξαγφκελεο ππεξερνγξαθηθήο εηθφλαο. 

Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, 1214 γνληκνπνηήζεηο θαη 1010 ηνθεηνί 

κειεηήζεθαλ, γηα κηα πεξίνδν 20 κελψλ, ζε κία ρνηξνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε 

δπλακηθφηεηαο 280 ρνηξνκεηέξσλ, ηεο Βφξεηαο Διιάδαο. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ δπν 

ιεπηνκεξείο έιεγρνη ζε θάζε ρνηξνκεηέξα κε ζθνπφ ηελ εδξαίσζε ηεο δηάγλσζεο ηεο 

θπνθνξίαο, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ επαλαιεπηηθφηεηα ηεο 

κεζφδνπ. Ζ εηθφλα βαζκνλνκήζεθε ζε κηα θιίκαθα απφ 0 έσο 10, φπνπ ε ηηκή 0 

ζήκαηλε ηελ απνπζία ελδείμεσλ θπνθνξίαο θαη ε ηηκή 10 αθνξνχζε ζηελ πιένλ 

βέβαηε εηθφλα θπνθνξίαο. Οη έιεγρνη πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε κεγάιν εχξνο 

δηαζηεκάησλ απφ ηε γνληκνπνίεζε, ήηνη κεηαμχ 16 εκεξψλ (ν λσξίηεξνο 1
νο

 έιεγρνο) 

θαη 68 εκέξεο (ην κεγαιχηεξν δηάζηεκα 2
νπ

 έιεγρνπ) θαη έδσζαλ θαηά ΜΟ ηηκέο 8,36 

θαη 8,83 γηα ηνλ πξψην θαη δεχηεξν έιεγρν, αληίζηνηρα. ηε ζπλέρεηα, θαηαγξάθεθε 

ην κέγεζνο ηεο ηνθεηννκάδαο απφ θάζε αθφινπζν ηνθεηφ (ΜΟ: 12,22) θαη 

δηεξεπλήζεθε ε ζπζρέηηζή ηνπ κε ηηο ηηκέο ησλ δπν ειέγρσλ. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο έδεημαλ φηη φζν δηεπξπλφηαλ ην 

κεζνδηάζηεκα γνληκνπνίεζεο - ειέγρνπ, ηφζν επηηπγραλφηαλ πην αζθαιείο εηθφλεο 

θαη πςειφηεξεο ηηκέο γηα ηνπο δπν ειέγρνπο (P< 0.05). Σν απνηέιεζκα απηφ 

ζπκθσλεί θαη κε ηελ επξέσο απνδεθηή κέζνδν δηάγλσζεο ή κε θπνθνξίαο. Όζνλ 

αθνξά ζηε ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ ειέγρσλ θαη ησλ ηνθεηννκάδσλ, 
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ζηαηηζηηθά ζεκαληηθά απνηειέζκαηα επηηεχρζεθαλ θαη γηα ηνπο δπν ειέγρνπο, πξψην 

θαη δεχηεξν μερσξηζηά (P< 0.05). Ωζηφζν, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δελ 

θαηέζηε δπλαηφ λα εδξαησζεί ε πξνγλσζηηθή αμία ηνπ ειέγρνπ, θαζψο παξάγνληεο 

φπσο ε επίδξαζε ηεο ρνηξνκεηέξαο θάλεθαλ λα επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ηεο 

ηνθεηννκάδαο, φηαλ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε ζηαηηζηηθή αλάιπζε (P< 0.05). 

Γπλάκεη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, πξνηείλεηαη φηη ν ιεπηνκεξήο 

ππεξερνγξαθηθφο έιεγρνο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν γηα ηελ θπνθνξία ησλ ρνηξνκεηέξσλ 

κπνξεί λα απνηειέζεη ζην κέιινλ έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν, φρη κφλν γηα ηε 

δηάγλσζε ηεο θπνθνξίαο, αιιά επίζεο γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ κεγέζνπο ηεο 

ηνθεηννκάδαο θαη ηειηθά ηελ πην απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ εγθχσλ 

ρνηξνκεηέξσλ. 

 

Λέξειρ κλειδιά : ππεξερνγξαθία, δηάγλσζε εγθπκνζχλεο, ρνηξνκεηέξεο, ρνηξίδηα  
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ABSTRACT  

Real-time ultrasonography is known to monitor various conditions in all farm 

animals, as well as humans. Medical examination, measurement of back fat and 

pregnancy diagnosis are the most common uses of ultrasonographic technology in 

animal production. 

In pig production, the early examination of pregnancy in the sow is crucial, in order to 

manage the reproductive activity of the sow in the most effective way, since the 

duration of her complete reproductive cycle, along with litter size, determine the 

reproductive output of the herd and hence, the overall productivity of the enterprise.  

In order to obtain the maximum output of real-time ultrasonography application in pig 

production, knowledge of not only the gestation status of sows, but also of the actual 

littersize is important. In this respect, a detailed evaluation and careful reading of the 

retrieved ultrasosographic image would result to an accurate prediction of the sow’s 

littersize, providing valuable information to the producer.  

For the purpose of the present study, 1214 matings and 1010 pregnancies of sows 

were recorded and evaluated over a period of 20 months, in a 280 sow unit in 

Northern Greece . Two thorough scans were performed on each sow, in order to 

establish diagnosis of the pregnancy, as well as the repeatability of the method. The 

image was then classified in a scale of 0 to 10, 0 being ‘non pregnant’ and 10 given to 

the most reassuring image of pregnancy. Evaluations took place in a wide range of 

time since mating, hence between days 16 (the earliest first scan) and 68 (the latest 

that a second scan was performed) and the mean values obtained were 8,36 and 8,83 

for the first and second scan respectively. Following, the litter size of each subsequent  

parturition was recorded (mean: 12.22) and correlated to the score of each of the two 

scans performed during pregnancy. 

The results of the present study showed that more reassuring images and higher scores 

for both examinations of pregnancy were achieved with increasing time interval from 

mating (P< 0.05). This result is in accordance with the well established method of 

performing the plain ‘yes or no’ pregnancy diagnosis in sows. In terms of the 

correlation between evaluation scores and litter sizes, statistically significant results 

were achieved for both scans, first and second (P< 0.05). However, within the 

confines of the present study, the predictive value of the test was not established, 

since factors such as the sow effect seem to affect litter size when incorporated in the 

statistical analysis (P<0.005). 
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Based on the results of the present study, it is suggested that a detailed real-time 

ultrasonographic scanning of pregnancy in sows, can provide in the future, a most 

useful tool, not only for pregnancy diagnosis, but also for the prediction of litter size 

and eventually the precise management of pregnant sows.  

 

 

Key words: ultrasonography, pregnancy diagnosis, sows, piglets 
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ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΑΝΑΚΟΠΖΖ 
 

ΔΗΑΓΧΓΖ  

Ζ ρνηξνηξνθία ζήκεξα αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ηδηαίηεξα ζηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο αλαπαξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ 

αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ζπλήζσο πξνζδηνξίδεηαη σο ν αξηζκφο ησλ ρνηξηδίσλ πνπ 

γελλάεη θαη απνγαιαθηίδεη θάζε ρνηξνκεηέξα ην ρξφλν. Σν κέγεζνο απηφ 

πεξηιακβάλεη δχν βαζηθά ζηνηρεία : ηνλ αξηζκφ ησλ ρνηξηδίσλ θάζε ηνθεηννκάδαο θαη 

ηνλ αξηζκφ ησλ ηνθεηψλ αλά έηνο. Δπνκέλσο ε αλαπαξαγσγηθή δηαρείξηζε έρεη 

ζεκαληηθφ αληίθηππν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

ρνηξνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη ην θφζηνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ 

πιεζπζκνχ κηαο εθηξνθήο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εξγαζίαο, ηεο δηαηξνθήο θαη 

ηνπ ρψξνπ) είλαη ζηαζεξφ, αλεμάξηεηα απφ ην αλ παξάγεη κηα ρνηξνκεηέξα 16 ή 26 

ρνηξίδηα εηεζίσο, ν αξηζκφο ησλ βηψζηκσλ ρνηξηδίσλ πνπ παξάγνληαη αλά 

ρνηξνκεηέξα είλαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο πνπ επεξεάδεη ηελ απνδνηηθφηεηα 

ηεο εθηξνθήο.   

Ζ ζσζηή δηαρείξηζε ηεο ρνηξνκεηέξαο θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο αλαπαξαγσγηθήο ηεο 

δσήο κπνξεί λα απμήζεη ηελ αλαπαξαγσγηθή ηεο ηθαλφηεηα θαη θαη΄ επέθηαζε ην 

εηζφδεκα ηεο εθκεηάιιεπζεο.  Ζ έγθαηξε θαη αθξηβήο δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο 

είλαη κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο πξνθιήζεηο ηεο αλαπαξαγσγηθήο δηαρείξηζεο γηαηί 

έηζη κεηψλνληαη νη κε παξαγσγηθέο εκέξεο γηα θάζε ρνηξνκεηέξα ην ρξφλν. Ζ πην 

αθξηβήο δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο ζηηο ρνηξνκεηέξεο, ζήκεξα, γίλεηαη κε ηε κέζνδν 

ηεο ππεξερνγξαθίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Απφ ηελ 23
ε
 εκέξα κεηά ηε γνληκνπνίεζε 

ε δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο κε ηε βνήζεηα ππεξερνγξάθνπ είλαη ζρεδφλ 100% 

αθξηβήο.  

Δθηφο φκσο απφ ηε δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο ζε κία ρνηξνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε, 

κεγάιν ελδηαθέξνλ ζα είρε λα γλσξίδεη ν θηελνηξφθνο πφζα έκβξπα θπνθνξεί κία 

ρνηξνκεηέξα έηζη ψζηε ε δηαρείξηζε ηεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο, λα 

γίλεηαη κε ηξφπν πνπ λα κεηψλεη ην θφζηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο.  

θνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηεο απεηθφληζεο ησλ εγθχσλ 

ρνηξνκεηέξσλ κε ηε βνήζεηα ππεξερνγξάθνπ, ε κειέηε γηα ηελ επηινγή ηεο εκέξαο 

ζηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο θαη ε δηεξεχλεζε γηα ηε δπλαηφηεηα 

εθηίκεζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο θπνθνξνχκελεο ηνθεηννκάδαο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1.  

ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ  

1.1 Γενικά   

Ζ εθηξνθή ρνίξνπ απνηειεί ηελ πιένλ αλαπηπζζφκελε κνξθή εθηξνθήο δσηθνχ 

θεθαιαίνπ παγθνζκίσο, ελψ ην ρνηξηλφ θξέαο θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ηφζν ζε 

παξαγσγή φζν θαη ζηελ πξνηίκεζε ησλ θαηαλαισηψλ (Νηφηαο θαη ζπλ., 2016). ηελ 

γε εθηξέθνληαη πάλσ έλα δηζεθαηνκκχξην ρνίξνη νη νπνίνη παξάγνπλ πάλσ απφ 100 

εθαηνκκχξηα ηφλνπο ρνηξηλνχ θξέαηνο γηα θαηαλάισζε. Σα ζπζηήκαηα εθηξνθήο ζηε 

ρνηξνηξνθία εμειίρζεθαλ απφ ηελ εθηξνθή ζε δαζψδεηο εθηάζεηο, ζηελ εθηξνθή ζε 

ιηβάδηα, ζε ππαίζξηα εθηξνθή θαη ηέινο ζηελ ελζηαβιηζκέλε εθηξνθή ζε εηδηθά 

ζρεδηαζκέλα θηίξηα. Καζψο ε παξαγσγή ρνηξηλνχ θξέαηνο πξηλ απφ εθαηφ ρξφληα 

βαζηδφηαλ ζηνλ ειεχζεξν ζηαβιηζκφ φινπ ηνπ πιεζπζκνχ ρνίξσλ θαη ηελ βφζθεζε, 

ζήκεξα φιεο νη αλαπηπγκέλεο ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ βηνκεραληθά ζπζηήκαηα γηα ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ρνίξσλ θαη ηεο ρνηξνηξνθηθήο εθηξνθήο. Οη αλαπηπγκέλεο ρψξεο 

θηλνχληαη ηαρχηαηα πξνο έλα βηνκεραλνπνηεκέλν κνληέιν (McGlone, 2013). 

ηελ εληαηηθή εθηξνθή ησλ ρνίξσλ ν ζηαβιηζκφο γίλεηαη ζε ζχγρξνλα ρνηξνζηάζηα 

πνπ εμαζθαιίδνπλ ηηο απαηηνχκελεο ζπλζήθεο πγηεηλήο ηφζν γηα ηα δψα φζν θαη γηα 

ην ηειηθφ πξντφλ θαη θαηά επέθηαζε ηνλ θαηαλαισηή. ε απηφ ην κνληέιν, κέζα ζηελ 

εθηξνθή γίλεηαη ε αλαπαξαγσγή, ε θχεζε, ν απνγαιαθηηζκφο θαη ε αλάπηπμε ησλ 

ρνηξηδίσλ πξνο πψιεζε. Καζψο ην κέγεζνο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ έρεη απμεζεί 

νξηζκέλεο επηρεηξήζεηο έρνπλ πεξηνξηζζεί ιφγσ ρψξνπ ή πεξηβαιινληηθψλ θαλφλσλ 

θαη έηζη νη εθηξνθέο έρνπλ δηαρσξηζηεί ζε κνλάδεο αλαπαξαγσγήο θαη ζε κνλάδεο 

πάρπλζεο (Cutler and Holyoake, 2007).   

Αλ θαη ε ρνηξνηξνθία έρεη αθνινπζήζεη κηα απνθιεηζηηθά βηνκεραλνπνηεκέλε 

πνξεία, ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε αιιαγή ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηε ζηξνθή πξνο κία ελαιιαθηηθή κνξθή ρνηξνηξνθίαο, ηελ ππαίζξηα 

ρνηξνηξνθία. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ππαίζξηαο ρνηξνηξνθίαο ζε ζρέζε κε ηελ 

εληαηηθή ελζηαβιηζκέλε ρνηξνηξνθία είλαη θπξίσο ην ρακειφ θφζηνο ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο, ζηηο  εηήζηεο δαπάλεο ζπληήξεζεο, ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο γηα 

ελέξγεηα, δηαρείξηζε ιπκάησλ θαη κεραλεκάησλ θαη ζην φηη είλαη κία εθηξνθή κε 

ειάρηζηεο πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο. Ζ δηάζεζε ηνπ θξέαηνο, είλαη ην ίδην εχθνιε 

ζε ζρέζε κε ηελ ελζηαβιηζκέλε ρνηξνηξνθία, ελψ ηα νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά 
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ηνπ είλαη ζαθψο βειηησκέλα. Οη βάζεηο ηεο ππαίζξηαο ρνηξνηξνθίαο ζρεηίδνληαη κε 

απηέο ηεο βηνινγηθήο θηελνηξνθίαο.  

Σν ελδηαθέξνλ γηα ηα βηνινγηθά πξντφληα απμήζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1990, κε πνιιά 

θαηαζηήκαηα λα πξνζθέξνπλ  αγξνηηθά πξντφληα κε ηε ζθξαγίδα «βηνινγηθά», 

θπξίσο ζε ζρέζε κε ηα θξνχηα θαη ηα ιαραληθά θαη ιηγφηεξν γηα ηα πξντφληα δσηθήο 

πξνέιεπζεο φπσο ην θξέαο. Παξ’ φια απηά ε απαίηεζε ησλ θαηαλαισηψλ γηα 

βηνινγηθφ θξέαο απμάλεηαη αξγά (Whittemore and Kyriazakis, 2006). Oη θαλφλεο 

ζηνπο νπνίνπο βαζίδεηαη ε βηνινγηθή θηελνηξνθία θαη θαη΄ επέθηαζε ε βηνινγηθή 

ρνηξνηξνθία είλαη: α) ε ρξήζε δσνηξνθψλ πνπ έρνπλ παξαρζεί κε βηνινγηθφ ηξφπν, 

β) ε πξφιεςε ησλ αζζελεηψλ, γ) ε εθαξκνγή νκνηνπαζεηηθψλ θαη θπηνζεξαπεπηηθψλ 

αγσγψλ θαη ν πεξηνξηζκφο ζην ειάρηζην ηεο ρξήζεο ρεκηθψλ ζπλζεηηθψλ 

αιινπαζεηηθψλ θαξκάθσλ ή αληηβηνηηθψλ, δ) ε δηαηήξεζε θαη ε πξνψζεζε ηεο 

βηνπνηθηιφηεηαο, κε ηελ αμηνπνίεζε εγρψξησλ θπιψλ δψσλ, ε) ε παξαγσγή πγηεηλψλ 

πξντφλησλ,  ζη) ε απαγφξεπζε ρξήζεο Γελεηηθά Σξνπνπνηεκέλσλ Οξγαληζκψλ θαη 

ησλ πξντφλησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ απηνχο, δ) ε εθηξνθή κε βηνινγηθφ ηξφπν φισλ 

ησλ δψσλ εληφο ηεο ίδηαο κνλάδαο. Ζ αηηία ηνπ ζρεηηθά κηθξνχ ξπζκνχ αλάπηπμεο 

ηεο βηνινγηθήο ρνηξνηξνθίαο ζρεηίδεηαη κε ην πςειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, αιιά θαη κε 

ην κηθξφ αξηζκφ ησλ θαηαλαισηψλ πνπ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ ηελ 

αξθεηά πςειή ηηκή ηνπ βηνινγηθνχ ρνηξηλνχ θξέαηνο. 

1.2 Υοιποηποθία ακπιβείαρ 

Σηο ηειεπηαίεο δπν δεθαεηίεο, ιακβάλνπλ ρψξα ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηε δνκή θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ρνηξνζηαζίσλ, θαζψο ηφζν ε παγθφζκηα θαηάζηαζε, φζν θαη νη 

ζπγθπξίεο ζηελ Δπξσπατθή αγνξά επηβάινπλ πιένλ ηελ αλαγσγή ησλ ρνηξνηξνθηθψλ 

εθκεηαιιεχζεσλ ζε επηρεηξήζεηο πςεινχ επηπέδνπ δηαρείξηζεο. Σφζν ζηελ 

ρνηξνηξνθία, φζν θαη ζηηο άιιεο εληαηηθέο εθηξνθέο (αγειαδνηξνθία, πηελνηξνθία), 

νη ζχγρξνλεο εμειίμεηο, θσδηθνπνηνχληαη ζε κία εληαία αξρή, κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ 

ηίηιν «Κηελνηξνθία Αθξηβείαο». Ζ ηδέα ηεο θηελνηξνθίαο αθξηβείαο είλαη ζρεηηθά 

θαηλνχξηα ζηελ επξσπατθή βηνκεραλία ηεο ρνηξνηξνθίαο αιιά θάπνηνη απφ ηνπο 

πξψηνπο πνπ πηνζέηεζαλ ηελ ηδέα έρνπλ αξρίζεη λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ (Vranken and 

Berckmans, 2017). Οη παξαγσγνί ησλ πην νηθνλνκηθά ζηαζεξψλ ρνηξνηξνθηθψλ 

κνλάδσλ, ζήκεξα, έρνπλ εθαξκφζεη πξαθηηθέο δηαρείξηζεο νη νπνίεο επεξεάδνπλ 

άκεζα ην θέξδνο ηεο επηρείξεζήο ηνπο. Γεζκεχνληαη ζε θαζαξέο πξνζδνθίεο θαη 

πξσηφθνιια ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνλ θφζκν λα γλσξίζεη ηνπο ζθνπνχο ηνπο (Rotto, 

2010). Ζ εθαξκνγή ηεο θηελνηξνθίαο αθξηβείαο ζηηο ζχγρξνλεο εθηξνθέο, κεγάινπ 
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κεγέζνπο θαη ελζηαβιηζκέλεο κνξθήο φπσο είλαη ηα ρνηξνζηάζηα ζήκεξα, γίλεηαη κε 

ηελ επηζηξάηεπζε εθαξκνγψλ ηεο πιεξνθνξηθήο, ηεο ειεθηξνληθήο θαη ηεο 

κεραλνινγίαο, ψζηε κέζσ ησλ εθαξκνγψλ απηψλ λα επηηπγράλεηαη ε ζπιινγή θαη ε 

δηαρείξηζε ηνπ ηεξάζηηνπ φγθνπ ησλ δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ. Οη πξψηεο 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ εθηξνθψλ εζηίαζαλ ζηε δηαρείξηζε ηεο 

αλαπαξαγσγήο θαη ηεο δηαηξνθήο. ήκεξα φκσο ε ρνηξνηξνθία αθξηβείαο 

εθαξκφδεηαη ζε φια ηα ππνζπζηήκαηα κηαο εθηξνθήο ρνίξσλ θαη ζπγθεθξηκέλα: ζηηο 

ζηαβιηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηελ ηξνθνδνζία-πδξνδφηεζε, ζηε ζπιινγή ησλ 

πξντφλησλ, ζηε δηαρείξηζε ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ ζηάβινπ, ζηε δηαρείξηζε ησλ 

ιπκάησλ θαη ζηε  δσνηερληθή δηαρείξηζε  (δηαρείξηζε ηεο αλαπαξαγσγήο, γελεηηθήο, 

πγηεηλήο, δσνθνκίαο). Ζ θηελνηξνθία αθξηβείαο ζα πξνζθέξεη λέεο επθαηξίεο  γηα ηελ 

αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ηεο γεσξγίαο θαη ηεο 

θηελνηξνθίαο, γηα ηε βειηίσζε ηεο πγείαο θαη ηεο επδσίαο ησλ δψσλ θαη γηα ηελ  

ππνζηήξημε ηεο ηρλειαζηκφηεηαο ζε φιε ηελ αιπζίδα εθνδηαζκνχ έηζη ψζηε λα 

παξέρεη ζηνλ θαηαλαισηή θάπνηα βεβαηφηεηα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ 

(Berckmans, 2014).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2.  

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ  

Ζ δηαδηθαζία ηεο εθηξνθήο αθνξά ζηελ επηινγή θαη δηαρείξηζε ελφο δσηθνχ 

πιεζπζκνχ ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο γηα ηελ παξαγσγή θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ. 

ηε  ζχγρξνλε ρνηξνηξνθία ε ζπιινγή θαη απνκάθξπλζε ηνπ παξαγφκελνπ ιχκαηνο 

απνθηά επίζεο κεγάιε ζεκαζία γηα ηνλ έιεγρν ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ.  

2.1. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΕΧΗΚΟΤ ΠΛΖΘΤΜΟΤ  

 ε θάζε ρνηξνζηάζην φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ε γέλλεζε (αλαπαξαγσγή) θαη ε 

αλάπηπμε – πάρπλζε ησλ ρνίξσλ (εθηξνθή) φπσο είλαη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

ησλ ρνηξνζηαζίσλ ζηελ Διιάδα, ζα ζπλαληήζνπκε δπν βαζηθέο πιεζπζκηαθέο 

νκάδεο ρνίξσλ: 

Α. Ο μόνιμος πληθσζμός ποσ αποηελείηαι από ηις τοιρομηηέρες και ηοσς κάπροσς.  

Δίλαη ν πιεζπζκφο ησλ ελήιηθσλ δψσλ πνπ αλαπαξάγνληαη γηα λα γελλεζνχλ ηα 

ρνηξίδηα πνπ ζα νδεγεζνχλ ζηελ εθηξνθή. Λέγεηαη κφληκνο γηαηί παξακέλεη ζην 

ρνηξνζηάζην γηα νξηζκέλν δηάζηεκα. ηνλ πιεζπζκφ απηφ θαηαηάζζνληαη θαη νη 

λεαξέο ρνηξνκεηέξεο θαη λεαξνί θάπξνη αληηθαηάζηαζεο, πνπ αλ θαη δελ είλαη 

ελήιηθα δψα, αγνξάδνληαη ή παξάγνληαη κέζα ζηελ εθκεηάιιεπζε κε πξννξηζκφ λα 

αληηθαηαζηήζνπλ ηηο ρνηξνκεηέξεο θαη ηνπο θάπξνπο πνπ απνζχξνληαη απφ ηελ 

αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία. 

Β. Ο εκηρεθόμενος πληθσζμός. 

Δίλαη ν πιεζπζκφο ησλ παξαγφκελσλ ρνηξηδίσλ απφ ηελ αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία 

ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαη ησλ θάπξσλ πνπ γελληέηαη κέζα ζην ρνηξνζηάζην θαη 

νδεγείηαη ζηελ εθηξνθή κέρξη λα θηάζεη ζε κηα ειηθία θαηά ηελ νπνία ππάξρεη 

νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ λα ζθαγεί (Κνπζελίδεο, 2013).  

2.2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

Ο βαζηθφο εμνπιηζκφο ησλ ζπζηεκαηηθψλ ρνηξνηξνθηθψλ κνλάδσλ πεξηιακβάλεη: 

‐ ζπζηήκαηα παξαζθεπήο θαη δηαλνκήο ηεο ηξνθήο, 

‐ ζηιφ θαη ζπζηήκαηα δηαλνκήο ησλ πιψλ, 

‐ κεηαιιηθνχο & ηζηκεληέληνπο θισβνχο, 

‐ ζραξσηά δάπεδα, 

‐ ηαΐζηξεο θαη πνηίζηξεο, 

‐ ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο, 
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‐ εξγαζηεξηαθά φξγαλα, 

‐ ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη ξχζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

‐ εθθνξησηέο θαη ειθπζηήξεο, θ.ά. 

Οη ζσζηά ζρεδηαζκέλεο εγθαηαζηάζεηο βνεζνχλ ζηε κείσζε ησλ ηξαπκαηηζκψλ, ηεο 

θαηαπφλεζεο (ζηξεο) θαη ηεο ζλεζηκφηεηαο. Σα ρηππήκαηα θαη ε ζλεζηκφηεηα 

θνζηίδνπλ ζηελ βηνκεραλία ηεο θηελνηξνθίαο εθαηνκκχξηα δνιάξηα εηεζίσο. Ζ 

θαηαπφλεζε (ζηξεο) ζρεηίδεηαη κε πξνβιήκαηα ζηελ πνηφηεηα ηνπ θξέαηνο. Έλα άιιν 

πιενλέθηεκα ησλ θαιψλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη ε βειηίσζε ηεο επδσίαο ησλ δψσλ 

(Grandin, 1990).  

Γεληθή δηαπίζησζε είλαη φηη ζηηο κνλάδεο πνιχ κηθξήο δπλακηθφηεηαο (20-50 

ρνηξνκεηέξεο), ν εμνπιηζκφο πεξηνξίδεηαη ζπλήζσο ζηηο αλαγθαίεο ηαΐζηξεο θαη 

πνηίζηξεο. ηηο κνλάδεο κεγαιχηεξεο δπλακηθφηεηαο ππάξρνπλ, θαηά θαλφλα, 

κεηαιιηθά θειηά ηνθεηψλ θαη αλάπηπμεο ησλ ρνηξηδίσλ, θαζψο θαη ζπζηήκαηα 

απηφκαηεο ηξνθνδνζίαο ησλ δψσλ (Σεξδίδεο, 2010). 

ηελ εληαηηθή εθηξνθή ρνίξσλ ε ζηέγαζε αληηπξνζσπεχεη ηε κεγαιχηεξε δαπάλε ηεο 

εθηξνθήο. Ο ζρεδηαζκφο, φρη κφλν ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θηηξίσλ, αιιά θαη 

ηεο νηθνλνκηθφηεηαο ηνπο, είλαη επνκέλσο πνιχ ζεκαληηθφο (Breedt, 2005). 

Ζ ηξέρνπζα αληίιεςε ζην ζηαβιηζκφ ησλ ρνηξνκεηέξσλ είλαη ε απνκάθξπλζε απφ ηα 

παξαδνζηαθά θειηά θπνθνξίαο θαη ε ρξήζε ζπζηεκάησλ ζηαβιηζκνχ πνπ επηηξέπνπλ 

ηελ απεξηφξηζηε θίλεζε ησλ αηφκσλ (Barrie,2011)  

Ο ζηαβιηζκφο ησλ ρνηξνκεηέξσλ πνπ βξίζθνληαη ζε θχεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα 

πξνάγεη ηελ παξαγσγηθφηεηα, ηε καθξνδσία θαη ηελ επδσία ησλ ρνηξνκεηέξσλ. 

Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη γηα ην ζηαβιηζκφ ησλ ρνηξνκεηέξσλ νη νπνίνη ζα πξέπεη λα 

δίλνπλ έκθαζε ζηηο πεξηβαιινληηθέο αλάγθεο, ζην ζεβαζκφ ηνπ δηαζέζηκνπ ρψξνπ 

θαη ηεο θίλεζεο ησλ δψσλ θαη ζηα ζπζηήκαηα ηξνθνδνζίαο θαη παξνρήο λεξνχ 

(Harmon and Levis, 2015).  

Ο νκαδηθφο ζηαβιηζκφο ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο είλαη 

ππνρξεσηηθφο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε απφ ην 2013. ε ζχγθξηζε κε ηνλ ζηαβιηζκφ 

ζε αηνκηθά θειηά ν νκαδηθφο ζηαβιηζκφο επηηξέπεη ζηα δψα λα έρνπλ θπζηνινγηθή 

δξαζηεξηφηεηα θαη ζπκπεξηθνξά (Maes et al., 2016). χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή 

Οδεγία 2008/120/EC ηα πην ζεκαληηθά ζηνηρεία ζε ζρέζε κε ηελ επδσία ησλ εγθχσλ 

ρνηξνκεηέξσλ αθνξνχλ ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ νκαδηθνχ ζηαβιηζκνχ απφ ηελ 
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ηέηαξηε εβδνκάδα κεηά ηε γνληκνπνίεζε έσο θαη κία εβδνκάδα πξηλ ηνλ 

αλακελφκελν ηνθεηφ.  

Πνιιέο επηζηεκνληθέο κειέηεο έρνπλ ζπγθξίλεη ηα νθέιε ηνπ αηνκηθνχ ή ηνπ 

νκαδηθνχ ζηαβιηζκνχ ησλ εγθχσλ ρνηξνκεηέξσλ ζηελ επδσία ηνπο θαη ηα 

απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ππάξρνπλ πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θαη ζηα δχν 

είδε ζηαβιηζκνχ (Brown and Seddon, 2014).  

2.3. ΠΡΟΨΟΝΣΑ   

Σν ρνηξηλφ θξέαο είλαη ην πην επξέσο θαηαλαιηζθφκελν θξέαο ζηνλ θφζκν. ηηο 

ζχγρξνλεο εληαηηθέο εθηξνθέο, φπνπ ε κφλε θαηεχζπλζε είλαη ε παξαγσγή θξέαηνο, 

ε δηαρείξηζε ησλ πξντφλησλ κπνξεί λα γίλεη κφλν εθφζνλ ε ίδηα ε επηρείξεζε 

αλαιακβάλεη ηε δηάζεζε ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζε κεηαπνηεκέλε ή κε κνξθή.  

2.4. ΛΤΜΑ  

Ζ θνπξηά πνπ παξάγεηαη απφ ηηο εθηξνθέο πεξηέρεη ζπζηαηηθά ηεο ηξνθήο ηα νπνία ηα 

δψα δελ κπφξεζαλ λα αμηνπνηήζνπλ. Ζ θνπξηά πνπ παξάγεηαη απφ ηηο εληαηηθέο 

ρνηξνηξνθηθέο κνλάδεο έρεη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ (Makara and 

Kowalski, 2015). Τπάξρεη κεγάιν πξφβιεκα κε ηε κφιπλζε ηνπ λεξνχ, ηνπ αέξα θαη 

ηνπ εδάθνπο, ρσξίο λα αλαθεξζνχλ νη αλεπηζχκεηεο νζκέο ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο 

γχξσ απφ ηηο εθηξνθέο φπνπ απιψλεηαη ε θνπξηά (Buelna et al., 2008). Οη ηερληθέο 

δηαρείξηζεο ηεο θνπξηάο ζηηο εθηξνθέο αγξνηηθψλ δψσλ κπνξνχλ λα εθαξκνζζνχλ α) 

γηα λα γίλεη ε εθηξνθή πην απνδνηηθή, β) γηα λα πεξηνξηζζεί ν θίλδπλνο κφιπλζεο απφ 

ηελ θνπξηά, γ) γηα λα πεξηνξηζζνχλ ελνριεηηθνί παξάγνληεο φπσο είλαη νη δπζάξεζηεο 

νζκέο, δ) γηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηνπο φξνπο πγηεηλήο  θαη ε) γηα λα απνθνκίζεη 

θάπνηα αμία απφ ηα ζηεξεά θαη πγξά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηελ εθηξνθή 

(Burton, 2007). Ζ δηαρείξηζε ηεο θνπξηάο πξέπεη λα βειηηψλεη ηελ αγξνηηθή ηεο αμία 

θαη ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο πνηφηεηα , γηα παξάδεηγκα ην κεηξηαζκφ ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο δέζκεπζεο ηνπ άλζξαθα (Bertora et.al., 2008).  

Σν ππεξβνιηθφ ιχκα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ εληαηηθή θηελνηξνθία είλαη έλαο  

ζεκαληηθφο παξάγνληαο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηα δηαθνξεηηθά ζελάξηα 

δηαρείξηζεο ηνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ κε κία νιηζηηθή πξνζέγγηζε (Lopez-

Ridaura et.al., 2009).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3.  

ΕΧΟΣΔΥΝΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΥΟΗΡΟΣΡΟΦΗΑ  

Ζ δσνηερληθή δηαρείξηζε ζε κία ρνηξνηξνθηθή εθκεηάιιεπζε αθνξά θαηά βάζε ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ δσηθνχ πιεζπζκνχ κε έκθαζε ζηε Γηαηξνθή, ζηελ Τγεία, ζηε 

Γελεηηθή θαη ζηελ Αλαπαξαγσγή.  

3.1. ΓΗΑΣΡΟΦΖ  

Δίλαη γλσζηφ φηη ε δηαηξνθή ζπκκεηέρεη θαηά 70% πεξίπνπ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο 

κηαο ρνηξνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο (Νηφηαο θαη ζπλ., 2016).Απηφ ην θφζηνο κπνξεί 

λα είλαη ρακειφηεξν φηαλ κία εθηξνθή παξάγεη κηθξά ρνηξίδηα θαη πςειφηεξν φηαλ 

παξάγεη παρπλφκελα. Οη δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ ρνίξνπ γηα πξσηεΐλεο, κεηαιιηθά 

ζηνηρεία, βηηακίλεο, ιίπνο θαη πδξνγνλάλζξαθεο πξέπεη λα ππνινγηζζνχλ γηα κία 

θεξδνθφξα θαη απνδνηηθή παξαγσγή (Cunha,2012). Απνηπρία ζηελ θάιπςε ησλ 

ζξεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ ρνηξνκεηέξσλ νδεγεί ζε κεησκέλεο ηνθεηννκάδεο, γέλλεζε 

ειιηπνβαξψλ ρνηξηδίσλ, κείσζε ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο θαη απμεκέλν δηάζηεκα 

κεηαμχ απνγαιαθηηζκνχ θαη ζχιιεςεο. Γη απηφ ην ιφγν ε δηαηξνθή ησλ δψσλ 

αλαπαξαγσγήο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεγκέλε ψζηε ηα δψα λα κπνξέζνπλ λα 

δψζνπλ ην κέγηζην ησλ αλαπαξαγσγηθψλ ηνπο δπλαηνηήησλ (Νηφηαο θαη ζπλ., 2016). 

Βξαρππξφζεζκεο αιιαγέο ζηελ πξφζιεςε ηξνθήο δελ αιιάδνπλ ην βάξνο ή ηε 

ζσκαηηθή θαηάζηαζε, αιιά κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ αλαπαξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία (Tur, 2013). Τπάξρνπλ ηξεηο αξρέο ζην ζχζηεκα δηαηξνθήο:  

1. Κάζε ρνηξνκεηέξα πξέπεη λα ηαΐδεηαη θάζε κέξα αηνκηθά. 

Γηαθνξεηηθά ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο κε επηζπκεηήο αλάπηπμεο 

2. Κάζε ρνηξνκεηέξα πξέπεη λα ηξψεη αλελφριεηε. Σν κίγκα 

ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθψλ είλαη απζηεξά ππνινγηζκέλν γηα έγθπεο 

ρνηξνκεηέξεο θαη ππάξρνπλ πάλσ απφ 100% δηαθνξέο ζηελ ηαρχηεηα 

θαηαλάισζεο ηεο ηξνθήο.  

3. Όιεο νη ρνηξνκεηέξεο απφ έλα θειί πξέπεη λα ηξψλε καδί. Κακία 

ειεθηξνληθή κεραλή ηξνθνδνζίαο πνπ δελ ηαΐδεη ηαπηφρξνλα φιεο ηηο 

ρνηξνκεηέξεο ηεο νκάδαο δελ κπνξεί λα ππεξληθήζεη απηφ ην κεγάιν 

κεηνλέθηεκα. (Weidmann, 2010)  

3.1.1. Γιαηποθή καηά ηην κςοθοπία 

Γηα ηελ ηζφξξνπε θαη νξζνινγηθή δηαηξνθή ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαηά ηελ θπνθνξία 

είλαη ζθφπηκε ε αλά κήλα εθηίκεζε ηεο ζσκαηηθήο ηνπο θαηάζηαζεο θαη ε 
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δηνξζσηηθή επέκβαζε ηφζν ζην κέζν επίπεδν δηαηξνθήο ηνπ πιεζπζκνχ φζν θαη ζην 

αηνκηθφ (Παπαδφπνπινο, 2005). Ζ θάιπςε ησλ ζξεπηηθψλ αλαγθψλ ησλ 

ρνηξνκεηέξσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηε βειηίσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηνθεηννκάδαο θαη 

κεγάιε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε δηαηξνθή θαηά ηνλ πξψην κήλα ηεο 

εγθπκνζχλεο (Νηφηαο θαη ζπλ., 2016). Ζ δηαηξνθή ησλ ρνηξνκεηέξσλ απφ ηε ζηηγκή 

ηεο γνληκνπνίεζεο έσο θαη ηνλ ηνθεηφ έρεη ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Απηνί νη ζηφρνη 

είλαη : α) ε νκαιή εγθαηάζηαζε θαη εμέιημε ηεο θπνθνξίαο, β) ε θαλνληθή ζσκαηηθή 

αλάπηπμε ησλ ρνηξνκεηέξσλ, γ) ε αλάθηεζε ησλ ζσκαηηθψλ απσιεηψλ απφ ηελ 

πξνεγνχκελε γαιαθηνπαξαγσγή θαη δ) ε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο θαηάζηαζεο ζηνλ 

επηζπκεηφ βαζκφ κέρξη ηνλ ηνθεηφ γηα πιήξε αλάπηπμε ηεο επφκελεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο (Παπαδφπνπινο, 2005). Ζ δηαηξνθή θαη ε δηαρείξηζε ηεο 

ρνηξνκεηέξαο θαηά ηα ηέιε ηεο θχεζεο επεξεάδεη ην βάξνο γέλλεζεο θαη ην πνζφ ηεο 

ελέξγεηαο πνπ απνζεθεχεηαη σο γιπθνγφλν θαη ιηπίδηα ζηα ρνηξίδηα. Σα ρνηξίδηα πνπ 

γελληνχληαη βαξχηεξα θαη κε πεξηζζφηεξα απνζέκαηα ελέξγεηαο έρνπλ πςειφηεξν 

πνζνζηφ επηβίσζεο. Δπίζεο ε αχμεζε ηνπ βάξνπο θαη ηεο βησζηκφηεηαο ησλ 

λενγέλλεησλ ρνηξηδίσλ έρεη επηθεληξσζεί ζηνλ ηξφπν δηαηξνθήο ηεο ρνηξνκεηέξαο 

θαηά ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο θπνθνξίαο θαη ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ κεηαβνιηζκνχ ηεο 

ρνηξνκεηέξαο έηζη ψζηε πεξηζζφηεξε ελέξγεηα λα είλαη δηαζέζηκε γηα ηελ ελαπφζεζή 

ηεο ζηα έκβξπα κέζα ζηε κήηξα (Britt, 1986). 

3.1.2. Γιαηποθή καηά ηη γαλοςσία 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο δηαηξνθήο ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο, 

είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αξλεηηθνχ δηαηξνθηθνχ ηζνδπγίνπ ελψ ζα 

βειηηζηνπνηείηαη ε γαιαθηνπαξαγσγή. Ζ φξεμε ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο γαινπρίαο είλαη κεησκέλε ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηφ θαη απμάλεηαη ζηαδηαθά έσο 

ηελ ηξίηε εβδνκάδα ηεο γαινπρίαο. Δίλαη επξέσο απνδεθηφ φηη ε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

πξφζιεςεο ηξνθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο είλαη επηηαθηηθή θαη πξέπεη λα 

είλαη ν βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηαηξνθήο (Whitney, 2012). Οη ζχγρξνλεο ρνηξνκεηέξεο 

κπνξνχλ λα παξάγνπλ πνζφηεηεο γάιαθηνο παξφκνηεο κε εθείλεο ησλ αγειάδσλ 

γαιαθηνπαξαγσγήο. Γηα ηε κεγηζηνπνίεζε  απηνχ ηνπ δπλακηθνχ παξαγσγήο 

γάιαθηνο, ρσξίο  ππεξβνιηθή απψιεηα βάξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο, ε 

πξφζιεςε ηεο ηξνθήο απφ ηε ρνηξνκεηέξα πξέπεη λα κεγηζηνπνηεζεί 

(http://www.thepigsite.com/articles/4143).  
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3.1.3. Γιαηποθή καηά ηο διάζηημα απογαλακηιζμόρ – οσεία  

Σξεηο κε ηέζζεξηο εκέξεο πξηλ ηνλ απνγαιαθηηζκφ ε παξερφκελε ηξνθή βαζκηαία 

κεηψλεηαη έηζη ψζηε λα κεησζεί ε γαιαθηνπαξαγσγή. Σελ εκέξα ηνπ 

απνγαιαθηηζκνχ δελ ρνξεγείηαη ηξνθή γηα πην απνηειεζκαηηθή δηαθνπή ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο. Ζ θαηαπφλεζε (stress) πνπ πξνθαιείηαη απφ απηή ηελ απφηνκε 

δηαθνπή ηεο ηξνθήο θάλεη ηε ρνηξνκεηέξα λα απνπνηεζεί ηελ ηξνθή εληειψο. Ζ 

φξεμε ηεο επαλέξρεηαη κεηά απφ 1-2 εκέξεο νπφηε θαη ηεο παξέρεηαη ε ηξνθή πνπ 

δηλφηαλ θαηά ηε γαινπρία. Ζ πνζφηεηα εμαξηάηαη απφ ηε ζσκαηηθή θαηάζηαζε ηεο 

ρνηξνκεηέξαο ζηνλ απνγαιαθηηζκφ (Παπαδφπνπινο, 2005). Μηα απμεκέλε πξφζιεςε 

ηξνθήο απφ ηνλ απνγαιαθηηζκφ ζηνλ νίζηξν (flushing) κπνξεί επίζεο λα είλαη 

επεξγεηηθή γηα ηεο ρνηξνκεηέξεο πνπ έραζαλ κεγάιν κέξνο ηνπ ζσκαηηθνχ ηνπο 

βάξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο φπσο θαη ζηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ 

σνξξεμίαο. Ωζηφζν, ε πξφζιεςε ηεο ηξνθήο πξέπεη λα κεησζεί ακέζσο ζηα 

θαζηεξσκέλα επίπεδα δηαηξνθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπνθνξίαο.  

3.1.4. Γιαηποθή νεαπών σοιπομηηέπυν 

Ζ δηαηξνθή ησλ λεαξψλ ζειπθψλ δψσλ ηα νπνία πξννξίδνληαη γηα αληηθαηάζηαζε 

ησλ εμεξρφκελσλ απφ ηελ αλαπαξαγσγή ρνηξνκεηέξσλ έρεη σο ζηφρν ηελ απφθηεζε 

ησλ επηζπκεηψλ ζσκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ απνηεινχλ αλαγθαία πξνυπφζεζε 

γηα : α) πςειφ πνζνζηφ γνληκφηεηαο, β) κεγάιν κέγεζνο σνξξεμίαο θαη γ) επηηπρή 

επαλαγνληκνπνίεζε κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ (Παπαδφπνπινο, 2005).  Σν πξφγξακκα 

δηαηξνθήο ησλ λεαξψλ ρνηξνκεηέξσλ αληηθαηάζηαζεο έρεη άκεζε επίδξαζε ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα ησλ ρνηξνκεηέξσλ γηα φιε ηελ παξαγσγηθή ηνπο δσή. Σα 

δηαηξνθηθά πξνγξάκκαηα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη έηζη ψζηε λα απνηξέπνπλ ηα δψα 

αληηθαηάζηαζεο απφ ην λα κεγαιψλνπλ πνιχ γξήγνξα ή λα απνθηνχλ ππεξβνιηθφ 

βάξνο, γηαηί απηφ  κπνξεί λα νδεγήζεη ζε πξνβιήκαηα ζηα πφδηα, ζε άλνηζηξε 

ζπκπεξηθνξά θαη ελδερνκέλσο ζε κείσζε ησλ κεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. Σν θιεηδί 

ζηελ αλάπηπμε ησλ λεαξψλ ρνηξνκεηέξσλ είλαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ελαπφζεζεο 

ηεο πξσηεΐλεο θαη  ησλ κεηάιισλ, επηηξέπνληαο παξάιιεια ηελ αλάπηπμε ιίπνπο  ζε 

θαηάιιεια επίπεδα έηζη ψζηε ηα ζειπθά λα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

αξγφηεξα ζηελ πξψηε ηνπο γαινπρία θαη ζε κειινληηθνχο ηνθεηνχο (Whitney and 

Masker, 2010).   

3.1.5. Γιαηποθή κάππυν 

Ζ δηαηξνθή επεξεάδεη ηε γελεηήζηα νξκή ησλ θάπξσλ, ηελ παξαγσγή θαη ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο. Δπνκέλσο, ε αλαπαξαγσγηθή επίδνζε κπνξεί λα κεησζεί 
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ζεκαληηθά εάλ δελ πινπνηεζεί έλα θαηάιιειν πξφγξακκα δηαηξνθήο. Ζ δηαρείξηζε 

ηνπ θαηάιιεινπ δηαηξνθηθνχ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα αλαπηχμεη ζεκαληηθά ηελ 

αληνρή ζηα πφδηα θαη ηε ζσκαηηθή δηάπιαζε θαη λα βειηηψζεη πάλσ απ’ φια ηε 

καθξνδσία. Λακβάλνληαο ππφςε ηηο αηνκηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ ελήιηθνπ 

θάπξνπ κπνξεί λα βειηησζνχλ νη απνδφζεηο θαη νη νηθνλνκηθέο απνιαβέο ζε 

νιφθιεξε ηελ εθηξνθή (Whitney and Baidoo,2013). 

3.1.6. Γιαηποθή εκηπεθόμενος πληθςζμού  

Σα λεαξά αλαπηπζζφκελα ρνηξίδηα έρνπλ δηαθνξεηηθέο δηαηξνθηθέο αλάγθεο απφ ηα 

κεγαιχηεξα δψα (Cunha, 2012). Ο ζθνπφο ηεο δηαηξνθήο ηνπο είλαη ε παξαγσγή 

ζθαγίσλ κε ηελ επηζπκεηή πνηφηεηα ζε φζν ην δπλαηφλ πην ζχληνκν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη κε ην ρακειφηεξν θφζηνο. Δθφζνλ ην 75% ηεο ζπλνιηθήο ηξνθήο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαζεηνπνηεκέλεο εθηξνθέο θαηαλαιψλεηαη ζηα δχν ζηάδηα 

πξνπάρπλζεο – πάρπλζεο ε δηαηξνθηθή αθξίβεηα ζε απηή ηε θάζε έρεη ζεκαληηθφ 

νηθνλνκηθφ αληίθηππν. Μεγάιε πξνζνρή απαηηείηαη ζηελ επηινγή ηεο ηξνθνδνζίαο.  

Ζ απψιεηα πξέπεη λα ειαρηζηνπνηεζεί αιιά λα επηηξέπεη ζηα ρνηξίδηα λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ πξφζιεςε ηεο ηξνθήο έηζη  ψζηε λα επηηεπρζεί ν πςειφηεξνο 

ξπζκφο αλάπηπμεο (https://www.daera-ni.gov.uk/).   

3.2. ΤΓΔΗΑ  

Τπάξρνπλ πνιινί παξάγνληεο νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ 

ρνηξνηξνθηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. Οη αζζέλεηεο είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζπνπδαίνπο 

παξάγνληεο. Ζ δηαρείξηζε ηεο πγείαο ησλ δψσλ παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηηο 

θεξδνθφξεο εθηξνθέο. Οη αζζέλεηεο ζηε ρνηξνηξνθία γεληθά πξνθαινχληαη απφ 

πνιιαπινχο παξάγνληεο. Σα παζνγφλα κηθξφβηα ζπάληα είλαη ε κφλε αηηία ησλ 

πξνβιεκάησλ πγείαο ζηηο ρνηξνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο. Οη θιηληθέο λφζνη είλαη 

ζπλήζσο κία αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ παζνγφλσλ κηθξνβίσλ κε ηα ιάζε ζηε 

δηαρείξηζε θαη κία πνηθηιία επηξξνψλ πνπ ζπκβάινπλ, φπσο ην πεξηβάιινλ 

(Friendship, 2016). Ο εκβνιηαζκφο είλαη ην θιεηδί ζηε δηαρείξηζε ηεο πγείαο γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο αηνκηθήο αλνζίαο θαη ηεο αλνζίαο ηνπ πιεζπζκνχ. Γηα ηηο πεξηζζφηεξεο 

ζεκαληηθέο αζζέλεηεο ησλ ρνίξσλ είλαη δηαζέζηκα εκβφιηα θαη φηαλ δελ είλαη 

δηαζέζηκα κία πηζαλφηεηα είλαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα απηνγελή εκβφιηα. Ζ 

πξφιεςε  είλαη πάληα ε πην επηηπρήο ζεξαπεία, εηδηθά γηα ηηο αζζέλεηεο πνπ είλαη 

δχζθνιν λα ζεξαπεπζνχλ. Οη πην ζεκαληηθέο αζζέλεηεο νη νπνίεο ηαιαλίδνπλ ηηο 

ρνηξνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο θαη ησλ νπνίσλ ε δηαρείξηζε γίλεηαη κε εκβνιηαζκφ 
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είλαη : α) Δληεξνηνμηγελήο Escherichia coli (ΔΣΔC). Παξακέλεη ε πην ζεκαληηθή αηηία 

ηεο δηάξξνηαο ησλ λενγέλλεησλ θαη απνγαιαθηηζκέλσλ ρνηξηδίσλ. Γεληθά νη 

κνιχλζεηο ησλ λενγέλλεησλ πξνιακβάλνληαη απνηειεζκαηηθά απφ ηελ παζεηηθή 

αλνζία πνπ ιακβάλεηαη κε ην πξσηφγαια απφ ηνλ εκβνιηαζκφ ηεο ρνηξνκεηέξαο. 

Απηά ζπλήζσο εθαξκφδνληαη παξεληεξηθά ζηελ έγθπν ρνηξνκεηέξα (Melkebeek 

et.al., 2013). β) Porcine parvovirus. Δάλ νη έγθπεο ρνηξνκεηέξεο κνιπλζνχλ απφ ηνλ 

παξβντφ (PPV) κπνξεί λα επέιζεη αλαπαξαγσγηθή λφζνο, αιιά φρη ζε φιεο ηηο 

πεξηπηψζεηο. Δάλ φκσο επέιζεη, θαη πην ζπρλά ζηηο λεαξέο ρνηξνκεηέξεο, ε 

αλαπαξαγσγηθή απφδνζε επεξεάδεηαη ζεκαληηθά. Γελ ππάξρνπλ δηαζέζηκεο 

ζεξαπείεο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο λφζνπ ζπλίζηαηαη ν ζπλήζεο εκβνιηαζκφο 

ησλ λεαξψλ ρνηξνκεηέξσλ (Kay, 2016). γ) Ηνγελέο αλαπαξαγσγηθφ θαη αλαπλεπζηηθφ 

ζχλδξνκν ησλ ρνίξσλ (PRRS). Οη θηελίαηξνη έρνπλ απνθαλζεί φηη απηή ε λφζνο είλαη 

πνιχ δχζθνιν λα δηαρεηξηζηεί. Ο θιάδνο ηεο βηνινγίαο δελ έρεη αλαπηχμεη αθφκε έλα 

απνηειεζκαηηθφ εκβφιην έλαληη φισλ ησλ ζηειερψλ ηνπ ηνχ ηνπ PRRS αθήλνληαο 

πνιιέο εθηξνθέο κε κηθξή ή θαη θαζφινπ πξνζηαζία. Ζ ζπλερήο αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ εμάιεηςεο αζζελεηψλ κέζσ ηεο ζπλερνχο ξνήο ησλ ρνίξσλ κπνξεί λα 

απνηειέζεη κηα κφληκε ιχζε, εθηφο εάλ αλαπηπρζνχλ απνηειεζκαηηθά εκβφιηα 

(Baker, 2000) δ) Ζ λφζνο ηνπ Aujeszky. Ζ ηνγελήο λφζνο ηνπ Aujeszky είλαη θαηά 

θχξην ιφγν κία κφιπλζε ησλ ρνίξσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο είλαη ελδσνηηθή θαη 

αζθείηαη εκβνιηαζκφο θαηά απηήο ηεο κφιπλζεο (Van Oirschot et.al., 1986). Ζ 

βηνκεραλία ηεο ρνηξνηξνθίαο παγθνζκίσο ρξεζηκνπνηεί απνηειεζκαηηθά ηα εκβφιηα 

γηα λα ηελ ειέγμεη (An et.al., 2013).  

3.3. ΓΔΝΔΣΗΚΖ  

Ζ γελεηηθή επηινγή ησλ γελλεηφξσλ αλαπαξαγσγηθψλ δψσλ ζηελ επηρεηξεκαηηθή 

ρνηξνηξνθία πξαγκαηνπνηείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο αλαπαξαγσγηθέο εθηξνθέο. 

Δηδηθά φζνλ αθνξά ζηηο παηξνγνληθέο γξακκέο ησλ θάπξσλ (θξενπαξαγσγηθέο θπιέο 

Duroc, Pietrain) θάπξνη παρπληέο παξάγνληαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά απφ ηνπο 

αλαπαξαγσγηθνχο νίθνπο. ηηο γξακκέο ησλ ρνηξνκεηέξσλ επηιέγνληαη νη θπιέο κε 

«κεηξηθέο ηδηφηεηεο» φπσο ε Landrance θαη ε Yorkshire γηα λα παξαρζνχλ πβξηδηθέο 

ρνηξνκεηέξεο F1. Ζ πηζαλφηεηα κηα εκπνξηθή εθηξνθή λα εκπιαθεί ζε ζέκαηα 

γελεηηθήο επηινγήο είλαη λα εθηξέθεη έλα ππνπιεζπζκφ θαζαξφαηκσλ αηφκσλ γηα ηελ 

παξαγσγή ρνηξνκεηέξσλ γηα ηδία ρξήζε. Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη ν 

http://www.wattagnet.com/authors/2010-zoe-kay
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εθηξεθφκελνο πιεζπζκφο απνηειείηαη απφ πνιππβξηδηθά παξάγσγα ησλ 

δηαζηαπξψζεσλ ησλ θπιψλ ρνηξνκεηέξσλ F1 θαη θάπξσλ παρπληψλ. 

 ρήκα 1 : 

ΥΟΗΡΟΜΖΣΔΡΔ 

 ♂ LW      x      ♀ Lr    →   ♀ F1   50%LW-Lr50%     

 ♂ LW    x    ♀ F1(LW-Lr)   →  ♀ F2   75%LW-Lr25 

ΚΑΠΡΟΗ 

 ♂Pt    x   ♀Pt   →    ♂ Pt 

 ♂D    x    ♀Pt   →    ♂D-Pt 

 ♂D    x     ♀D   →    ♂ D 

ΔΚΣΡΔΦΟΜΔΝΟ ΠΛΖΘΤΜΟ 

 ♂D-Pt   x  ♀ F1(LW-Lr)     →  ♀♂ D-Pt-LW-Lr  (Κνπζελίδεο, 2015) 

 

3.4. ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Ο αξηζκφο ησλ ρνηξνκεηέξσλ ή ησλ ρνηξηδίσλ θαζνξίδεη ησλ αξηζκφ ησλ 

παρπλφκελσλ ρνηξηδίσλ, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ ρνίξσλ πνπ ζα ζθαγνχλ.  

Ζ αξηζκεηηθή ζρέζε ρνηξνκεηέξσλ θάπξσλ αληαλαθιά ηε ζπρλφηεηα ηεο ηερλεηήο 

ζπεξκαηέγρπζεο θαη επίζεο ηε ζεκαζία ηεο θπζηθήο νρείαο ζηηο εθηξνθέο. Σν 

πνζνζηφ ησλ λεαξψλ ρνηξνκεηέξσλ αληαλαθιά ηελ πίεζε γηα αλαλέσζε ηεο 

εθηξνθήο θαη είλαη θαζνξηζηηθφ γηα ηελ γελεηηθή πξφνδν. Ο πιεζπζκφο ησλ ρνίξσλ 

κπνξεί λα ρσξηζζεί ζε δχν νκάδεο, ζηνπο ρνίξνπο αλαπαξαγσγήο θαη ζηνπο 

παρπλφκελνπο ρνίξνπο. Ο αλαπαξαγσγηθφο πιεζπζκφο αλαλεψλεηαη αληηθαζηζηψληαο 

ειηθησκέλεο ρνηξνκεηέξεο κε λεαξέο απφ αλαπαξαγσγηθνχο ππξήλεο (Marquer et.al., 

2014) .  

Απφ ηελ αξρή ηεο εθαξκνγήο ηεο Σ.. ζηηο ρνηξνκεηέξεο ν ζθνπφο πάληα ήηαλ ε 

δηαηήξεζε ή θαη κεγηζηνπνίεζε ησλ απνδφζεσλ ησλ θάπξσλ (Wilson, 2012). Οη 

θάπξνη έρνπλ κεγάιε επίδξαζε ζηηο ρνηξνηξνθηθέο κνλάδεο. Όρη κφλν είλαη πεγή 

γελεηηθήο βειηίσζεο αιιά επίζεο επεξεάδνπλ  ην πνζνζηφ ηνθεηψλ θαη ην κέγεζνο 

ηεο ηνθεηννκάδαο ( Whitney and Baidoo, 2013). Ζ ζπλνιηθή απνδνηηθφηεηα ηεο 

παξαγσγήο ηεο εθηξνθήο εμαξηάηαη απφ ηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ θάπξσλ 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα αλαπαξαγσγή θαη απφ ηε γελεηηθή αμία ησλ θάπξσλ γηα 

ηελ απφδνζε απφγνλσλ πςειήο αμίαο (Dyck, 2012).  Πνιιέο κειέηεο έρνπλ δείμεη φηη 

ε αλαπαξαγσγηθή απφδνζε ελφο θάπξνπ εμαξηάηαη απφ ηελ θιεξνλνκηθφηεηα, ηε 

δηαηξνθή, ηελ ειηθία, ηελ εθηξνθή, ηε ζεξκνθξαζία, ηε θσηνπεξίνδν, ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ, ηε κέζνδν γνληκνπνίεζεο (θπζηθή ή Σ), ην κέγεζνο ησλ φξρεσλ, ηε 
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ζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά, ηε γνληκφηεηα θαη ηελ πγεία ηνπ. Απηνί νη παξάγνληεο 

επεξεάδνπλ ηε γνληκφηεηα ηνπ θάπξνπ ε νπνία έρεη ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ 

αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ ρνηξνηξνθηθψλ κνλάδσλ. Έλαο θάπξνο είλαη πην 

ζεκαληηθφο απφ κία ρνηξνκεηέξα ζε φξνπο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νιηθή γνληκφηεηα ηεο 

εθηξνθήο. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη θάπξνη θπζηνινγηθά γνληκνπνηνχλ 

κεηαμχ 50 κε 1000 ρνηξνκεηέξεο ζε έλα ρξφλν, αλάινγα κε ηνλ ηξφπν γνληκνπνίεζεο 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, ελψ νη ρνηξνκεηέξεο γελλνχλ δχν κε ηξεηο ηνθεηννκάδεο θαηά 

ηελ ίδηα πεξίνδν (King’ori, 2012) . ηηο εθηξνθέο φπνπ εθαξκφδεηαη Σ.. ζε θάζε 

θάπξν αληηζηνηρνχλ  100 έσο 300 ρνηξνκεηέξεο  κε απνηέιεζκα ηελ παξαγσγή έσο 

10.000 ρνηξηδίσλ. Απηνί νη αξηζκνί καο δείρλνπλ φηη ε ζπκβνιή ησλ θάπξσλ ζηελ 

παξαγσγηθφηεηα κηαο εθηξνθήο είλαη πνιχ κεγάιε νπφηε ε δηαρείξηζή ηνπο πξέπεη λα 

γίλεηαη κε γλψκνλα ηε δηαζθάιηζε ηεο γνληκνπνηεηηθήο  ηθαλφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4.  

ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

ΥΟΗΡΟΜΖΣΔΡΑ  

Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά θξηηήξηα θεξδνθνξίαο ζηε ζχγρξνλε εθκεηάιιεπζε είλαη 

ε θαηάζηαζε ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαη ε απνδνηηθφηεηά ηεο ζε ρνηξίδηα (Νηφηαο θαη 

ζπλ., 2016). Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ε παξαγσγηθφηεηα ησλ ρνηξνκεηέξσλ έρεη 

αιιάμεη δξακαηηθά.. Σν βηνινγηθφ φξην γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ζχγρξνλεο γξακκέο 

ρνηξνκεηέξσλ είλαη κεηαμχ 13-14 ρνηξηδίσλ (Flowers, 2008). Ζ ζπλερήο γελεηηθή 

επηινγή νδήγεζε ζε πςειή γνληκφηεηα ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαη ηελ παξαγσγή άπαρσλ 

απνγφλσλ. Απηφ είρε σο ζπλέπεηα νη ζχγρξνλεο ρνηξνκεηέξεο λα παξάγνπλ 

κεγαιχηεξεο ηνθεηννκάδεο θαη θάζε έλαο απφγνλνο λα είλαη πην άπαρνο θαη λα 

κεγαιψλεη γξεγνξφηεξα (Kim et al., 2013). Σν βαζηθφ ζηνηρείν ζε κηα εθηξνθή είλαη 

ε αλαπαξαγσγηθή δηαδηθαζία γη’απηφ  θαη ζα πξέπεη λα γίλεηαη νξζή δηαρείξηζή ηεο. 

Ζ αλαπαξαγσγηθή ιεηηνπξγία κηαο ρνηξνκεηέξαο ρσξίδεηαη ζηα εμήο ζηάδηα : νίζηξνο 

– νρεία, θπνθνξία- ηνθεηφο, γαινπρία, απνγαιαθηηζκφο ελψ αθνινπζεί θη έλα 

ζχληνκν κεζνδηάζηεκα κέρξη ηελ εθδήισζε ηνπ επφκελνπ νίζηξνπ. 

4.1. ΟΗΣΡΟ – ΟΥΔΗΑ  

Ζ ρνηξνκεηέξα είλαη πνιπνηζηξηθφ δψν αθνχ εκθαλίδεη νίζηξνπο θαζ΄ φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ν νηζηξηθφο ηεο θχθινο δηαξθεί ζπλήζσο 18-24 εκέξεο κε 

κέζν φξν ηηο 21. Ζ αθξηβήο αλίρλεπζε ηνπ νίζηξνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη 

ζειπθνί ρνίξνη δέρνληαη επίβαζε, είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ  

αλαπαξαγσγηθψλ απνδφζεσλ θαη ηελ επηηπρία ηεο ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο (Σ..), 

φπνπ απηή εθαξκφδεηαη (Estienne and Harper 2009). Σα θπξηφηεξα ζπκπηψκαηα φηη 

ην δψν βξίζθεηαη ζε νίζηξν είλαη ε αζπλήζεο ζπκπεξηθνξά θαη θηλεηηθφηεηά ηνπ, ε 

κείσζε ηεο φξεμεο, ε λεπξηθφηεηα, ε δηφγθσζε θαη εξπζξφηεηα ηνπ αηδνίνπ, ε έμνδνο 

βιέλλαο απφ ην αηδνίν, ε ηάζε επίβαζεο ζε άιιεο ρνίξνπο θαη ην αληαλαθιαζηηθφ ηεο 

αθηλεζίαο. (Γ. Παπαδφπνπινο, 2005). Οη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ εκθάληζε 

ηνπ νίζηξνπ είλαη : α) Ζ έθζεζε ζηνλ θάπξν, β) ε δηαηξνθή, γ) ε γαινπρία, δ) ε επνρή 

ηνπ έηνπο, ε) ε δηάξθεηα θσηηζκνχ, ζη) ε δηαηήξεζε, δ) ε πγηεηλή θαηάζηαζε ησλ 

δψσλ (Γ. Παπαδφπνπινο, 2005). Ζ σνζπιαθηνξξεμία ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ νίζηξνπ 24 κε 36 ψξεο απφ ηελ εθδήισζή ηνπ. Ζ απνηπρία ζηελ αθξηβή 

αλίρλεπζε ηνπ νίζηξνπ έρεη ηε κεγαιχηεξε επίπησζε ζην πνζνζηφ ηνθεηψλ θαη ζην 
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κέγεζνο ηεο ηνθεηννκάδαο (Kraeling and Webel,  2015). Ο νηζηξηθφο θχθινο 

αλαζηέιιεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ηεο γαινπρίαο ηεο ρνηξνκεηέξαο 

(Νηφηαο θαη ζπλ., 2016). 

4.2. ΣΡΟΠΟΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

Ζ γνληκνπνίεζε ηεο ρνηξνκεηέξαο κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο: κε θπζηθή νρεία 

(αηνκηθά θαη νκαδηθά) θαη κε Σερλεηή πεξκαηέγρπζε (Σ..). ηελ αηνκηθή νρεία ε 

ρνηξνκεηέξα θέξεηαη αηνκηθά ζηνλ θάπξν ελψ ζηελ νκαδηθή θάζε θάπξνο βξίζθεηαη 

καδί κε νξηζκέλν αξηζκφ ρνηξνκεηέξσλ.  

Ζ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε (Σ..) εθαξκφδεηαη επξέσο ζην ρνίξν ζε ρψξεο κε 

εληαηηθνπνηεκέλε παξαγσγή (Rodriguez-Gil and Estrada 2013). Ζ Σ.. εθαξκφδεηαη 

επξχηαηα ρξεζηκνπνηψληαο ζπέξκα θάπξσλ πςειήο γελεηηθήο αμίαο, 

ειαρηζηνπνηψληαο επίζεο θαη ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο λνζεκάησλ (Maes et.al., 2008). 

Ζ επηηπρία ηεο Σ.. θαζνξίδεηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο 

θαη ηηο αθνινπζνχκελεο δηαδηθαζίεο. Ηδηαίηεξα θξίζηκα ζεκεία είλαη ε αλίρλεπζε ηνπ 

νίζηξνπ (Estienne and Harper 2009), ν θαηάιιεινο ρξφλνο εθαξκνγήο ηεο Σ.. θαη ε 

εθαξκνγή απζηεξψλ κέηξσλ πγηεηλήο. Ζ Σ.. είλαη ε πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο 

γνληκνπνίεζεο γηα εθηξνθέο φισλ ησλ κεγεζψλ θαη κπνξεί λα εθαξκνζζεί 

απνηειεζκαηηθά αλεμάξηεηα απφ ην είδνο ηεο ρνηξνηξνθηθήο κνλάδαο (Knox, 2014). 

Ζ ρξήζε ηεο Σ.. ζηηο ρνηξνηξνθηθέο κνλάδεο ήηαλ θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο βειηίσζεο ζηε γνληκφηεηα παγθνζκίσο, ζηε γελεηηθή, ζηελ εξγαζία θαη 

ζηελ πγηεηλή ηεο εθηξνθήο (Knox, 2014). Πεξηζζφηεξν απφ 99% ησλ 

ζπεξκαηεγρχζεσλ πνπ δηεμάγνληαη παγθνζκίσο γίλνληαη κε λσπφ αξαησκέλν ζπέξκα 

απνζεθεπκέλν ζηνπο 15-20
o 

C γηα 0-5 εκέξεο κε ην 85% φισλ ησλ ζπεξκαηεγρχζεσλ 

λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ εκέξα ζπιινγήο ηνπ ζπέξκαηνο ή ηελ επφκελε εκέξα. 

Ληγφηεξν απφ ην 1% ησλ ζπεξκαηεγρχζεσλ πξαγκαηνπνηνχληαη κε θαηεςπγκέλν 

ζπέξκα γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπ γελεηηθνχ πιηθνχ ζε κία ζπγθεθξηκέλε ρψξα ή 

εθηξνθή (Khalifa et.al., 2013).  

4.3. ΚΤΟΦΟΡΗΑ – ΣΟΚΔΣΟ  

Ζ θπνθνξία είλαη  ε κεγαιχηεξε ζε δηάξθεηα θάζε ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ θχθινπ ηεο 

ρνηξνκεηέξαο. Ζ κέζε πεξίνδνο θπνθνξίαο είλαη 114 εκέξεο (εχξνο:101-128) ζηνπο 

νηθφζηηνπο ρνίξνπο θαη κπνξεί λα θηάζεηο ηηο 124-140 εκέξεο ζηνπο άγξηνπο ρνίξνπο. 

Δπηπιένλ, φια ηα έκβξπα δελ είλαη ηνπ ίδηνπ κεγέζνπο, θαζψο θάπνηα κπνξεί λα είλαη 

ιηγφηεξν αλαπηπγκέλα. Μέρξη ηηο πξψηεο 10 εκέξεο πνιιά έκβξπα κπνξεί λα 
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απνξξνθεζνχλ, θαη κέρξη ηελ 20
ε
 εκέξα ε απψιεηα εκβξχσλ κπνξεί λα θηάζεη ην 

40%. Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο  πνπ πξνζδηνξίδεη ην 

κέγεζνο ηεο  ηνθεηννκάδαο. (Tur, 2013). Καζψο ε θπνθνξία είλαη πνιχ ζεκαληηθή 

πεξίνδνο  θαη επεξεάδεη ησλ αξηζκφ ησλ ρνηξηδίσλ πνπ ηειηθά ζα απνγαιαθηηζζνχλ, ε 

δηαρείξηζε ηεο ρνηξνκεηέξαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο, είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε γηα λα 

πεηχρνπκε ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα.  

Ζ ηδαληθή δηαδηθαζία ζηαβιηζκνχ ησλ ρνηξνκεηέξσλ κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ θαη 

κέρξη ηνλ επφκελν ηνθεηφ, κε γλψκνλα ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο 

γνληκνπνίεζεο θαη ηεο θπνθνξίαο απαηηεί αξρηθά ηελ εηζαγσγή ησλ 

απνγαιαθηηζκέλσλ ρνηξνκεηέξσλ ζε νκαδηθά θειηά πνπ εληζρχνπλ ηε ζχληνκε θαη 

νκαδνπνηεκέλε εθδήισζε νίζηξνπ. ηε ζπλέρεηα, ε επίβαζε πξέπεη λα αθνινπζείηαη 

απφ δηαηήξεζε ησλ ρνηξνκεηέξσλ ζε αηνκηθέο ζέζεηο (ε Σερλεηή πεξκαηέγρπζε 

πξέπεη λα εθαξκφδεηαη κεηά ηε κεηαθνξά ζε αηνκηθή ζέζε) γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

γνληκνπνίεζεο θαη ηεο εκθχηεπζεο ησλ εκβξχσλ ζηε κήηξα. Σν δηάζηεκα απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη ζε ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξηο εβδνκάδεο κεηά ηε γνληκνπνίεζε. Γηα ηνπο 

ππφινηπνπο ηξεηο κήλεο πεξίπνπ, ε δηαηήξεζε ησλ ρνηξνκεηέξσλ απφ παξαγσγηθή 

άπνςε, δε δηαθέξεη ζεκαληηθά κεηαμχ ησλ δχν ζπζηεκάησλ. Όια ηα αλαπαξαγσγηθά 

κεγέζε φπσο ην πνζνζηφ γνληκφηεηαο θαη ην κέγεζνο ηεο ηνθεηννκάδαο είλαη 

εθάκηιια γηα ηα δπν ζπζηήκαηα (Κνπζελίδεο, 2012,α). 

Όπσο αλαθέξζεθε, ε ηζρχνπζα λνκνζεζία βαζίδεηαη αθξηβψο ζηελ αλάγθε λα 

δηαζθαιηζηεί ε γνληκνπνίεζε, ε εγθαηάζηαζε ησλ εκβξχσλ ζηε κήηξα θαη ε 

δηάγλσζε θαη επηβεβαίσζε ηεο θπνθνξίαο ζε αηνκηθφ θειί, πξηλ ηε κεηαθνξά ηεο 

ρνηξνκεηέξαο ζε νκαδηθφ ζηαβιηζκφ (Κνπζελίδεο, 2012,β). Δπίζεο ε δηαρείξηζε ησλ 

ρνηξνκεηέξσλ ζηνλ νκαδηθφ ζηαβιηζκφ κπνξεί λα επεξεάζεη ηε επδσία ηνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θπνθνξίαο. Απηή ε δηαρείξηζε πεξηιακβάλεη θαηάιιειεο θνηλσληθέο 

επηινγέο νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ δψσλ κέζα ζηελ νκάδα. 

Κάπνηεο απφ απηέο ηηο επηινγέο αθνξνχλ ζην αλ ε ζχλζεζε ησλ νκάδσλ παξακέλεη ε 

ίδηα ή δηαθνξνπνηείηαη, ζην ζηάδην ηεο θχεζεο, ζηελ νκαδνπνίεζε θαη ζηε ζχλζεζε 

ηεο νκάδαο κε θξηηήξηα ειηθίαο θαη πξνεγνχκελεο εμνηθείσζεο (Strawford et.al., 

2008).  

Δπηπιένλ, ν πεξηνξηζκέλνο ζηαβιηζκφο ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαη ησλ λεαξψλ 

ρνηξνκεηέξσλ είλαη έλα απφ ηα πην ακθηιεγφκελα δεηήκαηα ζηε δσηθή παξαγσγή 

καδί κε ηε δηαζέζηκε επηθάλεηα δαπέδνπ θαη ηελ απνπζία ζηξσκλήο (Barnett et.al., 

2001). Ωζηφζν, ε κειέηε ησλ επηπηψζεσλ ζηελ επδσία ηνπ νκαδηθνχ έλαληη ηνπ 
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αηνκηθνχ ζηαβιηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπνθνξίαο είλαη πνιχπινθε (Karlen, 

2007).  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα, θαη βαζηδφκελνη ζηελ νπζία ηνπ ζέκαηνο, ν ζηαβιηζκφο ησλ 

εγθχσλ ρνηξνκεηέξσλ νθείιεη λα ηθαλνπνηεί ηηο παξαθάησ πξνυπνζέζεηο: 

1. Να εμαζθαιίδεη ην απαξαίηεην πεξηβάιινλ γηα ηηο ρνηξνκεηέξεο 

2. Να ηηο πξνζηαηεχεη απφ άιιεο 

3. Να εμαζθαιίδεη ηελ ζσζηή δηαηξνθή φισλ ησλ δψσλ θαη ηε 

δηαηήξεζε κηαο ζσζηήο ζξεπηηθήο θαηάζηαζεο 

4. Να πξνζηαηεχεη ηε δηαηήξεζε ηεο εγθπκνζχλεο, ηελ πγεία θαη ηελ 

επεμία ησλ ρνηξνκεηέξσλ 

5. Να παξέρεη άλεηεο θαη αζθαιείο ζπλζήθεο εξγαζίαο ζηνπο δσνθφκνπο 

6. Να ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ελφο ζηαζεξνχ θαη αλεπεξέαζηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο εθηξνθήο 

7. Να πινπνηεί φια ηα παξαπάλσ κε νηθνλνκηθφ ηξφπν.  (Κνπζελίδεο, 

2009).  

Γεληθά ε επίβιεςε θαη ππνβνήζεζε ηνπ ηνθεηνχ πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο 

πξαθηηθέο : 1) ηελ πξφβιεςε ησλ ηξαπκαηηζκψλ ησλ ρνηξηδίσλ απφ ηε ρνηξνκεηέξα, 

2) ηελ ππνβνήζεζε ηεο γέλλαο φηαλ απηή δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ 30 ιεπηά, 3) ηελ 

αθαίξεζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηνπ πιαθνχληα γχξσ απφ ηα ρνηξίδηα θαη ηνλ θαζαξηζκφ 

ηνπ ζηφκαηνο θαη ηεο κχηεο ησλ ρνηξηδίσλ  γηα ηελ απνθπγή αζθπμίαο ησλ ρνηξηδίσλ, 

4) ην θφςηκν ηνπ νκθάιηνπ ιψξνπ, 5) ην ζηέγλσκα κε πεηζέηα θαη ηελ ηνπνζέηεζε 

ησλ ρνηξηδίσλ θάησ απφ ζεξκαληηθή ιάκπα ακέζσο κεηά ηε γέλλα γηα ηελ απνθπγή 

ςχμεο, 6) ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ειιηπνβαξψλ ρνηξηδίσλ ζε έλα ζεξκφηεξν ρψξν 

καθξηά απφ ηε ρνηξνκεηέξα, 7) ην ηάηζκα ησλ ρακειήο βησζηκφηεηαο ρνηξηδίσλ κε 

πξσηφγαια ή ππνθαηάζηαην γάιαθηνο εάλ είλαη απαξαίηεην, 8)  ηνλ πεξηηξνπηθφ 

ζειαζκφ ή ηηο δηαζηαπξνχκελεο πηνζεζίεο γηα λα δηαζθαιηζζεί ε θαηαλάισζε ηθαλήο 

πνζφηεηαο πξσηνγάιαθηνο απφ κεγάιεο ηνθεηννκάδεο, 9) ηε ρνξήγεζε πγξψλ ζηα 

αθπδαησκέλα ρνηξίδηα είηε απφ ην ζηφκα είηε ππνδφξηα θαη 10) ηελ πξφζδεζε ησλ 

πνδηψλ ησλ ρνηξηδίσλ πνπ έρνπλ γελλεζεί ζε δηάηαζε (Kraeling and  Webel, 2015).  

4.4.  ΓΗΑΓΝΧΖ ΔΓΚΤΜΟΤΝΖ  

Ζ δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο κπνξεί λα έρεη σο απνηέιεζκα : 1) ηελ ειαρηζηνπνίεζε 

ηνπ θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο κε παξαγσγηθέο εκέξεο, 2) ηε δηαηήξεζε ηνπ 

ζσζηνχ αξηζκνχ ρνηξνκεηέξσλ πνπ κπαίλνπλ ζηα θειηά ηνθεηνχ, 3) ηελ αλαγλψξηζε 
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φζσλ ζειπθψλ δελ θπνθνξνχλ γηα γνληκνπνίεζε εθ λένπ ή ζθαγή, 4) ηελ απνηξνπή 

ηεο αθνχζηαο ζθαγήο εγθχσλ ρνηξνκεηέξσλ, 5) ηελ αλαγλψξηζε  ηνπ ζπγρξνληζκνχ 

θαη ηεο έθηαζεο ηεο αλαπαξαγσγηθήο απνηπρίαο θαη 6) ηελ  πξφβιεςε ησλ 

κειινληηθψλ ηνθεηννκάδσλ.  Ζ έγθαηξε θαη αθξηβήο δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο ή κε 

ησλ ρνηξνκεηέξσλ βειηηψλεη ηελ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ζηηο εκπνξηθέο 

ρνηξνηξνθηθέο εθκεηαιιεχζεηο. ε δηάζηεκα 18-23 εκεξψλ απφ ηελ νρεία θαη ζηε 

ζπλέρεηα 34-44 εκεξψλ απφ απηή γίλεηαη έιεγρνο γηα λα δηαπηζησζεί εάλ έρνπλ 

ζπιιάβεη (Knox and Flowers, 2008). 

Ζ δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο ζηηο ρνηξνκεηέξεο κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο.  

α) Σην ανίτνεσζη ηοσ οίζηροσ.  Ζ παξαηήξεζε ηεο ρνηξνκεηέξαο γηα επηζηξνθή ζε 

νίζηξν κεηά ηε γνληκνπνίεζε είλαη ε πην θνηλή κέζνδνο δηάγλσζεο εγθπκνζχλεο. 

Απηή ε ηερληθή βαζίδεηαη ζηελ πξνυπφζεζε φηη νη έγθπεο ρνηξνκεηέξεο ζπάληα 

επηδεηθλχνπλ νίζηξν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θπνθνξίαο θαη ζην φηη ε κε έγθπεο ζα 

επηζηξέςνπλ ζε νίζηξν κέζα ζε 17 κε 24 εκέξεο απφ ηε γνληκνπνίεζε. Ζ ηθαλφηεηα 

ησλ ρνηξνηξφθσλ λα αληρλεχνπλ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ νίζηξνπ βειηηψλεηαη εάλ ε 

ζπκπεξηθνξά ηεο ρνηξνκεηέξαο παξαηεξείηαη κε ηελ παξνπζία θάπξνπ (Almond, 

1994).  

β) Σις ζσγκενηρώζεις ηων ορμονών. Οη ζπγθεληξψζεηο ηεο πξνζηαγιαδίλεο –F2 

(PGF), ηεο πξνγεζηεξφλεο θαη ηεο ζεηηθήο νηζηξφλεο ζηνλ νξφ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

ζαλ δείθηεο εγθπκνζχλεο. Απηέο νη νξκνληθέο ζπγθεληξψζεηο απνηεινχλ δπλακηθή 

θαη  ζεκαληηθή γλψζε θαη δεδνκέλνπ φ,ηη είλαη αλαγθαίεο γηα ηε ρξήζε απηψλ ησλ 

ηερληθψλ, ε δηάγλσζε ηεο θπνθνξίαο, κε απηφ ηνλ ηξφπν, είλαη ρξνλνβφξνο θαη 

αζχκθνξε.  

γ) Φσζικές μέθοδοι. Ζ ςειάθεζε απφ ην νξζφ, ε αθηηλνγξαθία, ε ιαπαξνζθφπεζε 

θαη ε θνιπηθή βηνςία είλαη ηέηνηεο κέζνδνη. Απηέο νη κέζνδνη δελ είλαη νχηε 

πξαθηηθέο νχηε εθηθηέο ζηελ εκπνξηθή παξαγσγή ησλ ρνίξσλ (Almond, 1994).  

δ) Τπερητογραθία.  Ζ δηαπίζησζε ηεο θπνθνξίαο κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηε βνήζεηα 

ππεξερνγξάθνπ. Ζ αθξίβεηα πξνζδηνξηζκνχ πιεζηάδεη ην 100%. πλήζσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζθεπέο ππεξήρσλ επεηδή είλαη εχθνιεο ζηε ρξήζε, είλαη 

εκπνξηθά δηαζέζηκεο θαη αθξηβείο (Παπαδφπνπινο, 2005).   
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4.5. ΓΑΛΟΤΥΗΑ 

Ζ γαινπρία είλαη ε πεξίνδνο πνπ αθνινπζεί ηελ θπνθνξία, αξρίδεη κε ηνλ ηνθεηφ θαη 

ηειεηψλεη κε ηνλ απνγαιαθηηζκφ ησλ ρνηξηδίσλ. Ζ επηηπρία ηεο γαινπρίαο είλαη ην 

θιεηδί γηα ην θέξδνο ηεο αλαπαξαγσγηθήο κνλάδαο (Farmer, 2014). Ζ δηάξθεηα ηεο 

δελ είλαη ζηαζεξή, θπκαίλεηαη κεηαμχ 21-35 εκέξεο κε κέζν φξν ηηο 28. Ζ δηαρείξηζε 

ηεο ρνηξνκεηέξαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο πξέπεη λα έρεη ζθνπφ ηελ 

κεγαιχηεξε γαιαθηνπαξαγσγή έηζη ψζηε ηα λενγέλλεηα ρνηξίδηα λα ιακβάλνπλ φια 

ηα αλαγθαία ζπζηαηηθά γηα ηελ επηβίσζε θαη ζσζηή αλάπηπμή ηνπο θαη ηε δηαηήξεζε 

ηεο ίδηαο ηεο ρνηξνκεηέξαο ζε θαιή ζξεπηηθή θαηάζηαζε έηζη ψζηε ε επφκελε 

αλαπαξαγσγηθή πεξίνδνο λα είλαη γφληκε θαη απνδνηηθή.  

4.6. ΑΠΟΓΑΛΑΚΣΗΜΟ – ΓΟΝΗΜΖ ΟΥΔΗΑ  

Σν δηάζηεκα αλάκεζα ζηνλ απνγαιαθηηζκφ θαη ηελ επφκελε γφληκε νρεία είλαη  κία 

κε παξαγσγηθή θάζε ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ θχθινπ ηεο ρνηξνκεηέξαο. Ζ επηκήθπλζή 

ηεο απμάλεη ην κεζνδηάζηεκα ησλ ηνθεηψλ θαη κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηνθεηψλ αλά 

ρνηξνκεηέξα αλά έηνο κε ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο εθηξνθήο. 

ηηο ζχγρξνλεο εθηξνθέο ε πιεηνλφηεηα ησλ ρνηξνκεηέξσλ εθδειψλνπλ νίζηξν κέζα 

ζηηο πξψηεο επηά εκέξεο κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ. Ζ εθδήισζε ηνπ νίζηξνπ είλαη κία 

νξκνληθή δηαδηθαζία, ε νπνία κπνξεί λα δηαηαξαρζεί απφ πνιινχο παξάγνληεο θαη 

έηζη λα παξαηαζεί ην δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ απνγαιαθηηζκνχ θαη ηνπ νίζηξνπ. Οη 

θπξηφηεξνη απφ ηνπο παξάγνληεο απηνχο είλαη ν γνλφηππνο, ε ειηθία ησλ δψσλ, ε 

δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο, ην επίπεδν δηαηξνθήο θαηά ηε γαινπρία θαη ην θνηλσληθφ 

πεξηβάιινλ ησλ δψσλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ παξαπάλσ παξαγφλησλ θαζψο θαη ε 

δηαρείξηζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πεξηβάιινληνο φπσο ε κεησκέλε θσηνπεξίνδνο, 

κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηε γνληκφηεηα ησλ ρνηξνκεηέξσλ (Vatzias et.al., 2010). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5.  

ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΗΑ   

Ο ππέξερνο είλαη έλαο ήρνο κε ζπρλφηεηα πςειφηεξε απφ ηε ζπρλφηεηα πνπ κπνξνχλ 

λα αθνχζνπλ νη άλζξσπνη (1016 kHz). Ζ ρακειφηεξε ζπρλφηεηα ηνπ ππέξερνπ είλαη 

πεξίπνπ 20 kHz. Ζ θνξπθή ηεο εκβέιεηαο ηεο ζπρλφηεηαο πεξηνξίδεηαη κφλν απφ ηελ 

ηθαλφηεηα παξαγσγήο ζεκάησλ, έηζη νη ζπρλφηεηεο ζε  εκβέιεηα gigahertz (GHz) 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο εθαξκνγέο. Ζ ρξήζε ηνπ ππέξερνπ ζε επηζηεκνληθά 

πεδία έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη πεδία φπσο ε 

ηαηξηθή θαη ε βηνκεραλία φπνπ ν ππέξερνο έρεη ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε. Απηή ε 

αχμεζε ζπλερίδεηαη θαη εκθαλίδνληαη θαηλνχξγηεο  ρξήζεηο (Priego-Capote , 2004).   

Οη πξψηνη ππεξερνγξάθνη αλαπηχρζεθαλ ηε δεθαεηία ηνπ 1950 θαη βαζίζηεθαλ ζηελ 

ηερλνινγία ησλ ππνβξπρίσλ ξαληάξ πνπ αλαπηχρζεθε θαηά ην δεχηεξν παγθφζκην 

πφιεκν. Σηο επφκελεο ηξεηο δεθαεηίεο απηή ε ηερλνινγία αλαπηχρζεθε εκπνξηθψο θαη 

πηνζεηήζεθε επξέσο απφ ηνπο θαξδηνιφγνπο, ηνπο ξαδηνιφγνπο θαη ηνπο 

γπλαηθνιφγνπο (Royse, 2012).   

Ζ ππεξερνγξαθηθή απεηθφληζε, ή ππεξερνγξάθεκα, είλαη ε ρξήζε ερεηηθψλ θπκάησλ 

πςειήο ζπρλφηεηαο γηα ηελ απεηθφληζε καιαθψλ ηζηψλ φπσο ηα εζσηεξηθά φξγαλα. 

Ζ δηαδηθαζία είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη εηθφλεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν πνπ 

απνθαιχπηνπλ ηελ θίλεζε ησλ ηζηψλ ή ηεο ξνήο ηνπ αίκαηνο. Έλα κεράλεκα 

ππεξήρσλ απνηειείηαη απφ κηα θνξεηή ζπζθεπή πνπ παξάγεη ππεξήρνπο, ηα ερεηηθά 

θχκαηα (πάλσ απφ ην εχξνο ηεο αλζξψπηλεο αθνήο), πνπ απεηθνλίδνπλ δηαθνξεηηθά 

ζηξψκαηα ησλ ηζηψλ ηνπ ζψκαηνο. Ο κεηαηξνπέαο κεηαηξέπεη ηνπο ππέξερνπο ζε 

ειεθηξηθά ζήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ κηα εηθφλα θαη λα 

ηελ εκθαλίζνπλ ζε κηα νζφλε. Ζ εηθφλα βαζίδεηαη ζηε ζπρλφηεηα θαη ηε δχλακε ηνπ 

ερεηηθνχ ζήκαηνο θαη ην ρξφλν πνπ ρξεηάζηεθε ζηνπο ήρνπο λα επηζηξέςνπλ (Lewis, 

2014). Ζ εηθφλα ελφο νξγάλνπ ζπληίζεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ θνπθίδσλ πνπ 

πεξηέρνπλ ηελ πιεξνθνξία γηα ηελ απφζηαζε θαη ηελ ππθλφηεηα ηεο επηθάλεηαο πάλσ 

ζηελ νπνία αλαθιάζηεθε ην ππεξερεηηθφ θχκα. Αλάινγα κε ηελ ππθλφηεηα ηεο 

επηθάλεηαο, πξνβάιιεηαη ζηελ νζφλε ζθίαζε πνπ παξαιιάζζεη απφ ιεπθφ έσο καχξν 

ρξψκα. Σα πγξά δελ αληαλαθινχλ ηελ ππεξερεηηθή δέζκε θαη παξνπζηάδνληαη 

καχξα, ελψ επηθάλεηεο κέζεο θαη κεγάιεο ππθλφηεηαο παξνπζηάδνληαη απφ γθξίδα 

έσο ιεπθά αληίζηνηρα (Ακνηξίδεο θαη Λπκπεξφπνπινο, 1998).   
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5.1. ΥΡΖΖ ΣΖ ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ 

Ζ καηεπηηθή ππεξερνγξαθία. είλαη κηα ηερληθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εγθπκνζχλεο θαη δεκηνπξγεί εηθφλεο ηνπ εκβξχνπ. Ζ δηαδηθαζία ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πγείαο ηνπ αγέλλεηνπ λενγλνχ θαη ηνλ εληνπηζκφ 

πηζαλψλ πξνβιεκάησλ. Σν δηαθνιπηθφ ππεξερνγξάθεκα έρεη γίλεη ε επηινγή, σο 

δηαγλσζηηθή κέζνδνο, ζηελ αμηνιφγεζε αζζελψλ ζε πνιχ πξψηκε εγθπκνζχλε γηαηί 

κπνξεί λα πξνζδηνξίζεη ηελ εγθπκνζχλε ζε πξφσξν ζηάδην κε αθξίβεηα (Bree et.al., 

1989).   

Ζ ππεξερνρξαθία ρξεζηκνπνηείηαη επίζεο ζηε δηάγλσζε κηαο επξείαο πνηθηιίαο 

θαηαζηάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα φξγαλα θαη ηνπο καιαθνχο ηζηνχο ηνπ ζψκαηνο 

ζπκπεξηιακβάλνληαο ηελ θαξδηά θαη ηα αγγεία, ην ήπαξ, ηε ρνιεδφρν θχζηε, ηε 

ζπιήλα, ην πάγθξεαο, ηα λεθξά, ηε κήηξα, ηηο σνζήθεο, ηνλ πξνζηάηε, ηνλ ζπξενεηδή, 

ηνπο φξρεηο θαη ην καζηφ (Lewis, 2014) . Αθφκε, ε αμία ηεο ππεξερνγξαθίαο σο 

δηαγλσζηηθφ κέζν ηεο θαξδηαθήο ιεηηνπξγίαο είλαη απφ πνιιέο πηπρέο, απαξάκηιιε. 

Δίλαη πεξηζζφηεξν εθηθηή θαη ιηγφηεξν αθξηβή ζε ζρέζε κε άιιεο κεζφδνπο 

απεηθφληζεο (Spencer et.al., 2013). 

Δπίζεο νη εθαξκνγέο ηνπ ππεξερνγξαθήκαηνο ζηελ ηαηξηθή γηα ζεξαπεπηηθνχο 

ζθνπνχο  έρνπλ γίλεη απνδεθηέο εδψ θαη πνιιά ρξφληα, ζπλερίδνπλ λα επεθηείλνληαη 

θαη νη εγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο ζήκεξα πεξηιακβάλνπλ ηελ αθαίξεζε ηλνκπσκάησλ 

απφ ηε κήηξα, ηελ αθαίξεζε ηνπ θαηαξξάθηε, ηε ρεηξνπξγηθή θνπή ηζηνχ θαη ηελ 

αηκφζηαζε, ηε δηαδεξκηθή κεηαθνξά θαξκάθσλ θαη ηελ επνχισζε θαηαγκάησλ ησλ 

νζηψλ κεηαμχ άιισλ (Miller et.al.,2012).  

5.2. ΥΡΖΖ ΣΖ ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΗΑ ΣΑ ΕΧΑ 

Ζ ππεξερνγξαθία έρεη πνιιέο βηνκεραληθέο εθαξκνγέο, αιιά γηα πξψηε θνξά ηε 

γλσξίζακε ζαλ έλα ηαηξηθφ δηαγλσζηηθφ βνήζεκα ηε δεθαεηία ηνπ 1940, κε ηελ 

πξψηε θηεληαηξηθή εθαξκνγή, ηελ  αλίρλεπζε ηεο εγθπκνζχλεο ζηα πξφβαηα, λα 

αλαθέξεηαη ην 1966. Απφ ηφηε, νη βειηηψζεηο ζηελ πνηφηεηα ηνπ εμνπιηζκνχ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απμαλφκελε  επίγλσζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ηεο ππεξερνγξαθίαο 

ζαλ κία ηερληθή απεηθφληζεο νδήγεζε ζηελ επξεία ρξήζε ηεο ζηελ θηεληαηξηθή 

(King, 2004). 

Ζ ππεξερνγξαθία ρξεζηκνπνηήζεθε αξρηθά ζηα δψα σο κέζν γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ 

πάρνπο ηνπ ππνδφξηνπ ιίπνπο ζε ζρέζε κε ηελ πνηφηεηα ηνπ ζθάγηνπ θαη κηα 

επηζθφπεζε ζηελ ηξέρνπζα βηβιηνγξαθία δείρλεη φηη απηή παξακέλεη ε πην θνηλή 
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εθαξκνγή (King, 2004). Οη εμεηάζεηο κε ππεξερνγξαθία είλαη πηα εμεηάζεηο ξνπηίλαο 

ζηα κηθξά δψα θαη ζηα ηππνεηδή. Σν ππεξερνγξάθεκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

ζηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζθάγηνπ θαη ζηελ αλίρλεπζε απνζηεκάησλ θαη απηφ 

έρεη εθαξκνζηεί ζηα πηελά θαη ηνπο ρνίξνπο (King, 2004). Ζ ρξήζε ηνπ 

ππεξερνγξαθήκαηνο γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ πάρνπο ηνπ ππνδφξηνπ ιίπνπο θαη ηεο 

πεξηνρήο ησλ κπψλ έρεη ηεθκεξησζεί θαιά θαη ζηελ ρνηξνηξνθία θαη ζηελ 

θξενπαξαγσγηθή αγειαδνηξνθία. Ζ ρξήζε απηήο ηεο ηερλνινγίαο βνήζεζε ηνπο 

παξαγσγνχο λα αλαπηχμνπλ  άπαρα θαη πεξηζζφηεξν κπψδε δψα (Newcom et.al., 

2002). Ζ ππεξερνγξαθηθή κέηξεζε είλαη έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ αμηνιφγεζε 

ηεο αμίαο ησλ ζθαγίσλ ζηνπο δσληαλνχο ρνίξνπο θαη ε αθξίβεηα ηεο ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ηε δηαδηθαζία αλαπαξαγσγήο (Xiaobing et.al.,2014).   χκθσλα κε ηνπο Newcom  

et al. (2002), ε εθηίκεζε ελδνκπτθνχ ιίπνπο ζηνπο δσληαλνχο ρνίξνπο κε ηε ρξήζε 

ππεξερνγξαθήκαηνο είλαη εθηθηή. Ζ επηινγή βάζεη απνθιεηζηηθά ην ππνδφξην ιίπνο 

κεηξεκέλνπ ππεξερνγξαθηθά ζε δσληαλά δψα ππήξμε επηηπρήο, ελψ ηα απνηειέζκαηα 

ζπλδένληαη κε πνηνηηθά θαη νξγαλνιεπηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ρνίξεηνπ θξέαηνο 

(Schwab et.al., 2009). 

Ζ ππεξερνγξαθία κπνξεί λα έρεη κεγάιε αμία ζηελ έγθαηξε δηάγλσζε θαη ζηε 

δηαρείξηζε ησλ θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ ζηα δψα. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε 

ππεξερνγξαθία επηηξέπεη κία έγθαηξε δηάγλσζε ε νπνία κπνξεί λα είλαη ρξήζηκε γηα 

λα απνθεπρζεί ε αλαπνηειεζκαηηθή ζεξαπεία θαη λα κελ ππνθέξνπλ ηα δψα. Ζ 

έγθαηξε δηάγλσζε κπνξεί επίζεο λα βνεζήζεη, ζηα πςειήο αμίαο δψα, ζην λα γίλνπλ 

λσξίηεξα ζεξαπεπηηθέο πξνζπάζεηεο θαη ζηελ απεηθφληζε ηεο ζεξαπεπηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Tharwat, 2014). Ζ ππεξερνγξαθία ησλ αγγείσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε 

κε επεκβαηηθή δηάγλσζε ησλ παζήζεσλ ησλ αγγείσλ φηαλ ηα θιηληθά ζπκπηψκαηα 

είλαη αλεπαξθή.  

Πνιπάξηζκεο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε 

παζήζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ην αλαπλεπζηηθφ ζχζηεκα, φπσο ε ζηεζνζθφπεζε, ε 

θξνχζε, ε ξαδηνινγία, ε ππεξερνγξαθία θαη θάπνηεο πην επεκβαηηθέο δηαδηθαζίεο 

φπσο αλαπλεπζηηθέο θαη βηνςίεο. Ζ ππεξερνγξαθία είλαη κία κε επεκβαηηθή 

δηαγλσζηηθή κέζνδνο ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε γηα αξθεηά ρξφληα  ζηελ θηεληαηξηθή 

θαη ηελ ηαηξηθή γηα ηελ εθηίκεζε ησλ πλεπκφλσλ, ησλ πιεπξψλ θαη ηνπ 

κεζνζσξάθηνπ. Ζ ππεξερνγξαθία ηνπ άλσ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ 

ηππνεηδψλ ήηαλ ην ζέκα πνιιψλ δεκνζηεχζεσλ.  ηα κεξπθαζηηθά ε ππεξερνγξαθία 

ηνπ άλσ αλαπλεπζηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ιηγφηεξν ζπρλή εμαηηίαο ηεο ρξήζεο ηεο 
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ελδνζθφπεζεο, σζηφζν, ε ππεξερνγξαθία κπνξεί λα θαλεί ρξήζηκε ζηελ αμηνιφγεζε 

ησλ φγθσλ φπσο ηα απνζηήκαηα ζην καιαθφ ηζηφ πνπ πεξηβάιιεη ην ιάξπγγα θαη ηελ 

ηξαρεία (Tharwat, 2014).   

Ζ ππεξερνγξαθία θαη ε ξαδηνγξαθία είλαη νη πην θνηλέο ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απεηθφληζε ηνπ γαζηξελεηεξηθνχ ζσιήλα. Ωζηφζν ε 

ππεξερνγξαθία είλαη ην ηδαληθφ δηαγλσζηηθφ εξγαιείν γηα ηελ έξεπλα ησλ 

γαζηξνεληεξηθψλ δηαηαξαρψλ ζηα πεξηζζφηεξα δψα.  

Τπάξρνπλ πνιιέο ελδείμεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ ππεξερνγξαθήκαηνο ζην ήπαξ επεηδή νη 

ππάξρνπζεο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη γηα ηελ αλίρλεπζε ησλ παζήζεσλ ηνπ ήπαηνο είλαη 

αλεπαξθείο. Μεηαβνιηθέο δηαηαξαρέο νδεγνχλ ζε αιιαγέο ηεο δνκήο θαη ηνπ 

κεγέζνπο ηνπ ήπαηνο, ελψ απνζηήκαηα θαη φγθνη πξνθαινχλ ζπλήζσο αιιαγέο. Μία 

πιήξεο ππεξερνγξαθηθή εθηίκεζε ηνπ ήπαηνο κπνξεί λα δψζεη ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο γηα ην κέγεζνο, ηε ζέζε, ηε κνξθνινγία ηνπ παξεγρχκαηνο ηνπ ήπαηνο 

θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ αγγείσλ.  

Ζ ππεξερνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη πνιχ ζπρλά γηα ηε δηάγλσζε ησλ παζήζεσλ ηνπ 

παγθξέαηνο ζηνπο αλζξψπνπο θαη ζηα δψα, θαη απέθηεζε κεγάιε ζεκαζία ζηε 

δηάγλσζε ηεο παγθξεαηίηηδαο ζηηο γάηεο. ηα βννεηδή ε ππεξερνγξαθία ηνπ 

παγθξέαηνο είλαη ζε πνιχ πξψηκν ζηάδην αιιά κε κία θαιή θαηαλφεζε ησλ θπζηθψλ 

αξρψλ ηνπ ππέξερνπ, κία ιεπηνκεξήο γλψζε ηεο θπζηνινγηθήο ή κε αλαηνκίαο ηνπ 

παγθξέαηνο θαη κε ηελ πείξα, ε ππεξερνγξαθηθή απεηθφληζε ησλ παζήζεψλ ηνπ ζηηο 

αγειάδεο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη έλα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θηεληαηξηθή.  

Δπίζεο ε ρξήζε ηεο ππεξερνγξαθίαο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ 

ζσιήλα θαη ηεο δνκήο ησλ σνζεθψλ απμάλεηαη ξαγδαία (Tharwat, 2014).   

Ζ ππεξερνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

εγθπκνζχλεο ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαη έρεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απεηθφληζε ησλ 

σνζεθψλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ σνζπιαθίσλ, ηε ζηηγκή ηεο 

σνζπιαθηνξεμίαο  ή γηα ηε δηάγλσζε δηαηαξαρψλ ησλ σνζεθψλ ζηηο ρνηξνκεηέξεο 

κεηά ηνλ ηνθεηφ (Lents, 2014).  

5.3. ΓΗΑΓΝΧΖ ΔΓΚΤΜΟΤΝΖ ΜΔ ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΟ 

Οη κέζνδνη δηάγλσζεο ηεο εγθπκνζχλεο ζηα παξαγσγηθά δψα κπνξνχλ λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε νπηηθέο, θιηληθέο θαη εξγαζηεξηαθέο. ηα πεξηζζφηεξα παξαγσγηθά 

δψα νη κέζνδνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο είλαη νη θιηληθέο. Οη νπηηθέο κέζνδνη 

απέρνπλ πνιχ απφ ην ηέιεην ζηα παξαγσγηθά δψα. ηα δψα φπσο νη αγειάδεο, ηα 
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βνπβάιηα θαη νη θνξάδεο ε ςειάθεζε ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ θαη ην 

ππεξερνγξάθεκα απφ ην απεπζπζκέλν ζπλερίδνπλ λα είλαη νη κέζνδνη πνπ 

επηιέγνληαη γηα αθξηβή θαη έγθαηξε δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο. ηα πξφβαηα, ζηηο 

αίγεο, ζηηο ρνηξνκεηέξεο, ζηα ζθπιηά θαη ζηηο γάηεο ην ππεξερνγξάθεκα είλαη ε κφλε 

αμηφπηζηε κέζνδνο δηάγλσζεο εγθπκνζχλεο (Purohit, 2010).  

Ζ εμέηαζε ηεο κήηξαο θαη ησλ σνζεθψλ ζηε θνξάδα γίλεηαη κε δηνξζηθφ 

ππεξερνγξάθεκα. Γη απηφ ην ζθνπφ ε θεθαιή ηνπ ππεξερνγξάθνπ εηζάγεηαη απφ ην 

απεπζπζκέλν. Ζ δηαδηθαζία ηεο ππεξερνγξαθηθήο εμέηαζεο ηεο κήηξαο θαη ησλ 

σνζεθψλ πξνζνκνηάδεη κε απηή ηεο εμέηαζεο ηνπ νξζνχ (Kahn, 2004).   

Ο ππεξερνγξάθνο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εξγαιείν ζηελ έξεπλα γηα ηα βννεηδή γηα 

πνιιά ρξφληα θαη θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη γίλεη απαξαίηεην ζηελ 

επηρεηξεκαηηθή θηελνηξνθία. Δπηπιένλ, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα πξνζδηνξίζνπκε 

ηελ εκέξα ηεο εγθπκνζχλεο, ηελ ειηθία ηνπ εκβξχνπ θαη ην θχιν ηνπ εκβξχνπ. 

Δπηπιένλ, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε κε αθξίβεηα ηελ παξνπζία βηψζηκσλ 

εκβξχσλ 30 εκέξεο κεηά ηε γνληκνπνίεζε. Ζ αθξίβεηα ηεο δηάγλσζεο ηεο 

βησζηκφηεηαο ηνπ εκβξχνπ πξνζεγγίδεη ην 100% θαζψο ν ρεηξηζηήο κπνξεί λα 

αλαγλσξίζεη νπηηθά ην βηψζηκν έκβξπν απφ ηελ παξνπζία ηεο θαξδηάο (Cliff et al., 

2001) .  

Γηα πνιιά ρξφληα έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί πνιιέο ηερληθέο ππεξήρσλ γηα ηε δηάγλσζε 

ηεο εγθπκνζχλεο ζηα πξφβαηα θαη ζηηο αίγεο. ήκεξα ζηα κηθξά κεξπθαζηηθά 

ρξεζηκνπνηείηαη ε ηερληθή ηεο απεηθφληζεο κέζσ ηεο ππεξερνγξαθίαο ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν. ηηο ρψξεο φπνπ ππάξρεη εληαηηθή πξνβαηνηξνθία ζπλήζσο κε ηε βνήζεηα ηνπ 

ππεξήρνπ εθαξκφδεηαη ε πξψηκε δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο θαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ εκβξχσλ. Σν ππεξερνγξάθεκα απεηθφληζεο είλαη αθξηβέο θαη 

επηηξέπεη ζην ρεηξηζηή λα αληρλεχζεη ηνλ αξηζκφ θαη ηε βησζηκφηεηα ησλ εκβξχσλ 

(Kahn, 2004). Σν ππεξερνγξάθεκα είλαη επίζεο έλα ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ 

πξψηκε δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο ζηηο αίγεο. χκθσλα κε ηνπο Medan et al., 

(2004), ε ηερληθή απηή είλαη εχθνιε ζηε ρξήζε ρσξίο ζεκαληηθφ ξίζθν  θαη ε 

εμέηαζε κπνξεί λα γίλεη ζε φξζηα ζέζε. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ησλ παξαπάλσ 

έδεημαλ φηη ε δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο κπνξεί λα γίλεη 20 εκέξεο κεηά ηε 

γνληκνπνίεζε κε 100% αθξίβεηα ηελ 24
ε
 εκέξα φπσο επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ 

αλίρλεπζε ησλ θαξδηαθψλ παικψλ. 

Ο αξηζκφο ησλ ρνηξηδίσλ πνπ απνγαιαθηίδνληαη απφ θάζε γνλνκνπνηεκέλε 

ρνηξνκεηέξα ην ρξφλν είλαη ε θαιχηεξε παξάκεηξνο γηα λα κεηξήζνπκε ηελ 
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αλαπαξαγσγηθή απφδνζε ησλ ζειπθψλ δψσλ ηεο εθηξνθήο. Απηή ε παξάκεηξνο είλαη 

ην πξντφλ ηνπ αξηζκνχ ησλ ηνθεηννκάδσλ θάζε ρνηξνκεηέξαο ην ρξφλν θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ρνηξηδίσλ πνπ απνγαιαθηίδεη κία ρνηξνκεηέξα ην ρξφλν (Stančić et.al., 

2012).   

Ζ ππεξερνγξαθία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

εγθπκνζχλεο ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ απεηθφληζε ησλ 

σνζεθψλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αλάπηπμεο ησλ σνζπιαθίσλ θαη ηεο 

σνζπιαθηνξεμίαο  ή γηα ηε δηάγλσζε δηαηαξαρψλ ησλ σνζεθψλ ζηηο ρνηξνκεηέξεο 

κεηά ηνλ ηνθεηφ (Lents et al., 2014). Σα ηειεπηαία ρξφληα ε ππεξερνγξαθία 

ρξεζηκνπνηείηαη επηηαθηηθά γηα ηελ απεηθφληζε ηεο σνζεθηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

ηελ εθηίκεζε ηνπ ρξφλνπ ηεο σνζπιαθηνξξεμίαο ζηηο ρνηξνκεηέξεο. Δπίζεο, ε 

ππεξερνγξαθία απνηειεί έλα πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηελ ιεπηνκεξή παξαθνινχζεζε 

ηεο θαηάζηαζεο ηεο κήηξαο θαη ησλ σνζεθψλ ησλ ρνηξνκεηέξσλ κε ζθνπφ ηε 

δηάγλσζε παζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα ζπκβάιινπλ ζηε κηθξή, 

αηνκηθή ή νκαδηθή αλαπαξαγσγηθή απφδνζε (Kauffold and Althouse, 2007). Ζ πην 

πξψηκε ππεξερνγξαθηθή δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο είλαη ε αλίρλεπζε εκβξπηθνχ 

πγξνχ κέζα ζηε κήηξα. Σα έκβξπα ζπλήζσο αλαγλσξίδνληαη γχξσ ζηελ εηθνζηή 

εκέξα ηεο εγθπκνζχλεο θαη ε θαξδηά ηνπο ρηππάεη ιίγεο κέξεο  αξγφηεξα. Ζ ρξήζε 

ηεο ππεξερνγξαθίαο γηα ηε δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο πξηλ ηελ εηθνζηή εκέξα δελ 

είλαη πξαθηηθή (Kahn, 2004).  

 Ζ δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο ζηηο ρνηξνκεηέξεο κε ηε ρξήζε ηνπ ππεξερνγξάθνπ 

πνπ θέξεη θεθαιή γηα εμσηεξηθή ρξήζε, κπνξεί λα αμηνινγεζεί γξήγνξα θαη 

αμηφπηζηα ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο κεηά ηελ 23
ε
 εκέξα ηεο εγθπκνζχλεο (Stančić et.al., 

2012). 

Οη Taverne et.al., ην 1985 θαηέιεμαλ  φηη ε εθαξκνγή ηεο ππεξερνγξαθίαο κεηαμχ 

ηεο 24
εο

 θαη 32
εο

 εκέξαο κεηά ηε γνληκνπνίεζε απνηειεί κία κέζνδν γηα ηε δηάγλσζε 

ηεο εγθπκνζχλεο ζηηο ρνηξνκεηέξεο κε 100% επαηζζεζία θαη κε κεγαιχηεξε απφ 

90% αθξίβεηα. Σα απνηειέζκαηα είλαη άκεζα δηαζέζηκα θαη έηζη νη απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ή ηε ζθαγή ησλ δψσλ πνπ δελ δηαγλψζζεθαλ έγθπα κπνξνχλ 

λα παξζνχλ ακέζσο.  
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5.4. ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΔΓΚΤΟΤ ΥΟΗΡΟΜΖΣΔΡΑ ΜΔ ΣΖ 

ΒΟΖΘΔΗΑ  ΤΠΔΡΖΥΟΓΡΑΦΟΤ 

ηηο αλαπηπγκέλεο θαη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο νη ηερλνινγίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

αλαπαξαγσγή έρνπλ αιιάμεη δξακαηηθά ηνλ ηξφπν αλάπηπμεο ησλ ρνηξηδίσλ γηα 

παξαγσγή ρνηξηλνχ θξέαηνο. Μεηαμχ φισλ ησλ εηδψλ ησλ παξαγσγηθψλ δψσλ ε 

αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ησλ ρνίξσλ θαίλεηαη φηη έρεη πεηχρεη εμαηξεηηθά πςειά 

πνζνζηά βειηίσζεο. Δηδηθφηεξα ζηηο ρνηξνκεηέξεο απηφ αληαλαθιάηαη ζην κέγεζνο 

ηεο ηνθεηννκάδαο, ην πνζνζηφ ησλ ηνθεηψλ θαζψο θαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

ηνθεηννκάδσλ αλά ρνηξνκεηέξα θαη έηνο (Knox, 2014).  

Παξαδνζηαθά ε επηβεβαίσζε ηεο εγθπκνζχλεο γηλφηαλ βάζε ηεο κε επηζηξνθήο ζε  

νίζηξν 18-24 εκέξεο κεηά ηε γνληκνπνίεζε. Με ηελ εμέιημε φκσο ησλ κεραληθψλ 

ζπζθεπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ππεξερνγξαθηθή ηερλνινγία θαηέζηε δπλαηή ε 

ρξήζε ηνπο γηα ηε δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο (Flowers and Knox, 2003). Οη πξψηεο 

ζπζθεπέο πνπ έγηλαλ δηαζέζηκεο βαζίζηεθαλ ζηελ ηερλνινγία Doppler θαη ππέξερνπ 

πξψηεο γεληάο. Οη ηερλνινγίεο απηέο πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ βηνκεραλία ηεο 

ρνηξνηξνθίαο γηα λα βειηηψζνπλ ηελ αθξίβεηα ηεο δηάγλσζεο ηεο εγθπκνζχλεο ζηηο 

ρνηξνκεηέξεο. Σέηνηα  ππεξερνγξαθηθά κνληέια φκσο έρνπλ αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο 

ζηελ επαηζζεζία ηνπο,  κε θπξηφηεξν ηε ρξήζε ηνπο ζηε δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο 

κεηά ηελ 35
ε
 εκέξα. Αληίζεηα ε ππεξερνγξαθία ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν είλαη πην 

αθξηβήο θαη επαίζζεηε ζηε δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο κεηά ηηο 35 εκέξεο απφ ηε 

γνληκνπνίεζε, ζπγθξηηηθά κε ηηο άιιεο κεζφδνπο (Knox and Althouse, 1999). 

Αλαιπηηθά, ε κέζνδνο  Doppler επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε νπνηαζδήπνηε θίλεζεο 

πγξψλ, φπσο είλαη ε ξνή ηνπ αίκαηνο ζηε κεηξηαία αξηεξία ή ησλ νκθαιηθψλ 

αξηεξηψλ, θαη ηνλ θαξδηαθφ παικφ ηνπ εκβξχνπ (Williams et.al., 2008). Οη ζπζθεπέο 

ππεξήρσλ πξψηεο γεληάο ρξεζηκνπνηνχλ ερεηηθά θχκαηα γηα λα αληρλεχζνπλ 

ζπζζψξεπζε πγξψλ ζηε κήηξα. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο εγθπκνζχλεο κε αθξίβεηα είλαη 

δχζθνιν λα γίλεη κε ζπζθεπέο πξψηεο γεληάο πξηλ ηελ 28
ε
 εκέξα θαη κεηά ηελ 80

ε
 

εκέξα ηεο θπνθνξίαο. Ωζηφζν κεηαμχ ηεο 28
εο

 θαη ηεο 80
εο

 εκέξαο ηεο εγθπκνζχλεο 

δελ είλαη αζπλήζηζην  ε αθξίβεηα ηνπο λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 95%. Ζ πην θνηλή 

αηηία γηα ιάζνο ζεηηθά απνηειέζκαηα είλαη ε αθαηάιιειε ηνπνζέηεζε ηεο θεθαιήο 

ηνπ ππέξερνπ έηζη ψζηε λα ζαξψλεηαη ε νπξνδφρνο θχζηε αληί ηεο κήηξαο. Όηαλ ε 

θχζηε είλαη γεκάηε κε νχξα κνηάδεη κε κία δνκή γεκάηε κε πγξφ παξφκνηα κε απηή 

ηεο κήηξαο πνπ εγθπκνλεί (Flowers and Knox, 2003). Ζ ππεξερνγξαθία ζε 
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πξαγκαηηθφ ρξφλν παξνπζηάδεη κία δηζδηάζηαηε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν εηθφλα ησλ 

ηζηψλ πνπ ζαξψλνληαη ζηελ νζφλε. Μηα θεθαιή πνπ εθπέκπεη θαη ζηελ νπνία 

επηζηξέθεη ην (ππέξ) ερεηηθφ θχκα πνπ δηαπεξλά ηνπο ηζηνχο είλαη ππεχζπλε γηα ηε 

κεηαηξνπή ηνπ ζε εηθφλα (Williams et.al., 2008). Ζ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

ππεξερνγξαθία δείρλεη κηα δηζδηάζηαηε εηθφλα ζε κία θιίκαθα ηνπ γθξη. Ζ εηθφλα 

απαξηίδεηαη απφ ηειείεο ησλ νπνίσλ ην ρξψκα πνηθίιεη απφ άζπξν ζε αλνηρηφ γθξη 

γηα ηνπο πνιχ ππθλνχο ηζηνχο φπσο είλαη ε κήηξα θαη ην δέξκα θαη απφ ζθνχξν γθξη 

έσο καχξν γηα ηα πγξά θαη ηνπο ιηγφηεξν ππθλνχο ηζηνχο. χκθσλα κε ηνπο Flowers 

et.al. (1999), θπζηνινγηθά, ην θξηηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ νξηζηηθφ 

θαζνξηζκφ ηεο εγθπκνζχλεο είλαη ε παξνπζία κηθξψλ, καχξσλ θχθισλ ζηελ 

ππεξερνγξαθηθή εηθφλα, νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζε ζπζζσξεχζεηο πγξψλ ζηνπο 

εκβξπηθνχο ζάθνπο φπνπ αλαπηχζζνληαη ηα έκβξπα. Γηα ηε δηάγλσζε ηεο 

εγθπκνζχλεο νη απνθάζεηο βαζίδνληαη ζηελ εκθάληζε ησλ πγξψλ θπζηηδίσλ (καχξε) 

κέζα ζην πεξηβάιινλ ηνπ ηζηνχ ηεο κήηξαο (Knox and Flowers, 2001). Ζ ζπρλφηεηα 

ηεο θεθαιήο θαίλεηαη φηη επεξεάδεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηελ νπνία απηά ηα 

θπζηίδηα θαίλνληαη κεηά ηελ εηθνζηή εκέξα. Ζ πνηφηεηα ηεο εηθφλαο είλαη εμαηξεηηθή 

κε 5.0 MHz .  

Γηα ηε δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο νη ρνηξνκεηέξεο εμεηάδνληαη ζε φξζηα ζηάζε φηαλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζαξσηέο ηνκέα (ζπρλφηεηα 3,5-5,0 MHz) ή Doppler (ην νπνίν 

ρξεζηκνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζηηο ρνηξνκεηέξεο γηα ηελ αλίρλεπζε ηνπ θαξδηαθνχ 

παικνχ, ηεο θίλεζεο ησλ εκβξχσλ θαη ηνπο παικνχο ηεο αξηεξίαο ηεο κήηξαο). Οη 

κεηαηξνπείο ηνπνζεηνχληαη ζηελ θνηιηά αθξηβψο κέζα απφ ηελ πηπρή ηνπ γνλάηνπ 

αθξηβψο ζην επίπεδν ηεο πξνηειεπηαίαο ζειήο (Purohit, 2010).  

 χκθσλα κε ηνπο Williams et.al. (2008), φπνηε είλαη δηαζέζηκνο,  ν ζε πξαγκαηηθφ 

ρξφλν ππεξερνγξάθνο πξέπεη λα επηιέγεηαη ζαλ ηελ θαιχηεξε κέζνδν γηα ηελ 

έγθαηξε δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο. Ο θαιχηεξνο ρξφλνο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 

ππεξερνγξαθία είλαη ε 21
ε
 εκέξα κεηά ηε γνληκνπνίεζε ιφγσ ηεο ζπζζψξεπζεο ησλ 

πγξψλ ζηα εκβξπηθά θπζηίδηα. Πξηλ απφ απηή ηελ εκέξα νη εηθφλεο απφ ηα θέξαηα 

ηεο κήηξαο δελ είλαη ηφζν θαζαξέο θαη απαηηείηαη επηβεβαίσζε ηεο παξνπζίαο ηνπ 

σρξνχ ζσκαηίνπ.  

Ζ ρξήζε ηεο ππεξερνγξαθίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν εθαξκφδεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο ρνηξνηξνθηθέο  παξαγσγηθέο κνλάδεο ηεο Δπξψπεο. Ο θχξηνο 

ζθνπφο ηεο ρξήζεο ηεο ζηνπο ρνίξνπο είλαη γηα λα δηαγλσζζεί ε εγθπκνζχλε. Ζ 

ππεξερνγξαθία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί κε πνιχ κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα γηα 
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ηε δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο ζηηο ρνηξνηξνθηθέο κνλάδεο (Stančić et.al., 2012).  Σν 

θχξην πιενλέθηεκα ηνπ είλαη φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί λσξίο (μεθηλψληαο απφ 

ηελ 20/21 εκέξα απφ ηελ γνληκνπνίεζε), ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αθξίβεηα αθφκε θαη 

ζηα πξψηκα ζηάδηα ηεο εγθπκνζχλεο (θνληά ζην 100%). Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα είλαη 

ε ζρεηηθά πςειή ηηκή ηνπ εμνπιηζκνχ, αλ θαη κε ηελ πάξνδν ησλ εηψλ νη ηηκέο έρνπλ 

κεησζεί δξακαηηθά θαη πνιχ θαιά κεραλήκαηα είλαη δηαζέζηκα ζήκεξα, κε ινγηθφ 

θφζηνο (Kauffold et.al., 2011). Ζ δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο ζηηο ρνηξνκεηέξεο, κε 

ηε ρξήζε ππεξερνγξάθνπ πνπ θέξεη θεθαιή γηα εμσηεξηθή ρξήζε (θνηιηαθά 

ηνηρψκαηα) κπνξεί λα αμηνινγεζεί γξήγνξα θαη αμηφπηζηα ζε ζπλζήθεο εθηξνθήο,  

απφ ηελ 23
ε
  εκέξα ηεο θπνθνξίαο θαη κεηά (Stančić et.al., 2012).  

Ζ εηζαγσγή ηεο ππεξερνγξαθίαο ζηηο εθηξνθέο είρε δχν ζπλέπεηεο : ηελ θαιχηεξε 

παξαθνινχζεζε ησλ επηζηξνθψλ ζηηο ρνηξνκεηέξεο πνπ δελ δηαγλψζζεθαλ έγθπεο 

θαη ηε κείσζε ησλ κε παξαγσγηθψλ πεξηφδσλ (Botte et.al., 2000)   

Ζ πξψηκε θαη αθξηβήο δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο ζηηο ρνηξνκεηέξεο είλαη ζεκαληηθή 

γηα  ηελ  απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε κίαο ρνηξνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο (Shen et al., 

2014).  

 

ΚΟΠΟ ΣΖ ΔΡΓΑΗΑ  

θνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ε εθαξκνγή ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

εθηξνθήο ιεπηνκεξνχο αμηνιφγεζεο ηεο απεηθφληζεο ησλ εγθχσλ ρνηξνκεηέξσλ κε 

ηε βνήζεηα ππεξερνγξάθνπ, ε κειέηε γηα ηελ επηινγή ηεο εκέξαο ζηελ νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο θαη ηέινο ε δηεξεχλεζε γηα ηε δπλαηφηεηα πξφβιεςεο 

ηνπ κεγέζνπο ηεο θπνθνξνχκελεο ηνθεηννκάδαο βάζεη βαζκνλφκεζεο ηεο εηθφλαο 

ηεο θπνθνξίαο πνπ παίξλνπκε κε ηε ρξήζε ππεξερνγξάθνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6.  

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ  
Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο παξνχζεο εξγαζίαο επηιέρζεθε κηα ρνηξνηξνθηθή 

εθκεηάιιεπζε κέζνπ κεγέζνπο ζηε Βφξεηα Διιάδα. ηε ζπγθεθξηκέλε εθηξνθή ν 

πιεζπζκφο ρνηξνκεηέξσλ απνηειείηαη απφ δψα ζχγρξνλνπ γελεηηθνχ πιηθνχ πνπ 

ζηαβιίδνληαη ππφ εληαηηθέο ζπλζήθεο εθηξνθήο. Γηα ηε γνληκνπνίεζε ησλ 

ρνηξνκεηέξσλ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ε Σερλεηή πεξκαηέγρπζε ζαλ ηξφπνο 

αλαπαξαγσγήο. Ζ δηάγλσζε ηεο θπνθνξίαο  γίλεηαη κε ζπζθεπή ππεξερνγξαθίαο ζε 

πξαγκαηηθφ ρξφλν, επί ζεηξά εηψλ θαη απφ εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ. Ο  

έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη δχν θνξέο, ζε ζρεηηθά κεγάιν εχξνο δηαζηήκαηνο απφ ηελ 

νρεία ιφγσ νκαδνπνίεζεο ησλ εγθχσλ ρνηξνκεηέξσλ. ηα πιαίζηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο ν έιεγρνο δελ αθνξνχζε κφλν ζηελ απιή δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο, αιιά 

γηλφηαλ ιεπηνκεξήο αμηνιφγεζε ηεο εηθφλαο κε βάζε ην βαζκφ ηαχηηζεο ηεο εηθφλαο 

θάζε ειέγρνπ κε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη κία απνιχησο επηβεβαησκέλε 

εγθπκνζχλε.  

Σα ζηνηρεία πνπ ζπιιέρζεθαλ θαη αλαιχζεθαλ ήηαλ ηα δηαζηήκαηα ησλ δχν ειέγρσλ 

απφ ηελ νρεία, ε ηηκή ηνπ θάζε ειέγρνπ θαη ν αξηζκφο ησλ ζπλνιηθά γελλεζέλησλ 

ρνηξηδίσλ.  

Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ αλσηέξσ ζηνηρείσλ βαζίζηεθε ζηε δηεξεχλεζε ηεο 

ζπζρέηηζήο ηνπο κέζσ ηεο αλάιπζεο παξαιιαθηηθφηεηαο.  

6.1. ΤΛΗΚΑ ΚΑΗ ΜΔΘΟΓΟΗ  

6.1.1 Γεννήηοπερ  

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 (Yorkshire) θαη Landrace. Σνλ κηζφ πεξίπνπ πεηξακαηηθφ πιεζπζκφ ησλ 

ρνηξνκεηέξσλ απνηεινχζαλ «πβξίδηα» πξψηεο γελεάο F1 (50% Large White, 50% 

Landrace). Σνλ ππφινηπν πιεζπζκφ 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 ηεο εθηξνθήο. πγρξφλσο ε παξαγσγή 
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ρνηξνκεηέξσλ F2 εγθαηαιείθζεθε. ηελ εθηξνθή ρξεζηκνπνηνχληαλ 3 θάπξνη, δχν 

κηγάδεο θπιψλ Pietrain θαη Duroc θαη έλαο θαζαξφαηκνο Large White γηα ηελ 

παξαγσγή ησλ λεαξψλ ρνηξνκεηέξσλ αληηθαηάζηαζεο.  

6.1.2 ηαβλιζμόρ, αναπαπαγυγική διασείπιζη, Σ..  

Ο ζηαβιηζκφο ησλ ρνηξνκεηέξσλ γηλφηαλ ζε αηνκηθέο ζέζεηο θαη νκαδηθά θειηά 

ρσξεηηθφηεηαο επηά ρνηξνκεηέξσλ. Ζ δηαηξνθή ησλ ρνηξνκεηέξσλ βαζίζηεθε ζε 

ρξήζε δχν δηαθνξεηηθψλ ζηηεξεζίσλ, γαινπρίαο θαη μεξάο πεξηφδνπ, γηα ηα 

αληίζηνηρα δηαζηήκαηα αλαπαξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο θάζε ρνηξνκεηέξαο. Ζ 

γνληκνπνίεζε ησλ ρνηξνκεηέξσλ πξαγκαηνπνηήζεθε κε απνθιεηζηηθφ ηξφπν 

αλαπαξαγσγήο ηελ Σ. Σν ζπέξκα ζπιιέρζεθε ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν θισβφ 

ζπιινγήο ζπέξκαηνο κε ρξήζε νκνηψκαηνο ρνηξνκεηέξαο. Σν ζπιιερζέλ ζπέξκα 

εθηηκήζεθε, αξαηψζεθε θαη ζπληεξήζεθε ζην εξγαζηήξην ζπέξκαηνο πνπ δηέζεηε ε 

εθηξνθή.  Οη ζπεξκαηεγρχζεηο γηλφηαλ κεηά απφ αλίρλεπζε νίζηξνπ απφ θάπξν – 

αληρλεπηή. ε θάζε δηαπηζησκέλν νίζηξν πξαγκαηνπνηνχληαλ  δχν Σ κε ρξνληθή 

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

ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ζπεξκαηνδσαξίσλ > 3x10
9
 .  

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 ππεξερνγξάθνπ.  

Γηα ηε δηάγλσζε ηεο εγθπκνζχλεο ρξεζηκνπνηήζεθε ππεξερνγξάθνο πνπ έθεξε 

θεθαιή  5MHz (Agroscan Α7, ηεο εηαηξείαο Echo Control Medical
®
). Ο έιεγρνο 

γηλφηαλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο θεθαιήο ζηελ νπίζζηα θνηιηαθή ρψξα ζην χςνο ηεο 

δεχηεξεο ζειήο θαη ππφ γσλία 45
ν
. Γηα ηελ θαιχηεξε κεηάδνζε ηνπ θχκαηνο 

ρξεζηκνπνηνχληαλ  πδαηνδηαιπηή γέιε.  

6.1.3 ςλλογή δεδομένυν 

Απφ ηα αλαπαξαγσγηθά ζηνηρεία ηεο αλσηέξσ εθηξνθήο ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην 

δηάζηεκα απφ 26/09/2014 έσο 30/09/2016 ζηνηρεία 1214 νρεηψλ θαη 1010 ηνθεηψλ 

απφ 415 ρνηξνκεηέξεο. Οη εκεξνκελίεο νρεηψλ αθνξνχζαλ ζην δηάζηεκα απφ 

26/9/2014 έσο 9/6/2016. Σν αληίζηνηρν δηάζηεκα γηα ηηο εκεξνκελίεο ηνθεηψλ ήηαλ 

απφ 18/01/2015 έσο 30/09/2016.  

Γηα ηε δηάγλσζε ηεο θπνθνξίαο πξαγκαηνπνηήζεθε έιεγρνο κε ζπζθεπή 

ππεξερνγξαθίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Οη απνθάζεηο βαζίδνληαλ ζηελ παξνπζία ησλ 

καχξσλ θειίδσλ (ακληαθψλ ζάθσλ) εληφο ηνπ πεξηβάιινληνο ηζηνχ ηεο κήηξαο 

(άζπξν-γθξη) αιιά δελ αθνξνχζαλ κφλν ζηελ χπαξμε ή κε ηεο θπνθνξίαο. Γηλφηαλ 
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ιεπηνκεξήο αμηνιφγεζε ηεο εηθφλαο κε βάζε ην βαζκφ ηαχηηζεο ηεο εηθφλαο θάζε 

ειέγρνπ κε ηελ εηθφλα πνπ παξνπζηάδεη κία απνιχησο επηβεβαησκέλε θπνθνξία. Ζ 

ηηκή πνπ δηλφηαλ ζε θάζε εηθφλα βαζίζηεθε ζην πιήζνο ησλ θπζηηδίσλ θαη ζηελ 

πιεξφηεηα ηεο εηθφλαο θαη βαζκνλνκήζεθε ζε θιίκαθα 0-10 κε ηελ ηηκή 0 λα 

αληηζηνηρεί ζε απνπζία ελδείμεσλ θπνθνξίαο θαη ηελ ηηκή 10 λα αληηζηνηρεί ζε πιήξε 

θάιπςε ηεο νζφλεο κε παξνπζία κεγάινπ αξηζκνχ θπζηηδίσλ. (Δηθφλεο 1-9).  

 

 

 
Δικόνα 1. Σηκή 0. Απνπζία θπνθνξίαο  Δικόνα 2. Σηκή 1-2. Τπνςία θπνθνξίαο. 

Σππηθή εηθφλα ειέγρνπ κέρξη 20 εκέξεο 

 

 

 
Δικόνα 3. Σηκή 3-4. Βάζηκε ππνςία 

θπνθνξίαο. Σππηθή εηθφλα ειέγρνπ 20-

24 εκέξεο 

 Δικόνα 4. Σηκή 5. ίγνπξε θπνθνξία. 

Σππηθή εηθφλα ειέγρνπ 25-30 εκέξεο. 

Τπνςία κηθξήο ηνθεηννκάδαο 

 

 

 
Δικόνα 5. Σηκή 6. ίγνπξε θπνθνξία. 

Σππηθή εηθφλα ειέγρνπ 25-30 εκέξεο. 

Τπνςία ηνθεηννκάδαο κεζαίνπ 

κεγέζνπο 

 Δικόνα 6. Σηκή 7. ίγνπξε θπνθνξία. 

Σππηθή εηθφλα ειέγρνπ 25-30 εκέξεο. 

Τπνςία ηνθεηννκάδαο κεζαίνπ κεγέζνπο 
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Δικόνα 7. Σηκή 8. Σππηθή εηθφλα ειέγρνπ 

>25 εκέξεο. Τπνςία ηνθεηννκάδαο 

ηθαλνπνηεηηθνχ κεγέζνπο. 

 Δικόνα 8. Σηκή 9. Σππηθή εηθφλα 

ειέγρνπ >25 εκέξεο. Τπνςία 

ηνθεηννκάδαο κεγάινπ κεγέζνπο. 

 

  

Δικόνα 9. Σηκή 10. Σππηθή εηθφλα 

ειέγρνπ >25 εκέξεο. Τπνςία 

ηνθεηννκάδαο κεγάινπ κεγέζνπο. 

  

 

Γηα ηε δηάγλσζε θάζε θπνθνξίαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ δχν έιεγρνη. Ο πξψηνο έιεγρνο 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ 16
ε
 έσο ηελ 53

ε
 εκέξα κεηά ηε γνληκνπνίεζε θαη ν 

δεχηεξνο έιεγρνο πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ 28
ε
 έσο ηελ 68

ε
 εκέξα. Κάζε έιεγρνο 

βαζκνλνκήζεθε βάζεη ησλ αλσηέξσ. Ζ πεηξακαηηθή βάζε ησλ δεδνκέλσλ 

ζπκπεξηέιαβε ηηο παξαθάησ παξακέηξνπο:  

1) Αξηζκφο ελσηίνπ ρνηξνκεηέξαο  

2) Ζκεξνκελία νρείαο 

3) Σηκή 1
νπ

 ειέγρνπ 

4) Ζκεξνκελία 1
νπ

 ειέγρνπ 

5) Σηκή 2
νπ

 ειέγρνπ  

6) Ζκεξνκελία 2
νπ

 ειέγρνπ 

7) Ζκεξνκελία ηνθεηνχ 

8) πλνιηθά γελλεζέληα ρνηξίδηα  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ παξακέηξσλ ζπκπιεξσκαηηθά ππνινγίζζεθαλ ηα κεγέζε :  

1) Ζκέξεο 1
νπ

 ειέγρνπ: Γηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία γνληκνπνίεζεο έσο ηελ 

εκεξνκελία ηνπ 1
νπ

 ειέγρνπ 
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2) Ζκέξεο 2
νπ

 ειέγρνπ: Γηάζηεκα απφ ηελ εκεξνκελία γνληκνπνίεζεο έσο ηελ 

εκεξνκελία ηνπ 2
νπ

 ειέγρνπ 

3) Γνληκφηεηα ηνπ πεηξακαηηθνχ πιεζπζκνχ  

4) Πνζνζηφ ηνθεηψλ πεηξακαηηθνχ πιεζπζκνχ  

τατιστική ανάλυση: 

Γηεξεπλήζεθε ε ζπζρέηηζε ησλ ζπλνιηθψλ γελλεζέλησλ ρνηξηδίσλ (κέγεζνο 

ηνθεηννκάδαο) κε ηηο ηηκέο ειέγρνπ κε ζπζθεπή ππεξερνγξαθίαο ζε δπν ζηάδηα ηεο 

θπνθνξίαο.  Πξαγκαηνπνηήζεθε κνλνπαξαγνληηθή αλάιπζε παξαιιαθηηθφηεηαο κε 

γεληθφ γξακκηθφ πξφηππν (Generalized Linear Model). Αξρηθά δηεξεπλήζεθε ε 

επίδξαζε ησλ ηηκψλ ησλ δπν ειέγρσλ κε ζπζθεπή ππεξερνγξαθίαο θαζψο θαη ε 

επίδξαζε ηεο εκέξαο ηνπ ειέγρνπ (σο δηάζηεκα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

γνληκνπνίεζεο έσο ηελ εκεξνκελία ειέγρνπ). Δπίζεο έγηλε αλάιπζε πνιιαπιήο 

παιηλδξφκεζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ πξφβιεςεο ηνπ κεγέζνπο 

ηνθεηνκάδαο απφ ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ, κε ζπζθεπή ππεξερνγξαθίαο, ζε δπν 

ζηάδηα ηεο θπνθνξίαο ηεο ρνηξνκεηέξαο. Ζ ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ έγηλε 

κε ην πξφγξακκα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο IBM SPSS Statistics έθδνζε 23. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7.   

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ  
Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο έξεπλαο ζπλνςίδνληαη ζηνπο πίλαθεο θαη ηα 

γξαθήκαηα πνπ αθνινπζνχλ νκαδνπνηεκέλα ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο:  

 Σελ παξνπζίαζε , αλάιπζε θαη αμηνιφγεζε ησλ κεηξήζεσλ πνπ έγηλαλ κε ηε 

ρξήζε ηεο ππεξερνγξαθηθήο απεηθφληζεο ησλ ρνηξνκεηέξσλ 

 Σελ πηζαλή ζπζρέηηζε ησλ κεηξήζεσλ απηψλ κε ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ 

ζπλνιηθά γελλεζέλησλ ρνηξηδίσλ.  

ηνλ Πίλαθα 1 γίλεηαη κία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ αλαπαξαγσγηθψλ κεγεζψλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ πεηξακαηηθή πεξίνδν θαη ησλ ηηκψλ ησλ δχν ειέγρσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηνλ ππεξερνγξάθν.  

Πίνακαρ 1. ςνοπηική πεπιγπαθή πειπαμαηικήρ πεπιόδος και αποηελεζμάηυν 

 

Ζμεπομηνίερ  Ζμέπερ ελέγσος Σιμέρ ελέγσος ςνολικά 

γεννηθένηα 

ΜΟ 

(ηππηθή 

απφθιηζε) 

n 

Ζκέξ. Ορεηψλ 

 

26/9/2014 

Έσο  

9/6/2016 

Ζκέξ. 

Σνθεηψλ  

18/1/2015 

Έσο 

30/9/2016 

1
νο

 

έιεγρνο 

2
νο

 

έιεγρνο 

Σηκή 1 

ΜΟ 

(ηππηθή 

απφθιηζε) 

n 

Σηκή 2 

ΜΟ 

(ηππηθή 

απφθιηζε.) 

n 
16-53 28-68 

Υνηξνκεηέξεο πνπ ειέγρζεθαλ 

θαη γέλλεζαλ  

n=1010 

  
8,36 

(1,58) 

n=1010 

8,83 

(1,09) 

n=1010 

12,22 

(3,19) 

n=1010 

Υνηξνκεηέξεο πνπ επέζηξεςαλ 

n=166 

  4,03 

(1,99 ) 

n=16 

4,67 

(2,99) 

n=3 

 

Υνηξνκεηέξεο πνπ απέβαιαλ 

n=38 

  7,20 

(3,10) 

n=38 

6,17 

(4,09) 

n=37 

 

Πνζνζηφ γνληκφηεηαο: 86,18% 

Πνζνζηφ ηνθεηψλ: 83,20% 

 

ηνλ Πίλαθα 1 γίλεηαη πξνθαλέο φηη νη ηηκέο ηνπ ειέγρνπ ππήξμαλ πςειφηεξεο ζηηο 

ρνηξνκεηέξεο πνπ γέλλεζαλ. Υνηξνκεηέξεο πνπ απέβαιαλ έδσζαλ ρακειφηεξα 

απνηειέζκαηα ελψ φζεο ρνηξνκεηέξεο επέζηξεςαλ ζε νίζηξν αιιά είραλ ειεγρζεί, 

έδσζαλ ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο.  
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ην Γξάθεκα 1 παξνπζηάδνληαη φιεο νη παξαηεξήζεηο ηεο ηηκήο ηνπ 1
νπ

 ειέγρνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ εκέξα πνπ απηφο πξαγκαηνπνηήζεθε.  

 

 
 

 

ην Γξάθεκα 1 ε δηαζπνξά ησλ ηηκψλ ειέγρνπ αλάινγα κε ηελ εκέξα ηνπ ειέγρνπ 

είλαη κεγαιχηεξε κέρξη ηελ 23ε εκέξα θαη πεξηνξίδεηαη ζηηο εκέξεο 25-35. ηνπο 

ειέγρνπο  πνπ έγηλαλ πέξαλ ησλ 35 εκεξψλ νη ηηκέο παξέκεηλαλ ζηαζεξά πςειέο 
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ην Γξάθεκα 2 παξνπζηάδνληαη φιεο νη παξαηεξήζεηο ηεο ηηκήο ηνπ 2
νπ

 ειέγρνπ ζε 

ζρέζε κε ηελ εκέξα πνπ απηφο πξαγκαηνπνηήζεθε.  

 
 

ην Γξάθεκα 2 θαίλεηαη φηη ππάξρεη πνιχ κηθξή δηαζπνξά ζηηο ηηκέο κηθξφηεξεο ηνπ 

6, ελψ ππάξρεη πνιχ ζεκαληηθή ζπγθέληξσζε ζηηο ηηκέο 8-10.  

ηνλ Πίλαθα 2 πεξηγξάθνληαη νη ηηκέο ησλ δχν ειέγρσλ θαηφπηλ νκαδνπνίεζεο ησλ 

εκεξψλ ηνπ πξψηνπ ειέγρνπ αλά 5. Οη ηηκέο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη νη ΜΟ ησλ 

ηηκψλ ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ρξνληθά ζε θάζε πελζήκεξν. Σα πελζήκεξα 

νξίδνληαη απφ ηελ πξψηε εκέξα πνπ έγηλε πξψηνο έιεγρνο γηα φιν ην εξεπλεηηθφ 

δηάζηεκα.  

Πίνακαρ 2. Σιμέρ 1
ος

 και 2
ος

 ελέγσος ανάλογα με ηιρ ημέπερ ηος 1
ος

 ελέγσος καηόπιν 

ομαδοποίηζήρ ηοςρ ανά 5 

 

5κεξν 

ειέγρνπ 

ΜΟ 1
νπ

 

ειέγρνπ 

Διάρηζην – 

Μέγηζην (1
νπ

 

ειέγρνπ) 

Αξηζκφο 

παξαηεξήζεσλ 

ΜΟ 2
νπ

 ειέγρνπ (εκ.) 

16-20 8,34 4-10 22 8,52 (33-40) 

21-25 7,17 1-10 300 8,60 (28-61) 

26-30 8,96 4-10 275 8,70 (34-66) 

31-35 9,13 5-10 187 8,97 (38-68) 

36-40 8,89 6-10 158 9,17 (43-65) 

41-45 8,10 4-10 54 9,00 (48-64) 

46-53* 9,38 9-10 8 9,69 (65-66) 

*Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα επεθηάζεθε ζε νθηψ εκέξεο ιφγσ κηθξνχ αξηζκνχ παξαηεξήζεσλ 
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ηνλ Πίλαθα 2  παξαηεξνχκε φηη νη πςειέο ηηκέο ηνπ 1
νπ

 ειέγρνπ ζηαζεξνπνηνχληαη 

απφ ηελ 26
ε
 εκέξα θαη κεηά. Δπίζεο, αλ θαη ππάξρνπλ παξαηεξήζεηο πνιχ πξψηκσλ 

ειέγρσλ ζην πξψην πελζήκεξν (16-20) κε πςειφ ΜΟ, ζην δεχηεξν πελζήκεξν πνπ νη 

παξαηεξήζεηο έρνπλ δσνηερληθή ζεκαζία αλαδεηθλχεηαη φηη ν ιεπηνκεξήο έιεγρνο  

κε ηνλ ππεξερνγξάθν έδσζε ηηο κηθξφηεξεο ηηκέο. Οη ηηκέο ηνπ 2
νπ

 ειέγρνπ 

εκθαλίδνληαη ζπλερψο πςειέο γηα φιεο ηηο νκάδεο ησλ εκεξψλ ηνπ 1
νπ

 ειέγρνπ. Ζ 

ζπζρέηηζε κεηαμχ εκέξαο 1
νπ

 ειέγρνπ θαη ηηκήο 1
νπ

 ειέγρνπ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζε επίπεδν Ρ<0.001.  

 

ην Γξάθεκα 3 γίλεηαη παξαζηαηηθή απεηθφληζε ησλ ΜΟ ησλ ηηκψλ ησλ ειέγρσλ αλά 

πελζήκεξν ησλ εκεξψλ ηνπ 1
νπ

 ειέγρνπ.  

 

 
 

Απφ ην Γξάθεκα 3 ζπκπεξαίλεηαη φηη νη ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπ 1
νπ

 ειέγρνπ 

παξαηεξνχληαη γηα ηα 5κεξα 21-25 θαη 41-45. 
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ηνλ Πίλαθα 3 πεξηγξάθνληαη νη ηηκέο ησλ δχν ειέγρσλ θαηφπηλ νκαδνπνίεζεο ησλ 

εκεξψλ ηνπ δεχηεξνπ ειέγρνπ αλά 5κεξα. Οη ηηκέο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη νη ΜΟ 

ησλ ηηκψλ ησλ παξαηεξήζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ρξνληθά ζε θάζε πελζήκεξν. Σα 

πελζήκεξα νξίδνληαη απφ ηελ πξψηε εκέξα πνπ έγηλε δεχηεξνο έιεγρνο γηα φιν ην 

πεηξακαηηθφ δηάζηεκα.  

 

Πίνακαρ 3. Σιμέρ 1
ος

 και 2
ος

 ελέγσος ανάλογα με ηιρ ημέπερ ηος 2
ος

 ελέγσος καηόπιν 

ομαδοποίηζήρ ηοςρ ανά 5 

 

5κεξν ειέγρνπ ΜΟ 1
νπ

 

ειέγρνπ (εκ.) 

ΜΟ 2
νπ

 

ειέγρνπ 

Διάρηζην – 

Μέγηζην (2
νπ

 

ειέγρνπ) 

Αξηζκφο 

παξαηεξήζεσλ 

28-32 5,95 (21-24) 9,24 1-10 33 

33-37 7,42 (16-30) 8,69 2-10 110 

38-42 8,35 (18-34) 8,31 4-10 172 

43-47 8,60 (21-37) 8,45 2-10 278 

48-52 8,57 (22-45) 9,15 5-10 178 

53-57 8,79 (21-44) 9,46 7-10 123 

58-62 8,73 (23-43) 9,29 6-10 85 

63-68* 9,19 (30-53) 9,60 8-10 31 

*Σν ηειεπηαίν δηάζηεκα επεθηάζεθε ζε έμη εκέξεο ιφγσ κηθξνχ αξηζκνχ παξαηεξήζεσλ  

 

ηνλ Πίλαθα 3 γίλεηαη εκθαλέο φηη νη ηηκέο ηνπ 2
νπ

 ειέγρνπ παξακέλνπλ πςειέο γηα 

φιεο ηηο νκάδεο εκεξψλ, ελψ απφ ηελ 48
ε
 εκέξα θαη κεηά νη ηηκέο παξακέλνπλ ζε 

πνιχ πςειά επίπεδα. Φαίλεηαη αθφκε φηη, ζε ζπκθσλία κε ηνλ Πίλαθα 2, νη 

αληίζηνηρεο παξαηεξήζεηο ηνπ 1
νπ

 ειέγρνπ γηα ηα δχν πξψηα πελζήκεξα έδσζαλ ηηο 

ρακειφηεξεο ηηκέο.  Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ εκέξαο 2
νπ

 ειέγρνπ θαη ηηκήο 2
νπ

 ειέγρνπ 

είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε επίπεδν Ρ<0.001.  
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ην Γξάθεκα 4 γίλεηαη παξαζηαηηθή απεηθφληζε ησλ ΜΟ ησλ ηηκψλ ησλ ειέγρσλ αλά 

πελζήκεξν ησλ εκεξψλ ηνπ 2
νπ

 ειέγρνπ.  

 

 
 

ην Γξάθεκα 4 γίλεηαη εκθαλέο φηη ππάξρεη κηα θάκςε ζηηο ηηκέο ηνπ 2
νπ

 ειέγρνπ γηα 

ηηο εκέξεο 33 έσο 47, ρσξίο φκσο νη ηηκέο λα κεηψλνληαη ζεκαληηθά. Όζνλ αθνξά ην 

ΜΟ ησλ ηηκψλ ηνπ 1
νπ

 ειέγρνπ, θαηά ην πξψην πελζήκεξν ηνπ 2
νπ

 ειέγρνπ 

παξαηεξείηαη εμαηξεηηθά ρακειή ηηκή θαζψο απηή ζπκπίπηεη ρξνληθά (Πίλαθαο 3) κε 

ηελ θάκςε πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Γξάθεκα 3.  

ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο θάζε ειέγρνπ μερσξηζηά νκαδνπνηεκέλεο κε 

ηξφπν ψζηε ζε θάζε θαηεγνξία λα εκπίπηεη ηθαλφο αξηζκφο παξαηεξήζεσλ.  
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ηνλ Πίλαθα 4 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ηνπ 1
νπ

 ειέγρνπ γηα ηηο 

θαηεγνξίεο ηηκψλ πνπ επηιέρζεθαλ  καδί κε ηηο ηηκέο ηνπ ΜΟ ηνπ 2
νπ

 ειέγρνπ πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ.  

 
Πίνακαρ 4. ΜΟ ημεπών 1

ος
 ελέγσος ομαδοποιημένοι ανάλογα με ηην ηιμή ηος 1

ος
 ελέγσος   

Σηκέο 1
νπ

 ειέγρνπ ΜΟ εκεξψλ 1
νπ

 ειέγρνπ 

(ειαρ.-κεγ.) 

ΜΟ 2
νπ

 ειέγρνπ Αξηζκφο 

παξαηεξήζεσλ 

1-5,5 24 (18-42) 
7,98 

67 

6-6,5 26 (22-42) 8,39 52 

7-7,5 28 (16-44) 8,70 111 

8-8,5 30 (16-44) 8,85 213 

9-9,5 31 (16-47) 8,91 332 

10 31 (22-53) 9,11 229 

ηνλ Πίλαθα 4 παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη δηαζπνξά ζηηο εκέξεο ηνπ ειέγρνπ γηα φιεο 

ηηο ηηκέο ειέγρνπ. Όηαλ ε εγθπκνζχλε πηζηνπνηείηαη επαξθψο (ηηκέο >6) νη εκέξεο 

ειέγρνπ θαηά ΜΟ εκπίπηνπλ ζην δηάζηεκα 25-35. Δπίζεο, παξαηεξείηαη κηα αχμνπζα 

ηάζε ησλ αληίζηνηρσλ ΜΟ ησλ ηηκψλ ηνπ 2
νπ

 ειέγρνπ.  

 

ην Γξάθεκα 5 απεηθνλίδεηαη ε πνξεία ησλ ΜΟ ησλ εκεξψλ γηα θάζε θαηεγνξία 

ηηκψλ 1
νπ

 ειέγρνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε.  

 

 
 

ην Γξάθεκα 5 θαζίζηαηαη εκθαλέο φηη φζν κεγαιψλνπλ νη ηηκέο ηνπ 1
νπ

 ειέγρνπ ν 

ΜΟ ησλ εκεξψλ απμάλεη κε φξην ηηο 31 εκέξεο.  
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ηνλ Πίλαθα 5 παξαηίζεληαη ηα πεξηγξαθηθά ζηαηηζηηθά ηνπ 2
νπ

 ειέγρνπ γηα ηηο 

θαηεγνξίεο ηηκψλ πνπ επηιέρζεθαλ  καδί κε ηηο ηηκέο ηνπ ΜΟ ηνπ 1
νπ

 ειέγρνπ πνπ 

αληηζηνηρνχζαλ.  

 
Πίνακαρ 5. ΜΟ ημεπών 2

ος
 ελέγσος ομαδοποιημένοι ανάλογα με ηην ηιμή 

ηος 2
ος

 ελέγσος    

Σηκέο 2
νπ

 

ειέγρνπ 

ΜΟ εκεξψλ 2
νπ

 

ειέγρνπ 

(ειαρ.-κεγ.) 

ΜΟ 1
νπ

 

ειέγρνπ 

Αξηζκφο 

παξαηεξήζεσλ 

1-5,5 40 (36-52) 6,38 12 

6-6,5 43 (34-59) 7,09 22 

7-7,5 43 (30-59) 7,78 74 

8-8,5 45 (29-65) 8,25 251 

9-9,5 47 (28-68) 8,48 379 

10 50 (29-68) 8,76 272 

 

Απφ ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθα 5 βιέπνπκε φηη νη ρακειέο ηηκέο 

ζην 2
ν
 έιεγρν αληηζηνηρνχλ ζε πνιχ κηθξφ αξηζκφ παξαηεξήζεσλ ελψ ν ΜΟ ησλ 

εκεξψλ γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηηκψλ παξακέλεη ζρεηηθά πςειφο. Ζ πνξεία ησλ ΜΟ 

ησλ ηηκψλ ηνπ 1
νπ

 ειέγρνπ θαίλεηαη φηη αθνινπζεί ηηο ηηκέο ηνπ 2
νπ

 ειέγρνπ φπσο 

απηέο θαηεγνξηνπνηήζεθαλ.  

Ζ ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ ηηκψλ ησλ δχν ειέγρσλ είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζε 

επίπεδν Ρ<0.001.  
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ην Γξάθεκα 6 απεηθνλίδεηαη ε πνξεία ησλ ΜΟ ησλ εκεξψλ γηα θάζε θαηεγνξία 

ηηκψλ 2
νπ

 ειέγρνπ πνπ δεκηνπξγήζεθε.  

 

 
 

 

Απφ ην Γξάθεκα 6 ζπκπεξαίλεηαη, φπσο θαη ζηνλ 1
ν
  έιεγρν, φηη φζν απμάλνπλ νη 

ηηκέο ηνπ ειέγρνπ απμάλεη θαη ν ΜΟ ησλ εκεξψλ. 

 ηνλ πίλαθα 6 δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ησλ ηηκψλ ησλ δπν ειέγρσλ ζηα ζπλνιηθά 

γελλεζέληα θαζψο θαη ε επίδξαζε ηεο εκέξαο ηνπ θάζε ειέγρνπ κε αλάιπζε 

πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο . 

Πίνακαρ 6. Δπίδξαζε ησλ ηηκψλ ησλ δπν ειέγρσλ ζηα ζπλνιηθά 

γελλεζέληα κε ηελ επίδξαζε ηεο εκέξαο ηνπ ειέγρνπ 

  Ρ< 

Corrected Model R
2  

=0,108 ,000 

Intercept  ,000 

1νοΔΛΔΓΥΟ * ΖΜΔΡΑ1  ,000 

2νοΔΛΔΓΥΟ * ΖΜΔΡΑ2  ,000 

Κξηηήξην AIC  4717,65  

(Κξηηήξην AIC ρσξίο ηελ επίδξαζε ηεο 

εκέξαο ειέγρνπ)  5216,016  
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 6 ππάξρεη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ ηηκψλ ηνπ 

ειέγρνπ ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ γελλεζέλησλ (P<0.01) αλ θαη ε εκέξα ειέγρνπ δελ 

επεξεάδεη ζεκαληηθά, σο παξάγνληαο ζπλδηαθχκαλζεο, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 

γελλεζέλησλ ηνπ ηνθεηνχ 

ηνλ πίλαθα 7 δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ησλ ηηκψλ ησλ δπν ειέγρσλ ζηα ζπλνιηθά 

γελλεζέληα, ε επίδξαζε ηεο εκέξαο ηνπ θάζε ειέγρνπ θαη ηεο ρνηξνκεηέξαο. Έγηλε 

αλάιπζε πνιιαπιήο παιηλδξφκεζεο γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο πξνηχπνπ πξφβιεςεο 

ηνπ κεγέζνπο ηνθεηνκάδαο απφ ηα απνηειέζκαηα ειέγρνπ. 

 

Πίνακαρ 7. Δπίδξαζε ησλ ηηκψλ ησλ δπν ειέγρσλ ζηα ζπλνιηθά 

γελλεζέληα κε ηελ επίδξαζε ηεο εκέξαο ηνπ ειέγρνπ 

  Ρ< 

Corrected Model R
2  

=0,595 ,000 

Intercept  ,000 

1νοΔΛΔΓΥΟ * ΖΜΔΡΑ1  ,011 

2νοΔΛΔΓΥΟ * ΖΜΔΡΑ2  ,019 

   

Αξ. Υνηξνκεηέξαο   ,000 

   

 

ηνλ Πίλαθα 7 θαίλεηαη φηη ε ζπζρέηηζε ησλ δχν ειέγρσλ κε ηα ζπλνιηθά γελλεζέληα 

βειηηψλεηαη αηζζεηά (R
2
 =0,595) φηαλ ζην πξφηππν αλάιπζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ε επίδξαζε ηεο ρνηξνκεηέξαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε κεηψλνληαη αηζζεηά νη 

επηδξάζεηο ησλ ηηκψλ ησλ ειέγρσλ κε ζπζθεπή ππεξερνγξαθίαο αιιά παξακέλνπλ 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (Ρ=0,011 θαη Ρ=0,019 αληίζηνηρα). 

 

Σν πξνηεηλφκελν κνληέιν πξφβιεςεο δηακνξθψλεηαη σο εμήο :  

Τ = 14,052- 0,075x X1 – 0,022x X2   

 
Τ: πλνιηθά γελλεζέληα,  

Υ1 : Σηκή 1
νπ

 ειέγρνπ*Ζκέξα 1
νπ

 ειέγρνπ,  

Υ2 : Σηκή 2
νπ

 ειέγρνπ*Ζκέξα 2
νπ

 ειέγρνπ 

 



ΔΤΣΑΘΗΑ ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ: ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ  

 

45 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8.  

ΥΟΛΗΑΜΟ 

Ζ παξνχζα κειέηε βαζίζζεθε ζηελ ππεξερνγξαθηθή απεηθφληζε εγθχσλ 

ρνηξνκεηέξσλ φπνπ φκσο ν έιεγρνο δελ αθνξνχζε κφλν ζηελ απιή δηάγλσζε ηεο 

εγθπκνζχλεο, πνπ απνηειεί ηε ζπλήζε ρξήζε ηεο ππεξερνγξαθίαο. Έγηλε ιεπηνκεξήο 

αμηνιφγεζε ηεο εηθφλαο θαη ππνθεηκεληθή βαζκνλφκεζή ηεο κε βάζε ην πιήζνο ησλ 

θπζηηδίσλ (ακληαθψλ ζάθσλ) θαη ην βαζκφ πιήξσζεο ηεο εκθαληδφκελεο εηθφλαο. 

ηφρνο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο αθξίβεηαο θαη επαλαιεπηηθφηεηαο ηεο κεζφδνπ θαζψο 

θαη ε δπλαηφηεηα ζπζρέηηζεο ησλ ηηκψλ ειέγρνπ κε ηα ζπλνιηθά γελλεζέληα ρνηξίδηα 

ζηνπο ηνθεηνχο πνπ αθνινχζεζαλ.  

Σα αλαπαξαγσγηθά ζηνηρεία ηεο εθηξνθήο φπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε παξνχζα 

κειέηε θαη θαηαγξάθεθαλ γηα ην πεηξακαηηθφ δηάζηεκα απφ 26-9-2014 έσο 30-9-

2016, ήηαλ 86,18% γνληκφηεηα, 83,20% πνζνζηφ ηνθεηψλ, 12,22 ν κέζνο φξνο ηνπ 

κεγέζνπο ηεο ηνθεηννκάδαο. Σα ζηνηρεία απηά ραξαθηεξίδνπλ ηελ εθηξνθή ζαλ κία 

ηππηθή εκπνξηθή εθκεηάιιεπζε. χκθσλα κε  κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ησλ 

Stalder et.al. (2004), φζνλ αθνξά ζηε γνληκφηεηα,  νη επηζηξνθέο ζε εκπνξηθέο 

εθηξνθέο θπκαίλνληαη ζε πνζνζηφ 8,5% έσο 16,9%. Σν πνζνζηφ ηνθεηψλ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 73% θαη 86% (Gill , 2007)  ελψ ζε ειιεληθέο εθηξνθέο ην πνζνζηφ απηφ 

αγγίδεη ην 89% (Alexopoulos et.al., 2005). ηε Γαλία ην 2011 ην κέγηζην κέγεζνο ηεο 

ηνθεηννκάδαο, θαηαγξάθζεθε ζηα 16,6 ζπλνιηθά γελλεζέληα ρνηξίδηα, ελψ ζε ρψξεο 

φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην δελ μεπεξλάεη ηα 12 (Rutherford et.al. ,2013).  Ζ 

βαζκνλφκεζε ηεο ππεξερνγξαθηθήο εηθφλαο ησλ ρνηξνκεηέξσλ έδεημε φηη νη ηηκέο 

ηνπ ειέγρνπ ππήξμαλ πςειφηεξεο ζηηο ρνηξνκεηέξεο πνπ γέλλεζαλ, ζηηο 

ρνηξνκεηέξεο πνπ απέβαιαλ έδσζαλ ρακειφηεξα απνηειέζκαηα ελψ φζεο 

ρνηξνκεηέξεο επέζηξεςαλ ζε νίζηξν αιιά είραλ ειεγρζεί, έδσζαλ ηηο κηθξφηεξεο 

ηηκέο. Απηφ νθείιεηαη πηζαλψο ζηε δηαθνξά ηεο ζπγθέληξσζεο πγξνχ κέζα ζηε 

κήηξα κεηαμχ εγθχσλ θαη κε εγθχσλ ρνηξνκεηέξσλ θαη ε νπνία απνηππψλεηαη θαη 

ζηηο ηηκέο ησλ ππεξερνγξαθηθψλ ειέγρσλ (Flowers and Knox, 2010). 

Όηαλ νη ηηκέο ησλ δχν ειέγρσλ κειεηήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηελ εκέξα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ν θάζε έιεγρνο βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ηεο 

εκέξαο ζηελ ηηκή ηνπ ειέγρνπ. Αξρηθά έγηλε νκαδνπνίεζε ησλ εκεξψλ ηνπ πξψηνπ 

ειέγρνπ αλά 5λζήκεξν θαη παξαηεξήζεθε φηη ε ηηκή ηνπ ειέγρνπ ζηαζεξνπνηήζεθε 

ζε πςειά επίπεδα απφ ηελ 26
ε
 εκέξα θαη κεηά. Δπίζεο, θαηαγξάθεθε ρακειή ηηκή 
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γηα ην πελζήκεξν 21-25 εκέξεο (7,17) ελψ ε ρακειφηεξε ηηκή ειέγρνπ πνπ 

θαηαγξάθεθε (5,95) αθνξνχζε ζε 33 παξαηεξήζεηο θαη πξαγκαηνπνηήζεθε κεηαμχ 

21-24 εκεξψλ (Πίλαθαο 3). Γηα ην πξψην πελζήκεξν (16-20) ν ΜΟ  ησλ ηηκψλ 

ειέγρνπ ήηαλ 8,34. Σα απνηειέζκαηα απηά ζπλάδνπλ πιήξσο κε αλαθνξέο ζηελ 

ππεξερνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο θπνθνξίαο ζε ρνηξνκεηέξεο, νη νπνίεο θαηαγξάθνπλ 

φηη απφ ηελ 16
ε
  εκέξα κεηά ηε γνληκνπνίεζε, ε εγθπκνζχλε κπνξεί εχθνια λα 

δηαπηζησζεί βάζεη ηεο ζπζζψξεπζεο πγξνχ ζηε κήηξα (Knox and Althouse, 1999). 

Δπηπιένλ, θαη ζχκθσλα κε ηνπο Martinat–Botte et.al. (1987) ε αθξίβεηα ηεο 

δηάγλσζεο ηεο θπνθνξίαο κεηψλεηαη φηαλ ν ππεξερνγξαθηθφο έιεγρνο γίλεηαη ζηηο 18-

25 εκέξεο ηδηαίηεξα φηαλ απηφο πξαγκαηνπνηείηαη απφ κε έκπεηξνπο ρεηξηζηέο θαζψο 

ην πεξηερφκελν ζηε κήηξα πεξηνξίδεηαη ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ησλ εκβξχσλ (Lepercq 

et.al., 1987). Ωζηφζν νη Szensci et.al. (1992) ζεκεηψλνπλ πσο κεηαμχ ησλ εκεξψλ 23-

30 ηνπ ειέγρνπ ε δηάγλσζε ηεο θπνθνξίαο γίλεηαη κε κεγάιε αθξίβεηα θαη κε απηφ 

ζπκθσλνχλ νη ζπλερψο πςειέο ηηκέο ηνπ 1
νπ

 θαη 2
νπ

 ειέγρνπ απφ ηελ 25
ε
 εκέξα θαη 

κεηά (Πίλαθαο 2). Όηαλ ε νκαδνπνίεζε έγηλε ζχκθσλα κε ηα πελζήκεξα ηνπ 2
νπ

 

ειέγρνπ νη ηηκέο ηνπ ειέγρνπ παξέκεηλαλ ζηαζεξά πςειέο γηα φιεο ηηο νκάδεο εκεξψλ 

απφ 28 έσο 68. ε αληίζηνηρα ζπκπεξάζκαηα θαηέιεμαλ νη Williams et al., (2008) 

κειεηψληαο ηελ επαηζζεζία θαη αθξίβεηα ηεο δηάγλσζεο ηεο θπνθνξίαο κε 

ππεξερνγξαθηθφ έιεγρν, νη νπνίνη θαηέιεμαλ φηη απφ ηελ 28
ε
 έσο ηελ 63

ε
 εκέξα, ν 

έιεγρνο κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη κε αθξίβεηα. Οη ίδηνη εξεπλεηέο κειέηεζαλ θαη 

ηελ εθαξκνγή δχν ειέγρσλ ζηηο 17-24 εκέξεο θαη ζηηο  38-45 εκέξεο, δηαπηζηψλνληαο 

φηη ν δηπιφο έιεγρνο ππήξμε πην αμηφπηζηνο.   

Όηαλ ε νκαδνπνίεζε έγηλε κε βάζε ηηο ηηκέο ειέγρνπ ν ΜΟ ησλ εκεξψλ ειέγρνπ γηα 

ηηο πςειφηεξεο ηηκέο θπκάλζεθε ζε ζηελά φξηα (30-31 εκέξεο). Σα αληίζηνηρα φξηα 

γηα ηηο ηηκέο ηνπ 2
νπ

 ειέγρνπ ήηαλ 40-50 εκέξεο απφ ηε γνληκνπνίεζε. ηελ 

ππεξερνγξαθηθή απεηθφληζε ηεο κήηξαο εγθχνπ ρνηξνκεηέξαο ε δηάκεηξνο ησλ 

θπζηηδίσλ απμάλεηαη κέρξη ηελ 30
ε
  εκέξα, κεηψλεηαη κέρξη ηελ 39

ε
 εκέξα θαη 

αθνινχζσο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη. Σα κεγαιχηεξα θπζηίδηα θαη ν ιηγφηεξνο ρξφλνο 

γηα ηνλ έιεγρν απαληψληαη ηελ 30
ε
 εκέξα (Miller et.al., 2003). Ζ ηαχηηζε ησλ 

αλσηέξσ απνηειεζκάησλ επηβεβαηψλεη ηελ αμηνπηζηία ησλ θξηηεξίσλ βάζεη ησλ 

νπνίσλ έγηλε ε βαζκνλφκεζε ηεο ππεξερνγξαθηθήο απεηθφληζεο ζηελ παξνχζα 

κειέηε. 

Απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ππάξρεη 

ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ ηηκψλ ηνπ ειέγρνπ ζηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ 
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γελλεζέλησλ ρνηξηδίσλ (P<0.01). Ζ εκέξα ειέγρνπ δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά, σο 

παξάγνληαο ζπλδηαθχκαλζεο, ην ζπλνιηθφ αξηζκφ γελλεζέλησλ ηνπ ηνθεηνχ. 

Δληνχηνηο, ην πξφηππν πνπ πεξηιακβάλεη ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ ηηκψλ ηνπ ειέγρνπ 

κε ηελ ζπλδηαθχκαλζε ηνπ δηαζηήκαηνο ησλ εκεξψλ ηνπ ειέγρνπ, σο ζηαζεξνχο 

παξάγνληεο ηεο αλάιπζεο, παξνπζηάδεη θαιχηεξε πξνζαξκνγή (ρακειφηεξν θξηηήξην 

AIC (Akaike's Information Criterion). Παξφια απηά ε ζπζρέηηζε ησλ ηηκψλ ηνπ 

ειέγρνπ, ζην ζπλνιηθφ αξηζκφ γελλεζέλησλ, αλ θαη βειηηψλεηαη θαη είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή (P<0.01), παξακέλεη αξθεηά ρακειή (R
2
 = 0,108). Ζ ζπζρέηηζε απηή 

βειηηψλεηαη αηζζεηά (R
2
 = 0,595) φηαλ ζην πξφηππν αλάιπζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη 

θαη ε επίδξαζε ηεο ρνηξνκεηέξαο, φπνπ πεξηθιείνληαη φινη νη παξάγνληεο πνπ ηελ 

αθνξνχλ θαη κπνξεί λα επεξεάδνπλ ηελ ηνθεηννκάδα. ε απηή ηελ πεξίπησζε 

κεηψλνληαη αηζζεηά νη επηδξάζεηο ησλ ηηκψλ ησλ ειέγρσλ κε ζπζθεπή 

ππεξερνγξαθίαο αιιά παξακέλνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο (Ρ<0,011 θαη Ρ<0,019 

αληίζηνηρα). Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη πνιιέο κεηξήζεηο απνηεινχλ κεηξήζεηο 

ηεο ίδηαο ρνηξνκεηέξαο απφ δηαθνξεηηθέο θπνθνξίεο -ηνθεηνχο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

δσήο ηεο. Πξάγκαηη, φπσο επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε βηβιηνγξαθία, πνιινί 

παξάγνληεο κπνξεί λα επεξεάδνπλ ην κέγεζνο ηεο ηνθεηννκάδαο θάζε ρνηξνκεηέξαο. 

Οη παξάγνληεο απηνί είλαη γελεηηθνί, ε δηαρείξηζε ηεο σο λεαξή ρνηξνκεηέξα, ε 

δηαηξνθή ηεο,  ε δηάξθεηα ηεο πξνεγνχκελεο γαινπρίαο, ν αξηζκφο ηνπ ηνθεηνχ, 

αζζέλεηεο, θαηαπνλήζεηο αιιά θαη ε γνληκφηεηα ηνπ θάπξνπ θαη ηνπ ζπέξκαηνο 

(Lawlor and Lynch, 2007, Wolf, 2010). Οη Koketsu and Dial, (1997) βξήθαλ φηη νη 

ηνθεηνί κεηαμχ 2
νπ

  θαη 5
νπ

 νδήγεζαλ ζε κεγαιχηεξε ηνθεηννκάδα ζηνλ επφκελν 

ηνθεηφ ζε ζρέζε κε ηνπο ηνθεηνχο 1 θαη >7. Οη  King θαη ζπλεξγάηεο, (1998) 

δηαπίζησζαλ πσο ζε κνλάδεο πνπ νη ρνηξνκεηέξεο απνκαθξχλνληαλ λσξίο απφ ηελ 

αλαπαξαγσγή, νη απνγαιαθηηζκέλνη ρνίξνη αλά ρνηξνκεηέξα είλαη πεξηζζφηεξνη. 

Έξεπλα πνπ έγηλε γηα ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηνθεηννκάδα ζην δεχηεξν 

ηνθεηφ ηεο ρνηξνκεηέξαο, έδεημαλ φηη απηή κπνξεί λα επεξεάδεηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο φπσο ε ειηθία ηεο λεαξήο ρνηξνκεηέξαο ζηελ πξψηε γνληκνπνίεζε, ην 

κεζνδηάζηεκα απνγαιαθηηζκνχ - νρείαο,  ην πιήζνο ησλ νρεηψλ αλά γνληκνπνίεζε, ν 

κήλαο ηεο γνληκνπνίεζεο θαη θπζηθά ην κέγεζνο ηεο πξψηεο ηνθεηννκάδαο. 

Πάξαπηα, δελ ππήξραλ δηαθνξέο ζην κέγεζνο ηεο ηνθεηννκάδαο κεηαμχ θπιψλ (Clark 

et al., 1985). ε λεψηεξεο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζε κεγάιν αξηζκφ εθηξνθψλ θαη 

ρνηξνκεηέξσλ, αλάινγνη παξάγνληεο ήηαλ ε επίδξαζε ηεο κνλάδαο, ην εκεξνινγηαθφ 

έηνο θαη ε επνρή ηνθεηνχ, ην κέγεζνο ηεο ηνθεηννκάδαο ζηνλ πξψην ηνθεηφ, ε 
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δηάξθεηα γαινπρίαο θαη ην κεζνδηάζηεκα απνγαιαθηηζκνχ- νρείαο (Segura Correa et 

al., 2013). Γηα ην ιφγν απηφ, ην πξφηππν πξφβιεςεο  πνπ επηηπγράλεηαη απφ ηελ 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη ρακειήο αθξίβεηαο. Ωζηφζν, 

πνιινί εξεπλεηέο έρνπλ απνθαλζεί φηη ππάξρεη ζεκαληηθή πξννπηηθή ζηελ 

πξνγλσζηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ππεξερνγξαθηθνχ ειέγρνπ γηα ην κέγεζνο ηεο 

ηνθεννκάδαο. Οη Lepercq θαη ζπλεξγάηεο (1987) δηεξεχλεζαλ ηε δπλαηφηεηα 

πξφβιεςεο ηνπ αξηζκνχ ησλ γελλεζέλησλ ρνηξηδίσλ κεηξψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 

θπζηηδίσλ πνπ εκθαλίδνληαλ. Ζ ζπζρέηηζε πνπ βξήθαλ, αλ θαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή, ήηαλ ρακειή. ε αλάινγν ζπκπέξαζκα θαηέιεμαλ νη Gaustad-Aas θαη 

ζπλεξγάηεο (2002) φηαλ πξνζπάζεζαλ λα ζπζρεηίζνπλ επίπεδα νξκνλψλ κε ην 

αλακελφκελν κέγεζνο ηεο ηνθεηννκάδαο. Δηδηθφηεξα φκσο ε ζπζρέηηζε ηεο πνηφηεηαο 

ηεο ππεξερνγξαθηθήο απεηθφληζεο ηεο εγθπκνζχλεο ρνηξνκεηέξσλ κε ηα ζπλνιηθά 

γελλεζέληα ρνηξίδηα έρεη απνηειέζεη αληηθείκελν κειέηεο πνιιψλ εξεπλεηψλ, νη 

νπνίνη ζπκθσλνχλ φηη αζαθήο θαη αβέβαηε απεηθφληζε ζε εκέξεο φπνπ ν έιεγρνο 

ζεσξείηαη αμηφπηζηνο, ζπλδέεηαη κε ηελ θπνθνξία ηνθεηννκάδαο κηθξνχ κεγέζνπο 

(Taverne et.al., 1985, Maes et.al., 2006, Knox and Flowers, 2006). Ζ πξφβιεςε ηνπ 

κεγέζνπο ηεο ηνθεηννκάδαο απφ ηελ εηθφλα ηνπ ππεξερνγξαθηθνχ ειέγρνπ είλαη 

πάλησο κηα αδηακθηζβήηεηε πξννπηηθή ζηελ εμέιημε θαη εθκεηάιιεπζε ηεο 

ππεξερνγξαθηθήο ηερλνινγίαο. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ππάξρνπλ πνιιέο 

άιιεο πξννπηηθέο εθαξκνγήο ηεο, εθηφο ηεο απιήο δηάγλσζεο θπνθνξίαο (Szenči, 

1992) θαη κε δεδνκέλε ηε κεγάιε δηαγλσζηηθή ηεο αμία, είλαη αλαπφθεπθην πσο ε 

ππεξερνγξαθία ζα εκπιαθεί ζηε ρνηξνηξνθία πέξα απφ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε ηεο 

(Kauffold and Althouse, 2007). 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ  

χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο 

ππεξερνγξαθηθήο απεηθφληζεο εγθχσλ ρνηξνκεηέξσλ, σο ζπληειεζηή πξφβιεςεο ηνπ 

κεγέζνπο ηεο θπνθνξνχκελεο ηνθεηννκάδαο, ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ εμάγνληαη είλαη 

ηα εμήο :  

 Ζ ιεπηνκεξήο αμηνιφγεζε ηεο ππεξερνγξαθηθήο απεηθφληζεο κε βαζκνλφκεζε 

ηεο εηθφλαο, είρε ηε κεγαιχηεξε αμηνπηζηία θαη αθξίβεηα ζην δηάζηεκα 25 έσο 35 

εκεξψλ απφ ηε γνληκνπνίεζε.  

 Απφ ηελ 35
ε
 εκέξα θαη κεηά νη ηηκέο ειέγρνπ ζηαζεξνπνηνχληαη ζε πςειά 

επίπεδα επηβεβαηψλνληαο ηελ θπνθνξία ρσξίο φκσο λα κπνξνχλ λα πξνβιέςνπλ 

κε αθξίβεηα ην κέγεζνο ηεο ηνθεηννκάδαο. Έηζη ν δεχηεξνο έιεγρνο απνδεηθλχεηαη 

ρακειφηεξεο πξνγλσζηηθήο θαη δσνηερληθήο αμίαο γηα ηε δηάγλσζε ηεο 

θπνθνξίαο.    

 Όηαλ ν πξψηνο έιεγρνο γίλεηαη πξηλ απφ ηηο 25 εκέξεο απφ ηε γνληκνπνίεζε νη 

ηηκέο ησλ δχν ειέγρσλ, πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε δηαθνξά πεξίπνπ 15 εκεξψλ, 

παξνπζηάδνπλ ζρεηηθά κεγάιε απφθιηζε.  

 Οη ηηκέο ησλ δχν ειέγρσλ παξνπζηάδνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπλνιηθά γελλεζέλησλ ρνηξηδίσλ. Ο βαζκφο ζπζρέηηζεο φκσο 

απνδείρζεθε ρακειφο θαη βξέζεθε λα επεξεάδεηαη απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ 

επηδξνχλ θπζηνινγηθά ζην κέγεζνο ηεο ηνθεηννκάδαο. Με ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα 

δελ θαηέζηε δπλαηφλ λα δηαρεηξηζζνχλ νη επηδξάζεηο απηέο θαζψο ν ζηφρνο ηεο 

κειέηεο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο κεζφδνπ. Έλα πην ξεαιηζηηθφ πξφηππν πξφβιεςεο 

κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ην νπνίν ζα ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηνπο αλσηέξσ 

παξάγνληεο επίδξαζεο, ζα κπνξνχζε λα πξνζδηνξηζζεί ζε κηα κειινληηθή 

αλάιπζε. 

 Σν πξνηεηλφκελν πξφηππν πξφβιεςεο είλαη έλα γεληθφ πξφηππν ην νπνίν ηζρχεη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη ηηκέο ησλ ειέγρσλ ηνπ ππεξερνγξαθήκαηνο έρνπλ 

δηνξζσζεί σο πξνο ην δηάζηεκα εκεξψλ πνπ κεζνιάβεζαλ απφ ηε γνληκνπνίεζε 

έσο ηνλ έιεγρν. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη νη κεηξήζεηο κε ζπζθεπή 

ππεξερνγξαθίαο λα πξαγκαηνπνηνχληαη ζε ζηαζεξή εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία 

γνληκνπνίεζεο γηα θάζε ρνηξνκεηέξα. Δλαιιαθηηθά ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ 

δηαθνξεηηθά πξφηππα πξφβιεςεο αλάινγα κε ηα δηαζηήκαηα πνπ κεζνιαβνχλ απφ 

ηε γνληκνπνίεζε κέρξη ηελ εκέξα ηνπ θάζε ειέγρνπ.  
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 Ζ αμηνιφγεζε ηεο ππεξερνγξαθηθήο απεηθφληζεο εγθχσλ ρνηξνκεηέξσλ κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί κε ηθαλνπνηεηηθή αμηνπηζηία ζε επίπεδν εθηξνθήο θαη λα 

απνηειέζεη ηε βάζε γηα ηελ εμέιημε ελφο πξφηππνπ πξφβιεςεο ηνπ κεγέζνπο ηεο 

θπνθνξνχκελεο ηνθεηννκάδαο.  

 ηα πιαίζηα ηεο ρνηξνηξνθίαο αθξηβείαο, ζπζθεπέο ππεξήρσλ κπνξνχλ, ζην 

κέιινλ, λα αμηνπνηνχλ ηηο πιεξνθνξίεο απφ ηελ ιεπηνκεξή αμηνιφγεζε ηεο 

ππεξερνγξαθηθήο απεηθφληζεο ησλ θπνθνξηψλ θαη λα ζπλδένληαη ειεθηξνληθά κε 

πξνγξάκκαηα δηαρείξηζεο ρνηξνκεηέξσλ. Θα θαζίζηαηαη έηζη  δπλαηή ε  

απηνκαηνπνηεκέλε ελεκέξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ αξρείσλ ησλ εθηξνθψλ θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεξε  δηαρείξηζε ησλ εγθχσλ ρνηξνκεηέξσλ.  
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