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ΤΝΣΜΗΔΙ ΚΑΙ ΤΜΒΟΛΑ 

 

 

Gr    =  Γξακκάξην 

Ε.Β  = Εσηθφ Βάξνο  

θ.α.  =  θαη άιια 

Kgr  = ρηιηφγξακκα 

θιπ  =  θαη ινηπά 

ml    =  ρηιηνζηφιηηξν 

Μ.O =  Μέζνο Όξνο 

m     =  κέηξν 

Π.ρ  =  παξαδείγκαηα 

.Β  = σκαηηθφ Βάξνο 

Σ.  = Σερληθή πεξκαηέγρπζε 

ν
C   =  Βαζκνί Κειζίνπ  
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 ήκεξα, ε παγθφζκηα παξαγσγή ρνηξηλνχ θξέαηνο αλέξρεηαη ζηνπο 80.010 

ηφλνπο, ελψ ησλ πνπιεξηθψλ 58.450 ηφλνπο, ηνπ βνείνπ 56.450 ηφλνπο θαη ησλ 

αηγνπξνβάησλ 10.000 ηφλνπο. Αμηνζεκείσην φκσο είλαη φηη ην 1/3 πεξίπνπ ηνπ 

παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ, δελ θαηαλαιψλεη ρνηξηλφ θξέαο, γηα ζξεζθεπηηθνχο ιφγνπο. 

Γεγνλφο είλαη φηη o ρνίξνο ζαλ παξαγσγηθή κεραλή, φηαλ ην επηηξέπνπλ νη ζπλζήθεο, 

έρεη λα επηδείμεη εθπιεθηηθέο επηδφζεηο. Μηα ρνηξνκεηέξα, δσληαλνχ βάξνπο 150-200 

θηιά, έρεη ηελ ηθαλφηεηα, κέζσ ησλ παξαγψγσλ ηεο (παρπλφκελα ρνηξίδηα), λα 

εμαζθαιίζεη κηα πνζφηεηα δχν θαη πιένλ ηφλσλ δσληαλνχ βάξνπο, θαηά έηνο, 

πνιιαπιαζηάδνληαο ην βάξνο ηεο πάλσ απφ δέθα θνξέο. αλ εθηξεθφκελν δψν, απφ 

ηνλ ρνίξν παξάγνληαη πξντφληα θαη ππνπξντφληα, φπσο είλαη ην θξέαο θαη ην ιίπνο γηα 

ηε δηαηξνθή ηνπ αλζξψπνπ, ην δέξκα γηα ηελ θαηαζθεπή παπνπηζηψλ, ην αίκα γηα 

πξντφληα αιιαληνπνηίαο, αιβνπκίλε, αηκαηάιεπξν, γνπξνπλφηξηρεο γηα ηελ θαηαζθεπή 

βνπξηζψλ, πηλέισλ θαη ρνξδψλ ζε κνπζηθά φξγαλα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

Α΄ ΜΔΡΟ 

 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Ζ ρνηξνηξνθία είλαη έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο θιάδνπο ηεο θηελνηξνθίαο 

καο, επεηδή παξάγεη άθζνλν θξέαο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζε κηθξφ 

θφζηνο. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ε αλάπηπμε ηεο είλαη αμηφινγε ιφγσ ηεο πξνηίκεζεο 

ηνπ θαηαλαισηή ζην ιεπθφ θξέαο θαη ζην ρακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο ηνπ 

ρνηξηλνχ θξέαηνο ζε ζρέζε κε εθείλν ηνπ βφεηνπ θξέαηνο. 

ηελ Κχπξν ππάξρνπλ 106 ρνηξνζηάζηα πνπ ζηεγάδνπλ ζπλνιηθά 427.000 

ρνίξνπο απφ ηνπο νπνίνπο 47.828 είλαη ρνηξνκεηέξεο. Ο αξηζκφο ησλ ρνηξνζηαζίσλ 

ζηελ επαξρία Λεπθσζίαο είλαη 53, ζηελ επαξρία ηεο Λάξλαθαο 37, ζηελ επαξρία 

Λεκεζνχ 11, ζηελ επαξρία Πάθνπ 2 , ζηελ επαξρία Ακκνρψζηνπ 2 θαη ζηελ Πηηζηιηά 

1. Απφ απηά, πεξίπνπ ην 22% ραξαθηεξίδνληαη ζαλ κηθξέο εθκεηαιιεχζεηο βάζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ρνηξνκεηέξσλ (<100), 65% απφ απηά έρνπλ απφ 400 έσο 1000 

ρνηξνκεηέξεο (ζπλνιηθά πεξίπνπ 33.000 ρνηξνκεηέξεο), ελψ 13% ησλ ρνηξνζηαζίσλ 

έρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ 1.000 ρνηξνκεηέξεο. Ο κέγηζηνο αξηζκφο ρνηξνκεηέξσλ πνπ 

ππάξρεη ζε έλα ρνηξνζηάζην είλαη 1.700. 
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Απφ ηηο 47.828 ρνηξνκεηέξεο νη 29.428  βξίζθνληαη ζηα 53  ρνηξνζηάζηα ηεο 

Λεπθσζίαο, νη 13.400 ζηα 37 ρνηξνζηάζηα ηεο Λάξλαθαο, 3.056 ζηα 11 ρνηξνζηάζηα 

ηεο Λεκεζνχ, 1.240 ζηα 2 ρνηξνζηάζηα ηεο Πάθνπ, 595 ζηα 2  ρνηξνζηάζηα ηεο 

ειεχζεξεο Ακκνρψζηνπ θαη 109 ζην 1 ρνηξνζηάζην ηεο Πηηζηιηάο.  

Σα ηειεπηαία 4 ρξφληα, ζηελ νξγαλσκέλε ρνηξνηξνθία, παξαηεξείηαη κηα ζηαζεξή 

κείσζε απφ ην 2,7% ζην 2,2% ζηα πνζνζηά ησλ θάπξσλ επί ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ 

ησλ ρνηξνκεηέξσλ, ιφγσ ηεο απμαλφκελεο πηνζέηεζεο ηεο ηερληθήο ζπεξκαηέγρπζεο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗ 

 

 Έλαο απφ ηνπο θχξηνπο ηνκείο ζηελ εθηξνθή ηνπ ρνίξνπ, είλαη απηφο ηεο 

αλαπαξαγσγήο. Δίλαη βαζηθφ γηα ηελ αλαπαξαγσγή, λα δηαιέμνπκε πγηή αξζεληθά θαη 

ζειπθά δψα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηα θξηηήξηα ηεο θπιήο ηνπο. Πξέπεη νη θηλήζεηο 

ηνπο λα είλαη δσεξέο, ν βεκαηηζκφο ηνπο ζηαζεξφο θαη ζίγνπξνο, έηζη ψζηε λα 

εμαζθαιίδεη κία ηζνξξνπεκέλε ζηήξημε ηνπ ζψκαηνο θαη θαιή αλάπηπμε ηνπ κπτθνχ 

ζπζηήκαηνο. Σα δψα πνπ έρνπλ θαιή πγεία, εμεξεπλνχλ ζπλερψο ην έδαθνο, ηξψλε κε 

ιαηκαξγία θαη εθδειψλνπλ ηηο δηαζέζεηο ηνπο κε γξπιηζκνχο. Δλ ηνχηνηο, δψα ήζπρα 

αιιά πγηή, δελ είλαη απνξξηπηέα. 

 Ηδηαίηεξε πξνζνρή ρξεηάδεηαη ν θάπξνο, πνπ είλαη έλα ηδηφηξνπν δψν θαη απαηηεί 

πνιιέο θξνληίδεο. Όζνλ αθνξά ηελ ρνηξνκεηέξα, είλαη απαξαίηεην λα γλσξίδνπκε λα 

δηαθξίλνπκε ηα ζπκπηψκαηα ηνπ νίζηξνπ, γηα λα κπνξνχκε λα πεηχρνπκε πςειά 

πνζνζηά ζχιιεςεο.  

 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΟΙΡΟΜΗΣΔΡΑ 

 

 Ο αλαπαξαγσγηθφο πιεζπζκφο ησλ ρνηξνκεηέξσλ ζηηο κεγάιεο ρνηξνηξνθηθέο 

κνλάδεο αλαλεψλεηαη θαηά κέζνλ φξν, ζε πνζνζηφ 40% εηεζίσο. Οη πξσηφηνθεο 

ρνηξνκεηέξεο απνδίδνπλ κηθξφηεξεο ηνθεηννκάδεο. Ζ απφδνζή ηνπο φπσο είλαη 

θπζηθφ επεξεάδεη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ηε κέζε ηηκή απφδνζεο ηεο αγέιεο. Όζν 

κεγαιχηεξε είλαη ε απφδνζή ηνπο θαη κηθξφηεξν ην πνζνζηφ αλαλέσζεο, ηφζν ν 

κέζνο εηήζηνο αξηζκφο ρνηξηδίσλ αλά ηνθεηφ ρνηξνκεηέξαο είλαη κεγαιχηεξνο. 

 Ζ απφδνζε ησλ πξσηφηνθσλ ρνηξνκεηέξσλ θαη ε δηάξθεηα ηεο παξαγσγηθήο ηνπο 

δσήο επεξεάδνληαη απφ ηελ δηαρείξηζε ησλ ζειπθψλ δψσλ, ηα κέηξα δειαδή 

εθηξνθήο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηελ επηινγή κέρξη ηελ πξψηε γνληκνπνίεζε ηνπο. Ζ 

ειηθία πξψηεο νρείαο θαη γνληκνπνίεζεο ησλ λεαξψλ δψσλ αλαλέσζεο ηεο αγέιεο, 

εμαξηάηαη απφ ηελ ειηθία εκθάληζεο ηεο ήβεο, ηεο πξψηεο δειαδή εθδήισζεο 
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νίζηξνπ. Όζν λσξίηεξα εθδεισζεί ν πξψηνο νίζηξνο, ηφζν κηθξφηεξνο ζα είλαη ν κε 

παξαγσγηθφο ρξφλνο κέρξη ηνλ πξψην ηνθεηφ. Ζ είζνδνο φκσο ησλ δψσλ ζε 

αλαπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα, δελ γίλεηαη ζηνλ πξψην νίζηξν αιιά αξγφηεξα, φηαλ 

βξίζθνληαη ζε πιήξε γελλεηήζηα σξηκφηεηα, θαηάιιειε ειηθία, ζσκαηηθφ βάξνο θαη 

άξηζηε ζξεπηηθή θαηάζηαζε. 

 Γηα ηελ παξαγσγή ζειπθψλ δψσλ πνπ λα εγγπψληαη καθξνδσία θαη πςειέο 

απνδφζεηο, απαηηείηαη ε γλψζε ηεο ειηθίαο θαηά ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ε ήβε, θαζψο 

θαη ηνπο παξάγνληεο εθείλνπο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Έηζη ζα θαηαζηεί δπλαηή ε ιήςε 

ησλ ελδεδεηγκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ επίζπεπζε ηεο εηζαγσγήο ζε 

αλαπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα θαη κεγηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο 

ρνηξνηξνθηθήο κνλάδαο. 

 

Γελλεηηθό ζύζηεκα ζειένο 

Σν γελλεηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζειπθνχ δψνπ απνηειείηαη απφ: 

1) Σνπο δχν γελλεηηθνχο αδέλεο δειαδή ηηο σνζήθεο, ζηηο νπνίεο ζρεκαηίδνληαη ηα 

σάξηα θαη παξάγνληαη νη νξκφλεο νηζηξνγφλα, πξνγεζηεξφλε θαη ξειαμίλε. 

2) Σνπο δχν σαγσγνχο ή ζάιπηγγεο. 

3) Σε κήηξα ε νπνία απνηειείηαη απφ ηνλ ηξάρειν, ην ζψκα θαη ηα θέξαηα. 

4) Σα φξγαλα ηεο νρείαο, δειαδή, 

 Σνλ θνιεφ ή θφιπν, 

 Σνλ πξφδξνκν ηνπ θνιενχ, 

 Σν αηδνίν θαη 

 Σελ θιεηηνξίδα 

 

 

 Γελλεηήζηα σξηκόηεηα ηεο ζπόο 

Ζ ζχο είλαη έλα πνιχηνθν θαη πνιχνηζηξν δψν. Ζ γελλεηήζηα σξηκφηεηα 

εκθαλίδεηαη ζηελ ειηθία ησλ 6,5 κελψλ πεξίπνπ (5,5 έσο 8 κήλψλ). Ο 7
νο

 κήλαο ή ηα 

80-100 kgr Ε.Β. κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ θαηά κ.ν. ζαλ ζεκεία έλαξμεο ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο λεαξήο ζπφο. Δθηφο φκσο απφ ηελ ειηθία 

θαη ην βάξνο ππάξρνπλ θαη άιινη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηνλ ρξφλν έλαξμεο ηεο 
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ιεηηνπξγίαο ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο φπσο είλαη ε θπιή, ην επίπεδν δηαηξνθήο, ε 

παξνπζία αξζεληθνχ, ν αξηζκφο θαη ε ππθλφηεηα ησλ δψσλ ζ’ έλα ζάιακν, ε 

ζεξκνθξαζία, ε θσηνπεξίνδνο, ε κεηαρείξηζε θιπ. 

Οη λεαξέο ζχεο πνπ δηαηεξήζεθαλ ζε κεγάιεο νκάδεο ή ζε πεξηνξηζκέλν ρψξν ή 

καθξηά απφ αξζεληθά, βξέζεθε πεηξακαηηθά φηη θαζπζηέξεζαλ ζηελ εκθάληζε ηνπ 

πξψηνπ ηνπο νξγαζκνχ. 

Δίλαη γλσζηφ φηη ε νζθξεηηθή, ε ζσκαηηθή θαη ε νπηηθή επαθή πνπ κπνξεί λα 

έρεη ε λεαξή ζχο κε ηνλ θάπξν ζπληνκεχεη ηελ εκθάληζε ηνπ νίζηξνπ. Σα 

απνηειέζκαηα ηεο παξνπζίαο ηνπ θάπξνπ ζπλδένληαη κε ηελ ειηθία ησλ ρνίξσλ πνπ 

πθίζηαληαη ηελ επίδξαζε ηνπ. Αλ ε παξνπζία ηνπ θάπξνπ αξρίζεη απφ πνιχ λσξίο 

θαηά ηελ πξνεβηθή ειηθία, είλαη δπλαηφλ αληί γηα επίζπεπζε λα έρνπκε θαζπζηέξεζε 

ηεο εκθάληζεο ηνπ πξψηνπ νίζηξνπ. Σα θαιχηεξα απνηειέζκαηα επηηπγράλνληαη φηαλ 

ε ειηθία ησλ λεαξψλ ζπψλ θπκαίλεηαη κεηαμχ 150-160 εκεξψλ, νπφηε ηα δψα 

εκθαλίδνπλ νίζηξν ζε 10-12 εκέξεο απφ ηελ παξνπζία ηνπ θάπξνπ. Ζ επίδξαζε απηή 

είλαη εληνλφηεξε φηαλ ν θάπξνο έξρεηαη ζε άκεζε επαθή κε ηε ζχ ή φηαλ νη θάπξνη 

ελαιιάζζνληαη. Όζν δε πην ψξηκνο είλαη ν θάπξνο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε 

επίδξαζε ηνπ. 

ε άιια πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ βξέζεθε, φηη ε κεηαθίλεζε ζειπθψλ ρνίξσλ 

ειηθίαο 6 κελψλ ζε δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ επέθεξε ηελ εθδήισζε ησλ νξγαζκψλ 

κέζα ζε 5-6 ψξεο. Μφιηο εκθαληζηεί ν πξψηνο νξγαζκφο  ζπλνδεπφκελνο απφ 

σνζπιαθηνξξεμίεο ηφηε είλαη δπλαηφ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε νρεία, ε ζχιιεςε, ε 

θπνθνξία θαη ν ηνθεηφο. 

ήκεξα επηδεηνχκε λα έρνπκε ζηελ δηάζεζε καο γελεηηθφ πιηθφ πξσίκνπ ήβεο 

πνπ λα καο δίλεη φρη κφλν έλα νίζηξν αιιά θαη δχν κέρξη ηελ ειηθία ησλ επηά κελψλ. 

 

 

Σξόπνη επίζπεπζεο ηεο γελλεηήζηαο σξηκόηεηαο  

Απφ πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ, βξέζεθε φηη είλαη δπλαηφλ λα πεηχρνπκε πξφθιεζε 

νξγαζκνχ θαη σνζπιαθπνξξεμίαο ζε ρνίξνπο 4 κελψλ εάλ ρνξεγήζνπκε εμσγελψο 

ηελ γνλαδνηξφπν νξκφλε PMSG. 
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Δθ’ φζνλ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε νξκφλεο γηα ηελ πξφθιεζε ηνπ 

νξγαζκνχ είλαη θαιχηεξα λα πξνηηκνχληαη ρνίξνη κεγαιχηεξεο ειηθίαο π.ρ 170-190 

εκεξψλ πνπ ζα έρνπλ εκθαλίζεη ηνπιάρηζηνλ έλα νξγαζκφ, δηφηη έηζη ζα έρνπκε 

θαιχηεξα απνηειέζκαηα.  

ηελ πξάμε είλαη δπλαηφ λα πεηχρνπκε πξψηκε εκθάληζε ηεο ήβεο θαη κε ηνπο 

παξαθάησ ηξφπνπο: 

α) Υξεζηκνπνηψληαο έλα νξζνινγηθά εμηζνξξνπεκέλν  ζηηεξέζην  

β) Με ηελ ζπκβίσζε θάπξσλ κε λεαξέο ζχεο ειηθίαο 5 κελψλ. 

γ) Με ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ θαηάιιεισλ θπιψλ π.ρ. ε Large White είλαη πην 

φςηκνο απφ ηελ Blanc de l’ Ouest. 

Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο επίδξαζεο ηεο παξνπζίαο ηνπ θάπξνπ είλαη ε πην θαηάιιειε 

κέζνδνο γηα λα κεηψζνπκε ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο εκθάληζεο ηεο ήβεο, εθφζνλ ε 

αληηθαηάζηαζε ησλ δψσλ γίλεηαη κέζα απφ ηελ αγέιε. Ζ κέζνδνο απηή κπνξεί λα 

απνηειέζεη κέξνο ελφο πξνγξάκκαηνο επηινγήο λεαξψλ ζειπθψλ ρνίξσλ θαη λα 

ζπκβάιιεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηεο αγέιεο. 

 

Βαζηθέο αξρέο εκθάληζεο ηεο ήβεο  

Απφ ηα πξνεγνχκελα θαζίζηαληαη θαλεξφ φηη ηφζν ε ειηθία φζν θαη ην βάξνο 

ησλ ζειπθψλ δψσλ αληηθαηαζηάζεσο δελ απνηεινχλ ξεαιηζηηθνχο δείθηεο 

αλαπαξαγσγηθήο σξηκφηεηαο. Μία ειάρηζηε ελ ηνχηνηο, ηηκή θαη ησλ δχν πξέπεη λα 

επηηεπρζεί πξν ηεο ελήβσζεο. Όηαλ ην βάξνο απνθηεζεί, ε ελήβσζε ζρεηίδεηαη κε ηελ 

ειηθία θαη ηνπο άιινπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πιήξε σξίκαλζε ηνπ 

λεπξννξκνληθνχ άμνλα αλαπαξαγσγήο.  

Σα λεαξά ζειπθά δψα αλαλέσζεο ηεο αγέιεο ησλ ρνηξνκεηέξσλ νδεγνχληαη γηα 

γνληκνπνίεζε κε ηα αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 

 Ζιηθία                                      :220-240 εκέξεο 

 Βάξνο                                       : 125-140 kg 

 Πάρνο ππνδφξηνπ ιίπνπο (P2) : 18-20 mm 

 Ορεία ή ζπεξκαηέγρπζε          : 2
ν
 ή 3

ν
 νίζηξν 

Ζ απφθηεζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ απηψλ δηαζθαιίδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη 

καθξνδσία ησλ ρνηξνκεηέξσλ. 
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Οηζηξηθόο θύθινο 

Ο νηζηξηθφο θχθινο πεξηιακβάλεη ηελ αλάπηπμε θαη σξίκαλζε ησλ σνζπιαθίσλ, 

ηελ σνζπιαθηνξξεμία, ηελ πξνπαξαζθεπή ηεο κήηξαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ ελδνκεηξίνπ 

γηα ηελ ππνδνρή ησλ γνληκνπνηεζέλησλ σαξίσλ, ην ζρεκαηηζκφ, ηε ιεηηνπξγία θαη 

ζηε ζπλέρεηα ηελ εθθχιηζε ησλ σρξψλ ζσκαηίσλ, αλ δελ γίλεη γνληκνπνίεζε. 

 

Φάζεηο νηζηξηθνύ θύθινπ 

Ζ δηάξθεηα ηνπ νηζηξηθνχ θχθινπ ηεο ζπφο δηαξθεί απφ 18-24 ή θαηά κέζν φξν 

21 εκέξεο θαη επαλαιακβάλεηαη πεξηνδηθά, πεξηιακβάλεη ηέζζεξηο θάζεηο: 

α) Σνλ πξόνηζηξν, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ην δηάζηεκα κεηαμχ ηεο δηαθνπήο ηεο 

ιεηηνπξγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ σρξνχ ζσκαηίνπ θαη ηεο εκθαλίζεηο ηνπ νίζηξνπ. Ζ 

δηάξθεηα ηνπ πξφνηζηξνπ θπκαίλεηαη απφ 2-5 εκέξεο θαη επεξεάδεηαη απφ ηε θπιή θαη 

ηελ αηνκηθφηεηα ηεο ζπφο. 

β) Σνλ νίζηξν, πνπ είλαη ε πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ην ζειπθφ δψν εθδειψλεη 

εκθαλψο ηα ζεκεία ηνπ νίζηξνπ, αλαδεηεί θαη απνδέρεηαη ην αξζεληθφ γηα ζχδεπμε. Ζ 

δηάξθεηα ηνπ νίζηξνπ θπκαίλεηαη απφ 1-3 εκέξεο. 

γ) Σνλ κέηνηζηξν, ην δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ ηέινπο ηνπ νίζηξνπ θαη ηνπ ρξφλνπ 

έλαξμεο ηεο εθθξηηηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ σρξνχ ζσκαηίνπ. Ζ δηάξθεηα ηνπ κέηνηζηξνπ 

είλαη πεξίπνπ 1 εκέξα. 

δ) Σν δηνίζηξν, πνπ είλαη ε κεγαιχηεξε θάζε ηνπ νηζηξηθνχ θχθινπ θαηά ηελ νπνία 

ην σρξφ ζσκάηην βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία. 

 

Οίζηξνο 

Ο νίζηξνο είλαη ε ζπνπδαηφηεξε θάζε ηνπ νηζηξηθνχ θχθινπ. Δθδειψλεηαη φηαλ 

ε ζπγθέληξσζε ησλ νηζηξνγφλσλ θνξπθσζεί, ε δηάξθεηά ηνπ θπκαίλεηαη απφ 24-72 

ψξεο. Οη ελήιηθεο ρνηξνκεηέξεο έρνπλ κεγαιχηεξε δηάξθεηα νίζηξνπ απφ ηηο λεαξέο. 

Ο πξψηνο εκθαλήο νίζηξνο ζηηο λεαξέο ζχεο εθδειψλεηαη ζε ειηθία 5-6 κελψλ θαη 

επαλαιακβάλεηαη θαλνληθά. Οη ελήιηθεο ρνηξνκεηέξεο, πνπ εθηξέθνληαη ππφ 

θαλνληθέο ζπλζήθεο, εθδειψλνπλ νίζηξν, θαηά 95%, ηηο πξψηεο δέθα εκέξεο  κεηά 

ηνλ απνγαιαθηηζκφ ησλ ρνηξηδίσλ.  
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Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νίζηξνπ, ν νπνίνο αλαγλσξίδεηαη απφ ραξαθηεξηζηηθά 

ζεκεία θαη ηελ αιιαγή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ ζειπθνχ δψνπ, γίλεηαη ε 

σνζχιαθηνξξεμία θαη ε γνληκνπνίεζε ησλ σαξίσλ. 

 

πκπηώκαηα νίζηξνπ 

Σα θπξηφηεξα ζεκεία αλαγλψξηζεο ηνπ δψνπ πνπ βξίζθεηαη ζηε θάζε ηνπ 

νίζηξνπ είλαη ε αζπλήζεο ζπκπεξηθνξά θαη θηλεηηθφηεηα ηνπ, ε λεπξηθφηεηα, ε 

κείσζε ηεο φξεμεο, ε δηφγθσζε θαη εξπζξφηεηα ηνπ αηδνίνπ, ε ηάζε επίβαζεο ζε 

άιιεο λεαξέο ζχεο θαη ην αληαλαθιαζηηθφ ηεο αθηλεζίαο, πνπ ππνδειψλεη αλνρή ηνπ 

θάπξνπ θαη επηζπκία γηα ζχδεπμε. 

Ζ αλαγλψξηζε ηνπ νίζηξνπ γίλεηαη κε βάζε ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά απφ 

έκπεηξν πξνζσπηθφ, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα ηα δηαρσξίδεη απφ 

παξφκνηα (θηλεηηθφηεηα θ.ι.π) πνπ εθδειψλνπλ ηα δψα, αθφκα θαη κε παξνπζία 

θάπξνπ, φηαλ δηεγείξνληαη απφ άιια αίηηα, φπσο π.ρ. ηε ρνξήγεζε ηξνθήο. Σν 

ζπνπδαηφηεξν απφ ηα ζπκπηψκαηα ηνπ νίζηξνπ το αντανακλαστικό της ακινησίας, πνπ 

δηαπηζηψλεηαη ηφζν απφ ηνλ άλζξσπν, κε επίβαζε ζηελ νζθχ ηεο ζπφο ή ηζρπξή πίεζή 

ηεο κε ηηο παιάκεο ηνπ, φζν θαη κε ελήιηθν έκπεηξν αληρλεπηή θάπξν, ν νπνίνο 

θέξεηαη ζε επαθή κε ηηο ρνηξνκεηέξεο, πνπ πξφθεηηαη λα νρεπζνχλ, γηα εληνπηζκφ 

εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη ζηε θάζε ηνπ νίζηξνπ. 

Σα ζπκπηψκαηα ηνπ νίζηξνπ είλαη, ελίνηε αηειή θαη δελ κπνξνχλ λα 

δηαπηζησζνχλ εχθνια, ελψ άιινηε ιείπνπλ εληειψο. ηελ πξψηε πεξίπησζε έρνπκε 

νίζηξνπο, νη νπνίνη δελ γίλνληαη αληηιεπηνί, ελψ ζηε δεχηεξε απνπζία νίζηξνπ. Σφζν 

νη ζησπεινί νίζηξνη φζν θαη ην άλνηζηξν, αλ δελ είλαη θπζηνινγηθφ (άλνηζηξν 

γαινπρίαο ή αλψξηκεο λεαξέο ζχεο), έρνπλ δπζκελή επίδξαζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα 

ηεο ζπφο. Ζ γλψζε ησλ παξαγφλησλ, νη νπνίνη επεξεάδνπλ ηελ εθδήισζε ηνπ νίζηξνπ 

θαη ε ιήςε ελδεδεηγκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ κέηξσλ, κπνξεί λα θάλεη πην εκθαλή ηα 

ζπκπηψκαηα ηνπ νίζηξνπ θαη λα επηζπεχζεη ηελ εθδήισζε ηνπ. 
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Χνζπιαθηνξξεμία 

Ζ ξήμε ψξηκσλ σνζπιαθίσλ θαη ε απειεπζέξσζε ησλ σαξίσλ γίλεηαη 20-60 ή 

θαηά κέζνλ φξν 40 ψξεο κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ νίζηξνπ. ηηο λεαξέο ζχεο ν αξηζκφο 

ησλ σαξίσλ, πνπ απειεπζεξψλνληαη, αλέξρεηαη ζε 14-16 σάξηα. Απμάλεη κε ηνλ 

αξηζκφ ηνθεηνχ θαη απνθηά κέγηζηε ηηκή (20-25 σάξηα) ζηνλ νηζηξηθφ θχθιν πνπ 

αθνινπζεί ηνλ πέκπην ηνθεηφ. Οη δηαζηαπξσκέλεο ρνηξνκεηέξεο έρνπλ κεγαιχηεξε 

δηάξθεηα σνζπιαθηνξξεμίαο απ’ φ,ηη νη κεηξηθέο θπιέο. 

Αξλεηηθή επίδξαζε ζηε δηάξθεηα ηεο σνζπιαθηνξξεμίαο έρεη ην ρακειφ επίπεδν 

δηαηξνθήο ζηηο λεαξέο ζχεο, γαηί ειαρηζηνπνηεί ηφζν ηελ ελαπφζεζε ιίπνπο ζην ζψκα 

ηνπ δψνπ, φζν θαη ηελ νκαιή αλάπηπμε ηεο κπτθήο κάδαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

σνζπιαθηνξξεμία κπνξεί λα απμεζεί κε ηελ ρνξήγεζε ηνλσηηθψλ ζηηεξεζίσλ. 

Μεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ θαη κε δεδνκέλε ηελ εθδήισζε ηνπ νίζηξνπ, κφλν 

έληνλεο δηαηηεηηθέο δηαηαξαρέο, πνπ νδεγνχλ ζε θαρεμία ή ππεξβνιηθή ελαπφζεζε 

ιίπνπο ζηηο ρνηξνκεηέξεο, ή κνιπζκέλεο απφ κπθνηνμίλεο δσνηξνθέο, κπνξνχλ λα 

επεξεάζνπλ δπζκελψο ηελ σνζπιαθηνξξεμία θαη ην κέγεζνο ηεο ηνθεηννκάδαο. ηηο 

πεξηπηψζεο απηέο απαηηείηαη πξνζαξκνγή ηεο δηαηξνθήο ζηηο αλάγθεο ησλ δψσλ θαη 

ζπζηεκαηηθφο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ δσνηξνθψλ. 

 

 

Γνληκνπνίεζε  

Ζ γνληκφηεηα θαη ην κέγεζνο ηεο ηνθεηννκάδαο επεξεάδνληαη απφ ην ρξφλν 

νρείαο ή ζπεξκαηέγρπζεο. Απνθηνχλ ηε κεγαιχηεξε ηηκή, φηαλ ηα ζπεξκαηνδσάξηα 

ζπλαληνχλ ηα ψξηκα σάξηα ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν. 

Σα ζπεξκαηνδσάξηα, κεηά απφ θπζηθή νρεία ή ζπεξκαηέγρπζε, θζάλνπλ ζηνπο 

σαγσγνχο φπνπ ζπλήζσο, γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε κεηά απφ 15-20 ιεπηά. Ζ κέγηζηε 

γνληκνπνηεηηθή ηθαλφηεηα ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ απνθηάηαη κεηά απφ 2-3 ψξεο 

παξακνλήο ηνπο ζην γελλεηηθφ ζχζηεκα ηεο ζπφο θαη δηαηεξείηαη γηα 8-10 αθφκε 

ψξεο. ηε ζπλέρεηα παξ’ φ,ηη δηαηεξνχληαη ζηε δσή γηα 10-30 αθφκε ψξεο, ε 

γνληκνπνηεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα κεηψλεηαη βαζκηαία κέρξη πνπ κεδελίδεηαη. 
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 Αλ θαη έλα κφλν ζπεξκαηνδσάξην απαηηείηαη γηα θάζε έλα σάξην, ε 

γνληκνπνίεζε δηαζθαιίδεηαη θαη ε γνληκφηεηα κεγηζηνπνηείηαη, φηαλ ππάξρεη 

ζεκαληηθή πνζφηεηα ζπέξκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ πεξηζζφηεξεο απφ κία νρείεο ή 

ζπεξκαηεγρχζεηο. 

Σα σάξηα, κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηνπο απφ ηα σνζπιάθηα νδεχνπλ, πξνο ηνπο 

σαγσγνχο. Καζίζηαληαη ψξηκα κεηά απφ δχν ψξεο θαη είλαη βηψζηκα γηα νθηψ αθφκε 

ψξεο. Ζ γνληκνπνίεζε ηνπο γίλεηαη ζηε ιήθπζν ησλ σαγσγψλ, φπνπ θαη παξακέλνπλ 

γηα κηα κηθξή πεξίνδν πξηλ εηζέιζνπλ ζηε κήηξα. 

χκθψλα κε ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη, φηη γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ 

πνζνζηνχ γνληκφηεηαο θαη ηνπ κεγέζνπο ηεο ηνθεηννκάδαο είλαη αλαγθαία ε 

ηαπηφρξνλε παξνπζία ψξηκσλ ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη σαξίσλ ζηνπο σαγσγνχο ηεο 

ζπφο. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ζπλδπαζκφ ησλ ζπκπησκάησλ ηνπ νίζηξνπ, ηδηαηηέξσο 

ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αθηλεζίαο πνπ είλαη δεισηηθφ ηεο  σνζπιαθηνξξεμίαο, θαη ηνπ 

ρξφλνπ νρείαο ε ζπεξκαηέγρπζεο.    

 

 

Καηάιιεινο ρξόλνο δηελέξγεηαο ηεο νρείαο 

Ζ ζηηγκή πνπ ζα γίλεη ε νρεία είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο γηα λα έρνπκε θαιά 

απνηειέζκαηα γνληκφηεηαο θαη πνιπδπκίαο. ηφρνο καο ζα πξέπεη λα είλαη λα 

γνληκνπνηεζεί φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξνο αξηζκφο σαξίσλ απφ ηα ζπεξκαηνδσάξηα, 

πξάγκα πνπ εμαξηάηαη: 

Πξώηνλ: απφ ηηο σνζπιαθηνξξεμίεο θαη ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ σαξίσλ. Οη 

σνζπιαθηνξξεμίεο αξρίδνπλ 30-35 ψξεο κεηά ηα πξψηα ζπκπηψκαηα ηνπ νξγαζκνχ ή 

κεηά ηελ αθηλεζία ηεο ζπφο απφ ηνλ θάπξν θαη ε δηάξθεηα δσήο ησλ σαξίσλ είλαη 6-8 

ψξεο θαη 

Γεύηεξν: απφ ηελ πνξεία ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηελ κεηξηθή θνηιφηεηα θαη ηε 

δηάξθεηα δσήο ηνπο. Σα ζπεξκαηνδσάξηα ρξεηάδνληαη 2 ψξεο πεξίπνπ γηα λα θηάζνπλ 

ζην αλψηεξν ηξίην ησλ ζαιπίγγσλ θαη είλαη απαξαίηεην λα παξακείλνπλ ζην 

γελλεηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζειπθνχ 6 ψξεο, ψζηε λα ελεξγνπνηεζνχλ. Ζ δηάξθεηα δσήο 

ησλ  ζπεξκαηνδσαξίσλ ζην ζειπθφ γελεηηθφ ζχζηεκά είλαη πεξίπνπ 40-60 ψξεο. 
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Με βάζε ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ρξεζηκνπνηψληαο βνεζεηηθά θάπξνπο 

αληρλεπηέο γηα ηελ αλεχξεζε ηεο πεξηφδνπ πνπ ε ζχο βξίζθεηαη ζε νίζηξν θαη κεηά 

απφ πνιιέο έξεπλεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ θαηάιιεινπ ρξφλνπ δηελέξγεηαο ηεο 

γνληκνπνίεζεο, βξέζεθε φηη, ε πεξίνδνο ηνπ νίζηξνπ κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε ηξεηο 

ππνπεξηφδνπο: 

Πξώηε ππνπεξίνδνο: ε απηήλ, ε ζχο πνπ βξίζθεηαη ζηελ έλαξμε ηνπ νίζηξνπ, 

είλαη αλήζπρνο, δέρεηαη ηελ επίβαζε απφ άιιεο ζχεο, ην αηδνίν είλαη θφθθηλν θαη 

εμνηδεκέλν θαη εθξέεη απφ απηφ κηα θαζαξή βιέλλα. Σν ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πεξηφδνπ απηήο, πνπ δηαξθεί 8 κε 10 ψξεο, είλαη φηη ε ζχο παξνπζία ηνπ θάπξνπ 

ζηέθεηαη φξζηα θαη ακεηαθίλεηε, έηνηκε λα νρεπζεί. Παξφια απηά δελ ζπλίζηαηαη λα 

γίλεηαη νρεία ηελ πεξίνδν απηή, γηαηί ην πνζνζηφ γνληκνπνίεζεο έρεη παξαηεξεζεί λα 

είλαη πνιχ ρακειφ. 

Γεύηεξε ππνπεξίνδνο: Σελ πεξίνδν απηή ην αηδνίν είλαη ιηγφηεξν εμνηδεκέλν 

θαη θφθθηλν ελψ ε βιέλλε πνπ εθξέεη είλαη πην παρηά. Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

πεξηφδνπ απηήο είλαη φηη ην θαηλφκελν ηεο αθηλεζίαο δελ εκθαλίδεηαη κφλν παξνπζία 

ηνπ θάπξνπ, αιιά θαη παξνπζία ηνπ αλζξψπνπ κε κηα δηάξθεηα 24 κε 30 ψξεο 

πεξίπνπ. πλνιηθά ε πεξίνδνο δηαξθεί 32 κε 40 ψξεο. Βξέζεθε φκσο φηη ηα θαιχηεξα 

απνηειέζκαηα ηα έρνπκε φηαλ ε γνληκνπνίεζε γίλεη ζηηο πξψηεο 24 κε 30 ψξεο ηεο 

πεξηφδνπ απηήο γηα ηηο ελήιηθεο ρνηξνκεηέξεο θαη ζηηο πξψηεο 18 κε 22 ψξεο γηα ηηο 

λεαξέο ζχεο. Ο πην θαηάιιεινο ρξφλνο δηελέξγεηαο ηεο γνληκνπνίεζεο ηεο ζπφο 

ζπκπίπηεη απφιπηα κε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εκθαλίδεηαη ην θαηλφκελν ηεο 

αθηλεζίαο ζηνλ άλζξσπν. Ο ρνηξνηξφθνο κπνξεί εχθνια λα βξεη ην ρξνληθφ απηφ 

δηάζηεκα αλ βάιεη ηε γξνζηά ηνπ ζηα πιεπξά ηεο ζπφο ή θάησ απφ ηελ θνηιία ηεο θαη 

ζηελ ζπλέρεηα αζθήζεη πίεζε ζηαζεξή κε ηηο παιάκεο ηνπ ζηελ νζθχ θαη ζηε ιεθάλε 

ή αθφκε πην εχθνια αλ θαβαιηθεχζεη ηε ζχ ζηελ πεξηνρή απηή. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

δηαπηζηψζνπκε φηη ε ζχο φρη κφλν κέλεη αθίλεηνο αιιά αληηζηέθεηαη ζε θάζε 

κεηαθίλεζε ζεθψλνληαο ηαπηφρξνλα η’ απηηά ηεο θαη αλνίγνληαο ηα πφδηα ηεο, ζα 

πξέπεη λα ηε γνληκνπνηήζνπκε ακέζσο, γηαηί βξέζεθε φηη ηα πνζνζηά γνληκφηεηαο θαη 

πνιπδπκίαο ηελ πεξίνδν απηή είλαη πνιχ πςειά. 

Σξίηε ππνπεξίνδνο: Καηά ηελ δηάξθεία ηεο πεξηφδνπ απηήο ε ζχο δελ 

αθηλεηνπνηείηαη απφ ηνλ άλζξσπν αιιά εμαθνινπζεί λα εκθαλίδεη ην θαηλφκελν ηεο 
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αθηλεζίαο παξνπζία ηνπ θάπξνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απηήο είλαη 8-10 ψξεο θαη 

ηα πνζνζηά γνληκφηεηαο θαη πνιπδπκίαο ηελ πεξίνδν απηή βξέζεθε φηη είλαη πνιχ 

ρακειά θαη έηζη δελ ζπληζηάηαη λα γίλεηαη ε γνληκνπνίεζε ηεο ζπφο ηελ πεξίνδν απηή. 

 Ο θαηάιιεινο ρξφλνο έγρπζεο ηνπ ζπέξκαηνο θαη ηαπηφρξνλα γνληκνπνίεζεο ηεο 

ζπφο είλαη 12 ψξεο κεηά ηελ εθδήισζε ηνπ αληαλαθιαζηηθνχ αθηλεζίαο ζηνλ θάπξν, 

πνπ ζπκπίπηεη κε ηελ αξρή ηεο αληίζηνηρεο εθδήισζεο ηεο αθηλεζίαο ζηνλ άλζξσπν. 

Πξαθηηθά ζα κπνξνχζακε λα δηαηππψζνπκε ηνπο παξαθάησ θαλφλεο: 

 

Υνηξνκεηέξα αθίλεηε από ηνλ θάπξν ην πξσί ε πξώηε νρεία λα γίλεηαη αξγά ην 

απόγεπκα. 

 

Υνηξνκεηέξα αθίλεηε από ηνλ θάπξν ην βξάδπ ε πξώηε νρεία λα γίλεη ηελ 

επόκελε ην πξσί. 

 

Μεηά ηελ πξψηε νρεία ή ζπεξκαηέγρπζε αλ θάλνπκε κηα δεχηεξε κε ηε 

ρξεζηκνπνίεζε δηαθνξεηηθνχ θάπξνπ ή δεχηεξεο ζπεξκαηέγρπζεο, ζε δηάζηεκα 12-24 

ψξεο θαη γηα ηηο λεαξέο ζχεο 8 ψξεο κεηά απφ ηελ πξψηε νρεία, απμάλνπκε κε απηφ 

ηνλ ηξφπν ηελ πηζαλφηεηα λα ζπκπέζεη κία ηνπιάρηζην νρεία κε ηνλ άξηζην ρξφλν ηεο 

ζπλάληεζεο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ κε ηα σάξηα, κε απνηέιεζκα ηελ πςειή 

γνληκφηεηα ησλ ρνηξνκεηέξσλ, αχμεζε ηνπ κεγέζνπο ηεο ηνθεηννκάδαο πεξίπνπ θαηά 

έλα ρνηξίδην θαη ηελ νκαιή εμέιημε ηεο θπνθνξίαο. 

Σα απνηειέζκαηα ηεο δεχηεξεο νρείαο είλαη ηδηαίηεξα ελζαξξπληηθά ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ έρνπκε άπεηξν ρεηξηζηή ηνπ ζπέξκαηνο είηε απηφο ιέγεηαη θάπξνο 

είηε άλζξσπνο ζηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκφδνπκε ηελ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπλζε. 

ε αληίζεηε πεξίπησζε φπνπ ε έγρπζε ηνπ ζπέξκαηνο γίλεηαη θαλνληθά ηελ 

θαηάιιειε ψξα θαη ζε ρνηξνκεηέξεο πνπ εκθάληζαλ ηελ αθηλεζία ηνπο ηηο πξψηεο 

πέληε εκέξεο κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ ηνπο, ηφηε ηα απνηειέζκαηα κηαο θαη 

κνλαδηθήο νρείαο είλαη εμίζνπ ηθαλνπνηεηηθά ή αθφκε θαιχηεξα ηφζν απφ άπνςε 

πνζνζηνχ ζχιιεςεο φζν θαη πνιπδπκίαο. 
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Έρνληαο ππφςε ηα παξαπάλσ δηαπηζηψλνπκε φηη κπνξνχκε ζε αλάινγεο 

πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο λα πεηχρνπκε ηα ίδηα ή θαη πνιιαπιάζηα νθέιε κε κηθξφηεξν 

αξηζκφ θάπξσλ. 

 

 

Η αλεπηηπρήο γνληκνπνίεζε απνδίδεηαη ζε: 

α) Αλαηνκηθέο αλσκαιίεο ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο ησλ ρνηξνκεηέξσλ, πνπ 

δηαπηζηψλνληαη κφλν κε εμέηαζε ηνπ κεηά ηε ζθαγή ησλ δψσλ. 

β) Τπεξβνιηθή ρξήζε ηνπ θάπξνπ ή απξνζπκία ηνπ γηα επίβαζε. Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε 

ηνπ θάπξνπ, πάλσ απφ 3-4 θνξέο ηελ εβδνκάδα, κεηψλεη ηε γνληκνπνηεηηθή ηθαλφηεηα 

ηνπ ζπέξκαηνο. Ζ απξνζπκία γηα επίβαζε κπνξεί λα νθείιεηαη ζε αλαηνκηθέο αηέιεηεο 

ηνπ γελλεηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζε αδπλακία ησλ νπηζζίσλ άθξσλ γηα ζηήξημε ηνπ θαηά 

ηελ επίβαζε θαη ζε πξνθιεζείζα αδηαζεζία ή αζζέλεηα κε ππξεηφ. Δπεηδή ν θάπξνο 

απνηειεί ηνλ πιένλ θξίζηκν παξάγνληα γηα επηηπρή γνληκνπνίεζε εμεηάδεηαη, πξηλ 

απφ ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ, ε θπζηθή θαηάζηαζε, ε γελεηήζηα νξκή (libido), ε 

επαξθήο εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία ηνπ θαζψο θαη ην ηζηνξηθφ ηνπ, απφ πιεπξάο 

αζζελεηψλ κε ππξεηφ. 

γ) Σν ρξφλν πνπ έγηλε ε επίβαζε ή ε ζπεξκαηέγρπλζε. Διέγρνληαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ρνηξνηξνθηθήο εθκεηάιιεπζεο πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία επηβάζεσλ θαη 

επηβεβαηψλεηαη, αλ θάζε ρνηξνκεηέξα νρεχηεθε ζηνλ θαηάιιειν ρξφλν, θαη’ 

ειάρηζηνλ δχν θνξέο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ νίζηξνπ. 

δ) Γνληκνπνίεζε κηθξνχ, ιηγφηεξα απφ 5, αξηζκνχ σαξίσλ πνπ πξνθαιεί πξφσξε 

δηαθνπή θπνθνξίαο. 

 

 

Κπνθνξία  

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

ηεο ρνηξνκεηέξαο. Αξρίδεη ηελ εκέξα ηεο γνληκνπνίεζεο ησλ σαξίσλ, πεξηιακβάλεη 

φιεο ηηο θπζηνινγηθέο δηαδηθαζίεο αλαπηχμεσο ησλ εκβξχσλ ζηε κήηξα θαη ηειεηψλεη 

κε ηνλ ηνθεηφ κεηά απφ 114-116 εκέξεο.  
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Ζ δηάξθεηα ηεο θπνθνξίαο, παξ’ φηη έρεη κηθξφ εχξνο δηαθπκάλζεσο, δελ 

ζεσξείηαη ζηαζεξή. Δπεξεάδεηαη απφ ηε θπιή (π.ρ. ε Landrace έρεη κηθξφηεξε 

δηάξθεηα απφ ηελ Large White), ηνλ αξηζκφ ηνθεηνχ (ε πξψηε θπνθνξία έρεη 

κηθξφηεξε δηάξθεηα απ’ φ,ηη νη επφκελεο), ην κέγεζνο ηεο ηνθεηννκάδαο (κεγάινο 

αξηζκφο θπνθνξνχκελσλ εκβξχσλ βξαρχλεη ηελ θπνθνξία), ηελ επνρή (ηνπο ζεξηλνχο 

κήλεο κε πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη κεγάιε θσηνπεξίνδν ε θπνθνξία βξαρχλεηαη) θαη 

απφ ηελ αηνκηθφηεηα ηεο ρνηξνκεηέξαο. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ, ε 

ρνηξνκεηέξα δελ έρεη νξγαζκνχο ην .Β. ηεο απμάλεηαη ζεκαληηθά θαη νη καζηνί ηεο 

κεγαιψλνπλ. Θα πξέπεη λα πξνζέρνπκε ηε δηαηξνθή ησλ ρνηξνκήηεξσλ, λα κελ είλαη 

ππεξβνιηθή, αιιά νπσζδήπνηε λα είλαη ηζνξξνπεκέλε. Ο ρψξνο δηακνλήο πξέπεη λα 

ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο ηφζν ηεο ρνηξνκεηέξαο, φζν θαη ησλ ρνηξηδίσλ πνπ ζα 

γελλεζνχλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα απνθεχγνπκε ηηο θαηαζηάζεηο πνπ κπνξνχλ λα 

πξνθαιέζνπλ ζηα δψα ην παξακηθξφ ζηξεο.     

 

 

Σνθεηόο  

Ζ πεξηγελλεηηθή πεξίνδνο (± 5 εκέξεο απφ ηνλ ηνθεηφ) είλαη ε θξηζηκφηεξε 

πεξίνδνο ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ θχθινπ ηεο ρνηξνκήηεξαο. Ζ θαηάιιειε κεηαρείξηζε 

ηεο ρνηξνκεηέξαο θαηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηφδνπ απφ πιεπξάο πξνεηνηκαζίαο, 

ζπλζεθψλ δηαηεξήζεσο, δηαηξνθήο θαη πγηεηλήο αζθεί επλντθή επίδξαζε ζηελ νκαιή 

πνξεία ηνπ ηνθεηνχ, κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζλεζηγελψλ ρνηξηδίσλ θαη απμάλεη ην 

πνζνζηφ επηβίσζεο ησλ γελλεζέλησλ δσληαλψλ ρνηξηδίσλ. 

Ο ηνθεηφο είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ηα έκβξπα εμσζνχληαη γηα έμνδν απφ 

ηε κήηξα θαη αξρίδεη ε επάλνδνο ησλ γελλεηηθψλ νξγάλσλ ηεο ρνηξνκεηέξαο ζηελ πξν 

ηεο εγθπκνζχλεο θαηάζηαζε.   

 

 

Γηαηαξαρέο θπνθνξίαο – ηνθεηνύ 

Ζ εθηξνπή απφ ηελ νκαιή εμέιημε ηεο θπνθνξίαο θαη ηελ πνξεία ηνπ ηνθεηνχ, 

απφ δηάθνξεο αηηίεο, δεκηνπξγεί επηπινθέο, πνπ έρνπλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ 

πγεία ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαη ην κέγεζνο ησλ ηνθεηννκάδσλ ζε φ,ηη αθνξά θπξίσο, ηνλ 
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αξηζκφ ησλ γελλεκέλσλ δσληαλψλ ρνηξηδίσλ. Οη επηπινθέο απηέο πξνθαινχλ 

απνβνιέο, κνπκηνπνίεζε εκβξχσλ θαη γέλλεζε ζλεζηγελψλ ρνηξηδίσλ. 

 

 

Γαινπρία  

Ζ γαινπρία αθνινπζεί ηελ θπνθνξία. Αξρίδεη κε ηνλ ηνθεηφ θαη ηειεηψλεη κε ηνλ 

απνγαιαθηηζκφ ησλ ρνηξηδίσλ.  

Ζ θξνληίδα ηεο ρνηξνκεηέξαο θαηά ηε γαινπρία απνζθνπεί ζηελ έθπηπμε ηνπ 

δπλακηθνχ ηεο γαιαθηνπαξαγσγήο θαη ηε δηαηήξεζή ηεο ζε θαιή ζσκαηηθή 

θαηάζηαζε. Με ηνλ πξψην ζθνπφ δηαζθαιίδεηαη ν εθνδηαζκφο ησλ λενγέλλεησλ 

ρνηξηδίσλ κε ηα αλαγθαία ζπζηαηηθά γηα ηελ επηβίσζε θαη θαλνληθή αλάπηπμε ηνπο 

κέρξη ησλ απνγαιαθηηζκφ. Με ηνλ δεχηεξν ζθνπφ ηίζεληαη νη βάζεηο θαη 

εμαζθαιίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο γηα έλα γφληκν θαη απνδνηηθφ επφκελν 

αλαπαξαγσγηθφ θχθιν. 

Ζ δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο σο δηαρεηξηζηηθφ κέηξν, δελ είλαη ζηαζεξή. Κπκαίλεηαη 

ζηηο ζχγρξνλεο ρνηξνηξνθηθέο επηρεηξήζεηο απφ 21-35 εκέξεο ή αλέξρεηαη θαηά κέζνλ 

φξν ζε 28 εκέξεο. Μηθξφηεξε απφ 21 εκέξεο δηάξθεηα γαινπρίαο, απαηηεί εηδηθέο 

ζπλζήθεο ηερλεηήο δηαηξνθήο θαη εθηξνθήο ησλ ρνηξηδίσλ, ρσξίο λα ζεκαίλεη 

βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο ρνηξνκεηέξαο. Μεγαιχηεξε απφ 35 εκέξεο δηάξθεηα 

γαινπρίαο, επλνεί κελ ην κέγεζνο ηεο σνζπιαθηνξξεμίαο θαη ελδερνκέλσο, ηεο 

επφκελεο ηνθεηννκάδαο, αιιά απμάλεη ηε δηάξθεηα ηνπ αλαπαξαγσγηθνχ ηεο θχθινπ 

θαη κεηψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ ηνθεηψλ αλά έηνο θαη, πηζαλψο, ηελ εηήζηα θαη ζπλνιηθή 

παξαγσγηθφηεηα ηεο ρνηξνκεηέξαο. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο γαινπρίαο ε λεπξν-νξκνληθή ιεηηνπξγία θαη ε θπζηνινγία 

ζξέςεσο ηεο ρνηξνκεηέξαο πξνζαξκφδεηαη, θαηά θχξην ιφγν, ζηηο απαηηήζεηο ηεο 

γαιαθηνπαξαγσγήο, ε νπνία πξέπεη λα είλαη πνηνηηθά δηαζθαιηζκέλε θαη πνζνηηθά 

επαξθήο, γηα ηελ θαλνληθή ζξέςε ησλ ρνηξηδίσλ, ρσξίο φκσο λα ζίγεηαη νπζησδψο ε 

ζσκαηηθή ηεο θαηάζηαζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΚΑΠΡΟ 

 

 Ζ αλαινγία ησλ θάπξσλ πξνο ηηο ρνηξνκεηέξεο ζηηο ρνηξνηξνθηθέο κνλάδεο είλαη 

1:5-6, φηαλ ε γνληκνπνίεζε γίλεηαη κε θπζηθή νρεία. Δάλ εθαξκφδεηαη ηερλεηή 

ζπεξκαηέγρπζε, κε ην ζπέξκα ελφο θάπξνπ είλαη δπλαηή ε γνληκνπνίεζε κέρξη 1000 

ρνηξνκεηέξσλ ην έηνο θαη ε παξαγσγή, ηνπιάρηζην 10.000 ρνηξηδίσλ. Οη αξηζκνί 

απηνί, δείρλνπλ ην κέγεζνο ηεο ζπκβνιήο ησλ θάπξσλ ζηε δηακφξθσζε ηεο 

παξαγσγήο ζην επίπεδν ησλ ρνηξνηξνθηθψλ κνλάδσλ, ππνδεηθλχνπλ ηελ 

αλαγθαηφηεηα γηα ηελ ηδηαίηεξε θαη κε ζρνιαζηηθφ ηξφπν πεξηπνίεζε ηνπο γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πςειήο γνληκνπνηεηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο ηνπο. 

Γηαηήξεζε ησλ θάπξσλ ζε πεξηβάιινλ κε πςειή ζεξκνθξαζία, θαθή δηαηξνθή, 

πιεκκειή πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ππεξβνιηθή ρξεζηκνπνίεζή ηνπο ππνβηβάδνπλ ηα 

πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπέξκαηνο θαη κεηψλνπλ ηε βησζηκφηεηα ησλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ κε άκεζε δπζκελή επίπησζε ζηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ 

ρνηξνκεηέξσλ κε ηε κεησκέλε γνληκφηεηα θαη ην κηθξφ κέγεζνο ησλ ηνθεηννκάδσλ 

ζηνλ ηνθεηφ.  

 

 

Γελλεηηθό ζύζηεκα άξξελνο  

Σν γελλεηηθφ ζχζηεκα ηνπ αξξέλνο ρνίξνπ απνηειείηαη: 

1) Απφ ηνπο δχν γελλεηηθνχο αδέλεο, δειαδή ηνπο φξρεηο, απφ ηνπο νπνίνπο 

παξάγνληαη ηα ζπεξκαηνδσάξηα θαη νη αλδξνγφλεο νξκφλεο. 

2) Σνπο εθθνξεηηθνχο αγσγνχο ηνπ ζπέξκαηνο πνπ είλαη: 

 νη δχν επηδηδπκίδεο 

 νη δχν ζπεξκαηηθνί πφξνη – ε νπξήζξα  

3) Σνπο επηθνπξηθνχο αδέλεο, πνπ είλαη: 

 νη δχν θπζηνεηδείο αδέλεο 

 ν πξνζηάηεο  

 νη δχν βνπιβνπξεζξαίνη αδέλεο (αδέλεο ηνπ COWPER) 

4) Σα φξγαλα ηεο νρείαο, δειαδή ην πένο, πνπ ελαπνζέηεη ην ζπέξκα κέζα ζην 

γελλεηηθφ ζσιήλα ηνπ ζειπθνχ δψνπ. 
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 Σα γελλεηηθά φξγαλα δηαθξίλνληαη ζε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά γελλεηηθά 

φξγαλα. Σα εζσηεξηθά γελλεηηθά φξγαλα είλαη νη φξρεηο θαη νη εθθνξεηηθνί νδνί ηνπ 

ζπέξκαηνο κεηά ησλ επηθνπξηθψλ αδέλσλ. Σα εμσηεξηθά γελλεηηθά φξγαλα είλαη ην 

πένο θαη ην φζρεν. 

 

Αλαπαξαγσγηθή ηθαλόηεηα θάπξνπ 

Ζ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ θάπξνπ θξίλεηαη απφ ηε γελεηήζηα νξκή 

(libido), ηελ παξαγσγή ηνπ ζπέξκαηνο, ηε βησζηκφηεηα θαη γνληκνπνηεηηθή ηθαλφηεηα 

ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. 

 

Γελεηήζηα νξκή (libido) 

Ζ γελεηήζηα νξκή εθθξάδεηαη κε ην ζχλνιν ησλ εθδειψζεσλ ηνπ θάπξνπ πνπ 

έρνπλ ζρέζε κε ηε ζπλνπζία. Δθηηκάηαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ επηβάζεσλ ζηε 

ρνηξνκεηέξα ή ην νκνίσκα ηεο, πνπ νδεγνχλ ζε κία εθζπεξκάησζε ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν γηα νινθιήξσζε ηεο. Ζ νινθιήξσζε ηεο γελεηήζηαο νξκήο 

ηνπ θάπξνπ πξνάγεηαη κε ηελ νκαδηθή, θαηά ηελ αλάπηπμε εθηξνθή ηνπ. Μεηά ηελ 

είζνδν ηνπ ζηελ αλαπαξαγσγή, ην θειί ηεο εθηξνθήο πξέπεη λα παξέρεη ηε 

δπλαηφηεηα γηα νπηηθά, αθνπζηηθά θαη νζθξεηηθά εξεζίζκαηα απφ ρνηξνκεηέξεο ή 

θάπξνπο γηα ηελ ακείσηε δηαηήξεζε ηεο γελεηήζηαο νξκήο. Ζ πιήξεο απνκφλσζε ηνπ 

θάπξνπ θαη θάζε παξάγνληαο πνπ πξνθαιεί αδηαζεζία κεηψλεη ζε ππεξβάιινληα 

βαζκφ ηελ πξνδηάζεζε θαη επηζπκία ηνπ γηα επίβαζε. 

Παξαηεηακέλε δηαηξνθή ηνπ θάπξνπ κε ρακειφ επίπεδν δηαηξνθήο, πνπ 

πξνθαιεί απψιεηα ζσκαηηθνχ βάξνπο, κεηψλεη ηελ επηζπκία ηνπ γηα επίβαζε. Δπίζεο, 

ην πςειφ επίπεδν δηαηξνθήο, πνπ απμάλεη ζε κεγάιν βαζκφ ην βάξνο θαη ην ζσκαηηθφ 

ιίπνο, θαζηζηά ηνπο θάπξνπο λσρειείο θαη θπζηθά αλίθαλνπο γηα επίβαζε. Ζ 

γελεηήζηα νξκή δηαηεξείηαη ζε πςειφ βαζκφ φηαλ κε ην επίπεδν δηαηξνθήο 

ηθαλνπνηνχληαη νη αλάγθεο ζπληεξήζεσο θαη ζπληεξεηηθήο απμήζεσο ηνπ βάξνπο ηνπ 

θάπξνπ πνπ ηνλ θαζηζηνχλ θαηάιιειν γηα νρεία λεαξψλ ρνηξνκεηέξσλ. 
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 Παξαγσγή ζπέξκαηνο  

Ζ ειηθία ηνπ θάπξνπ ζηελ νπνία αξρίδεη λα εκθαλίδεηαη ε αλαπαξαγσγηθή 

ηθαλφηεηα ηνπ είλαη κεηαμχ πέληε κε έμη κελψλ, νπφηε παξαηεξνχληαη θαη νη πξψηεο 

εθζπεξκαηίζεηο. 

Σα πξσηνγελή ζπεξκαηνθχηηαξα αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ζηνλ φξρε ζε ειηθία 

ηξηψλ κελψλ, ηα δεπηεξνγελή ζπεξκαηνθχηηαξα ζε ειηθία ηεζζάξσλ κε πέληε κελψλ 

θαη ηα ψξηκα ζπεξκαηνδσάξηα ζε ειηθία πέληε κε έμη κελψλ. 

Ζ γελλεηήζηα σξηκφηεηα ηνπ θάπξνπ ζηελ πξάμε βξέζεθε φηη εκθαλίδεηαη κεηαμχ 10-

12 κελψλ θαη είλαη δπλαηφ λα επεξεαζηεί απφ πνιινχο παξάγνληεο. 

Οη δεπηεξνγελείο γελλεηηθνί αδέλεο (πξνζηάηεο, θπζηνεηδείο αδέλεο, θιπ.) είλαη 

αξθεηά αλαπηπγκέλνη κε απνηέιεζκα ν φγθνο ηνπ παξαγφκελνπ ζπέξκαηνο λα 

θπκαίλεηαη απφ 100-500 ml. 

Ζ εθζπεξκάηηζε ηνπ θάπξνπ κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε ηξία θιάζκαηα. Με ην πξψην 

θιάζκα εθζπεξκαηίδεηαη έλα θνιιψδεο θαη βιελλψδεο πγξφ κε ειάρηζηα 

ζπεξκαηνδσάξηα. Δίλαη θαηά θαλφλα, κνιπζκέλν απφ ηε κηθξνρισξίδα ηεο πφζζεο 

θαη πξέπεη, θαηά ηελ ζπεξκαηνιεςία λα απνξξίπηεηαη. Σν δεχηεξν θιάζκα, έρεη ην 

ρξψκα ηεο θξέκαο θαη πεξηέρεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. Σν 

ηξίην θιάζκα πεξηέρεη έλα ππθλφξξεπζην θαη δειαηηλψδεο πγξφ, πνπ πεξηέρεη 

ειάρηζηα ζπεξκαηνδσάξηα θαη έρεη σο απνζηνιή ηελ απφθξαμε ηνπ ηξαρήινπ ηεο 

κήηξαο, γηα ηελ παξεκπφδηζε ηεο παιηλδξφκεζεο ηνπ ζπέξκαηνο θαη πηζαλψο ηελ 

πξνθχιαμε απφ εμσηεξηθέο κνιχλζεηο. Καηά ηελ ζπεξκαηνιεςία ζπιιέγεηαη ην 

δεχηεξν θαη κηθξφ κέξνο ηνπ ηειεπηαίνπ θιάζκαηνο γηα πεξαηηέξσ αξαίσζε θαη 

ρξεζηκνπνίεζή ηνπ ζηηο ζπεξκαηεγρχζεηο.      

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ζπεξκαηνδσαξίσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε κία εθζπεξκάηηζε, 

αλέξρεηαη ζε 30-60 δηζεθαηνκκχξηα θαη ε ππθλφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο ζε 

ζπεξκαηνδσάξηα θπκαίλεηαη απφ 200-300 εθαηνκκχξηα αλά θπβηθφ εθαηνζηφ. Σν 

πνζνζηφ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ πνπ ε θίλεζε ηνπο είλαη θπζηνινγηθή, αλέξρεηαη ζε 

70% θαη ηα κνξθνινγηθψο θπζηνινγηθά ζπεξκαηνδσάξηα ζε 80%. 

Μεηά ηελ ζπεξκαηέγρπζε, ηα ζπεξκαηνδσάξηα θηάλνπλ ζε ιίγα ιεπηά ζην πάλσ 

ηκήκα ησλ ζαιπίγγσλ. Ζ κεηαθίλεζε ηνπο απηή νθείιεηαη ζηηο ζπζπάζεηο ηεο κήηξαο 

νη νπνίεο πξνθαινχληαη απφ ηελ δξάζε ηεο νξκφλεο σθπηνθίλεο. 
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Πνηόηεηα ζπέξκαηνο θαη παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ 

 

Υαξαθηεξηζηηθά ζπέξκαηνο  

Σα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπέξκαηνο εμαξηψληαη απφ ηελ 

αηνκηθφηεηα ηνπ θάπξνπ, ηελ ειηθία, ηε θπιή, ην ζσκαηηθφ βάξνο θαη ην κέγεζνο ησλ 

φξρεσλ, ηε ζπρλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο γηα νρεία ή ζπεξκαηνιεςία, ηελ επνρή ηνπ 

έηνπο, ηε δηαηξνθή θαη ηε δηαρείξηζε ηνπ. Ζ πιεζψξα απηή ησλ παξαγφλησλ 

δεκηνπξγεί επξεία παξαιιαθηηθφηεηα ηφζν ζηα πνζνηηθά φζν θαη ζηα πνηνηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπέξκαηνο. 

Σα θχξηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπέξκαηνο είλαη ν φγθνο θαη ν αξηζκφο 

ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ αλά εθζπεξκάηηζε. Καη ηα δχν κεγέζε έρνπλ επξεία 

δηαθχκαλζε σο απνηέιεζκα ηεο επίδξαζεο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηνπο παξαπάλσ 

παξάγνληεο. Ο φγθνο ηνπ απνβαιφκελνπ ζπέξκαηνο θπκαίλεηαη απφ 100-500ml θαη ν 

αξηζκφο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ, πνπ εθθξάδεη ηελ ππθλφηεηα ηνπ, απφ 20-90 

δηζεθαηνκκχξηα. 

Μεηά ηε ζπεξκαηνιεςία γηα ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε γίλεηαη αξαίσζε ηνπ 

ζπέξκαηνο κε θαηάιιειν αξαησηηθφ, εμέηαζή ηνπ σο πξνο ην ρξψκα θαη εθηηκήζεηο 

πνπ αθνξνχλ ζηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηα πνζνζηά δσληαλψλ θαη κνξθνινγηθά 

αλψκαισλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. 

Σν ρξψκα ηνπ θαλνληθνχ ζπέξκαηνο είλαη γθξηδφιεπθν έσο θξέκαο γάιαθηνο, 

αλάινγα κε ηε ζπγθέληξσζε ζπεξκαηνδσαξίσλ. πέξκα κε ρξψκα θίηξηλν, 

ππνπξάζηλν ή θεξακηδή ραξαθηεξίδεηαη σο χπνπην κνιχλζεσλ θαη δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη. 

Σα δσληαλά ζπεξκαηνδσάξηα θαη ε θηλεηηθφηεηα εθθξάδεηαη κε θιίκαθα 

βαζκνινγίαο 0-9, αλάινγα κε ηελ εθαηνζηηαία αλαινγία ησλ δσληαλψλ θαη ηελ 

θηλεηηθφηεηα ησλ ηειεπηαίσλ. Με βαζκνινγία 9 ζηηο δχν παξακέηξνπο, δειαδή 90% 

δσληαλά ζπεξκαηνδσάξηα κε 90% θηλεηηθφηεηα, ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ιακβάλεη 

ηελ ηηκή 18 πνπ απνηειεί ηνλ πςειφηεξν δείθηε θηλεηηθφηεηαο. Καινί θάπξνη γηα 

ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε έρνπλ ζπέξκα κε δείθηε θηλεηηθφηεηαο κεγαιχηεξν ή ίζν 

πξνο 16, 14 θαη 13 ηελ πξψηε, δεχηεξε θαη ηξίηε εκέξα δηαηήξεζεο ηνπ, κεηά ηελ 

ζπεξκαηνιεςία, γηα ζπεξκαηέγρπζε. 
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Σα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά εμεηάδνληαη κηθξνζθνπηθά κηα θνξά ην κήλα. 

Πξνζδηνξίδνληαη ζε 200 ζπεξκαηνδσάξηα ε αλαινγία ηνπ αζξνίζκαηνο εθείλσλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ κνξθνινγηθέο αλσκαιίεο νπξάο, θεθαιήο, αθξνζψκαηνο, απρέλα ή 

πεξηέρνπλ πξσηνπιαζκαηηθά έγθιεηζηα. Μηα θαιή εθζπεξκάηηζε πξέπεη λα πεξηέρεη 

ιηγφηεξα απφ 10% αλψκαια ζπεξκαηνδσάξηα. Όηαλ ε αλαινγία είλαη κεγαιχηεξε απφ 

20% ην ζπέξκα δελ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε. 

Ζ γνληκνπνηεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο ησλ θάπξσλ εθηηκάηαη απφ ην 

ηεξνχκελν αξρείν νρεηψλ ή ζπεξκαηεγρχζεσλ θαη ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ 

ρνηξνκεηέξσλ. Κάζε λενεηζεξρφκελνο ζηελ αλαπαξαγσγή θάπξνο εθηηκάηαη κε ηα 

κεγέζε, πνπ αθνξνχλ ζηα πνζνζηά ησλ θαλνληθψλ επηζηξνθψλ θαη εγθχσλ 

ρνηξνκεηέξσλ γηα ηηο πξψηεο 50 κνλαδηθέο νρείεο ή ζπεξκαηεγρχζεηο, ην κέγεζνο ηεο 

ηνθεηννκάδαο ζηνλ ηνθεηφ θαη νη γελεηηθήο θχζεσο αλσκαιίεο ησλ γελλψκελσλ 

ρνηξηδίσλ. Αλ ηα κεγέζε απηά δελ είλαη εληφο ησλ απνδεθηψλ θπζηνινγηθψλ νξίσλ ν 

θάπξνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη πεξαηηέξσ γηα αλαπαξαγσγή.  

 

Δπηδξώληεο παξάγνληεο 

Απφ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ ζπέξκαηνο αμία ηδηαηηέξαο κλείαο έρνπλ νη ζπλζήθεο δηαηήξεζεο ηνπ θάπξνπ, ε 

ζπρλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο, ε δηαηξνθή θαη ε πγηεηλή θαηάζηαζή ηνπ. 

α) πλζήθεο πεξηβάιινληνο δηαηήξεζεο.  

Ζ αλαπαξαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ θάπξνπ έρεη δηαθαζηθή θαηαλνκή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ κηα κέγηζηε ηηκή παξαηεξείηαη ην θζηλφπσξν θαη άιιε, 

κηθξφηεξε ηεο πξψηεο, ηελ άλνημε. Καηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ην libido είλαη άηνλν 

θαη ην ζπέξκα έρεη κηθξφηεξε ππθλφηεηα, κεησκέλε θηλεηηθφηεηα θαη απμεκέλε 

αλαινγία ζπεξκαηνδσαξίσλ κε κνξθνινγηθά ειαηηψκαηα. Οη ηδηφηεηεο απηέο,  πνπ 

κεηψλνπλ ηε γνληκνπνηεηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θάπξνπ ραξαθηεξίδνληαη σο ζεξηλή 

ζηεηξφηεηα  θαη απνδίδνληαη ζηελ πςειή ζεξκνθξαζία θαη ηελ απμαλφκελε 

θσηνπεξίνδν. 

Ζ δηαηήξεζε ηνπ θάπξνπ ζε ρψξν κε πςειή (>29
0 

C) ζεξκνθξαζία πξνθαιεί 

έληαζε ηεο αλαπλνήο, γηα απνβνιή ζεξκφηεηαο, θαη αχμεζε ηεο ζσκαηηθήο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ δψνπ. Ζ επαηζζεζία ηνπ θάπξνπ ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο, ζε 
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ζχγθξηζε κε ηα αξζεληθά άιισλ εηδψλ δψσλ, είλαη κεγαιχηεξε επεηδή δελ έρεη ηελ 

ηθαλφηεηα ηεο απνβνιήο ηεο πιενλάδνπζαο ζεξκφηεηαο κε εθίδξσζε. 

Ζ πςειή ζεξκνθξαζία έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ ηνπ ζπέξκαηνο ησλ θάπξσλ. Ο κεησκέλνο αξηζκφο θαη ν αηειήο 

ζρεκαηηζκφο ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ ζηνπο φξρεηο νθείιεηαη ζην ρακειφ επίπεδν 

βηνζχλζεζεο ηεο ηεζηνζηεξφλεο ιφγσ ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ. Ζ γνληκφηεηα ησλ 

ρνηξνκεηέξσλ θαη ε βησζηκφηεηα ησλ εκβξχσλ θαηά ηελ πξψηε θάζε ηεο θπνθνξίαο 

είλαη κηθξφηεξεο, φηαλ ην ζπέξκα κε ην νπνίν γνληκνπνηήζεθαλ πξνέξρεηαη απφ 

θάπξνπο πνπ εθηέζεθαλ ζε πςειέο (>29
0 

C) ζεξκνθξαζίεο πξηλ απφ 1-2 εβδνκάδεο. Ζ 

δηάξθεηα ηεο έθζεζεο ζε πςειή ζεξκνθξαζία θαζνξίδεη θαη ην ρξφλν, κεηά ηνλ νπνίν 

επαλαθηάηαη ν θαλνληθφο δείθηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ην ζπέξκα ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ζπεξκαηεγρχζεηο. 

Ζ ζεξηλή ζηεηξφηεηα ηνπ θάπξνπ επηηείλεηαη απφ ηε κεγάιε θσηνπεξίνδν ηνπ 

ζέξνπο, ε νπνία επηδξά ζηα αλαπαξαγσγηθά ραξαθηεξηζηηθά κέζσ ηνπ 

λεπξννξκνληθνχ άμνλα ππνζάιακνο-ππφθπζε. Ζ απμαλφκελε θσηνπεξίνδνο κεηά ηελ 

άλνημε κεηψλεη ελψ ε κεηνχκελε κεηά ην ζέξνο απμάλεη ην ξπζκφ παξαγσγήο ηεο 

ηεζηνζηεξφλεο πνπ είλαη αλαγθαία γηα νκαιή ζπεξκαηνγέλεζε. 

β) πρλόηεηα ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θάπξνπ. 

Ζ θαζεκεξηλή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ θάπξνπ γηα νρεία ή ζπεξκαηνιεςία κεηψλεη 

ηελ γνληκνπνηήηηθε ηθαλφηεηα ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ, ηα νπνία κεηψλνληαη ζε αξηζκφ 

αλά εθζπεξκάησζε θαη ε σξίκαλζε ηνπο ζηελ επεδηδπκίδα είλαη αηειήο. Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ, αιιά θαη ηε δηαηήξεζε ακείσηεο ηεο γελεηήζηαο νξκήο ηνπ θάπξνπ, επηβάιιεηαη 

ινγηθή ρξεζηκνπνίεζε αλάινγε κε ηελ ειηθία θαη ηελ ελ γέλεη ζσκαηηθή ηνπ 

θαηάζηαζε. ε ειηθία 7-10 κελψλ ν θάπξνο ρξεζηκνπνηείηαη κηα θνξά ηελ εβδνκάδα. 

Μεηά ηνλ δέθαην κήλα ε εβδνκαδηαία ρξεζηκνπνίεζε απμάλεηαη βαζκηαία κέρξη 3-4 

θνξέο γηα θπζηθή νρεία θαη 2 γηα ζπεξκαηνιεςία. 

γ) Η δηαηξνθή ησλ θάπξσλ 

Ζ δηαηξνθή ησλ θάπξσλ επεξεάδεη, φπσο θαη ζηα αξζεληθά άιισλ εηδψλ δψσλ, 

ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζπέξκαηνο. Ζ επίδξαζε, φκσο ηεο δηαηξνθήο πξέπεη 

λα ζεσξείηαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλζήθεο δηαηήξεζεο ησλ δψσλ θαη ηε ζπρλφηεηα 

ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο γηα νρεία ή ζπεξκαηνιεςίεο. 
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Σν επίπεδν δηαηξνθήο επεξεάδεη ηνλ φγθν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ απνβαιιφκελσλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ αλά εθζπεξκάηηζε. 

Ζ θαηαλαιηζθφκελε εκεξεζίσο πξσηεΐλε, ηδηαηηέξσο ηα απαξαίηεηα ζεηνχρα 

ακηλνμέα θαη ε ιπζίλε, επεξεάδνπλ επίζεο ηα πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ 

ζπέξκαηνο. Ζ επίδξαζε είλαη έληνλε ζε κεγάιε ζπρλφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ 

θάπξσλ θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ρακειφηεξν επίπεδν δηαηξνθήο. 

Σν ζπέξκα θάπξσλ κε ζπρλή ρξεζηκνπνίεζε βειηηψλεηαη κε απμεκέλε πνζφηεηα 

πξσηεΐλεο θαη πςειφηεξα επίπεδα ζεηνχρσλ ακηλνμέσλ. Υακειφηεξε θαηά 50% 

θαηαλάισζε πξσηεΐλεο ζπλδπαδφκελε θαη κε κηθξφηεξν θαηά 20% επίπεδν δηαηξνθήο 

έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ φγθνπ ηνπ ζπέξκαηνο θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ θαηά 45% θαη 27% αληίζηνηρα. 

δ) Τγηεηλή θαηάζηαζε θάπξνπ. 

Ζ πγηεηλή θαηάζηαζε ηνπ θάπξνπ πξέπεη λα παξαθνινπζείηαη ζηελά θαη λα 

ειέγρεηαη ηαθηηθά. Ζ απαξέγθιηηνο εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ησλ εκβνιηαζκψλ 

θαηά ησλ ηψζεσλ θαη ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο απφ κηθξνβηαθέο κνιχλζεηο, ηδηαηηέξσο 

γηα ιεπηνζπείξσζε θαη βξνπθέιισζε, δηαζθαιίδεη ην libido θαη ηελ παξαγσγή 

πγηεηλνχ ζπέξκαηνο. Σν κνιπζκέλν κε νπνηνδήπνηε λνζνγφλν αίηην ζπέξκα απνηειεί 

ηνλ θνξέα κεηάδνζεο ηεο λφζνπ ζε κεγάιν αξηζκφ ρνηξνκεηέξσλ. Ο θάπξνο πξέπεη 

λα είλαη απφιπηα πγηήο θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γηα νρεία ή ζπεξκαηνιεςία. 

 

Γηαηήξεζε θαη ρξεζηκνπνίεζε θάπξνπ 

Ζ αλαπαξαγσγηθή ηθαλφηεηα ηνπ θάπξνπ δηαζθαιίδεηαη φηαλ ε δηαηήξεζε, ε 

ζπρλφηεηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο θαη νη παξερφκελεο θξνληίδεο εθηξνθήο ηνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο γηα έληνλε, θπζηνινγηθή εθδήισζε ηεο γελεηήζηαο 

νξκήο θαη παξαγσγή πςειήο γνληκνπνηεηηθήο ηθαλφηεηαο ζπέξκαηνο. 

Καιφ είλαη νη θάπξνη λα δηαηεξνχληαη ζε αηνκηθά θειηά. Σα αηνκηθά θειηά 

εμαιείθνπλ ηα πξνβιήκαηα δηακάρεο, ζπξσμηκάησλ θαη αληαγσληζκνχ θαηά ηε ιήςε 

ηεο ηξνθήο. Με ηνλ μερσξηζηφ ζηαπιηζκφ ησλ θάπξσλ ε καθξνδσία βειηηψλεηαη. Σν 

θειί δηαηήξεζεο ηνπ θάπξνπ πξέπεη λα έρεη δηαζηάζεηο 2,5 Υ 3,0 κέηξα γηα άλεηε 

δηακνλή θαη θίλεζε. Σν δάπεδν δελ πξέπεη λα είλαη ιείν θαη νιηζζεξφ γηα απνθπγή 

πηψζεο ησλ δψσλ θαη γηα ηελ άλεηε ζηήξημή ηνπο θαηά ηελ επίβαζε ησλ 
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ρνηξνκεηέξσλ. Κάζε θειί θάπξνπ πξέπεη λα έρεη έλα απιφγπξν, ψζηε ην δψν λα 

πεξηθέξεηαη θαη έηζη λα γπκλάδεη ην ζψκα ηνπ θαη ηδηαίηεξα ηα πφδηα ηνπ. Σν ηδαληθφ 

βέβαηα ζα ήηαλ ν θάπξνο, λα κπνξνχζε ζην ρψξν απηφ λα βφζθεη. Σφηε εθηφο απφ ηελ 

άζθεζε ζα εθηίζεην ζην θσο θαη ζα έπαηξλε απξνζδηφξηζηα ζξεπηηθά ζπζηαηηθά απφ 

ηα ρισξά ρφξηα ηεο βνζθήο.  

Σν θειί ηνπ θάπξνπ πξέπεη λα είλαη πιεζίνλ ησλ θειηψλ ησλ πξνο νρεία ζειπθψλ 

ψζηε λα έρνπλ νζθξεηηθή θαη νπηηθή επαθή ησλ νξγάδνπζσλ ρνηξνκεηέξσλ. Ζ 

ζσκαηηθή επαθή δελ είλαη απαξαίηεηε. Μηα απφζηαζε κεηαμχ ηνπο πεξίπνπ ελφο  

κέηξνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη αχμεζε ηνπ εξεζηζκνχ ηνπο θαη ε νρεία λα γίλεη πην 

ήζπρε ζην δηακέξηζκα ησλ θάπξσλ. Οη λεαξνί θάπξνη ζπλίζηαληαη 15 εκέξεο πξηλ 

απφ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε πξψηε νρεία ηνπ λα κεηαθέξνληαη ζηνπο ζαιάκνπο 

απηνχο ψζηε βιέπνληαο θαη αθνχγνληαο ηηο νξγάδνπζεο ρνηξνκεηέξεο λα εθδειψζνπλ 

λσξίηεξα θαη εληνλφηεξα ηελ ζεμνπαιηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

Οη πάζεο θχζεσο εξγαζίεο εληφο ηνπ θειηνχ πξέπεη λα πεξαηψλνληαη ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη κε θηιηθή ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ πξνο ηνλ θάπξν. Ο 

θάπξνο δελ πξέπεη λα θνβάηαη αιιά λα αλέρεηαη κε άλεζε θαη λα ζέβεηαη ηελ 

παξνπζία ηνπ εξγάηε πνπ ην πεξηπνηείηαη. Σν κηθξνθιίκα ηνπ ρψξνπ δηαηήξεζεο είλαη 

ζεκαληηθφ γηα ηελ πγεία ηνπ θάπξνπ θαη ηελ παξαγσγή θαιήο πνηφηεηαο ζπέξκαηνο.  

Ζ ηδαληθή ζεξκνθξαζία είλαη 16
ν
C. Ζ ζρεηηθή πγξαζία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη 

ην 75%. Αλ ε ζεξκνθξαζία ππεξβαίλεη ηνπο 25
ν
C ιακβάλνληαη κέηξα γηα ηε κείσζε 

ηεο. Αλ δελ είλαη δπλαηή ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην επηζπκεηφ επίπεδν θαη 

αλέιζεη πάλσ απφ ηνπο 30
ν
C ην ζπέξκα ηνπ θάπξνπ ππνβαζκίδεηαη πνηνηηθά κεηά απφ 

2 εβδνκάδεο θαη απνθαζίζηαηαη, κεηά ηε ζεξκηθή θαηαπφλεζε, ζε 6-7 εβδνκάδεο.  

Καηά ηε ζεξκηθή πεξίνδν πνπ ε ζεξκνθξαζία έρεη δηαθπκάλζεηο νη νρείεο 

επηβάιιεηαη λα πξαγκαηνπνηνχληαη πνιχ πξσί ή αξγά ην βξάδπ, πξηλ θαη κεηά απφ ηελ 

07:30 θαη 19:30 ψξα αληίζηνηρα. Σν θειί, πνπ έρεη ηελ αηνκηθή ηαΐζηξα θαη πνηίζηξα 

ηνπ θάπξνπ, πξέπεη λα θαζαξίδεηαη θαζεκεξηλά γηα απνθπγή ξχπαλζεο ηνπ, ηδίσο ζηε 

θνηιηαθή ρψξα ηεο πφζζεο, πνπ πξνδηαζέηεη γηα κηθξνβηαθέο κνιχλζεηο ηνπ 

ζπέξκαηνο θαη κέζσ απηνχ ησλ ρνηξνκεηέξσλ πνπ ζα νρεπζνχλ. 
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Ζ ηξνθή παξέρεηαη ζηνλ θάπξν ζε δχν γεχκαηα (πξσί θαη απφγεπκα) θαη ζε 

ρξφλν πνπ απέρεη απφ εθείλνλ ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ γηα νρεία ή ζπεξκαηνιεςία. Ζ 

παξνρή ηεο ηξνθήο πξν ηεο νρείαο κεηψλεη ηε γελεηήζηα νξκή ηνπ θάπξνπ.  

Ζ γελεηήζηα νξκή ηνπ θάπξνπ θαη ε πηνφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο επεξεάδεηαη θαη 

απφ ηε ζπρλφηεηα ηεο ρξεζηκνπνίεζήο ηνπ γηα νρείεο ή γηα ζπεξκαηνιεςία. Ζ ζπάληα 

ή ππεξβνιηθά ζπρλή ρξεζηκνπνίεζε αηνλεί ηε γελεηήζηα νξκή κέρξη πιήξνπο 

αδηαθνξίαο. Ζ ππεξρξεζηκνπνίεζε (θαζεκεξηλή) θαζηζηά ην ζπέξκα πδαξέο, αλψξηκν 

θαη κε κηθξή ππθλφηεηα, πνπ απνβαίλεη ζε βάξνο ηεο γνληκνπνηεηηθήο ηνπ αμίαο. Ο 

αξηζκφο ηεο εβδνκαδηαίαο ρξεζηκνπνίεζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηηο θπζηνινγηθέο 

βάζεηο αλαπιήξσζεο, πνηνηηθά θαη πνζνηηθά, ηνπ απνβαιιφκελνπ θαηά ηελ νρεία ε 

ζπεξκαηνιεςία ζπέξκαηνο, πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αηνκηθφηεηα θαη ηελ ειηθία ηνπ 

θάπξνπ. Με βάζε ην απφζεκα ζπέξκαηνο ζηελ επηδηδπκίδα έρεη εθηηκεζεί φηη ε 

εκεξήζηα παξαγσγή ζπεξκαηνδσαξίσλ αλέξρεηαη ζε 13,9 δηζεθαηνκκχξηα. Με βάζε 

απηή ηελ ηηκή ζπλάγεηαη φηη ην κεηαμχ δχν ζπεξκαηνιεςηψλ δηάζηεκα γηα κηα 

θαλνληθή ζπγθέληξσζε ζπεξκαηνδσαξίσλ πξέπεη λα αλέξρεηαη ζε 3-4 εκέξεο. Σν 

ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα πξνηείλεηαη γηα ηνπο λεαξνχο (7-10 κελψλ) θάπξνπο. Γηα ηνπο 

ψξηκνπο ε ζπεξκαηνιεςία δχν έσο ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα, κε κεηαμχ ηνπο 

αλάπαπια ησλ δψσλ 36-48 ψξεο, δίλεη ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα ηφζν γηα ηνλ 

φγθν ηνπ ζπέξκαηνο φζν θαη ηε ζπγθέληξσζε, ηελ θηλεηηθφηεηα θαη ηα κνξθνινγηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. 

Ζ απξνζπκία ηνπ θάπξνπ γηα επίβαζε ηεο ρνηξνκεηέξαο πνπ βξίζθεηαη ζε 

νξγαζκφ ή νκνηψκαηνο ηεο, ή κε νινθιήξσζε ηεο εθζπεξκάηηζεο κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζε θφβν (νιηζζεξφ δάπεδν ή άιιν αίηην), ππεξβνιηθφ γαζηξηθφ θφξην, 

ζπάληα ή ππεξβνιηθή ρξεζηκνπνίεζε, ζεξκηθή θαηαπφλεζε, παζήζεηο ησλ άθξσλ 

(ηδίσο ησλ νπηζζίσλ), έιιεηςε θνηλσληθήο επαθήο ηνπ, αλεπαξθή θσηνπεξίνδν (<12 

ψξεο/24σξν), δηαηαξαρή αλαπαξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο απφ αζζέλεηα ή έιιεηςε 

απαξαίηεηνπ ζξεπηηθνχ ζπζηαηηθνχ ή παξνπζία αληηδηαηηεηηθνχ παξάγνληα (π.ρ. 

δεαξαιεφλεο ή κπθνηνμχλεο Β1 ζην ζηηεξέζην) 
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Ζ αλαδήηεζε ηνπ ή ησλ αηηίσλ πνπ κεηψλνπλ ηελ γελεηήζηα νξκή ηνπ θάπξνπ θαη 

ε ιήςε κέηξσλ αληηκεηψπηζήο ηνπο απνθαζηζηά ηελ αλαπαξαγσγηθή ηνπ ηθαλφηεηα, 

βειηηψλεη ηε γνληκνπνηεηηθή αμία ηνπ ζπέξκαηνο, απμάλεη ηε γνληκφηεηα θαη θαη’ 

αθνινπζία ηελ παξαγσγηθφηεηα ησλ ρνηξνκεηέξσλ. 

 

Γηαηξνθή ηνπ θάπξνπ 

Ζ ηξνθή πνπ ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλεη έλαο θάπξνο εκεξεζίσο αλέξρεηαη ζηα 

1,8-2,7 kgr ελφο ηζνξξνπεκέλνπ ζηηεξεζίνπ, πεξηεθηηθφηεηαο ζε πξσηεΐλε 14% , ζε 

ζπλδπαζκφ πάληνηε κε ηελ ειηθία ηνπ, ην βάξνο ηνπ θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηνπ 

(π.ρ. λεαξφο 2,2-2,7 θαη ελήιηθεο 1,8-2,2kgr) . Ζ πνζφηεηα απηή ζα πξέπεη λα απμάλεη 

θαη λα θηάλεη ζηα 3,6 kgr ή θαη λα ηξψεη ειεχζεξε δηαηξνθή εθ’ φζνλ είκαζηε δχν ή 

ηξεηο εβδνκάδεο πξηλ θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ νρεηψλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν 

δηαηξνθήο δηεγείξεηαη ε ζπεξκαηνπαξαγσγή κε απνηέιεζκα νη θάπξνη λα γίλνληαη πην 

γφληκνη. πλήζσο ηα ζηηεξέζηα θάπξνπ, είλαη ηεο ίδηαο ζχλζεζεο κε ησλ 

ρνηξνκεηέξσλ θαη απνηεινχληαη θπξίσο απφ θαξπνχο ζηηεξψλ θαηάιιεια 

ζπκπιεξσκέλνπο κε κηα ή πεξηζζφηεξεο πξσηετλνχρεο ηξνθέο πςειήο βηνινγηθήο 

αμίαο φπσο ζνγηάιεπξα, ηρζπάιεπξα θιπ. 

Μφλν φηαλ δηαηεξνχληα αξθεηνί θάπξνη, δηθαηνινγείηαη ε δεκηνπξγία ελφο 

ηδηαίηεξνπ ζηηεξεζίνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ νη λεαξνί θάπξνη είλαη πνιχ αλήζπρνη θαη 

δελ αλαπηχζζνληαη φζν πξέπεη, κπνξνχλ λα δηαηξαθνχλ ειεχζεξα γηα λα θαιχςνπλ 

ηελ θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε ηνπο. Δπεηδή ζέινπκε λα έρνπκε ηνπο λεαξνχο 

θάπξνπο δξαζηήξηνπο, δελ πξέπεη λα ηνπο επηηξαπεί λα παρχλνπλ πάλσ απφ ην 

θαλνληθφ. 

ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξήζνπκε φηη έλαο θάπξνο είλαη πνιχ παρχο, ζα πξέπεη 

2-3 κήλεο πξηλ ηελ αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν ην βάξνο ηνπ λα κεησζεί, κε πεξηνξηζκφ 

ησλ ζπκππθλσκέλσλ ηξνθψλ ηνπ ζηηεξεζίνπ. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε 

θαηάιιειε άζθεζε. Ο ππεξζηηηζκφο ησλ θάπξσλ ελψ δελ κεηψλεη ηελ γνληκφηεηα ηνπ 

ζπέξκαηνο ηνπ θάπξνπ πξνθαιεί κείσζε ηνπ libido, ε νπνία θαηαιήγεη πξαθηηθά ζε 

αγνληκφηεηα. 
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Δθ’ φζνλ δελ δηαηίζεηαη βνζθή ζηνπο θάπξνπο ηφηε πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη 

ζην ζηηεξέζην κεδηθή ή άιιν ςπραλζέο ρφξην κε αλαπηπγκέλν θχιισκα θαη ζε 

πνζφηεηα 7-10%. Με ηε βνζθή ή ην ρφξην κεδηθήο ην ζηηεξέζην γίλεηαη πεξηζζφηεξν 

πιήξεο ζρεηηθά κε ηνπο απξνζδηφξηζηνπο ζξεπηηθνχο παξάγνληεο. 

Σέινο θαηά ηελ επνρή πνπ αξρίδνπλ νη ζπδεχμεηο ζπληζηάηαη λα απμάλνπκε ηηο 

ρνξεγνχκελεο πνζφηεηεο βηηακηλψλ Α, D3 θαη E. 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΣΔΥΝΗΣΗ ΠΔΡΜΑΣΔΓΥΤΗ 

 

 Ζ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε είλαη κία ηερληθή, θαηά ηελ νπνία ην ζπέξκα εηζάγεηαη 

ζην γελλεηηθφ ζχζηεκα ηνπ ζειπθνχ κε ηερλεηφ ηξφπν. Σν ζπέξκα έρεη ήδε ζπιιερηεί 

απφ ην αξζεληθφ (ζπεξκαηνιεςία) θαη έρεη ππνζηεί ηελ θαηάιιειε επεμεξγαζία 

  

πιινγή πέξκαηνο  

Οκνίσκα  ή ηερλεηή ρνηξνκεηέξα 

 

Οκνίσκα (πηζαλψο θαιπκκέλν) θαη πφδηα (κηζά). 

 60-70 cm ςειφ 

 25-35 cm πιάηνο 

 100-135 cm κήθνο  

Αλ είλαη απαξαίηεην ρξεζηκνπνηνχληαη δχν κεγέζε: 

1. Νεαξνί θάπξνη (κηθξφ θαη ζηελφ) 

2. Μεγαιχηεξνη θάπξνη (κεγάιν θαη πιαηχ) 

 

Πεξαηηέξσ απαξαίηεηα: 

 Διαζηηθφο ηάπεηαο 

 Γάληηα κηαο ρξήζεο 

 Ρνχρα κηαο ρξήζεο 
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 Πνηήξηα  κηαο ρξήζεο 

 Φίιηξν 

 

 ε έλα θαιφ νκνίσκα ρνηξνκεηέξαο ν θάπξνο μαπιψλεη πην αλαπαπηηθά παξά ζε 

κηα πξαγκαηηθή ρνηξνκεηέξα. Απηφ είλαη απαξαίηεην γηαηί ην δεπγάξσκα δηαξθεί 

πνιχ (2-15 ιεπηά). 

 Οη θάπξνη πάληα πεδνχλ πάλσ ζην νκνίσκα, θαη φρη ζε άιιν θάπξν ιφγν ηεο 

επηζεηηθφηεηαο, νχηε ζε ρνηξνκεηέξα. 

 Πεξηνρή ζπιινγήο ηνπ ζπέξκαηνο 

 

Πξέπεη λα πιεξνχληαη ηα επφκελα θξηηήξηα: 

 Σν νκνίσκα πξέπεη λα έρεη ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε ν ζπεξκαηνιήπηεο 

λα κπνξεί λα απνκαθξπλζεί εχθνια. 

 Ο θάπξνο πξέπεη λα έρεη επαξθή πξφζθπζε (ειαζηηθφ δάπεδν ή αλ ρξεηάδεηαη 

ρξήζε άρπξνπ).   

 Αξθεηφ θσο γηα λα δηαθξίλεηο ηηο δηάθνξεο κεηαβνιέο ηνπ ζπέξκαηνο. 

Η πξνεηνηκαζία ηνπ θάπξνπ 

Σν λα εθπαηδεχζεηο ηνλ θάπξν λα θάλεη επίβαζε ζην νκνίσκα κπνξεί πνιιέο θνξέο λα 

είλαη δχζθνιν. Όηαλ ην νκνίσκα κπξίδεη φπσο ηνπο άιινπο θάπξνπο, απηφ αλεβάδεη ην 

libido ηνπο. Οη λεαξνί θάπξνη πνπ δελ έρνπλ μαλαλέβεη ζε νκνίσκα κπνξεί λα γίλνπλ 

επηζεηηθνί, αιιά ηειηθά ζα αλέβνπλ. Σν νκνίσκα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλν κε δέξκα 

γνπξνπληνχ ή θάηη παξεκθεξέο έηζη ψζηε λα κπξίδεη φπσο νη άιινη θάπξνη.  

Καιφ είλαη λα πξνεηνηκάζεηο θαιά ηνλ θάπξν πξηλ απφ ηε ζπιινγή ηνπ ζπέξκαηνο. 

Ο ηξφπνο γηα λα ην θάλεηο απηφ, αιιά θαη ε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο ηνπ ζπέξκαηνο, 

δηαθέξεη απφ θάπξν ζε θάπξν. Όηαλ ν θάπξνο αλέβεη ζην νκνίσκα, θάλεη κηα θίλεζε γηα 

λα βξεη ην ηερλεηφ θφιπν (ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε ην ρέξη ηνπ ζπιιέθηε ζπέξκαηνο). Ο 

ζπεξκαηνιήπηεο πξέπεη πξνζεθηηθά λα θξίλεη πφζν ρξφλν πξέπεη λα δηαξθέζεη απηή ε 

θίλεζε έηζη ψζηε λα έρνπκε ην ζσζηφ ζπγρξνληζκφ (απηφ είλαη απαξαίηεην γηα ην 

θπζηθφ θαζαξηζκφ).   
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 Καηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο θίλεζεο είλαη απαξαίηεην λα δνζεί πνιχ θαιή 

πξνζνρή ζηελ πηζαλή επαθή ηνπ πένπο κε ην νκνίσκα, απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

δεκηά ζην πένο ηνπ θάπξνπ. Ζ κεηαθνξά ηνπ ζπέξκαηνο απφ ηελ νπξά ηεο 

επηδηδπκίδαο ζηελ ηειηθή κνίξα ηνπ πένπο, ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθζπεξκάηηζεο.  

πκβνπιέο γηα λεαξνύο θάπξνπο  

 

 Κάζε λεαξφο θάπξνο πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη ζε αηνκηθφ θειί. Γελ πξέπεη λα 

αξρίδεη απφ πνιχ λσξίο ε εθπαίδεπζε ησλ θάπξσλ, κφλν ζηελ ειηθία ησλ 7,5- 8 

κελψλ θαη πάλσ. 

 Μεηά ηελ εμνηθείσζε (κηα κέξα) πξέπεη γξήγνξα λα θάλνπκε ηνλ θάπξν λα 

ληψζεη νηθεία κε ην νκνίσκα. Απηφ πξέπεη λα επαλαιακβάλεηαη θάζε κέξα, αιιά φρη 

πεξηζζφηεξν απφ 15 ιεπηά ηελ κέξα. 

 Σν νκνίσκα πξέπεη πάληα λα κεηαθηλείηαη θαη λα ηνπνζεηείηαη κπξνζηά απφ ηε 

κχηε ηνπ θάπξνπ. Να ηνπνζεηείηαη ινμά ζηελ γσλία ηνπ ηνίρνπ έηζη ψζηε ν θάπξνο λα 

κελ κπνξεί λα μεθχγεη απφ πίζσ. Δλ ησ κεηαμχ πξνζπαζήζηε λα δηεγείξεηε ην πένο 

ηνπ θάπξνπ.  

 Δπηπιένλ δηέγεξζε κπνξεί λα επηηεπρζεί  κε έλαλ αθφκα λεαξφ θάπξν κέζα ζην 

θειί, ν νπνίνο απνζχξεηαη φηαλ ν θάπξνο έρεη πιήξσο δηεγεξζεί. Πξέπεη επίζεο ε 

πεξηνρή ζπεξκαηνιεςίαο λα κελ είλαη πνιχ κεγάιε αιιηψο ν θάπξνο ζα 

απνκαθξπλζεί απφ ην νκνίσκα θαη ζα είλαη αδχλαην ηφηε λα ηνπνζεηεζεί ην νκνίσκα 

κπξνζηά απφ ηελ κχηε ηνπ. 

 Σν νκνίσκα πξέπεη λα είλαη θαιπκκέλν ή ηνπνζεηεκέλν κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ν 

θάπξνο λα κελ κπνξεί λα ην ζπξψμεη καθξηά. 

 Να έρεηε επαθή κε ηνλ θάπξν ζε φιεο ηνπ ηηο πξνζπάζεηεο. Να κηιάηε θαη λα ηνπ 

ηξίβεηε ηελ πιάηε. 

 Αθφκα πηέζηε κε ην γφλαην πίζσ απφ ηα κπξνζηηλά πφδηα ή ζην πιεπξφ θαη 

αζθείζηε πίεζε ζηελ πιάηε. 

 Πνηέ δελ πξέπεη λα είζηε αλππφκνλνο, θαιχηεξα λα ζηακαηήζεηε θαη λα 

ζπλερίζεηε ηελ επφκελε κέξα. 
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Σερληθέο πγηεηλήο ζπιινγήο ηνπ ζπέξκαηνο 

 

 Καζαξά ξνχρα, πιπκέλα θαη φρη πνιχ παγσκέλα ρέξηα, θνκκέλα λχρηα. 

 Υξεζηκνπνηείηαη δηπιά γάληηα, πνπ λα κελ πεξηέρνπλ ζθφλε. 

 Τπάξρεη θίλδπλνο ε ζθφλε λα αγγίμεη ηα ζπεξκαηνδσάξηα. Απηφ κπνξεί λα είλαη 

επηβιαβέο γηα ηα ζπεξκαηνδσάξηα. 

  Όηαλ ν θάπξνο έρεη αλέβεη ζην νκνίσκα, πξέπεη απηφ λα ην αδεηάζνπκε θαη λα ην 

θαζαξίζνπκε. Απηφ είλαη απαξαίηεην γηαηί ην πεξηερφκελφ ηνπ έρεη βαθηήξηα πνπ 

κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ ζπληήξεζε ηνπ ζπέξκαηνο. Σν ζαθίδην ινηπφλ 

πνπ ην κέγεζνο ηνπ δηαθέξεη θαηά πνιχ απφ θάπξν ζε θάπξν, πξέπεη λα αθαηξείηαη 

θαη λα αδεηάδεηαη. Σν απιαθψδεο δέξκα πνπ ππάξρεη πάλσ ζην νκνίσκα πξέπεη λα 

θαζαξίδεηαη θαζψο θαη ε γχξσ πεξηνρή. ην ηέινο ηα εμσηεξηθά γάληηα πξέπεη λα 

πεηάγνληαη.  

 Όηαλ ην πένο είλαη ζε ζηχζε, απηφ θιεηδψλεηαη κε ην ρέξη θαη ηφηε 

ρξεζηκνπνηείηαη δνρείν έηζη ψζηε ην ρέξη λα κελ έξζεη ζε επαθή κε ην ζπεξκαηηθφ 

πγξφ. Βεβαησζείηε φηη ην πένο είλαη ζε πιήξε ζηχζε θαη φηη είλαη νξηδφληηα κε ην 

έδαθνο.  

 Ζ ιεγφκελε αληαλαθιαζηηθή εθζπεξκάηηζε, γίλεηαη απφ ηελ πίεζε ηνπ πένπο ζην 

ζπεηξσηφ άθξν θαη ηελ ζεξκνθξαζία. Μεηά απφ κεξηθέο θηλήζεηο ε άθξε ηνπ πένπο 

θηάλεη ην ρέξη πνπ ην θξαηά θαη ζθίγγεη απφ κφλν ηνπ. Όηαλ αξρίζεη ε εθζπεξκάηηζε, 

νη θηλήζεηο ηνπ θάπξνπ ζα ζηακαηήζνπλ.  

 Σν πξψηνο κέξνο ηεο εθζπεξκάηηζεο (άρξσκν θαη θησρφ ζε ζπέξκα) δελ πξέπεη 

λα ζπιιέγεηαη. Απηφ ζπρλά είλαη κνιπζκέλν. Σν δεχηεξν κέξνο ηεο εθζπεξκάηηζεο 

ζπιιέγεηαη φιν. Απφ ην ηξίην κέξνο ζπιιέγεηαη κφλν ην πγηέο ζπέξκα. Απηφ ην 

δηαθξίλνπκε απφ ην άζπξν γαιαθηψδεο πξνο γθξίδν αλνηρηφ ρξψκα ηνπ. 

 Θα πξέπεη λα αθήζνπκε ηνλ θάπξν λα ηειεηψζεη ηελ πιήξε εθζπεξκάηηζε. 

 Σν δειαηηλψδεο κέξνο δηαρσξίδεηαη απφ ην ζπέξκα κε έλα θίιηξν. Ζ γάδα 

αθαηξείηαη πξνζεθηηθά απφ ην δνρείν έηζη ψζηε ην δειαηηλψδεο κέξνο λα κελ πέζεη 

ζην ζπέξκα.  
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 Σν δνρείν κε ην ζπέξκα θιείλεη φζν πην γξήγνξα γίλεηαη θαη απνζηέιιεηαη ζην 

εξγαζηήξην γηα ηε πεξαηηέξσ δηαδηθαζία (κέζα ζε 15 ιεπηά). 

 

Έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ζπέξκαηνο. 

 

Ο θάπξνο επθζπεξκαηίδεη ζε ηξεηο θάζεηο:  

 

1
ε
 θάζε: 

 Τδαξέο, ζπλήζσο 20ml.  

 Κπξίσο έθθξηκα απφ ηνπο επηθνπξηθνχο γελλεηηθνχο αδέλεο . 

 Γελ πεξηέρεη ζρεδφλ θαζφινπ ζπεξκαηνδσάξηα. 

 Απνκαθξχλεηαη ακέζσο κεηά ην ζηακάηεκα ησλ ηξηβφκελσλ θηλήζεσλ. 

 

2
ε
 θάζε: 

 Πινχζην ζε ζπεξκαηνδσάξηα. 

 Πξνέξρεηαη απφ ηνπο φξρεηο. 

 Πεξίπνπ 50 κε 100 ml. 

 Οξαηή κεηάβαζε αλάκεζα ζηελ 1
ε
 θαη ηελ 2

ε
 θάζε. 

 Καηά ηελ εθζπεξκάηηζε απηήο ηεο θάζεο ε ππθλφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο κεηψλεηαη 

αξγά. πλεπψο, δελ ππάξρεη ζαθήο κεηάβαζε κεηαμχ ηεο 2
εο

 θαη ηεο 3
εο

 θάζεο. 

 

3
ε
 θάζε: 

 Τδαξέο, πεξίπνπ 100 κε 150 ml. 

 Πεξηέρεη έθθξηκα απφ ηνπο επηθνπξηθνχο αδέλεο.  

Ζ εθζπεξκάηηζε ηεο δειαηηλψδνπο θάζεο  γίλεηαη θαηά ηα κηζά ηεο 2
εο

 θάζεο. 
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Μαθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ζπέξκαηνο 

 

Όγθνο: 

 Μέζνο φξνο 150 κε 250cc. 

 Οη κεγαιχηεξνη θάπξνη δίλνπλ πην πνιχ ζπέξκα απφ ηνπο λεφηεξνπο. 

 Μεηαμχ δηαθνξεηηθψλ θάπξσλ ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξέο. 

 

Υξώκα: 

 Άζπξν θξεκψδεο. 

 Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε πνζφηεηα ηφζν πην θξεκψδεο είλαη ην ρξψκα. 

 

Δπηκόιπλζε θαηά ηελ εθζπεξκάηηζε: 

 Βεβαησζείηε φηη δελ ππάξρεη αίκα ζην ζπέξκα. Αλ ππάξρεη, είλαη ζεκαληηθφ λα 

μέξεηο εάλ ην αίκα απνξξέεη απφ ην πένο ή απφ ην ζπέξκα.  

 Σν πχν είλαη ζπάλην θαηλφκελν, αιιά αλ ππάξρεη είλαη πνιχ ζνβαξφ θαη δείρλεη 

ζεκάδηα ινίκσμεο. 

 

Οζκή: 

 Σν ζπέξκα πνπ ζπιιέρζεθε ζσζηά έρεη ιίγε ή θαζφινπ κπξσδηά. 

 Όηαλ ππάξρεη αθξνπξφζζην πγξφ κε ην ζπέξκα, ηφηε απηφ δίλεη κηα δηαθνξεηηθή 

νζκή ζην ζπέξκα. 

 Απηφ ην αθξνπξφζζην πγξφ έρεη θαθή επίδξαζε ζηε ζπληήξεζε ηνπ ζπέξκαηνο. 

Δπηπιένλ απηφ πεξηέρεη πνιιά βαθηήξηα θαη θχηηαξα πνπ κπνξεί λα κνιχλνπλ ηηο 

ρνηξνκεηέξεο θαη ηα κηθξά ρνηξίδηα.  

 

Μηθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ζπέξκαηνο 

 

Ζ κηθξνζθνπηθή εμέηαζε ηνπ ζπέξκαηνο πεξηιακβάλεη :  

α) ηεν εκηίμεζε ηες δωηικόηεηας ηων ζπερμαηοδωαρίων, δει. ην πνζνζηφ ησλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ πνπ είλαη δσληαλά θαη θηλνχληαη ζε ζρέζε κε ηα λεθξά. 
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 Ζ εθηίκεζε γίλεηαη σο εμήο: Με ηε βνήζεηα κηαο πηπέηηαο ηνπνζεηνχκε ζε κηα 

αληηθεηκελνθφξν πιάθα πνπ βξίζθεηαη ζηε ζεξκαηλφκελε ηξάπεδα ηνπ κηθξνζθνπίνπ 

κηα ζηαγφλα αξαησηηθνχ δηαιχκαηνο. Με κηα άιιε πηπέηηα ηνπνζεηνχκε ζηε ζηαγφλα 

απηή κηα ειάρηζηε πνζφηεηα ζπέξκαηνο θαη ηε ζθεπάδνπκε κε κηα θαιππηξίδα. Σν 

αξαησηηθφ θαη ην ζπέξκα θαηαλέκνληαη νκνηφκνξθα κεηαμχ αληηθεηκελνθφξνπ θαη 

θαιππηξίδαο. ηε ζπλέρεηα εθηηκνχκε ηε δσηηθφηεηα ζην νπηηθφ πεδίν. Γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ην ζπέξκα γηα ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε ε δσηηθφηεηα ηνπ ζα πξέπεη 

λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 65-70%. 

β) ηεν εκηίμεζε ηες κινεηικόηεηας, δει. ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία ηα 

ζπεξκαηνδσάξηα θηλνχληαη. Ζ εθηίκεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηηνπ ζπέξκαηνο γίλεηαη 

ηαπηφρξνλα κε ηελ εθηίκεζε ηεο δσηηθφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο. Ζ θηλεηηθφηεηα ηνπ 

ζπέξκαηνο θαζνξίδεηαη κε κηα απζαίξεηε θιίκαθα απφ 0-5 σο εμήο: 

  0= ηέιεηα αθηλεζία (λεθξά ζπεξκαηνδσάξηα) 

  1= θπκκαηνεηδείο θηλήζεηο 

  2= 50% ησλ δσληαλψλ ζπεξκαηνδσαξίσλ έρνπλ θαιή θίλεζε 

3= ην 50-80% ησλ δσληαλψλ ζπεξκαηνδσαξίσλ έρνπλ πξννδεπηηθή θίλεζε 

  4= ην 90% ησλ δσληαλψλ ζπεξκαηνδσαξίσλ έρνπλ δσεξή πξνν-δεπηηθή 

θίλεζε 

  5= ην 100% ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ έρνπλ δσεξή πξννδεπηηθή θίλεζε 

Ζ εθηίκεζε ηεο θηλεηηθφηεηαο φηαλ ζηεξίδεηαη ζηελ κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε είλαη 

ππνθεηκεληθή, ελψ φηαλ ζηεξίδεηαη ζε θηλεκαηνγξαθηθέο ή θσηνγξαθηθέο κεζφδνπο 

είλαη αληηθεηκεληθή. 

γ) ηον προζδιοριζμό ηες πσκνόηεηας ηοσ ζπέρμαηος, δει. ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ πνπ ππάξρνπλ ζε θάζε cm
3
 (ml) ζπέξκαηνο. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

ππθλφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ ζε θάζε δφζε ζπέξκαηνο θαη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ βαζκνχ 

αξαίσζεο ηνπ.  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ππθλφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο κπνξεί λα γίλεη :  

i) με ηο αιμαηοκσηηόμεηρο ηοσ Neubauer (πλάκα Neubauer), ην νπνίν θέξεη ζην 

θέληξν ηνπ εηδηθφ ζάιακν ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ ππάξρνπλ 25 ηεηξάγσλα πνπ 
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ρσξίδνληαη κεηαμχ ηνπο κε δπν ραξαγέο. Κάζε ηεηξάγσλν απφ απηά ρσξίδεηαη κε κηα 

ραξαγή ζε 16 ηεηξαγσλίδηα.  

 Με ην ζηθψλην πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηε κέηξεζε ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ 

αλαξξνθνχκε 0,5 ml ζπέξκαηνο θαη ζηε ζπλέρεηα ζπκπιεξψλνπκε κε δηάιπκα NaCl 

3% κέρξη ηελ έλδεημε 101 (αξαίσζε 1:200) έλδεημε ζηελ νπνία ηα ζπεξκαηνδσάξηα 

αθηλεηνπνηνχληαη. Καηά ηελ αλαξξφθεζε ζα πξέπεη λα απν-θεχγεηαη ν ζρεκαηηζκφο 

θπζαιίδσλ. Καηφπηλ, ην ζηθψλην ηνπνζεηείηαη κεηαμχ ηεο θνξπθήο ηνπ δείθηε θαη 

ηνπ αληίρεηξα θαη αλαθηλείηαη, ψζηε ν δηαιχηεο θαη ην ζπέξκα λα αλακηρζνχλ θαιά.  

 Μεηά ηελ αλαθίλεζε αθήλνπκαη λα πέζνπλ 4-5 ζηαγφλεο γηα λα πεηχρνπκε θαιά 

αξαησκέλν ζπέξκα. ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηνχκε ηελ θαιππηξίδα ζην 

αηκαηνθπηηφκεηξν. Αγγίδνπκε ην ρείινο ηεο θαιππηξίδαο κε ηελ θνξπθή ηνπ 

ζηθσλίνπ, αθήλνπκε κηα ζηαγφλα αξαησκέλνπ ζπέξκαηνο λα δηεηζδχζεη ζην ζάιακν 

πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ηελ θαιππηξίδα θαη ξπνζέρνπκε λα κε ζρεκαηηζζνχλ 

θπζαιίδεο αέξα. Μεηά ηελ πιήξσζε ηνπ ζαιάκνπ ηνπνζεηνχκε ην 

αηκαηνθπηηαξφκεηξν ζην κηθξνζθφπην θαη ζηε κεγέζπλζε 100x πξνζπαζνχκε λα 

βξνχκε ην δίθηπν πνπ ζα κεηξήζνπκε ηα ζπεξκαηνδσάξηα. ηε ζπλέρεηα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεγέζπλζε 400-600x θαιχπηνπκε έλα κεγάιν ηεηξάγσλν 

(πεξηέρεη 16 ηεηξαγσλίδηα) φπνπ θαη κεηξάκε φια ηα ζπεξκαηνδσάξηα πνπ ππάξρνπλ.  

 πλνιηθά κεηξάκε ηα ζπεξκαηνδσάξηα ησλ 5 κεγάισλ ηεηξαγψλσλ (ηα ηέζζεξα 

αθξαία θαη ην κεζαίν ηνπ δηθηχνπ). Μεηξάκε δε κφλν ηα ζπεξκαηνδσάξηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή θαη δεμηά ηεο δηπιήο γξακκήο ηνπ κεγάινπ ηεηξαγψλνπ 

ρσξίο λα κεηξήζνπκε εθείλα πνπ βξίζθνληαη ζηε δηπιή γξακκή ζηελ αξηζηεξή θαη 

θάησ πιεπξά θάζε ηεηξαγψλνπ. ην ηέινο αζξνίδνπκε  ηα ζπεξκαηνδσάξηα πνπ 

κεηξήζακε ζην θαζέλα απφ ηα 5 ηεηξάγσλα (5x16 = 80 ηεηξαγσλίδηα) θαη ηα 

πνιιαπιαζηάδνπκε επί 10x10
6
. Σν γηλφκελν ζα καο δψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλζε 1 ml ζπέξκαηνο. Αλ ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ 

ζπεξκαηνδσαξίσλ πνπ κεηξήζακε ζηα πέληε κεγάια ηεηξάγσλα είλαη 

500x10.000.000=5x10
9
 ζπεξκαηνδσάξηα.  

ii) με ηο ελεκηροθωηόμεηρο: Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο ππθλφηεηαο ηνπ ζπέξκαηνο 

ηνπνζεηνχκε κέζα ζε εηδηθφ θηαιίδην (θπβέηα) 0,1 ml ζπέξκαηνο, ην νπνίν 

αξαηψλνπκε ζε 4 ml δηαιχκαηνο θηηξηθνχ λαηξίνπ (Ν/15-9‰). Μεηά απφ θαιή 
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αλάκεημε ηνπνζεηνχκε ην εηδηθφ θηαιίδην ζηελ ππνδνρή ηνπ θσηνκέηξνπ θαη 

δηαβάδνπκε ηελ έλδεημε ηεο ζπζθεπήο. Ζ έλδεημε κεηαθξάδεηαη ζχκθσλα κε έλα 

πίλαθα ζε εθαηνκκχξηα ζπεξκαηνδσάξηα ζε θάζε ml ζπέξκαηνο. 

iii) με ηον κσηηαρομεηρεηή: Σνπνζεηνχκε κέζα ζε εηδηθφ θηαιίδην (θπβέηα) 20 κl 

ζπέξκαηνο, ην νπνίν αξαηψλνπκε ζε 2 ml δηαιχκαηνο θηηξηθνχ λαηξίνπ (Ν/15-9‰).  

 ηε ζπλέρεηα κεηά απφ θαιή αλάκεημε ηνπνζεηνχκε ην εηδηθφ θηαιίδην ζηελ 

ππνδνρή ηνπ θπηηαξνκεηξεηή δίλνληαο ηνλ φγθν θαη ηελ δσηηθφηεηα. Ο 

θπηηαξνκεηξεηήο απηφκαηα καο δίλεη ηελ ππθλφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο θαζψο θαη ην 

βαζκφ αξαίσζεο θαη ηηο δφζεηο.  

δ) ηον προζδιοριζμό ηων νεκρών και δωνηανών ζπερμαηοδωαρίων: Γίλεηαη κεηά 

απφ παξαζθεπή επηρξίζκαηνο ζπέξκαηνο θαη ρξψζε ηνπ κε εσζίλε-ληγξνζίλε. Ζ 

θπηηαξηθή κεκβξάλε ησλ δσληαλψλ ζπεξκαηνδσαξίσλ δελ είλαη δηαπεξαηή γηα 

νξηζκέλεο νπζίεο, ελψ ησλ λεθξψλ ζπεξκαηνδσαξίσλ είλαη δηαπεξαηή ιφγσ 

αιινηψζεσλ. Παίξλνπκε 0,67 γξ εσζίλεο θαη 10 γξ. ληγξνζίλεο θαη ηα δηαιχνπκε ζε 

100 ml απεζηαγκέλνπ λεξνχ  Απφ ην δηάιπκα παίξλνπκε 0,5 ml θαη ην ηνπνζεηνχκε 

ζε πιαζηηθφ θηαιίδην (eppendrof) ζε ζεξκνθξαζία 37°C θαη πξνζζέηνπκε 1-2 

ζηαγφλεο αλαξαίσηνπ ζπέξκαηνο. ηε ζπλέρεηα ην αλα-κηγλχνπκε θαη ην αθήλνπκε 5 

ιεπηά. Σνπνζεηνχκε κηα ζηαγφλα ζε κηα αληηθεηκελνθφξν πιάθα. ηε ζπλέρεηα κε 

κηα άιιε αληηθεηκελνθφξν πιάθα ή θαιππηξίδα ηελ νπνία θξαηάκε θαηά ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα ζρεκαηίδεη κε ηελ αληηθεηκελνθφξν πιάθα γσλία 45° σζνχκε ηε 

ζηαγφλα πξνο ηε κία θαηεχζπλζε γηα λα θαηαλεκεζεί ε ζηαγφλα ζε ιεπηφ ζηξψκα 

ζ’φιε ηελ επηθάλεηα ηεο αληηθεηκελνθφξνπ πιάθαο. Ζ κηθξνζθνπηθή παξαηήξεζε 

γίλεηαη κε ηνλ θαηαδπηηθφ θαθφ ζε κεγάιε κεγέζπλζε. Όζα ζπεξκαηνδσάξηα 

θαίλνληαη ειαθξά ρξσκαηηζκέλα ζεσξνχληαη δσληαλά, ελψ εθείλα πνπ είλαη έληνλα 

ρξσκαηηζκέλα ζεσξνχληαη λεθξά. πλνιηθά κεηξνχκε 300 ζπεξκαηνδσάξηα θαη 

ππνινγίδνπκε ην πνζνζηφ ησλ δσληαλψλ θαη λεθξψλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. 

ε) ηον προζδιοριζμό ηων μορθολογικών ανωμαλιών ηων ζπερμαηοδωαρίων:  

 Γίλεηαη κεηά απφ παξαζθεπή επηρξίζκαηνο ζπέξκαηνο θαη ρξψζε ηνπ κε εηδηθέο 

ρξσζηηθέο (εσζίλε-ληγξνζίλε, ρξσζηηθή ΒURRI ή ζηληθή κειάλε, θ.ά.). Πνζνζηφ 

κνξθνινγηθψλ αλσκαιηψλ απφ 15-20% ζεσξείηαη θπζηνινγηθφ, ελψ φηαλ απηφ είλαη 

κεγαιχηεξν απφ 20% ην ζπέξκα είλαη αθαηάιιειν γηα ηερλεηή ζπεξκα-ηέγρπζε.  
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Η αξαίσζε ηνπ ζπέξκαηνο 

 

Απαξαίηεηα: 

 Θεξκαηλφκελε ηξάπεδα 

 Κσληθέο θηάιεο ησλ 500 cc 

 Φσηφκεηξν 

 Απεζηαγκέλν λεξφ 

 Θεξκαηλφκελν πδαηφινπηξν 

 Αξαησηηθφ 

 Κιίβαλνο   

 

Πξνζνρή: Σα πιηθά πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε ην ζπέξκα πξέπεη λα απνζηεηξψλνληαη 

ή λα αληηθαζηζηνχληαη.  

 Έλα απφ ηα πην ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα ηεο ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο είλαη 

φηη απφ έλα εθζπεξκάηηζκα είλαη δπλαηφλ λα δηελεξγεζεί ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε ζε 

κεγάιν αξηζκφ ρνηξνκεηέξσλ. Απηφ είλαη δπλαηφ γηαηί ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 3 κε 4 

δηζεθαηνκκχξηα ζπεξκαηνδσάξηα γηα κία ζπεξκαηέγρπζε. Μηα εθζπεξκάηηζε πεξηέρεη 

80 κε 100 δηζεθαηνκκχξηα ζπεξκαηνδσάξηα ( εμαξηάηαη απφ ηελ ζπρλφηεηα θαη ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζπεξκαηνιεςηψλ αλά θάπξν ή αλά πεξίνδν). Απηφ ζεκαίλεη φηη θάπνηνο 

πξέπεη λα ρσξίζεη ην εθζπεξκάηηζκα ζε κηθξφηεξα κέξε. Έηζη είλαη ζεκαληηθφ 

θάπνηνο λα αξαηψζεη ην εθζπεξκάηηζκα κε έλα θαιφ αξαησηηθφ. Μία άιιε ζεκαληηθή 

πηπρή ηεο ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο είλαη φηη ην ζπέξκα κεηά απφ ηελ πξνζζήθε ησλ 

αξαησηηθψλ κπνξεί λα δηαηεξεζεί γηα κεγάιν δηάζηεκα.  

 Δάλ ην ζπέξκα είλαη θαιήο πνηφηεηαο (κεηά απφ καθξνζθνπηθή θαη κηθξνζθνπηθή 

εμέηαζε), κπνξεί λα αξαησζεί. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ θάπνηνο λα εκπνδίζεη ηελ 

«θαηαπιεμία» απφ ηελ αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ή απφ ηελ πξνζζήθε ηνπ 

αξαησηηθνχ. Καηά ηελ αξαίσζε, ην ζπέξκα θαη ην αξαησηηθφ πξέπεη λα έρνπλ πεξίπνπ 

ηελ ίδηα ζεξκνθξαζία. Μεηά ηελ αξαίσζε, ην αξαησκέλν ζπέξκα ηνπνζεηείηαη ζε 

πιαζηηθά κπνπθάιηα ή ζσιελάξηα.  

 Σα θέληξα ζπιινγήο ζπέξκαηνο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ 3-4 

δηζεθαηνκκχξηα ζπεξκαηνδσάξηα θαη φγθν 80-100 cc. 
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Αξαησηηθά:  

   ην εκπφξην θπθινθνξνχλ πνιιψλ εηδψλ αξαησηηθά. Σα πην πνιιά απφ απηά 

είλαη πξνζαξκνζκέλα γηα λα δηαηεξνχλ ην ζπέξκα γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα (2 κε 3 

κέξεο).  

 

Πξνεηνηκαζία ηνπ αξαησηηθνύ: 

Θεξκαίλνκε 1-3 ιίηξα απεζηαγκέλνπ λεξνχ ζηνπο 35°C. 

Πξνζζέηνκε ην αξαησηηθφ ζε κνξθή ζθφλεο θαη ην αλαθηλνχκε θαιά. 

Παξαθνινπζείηαη πξνζεθηηθά ηελ ζεξκνθξαζία. 

 

Πξνζνρή: 

Πνηέ κελ ρξεζηκνπνηείηαη λεξφ ηεο βξχζεο, γηαηί απηφ πεξηέρεη πνιιέο αλφξγαλεο 

νπζίεο, κέηαιια θαη βαθηήξηα, πνπ είλαη επηβιαβή γηα ηα ζπεξκαηνδσάξηα. 

Όηαλ ην αξαησηηθφ δηαιπζεί θαη έρεη ηελ θαηάιιειε ζεξκνθξαζία είλαη έηνηκν γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί.   

 

Η ρξνληθή δηάξθεηα ηεο αξαίσζεο  

 

 Φπζηνινγηθά θάπνηνο αξαηψλεη ην ζπέξκα ηνπ θάπξνπ ζε 4-5 ιεπηά. Πξέπεη λα 

δνζεί πξνζνρή ζηελ ππθλφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο θαζψο θαζνξίδεη ηελ έθηαζε ηεο 

αξαίσζεο. Μηα εθζπεξκάηηζε πεξηέρεη θαηά κέζν φξν 80-100 δηζεθαηνκκχξηα 

ζπεξκαηνδσάξηα. ε κηα δφζε έηνηκε λα ρξεζηκνπνηεζεί, ζέινπκε 3-4 

δηζεθαηνκκχξηα ζπεξκαηνδσάξηα φγθνπ 80-100cc. 

Γηα παξάδεηγκα: 

Δθζπεξκάηηζκα = 200cc 

80 δηζεθαηνκκχξηα ζπεξκαηνδσάξηα 

Θέινπκε 4 δηζεθαηνκκχξηα ζπεξκαηνδσάξηα ζε 100 cc 

80 δηο/4 δηο = 20 δφζεηο 

20 δφζεηο Υ 100cc (γηα θάζε ζπεξκαηέγρπζε/δφζε) = 2000cc ζπλνιηθφο φγθνο 
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2000cc ζπλνιηθφο φγθνο–200cc (γηα θάζε εθζπεξκάηηζκα)=1.800cc 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξαησηηθνχ. 

Απηή ε πνζφηεηα κνηξάδεηαη ζε 20 δφζεηο ζε ζσιελάξηα. 

 

Απνζήθεπζε θαη κεηαθνξά ηνπ ζπέξκαηνο  

 

 Ζ κεηαρείξηζε θαη ε ζεκαζία ηεο νξζήο απνζήθεπζεο ηνπ ζπέξκαηνο ηνπ θάπξνπ 

είλαη ζπρλά ππνηηκεκέλε. Αλ ην ζπέξκα έρεη ζπιιερζεί θαη αξαησζεί, πνιιά κπνξνχλ λα 

πάλε ζηξαβά πξηλ ηελ ηειηθή ζπεξκαηέγρπζε. Ζ κεηαρείξηζε ηνπ ζπέξκαηνο είλαη πνιχ 

ζεκαληηθή. 

 

Γηαηήξεζε ηνπ ζπέξκαηνο 

Τπάξρεη έλαο αξηζκφο ζπλζεθψλ πνπ είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο γηα ηελ αλζεθηηθφηεηα 

ηνπ ζπέξκαηνο. 

 

Φσο  

Σν ζπέξκα πξέπεη λα θπιάζζεηαη ζε ζθνηεηλφ ζχζηεκα ςχμεο. Σν θσο ηνπ ήιηνπ 

θάλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο λα εθθπιίδεηαη γξήγνξα. Δπηπιένλ απφ ην θσο ηνπ 

ήιηνπ ε ζεξκνθξαζία ζην ζσιελάξην κε ην ζπέξκα ζα αλέβεη. Έηζη ην ζπέξκα πξέπεη 

λα κέλεη ζε ζθνηεηλφ κέξνο.  

Ομπγφλν  

Δπεηδή ζέινπκε λα επηβξαδχλνπκε ην κεηαβνιηζκφ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ φζν πην 

πνιχ κπνξνχκε, είλαη ζεκαληηθφ λα κελ επηηξέςνπκε ζηνλ αέξα λα δηαπεξάζεη ην 

ζπέξκα. Σν νμπγφλν δξαζηεξηνπνηεί ηνλ κεηαβνιηζκφ ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. Σν 

θαιχηεξν ινηπφλ είλαη λα θξαηήζνπκε ην ζπέξκα ζε έλα ζσιήλα πνπ είλαη εμ’ 

νινθιήξνπ γεκάηνο ή πνπ είλαη ζθξαγηζκέλν. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξέπεη λα 

εκπνδίζνπκε ηελ αλάκεημε ηνπ αέξα κε ην ζπέξκα θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο κεηαθνξάο 

ηνπ.  
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Θεξκνθξαζία 

Ζ ζεξκνθξαζία είλαη ην πην ζεκαληηθφ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηελ κεηαθνξά ηνπ 

ζπέξκαηνο. Γηα λα ζηακαηήζεη ν κεηαβνιηζκφο, είλαη απαξαίηεηε ε πηψζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Ζ ηδαληθή ζεξκνθξαζία είλαη 17
ν
C. Πάλσ απφ ηνπο 20

ν
C ν 

κεηαβνιηζκφο εμαθνινπζεί λα είλαη πνιχ γξήγνξνο, έηζη πνπ ε πνηφηεηα ηνπ 

ζπέξκαηνο κεηψλεηαη θαηά πνιχ. Δίλαη ζεκαληηθφ ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο λα 

γίλεηαη ζηαδηαθά. Γη απηφ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κελ ππάξρνπλ δηαθπκάλζεηο ζηε 

ζεξκνθξαζία. Μηα ζεξκηθή θαηαπιεμία  κπνξεί λα επέιζεη κε νπνηαδήπνηε 

δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο . 

Ο θαιχηεξνο ηξφπνο γηα λα απνζεθεχζεηο ην αξαησκέλν ζπέξκα είλαη λα ην 

δηαηεξήζεηο  ζε έλα ςπγείν. Σν ςπγείν πξέπεη λα είλαη θιεηζηφ, ζθνηεηλφ γηα λα 

θξαηεζεί ε ζεξκνθξαζία ζηαζεξή ζηνπο 17 
ν
C.  

Γνρεία ή ζσιελάξηα ζπέξκαηνο 

Σα πιαζηηθά κπνπθάιηα ή ζσιελάξηα κπνξεί λα πεξηέρνπλ επηβιαβή πιηθφ πνπ 

κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ κείσζε ηεο δηάξθεηαο ηνπ ζπέξκαηνο. Δίλαη επηζπκεηφ 

ινηπφλ λα δνθηκάδνληαη φια ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αξαίσζε ηνπ 

ζπέξκαηνο φζνλ αθνξά ζην πφζν κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αλζεθηηθφηεηα ηνπ 

ζπέξκαηνο.   

Λίζηα ειέγρνπ  

1. Πξηλ ηε ζπιινγή ηνπ ζπέξκαηνο πξέπεη λα πξνεηνηκάζνπκε ην αξαησηηθφ (ζηε 

ζσζηή ζεξκνθξαζία). 

2. Ζ αξαίσζε ηνπ ζπέξκαηνο πξέπεη λα ιάβεη ρψξα φζν πην γξήγνξα γίλεηαη κεηά ηε 

ζπιινγή ηνπ ζπέξκαηνο. 

3. Δμεηάδνπκε ην ζπέξκα καθξνζθνπηθά θαη κηθξνζθνπηθά. 

4. Αλ ην ζπέξκα είλαη θαηάιιειν, ππνινγίζηε ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ. 

5. Αξαηψλνπκε έσο φηνπ αξαησζεί νιφθιεξε ε πνζφηεηα. 

6. Μεηά ην ηνπνζεηνχκε ζην ςπγείν. 

7. Διέγρνπκε ζπλερψο ηελ θηλεηηθφηεηα ηνπ αξαησκέλνπ ζπέξκαηνο κέρξη ηελ κέξα 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζπεξκαηέγρπζε. 

8.  
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Β΄ ΜΔΡΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΜΟΝΑΓΑ 

 

 Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία είλαη θηηζκέλε ε κνλάδα είλαη ε ηδαληθφηεξε γηα ηελ 

επηρείξεζε. Δίλαη γχξσ ζηα 15 ρικ. έμσ απφ ηελ πφιε ηεο Λάξλαθαο θαη έρεη 

απφζηαζε 2 ρηιηνκέηξσλ απφ ην ρσξίν Σεξζεθάλνπ, ην νπνίν είλαη θαη ε πιεζηέζηεξε 

θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Σν φλνκα ηεο επηρείξεζεο είλαη Α/ΦΟΗ Αλδξένπ. Ο ρψξνο πνπ 

επηιέρηεθε απφ ηνλ ηδηνθηήηε ζπλάδεη απφιπηα κε ηελ λνκνζεζία αθνχ βξίζθεηαη ζε 

θηελνηξνθηθή πεξηνρή θαη καθξηά απφ θαηνηθεκέλε πεξηνρή. Ζ κνλάδα ηδξχζεθε ην 

έηνο 1985 θαη ζήκεξα απαζρνιεί 15 εξγάηεο. 

 Αξρηθά ε δπλακηθφηεηα εθηξνθήο ηεο ρνηξνηξνθηθήο κνλάδνο ήηαλ 300 

ρνηξνκεηέξεο. ήκεξα ε δπλακηθφηεηα εθηξνθήο είλαη 1.270 ρνηξνκεηέξεο. Όζνλ 

αθνξά ηνπο θάπξνπο ε δπλακηθφηεηα εθηξνθήο ζήκεξα ζηελ κνλάδα είλαη 12 θάπξνη  

θπιήο Pietrain θαη 8 θπιήο Landrace νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηερλεηή 

ζπεξκαηέγρπζε. Οη ρνηξνκεηέξεο έρνπλ πξνθχςεη απφ δηαζηαχξσζε Landrace κε 

Large White. 

  Σν 1985 φπνπ θαη μεθίλεζε ε ρνηξνηξνθηθή κνλάδα, δελ πξαγκαηνπνηνχζε 

ηερλεηέο ζπεξκαηεγρχζεηο. ηε κνλάδα μεθίλεζαλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ηερλεηέο 

ζπεξκαηεγρχζεηο απφ ην 1995 θαη έθαλε 40 ζπεξκαηεγρχζεηο ηελ εβδνκάδα. ήκεξα 

γίλνληαη 60 πεξίπνπ ζπεξκαηεγρχζεηο ηελ εβδνκάδα. 

 Οη Α/ΦΟΗ Αλδξένπ έρνπλ ζηελ ηδηνθηεζία ηνπο άιιεο 6 ρνηξνηξνθηθέο κνλάδεο 

ζε άιιεο θηελνηξνθηθέο πεξηνρέο ηεο Κχπξνπ. ε απηέο δίλνπλ ζπέξκα, δελ δίλνπλ 

φκσο ζε άιιεο κνλάδεο. 

 Γηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα θηίξηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο ρνηξνηξνθηθήο 

κνλάδαο, ηα νπνία είλαη ξπκνηνκεκέλα κε ηέηνην ηξφπν (ζε ζπγθξνηήκαηα), έηζη ψζηε 

λα δηεπθνιχλεηαη ε κεηαθίλεζε ησλ δψσλ απφ ην έλα θηίξην ζην άιιν, αιιά θαη λα 

επηηπγράλεηαη ε αδηάιεηπηε θαη απξφζθνπηε επίβιεςή ηνπο. Με ηε ζπγθεθξηκέλε 

ξπκνηφκεζε εμαζθαιίδεηαη ε απνκφλσζε ηνπ θάζε θηηξίνπ, ζε πεξίπησζε πξνζβνιήο 

ησλ δψσλ απφ θάπνηα ζνβαξή λφζν ή αζζέλεηα. 
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 Δίλαη πνιχ ζεηηθφ ην γεγνλφο φηη ππάξρνπλ δηαθνξεηηθά θειηά γηα ηα δψα πνπ 

λνζνχλ, δηφηη θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν ειαρηζηνπνηείηαη ν θίλδπλφο κεηάδνζεο αζζελεηψλ. 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δσνηξνθψλ ζε εηδηθά ζηιφ θαη φρη ζε αλνηρηέο απνζήθεο, ζηηο 

νπνίεο ζα κπνξνχζε λα έρεη πξφζβαζε ν θαζέλαο, δηεπθνιχλεη ηε δηαηήξεζε ηεο 

θαζαξηφηεηαο ηνπ ρψξνπ θαη νδεγεί ζηελ απνθπγή ησλ ηξσθηηθψλ, ησλ εληφκσλ θαη 

ησλ ππφινηπσλ κνιπζκαηηθψλ θηλδχλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα εκθαληζηνχλ. 

 Παξάγνληα θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο απνηειεί ε παξνπζία ησλ απηφκαησλ 

πνηίζηξσλ θαη ηαΐζηξσλ ζε φια ηα θηίξηα ησλ ρνίξσλ, αθνχ δηεπθνιχλεη ηελ παξνρή 

πφζηκνπ θαζαξνχ θαη δξνζεξνχ λεξνχ ζηα δψα θαζψο θαη θαγεηνχ. Δπίζεο ε 

παξνπζία ησλ απηφκαησλ πνηίζηξσλ θαη ηαΐζηξσλ δηεπθνιχλεη ηελ εξγαζία ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 Δπηπξφζζεηα ε δνκή ηνπ ρνηξνζηαζίνπ, ε παξνρή θαηνηθίαο ζην πθηζηάκελν 

πξνζσπηθφ, ην γξαθείν ηνπ ηδηνθηήηε, ν εηδηθφο κχινο παξαζθεπήο δσνηξνθήο, ην 

εξγαζηήξην ζπιινγήο ζπέξκαηνο αιιά θαη φιν ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζηελ κνλάδα, 

δίλεη ηελ εληχπσζε φηη δελ είλαη απιά νηθνδνκεκέλν γηα ηελ θάιπςε ησλ 

απαξαίηεησλ γηα έλα ρνηξνζηάζην αλαγθψλ, αιιά θαη γηα ηελ βειηίσζε ηεο 

παξαγσγηθφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Δπίζεο ην πνιχ ζεηηθφ 

βήκα ηεο επηρείξεζεο λα ρξεζηκνπνηεί βηνινγηθφ θαζαξηζκφ γηα ηα ιχκαηα ηεο, 

δείρλεη φηη ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ αιιά θαη ηνπο θαηνίθνπο ησλ γχξσ πεξηνρψλ. 

  Ζ ηνπνζεζία ηεο ρνηξνηξνθηθήο κνλάδαο είλαη άιιν έλα ζεηηθφ, γηαηί ζπκβάιιεη 

ζηελ κείσζε ηνπ θηλδχλνπ κφιπλζεο ηεο πεξηνρήο θαη εμαζθαιίδεη ηελ πγηεηλή ησλ 

θαηνίθσλ ηεο. 

 Σέινο ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη πξφθεηηαη γηα κηα πνιχ θαιά νξγαλσκέλε 

θηελνηξνθηθή κνλάδα γηα ηα θππξηαθά θαη φρη κφλν δεδνκέλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΔΡΜΑΣΟΛΗΦΙΑ-ΔΞΔΣΑΗ 

ΠΔΡΜΑΣΟ-ΑΡΑΙΧΗ-ΤΚΔΤΑΙΑ 

 

 Ζ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε μεθηλάεη απφ ηε ζηηγκή ηεο ζπεξκαηνιεςίαο, ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε νκνηψκαηνο ρνηξνκεηέξαο θαη ηε βνήζεηα ηνπ 

ρεξηνχ ηνπ ζπεξκαηνιήπηε. Ζ ζπεξκαηνιεςία είλαη ε δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ 

ζπέξκαηνο. 

 

  
      

Δηθόλα 1 θαη 2: Οκνίσκαηα ρνηξνκεηέξαο   

 

Τπάξρνπλ δχν νκνηψκαηα  ρνηξνκεηέξαο έλα μχιηλν θαη έλα κεηαιιηθφ, ησλ 

νπνίσλ ην κέγεζνο ηνπο είλαη αλάινγν κε ην κέγεζνο ηνπ θάπξνπ. Γηα θαιχηεξν 

εξεζηζκφ ηνπ θάπξνπ ην νκνίσκα θαιχπηεηαη απφ δέξκα ρνίξνπ, εκπνηηζκέλν κε νχξα 

ή βιέλλεο ηνπ αηδνίνπ ηεο ρνηξνκεηέξαο, πνπ βξίζθεηαη ζε νίζηξν. 

 Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ ζπεξκαηνιεςία εηνηκάδνπκε ην ηζνζεξκηθφ δνρείν ζην 

νπνίν βάδνπκε απνζηαγκέλν λεξφ θαη αξαησηηθφ, ην δεζηάλνπκε ζηνπο 36
ν
 C ζηνλ 

θιίβαλν.  
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Δηθόλα 3 θαη 4: Ιζνζεξκηλό δνρείν 

 

 

Δηθόλα 5: Πνηήξηα δέζεσο 

 

Γηα λα απνθχγνπκε ηπρφλ δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζπέξκαηνο ε 

ζπιινγή ηνπ γίλεηαη ζε εηδηθή πιαζηηθή ζαθνχια πνπ είλαη ηνπνζεηεκέλε κέζα ζε 

ηζνζεξκηθφ. Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαηεξνχκε ην ζπέξκα ζηε ζεξκνθξαζία ησλ 36
ν
 C 

κέρξη ηε κεηαθνξά ηνπ ζην εξγαζηήξην. 

 Πξνεηνηκάδνπκε ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα αξαησηηθνχ πνπ ζα ρξεηαζζνχκε 

αλάινγα κε ηνλ αξηζκφ ησλ εθζπεξκαηηζκάησλ θαη ηνπο θάπξνπο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζνπκε. ε έλα ιίηξν απεζηαγκέλνπ λεξνχ δηαιχνπκε 50gr ζθφλεο 

αξαησηηθνχ. Οη δφζεηο πνπ ζα εηνηκάζνπκε ζα είλαη ησλ 100 ml. Σν πνηήξη δέζεσο κε 

ην αξαησηηθφ ην ηνπνζεηνχκε ζε θιίβαλν ζε ζεξκνθξαζία 36
ν
 C. 
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Δηθόλα 6: Αξαησηηθό 

 

 Μεηά απφ απηή ηελ πξνεηνηκαζία, ν ζπεξκαηνιήπηεο εηνηκάδεη ηνλ θάπξν γηα 

ηελ ζπεξκαηνιεςία. Ο θάπξνο νδεγείηαη ζε έλα ήξεκν ρψξν φπνπ ν ζπεξκαηνιήπηεο 

θηλείηαη φζν ην δπλαηφλ πην αζφξπβα θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηνλ θάπξν πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζπεξκαηνιεςία είλαη άξηζηε, απνθεχγνληαο ηηο θσλέο, ηα 

ρηππήκαηα θαη βηαζηηθέο θηλήζεηο, γηα λα κελ αγρψζεη ηνλ θάπξν θαη γηα λα έρνπκε ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα πνπ ζέινπκε.  

 Σν δψν πξέπεη λα είλαη μεθνχξαζην, θαζαξφ θαη ηατζκέλν. Πξηλ απφ ηε 

δηαδηθαζία ζπεξκαηνιεςίαο πιέλεηαη ε πεξηνρή ηεο πφζζεο κε έλα ειαθξχ 

αληηζεπηηθφ. 

 Αθνχ νδεγήζνπκε ηνλ θάπξν ζην θειί εθζπεξκάηηζεο φπνπ βξίζθεηαη ην 

νκνίσκα ν ζπεξκαηνιήπηεο βνεζά ηνλ θάπξν λα θάλεη ηελ επίβαζε ζην νκνίσκα, 

φπνπ έπεηηα ν θάπξνο εθηειεί σζηηθέο θηλήζεηο. 

 

Δηθόλα 7: Δπίβαζε ηνπ θάπξνπ ζην νκνίσκα ηεο ρνίξνκεηέξαο 
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ηε ζπλέρεηα ν ζπεξκαηνιήπηεο βάδεη θαζαξφ ειαζηηθφ γάληη θαη ζπιιακβάλεη 

ην πένο ηνπ θάπξνπ θαη ζην χςνο ηνπ ειηθνεηδνχο κέξνπο πηέδεη ζρεηηθά ηζρπξά κε 

ξπζκηθέο πεξηζθίμεηο. Ζ βάιαλνο ηνπ πένπο είλαη εθηφο παιάκεο ψζηε λα απνθχγνπκε 

ηελ πηζαλή κφιπλζε ηνπ ζπέξκαηνο. 

 

 

Δηθόλα 8: Γεύηεξε θάζε εθζπεξκάησζεο ηνπ θάπξνπ 

 

 

Δηθόλα 9: Γεύηεξε θάζε εθζπεξκάησζεο ηνπ θάπξνπ 
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ηελ πξώηε θάζε ην εθθξηλφκελν πγξφ είλαη θαζαξφ θαη δελ πεξηέρεη 

ζπεξκαηνδσάξηα.  

Ζ δεύηεξε θάζε δηαξθεί πεξηζζφηεξν ρξφλν απφ ηελ πξψηε (2-3 ιεπηά ή θαη 

πάλσ απφ 5 κεξηθέο θνξέο) θαη απνηειείηαη θπξίσο απφ ζπεξκαηνδσάξηα. 

Ζ ηξίηε θάζε πεξηέρεη κηθξφ αξηζκφ ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη δειαηηλψδεο έθθξηκα 

πνπ βνεζάεη ζηελ θξαγή ηνπ ηξαρήινπ ψζηε κεηά ην ηέινο ηεο ζπλνπζίαο ην ζπέξκα 

λα κελ κπνξεί λα βγεη απφ ηε κήηξα.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 11: Σξίηε θάζε εθζπεξκάησζεο ηνπ θάπξνπ 

 

 Ζ ζπεξκαηνιεςία δηαξθεί 5-10 ιεπηά θαη ν ζπλνιηθφο φγθνο ηνπ ζπέξκαηνο είλαη 

100 κε 500 ml. 

 Με ην ηέινο ηεο ζπεξκαηνιεςίαο απφ ηνλ θάπξν, ν ζπεξκαηνιήπηεο αθνχ έρεη 

ζπιιέμεη ην ζπέξκα ζην ηζνζεξκηθφ ην κεηαθέξεη θαη ην ηνπνζεηεί ζην εηδηθά 

δηακνξθσκέλν παξαζπξάθη ηνπ εξγαζηεξίνπ φπνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη γχξσ ζηνπο 

36
ν
C πεξίπνπ, φπνπ θπιάζζεηαη κέρξη ν ζπεξκαηνιήπηεο λα νδεγήζεη ηνλ θάπξν 

μαλά ζην θειί ηνπ θαη λα πάεη ζην εξγαζηήξην φπνπ εθεί ζα μεθηλήζεη ε επεμεξγαζία 

ηνπ ζπέξκαηνο.  
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Δηθόλα 12: Δηδηθά δηακνξθσκέλν παξαζπξάθη όπνπ ηνπνζεηήηαη ην ηζνζεξκηθό 

 

  
 

Δηθόλα 13 θαη 14: Δξγαζηήξην 

 

Πξηλ μεθηλήζεη νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία επεμεξγαζίαο ηνπ ζπέξκαηνο ν 

ζπεξκαηνιήπηεο κπξίδεη ην ζπέξκα γηα λα είλαη ζίγνπξνο φηη δελ ππάξρνπλ νχξα 

αλαθαηεκέλα κε ην ζπέξκα. 
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Δηθόλα 15: Γνρείν κε ζπέξκα 

 

ηε ζπλέρεηα ηνπνζεηείηαη ην δνρείν κε ην ζπέξκα ζε δπγαξηά αζθαιείαο γηα λα 

ππνινγίζνπκε ηνλ φγθν ηνπ εθζπεξκαηίζκαηνο. Αθνινπζεί ε εμέηαζε ηνπ ζπέξκαηνο, 

αξρηθά κε ηε βνήζεηα κηθξνζθνπίνπ γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ θίλεζε, ηελ 

θηλεηηθφηεηα θαη ηε δσηηθφηεηα ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε 

βνήζεηα θσηνκέηξνπ πξνζδηνξίδνπκε ηελ ππθλφηεηα. 

 

 

 

Δηθόλα 16: Φσηόκεηξν                            Δηθόλα 17: Μηθξνζθόπην 
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 Αθνχ έρνπκε πξνζδηνξίζεη ηνλ φγθν, ηε δσηηθφηεηα θαη ηελ ππθλφηεηα ηνπ 

εθζπεξκαηίζκαηνο ππνινγίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ δφζεσλ (δφζεηο ησλ 100 ml) θαη ηελ 

πνζφηεηα πνπ ζα ρξεηαζζνχκε γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο δφζεηο. 

 ηε ζπλέρεηα βγάδνπκε απφ ην θιίβαλν ην πνηήξη δέζεσο πνπ πεξηέρεη ην 

αξαησηηθφ θαη πξνζζέηνπκε πάληα ην αξαησηηθφ ζην ζπέξκα.  

 

 

Δηθόλα 18: Πνηήξηα δέζεσο κε ηελ πξνζζήθε ζπέξκαηνο ζην αξαησηηθό 

 

 Σν αλαδεχνπκε θαη ην μαλάεμεηάδνπκε ζην κηθξνζθφπην γηα λα είκαζηε ζίγνπξνη 

φηη ε πξνζζήθε ηνπ αξαησηηθνχ ζην ζπέξκα δελ επεξέαζε αξλεηηθά ηε δσηηθφηεηα, 

θαη ηελ θηλεηηθφηεηα ησλ ζπεξκαηνδσαξίσλ. 

 Αθνινχζσο ζπζθεπάδνπκε ην αξαησκέλν ζπέξκα ζε ζαθνπιάθηα ησλ 100 ml. 

Κάζε έλα απφ απηά ηα ζαθνπιάθηα είλαη κηα δφζε γηα κηα ρνηξνκεηέξα. 
 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 19: αθνπιάθηα ζπζθεπαζίαο ζπέξκαηνο 
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Γηα θάζε ρνηξνκεηέξα ζα απαηηεζνχλ 2 δφζεηο, δηφηη κεηά ηελ πξψηε 

ζπεξκαηέγρπζε αθνινπζεί θαη δεχηεξε ζε δηάζηεκα 8-12 ψξεο. 

Ζ ζπζθεπαζία ηνπ ζπέξκαηνο ζηα ζαθνπιάθηα γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα εηδηθήο 

κεραλήο ε νπνία βάδεη ζε θάζε ζαθνπιάθη κε αθξίβεηα 100 ml. 

 

 

Δηθόλα 20 θαη 21: Μεραλή ζπζθεπαζίαο ζπέξκαηνο 

 

Μεηά ηελ κεηαθνξά ηνπ ζπέξκαηνο απφ ην ηζνζεξκηθφ δνρείν ζηα ζαθνπιάθηα, 

ηα ζθξαγίδνπκε θαη ηα αθήλνπκε λα πέζεη ζηγά-ζηγά ε ζεξκνθξαζία ηνπ ζπέξκαηνο.  

Όηαλ νινθιεξψζνπκε ηελ ζπζθεπαζία φινπ ηνπ ζπέξκαηνο ζηα ζαθνπιάθηα 

ηνπνζεηνχκε πάλσ ζηα ζαθνπιάθηα ζθξαγίδα, ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ην φλνκα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, ηνλ αξηζκφ ηνπ θάπξνπ θαη ηελ εκεξνκελία ζπζθεπαζίαο.  

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 22 θαη 23: πζθεπαζκέλν ζπέξκα ζηα ζαθνπιάθηα 
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Αθνχ θξπψζνπλ ηα ζαθνπιάθηα κε ην ζπέξκα ηα ηνπνζεηνχκε ζην ςπγείν ζηνπο 

15 κε 17
 ν
 C γηα 48 ψξεο πεξίπνπ. 

 

 

Δηθόλα 24: Φπγείν δηαηήξεζεο ζπέξκαηνο 

 

Σν ζπέξκα θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν κπνξεί λα δηαηεξεζεί αθφκε θαη γηα ηέζζεξηο 

εκέξεο, φκσο έρνπκε θαιχηεξα απνηειέζκαηα φηαλ ρξεζηκνπνηεζεί ην ζπέξκα ζε 

ιηγφηεξεο απφ 48 ψξεο.   

  ην ηέινο φια ηα δνρεία θαη ηα αληηθείκελα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κπαίλνπλ ζην 

θιίβαλν απνζηείξσζεο γηα λα είλαη έηνηκα γηα λα μαλαρξεζηκνπνηεζνχλ.  

 

 

Δηθόλα 25 θαη 26: Κιίβαλνο απνζηείξσζεο  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3: ΣΔΥΝΗΣΗ ΠΔΡΜΑΣΔΓΥΤΗ 

 

 Ζ ζπεξκαηέγρπζε γίλεηαη απφ εθπαηδεπκέλα άηνκα πνπ αλήθνπλ ζην πξνζσπηθφ 

ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη κε ηελ βνήζεηα ελφο θαζεηήξα κήθνπο 50cm πνπ είλαη 

πιαζηηθφο ή ειαζηηθφο θαη έρεη ειηθνεηδέο άθξν. 

 

  

Δηθόλα 27: Καζεηήξεο  

 

 Γηα ηελ  ζπεξκαηέγρπζε ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο ζαθνπιάθηα κε ζπέξκα ησλ 

100ml γηα κηα δφζε ζπέξκαηνο, αληηζεπηηθή γέιε, γάληηα θαη βαξχηεηα ε νπνία είλαη 

απνκίκεζε ηνπ θάπξνπ. 

 Όιεο ηηο ζπεξκαηεγρχζεηο ηηο πξαγκαηνπνηνχκε ηηο πξσηλέο ψξεο 8-10 θαη ηηο 

απνγεπκαηηλέο 5-7 γηα λα απνθχγνπκε ην ζηξεζάξηζκα ησλ δψσλ απφ ηελ 

ζεξκνθξαζία. 

 Σν ζπέξκα κεηά ηελ ζπζθεπαζία ηνπ θαη ηελ δηαηήξεζή ηνπ ζην ςπγείν γηα 48 

ψξεο πεξίπνπ, ηνπνζεηείηαη ζε θνπηί πνιπζηεξίλεο ζην νπνίν δηαηεξείηαη ε 

ζεξκνθξαζία ζηνπο 15-17
ν
 C, θαη ην κεηαθηλνχκε ζην θηίξην μεξάο πεξηφδνπ φπνπ ζα 

ην ρξεζηκνπνηήζνπκε γηα  ζπεξκαηέγρπζε. 

Μέζα ζην θηίξην ην αλαηνπνζεηνχκε ζε ςπγείν ζηνπο 15-17
ν
 C θαη απφ εθεί 

παίξλνπκε ιίγα ζαθνπιάθηα θάζε θνξά γηα λα κε απσιέζνπλ ηε ζεξκνθξαζία ηνπο. 



 55 

 

Δηθόλα 28: Κνπηί πνιπζηεξίλεο  

 

  

Δηθόλα 29 θαη 30: Φπγείν ζπέξκαηνο κε ειεθηξνληθό ζεξκόκεηξν 

 

 Πάλσ ζην ςπγείν ππάξρεη ειεθηξνληθή έλδεημε ηνπ ζεξκφκεηξνπ θαη κέζα ζε 

απηφ έρεη ειεθηξνληθφ ζεξκφκεηξν, πνπ θαηαγξάθεη ηελ ζεξκνθξαζία γηα θάζε 30΄ 

ιεπηά. Έηζη πξηλ ρξεζηκνπνηήζνπκε ην ζπέξκα βιέπνληαο ην ειεθηξνληθφ 

ζεξκφκεηξν γλσξίδνπκε αλ ην ζπέξκα δηαηεξείηαη ζηελ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία. Σν 

ειεθηξνληθφ ζεξκφκεηξν θάζε βδνκάδα ην παίξλνπκε απφ ην ςπγείν θαη ην ελψλνπκε 

κε ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή θαη κέζσ εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο, ζηελ νζφλε ηνπ 

ππνινγηζηή καο παξνπζηάδεηαη ε ζεξκνθξαζία θαη ε πγξαζία, πνπ είρε ην ςπγείν άξα 

θαη ην ζπέξκα καο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εβδνκάδαο αλά 30΄ ιεπηά, έηζη 

γλσξίδνπκε αλ έρνπκε δηελεξγήζεη  κε επηηπρία ηελ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε ηηο 

ρνηξνκεηέξεο.  
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Δηθόλα 31: Δλδείμεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο ηνπ ζπέξκαηνο ζην ςπγείν 

 

 Μέζα ζην θηίξην ηεο μεξάο πεξηφδνπ φπνπ γίλνληαη νη νρείεο, νη ρνηξνκεηέξεο 

βξίζθνληαη ζε αηνκηθά θινπβηά κε αηνκηθέο πνηίζηξεο θαη ηαΐζηξεο, εθηφο απφ ηηο 

πξσηάξεο πνπ βξίζθνληαη ζε θειηά αλά 3 ή 4 ρνηξνκεηέξεο καδί.  

 

 

 

Δηθόλα 32: Σερλεηή ζπεξκαηέγρπλζε ζε ρνηξνκεηέξα κε ηελ παξνπζία αληρλεύηε 

θάπξνπ 
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Μπξνζηά απφ θάζε 4 αηνκηθά θειηά ησλ ρνηξνκεηέξσλ βξίζθεηαη ν αληρλεπηήο 

θάπξνο ν νπνίνο βνεζά κε ηελ παξνπζία ηνπ ζηελ εκθάληζε ηνπ νίζηξνπ ζηηο 

ρνηξνκεηέξεο. 

  Δπίζεο ε παξνπζία ηνπ θάπξνπ ζπληειεί ζηελ επηηπρία ηεο  ζπεξκαηέγρπζεο 

δηφηη πξνθαινχληαη ζπζπάζεηο ηεο κήηξαο ζε φιν ην κήθνο ησλ θεξάησλ ψζηε λα 

γίλεη ε κεηαθνξά ηνπ ζπέξκαηνο θαη ηειηθά ε γνληκνπνίεζε. 

 

  
 

Δηθόλα 33: Αηνκηθά θειία ρνηξνκεηέξσλ κε ηελ παξνπζία αληρλεύηε θάπξνπ 

 

 Οη αληρλεπηέο θάπξνη αιιάδνπλ αλά 12 ψξεο, ν έλαο είλαη πξσηλφο θαη ν άιινο 

λπρηεξηλφο. Γηα λα παξακείλεη ζε πςειφ επίπεδν ην libido ηνπο αιιά θαη γηα λα 

βξίζθνληαη ζε εγξήγνξζε νη αληρλεπηέο θάπξνη θάζε 7-10 κέξεο θάλνπλ θπζηθή νρεία. 

 Ζ δηαηξνθή ησλ ρνηξνκεηέξσλ ηελ 1
ε
 κέξα κεηά ηνλ απνγαιαθηηζκφ είλαη 1,5 kg, 

ηελ 2
ε
 -3

ε
 -4

ε
  εκέξα γαινπρίαο 3,5kg θαη κεηά ηελ νρεία αθνινπζνχλ ην πξφγξακκα 

δηαηξνθήο ηεο μεξάο πεξηφδνπ. 

 Πάλσ θαη κπξνζηά απφ ηα θειηά ησλ ρνηξνκεηέξσλ ππάξρνπλ ιάκπεο πνπ 

δηνρεηεχνπλ ηερλεηφ θσο γηα 17 ψξεο ηελ εκέξα, ην θσο βνεζά ζηε δηέγεξζε ηνπ 

νίζηξνπ. 
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Δηθόλα 34: Αηνκηθά θειία ρνηξνκεηέξσλ κε ιάκπεο πνπ δηνρεηεύνπλ ηερλεηό θσο 

 

Όηαλ ζε κηα ρνηξνκεηέξα δελ επηηεπρζεί νρεία θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 1
εο

 

βδνκάδαο πνπ βξίζθεηαη ζε αηνκηθφ θινπβί, νδεγείηαη ζε θειί φπνπ εθεί βξίζθνληαη 

αλά 3 ή 4 ρνηξνκεηέξεο καδί. ην θειί απηφ νη ρνηξνκεηέξεο  παξακέλνπλ ρσξίο 

ηξνθή γηα κηα εκέξα κε ζθνπφ ηελ πξφθιεζε δηακαρψλ . αλάκεζα ηνπο. Σελ 2
ε
 εκέξα 

δηακνλήο ηνπο ζην θειί ε δηαηξνθή ηνπο είλαη άθζνλε, νη κεηαμχ ηνπο δηακάρεο θαη ε 

δηαθνξνπνίεζε ζηε δηαηξνθή ηνπο πξνθαιεί αιιαγή ζην νξκνληθφ ζχζηεκα θαη κε 

απηφλ ην ηξφπν επηηπγράλεηαη ε δηελέξγεηα ζπεξκαηέγρπζεο κεξηθψλ ρνηξνκεηέξσλ.   

 Με ην ηέινο ηεο νρείαο νη ρνηξνκεηέξεο κεηαθηλνχληαη ζε άιιν αηνκηθφ θειί 

φπνπ κέλνπλ γηα ην ππφινηπν ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο. ην θαηλνχξγην ηνπο θειί έρνπλ 

θαη πάιη αηνκηθή ηαΐζηξα θαη πνηίζηξα, ε δηαηξνθή ηνπο είλαη αλάινγε κε ην ζηάδην 

ηεο εγθπκνζχλεο ηνπο.  

 Πξηλ μεθηλήζνπκε ηελ ζπεξκαηέγρπζε γίλεηαη θαζαξηζκφο ησλ θειηψλ ησλ 

ρνηξνκεηέξσλ, ε πγηεηλή πξηλ αιιά θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπεξκαηέγρπζεο είλαη 

πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο. Διέγρνπκε φια ηα θειηά θαη ηηο ρνηξνκεηέξεο ηδηαίηεξα 

πξνζέρνπκε λα κελ ππάξρνπλ θνπξηέο θάησ απφ απηέο, αιιά επίζεο θαη ηα ρέξηα ηνπ 

ζπεξκαηνιήπηε ηα ξνχρα ηνπ θαη ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη, ηδίσο ηνπο 

θαζεηήξεο νη νπνίνη πξέπεη λα είλαη θαζαξνί. 

Πξνζπαζνχκε λα απνθχγνπκε ηηο δηαθπκάλζεηο ηηο ζεξκνθξαζίαο ζην ρψξν φπνπ 

ζα γίλνπλ νη ζπεξκαηεγρχζεηο. Ζ επηζπκεηή ζεξκνθξαζία πξέπεη λα είλαη 17
ν
 C. 
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 Έρνληαο φια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε δίπια καο θαη αθνχ είκαζηε 

ζίγνπξνη φηη ε ρνηξνκεηέξα βξίζθεηαη ζε νίζηξν, γίλεηαη ν εμσηεξηθφο θαζαξηζκφο 

ηνπ αηδνίνπ θαη απνιχκαλζε. 

 

 

Δηθόλα 35: Καζαξηζκόο ηνπ αηδνίνπ θαη απνιύκαλζε 

 

Βγάδνπκε απφ ην ςπγείν ην θηαιίδην κε ηε δφζε ηνπ ζπέξκαηνο θαη αθνχ ην 

αλαθαηέςνπκε θαη ζηγνπξεπηνχκε γηα ηελ εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπ ην ζπλδένπκε 

κε ηνλ θαζεηήξα ηνλ νπνίν πξνεγνπκέλσο είρακε αιείςεη κε γέιε. 

 

  

Δηθόλα 36 θαη 37: Καζεηήξαο κε γέιε 
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 Βγάδνληαο ηα ζαθνπιάθηα κε ην ζπέξκα απφ ην ςπγείν φπνπ δηαηεξνχληαλ γχξσ 

ζηνπο 17
ν
 C , ηα ηνπνζεηνχκε ζε ηζνζεξκηθφ γηα λα δηαηεξήζνπκε ζηαζεξή ηε 

ζεξκνθξαζία θαη λα απνθεπρζνχλ νη δηαθπκάλζεηο 

 

.  

Δηθόλα 38: Ιζνζεξκηθό                             Δηθόλα 39: Καξνηζάθη κεηαθνξαο 

 

Σν ηζνζεξκηθφ φπσο θαη φια ηα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ βξίζθνληαη ζε 

θαξνηζάθη κεηαθνξάο γηα ηελ επθνιία κεηαθίλεζεο ηνπο απφ ην πξνζσπηθφ. 

 Ο θαζεηήξαο εηζάγεηαη κε θαηεχζπλζε πξνο ηα άλσ ζρεκαηίδνληαο νμεία γσλία, 

γηα λα απνθχγνπκε ην ζηφκην ηεο νπξήζξαο θαη ζηε ζπλέρεηα νξηδνληηψλεηαη κέρξη 

ηνλ ηξάρειν, ελψ ηαπηφρξνλα πεξηζηξέθεηαη πξνο ηα αξηζηεξά, αληίζεηα απφ ηε θνξά 

ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ. Με ζηξνθή πξνο ηα αξηζηεξά θαη πίεζε, ν θαζεηήξαο 

εηζρσξεί θαιά ζηνλ ηξάρειν θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε έθρπζε ηνπ ζπέξκαηνο 

έρνληαο ην ζαθνπιάθη ςειά. Αλ δελ κπεη ζσζηά ν θαζεηήξαο ηφηε κφιηο ηνλ 

αθήζνπκε ζα πεηαρηεί έμσ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηνλ απνκαθξχλνπκε 

πεξηζηξέθνληαο ηνλ δεμηφζηξνθα (θνξά δεηθηψλ ξνινγηνχ) θαη μαλαδνθηκάδνπκε. Ζ 

πξνψζεζε ηνπ ζπέξκαηνο κπνξεί λα γίλεη είηε κε ηελ βνήζεηα ηεο βαξχηεηαο ηελ 

νπνία έρνπκε ηνπνζεηήζεη ζηελ ρνηξνκεηέξα πξνηνχ ηνπνζεηήζνπκε ηνλ θαζεηήξα 

είηε δηα ηεο πηέζεσο ηνπ θηαιηδίνπ απφ ηνλ ζπεξκαηεγρχηε. 
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Δηθόλα 40 θαη 41: Δηζαγσγή θαζεηήξα ζηνλ ηξάρειν ηεο ρνηξνκεηέξαο 

 

 

 

 

Δηθόλα 42 θαη 43: Έθρπζε ηνπ ζπέξκαηνο 
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Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπεξκαηέγρπζεο αζθείηαη πίεζε ζηελ νζθχ θαη ζηε ιεθάλε 

ή κε ην γφλαην ηξίβεηαη ην θάησ κέξνο ηεο ρνηξνκεηέξαο. 

 

 

Δηθόλα 44 θαη 45: Σερλεηή ζπεξκαηέγρπλζε ζε ρνηξνκεηέξα 

 

Με ην ηέινο ηεο ζπεξκαηέγρπζεο πνπ δηαξθεί 5-6 ιεπηά πεξίπνπ, παξακέλεη 

πάλσ ζηε ρνηξνκεηέξα ε βαξχηεηα θαη ν θαζεηήξαο γηα άιια 5-6 ιεπηά, γηα λα ληψζεη 

ε ρνηξνκεηέξα φηη ν θάπξνο θάλεη αθφκε επίβαζε θαη έηζη ε κήηξα ηεο ρνηξνκεηέξαο 

λα ζπλερίζεη ηηο ζπζπάζεηο θαη λα απνξξνθήζεη φιν ην ζπέξκα. 

 Με ηελ απνκάθξπλζε ηεο βαξχηεηαο θαη ηνπ θαζεηήξα βάθνπκε κε ζπξέη έλα 

κηθξφ ζεκάδη ζην πίζσ κέξνο ηεο ιεθάλεο ηνπ δψνπ γηα λα μέξνπκε αλ έθαλε θαη πφηε 

ζπεξκαηέγρπζε. 
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Δηθόλα 47:εκάδεκα ρνηξνκεηέξαο κε ζπξεί κε ην ηέινο ηεο ζπεξκαηέγρπλζεο 

  

 Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο ζπεξκαηέγρπζεο πξνζέρνπκε λα κελ θάλνπκε απφηνκεο 

θηλήζεηο, λα έρνπκε ην δψν ήξεκν γηα λα κελ έρνπκε επηζηξνθέο ηνπ ζπέξκαηνο θαη 

έηζη λα επηηχρνπκε ηελ γνληκνπνίεζε ηνπ δψνπ. 

  Κάζε ρνηξνκεηέξα έρεη δηθή ηεο αηνκηθή θαξηέια, απηή βξίζθεηαη πάλσ απφ ηα 

θειηά ησλ ρνηξνκεηέξσλ θαη ζ’ απηήλ θαηαγξάθεηαη ηα εμήο: ην φλνκα ηεο 

εθκεηάιιεπζεο, ηνλ θσδηθφ ηεο ρνηξνκεηέξαο, ηελ εκεξνκελία ησλ νρεηψλ, ηνλ 

αξηζκφ θάπξνπ, ηελ ειηθία ηνπ ζπέξκαηνο, ηελ ψξα ηεο νρείαο (πξσί ή απφγεπκα), αλ 

ππήξμε επηζηξνθή ζπέξκαηνο ή αίκα, ηελ πηζαλή εκεξνκελία γέλλαο (115 κέξεο κεηά  

ηελ νρεία), ηνλ αξηζκφ ηεο γέλλαο, ηνλ αξηζκφ ησλ δσληαλψλ ρνηξηδίσλ, ηνλ αξηζκφ 

ησλ λεθξψλ ρνηξηδίσλ, ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ ρνηξηδίσλ, ηελ εκεξνκελία 

απνγαιαθηηζκνχ, ηνλ αξηζκφ απνγαιαθηηζκέλσλ ρνηξηδίσλ, ην βάξνο θαη ηηο 

παξαηεξήζεηο.  
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Δηθόλα 48 θαη 49: Αηνκηθή θαξηέια ρνηξνκεηέξαο 

 

 Ζ θαξηέια απηή δηαηεξείηαη πάληα θαζαξή γηαηί αθνινπζεί πάληα ηελ 

ρνηξνκεηέξα ζε φια ηα ζηάδηα ηεο δσήο ηεο ζηελ εθκεηάιιεπζε. 

 Μεηά ηελ πξψηε νρεία γηα λα πεηχρνπκε ζίγνπξα γνληκνπνίεζε ζηε ρνηξνκεηέξα 

θάλνπκε θαη κία δεχηεξε ζε δηάζηεκα 24 σξψλ κεηά ηελ πξψηε. Γηα ηηο λεαξέο 

ρνηξνκεηέξεο φκσο ε δεχηεξε νρεία γίλεηαη 12 ψξεο κεηά ηελ πξψηε. Μεηά απφ ηελ 

δεχηεξε νρεία μαλαβάθνπκε ην πίζσ κέξνο ηεο ιεθάλεο ηνπ δψνπ κε άιιν ρξψκα γηα 

λα γλσξίδνπκε πνηεο ρνηξνκεηέξεο έρνπλ νρεπζεί πιήξσο. 

 Με ην ηέινο ηεο ζπεξκαηέγρπζεο φια ηα εξγαιεία πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί 

πιέλνληαη κε θξχν λεξφ θαη αθνινχζσο βξάδνληαη γηα 10΄ πεξίπνπ, ζηεγλψλνληαη θαη 

δηαηεξνχληαη ζε θιεηζηέο πιαζηηθέο ζαθνχιεο. Γελ ρξεζηκνπνηνχληαη πνηέ 

απνιπκαληηθά ή ζαπνχλη. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4: ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΠΙΣΤΥΗ 

ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΗ  

 

 Ζ πγηεηλή ζην ρψξν φπνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη νρείεο αιιά θαη ζην 

πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγαζηεί είλαη απαξαίηεηε. Πξηλ ηελ νρεία ηα δψα πξέπεη λα 

θαζαξηζζνχλ, λα απνιπκαλζνχλ, λα απνπαξαζηηηζζνχλ θαη λα εκβνιηαζηνχλ. 

 Πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 16 ψξεο ηελ εκέξα θσο ζην ρψξν γνληκνπνίεζεο. 

 Να θάλνπκε εγθαίξσο ηε δηάγλσζε ηνπ νξγαζκνχ ζηηο ζχεο. 

 Απνθπγή δηαθχκαλζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο (17
ν
 C). 

 Οη ππνςήθηεο λεαξέο ζχεο λα έρνπλ απνθηήζεη έλα βάξνο 120-140 kgr θαη λα 

είλαη ειηθίαο 6-8 κελψλ. 

 Οη ζχεο λα είλαη πγηείο, ρσξίο αλαηνκηθέο αλσκαιίεο ζην γελεηηθφ ηνπο ζχζηεκα 

(λα ιείπνπλ σνζήθεο ή είλαη ππαλάπηπθηεο ή νη ίδηεο λα είλαη εξκαθξφδηηεο θιπ.) 

 Ζ παξνπζία ηνπ θάπξνπ κπξνζηά απφ ηηο ρνηξνκεηέξεο πνπ είλαη ζε νίζηξν θαη 

είλαη έηνηκεο γηα γνληκνπνίεζε είλαη απαξαίηεηε. Ζ δηέγεξζε ηεο ρνηξνκεηέξαο κε ηνλ 

θάπξν επηθέξεη αχμεζε ηεο δηάξθεηα ηνπ νίζηξνπ. Δπίζεο πξνθαιεί ζπζπάζεηο ηεο 

κήηξαο, θαηά ηνλ νίζηξν θαη έηζη είλαη θαιχηεξε θαη γξεγνξφηεξε ε κεηαθνξά ηνπ 

ζπέξκαηνο. 

 Ο ρψξνο νρεηψλ πξέπεη λα είλαη ήζπρνο, θαζαξφο θαη απαιιαγκέλνο 

αληηθεηκέλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνθαιέζνπλ ηξαπκαηηζκνχο ή απξνζπκία 

ζχδεπμεο. Να απνθεχγνπκε πγξά θαη γιηζηεξά δάπεδα. Γηα ηελ θάιπςε ησλ δαπέδσλ 

ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο  ρξεζηκνπνηνχκε ηάπεηεο απφ θανπηζνχθ, άκκν ή 

αρπξφζηξσκλε θιπ. 

 Πξηλ απφ ηελ νρεία λα απνθεχγνπκε νπνηνδήπνηε δπζκελή παξάγνληα ηθαλφ λα 

πξνθαιέζεη άγρνο ζηα δψα καο φπσο: αθαλφληζηα γεχκαηα, μαθληθνχο ζνξχβνπο, 

κεγάιε ππθλφηεηα, εκβνιηαζκνχο ηελ εβδνκάδα πνπ αξγάδνπλ. 

 Νεαξέο ζχεο πνπ δελ είλαη ζε θαιή ζξεπηηθή θαηάζηαζε λα πθίζηαληαη πξηλ ηελ 

νρεία  flushing. 

 Απνθπγή νξκνληθψλ δηαηαξαρψλ πξνεξρφκελσλ είηε απφ ιάζε δηαηξνθήο ή 

άγρνο εμαηηίαο αθαηάιιεινπ ζηαπιηζκνχ. 
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 Να γλσξίδνπκε φηη ν ηξίηνο νξγαζκφο κηαο πξσηάξαο είλαη πην γφληκνο ηνπ 

πξψηνπ θαη ηνπ δεχηεξνπ. 

 Πξνζνρή λα κελ ηξαπκαηίζνπκε  ηελ ρνηξνκεηέξα θαηά ηε ζηηγκή ηεο ηερλεηήο 

ζπεξκαηέγρπζεο (ρξήζε ιηπαληηθψλ θιπ.) 

 Σα δψα θαιφ είλαη λα δηαηεξνχληαη ζην δηθφ ηνπο πεξηβάιινλ θαη λα κε 

κεηαθηλνχληαη ζε άιιεο ζέζεηο γηα ζπεξκαηέγρπζε.  

 Γελ πξέπεη επίζεο ηα δψα λα θαηαπνλνχληαη πξηλ ή θαηά ηελ ζπεξκαηέγρπζε. 

 Ζ δηάξθεηα ζπεξκαηέγρπζεο είλαη έλδεημε ησλ ζπζπάζεσλ. Όηαλ δελ απνξξφθα 

ην ζπέξκα ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν ρξφλν. 

 Ζ επηζηξνθή ζπέξκαηνο δελ είλαη πξφβιεκα φηαλ δελ είλαη ζε κεγάια πνζνζηά. 

 Ζ ηερλεηή δηέγεξζε ησλ ζπζπάζεσλ είλαη θαηά ηεο παξαγσγηθφηεηαο. 

 Μεηά ηελ ζπεξκαηέγρπζε δηαηεξνχκε ηνλ θαζεηήξα θαη ηε βαξχηεηα πάλσ ζηε 

ρνηξνκεηέξα γηα 5-6 ιεπηά, έηζη επηηπγράλνληαη νη ζπζπάζεηο ηεο κήηξαο θαη ε 

αθηλεζία ηνπ δψνπ. 

 Μεηαθηλήζεηο νρεπκέλσλ δψσλ, ην ειάρηζην 4 ψξεο απφ ηελ ηειεπηαία 

ζπεξκαηέγρπζε θαη ην πνιχ 40 ψξεο κεηά απφ ηελ ηειεπηαία ζπεξκαηέγρπζε. 

 Όρη αθαλφληζηε ψξα γηα ηηο ζπεξκαηέγρπζεηο, θαιφ είλαη λα γίλνληαη ηηο πξσηλέο 

ψξεο 8-10 θαη ηηο απνγεπκαηηλέο 5-7 γηα λα απνθεχγνπκε ην ζηξεζάξηζκα ησλ δψσλ 

απφ ηελ ζεξκνθξαζία 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5: ΓΔΧΓΡΑΦΙΚΗ  ΣΟΠΟΘΔΙΑ ΣΗ 

ΥΟΙΡΟΣΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΣΧΝ Α/ΦΧΝ ΑΝΓΡΔΟΤ 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6: ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ΣΔΥΝΗΣΗ 

ΠΔΡΜΑΣΔΓΥΤΗ 

 

1. Λφγνη επγνληθήο (επηιεγκέλνη θάπξνη, έιεγρνο απνγφλσλ, αλαθάιπςε αλσκαιηψλ 

ζην γελεηηθφ πιηθφ θ.ι.π) 

2. Οξζνινγηθνπνίεζε ηεο γνληκνπνίεζεο (γελλήζεηο αλά νκάδεο ζχκθσλα κε ηελ 

κέζνδν ηεο εηζφδνπ θαη εμφδνπ φισλ ησλ δψσλ απφ ην ρνηξνζηάζην ηαπηφρξνλα) 

3. Διάηησζε ηνπ θφζηνπο δηαηήξεζεο θάπξσλ (πεξηζζφηεξνο ρψξνο γηα ζειπθά,    

ειάηησζε ηνπ θφζηνπο ζίηηζεο, εκβνιίσλ θ.ι.π.)  

4. Παξάγνληεο πγηεηλήο (πεξηνξηζκέλνο θίλδπλνο κεηάδνζεο αζζελεηψλ)  

5. Απφ κηα κφλν εθζπεξκάηηζε θάπξνπ, κπνξνχλ λα γνληκνπνηεζνχλ πνιχ 

πεξηζζφηεξεο ρνηξνκεηέξεο απφ απηέο πνπ ζα κπνξνχζε λα γνληκνπνηήζεη κε θπζηθφ 

ηξφπν. 

6. Ζ κεγάιε απφζηαζε ζα κπνξνχζε λα κελ ζεσξείηαη πξφβιεκα, αθνχ ε κεηαθνξά 

ηνπ ζπέξκαηνο δελ απνηειεί πξφβιεκα. 

7. Ζ πνηφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο ζα είλαη αζθαιψο εγγπεκέλε, κέζα απφ ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

8. Ζ εγγπεκέλε πνηφηεηα ηνπ ζπέξκαηνο μεθαζάξηδεη ην πνηνο θηαίεη ζε πεξίπησζε 

απνηπρίαο γνληκνπνίεζεο. 

9. Ζ απνζήθεπζε ζπέξκαηνο, εμαζθαιίδεη ηελ ζπλέρεηα ζε πεξίπησζε πξφσξνπ 

ζαλάηνπ ή αηπρήκαηνο. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 69 

 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 

 Γλσξίδνληαο ην αλαπαξαγσγηθφ παξειζφλ ηνπ θάπξνπ, δειαδή ηη πνηφηεηαο 

απνγφλνπο δίλεη θαη κε ηελ ζσζηή δηαδηθαζία ζπιινγήο ηνπ ζπέξκαηνο κέρξη ηελ 

έθρπζε ηνπ ζπέξκαηνο ζην γελλεηηθφ ζχζηεκα ηεο ζπφο, είκαζηε ζίγνπξνη γηα ηελ 

παξαγσγή πγηψλ ρνηξηδίσλ. 

 ε κηα ρνηξνηξνθηθή επηρείξεζε ε ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε εμνηθνλνκεί ρξφλν, 

ρξήκα θαη θφπν.  

 Μηα θαιή ρνηξνηξνθηθή επηρείξεζε, κπνξεί λα γίλεη πην επηθεξδήο κε ηε παξαγσγή 

ζπέξκαηνο θάπξνπ. 

 Σα πνζνζηά γνληκνπνίεζεο ηεο ηερλεηήο ζπεξκαηέγρπζεο είλαη ςειφηεξα ζε 

ζχγθξηζε κε ηε θπζηθή νρεία, γηαηί ζηελ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε ην ζπέξκα ηνπ 

θάπξνπ έρεη εμεηαζηεί θαη γλσξίδνπκε εθ ησλ πξνηέξσλ  αλ είλαη θαηάιιειν γηα 

γνληκνπνίεζε.  

 ε αληίζεζε κε ηελ θπζηθή νρεία, ζηελ ηερλεηή ζπεξκαηέγρπζε απνθεχγνληαη νη 

ηξαπκαηηζκνί ηελ ψξα ηεο επίβαζεο ηνπ θάπξνπ ζηελ ρνξνκεηέξα. 
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