
 
 
 
 
 
 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ 
ΕΡΕΥΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

Δρ Θεοδώρα Τσιλιγιάννη 
Αναπληρώτρια Ερευνήτρια 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  
ΠΡΟΒΑΤΩΝ & ΑΙΓΩΝ. 

Τι πρέπει να ξέρω; 



«ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ» - ιδιαιτερότητες 

  Προσωπικότητα ιδιοκτήτη 
  Υποδομές (στάβλοι, αποθήκες, αμελκτήριο κλπ) 
  Βοσκότοπος (ποιότητα & έκταση) 
  Ποιότητα και κατάσταση ζώων κ.α. 

Προσαρμογή οδηγιών ανάλογα  με τις 
ιδιαιτερότητες της κάθε εκτροφής 



  ΖΩΙΚΑ ΕΙΔΗ 

  ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

  ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

  ΕΥΑΙΣΘΙΣΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΑΙΓΕΣ 



ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΖΩΙΚΟ ΕΙΔΟΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ   
ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟ 



ΚΟΙΝΑ ΚΟΠΑΔΙΑ 

ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ή του ενός ή και των δύο ειδών 

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΑΙΓΕΣ 



Τι σημαίνει αναπαραγωγική διαχείριση; 
Συνολικές παρεμβάσεις προγραμματισμού και 
ελέγχου της αναπαραγωγής με σκοπό τη καλύτερη 
δυνατή (αναπαραγωγική) απόδοση.  

Γιατί είναι απαραίτητη;  
χωρίς σχέδιο δεν μπορεί: 

 να βελτιωθεί η παραγωγικότητα 
 να εξασφαλιστεί η επιβίωση των εκτροφών 

Ποιος είναι ο τελικός στόχος;  
 αύξηση της παραγωγής, 
 παραγωγή προϊόντων επιθυμητής 

ποιότητας,  
 περιορισμός του κόστους παραγωγής 



Σχεδιασμός και εφαρμογή προγραμμάτων 
αναπαραγωγικής διαχείρισης 

Α. Προϋποθέσεις  
 Αναγνώριση ζώων (ενώτια)  
 Τήρηση στοιχείων (απαραίτητα για την επιλογή και 

ομαδοποίηση των ζώων) 
 ατομικά (γενεαλογικά, παραγωγή) 
 αναπαραγωγικά: 
 πρώτος οίστρος,  
 ημ/νίες: συξεύξεων –ΤΣ - διάγνωσης   

  εγκυμοσύνης - τοκετού, 
 αριθμός απογόνων, 
 προβλήματα (αποβολές, δυστοκία, δυσκολίες στο 

άρμεγμα, μαστίτιδα κλπ)  
  Δυνατότητα χωρισμού των ζώων σε ομάδες 



 Β. Σχεδιασμός  
  Φυλή 
  Δυνατότητες εκτροφής  
     χωρισμός ζώων σε ομάδες 
     αριθμός αρσενικών / θηλυκών 
     δυνατότητα εφαρμογής ΤΣ 
     διαθέσιμο προσωπικό 
     ζωοτροφές 

 Στόχοι εκτροφής με ακρίβεια και ρεαλισμό 
     πότε θέλουμε τους τοκετούς 
     τι θέλουμε να πετύχουμε (βελτίωση,  
      ανθεκτικά στη Scrapie, απαλλαγμένα από την Προϊούσα πνευμονία) 

 Εποχή 
  ΛΕΦΤΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ?? 



 τουλάχιστον 8 εβδομάδες από την προηγούμενη 
    γέννα ως τη νέα οχεία 
 ξεχωρίζουν τα θηλυκά για σφαγή 
  ιδιαίτερη περιποίηση στα αδύνατα ζώα  
    (να τα ξεχωρίζουμε αν υπάρχει η δυνατότητα) 
  Αποπαρασιτισμός για εκτοπαράσιτα (τσιμπούρια 

κ.α.) και ενδοπαράσιτα 
  σε εντατική εκτροφή εμβολιασμός για   

 εντεροτοξιναιμία (δυσεντερία), 
 παστεριδίαση (αν υπάρχει πρόβλημα) 
 αποβολές (έλεγχος αιτίου) 

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΑΙΓΕΣ 



 
 50 ημέρες πριν από την περίοδο που θέλουμε τις οχείες 
   ξεχωρίζουμε τα αρσενικά από τα θηλυκά 
 
 3 εβδομάδες πριν από την περίοδο που θέλουμε τις οχείες 
   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΡΣΕΝΙΚΩΝ στο κοπάδι 

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΙΓΜΑΤΟΣ  
Καλής ποιότητας 
Ισορροπημένο 
Με βιταμίνες και ιχνοστοιχεία 

ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΑΙΓΕΣ 



ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ ΑΙΓΕΣ 



ΚΡΙΟΙ ΤΡΑΓΟΙ 

Πριν από τις οχείες 

  Έλεγχος και απομάκρυνση ακατάλληλων 
    (κακή θρεπτική κατάσταση, χρόνια νοσήματα κλπ) 

  Εμβολιασμός για εντεροτοξιναιμία 
  Αποπαρασιτισμός 1 μήνα πριν τις οχείες 
 Κόψιμο νυχιών (αν υπάρχει πρόβλημα) 
  Σωστή αναλογία αρσενικών / θηλυκά (1/20, 1/6-8) 
  Σωστή διατροφή – καλή θρεπτική κατάσταση  
  Έλεγχος δραστηριότητας αρσενικών κατά τις οχείες 
      ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΔΥΝΑΤΙΣΟΥΝ 



 Πρακτική μέθοδος τροποποίησης  
   οιστρικού κύκλου των ζώων 

 
 Εκδήλωση οίστρου σε όλα τα ζώα  
   την ίδια ημέρα ή σε διάστημα 2-3 ημερών 

 

http://edenhills.files.wordpress.com/2012/03/dsc_00651.jpg


1. Ομαδική εκδήλωση οίστρων (εκδηλώνουν οίστρο ομαδικά σε 
2-3 ημέρες) 

2. Ομαδικοί τοκετοί: 
 Καλύτερη επίβλεψη = μείωση θνησιμότητας νεογέννητων  
 Καλύτερη περίθαλψη των μητέρων  
 Ομαδική παραγωγή γάλακτος  
 Ομοιόμορφο απογαλακτισμό  
 Ομοιόμορφη πάχυνση και πώληση αρνιών ή κατσικιών σε επιθυμητή 

περίοδο 
3. Ενιαία διατροφή 



4. Διάθεση προϊόντων σε κατάλληλη εποχή: 
(συμφέρουσες τιμές) 
5. Πρωιμότητα: ΜΟΝΟ ΑΝ ΕΧΟΥΝ κατάλληλο 
βάρος (εγκυμοσύνη, κίνδυνο δυστοκιών) 
 
 

 
 
 
 
 
6. Οίστροι σε οποιαδήποτε εποχή του έτους 
7. Αύξηση της πολυδιμίας ??? και βελτίωση της 

γαλακτοπαραγωγής  
8. Κλιμάκωση των οίστρων και εντατική χρησιμοποίηση 

κριών: Είναι δυνατή η χρησιμοποίηση μικρό αριθμού 
εκλεκτών κριών για γονιμοποίηση 

 
 



9. Εφαρμογή της Τεχνητής Σπερματέγχυσης 
10. Γενετική βελτίωση  
  Kαλύτερη αξιοποίηση σπερματοδοτών με υψηλό γενετικό δυναμικό  
 Επιτάχυνση ρυθμού γενετικής βελτίωσης 
 Ζώα με επιθυμητά χαρακτηριστικά  
    (π.χ. γαλακτοπαραγωγή, ανθεκτικά σε ασθένειες (Scrapie) 

11. Διευκόλυνση της εφαρμογής της μεταφοράς εμβρύων:  
      Πρόκληση πολλαπλής ωοθυλακιορρηξίας σε δότες  
      και προετοιμασία της μήτρας στους δέκτες 



 Αυξημένο Εργατικό κόστος 
 Κόστος υλικών για συγχρονισμό 
 Αναμονή τουλάχιστον 2 μήνες  
   για νέα εφαρμογή Σ.Ο.(αν χρησιμοποιοηθούν σπόγγοι) 



Ρύθμιση του αναπαραγωγικού κύκλου  
των προβατίνων και αιγών 

(μόνα τους ή σε συνδυασμό με eCG ή PGF2α 

(προσταγλανδίνη μόνη της ή σε συνδυασμό με GnRH) 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ  
ΜΕ ΠΟΙΚΙΛΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΕ  
ΕΚΤΡΟΦΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ 



ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΒΑΤΙΝΩΝ 

ΑΝΟΙΣΤΡΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 53-85% 
ΟΙΣΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 75-90% 

Με ΤΣ μικρότερα ποσοστά 
ΑΛΛΑ 
Μείωση ωρών εργασίας 
Ευκολότερη τήρηση στοιχείων (ημ/νία, κριός) 





ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ: 1η φάση (1ος μήνας) 

ΟΧΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΙ - ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ 
 ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
o ΟΧΙ απότομες αλλαγές 
o Σταδιακή μείωση μίγματος μέχρι να σταματήσει  
   ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΦΘΟΝΗ ΒΟΣΚΗ 
o ΟΧΙ χαλασμένες ή υποβαθμισμένες ζωοτροφές 

ΟΧΙ ΤΑΛΕΠΩΡΙΑ - ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗ  (ΣΤΡΕΣ) 
(πρώιμοι εμβρυικοί θάνατοι) 
ΟΧΙ στρίμωγμα 
ΟΧΙ έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες 
ΟΧΙ άσκοπες μετακινήσεις 



ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ: 2η φάση (2ος&3ος μήνας) 

ΟΙΚΟΝΙΜΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
      μικρές ανάγκες των ζώων 
      μικρά τα έμβρυα στη μήτρα 

Τα ζώα ΔΕΝ πρέπει 
ΟΥΤΕ να αδυνατήσουν 
ΟΥΤΕ να παχύνουν ΠΟΛΥ 



ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ: 3η φάση (τελευταίο τρίτο) 

ΠΙΟ ΚΡΙΣΙΜΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
  ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ 
  την παραγωγή του κοπαδιού 
  τα προβλήματα σε μάνες και νεογέννητα  
   (λίγο πριν και κατά τον τοκετό)  

  Αρχή 3ης φάσης 
 εκτίμηση θρεπτικής κατάστασης θηλυκών 
 ιδιαίτερη προσοχή στα αδύνατα 
 διαχωρισμός πρώιμων και όψιμων (διαφορετικές ανάγκες) 

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΕΓΚΥΩΝ 
• Τα έμβρυα μεγαλώνουν πολύ γρήγορα 
• Η μάνα πρέπει να είναι σε άριστη  
    θρεπτική κατάσταση όταν γεννήσει 



ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ: 3η φάση (τελευταίο τρίτο) 

ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
 χορήγηση ισορροπημένου μίγματος  
 7 εβδομάδες πριν τον τοκετό:  
         τάισμα σαν να δίνει 1 Kg γάλα 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
(υπασβεστιαιμία, τοξαιμία εγκυμοσύνης) 

ΟΧΙ χαλασμένες ή κακής ποιότητας ζωοτροφές 
ΟΧΙ ΜΟΝΟ δημητριακά (καλαμπόκι, κριθάρι, βρώμη) 



ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ: 3η φάση (τελευταίο τρίτο) 

Αρκετός χώρος στο στάβλο (περίπου 1 τ.μ./ ζώο)  
Καλός καθαρισμός και απολύμανση των χώρων  
     λίγο πριν τους τοκετούς 

 ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΙΣΜΟΣ 
 ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ  
   για εντεροτοξιναιμία (25-30 ημέρες πριν τον τοκετό) 
    για λοιμώδη αγαλαξία αν υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή  
    ή στο κοπάδι (15 ημέρες πριν ή μετά από εντεροτοξιναιμία) 



ΤΟΚΕΤΟΙ 
 Η περίοδος των τοκετών απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή,  
     γιατί είναι πολύ σημαντική:  
 για την επιβίωση των ενήλικων 
 για τη διατήρηση της γονιμότητας των ενήλικων,  
 για την επιβίωση των νεογέννητων.  
 Κάθε ζώο με δυστοκία θα πρέπει να το ελέγχει και να 

επεμβαίνει κτηνίατρος. 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
 ξεχωριστός χώρος τοκετών,  
 μεταφέρνονται τα ζώα λίγο πριν γεννήσουν. 
 καθαρός και προστατευμένος από ρεύματα αέρα. 
 σημαντικός και για την επιβίωση των νεογέννητων       
( πρώτη επαφή με τον εκτός της μήτρας περιβάλλον). 



ΤΟΚΕΤΟΙ 
Α. Στάδια φυσιολογικού τοκετού 
 πρώτο στάδιο – «προετοιμασία» (διαρκεί 4-6 ώρες).  
ΔΕΝ παρεμβαίνουμε.  
Χαρακτηριστικά: Συσπάσεις κοιλιακών τοιχωμάτων, Μειωμένη 
πρόσληψη τροφής, Βελάσματα, Ανησυχία (ξαπλώνει και σηκώνεται 
συχνά) και κύρτωση της ράχης] 
 δεύτερο στάδιο –«γέννα» (εξώθηση) (διαρκεί 30 λεπτά –  
2 ώρες ή λίγο περισσότερο σε δίδυμα, τρίδυμα κλπ). 
Χαρακτηριστικά: αύξηση έντασης και συχνότητας συσπάσεων, 
φαίνεται μία «φούσκα» (αλλαντοχόριο) στα εξωτερικά γεννητικά 
όργανα, το ζώο συνήθως ξαπλώνει μόλις βγει το κεφάλι του 
νεογέννητου και παραμένει ξαπλωμένο μέχρι να βγει ολόκληρο 
τρίτο στάδιο – «απομάκρυνση ύστερου» (πλακούντας) 
(διαρκεί συνήθως 4-6 ώρες).  



Γ. Τι χρειαζόμαστε στο χώρο τοκετών; 
 Ζεστό νερό 
 
 Καθαρούς κουβάδες 
 
 Γάντια ώμου (τόσο για την προστασία των ζώων όσο 

και για τη δική μας) 
 
 Αντισηπτικό διάλυμα (π.χ. Betadine) και «λειαντική 

ουσία» (π.χ. υγρό σαπούνι ή ειδικό τζελ) 
 
 Πεσσούς αντιβιοτικών (χάπια για τη μήτρα) 

ΤΟΚΕΤΟΙ 



Β. Πότε παρεμβαίνουμε; 
 Στο πρώτο στάδιο δεν ενοχλούμε  τα ζώα. 
 Στο δεύτερο στάδιο και αφού έχει ξεκινήσει η γέννα  
   δεν μεταφέρουμε τα ζώα σε άλλο χώρο. 
 Παρεμβαίνουμε μόνο αν: 
έχει περάσει τουλάχιστον 1-2 ώρες μετά την έναρξη  
    του δεύτερου σταδίου – ισχυρές και συχνές συσπάσεις των  
     κοιλιακών τοιχωμάτων και εμφάνιση εμβρυικών υμένων (φούσκα).  
έχει εμφανιστεί το κεφάλι ή τα πόδια και δεν  
    βγαίνει παρά τις προσπάθειες της μητέρας του.  
 Δίνουμε χρόνο στη μητέρα να προσπαθήσει μόνη της, 

τουλάχιστον 1 ώρα.  
 Αν παρέμβουμε νωρίς, υπάρχει ο κίνδυνος να «σχιστεί»  
    η γενετική οδός (εξωτερικά και εσωτερικά). 

ΤΟΚΕΤΟΙ 



ΤΟΚΕΤΟΙ 

Ε. Τι κάνουμε μετά τη γέννηση του νεογέννητου σε 
περίπτωση δυστοκίας 
 
 Ελέγχουμε αν υπάρχει και άλλο αρνί ή κατσίκι 
 
 Αν ναι το «βγάζουμε» 
 
 Βάζουμε στη μήτρα πεσσούς με αντιβιοτικά (τα ειδικά 

χάπια για τη μήτρα) 
 
 Την ίδια και τις επόμενες ημέρες ελέγχουμε την 

όρεξη και τη θερμοκρασία της μητέρας 
 
Αν διαπιστωθεί πρόβλημα, φωνάζουμε τον κτηνίατρο. 



ΤΟΚΕΤΟΙ 

ΣΤ. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ 
 ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΟΞΥΤΟΚΙΝΗΣ από ΜΗ 

κτηνίατρο. Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να προκαλέσουμε 
ρήξη της μήτρας και θάνατο του ζώου. 

 Χρησιμοποιούμε τα γάντια και τα αντισηπτικά για την 
προστασία τόσο της προβατίνας όσο και τη δική μας. 
Χωρίς αυτά, αν δεν πεθάνει η μητέρα, θα είναι πολύ 
δύσκολο να ξαναμείνει έγκυος. 

 ΔΕΝ ενοχλούμε τα ζώα όταν έχει ξεκινήσει ο τοκετός. 
Η παρέμβασή μας μπορεί να διακόψει την προσπάθεια 
του ζώου. 

 Ο ομφάλιος λώρος κόβεται μόνος του. 



ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ 
 Βάμμα ιωδίου στον ομφάλιο λώρο 
Πρωτόγαλα άμεσα  
   – επαρκής ποσότητα  
   – καλή ποιότητα 
Πρωτόγαλα στην κατάψυξη 
ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΤΟΓΑΛΑ – ΘΑΝΑΤΟΣ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ 

ΤΟΚΕΤΟΙ - ΘΗΛΑΣΜΟΣ 

Εντοπισμός ασθενικών ή με μικρό βάρος νεογέννητων 
 ιδιαίτερη φροντίδα 
 βιταμίνη (Ε & Se) 
 αντιβιοτικά 
 βοήθεια να θηλάσουν 
 ζεστό, καθαρό και χωρίς ρεύματα περιβάλλον 



 Αφήνουμε τη μητέρα να «στεγνώσει» το νεογέννητο. 
 Βοηθάμε το νεογέννητο να φάει πρωτόγαλα. 

(Μερικές φορές χρειάζεται να αρμέξουμε 1-2 «ακτίνες» πρωτογάλακτος  
στο στόμα του νεογέννητου για να μπορέσει να θηλάσει.) 

Η λήψη πρωτογάλακτος αμέσως μετά τον τοκετό είναι  
σημαντική για την επιβίωσή του. 

Διαχείριση νεογέννητων 

 σήμανση ΑΜΕΣΑ (νούμερο και καταγραφή της μητέρας του). 
 χορήγηση σεληνίου (αν χρησιμοποιείται) 
 κόψιμο της ουράς (αν εφαρμόζεται) μετά το 1ο 

24/ωρο (τοποθέτηση του ειδικού δακτυλίου) 
 Έλεγχος μαστών σε όλη τη διάρκεια που θηλάζουν τα 

μικρά τους. Υπάρχει ο κίνδυνος να εκδηλωθεί 
μαστίτιδα. 



Διαχείριση νεογέννητων 

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ 

 το γάλα των προβατίνων πωλείται από την 5η ημέρα 
μετά τον τοκετό 

 λιγότερες μαστίτιδες από γάλα που δεν 
καταναλώνουν τα αρνιά με το θηλασμό 

 εξυγίανση από τη Προϊούσα πνευμονία (χρήση 
πρωτογάλατος αγελάδων) 

ΓΙΑΤΙ? 



ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ 
Απλοποιημένο σχήμα 

 
Πρωτόγαλα  
1ης μέρας 

5-6 γεύματα 

Πρωτόγαλα  
2ης-3ης  μέρας 

5-6 γεύματα 
5-6 γεύματα 

 
Πρωτόγαλα  

3 γεύματα 
Γάλα 2 γεύματα 

 
Γάλα 4-5 γεύματα 

 
Γάλα 1-2  
γεύματα 

 
μπιμπερό 

 
Κουβάδες με θήλαστρα 

 
1η  

μέρα 

 
2η  

μέρα 

 
3η  

μέρα 

 
7η  
μέρ
α 

 
14η  
μέρ
α 

 
6η  

εβδομάδ
α 

 
7η  

εβδομάδ
α 

 
Πρωτόγαλα  
1ης μέρας 
4 γεύματα 

 
½ Πρωτόγαλα + ½ Γάλα 

4 γεύματα 

 
Γάλα 3 γεύματα 

 
Γάλα 2 γεύματα  

 
 σανός μηδικής + μίγμα απογαλακτισμού + καθαρό νερό 

 
Γάλα 1  
γεύμα 

 
ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΣ 

 
μπιμπερό 

 
Κουβάδες με θήλαστρα 

 
1η  

μέρα 

 
2η  

μέρ
α 

 
3η  

μέρα 

 
4η  
μέρ
α 

 
7η  

μέρα 

 
14η  
μέρ
α 

 
5η  

εβδομάδ
α 

 
6η  

εβδομάδ
α 

 
7η  

εβδομάδ
α 

 
8η  

εβδομάδ
α 

 
Γάλα 3 γεύματα 

 
 σανός μηδικής + μίγμα απογαλακτισμού + καθαρό νερό 

 
Γάλα 2-3  
γεύματα 

 
Γάλα 1-2  
γεύματα 

 
Γάλα 3 γεύματα 

 
ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΣ 

 
 

 



Πρωτόγαλα: είτε με θηλασμό, είτε με μπιμπερό 
(εξυγίανση από την προϊούσα πνευμονία).  

 Γενικά, τα αρνιά πρέπει να πάρουν το 10% του βάρους 
τους σε πρωτόγαλα το 1ο 24/ωρο της ζωής τους.  

 Ειδικοί κουβάδες με θήλαστρα:  από τη 2η ημέρα. 
Θηλαστική μηχανή: από την 3η ημέρα της ζωής τους. 
 θηλαστική μηχανή: θα πρέπει να περιορίζονται 

σταδιακά οι ώρες λειτουργίας της, ώστε να 
υποχρεωθούν τα αρνιά να καταναλώνουν τις στερεές 
τροφές.  

 Εκπαίδευση αρνιών  

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ 



ΠΡΟΣΟΧΗ!  
 καλής ποιότητας πόσιμο νερό για την αραίωση του 

γάλακτος σε σκόνη. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος 
ανάπτυξης μικροβίων στο γάλα και εκδήλωσης σοβαρής 
διάρροιας στα αρνιά. 

 
 Θερμοκρασία πρωτογάλατος και γάλακτος (38οC). 

Έλεγχος θερμοκρασίας μόνο με τα ειδικά θερμόμετρα. 
ΟΧΙ με το χέρι.  

ΤΕΧΝΗΤΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ 



ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΣ ΠΟΤΕ 
4-6 εβδομάδες 
Το αργότερο στις 45 ημέρες 
(αυξάνει η ποσότητα γάλακτος που εκμεταλλεύεται ο κτηνοτρόφος) 

ΠΩΣ 
2η εβδομάδα: μίγμα απογαλακτισμού + φρέσκο νερό 
3η εβδομάδα: σανός 
ώσπου να καταναλώνουν 250-350 gr μίγμα την ημέρα 
Επιλογή ημέρας 
Ιδιαίτερος χώρος από τη 2η – 3η εβδομάδα 
 άρμεγμα προβατίνων / αιγών (κάλυψη κόστους) 
 έλεγχος της ποσότητας που κατανάλωσαν 
 έλεγχος της αύξησης βάρους 

 Ενδεικτικά είναι τα κόπρανα των αρνιών (πρέπει να είναι 
καλά σχηματισμένα).  



ΑΠΟΓΑΛΑΚΤΙΣΜΟΣ 

Αρνιά – κατσίκια  
 με διάρροια 
 δεν τρώνε 
 χάνουν βάρος 
 ή άλλο πρόβλημα  

Χωριστά &  
Κατάλληλη θεραπεία 

αντιπαρασιτικά κάθε 45- 60 ημέρες  
μετά τον απογαλακτισμό 

Εμβολιασμός για 
εντεροτοξιναιμία 

2 εμβολιασμοί 
Σε διάστημα 4-6 εβδομάδες 
Πρώτος σε ηλικία 60 ημερών 



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΔΙΑΘΕΤΟΥΝ 
ΣΕ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

• Η διαχείριση 
• Ο σταβλισμός 
• Ο καιρός 
• Η ηλικία και η κατάσταση του ζώου 
• Το στρες 
• Χρόνια νοσήματα (προδιαθέτουν) 
• Γενετική ευαισθησία 

ΣΚΥΛΟΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 
Αντιπαρασιτικά κάθε 2 μήνες 
Εμβόλιο λύσσας 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΖΩΩΝ  - ΑΝΘΡΩΠΟΥ 



ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΚΑΤΣΙΚΙΑ  
Διαφορετική 
 διατροφή 
 φαρμακευτική αγωγή 
 ρύθμιση αναπαραγωγικού κύκλου 
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