ACTION PLAN ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΟΡΘΩΖ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ
ΑΞΟΝΑ ΗΗ & ΗΗΗ

ΓΡΑΖ: ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΝΔΟΓΔΝΝΖΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ
(ΖΜΑΝΣΗΚΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΣΖ ΑΗΓΟΠΡΟΒΑΣΟΣΡΟΦΗΑ ΜΔ ΜΔΓΑΛΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΔΠΗΠΣΩΔΗ)

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ
ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ & ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ

Σθνπόο ηεο δξάζεο απηήο είλαη λα πιεξνθνξήζεη ηνλ αηγνπξνβαηνηξνθν γηα ηε ζεκαζία ηεο ζσζηήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ πεξηγελλεηηθή
πεξίνδν, θαζώηη ζην ζηάδην απηό παξαηεξνύληαη ζεκαληηθέο νηθνλνκηθέο απώιεηεο, πνπ νθείινληαη ζε απνβνιέο, ζε ζαλάηνπο
λενγέλλεησλ ακλνεξηθίσλ θαη ζε θαζπζηέξεζε ηεο αλάπηπμήο ηνπο. Επηζεκαίλεηαη όηη ην πνζνζηό ζαλάησλ ησλ λενγέλλεησλ
ακλνεξηθίσλ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ην 4%.
Οη παξαπάλσ απώιεηεο νθείινληαη ζε δηαρεηξηζηηθά ζθάικαηα πνπ αθνξνύλ θπξίσο :
 ηελ δηαηξνθή θαη ηελ πγεία ησλ ζειπθώλ πνπ θπνθνξνύλ
 ηηο θαθέο ζπλζήθεο ζηαβιηζκνύ θαη
 ηε κε εθαξκνγή ζσζηώλ πξαθηηθώλ ηηο πξώηεο εκέξεο ηεο δσήο ησλ ακλνεξηθίσλ
Απνηέιεζκα όισλ απηώλ, είλαη ε αλάπηπμε παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ (π.ρ. ππνζεξκία, ππνγιπθαηκία) θαη αζζελεηώλ, πνπ θάλνπλ
δύζθνιε ηελ επηβίσζε, θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ ακλνεξηθίσλ.

Α. ΑΗΣΗΑ ΑΠΟΒΟΛΩΝ ΚΑΗ ΘΑΝΑΣΩΝ ΚΑΣΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ ΣΖ ΚΤΖΖ ΚΑΗ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΣΟΚΔΣΟ
Τα ζεκαληηθνηεξα αίηηα απνβνιώλ θαη ζαλάησλ ηελ πεξίνδν ηεο θύεζε θαη θαηά ηνλ ηνθεηό είλαη ηα αθόινπζα
1. Βαθηεξηαθά
H Βξνπθέιιωζε ή κειηηαίνο ππξεηόο, πνπ νθείιεηαη ζην βαθηήξην Brucella melitensis θαη ζπαληόηεξα ζηε Brucella abortus θαη
Brucella ovis πξνθαιεί απνβνιέο ζην ηειεπηαίν ηξίην ηεο εγθπκνζύλεο, πξόσξνπο ηνθεηνύο θαη θαηά ζπλέπεηα κείσζε ηεο
γαιαθηνπαξαγσγήο, γέλλεζε ζλεζηγελώλ λενγλώλ.
Σηελ Ειιάδα εθαξκόδεηαη πξόγξακκα καδηθνύ εκβνιηαζκνύ (εκβόιην Rev-1) ησλ λεαξώλ θαη ελήιηθσλ ζειπθώλ δώσλ ζηελ
επεηξσηηθή Ειιάδα θαη εθξίδσζεο (αηκνιεςία θαη ζθαγή ησλ βξνπθειιηθώλ δώσλ) ζηα πεξηζζόηεξα λεζηά.
Επηπιένλ απνηειεί έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα λνζήκαηα πνπ κεηαδίδνληαη από ηα δώα ζηνλ άλζξσπν (δσναλζξσπνλόζνο) όηαλ
έξρεηαη ζε επαθή κε ηα κνιπζκέλα δώα ή θαηαλαιώζεη γάια ή πξντόληα ηνπ.
Η Υιακπδίαζε ή ελδωνηηθή απνβνιή, πνπ νθείιεηαη ζην βαθηήξην Chlamydia psittaci, πξνθαιεί θπξίσο απνβνιέο ζην ηέινο ηεο
θπνθνξίαο, πξόσξνπο ηνθεηνύο, γέλλεζε ζλεζηγελώλ λενγέλλεησλ θαη θαηαθξάηεζε πιαθνύλησλ (ηελ πξώηε θνξά πνπ ζα λνζήζεη έλα
θνπάδη ην πνζνζηό ησλ απνβνιώλ κπνξεί λα θηάζεη πάλσ απ ην 50%).

Η αληηκεηώπηζε ηεο αζζέλεηαο πεξηιακβάλεη απνκόλσζε ησλ δώσλ πνπ έρνπλ απνβάιιεη, θαζαξηζκό θαη απνιύκαλζε, ρνξήγεζε
αληηβηνηηθώλ ζηα ππόινηπα έγθπα δώα θαη εκβνιηαζκό ησλ ζειπθώλ δώσλ ηα επόκελα έηε. Επηπιένλ ε λόζνο κπνξεί λα κεηαδνζεί ζηνλ
άλζξσπν θαη λα πξνθαιέζεη απνβνιέο ζηηο έγθπεο γπλαίθεο.
Ο ππξεηόο Q πνπ νθείιεηαη ζην βαθηήξην Coxiella burnetii, πξνζβάιιεη ηα δώα θαη πξνθαιεί απνβνιέο ηνλ ηειεπηαίν κήλα ηεο
εγθπκνζύλεο, θαζώο θαη ηε γέλλεζε ζλεζηγελώλ ακλνεξηθίσλ. Επηπιένλ κεηαδίδεηαη ζηνλ άλζξσπν, ζηνλ νπνίν πξνθαιεί αλαπλεπζηηθή
ινίκσμε (ζαλ επίκνλε «γξίπε»).
Άιια λνζήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ απνβνιέο νθείινληαη είηε ζε βαθηήξηα (ιηζηεξίωζε, ιεπηνζπείξωζε,
θακππινβαθηεξίαζε, ζαικνλέιιωζε, κπθνπιάζκωζε) ή ζε ηνύο (λόζνο Border).
2. Παξαζηηηθά
Η Σνμνπιάζκωζε, πνπ νθείιεηαη ζε πξσηόδσν παξάζηην, αλάινγα κε ην κήλα ηεο εγθπκνζύλεο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ηνπ
εκβξύνπ ζηα αξρηθά ζηάδηα ηεο εγθπκνζύλεο, ζάλαην θαη κνπκηνπνίεζε ησλ εκβξύσλ, απνβνιή ή θαη γέλλεζε ζλεζηγελώλ
ακλνεξηθίσλ.
3. Γηαηξνθηθά
Οη εζθαικέλεο δηαηξνθηθέο πξαθηηθέο όπσο ε κεησκέλε πνζόηεηα ζηηεξεζίνπ αλά δών, ε θαθή πνηόηεηά ηνπ, ε έιιεηςε από απηό
ρξήζηκσλ ζπζηαηηθώλ (βηηακίλεο, ηρλνζηνηρεία θ.α.) έρεη σο απνηέιεζκα ζηα έγθπα δώα ηελ εθδήισζε παζνινγηθώλ θαηαζηάζεσλ όπσο:
Η ηνμηλαηκία εγθπκνζύλεο, ε νπνία παξνπζηάδεηαη πην ζπρλά ζε δώα πνπ έρνπλ δύν ή ηξία έκβξπα θαη ζην δηάζηεκα ιίγν πξηλ
ηελ έλαξμε ησλ ηνθεηώλ.Τα δώα παξνπζηάδνπλ αλνξεμία θαη αδπλακία λα πεξπαηήζνπλ, λεπξηθά ζπκπηώκαηα θαη γελλνύλ λεθξά έκβξπα
ή πεζαίλνπλ πξηλ θαλ γελλήζνπλ. Η ζεξαπεία ζηεξίδεηαη ζηελ ρνξήγεζε εηδηθήο αγσγήο. Είλαη ζεκαληηθή ε πξόιεςε κέζσ ηεο ζσζηήο
δηαηξνθήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ δώσλ θαηά ηελ θπνθνξία (πνζόηεηα ηξνθήο/δών, ηξνθέο θαιήο πνηόηεηαο, πξνζζήθε ησλ
απαξαίηεησλ ζπζηαηηθώλ ζην ζηηεξέζην).
Η ππαζβεζηηαηκία, θαηά ηελ νπνία ηα δώα παξνπζηάδνπλ λεπξηθά ζπκπηώκαηα, αλνξεμία, ππνζεξκία, δπζηνθίεο θαη άιια
ζπκπηώκαηα, ιόγσ ηεο πηώζεο ηνπ επηπέδνπ ηνπ αζβεζηίνπ ζην αίκα. Οη αλάγθεο ησλ δώσλ ζε αζβέζηην απμάλνληαη θαηά ηελ θπνθνξία
θαη θπξίσο ζην ηειεπηαίν δηάζηεκα πξηλ ηηο γέλλεο.Η ρνξήγεζε αζβεζηίνπ θαη βηηακίλεο D απνηξέπνπλ ηελ ππαζβεζηηαηκία.

4. Άιια αίηηα : ζηξεο θαη θαηαπνλήζεηο, ιαλζαζκέλε ρνξήγεζε θαξκάθσλ πνπ πξνθαινύλ απνβνιέο,ηνμηθά θπηά

Β. ΑΗΣΗΑ ΑΠΩΛΔΗΩΝ ΣΩΝ ΑΜΝΟΔΡΗΦΗΩΝ
Τα ζεκαληηθνηεξα αίηηα απσιεηώλ ησλ ακλνεξηθίσλ είλαη ηα αθόινπζα:
1. Γέλλεζε λεθξώλ ή ζλεζηγελώλ ακλνεξηθίωλ
Η γέλλεζε λεθξώλ ή ζλεζηγελώλ ακλνεξηθίσλ νθείιεηαη θύξηα ζε:
 Λνηκώδε αίηηα: ε Βξνπθέιισζε, ριακπδίαζε θαη ε ηνμνπιάζκσζε επζύλνληαη γηα ηνπο εκβξπηθνύο ζαλάηνπο, αιιά θαη γηα ηε
γέλλεζε πξόσξσλ θαη αζζεληθώλ δώσλ, ηα νπνία ζπλήζσο πεζαίλνπλ ιίγν κεηά ηε γέλλεζή ηνπο, θαζώο δελ έρνπλ αλαπηπρζεί
θπζηνινγηθά ζηε κήηξα (ζλεζηγελή έκβξπα).
 Γηαηξνθή: Η κεησκέλε ρνξήγεζε ζηηεξεζίνπ θαηά ηελ θπνθνξία έρεη ζαλ απνηέιεζκα λα κελ έρνπλ ηα έκβξπα ην θπζηνινγηθό
θαηά ηε γέλλεζε ζσκαηηθό βάξνο θαη θαη’ επέθηαζε λα είλαη επαίζζεηα ζηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ζηηο αζζέλεηεο θαη λα είλαη
αδύλακα λα ζειάζνπλ.
2. Τπνζεξκία –αζηηία λενγέλλεηωλ
Η ππνζεξκία παξνπζηάδεηαη θπξίσο ζηα ειιεηπνβαξή ή ηαιαηπσξεκέλα ιόγσ δπζηνθίαο λενγέλλεηα θαη εηδηθά όηαλ γελληνύληαη ην
ρεηκώλα θαη νη ζπλζήθεο ζηαβιηζκνύ δελ είλαη θαιέο. Απηό πνπ βιέπεη ν θηελνηξόθνο είλαη όηη ηα λενγέλλεηα δελ κπνξνύλ λα ζηαζνύλ
όξζηα, αδπλαηνύλ λα ζειάζνπλ, είλαη καδεκέλα,ηξέκνπλ θαη ζηε ζπλέρεηα πέθηνπλ ζε ιήζαξγν θαη πεζαίλνπλ.
3. Γηάξξνηεο
Οη δηάξξνηεο απνηεινύλ ην ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα ησλ ακλνεξηθίσλ. Πξνθαινύληαη από βαθηήξηα, ηνύο θαη παξάζηηα, πξνβιήκαηα ζηε
δηαηξνθή θαη θαθέο ζπλζήθεο ζηαβιηζκνύ. Πην επαίζζεηα λα λνζήζνπλ είλαη ηα λενγέλλεηα πνπ είλαη ειιηπνβαξή θαη δελ έρνπλ ιάβεη
αληηζώκαηα κέζσ ηνπ πξσηνγάιαθηνο.
Γηάξξνηεο ιόγω βαθηεξίωλ:
 Δληεξνηνμηλαηκία - βαθηήξην Clostridium perfingen
Η ζεξαπεία κε αληηβηνηηθά θαη ελπδάησζε έρεη θησρά απνηειέζκαηα, γη απηό πνιύ ζεκαληηθό είλαη λα εθαξκόδεηαη ζσζηά ν εκβνιηαζκόο
ησλ κεηέξσλ θαηά ηελ θπνθνξία θαη λα ρνξεγείηαη άκεζα πξσηόγαια κεηά ηε γέλλεζε.

 Κνιηβαθίιισζε-βαθηήξην Escherichia coli
Οη θαθέο ζπλζήθεο ζηαβιηζκνύ θαη ε έιιεηςε πξσηνγάιαθηνο πξνδηαζέηνπλ ζηελ πξόθιεζε απηήο ηεο δηάξξνηαο.Θεξαπεπηηθά
ρνξεγνύληαη αληηβηνηηθά, ελώ ζα πξέπεη λα βειηηώλνληαη νη ζπλζήθεο ζηαβιηζκνύ.
 Κξππηνζπνξηδίσζε παξάζηην Cryptosporidium parvum
Υπάξρεη εηδηθή ζεξαπεία γηα ηελ θξππηνζπνξηδίσζε θαη πνιύ ζεκαληηθό είλαη λα πξνιακβάλεηαη κε θαινύο θαζαξηζκνύο θαη
απνιπκάλζεηο.
 Ηνγελείο δηάξξνηεο
Σπλήζσο ηα ζπκπηώκαηα (αλνξεμία,θαηάπησζε,δηάξξνηα) εθδειώλνληαη ειαθξά θαη ηα δώα απηνηώληαη, εθηόο θαη αλ ζπλππάξρνπλ θαη
άιιεο εληεξίηηδεο.
4. Ννζήκαηα ηνπ αλαπλεπζηηθνύ
Η πλεπκνληθή παζηεξέιισζε νθείιεηαη ζε βαθηήξην θαη εθδειώλεηαη όηαλ νη ζπλζήθεο ζηαβιηζκνύ είλαη θαθέο (ειιηπήο αεξηζκόο,
πγξαζία). Σηελ ππεξνμεία-ζεςαηκηθή κνξθή ηεο λόζνπ ηα δώα βξίζθνληαη μαθληθά λεθξά, ελώ ζηελ νμεία κνξθή παξνπζηάδνπλ θπξίσο
ππξεηό, ξηληθό έθθξηκα, βήρα θαη θαζπζηέξεζε ζηελ αλάπηπμε .Γηα ηελ αληηκεηώπηζή ηεο ρνξεγνύληαη αληηβηνηηθά θαη επηβάιιεηαη
βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ζηαβιηζκνύ. Γηα ηελ πξόιεςε ηνπ λνζήκαηνο γίλεηαη εκβνιηαζκόο.
5. Καθώζεηο θαη αηπρήκαηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηνθεηνύ ή ηηο πξώηεο εκέξεο ηεο δωήο ηωλ ακλνεξηθίωλ

ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΗΑ ΣΟΝ ΠΔΡΗΟΡΗΜΟ ΣΖ ΠΔΡΗΓΔΝΝΖΣΗΚΖ ΘΝΖΗΜΟΣΖΣΑ
1. ΔΠΗΛΟΓΖ ΕΩΩΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΖ
Έλαο από ηνπο παξάγνληεο πνπ απμάλνπλ ηελ πεξηγελεηηθή ζλεζηκόηεηα είλαη νη δπζηνθίεο. Απηέο είλαη απμεκέλεο ζηηο
πεξηπηώζεηο πνπ παξαηεξείηαη πςειή πνιπδπκία, ζηηο πξσηόγελεο πξνβαηίλεο, ζε ππέξβαξεο πξνβαηίλεο θαη ζε
πεξηπηώζεηο δηαζηαπξώζεσλ θπιώλ δηαθνξεηηθνύ ζσκαηηθνύ βάξνπο. Έηζη ζα πξέπεη:
Να επηιέγνληαη δώα αλαπαξαγσγήο κε ζσζηή δηάπιαζε θαη λα εηζέξρνληαη ζηελ αλαπαξαγσγή γηα πξώηε θνξά ζηελ
θαηάιιειε ειηθία
Να απνθεύγεηαη ε δηαζηαύξσζε κηθξόζσκσλ κε κεγαιόζσκεο θπιέο (π.ρ. ζθαθηαλό κε ρηώηηθν πξόβαην)
Σα δώα λα βξίζθνληαη ζε ζσζηή ζξεπηηθή θαηάζηαζε θαηά ηελ αλαπαξαγσγή (όρη ππέξβαξα γηα ηελ απνθπγή
δπζηνθηώλ, όρη ππνζηηηζκέλα γηα απνθπγή γέλλεζεο ειιηπνβαξώλ αξληώλ)
Να απνθεύγνληαη νη αηκνκημίεο γηα ηε κείσζε ηνπ πνζνζηνύ ησλ ηεξαηνγελέζεσλ θαη ησλ απνβνιώλ

2. ΣΑΤΛΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ
ρεηηθά κε ηηο ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο ζα πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ηα αθόινπζα:
Οη ζηαπιηθέο εγθαηαζηάζεηο, αθόκα θαη νη πξόρεηξεο, λα εμαζθαιίδνπλ ηνλ απαξαίηεην ρώξν ηόζν ζε ζηεγαζκέλν όζν θαη
ζε πξναύιην ρώξν (π.ρ. 1,2 έσο 1,5 m2/ πξνβαηίλα κε ην αξλί ηεο)
Να εμαζθαιίδεηαη ε θαηάιιειε ζεξκνθξαζία, αεξηζκόο, θσηηζκόο. πλίζηαηαη λα ππάξρνπλ ζηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο
επαξθή αλνίγκαηα γηα λα δηαζθαιίδνληαη ηα πξναλαθεξζέληα, ιακβάλνληαο ππόςε όηη πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε
δεκηνπξγία ξεπκάησλ αέξα
Ηδηαίηεξε ζεκαζία πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ πγξαζία. Ζ πγξαζία ζε ζπλδπαζκό κε θαθέο ζπλζήθεο πγηεηλήο κπνξεί λα
απνηειέζνπλ ηνλ θαζνξηζηηθό παξάγνληα γηα ηε δηακόξθσζε ηνπ πνζνζηνύ ηεο πεξηγελεηηθήο ζλεζηκόηεηαο.
πλίζηαηαη ε ρξήζε ζηξσκλήο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη δηαηεξείηαη ζηεγλή θαη θαζαξή. Απαηηείηαη ε ηαθηηθή αλαλέσζή
ηεο, ηδηαίηεξα ζηνπο ρώξνπο πνπ γίλνληαη νη ηνθεηνί θαη δηαβηνύλ ηα αξληά κέρξη ηνλ απνγαιαθηηζκό. ηηο πεξηπηώζεηο
πνπ δε ρξεζηκνπνηείηαη ζηξσκλή, πξέπεη λα απνκαθξύλεηαη ζπρλά ε θόπξνο θαη ην δάπεδν λα παξακέλεη όζν ην
δπλαηόλ ζηεγλό. Ζ απμεκέλε πγξαζία ζηε ζηξσκλή ή ηελ θόπξν αθόκε θαη αλ δελ επηθέξεη ην ζάλαην ησλ ακλώλ ζα
κεηώζεη ηελ αλάπηπμή ηνπο.

3. ΓΗΑΣΡΟΦΖ
Αλαθνξηθά κε ηε δηαηξνθή πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη ηα παξαθάησ:
Να γίλεηαη κε ρξήζε πγηεηλώλ θαη αζθαιώλ δσνηξνθώλ (θαηάιιειεο δσνηξνθέο νη νπνίεο δηαηεξνύληαη ζε θαηάιιειεο
ζπλζήθεο απνζήθεπζεο). Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηε δηαηήξεζε ρακειώλ επηπέδσλ πγξαζίαο, πξνθεηκέλνπ λα
απνθεπρζεί ε αλάπηπμε κπθνηνμηλώλ (π.ρ. αθιαηνμίλεο). Δπηβάιιεηαη ν ηαθηηθόο θαη επηκειήο θαζαξηζκόο ησλ απνζεθώλ
θαη ησλ ζηιό.
Να απνθεύγεηαη ε παξνπζία νπζηώλ ζηηο δσνηξνθέο πνπ κπνξεί λα πεξάζνπλ ζην γάια θαη λα πξνθαιέζνπλ δηάξξνηεο
ζηα αξληά.
Να ρνξεγείηαη ζηα δώα, ζηηο ζσζηέο πνζόηεηεο, ζηηεξέζην ηζνξξνπεκέλν ζε όια ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία (βηηακίλεο,
ηρλνζηνηρεία, θιπ.) γηα ηελ απνθπγή κεηαβνιηθώλ λνζεκάησλ (ηνμηλαηκία εγθπκνζύλεο, ππναζβεζηαηκία, δπζπεπηηθή
νμέσζε, θιπ). εκεηώλεηαη όηη νη κεηαβνιηθέο αζζέλεηεο πξνθαινύλ απμεκέλε ζλεζηκόηεηα, εθηόο από ηα αξληά, θαη ζηα
θπνθνξνύληα δώα.
Ζ πνζόηεηα ηνπ ζηηεξεζίνπ πνπ ρνξεγείηαη λα είλαη πξνζαξκνζκέλε ώζηε λα θαιύπηεη ηόζν ηηο αλάγθεο ησλ δώσλ γηα
ηελ δηαηήξεζε/επίηεπμε ηεο ζσκαηηθή θαηάζηαζε πνπ επηζπκνύκε λα έρνπλ όζν θαη ηηο αλάγθεο ηνπο βάζεη ηεο
παξαγσγή ηνπο ζε γάια. Δπηζεκαίλεηαη όηη πξέπεη λα απνθεύγεηαη ε ππεξβνιηθή ρνξήγεζε ηξνθήο ώζηε λα

απνθεπρζνύλ ηα ππέξβαξα δώα ηα νπνία έρνπλ απμεκέλεο πηζαλόηεηεο, ηόζν γηα δπζηνθίεο όζν θαη γηα εθδήισζε
κεηαβνιηθώλ λνζεκάησλ θαη θπξίσο ηνμηλαηκίαο ηεο εγθπκνζύλεο
Να δίλεηαη ε ζσζηή αλαινγία ρνλδξνεηδώλ θαη ζπκππθλσκέλσλ δσνηξνθώλ γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ γαζηξεληεξηθνύ
ζπζηήκαηνο.

4. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ
ρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο ζηελ εθηξνθή πξέπεη λα εθαξκόδνληαη ηα αθόινπζα:
Να παξαθνινπζείηαη επηκειώο ε ζπκπεξηθνξά ησλ επηξξεπώλ ζε κεηαβνιηθέο αζζέλεηεο δώσλ (όπσο δώα ππέξβαξα θαη
δώα πνπ κπνξεί λα θπνθνξνύλ πνιιά έκβξπα ηα νπνία ζπλήζσο έρνπλ νγθώδε θνηιηά), θαη θπξίσο εάλ θαηαλαιώλνπλ
θαλνληθά ηελ ηξνθή ηνπο. Δλδερνκέλσο λα ρξεηαζζεί ε ρνξήγεζε επηπιένλ ηξνθήο θαη ίζσο θαη εηδηθώλ βνεζεκάησλ.
Δπεηδή ε εθηίκεζε ηεο θαηαλαιηζθόκελεο πνζόηεηαο ηξνθήο θαηά ηε βόζθεζε, θαη εθόζνλ ε δηαηξνθή γίλεηαη νκαδηθά,
είλαη δύζθνιε, ηα δώα πξέπεη λα ρσξίδνληαη ζε όζν ην δπλαηόλ πνην νκνηόκνξθεο νκάδεο κε βάζε ην ζσκαηηθό βάξνο
θαη ην ύςνο παξαγσγήο.
Καηά ηελ θπνθνξία, νη πξνβαηίλεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε άλεηνπο ρώξνπο ώζηε λα απνθεύγνληαη ηα κεηαμύ ηνπο
θηππήκαηα θαη ζπλίζηαηαη θηεληαηξηθή επίβιεςε (δηαρείξηζε πγείαο, εκβνιηαζκνί, απνπαξαζηηώζεηο)
Καηά ηελ πεξίνδν ησλ ηνθεηώλ είλαη αλαγθαία ε παξνπζία έκπεηξνπ πξνζσπηθνύ γηα ηελ ππνβνήζεζε θαη επηηπρή
νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνθεηνύ ζηηο πεξηπηώζεηο δπζηνθηώλ.
Δπεηδή ε θαηαλάισζε πξσηνγάιαθηνο από ηα λενγλά είλαη ηδηαίηεξεο ζεκαζίαο, ελδείθλπηαη ε ζηελή παξαθνινύζεζε
ησλ λενγλώλ ακέζσο κεηά ηνλ ηνθεηό πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε ιήςε ηνπ, αθόκα θαη κε βνήζεηα από ην πξνζσπηθό
εθόζνλ ρξεηαζηεί.
Αλαγθαία είλαη ε εθαξκνγή ζσζηώλ πξαθηηθώλ θαηά ηε δηαρείξηζε ησλ λενγέλλεησλ ακλώλ θαη εξηθίσλ όπσο ε
αληηζεςία ηνπ νκθάιηνπ ιώξνπ, ν άκεζνο ζειαζκόο κεηά ηε γέλλεζε ώζηε λα πάξνπλ ην ζεκαληηθό πξσηόγαια, ε
ρξεζηκνπνίεζε ζεξκαληηθώλ πεγώλ γηα ηε αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρώξνπ ώζηε λα κελ πάζνπλ ππνζεξκία ηηο
πξώηεο ώξεο κεηά ηε γέλλεζε.
Όηαλ δηαγλσζηεί λόζνο ζε έλα θνπάδη είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα απνκνλώλνληαη ηα δώα πνπ έρνπλ λνζήζεη θαη λα γίλεηαη
θαζαξηζκόο θαη απνιύκαλζε ζην ρώξν, ώζηε λα κεηώλεηαη ε κεηάδνζε ησλ λνζεκάησλ. εκεηώλεηαη όηη είλαη αλαγθαία ε
κεηαρείξηζε ησλ λεθξώλ δώσλ ζύκθσλα κε ηελ θηεληαηξηθή λνκνζεζία.
Πξέπεη λα γίλεηαη νξζή δηαρείξηζε ησλ βνζθόηνπσλ (δηαδνρηθή βόζθεζε ρνξηνιηβαδηθώλ ηεκαρίσλ γηα απνθπγή
κνιύλζεσλ) θαη λα απνθεύγεηαη ε βόζθεζε ζε εθηάζεηο κε επηβιαβή ή ύπνπηα θπηά ή κεηά από πξόζθαηε ρξήζε
θπηνθαξκάθσλ

