
ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΚΟΜΑ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ 

ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΑΒΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΖΩΩΝ
(αλλοτριοφαγία)

Το συχνότερο σύμπτωμα έλλειψης από τα ζώα αλάτων ασβεστίου, φωσφό-
ρου και μερικών ιχνοστοιχείων, παρουσιάζεται με τη λεγόμενη αλλοτριοφα-
γία.

Αυτό συμβαίνει όταν τα γιδοπρόβατα βοσκώντας τρώνε χώμα, τα κόκκαλα
που βρίσκουν διασκορπισμένα στα λιβάδια και τρίχες ή γλείφουν τις πέτρες
και τους τοίχους των μαντριών.

Η αλλοτριοφαγία γίνεται αφορμή εμφάνισης μερικών ακόμα σοβαρών ασθε-
νειών όπως: διάρροιες στα αμνοερίφια, βαρυστομαχιές στα ενήλικα, σχη-
ματισμός σβώλων στο στομάχι, με επακόλουθο το φράξιμο των εντέρων και
τον θάνατο των ζώων αυτών.

Γι αυτό η ανωμαλία αυτή πρέπει να προλαβαίνεται έγκαιρα με συχνή ανά-
μιξη αλάτων ασβεστίου, φωσφόρου και αλατιού, στις ζωοτροφές.

- Το τάισμα των ζώων με χοντροαλεσμένους καρπούς αν είναι δικής του
παραγωγής,πρέπει ναπροτιμάται από κάθε κτηνοτρόφο, γιατί συντελεί στην κα-
λύτερη χώνεψη από το πεπτικό σύστημα των ζώων.

Είναι επιστημονικά εξακριβωμένο ότι η αύξηση της θρεπτικότητας των χον-
δροκομμένων καρπών και το κέρδος από αυτό των κτηνοτρόφων, ξεπερνάει
κατά πολύ το κόστος του αλέσματος, οταν πρόκειται για μεγάλα κοπάδια.

- Με τις χαρμανιέρες γίνεται δυνατή η ανάμιξη στους καρπούς και των
άλλων πολύ χρήσιμων για τα ζώα θρεπτικών συστατικών, που περιέχουν οι
καλής ποιότητας ισορροπιστές.

- Η παλιά καθιερωμένη συνήθεια να ταΐζονται τα γιδοπρόβατα με ένα μόνο
είδος καρπού (άκοπο καλαμπόκι ή κριθάρι) είναι αντιοικονομική, επειδή δεν
εξασφαλίζει στα ζώα όλες τις δυνατότητες που έχουν για μεγαλύτερες αποδόσεις
σε κρέας και σε γάλα.

Γιατί όπως είναι εξακριβωμένο κάθε είδος καρπού έχει ορισμένα θρε-
πτικά στοιχεία και έτσι η χρησιμοποίηση περισσότερων ειδών από αυτούς,
αυξάνει το θρεπτικό αποτέλεσμα και τις αποδόσεις των ζώων.

Γι αυτό είναι ανάγκη κάθε κτηνοτρόφος να εκτιμά περισσότερο την αξία
των χαρμανιών και στο μέτρο του δυνατού και του συμφέροντος, να προτιμάει

ΟΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ

- 61 -

Stroulias_Biblio_Arosties_ton_Zoon_190716:Layout 1  19/7/2016  7:52 μμ  Page 61



τις σύνθετες ζωοτροφές (φυράματα) για τη συστηματική διατροφή των ζώων,
ιδίως όταν αυτές παρασκευάζονται από μεγάλες βιομηχανίες που εγγυώνται
την καλή θρεπτική σύνθεση και προσφέρονται σε συμφέρουσες τιμές.

Με τη χρησιμοποίηση των φυραμάτων καλύπτονται όλες οι ανάγ-κες
των ζώων στα βασικά θρεπτικά συστατικά και στις απαραίτητες βιταμίνες
και στα ιχνοστοιχεία.

Τελειώνοντας, λίγα λόγια για τη σπουδαιότητα του υγιεινού σταβλισμού
των ζώων που αφορά την παραδοσιακή κτηνοτροφία.

Επειδή επικρατούν ακόμα προκαταλήψεις και εσφαλμένες αντιλήψεις σε
πολλούς κτηνοτρόφους, όσον αφορά τις ανάγκες των ζώων στα θέματα της συν-
τήρησης και του σταβλισμού, πρέπει να πούμε ότι η διατήρηση των ζώων σε
ευρύχωρους στάβλους με πολλά παράθυρα (που πρέπει να μένουν συχνά ανοι-
χτά για τον ήλιο και για τον καλό αερισμό), είναι τόσο απαραίτητα για την υγεία
και τις αποδόσεις των ζώων, όσο και η καλή διατροφή.

Γιατί τα ζώα που δεν τα βλέπει ο ήλιος ή τουλάχιστον το φως του, πα-
θαίνουν αβιταμίνωση και ραχιτισμό, λόγω έλλειψης της βιταμίνης Δέλτα, που
έχει σαν συνέπεια το σταμάτημα της ανάπτυξης και των αποδόσεων.

Ας μην ξεχνούμε και τη γνωστή παροιμία που λέει: «ο ύπνος τρέφει το παιδί
κι ο ήλιος το μοσχάρι...».

Ακόμα είναι αναγκαίο να αφήνονται οι σταβλισμένες αγελάδες και τα
γιδοπρόβατα καθημερινά, για μερικές, ώρες να κινούνται ελεύθερα σε
φραγμένους αυλόγυρους ή σε ελεύθερη βοσκή.

Έχει αποδειχθεί ότι η κίνηση αυτή και ο ήλιος έχουν ευεργετική επίδραση
στην καλή γονιμότητα των ζώων και έτσι αποφεύγονται πολλές στειρότητες που
προκαλούν σοβαρές ζημιές.
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