Διατροφή κάπρων για βζλτιςτα αναπαραγωγικά αποτελζςματα
Γιάννθσ Κάρβελθσ, NUEVO SA

Παρά το γεγονόσ ότι οι κάπροι αντιπροςωπεφουν το 50% του γενετικοφ υλικοφ
των εμπορεφςιμων χοίρων, η διατροφή τουσ είναι ζνα θζμα που -ςε μεγάλο
βαθμό- παραμελείται ειδικά ςτισ εμπορικζσ μονάδεσ με εφαρμογή τεχνητήσ
ςπερματζγχυςησ.
Η ςυχνά υποτιμθμζνθ -αλλά δίχωσ καμία αμφιβολία με τεράςτιο αντίκτυπο- επίδραςθ των
κάπρων ςτθν ςυνολικι παραγωγικότθτα μίασ εμπορικισ μονάδασ είναι κάτι που ςπάνια
ςυηθτείται. Οποιοςδιποτε παράγοντασ που μπορεί να ςχετίηεται με τθν διατροφι ι τθ
διαχείριςθ και δφναται να βελτιϊςει τισ αναπαραγωγικζσ αποδόςεισ των κάπρων
παρουςιάηει ιδιαίτερο ενδιαφζρον και πρζπει να μελετάται εκτεταμζνα. Σε τελικό ςτάδιο,
κάκε εμπορεφςιμοσ χοίροσ ‘αντλεί’ το 50% τθσ γενετικισ του ςφςταςθσ δθλαδι των
γονιδίων του από τον κάπρο!
Σε πολλζσ εμπορικζσ μονάδεσ, είναι ςυχνό φαινόμενο οι κάπροι να ςταβλίηονται ςε χϊρουσ
με άςχθμεσ ςυνκικεσ υγιεινισ. Ο ςχεδιαςμόσ των κελιϊν είναι ςυχνά ανεπαρκισ ι τα κελιά
είναι πολφ μικρά με βαςικζσ ελλείψεισ ςτον αυτοματιςμό για τον ζλεγχο κερμοκραςίασ και
εξαεριςμοφ. Επιπλζον, ςτθν πλειοψθφία των περιπτϊςεων και παρά το γεγονόσ ότι
αναφερόμαςτε ςε ηϊα υψθλισ βιολογικισ αξίασ, ςυνθκίηεται να χορθγοφνται ςιτθρζςια
ξθράσ περιόδου τα οποία δεν ζχουν ςχεδιαςτεί για να ικανοποιιςουν τισ βιολογικζσ
απαιτιςεισ των κάπρων και τελικά τθν βαςικι φυςιολογικι τουσ λειτουργία που είναι θ
παραγωγι μεγάλων ποςοτιτων, υψθλισ ποιότθτασ ςπζρματοσ.

Διατροφή κάπρων και λίμπιντο
Θα πρζπει να ςθμειωκεί εξ’ αρχισ ότι θ λίμπιντο ςτουσ κάπρουσ, ςε αντίκεςθ με τθν
παραγωγι ςπζρματοσ, δεν μπορεί εφκολα να διαχειριςτεί με re-formulation ςτισ πρωτεΐνεσ
του ςιτθρεςίου ι ςτα επίπεδα ενζργειάσ του. Παρά το γεγονόσ ότι το ςυγκεκριμζνο πεδίο
χρειάηεται επιπλζον μελζτθ, προσ το παρόν είναι κοινϊσ αποδεκτό ότι μόνο ςε ςυνκικεσ
παρατεταμζνου υποςιτιςμοφ ι υπερςιτιςμοφ θ λίμπιντο μπορεί να επθρεαςτεί αρνθτικά
και αυτό κυρίωσ λόγω των ακραίων αλλαγϊν ςτθν ςωματικι κατάςταςθ του ηϊου.
Η ικανότθτα ςτθν αναπαραγωγι των κάπρων ελζγχεται από τον κυρεοειδι αδζνα και ςε
πολλζσ περιπτϊςεισ θ ζλλειψθ λίμπιντο ζχει παρατθρθκεί ςε ςυνδυαςμό με μειωμζνθ
λειτουργία του κυρεοειδοφσ αδζνα. Αυτό χριηει ιδιαίτερθσ προςοχισ αν ςυγκεκριμζνοι
αντιδιαιτθτικοί παράγοντεσ, όπωσ τα γλυκοςινοειδι (glucosinolates) που βρίςκονται ςτο
κραμβάλευρο -και είναι γνωςτό ότι παρεμποδίηουν τθν δζςμευςθ ιωδίου ςτο κυρεοειδι
αδζνα- περιζχονται ςτθν τροφι. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ςυνίςταται θ επιπλζον χοριγθςθ
ιωδίου ςτα επίπεδα των 750-1000mg/τόνο τελικισ τροφισ ϊςτε να αποφευχκεί
οποιαδιποτε δυςλειτουργία του κυρεοειδοφσ αδζνα.

Επιπρόςκετα, ζνα κζμα που δεν ςχετίηεται με προδιαγραφζσ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν αλλά
ςυνδζεται ςτενά με τθν διακεςιμότθτα τουσ είναι θ παρουςία μυκοτοξινϊν και πρωτίςτωσ
ηεαραλενόνθσ ςτθν τροφι. Οι μυκοτοξίνεσ δφναται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν λίμπιντο
των κάπρων μζςω τθσ μείωςθσ των επιπζδων τεςτοςτερόνθσ.

Υγεία κάπρου, παραγωγή ςπζρματοσ
Σε αντίκεςθ με τθν λίμπιντο των κάπρων, υπάρχει πλικοσ επιςτθμονικϊν ερευνϊν που
αποδεικνφουν ότι θ πρωτεΐνθ και πολφ περιςςότερο ςυγκεκριμζνα τα αμινοξζα λυςίνθ και
μεκειονίνθ/κυςτίνθ, διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν παραγωγι ςπζρματοσ.
Τα κειοφχα αμινοξζα (μεκειονίνθ/κυςτίνθ) επθρεάηουν τθν εκκριτικι λειτουργία τθσ
επιδιδυμίδασ, ενιςχφοντασ ζτςι ςθμαντικά τθν ποςότθτα του παραγόμενου ςπζρματοσ.
Αυτι θ επίδραςθ είναι περιςςότερο φανερι ςε κάπρουσ που χρθςιμοποιοφνται ςυχνότερα
και όπου θ ποςοτικι παραγωγι ςπζρματοσ ζδειξε πωσ επθρεάηεται κετικά από τθν
προςκικθ επιπλζον πρωτεΐνθσ και μεκειονίνθσ ςτο ςιτθρζςιο. Επιπρόςκετα με τθν
πρωτεΐνθ, είναι ςθμαντικι θ επαρκισ πρόςλθψθ ενζργειασ για τθν βζλτιςτθ παραγωγι
ςπζρματοσ!
Αναφορικά με τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του ςπζρματοσ, τα ιχνοςτοιχεία που ζχουν
ευρζωσ ερευνθκεί είναι ο ψευδάργυροσ και το ςελινιο. Ο ψευδάργυροσ ςχετίηεται
απευκείασ τόςο με τθν διαδικαςία τθσ ςπερματογζνεςθσ όςο και με τθν πρόοδο τθσ
ωρίμανςθσ των κυττάρων Leydig. Επίπεδα 100-120 mg Zn/κιλό τροφισ κεωροφνται επαρκι
και ιδανικά μζροσ αυτισ τθσ ποςότθτασ ςυνίςταται να χορθγείται ςε χθλικι μορφι ϊςτε
αφενόσ να αποφευχκεί οποιαδιποτε αλλθλεπίδραςθ με άλλα ιχνοςτοιχεία αφετζρου να
βελτιωκεί θ αφομοιωςιμότθτα του ψευδαργφρου.
Τζλοσ, θ προςκικθ ςελθνίου ςτθν τροφι, εκτόσ του ρόλου του ωσ αντιοξειδωτικό,
επθρεάηει τθν διαδικαςία ανάπτυξθσ των ςπερματοηωαρίων και τθν κινθτικότθτά τουσ.
Σφμφωνα με επιςτθμονικζσ ζρευνεσ και δοκιμζσ ςε εμπορικζσ μονάδεσ, οι κάπροι ςτουσ
οποίουσ θ τροφι ςυμπλθρϊκθκε με οργανικό ςελινιο (ςυνολικά χοριγθςθ 200 mg
οργανικοφ ςελθνίου και 200 mg ανόργανου ςελθνίου ανά κιλό τροφισ) παριγαγαν
περιςςότερθ ποςότθτα ςπζρματοσ με υψθλότερα επίπεδα ηωτικότθτασ και κινθτικότθτασ.
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