5 Βήματα για να αυξηθεί η κατανάλωςη ξηράσ
ουςίασ ςτισ γαλακτοπαραγωγζσ αγελάδεσ

Η αφξηςη τησ κατανάλωςησ ξηράσ ουςίασ ςτισ γαλακτοπαραγωγζσ
αγελάδεσ είναι μζτρο επιτυχίασ για κάθε διατροφολόγο, και το
παρακάτω πρόγραμμα πζντε βημάτων παρζχει ζνα βαςικό οδηγό για
την επίτευξη αυτοφ του ςτόχου.
Ιωάννης Μαυρομιχάλης

Στθν διατροφι των γαλακτοπαραγωγϊν αγελάδων, οποιαδιποτε αφξθςθ ςτθν
κατανάλωςθ ξθράσ ουςίασ ςχετίηεται με μεγαλφτερθ απόδοςθ ςε γάλα. Γενικά και
υποκζτοντασ ότι προςφζρεται ζνα ιςορροπθμζνο ςιτθρζςιο, μία αφξθςθ ςτθν
κατανάλωςθ τθσ ξθράσ ουςίασ κατά 1 κιλό τθν θμζρα ζχει ςαν αποτζλεςμα ςχεδόν 2
κιλά περιςςότερου γάλακτοσ. Ωςτόςο, αφξθςθ τθσ λιψθσ ξθράσ ουςίασ είναι
μάλλον δφςκολθ! Υπάρχει πολφ δρόμοσ ακόμα που πρζπει να διανυκεί ςε επίπεδο
διαχείριςθσ ηωικοφ κεφαλαίου και τροφισ, αλλά υπάρχουν πτυχζσ του ηθτιματοσ
που μποροφν να αντιμετωπιςτοφν από ζνα κατάλλθλα ςχεδιαςμζνο πρόγραμμα
διατροφισ. Παρακάτω αναφζρονται 5 βιματα που δφναται να οδθγιςουν ςτθν
αφξθςθ τθσ κατανάλωςθ ξθράσ ουςίασ μζςω διατροφικϊν ςτρατθγικϊν.
1. Χριςθ Χονδροειδϊν Ηωοτροφϊν (ΧΗ) υψθλισ ποιότθτασ
Θ χωρθτικότθτα τθσ ςτομαχικισ κοιλότθτασ ζχει ζνα φυςικό όριο πζρα από το οποίο
θ πρόςλθψθ τροφισ περιορίηεται. Ζτςι για να αυξιςουμε τθν κατανάλωςθ
κρεπτικϊν ςυςτατικϊν μζςα ςτα όρια τθσ φυςικισ χωρθτικότθτασ, πρζπει να
επιλεχκοφν και να χρθςιμοποιθκοφν Α’ φλεσ υψθλότερθσ διατροφικισ αξίασ.
Με δεδομζνο ότι τόςο τα δθμθτριακά όςο και τα λίπθ δεν μποροφν να
χρθςιμοποιθκοφν ¨ελεφκερα¨ για να αυξιςουν τθν πρόςλθψθ κρεπτικϊν
ςυςτατικϊν (εξαιτίασ των μεταβολικϊν διαταραχϊν που προκαλοφν), ο μόνοσ
τρόποσ βελτίωςθσ τθσ βιολογικισ αξίασ του μίγματοσ είναι μζςω τθσ ποιότθτασ των
ΧΗ. Για τον ςκοπό αυτό, θ χριςθ ΧΗ με κακαρι ενζργεια πάνω από 1.3 Mcal/kg είναι
απαραίτθτθ για τθν ενίςχυςθ τθσ πρόςλθψθσ ξθράσ ουςίασ και των κρεπτικϊν
ςυςτατικϊν. Το ενςίρωμα καλαμποκιοφ είναι πλοφςιο ςε ενζργεια, το τριφφλλι
ελαφρϊσ πάνω από το απαιτοφμενο επίπεδο ενζργειασ, ενϊ άλλεσ ΧΗ οριακά πάνω
ι κάτω από το όριο των ενεργειακϊν απαιτιςεων που αναφζρεται πιο πάνω.
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2. Αποφυγι μεταβολικϊν διαταραχϊν
Οι αγελάδεσ που υποφζρουν από μεταβολικζσ διαταραχζσ (οξείδωςθ, κζτωςθ,
πυρετόσ γάλακτοσ) κα ανταποκρικοφν ςτθν πρόςλθψθ τροφισ με τον ίδιο τρόπο
όπωσ και τα άρρωςτα ηϊα: Θα μειϊςουν κατά κανόνα τθν κακθμερινι κατανάλωςθ
τροφισ. ‘Ζχει ιδιαίτερθ ςθμαςία να λθφκοφν όλα τα απαραίτθτα μζτρα ϊςτε να
εξαςφαλιςτεί ότι οι αγελάδεσ γαλακτοπαραγωγισ δεν πάςχουν από τζτοιεσ
διαταραχζσ, οι οποίεσ ςυχνά μποροφν να αποφευχκοφν με τθν κατάλλθλθ
διατροφι και διαχείριςθ.
3. Περιοριςμόσ του λίπουσ ςτισ νεαρζσ αγελάδεσ
Μετά τον τοκετό οι αγελάδεσ κατά κανόνα κα κινθτοποιιςουν ςωματικό λίποσ για
να υποςτθρίξουν τθν παραγωγι γάλακτοσ, ανεξάρτθτα από τθν διακεςιμότθτα και
τθν ποιότθτα τθσ τροφισ. Θ κινθτοποίθςθ των αποκεμάτων ςωματικοφ λίπουσ
αυξάνει τθν κυκλοφορία των μθ εςτεροποιθμζνων λιπαρϊν οξζων, με τον ίδιο
ακριβϊσ τρόπο που κα δροφςε θ προςκικθ λίπουσ ςτθν τροφι. Θ φυςιολογικι
αντίδραςθ των βοοειδϊν ςτον ενιςχυμζνο καταβολιςμό λιπαρϊν οξζων, είναι θ
μείωςθ τθσ πρόςλθψθσ τροφισ.
Εάν το ολικό ςιτθρζςιο περιζχει πρόςκετεσ πθγζσ λίπουσ, τότε οι νεαρζσ αγελάδεσ
κα ανταποκρικοφν αρνθτικά μειϊνοντασ τθν κακθμερινι πρόςλθψθ τροφισ, διότι ο
μθχανιςμόσ κινθτοποίθςθσ του ςωματικοφ λίπουσ δεν μπορεί να διακοπεί. Αυτό
είναι πολφ ςθμαντικό κυρίωσ ςτισ αγελάδεσ που γενοφν πρϊτθ φορά.
4. Ζλεγχοσ τθσ ςωματικισ κατάςταςθσ των αγελάδων πριν τον τοκετό
Θ μζγιςτθ παραγωγι γάλακτοσ προθγείται τθσ μεγίςτθσ κατανάλωςθσ ξθράσ ουςίασ
κατά τουλάχιςτον 5 με 10 εβδομάδεσ. Αυτό δθλϊνει ότι το πρϊτο ςτάδιο τθσ
γαλακτοπαραγωγισ υποςτθρίηεται από τα αποκζματα ςωματικοφ λίπουσ, κακϊσ θ
πρόςλθψθ ξθράσ ουςίασ φυςιολογικά δεν μπορεί να ικανοποιιςει τισ διατροφικζσ
απαιτιςεισ τθσ αγελάδασ. Θ μείωςθ τθσ κινθτοποίθςθσ των αποκεμάτων
ςωματικοφ λίπουσ και ςυνεπϊσ θ αφξθςθ τθσ πρόςλθψθσ ξθράσ ουςίασ ςτισ νεαρζσ
αγελάδεσ, επιτυγχάνεται με ςχολαςτικό ζλεγχο τθσ ςωματικισ κατάςταςθσ κατά
τθν περίοδο πριν τον τοκετό.
To παραπάνω επιτυγχάνεται χρθςιμοποιϊντασ μια μεταβατικι δίαιτα (transition
diet) 3 βδομάδεσ περίπου πριν τον τοκετό. Μια τζτοια διατροφι πρζπει να είναι
πλοφςια ςε ευηφμωτουσ υδατάνκρακεσ, που κα ενεργοποιιςουν τθν απορροφθτικι
ικανότθτα και κα αυξιςουν τον όγκο τθσ μεγάλθσ κοιλίασ. Ενϊ παράλλθλα κα
ςυμβάλει ςτθν μείωςθ τθσ πικανότθτασ εμφάνιςθσ κζτωςθσ που επίςθσ επθρεάηει
τθν κατανάλωςθ ξθράσ ουςίασ.
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5. Χριςθ
κοιλίασ.

προςκετικϊν διατροφισ που ρυκμίηουν τθν ιςορροπία τθσ μεγάλθσ

Δεν υπάρχουν πολλά πρόςκετα διατροφισ που θ προςκικθ τουσ μπορεί να
επθρεάςει τθ λειτουργικότθτα τθσ μεγάλθσ κοιλίασ με προβλζψιμο τρόπο. Αυτό
ςυμβαίνει διότι ο τρόποσ λειτουργίασ του κάκε προςκετικοφ εξαρτάται από τισ
ςυνκικεσ που δθμιουργοφνται ςτο περιβάλλον των προςτομάχων από το ολικό
ςιτθρζςιο που καταναλϊνει θ αγελάδα, τθν φυςικι τθσ κατάςταςθ και το επίπεδο
υγείασ τθσ.
Συνεπϊσ κάκε προςκετικό τροφισ κα πρζπει να αξιολογείται ςφμφωνα με τισ
ιδιαιτερότθτεσ κάκε φάρμασ. Γενικά, το διττανκρακικό νάτριο, θ μαγιά και τα
παράγωγα μαγιάσ είναι τα πιο ςυχνά χρθςιμοποιοφμενα πρόςκετα. Άλλα, λιγότερο
ςυχνά χρθςιμοποιοφμενα είναι τα ζνηυμα, τα προβιοτικά, διάφορα άλατα, προϊόντα
αργίλου και φφκθ. Πρζπει να ςθμειωκεί, ότι θ χριςθ των πρόςκετων διατροφισ
είναι δευτερευοφςθσ ςθμαςίασ για μια ιςορροπθμζνθ διατροφι. Θ χριςθ τουσ,
πρζπει να ζχει ωσ ςτόχο τθν αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ ξθράσ ουςίασ και όχι τθν
διόρκωςθ προβλθμάτων που προζκυψαν από ακατάλλθλο ςχεδιαςμό διατροφισ.
Εν ςυντομία
Πικανϊσ, ζνασ ¨πρωτοεμφανιηόμενοσ¨ διατροφολόγοσ λαμβάνει ιδθ υπόψθ τισ
προαναφερκείςεσ παραμζτρουσ, αλλά πολφ ςυχνά, για λόγουσ περιοριςμοφ του
κόςτουσ διατροφισ, μερικά από τα παραπάνω δεν υπολογίηονται. Οι ςφγχρονεσ
αγελάδεσ ζχουν μία τρομακτικι ικανότθτα γαλακτοπαραγωγισ και είναι προσ
όφελοσ των παραγωγϊν θ χοριγθςθ τθσ καλφτερθσ δυνατισ διατροφισ ϊςτε να
εκπτφξουν πλιρωσ τισ γενετικζσ τουσ δυνατότθτεσ.
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