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Η διατροφή χοιρομητζρων την περίοδο θηλαςμοφ είναι μια εργαςία που απαιτεί
καθημερινή προςοχή ϊςτε να καλφπτονται οι αυξανόμενεσ ανάγκεσ για παραγωγή
γάλακτοσ καθ’ όλη τη διάρκεια τησ γαλουχίασ.
Σχεδόν ςε κάκε χοιροτροφικι μονάδα που επιςκζπτομαι, θ διαχείριςθ τθσ διατροφισ των
χοιρομθτζρων κατά τθν γαλουχία είναι ζνα ςθμείο αναφοράσ που προςπακϊ να ςυηθτϊ
λεπτομερϊσ με το προςωπικό τθσ μονάδασ. Μετά από πολλζσ επιςκζψεισ, είναι πλζον
εμφανζσ ότι παρόλο που θ διάρκεια τθσ γαλουχίασ είναι παρόμοια μεταξφ διαφορετικϊν
μονάδων, υπάρχει ακόμθ μια μεγάλθ διακφμανςθ ςτο βάροσ απογαλακτιςμοφ μεταξφ των
τοκετοομάδων και αυτό προκφπτει κυρίωσ από τον τρόπο διαχείριςθσ τθσ διατροφισ κατά
τθν περίοδο γαλουχίασ.
Στισ μζρεσ μασ, θ διαςφάλιςθ τθσ κερδοφορίασ μιασ χοιροτροφικισ εκμετάλλευςθσ
εξαρτάται από τθν ικανότθτα παραγωγισ γάλακτοσ τθσ χοιρομθτζρασ και κατ’ επζκταςθ
από τθν διατροφι τθσ, το επίπεδο πρόςλθψθσ των μεμονωμζνων κρεπτικϊν ςυςτατικϊν
και τθν ςυνολικι κατανάλωςθ τροφισ. Παράλλθλα, θ βελτίωςθ τθσ γενετικισ τθν τελευταία
δεκαετία είναι ακόμθ ζνασ παράγοντασ που πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςε ότι αφορά τθν
αφξθςθ τθσ ποςότθτασ του γάλακτοσ.
Κατανάλωςη τροφήσ
Σε αντίκεςθ με πρακτικζσ περαςμζνων ετϊν, τα διατροφικά πρότυπα που ςτθρίηονται ςτθν
περιοριςμζνθ πρόςλθψθσ τροφισ, κυρίωσ κατά τθν διάρκεια τθσ πρϊτθσ εβδομάδασ μετά
τον τοκετό, δεν ςυνίςτανται πλζον, κακϊσ επιςτθμονικζσ μαρτυρίεσ δείχνουν αρνθτικό
αντίκτυπο ςτθν ςυνολικι παραγωγι γάλακτοσ.
Σε ότι αφορά τθν διατροφι των ςφγχρονων χοιρομθτζρων, θ κφρια αρχι είναι θ χοριγθςθ
τουλάχιςτον τθσ ίδιασ ποςότθτασ τροφισ που χορθγείται τισ τελευταίεσ θμζρεσ κυοφορίασ
ακριβϊσ μετά τον τοκετό και ακολουκεί προςπάκεια για αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ τροφισ
κατά 0,5 κιλά τθν θμζρα τροφισ ι ιδανικά κατά 1 κιλό τθν θμζρα ειδικά για τισ
χοιρομθτζρεσ που βρίςκονται ςτθν επικυμθτι ςωματικι κατάςταςθ.
Επιπλζον, υπάρχουν δεδομζνα από δοκιμζσ που αποδεικνφουν ότι θ ‘επικετικι’ χοριγθςθ
τροφισ (προςφορά τροφισ κατά βοφλθςθ) από τθν πρϊτθ θμζρα παρζχει ςθμαντικά
καλφτερθ ςυνολικά απόδοςθ ςε όρουσ πρόςλθψθσ τροφισ, απϊλειασ ςωματικοφ βάρουσ,
αναπαραγωγικισ απόδοςθσ και ανάπτυξθσ τθσ τοκετοομάδασ ςυγκριτικά με τθ ςτρατθγικι
χοριγθςθσ ‘περιοριςμζνθσ’ τροφισ.
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Για να επιτευχκεί κατανάλωςθ τροφισ τθσ τάξεωσ των 7-8 κιλϊν τθν θμζρα, ιδιαίτερα ςε
ηεςτά κλίματα, είναι ςθμαντικι θ αφξθςθ τθσ ςυχνότθτασ χοριγθςθσ τροφισ. Η ςτρατθγικι
που πρζπει να εφαρμόηεται, είναι θ χοριγθςθ περιςςότερων αλλά μικρότερων γευμάτων
και όχι απαραιτιτωσ ίςθσ ποςότθτασ κατά τθν διάρκεια τθσ θμζρασ. Προτιμότερο είναι θ
χοριγθςθ τροφισ να γίνεται ςε μεγαλφτερεσ ποςότθτεσ είτε νωρίσ το πρωί είτε αργά τθν
νφχτα όταν θ κερμοκραςία του περιβάλλοντοσ είναι πιο χαμθλι, κάτι το οποίο αποτρζπει
τθν αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ ςϊματοσ λόγω τθσ πζψθσ και του μεταβολιςμοφ τθσ τροφισ.
Το βαςικότερο πλεονζκτθμα από τθν μετάβαςθ από τα δφο ςτα τρία (ι περιςςότερα)
γεφματα τθν θμζρα (το οποίο επιβεβαιϊνεται από πλικοσ πρακτικϊν αποδείξεων) είναι το
ότι θ χοιρομθτζρα κα καταναλϊςει ςυνολικά περιςςότερθ ποςότθτα τροφισ, γεγονόσ που
κα επθρεάςει κετικά τθν παραγωγι γάλακτοσ και κατ’ επζκταςθ τθν ανάπτυξθ των
χοιριδίων.
Θρεπτικά ςυςτατικά ‘’κλειδιά’’ για υψηλζσ αποδόςεισ
Ενζργεια. Τα βαςικά κρεπτικά ςυςτατικά που εμπλζκονται ςτθν γαλακτοπαραγωγι είναι θ
ενζργεια και τα αμινοξζα. Παρά το γεγονόσ ότι αυτό είναι ευρζωσ αποδεκτό, πρόςφατα
υπάρχει ζνασ ςυνεχισ διάλογοσ ςε διεκνζσ επίπεδο μεταξφ διατροφολόγων για το πϊσ και
πόςο οι ορμόνεσ που εμπλζκονται ςτθν γαλουχία (προλακτίνθ και ινςουλίνθ)
αλλθλεπιδροφν με τθν ενζργεια και τα αμινοξζα και ςυνεπϊσ επθρεάηουν τθν
γαλακτοπαραγωγι.
Σε εμπορικά ςυςτιματα εκτροφισ χοίρων, θ χοιρομθτζρα γαλουχίασ -ςυνικωσ- δεν
δφναται να καταναλϊςει επαρκι ποςότθτα τροφισ και καταλιγει ςε αρνθτικό ενεργειακό
ιςοηφγιο. Το γεγονόσ αυτό, κα προκαλζςει τθν κινθτοποίθςθ των ςωματικϊν αποκεμάτων
για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ηϊου κάτι που υπό προχποκζςεισ κα επθρεάςει αρνθτικά
τον ρυκμό ανάπτυξθσ των χοιριδίων.
Για τθν αποφυγι τθσ παραπάνω κατάςταςθσ, μια τυπικι ςφνκεςθ χοιρομθτζρων γαλουχίασ
πρζπει να περιζχει ςυμπυκνωμζνεσ πρϊτεσ φλεσ (ςε όρουσ ενζργειασ), όπωσ καρποφσ
δθμθτριακϊν και ταυτόχρονα να είναι πλοφςια ςε λίπθ και ζλαια (φυτικισ ι/και ηωικισ
προζλευςθσ) ϊςτε να βοθκιςει τθν χοιρομθτζρα να καλφψει τόςο τισ ανάγκεσ ςυντιρθςθσ
όςο και εκείνεσ τθσ παραγωγισ γάλακτοσ. Συςτατικά με υψθλι περιεκτικότθτα ςε ινϊδεισ
ουςίεσ πρζπει να χρθςιμοποιοφνται προςεκτικά, κακϊσ μποροφν να ςυνδράμουν ςτθν
αποφυγι δυςκοιλιότθτασ, αλλά ταυτόχρονα θ λάκοσ χριςθ τουσ μπορεί να μειϊςει τθν
πρόςλθψθ τροφισ και επομζνωσ τθν ςυνολικι πρόςλθψθ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν. Σε
ςυνάρτθςθ με τον κφκλο τθσ χοιρομθτζρασ, το ςωματικό τθσ βάροσ, τθν παραγωγι
γάλακτοσ και φυςικά τθν απϊλεια ςωματικοφ βάρουσ, μπορεί να προκφψουν διαφορζσ ςτισ
ενεργειακζσ απαιτιςεισ μεμονωμζνων χοιρομθτζρων. Παρόλα αυτά, μια υψθλισ ενζργειασ
ςφνκεςθ χοιρομθτζρων γαλουχίασ (>10 MJ NE) μπορεί να αποδειχκεί επαρκισ για τθν
κάλυψθ των ενεργειακϊν αναγκϊν τθσ χοιρομθτζρασ υπό τισ περιςςότερεσ ςυνκικεσ.
Αμινοξζα. Ένα πλικοσ από απαραίτθτα αμινοξζα διαδραματίηουν πολφ ςθμαντικό ρόλο
ςτθν παραγωγι γάλακτοσ αλλά χωρίσ αμφιβολία θ υψθλι ςυγκζντρωςθ λυςίνθσ ςτο γάλα
των χοιρομθτζρων είναι μια ξεκάκαρθ ζνδειξθ τθσ αναγκαιότθτασ ςυμπλθρωματικισ
χοριγθςθσ αυτοφ του ςυγκεκριμζνου και πρϊτου οριακοφ αμινοξζοσ μζςω τθσ διατροφισ.

Οι διατροφικζσ απαιτιςεισ ςε λφςινθ αυξάνονται κακϊσ αυξάνεται θ παραγωγι γάλακτοσ
και αυτό πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ κατά τθν κατάρτιςθ των ςιτθρεςίων, ειδικά όταν
αυτά προορίηονται για χοιρομθτζρεσ πρϊτου κφκλου, ςφγχρονου γενετικοφ υλικοφ.
Αναφορικά με τα άλλα απαραίτθτα αμινοξζα, ςυνδζονται με τα επίπεδα πεπτισ λυςίνθσ ςε
ποςοςτιαία αναλογία 55-66-18-82 για μεκειονίνθ+κυςτίνθ, κρεονίνθ, τρυπτοφάνθ και
βαλίνθ αντίςτοιχα. Ιδιαίτερθ αναφορά πρζπει να γίνει για τθν βαλίνθ, θ οποία δείχνει να
αποτελεί παράγοντα ‘’κλειδί’’ ςε μεγάλεσ τοκετομάδεσ, παρόλο που αυτό πρζπει να
ερευνθκεί περαιτζρω. Σε κάκε περίπτωςθ, ο λόγοσ βαλίνθσ/λυςίνθσ αποτελεί οριακό
παράγοντα ςτθν αφομοίωςθ των ςυνκετικϊν αμινοξζων και αυτό αποτελεί ςυχνά ςθμείο
διαφωνίασ μεταξφ των διατροφολόγων.
Εν κατακλείδι, θ μεγιςτοποίθςθ τθσ πρόςλθψθσ κρεπτικϊν ςυςτατικϊν κατά τθν διάρκεια
τθσ γαλουχίασ είναι ςαφζςτατα ζνασ κακοριςτικόσ παράγοντασ για υψθλζσ αποδόςεισ και
προσ αυτι τθ κατεφκυνςθ μία επιτυχθμζνθ διαχείριςθ τροφισ κατά τθν γαλουχία μπορεί
ςυνοπτικά και απλά να περιγραφεί ωσ ‘’όςο πιο αυξθμζνθ θ πρόςλθψθ τροφισ τόςο το
καλφτερο’’.
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