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Dairy Cows Body Condition Score.
Effects on reproduction, health and milk production.
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Ι Δείκτης θρεπτικής κατάστασης γαλακτοπαραγωγών αγελάδων.
Επίδραση στην αναπαραγωγή, την υγεία και τη γαλακτοπαραγωγή.
Εφαρμογή στη διαχείριση βοοτροφικών επιχειρήσεων.
Γ. Οικονόμου 1 Διδάσκων ΑΕΙ ΠΔ 407/80, D VM, PhD, Ζ. Μπασδαγιάννη 2 BSc Agron, PhD,
Γ.Ε. Βαλεργάκης 2 Λέκτορας Κτηνιατρικής Σχολής ΑΠΘ, DVM, PhD
1

Τμήμα Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εργαστήριο Ζωοτεχνίας και Λ ιατροφής των ζώων
2

Κτηνιατρική Σχολή ΑΠΘ, Εργαστήριο Ζωοτεχνίας

ABSTRACT. Body Condition Scoring (BCS) is an assessment of dairy cows' subcutaneous fatty tissue that can provide useful
information on their body energy reserves. It is a quick and easy to perform method that does not require special equipment and can
be easily used at farm level. A body condition scoring method based on visual observation of specific body regions has been
described. A 5 point scale (1 = emaciated, 5 = obese) is used. Low BCS and high BCS losses were found to have adverse effects on
cows' reproductive performance. Low or high BCS and high BCS losses were also found to have adverse effects on cows' health, while
they were also found to significantly affect milk production. Body condition score has medium-high heritability and significant
genetic correlation with reproduction. Body condition score levels should be 3-3.25 at calving, not higher than 3.25 at drying off
and at least 2.5 60-80 days post calving. Farmers and their consultants should try to achieve these goals through proper management.
Body condition scoring can be performed at calving, 30 days post calving, at first artificial insemination, at mid-lactation and at
drying off.
Keywords: body condition score, dairy cows, management
ΠΕΡΙΑΗΨΗ. Ο Δείκτης Θρεπτικής Κατάστασης (Δ.Θ.Κ.) αποτελεί μια υποκειμενική εκτίμηση της ποσότητας του υποδόριου
λιπώδους ιστοΰ των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων και παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα συνολικά ενεργειακά αποθέματα
τους. Συγκρινόμενη με άλλες μεθόδους εκτίμησης των ενεργειακών αποθεμάτων, είναι πιο γρήγορη και δεν απαιτεί εξειδικευμένο
και ακριβό εξοπλισμό οΰτε και ειδική εκπαίδευση του προσωπικού. Συνεπώς, θεωρείται ευκολότερη η εφαρμογή της σε επίπε
δο εκτροφής. Η εκτίμηση του Δ.Θ.Κ. γίνεται σε κλίμακα από το 1 έως το 5 (όπου το 1 αντιστοιχεί σε ζώο που βρίσκεται στο στά
διο της απισχνανσης και το 5 σε παχύσαρκο ζώο). Τα χαμηλά επίπεδα του Δ.Θ.Κ., αλλά και η μεγάλη μείωση τους κατά την ξηρά
ή τη γαλακτική περίοδο έχει βρεθεί σε πολλές μελέτες να έχουν δυσμενή επίδραση στην αναπαραγωγική ικανότητα των αγελά
δων. Τα υψηλά και χαμηλά επίπεδα του Δ.Θ.Κ., αλλά και οι μεγάλες μεταβολές του επιδρούν αρνητικά και στην υγεία των ζώων
αυτών, ενώ σημαντική επίδραση έχουν και στη γαλακτοπαραγωγική τους ικανότητα. Η μέτρια-υψηλή κληρονομησιμότητα του
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Δ.Θ.Κ. και η σημαντική γενετική συσχέτιση του με την αναπαραγωγική ικανότητα καθιστούν δυνατή τη χρήση του από προ
γράμματα γενετικής βελτίωσης. Με βάση τις αναφορές σχετικά με τις επιδράσεις του Δ.Θ.Κ. και των μεταβολών του, προτείνο
νται σήμερα τα εξής όρια στα οποία θα πρέπει να κυμαίνεται ο Δ.Θ.Κ. στα διάφορα στάδια της παραγωγικής ζωής μιας αγελάδας.
Ο Δ.Θ.Κ. στον τοκετό θα πρέπει να είναι 3 έως 3,25. Ο Δ.Θ.Κ. κατά την είσοδο των αγελάδων στην ξηρά περίοδο δεν θα πρέ
πει να είναι μεγαλύτερος του 3,25. Ο Δ.Θ.Κ. 60 με 80 ημέρες μετά τον τοκετό δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερος του 2,5. Έχο
ντας υπ' όψιν τα επιθυμητά όρια στα οποία θα πρέπει να κυμαίνεται ο Δ.Θ.Κ., οι τεχνικοί σύμβουλοι των αγελαδοτρόφων θα
πρέπει να προτείνουν τις κατάλληλες διαχειριστικές παρεμβάσεις που θα βοηθήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Για να εί
ναι αυτό δυνατό, θα πρέπει να καταγράφονται συστηματικά τα επίπεδα του Δ.Θ.Κ.. Προτείνεται η εκτίμηση του Δ.Θ.Κ. στον το
κετό, 30 ημέρες μετά από τον τοκετό, στην πρώτη τεχνητή σπερματέγχυση, στο μέσο περίπου της γαλακτικής περιόδου και στην
είσοδο στην ξηρά περίοδο.
Λέξεις ευρετηρίασης: Δείκτης Θρεπτικής Κατάστασης, γαλακτοπαραγωγές αγελάδες, διαχείριση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η

μεγάλη αύξηση του μεγέθους των εκτροφών των
γαλακτοπαραγωγών αγελάδων τα τελευταία 20
έτη σε όλο τον κόσμο δημιουργεί προφανείς διαχειρι
στικές δυσκολίες στη διαπίστωση και αντιμετώπιση
των προβλημάτων κάθε ζώου χωριστά (Brand and
Guard 2001). Επιπλέον, όσο συνεχίζεται η εντατική ε
πιλογή των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων, ιδίως ε
κείνων της φυλής Holstein, με κΰρια κατεύθυνση τη
βελτίωση της γαλακτοπαραγωγικής τους ικανότητας,
το φαινόμενο του αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου
από το οκοίο διέρχονται μετά τον τοκετό θα αυξάνεται
τόσο σε ένταση όσο και σε διάρκεια, κάνοντας ακό
μα πιο αισθητές τις αρνητικές επιπτώσεις του στην α
ναπαραγωγική ικανότητα και την υγεία τους. Το γε
γονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάγκη παρακο
λούθησης των μεταβολών των ενεργειακών αποθεμά
των των αγελάδων.
Υπάρχουν πολλοί μέθοδοι παρακολούθησης των
εν λόγω μεταβολών, όπως η μέτρηση ή η εκτίμηση της
μεταβολής του σωματικού βάρους, η μέτρηση ή η ε
κτίμηση της ποσότητας του υποδόριου λιπώδους ι
στού, καθώς και ο προσδιορισμός συγκεκριμένων με
ταβολικών παραμέτρων (π.χ. η συγκέντρωση της γλυ
κόζης, του β-υδροξυβουτυρικοΰ οξέος και των μη εστεροποιημένων λιπαρών οξέων στον ορό του αίμα
τος), που είναι γνωστό ότι αποτελούν δείκτες του ε
νεργειακού ισοζυγίου των αγελάδων. Σε κάθε περί
πτωση, η μέθοδος που θα επιλεγεί πρέπει να είναι
γρήγορη, αξιόπιστη και να μην απαιτεί εξειδικευμέ
νο και ακριβό εξοπλισμό οΰτε και ειδική εκπαίδευση
του προσωπικού, ώστε να είναι δυνατή η εφαρμογή
της σε επίπεδο εκτροφής. Η μέθοδος που συγκεντρώ
νει τα παραπάνω επιθυμητά χαρακτηριστικά είναι η

εκτίμηση της ποσότητας του υποδόριου λιπώδους ι
στού, η εκτίμηση δηλαδή του Δείκτη Θρεπτικής Κα
τάστασης (Δ.Θ.Κ.).
Στην παρούσα βιβλιογραφική εργασία γίνεται αρ
χικά αναφορά στα πλεονεκτήματα της χρήσης του
Δ.Θ.Κ, καθώς και στους περιορισμούς των άλλων με
θόδων εκτίμησης των ενεργειακών αποθεμάτων των
γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. Στη συνέχεια περι
γράφεται η τεχνική βάσει της οποίας γίνεται η υπο
κειμενική εκτίμηση του Δ.Θ.Κ. και η επίδραση των ε
πιπέδων και των μεταβολών του στην αναπαραγωγι
κή ικανότητα, στην υγεία και στη γαλακτοπαραγωγή
των αγελάδων, αλλά και η δυνατότητα χρησιμοποίη
σης του σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης. Τέλος,
προτείνεται ένας πρακτικός τρόπος για τη χρησιμο
ποίηση του στη διαχείριση μιας εκτροφής γαλακτο
παραγωγών αγελάδων.
Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο Δ.Θ.Κ. αποτελεί μια υ
ποκειμενική εκτίμηση της ποσότητας του υποδόριου
λιπώδους ιστοΰ των αγελάδων. Βασίζεται στην επι
σκόπηση και ψηλάφηση συγκεκριμένων επιφανεια
κών περιοχών του σώματος τους, κυρίως της περιοχής
της λεκάνης, της οοορνος και της βάσης της ουράς
(Wildman et al. 1982, Edmonson et al. 1989, Ferguson
1994). Πρόκειται, δηλαδή, για μέθοδο ταχεία στην ε
φαρμογή της, χωρίς την ανάγκη εξοπλισμού. Μελέτες
έδειξαν ότι η εκτίμηση του Δ.Θ.Κ. μπορεί να χρησι
μοποιηθεί για την πρόβλεψη της συνολικής ποσότη
τας του λιπώδους ιστοΰ στο σώμα μίας αγελάδας
(Wright 1982, Fox et al. 1999), δηλαδή παρέχει πλη
ροφορίες σχετικές με τα συνολικά ενεργειακά απο
θέματα του σώματος της (NRC 2001). Η επαναληπτι-
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κότητα και η ακρίβεια της μεθόδου έχουν αξιολογη
θεί και κρίνονται ικανοποιητικές, ιδίως όταν η εκτί
μηση διενεργείται από έμπειρο εκτιμητή (Edmonson
et al. 1989, Ferguson et al. 1994, Hady et al. 1994,
Domecq et al. 1995, Kristensen et al. 2006). Συνεπώς,
αν και πρόκειται για υποκειμενική εκτίμηση, θεωρεί
ται αρκετά αξιόπιστη ώστε να μπορεί να χρησιμοποι
ηθεί τόσο για ερευνητικούς οκοπούς, όσο και για την
καλύτερη διαχείριση των εκτροφών γαλακτοπαρα
γωγών αγελάδων σε πρακτικό επίπεδο.
ΑΛΛΟΙ ΜΕΘΟΛΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡ
ΓΕΙΑΚΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΓΕΛΑΛΩΝ
Η μέτρηση των μεταβολών του σωματικού βάρους
των αγελάδων θα μπορούσε να δώσει πληροφορίες
σχετικές με τα ενεργειακά αποθέματα τους και τις με
ταβολές τους. Όμως, για τη ζύγιση των αγελάδων α
παιτείται κατάλληλος ειδικός εξοπλισμός σημαντικού
κόστους, σε αντίθεση με την εκτίμηση του Δ.Θ.Κ..
Επιπλέον, το σωματικό βάρος επηρεάζεται σε μεγά
λο βαθμό από το περιεχόμενο του πεπτικού σωλήνα,
της ουροδόχου κύστης και της μήτρας. Την κρίσιμη με
τά τον τοκετό περίοδο, ταυτόχρονα με την κινητοποί
ηση των σωματικών αποθεμάτων, αυξάνεται σταδιακά
η πρόσληψη ξηράς ουσίας από τις αγελάδες, με απο
τέλεσμα να αυξάνεται το βάρος του περιεχομένου του
πεπτικού σωλήνα, καλύπτοντας σε ένα βαθμό την α
πώλεια λιπώδους ιστοΰ (Andrew et al. 1994, Katsaounis 2000, NRC 2001, Schroder and Staufenbiel
2006). Αυτό μειώνει την αξιοπιστία της μεθόδου.
Η μέτρηση της περιμέτρου του θώρακα μπορεί να
δώσει μία εκτίμηση του σωματικού βάρους της αγε
λάδας χωρίς να απαιτεί καμία επένδυση σε εξοπλισμό
(Heinrichs et al. 1992), απαιτεί όμως συγκράτηση των
αγελάδων και είναι σχετικά επίπονη και χρονοβόρα.
Όσον αφορά, όμως, στην παρακολούθηση των ενερ
γειακών αποθεμάτων ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί
που ήδη αναφέρθηκαν για τη μέτρηση του σωματικού
βάρους (Schroder and Staufenbiel 2006).
Άλλες μέθοδοι είναι ο προσδιορισμός συγκεκρι
μένων μεταβολικών παραμέτρων (π.χ. η συγκέντρω
ση της γλυκόζης, του β-υδροξυβουτυρικοΰ οξέος και
των μη εστεροποιημένων λιπαρών οξέων στον ορό
του αίματος), που είναι γνωστό ότι αποτελούν δείκτες
του ενεργειακού ισοζυγίου των αγελάδων (Lean et al.
1992, Reist et al. 2002, Whitaker 2004, Schroder and
Staufenbiel 2006), ή η μέτρηση του πάχους του υπο
δόριου λιπώδους ιστοΰ με τη χρήση υπερηχογράφου

(Brethour 1992, Domecq et al. 1995, Schroder and
Staufenbiel 2006). Οι δυο αυτές τεχνικές μπορούν να
δώσουν σημαντικές πληροφορίες, επειδή όμως απαι
τείται η χρήση εξειδικευμένου και ακριβού εξοπλι
σμού και ειδική εκπαίδευση του προσωπικού, είναι
δύοκολο να χρησιμοποιηθούν ευρέως σε επίπεδο ε
κτροφής.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Θ.Κ.
Παλαιότερα, είχαν προταθεί μέθοδοι εκτίμησης
του Δ.Θ.Κ. που βασίζονταν κυρίως στην ψηλάφηση
της οοφύος και της περιοχής γΰρω από τη βάση της
ουράς (Lowman et al. 1976, Wildman et al. 1982,
Edmonson et al. 1989). Πιο πρόσφατα περιγράφηκε
από τους Ferguson et al. (1994) μία μέθοδος εκτίμη
σης του Δ.Θ.Κ., η οποία βασίζεται μόνο στην επισκό
πηση της αγελάδας τόσο από πίσω όσο και από τα
πλάγια. Το γεγονός αυτό καθιστά τη μέθοδο αυτή πιο
εύκολη στην εφαρμογή της, καθώς δεν απαιτεί ακινη
τοποίηση των αγελάδων.
Η εκτίμηση του Δ.Θ.Κ. μπορεί να εκφραστεί πο
σοτικά αφοΰ αναχθεί σε κλίμακα από το 1 έως το 5 (ό
που το 1 αντιστοιχεί σε ζώο που βρίσκεται στο στάδιο
της απίσχνανσης και το 5 σε παχύσαρκο ζώο), με δια
βαθμίσεις 1/4 της μονάδας. Η μέθοδος των Ferguson
et al. (1994) παρουσιάζει το πλεονέκτημα ότι γίνονται
ιδιαίτερα εύκολα και με ακρίβεια αυτές οι διαβαθμί
σεις μεταξύ των βαθμίδων 2 και 4, δηλαδή στο εύρος
που κυρίως ενδιαφέρει, καθώς είναι σαφές ότι με
Δ.Θ.Κ. <2 ή >4, η αγελάδα βρίσκεται εκτός των επι
θυμητών ορίων. Η μέθοδος αυτή περιγράφεται βήμαβήμα στο Παράρτημα Α. Στην Εικόνα 1 παρουσιάζο
νται τα σχετικά σχηματογραφήματα.
Πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό πως η εκμά
θηση της παραπάνω μεθόδου είναι αρκετά εύκολη.
Ένας εκπαιδευτής εξοικειωμένος με την εφαρμογή
της μεθόδου μπορεί, με τη βοήθεια κατάλληλου έντυ
που υλικού, να εκπαιδεύσει έναν ή δυο εκπαιδευόμε
νους σε μία περίπου ώρα και μετά από αξιολόγηση 20
με 30 αγελάδων διαφορετικής θρεπτικής κατάστασης
(Oikonomou et al., 2006). Ο εκπαιδευόμενος στη συ
νέχεια, με εφαρμογή της μεθόδου σε ικανό αριθμό
ζώων, μπορεί σύντομα να αποκτήσει τη σταθερότητα
στις βαθμολογήσεις που χρειάζεται για να είναι αξιό
πιστα τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων του. Για έναν
έμπειρο εκτιμητή, δεν απαιτούνται συνήθως περισ
σότερα των πέντε δευτερολέπτων για τη βαθμολόγηση
μιας αγελάδας.
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ΕΠΙΔΡΑΣΗ TOY Δ.Θ.Κ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ
ΑΓΕΛΑΔΩΝ
Η διαπιστωμένη εδώ και χρόνια μείωση της ανα
παραγωγικής ικανότητας των γαλακτοπαραγωγών α
γελάδων και ιδιαίτερα αυτών της φυλής Holstein
παίρνει ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις.
Αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά, για τιολλονς
σαφώς το σημαντικότερο, αίτια οικονομικών απωλει
ών στη σύγχρονη γαλακτοπαραγωγό αγελαδοτροφια
(Lucy 2001, Lopez-Gatius 2003, Pryce et al. 2004, Hare
et al. 2006).
Η αύξηση σε ένταση και διάρκεια της περιόδου
του αρνητικού ενεργειακού ισοζυγίου, από την οποία
διέρχονται οι αγελάδες μετά τον τοκετό, έχει συνδε
θεί από πολλούς μελετητές με τη μείωση της γονιμό
τητας τους (Butler et al. 1981, Butler and Smith 1989,
de Vries et al. 1998, de Vries and Veerkamp 2000). Ο
Δ.Θ.Κ., όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί μια μέθοδο
εκτίμησης των ενεργειακών αποθεμάτων των αγελά
δων και έχει για το λόγο αυτό μελετηθεί διεξοδικά η
επίδραση των επιπέδων, αλλά και των μεταβολών του
στην αναπαραγωγική ικανότητα τους.
Οι Loeffler et al. (1998) διαπίστωσαν ότι Δ.Θ.Κ.
<2,5 (σε κλίμακα 1 έως 5) την ημέρα της διενέργειας
της πρώτης τεχνητής σπερματέγχυσης (Τ.Σ.) είχε αρ
νητική επίδραση στην επιτυχία της. Οι Pryce et al.
(2001) διαπίστωσαν μειωμένη αναπαραγωγική ικα
νότητα των αγελάδων με χαμηλό Δ.Θ.Κ. στον τοκετό
και στη δέκατη εβδομάδα μετά από αυτόν. Οι Patton
et al. (2007) διαπίστωσαν μειωμένες πιθανότητες σύλ
ληψης με την πρώτη Τ.Σ. σε αγελάδες με Δ.Θ.Κ.
<2,25, καθώς και μεγαλύτερο μεσοδιάστημα μεταξύ
χοκεχον και σύλληψης σε αγελάδες με χαμηλότερο ε
λάχιστο Δ.Θ.Κ. μετά τον τοκετό. Οι Oikonomou et al.
(2007) διαπίστωσαν ότι ο χαμηλός Δ.Θ.Κ. στον τοκετό
(Δ.Θ.Κ. <2,5), καθώς και το χαμηλό επίπεδο του ε
λάχιστου Δ.Θ.Κ. στο οποίο έφταναν οι αγελάδες κατά
τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου της γαλακτικής πε
ριόδου (Δ.Θ.Κ. <2,25), είχαν σημαντική αρνητική ε
πίδραση στο τιοοοοχό σύλληψης με την πρώτη Τ.Σ.,
στο διάστημα που μεσολαβούσε από τον τοκετό έως
τη σύλληψη και στον αριθμό των Τ.Σ. ανά σύλληψη.
Οι Moreira et al. (2000) διερεύνησαν την επίδρα
ση του Δ.Θ.Κ. 60 περίπου ημέρες μετά τον τοκετό, στο
τιοοοοχό σύλληψης με την πρώτη Τ.Σ.. Η συγκεκριμέ
νη μελέτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς

όλες οι Τ.Σ. έγιναν μετά από πρόκληση του οίστρου
με τη βοήθεια εκλυτικής ορμόνης των γοναδοτρόπων
ορμονών (gonadotropin-releasing hormone, GnRH)
και συνθετικών αναλόγων της προσταγλανδινης F2a
(PGF2a) και χωρίς ανίχνευση του οίστρου. Δεδομέ
νης της εκτεταμένης χρήσης των συγκεκριμένων ορ
μονικών σκευασμάτων στη διαχείριση της λειτουργίας
του αναπαραγωγικού συστήματος, ιδίως σε εκτροφές
μεγάλου μεγέθους, είναι σημαντικά τα συμπεράσματα
των ερευνητών, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι αγελά
δες με Δ.Θ.Κ. <2,5 60 ημέρες μετά τον τοκετό είχαν
μικρότερα τιοοοοχά σύλληψης με την πρώτη Τ.Σ. απ'
ότι αυτές με υψηλότερο Δ.Θ.Κ.. Σε ανάλογα αποτε
λέσματα κατέληξαν και οι Stevenson et al. (1999), οι
οποίοι επίσης μελέτησαν την επίδραση του Δ.Θ.Κ.
στην επιτυχία διαφόρων προγραμμάτων πρόκλησης
και συγχρονισμού του οίστρου. Παρόμοια αποτελέ
σματα παρουσιάζονται και από τους Yamada et al.
(2003), οι οποίοι αναφέρουν σημαντικά υψηλότερα
τιοοοοχά σύλληψης με την πρώτη Τ.Σ. (επίσης κατό
πιν πρόκλησης οίστρου με χρήση ορμονικών σκευα
σμάτων) σε αγελάδες με Δ.Θ.Κ. 2,75 έως 3,25 (30 η
μέρες μετά τον τοκετό και την ημέρα της Τ.Σ.) σε σύ
γκριση με αγελάδες που την ίδια χρονική περίοδο εί
χαν Δ.Θ.Κ. <2,5.
Σημαντική επίδραση στην αναπαραγωγική ικα
νότητα φαίνεται ότι έχουν και οι μεταβολές του
Δ.Θ.Κ.. Οι Ruegg et al. (1992) διαπίστωσαν ότι αγε
λάδες οι οποίες μετά τον τοκετό έχαναν περισσότερο
από 0,75 μονάδες του Δ.Θ.Κ. είχαν και μεγαλύτερο
μεσοδιάστημα από τον τοκετό ως την επόμενη σύλλη
ψη. Οι Domecq et al. (1997) και οι Suriyasathaporn et
al. (1998) παρατήρησαν ότι η μεγάλη μείωση του
Δ.Θ.Κ., κατά τον πρώτο μήνα της γαλακτικής περιό
δου, συνοδευόταν από μειωμένες πιθανότητες σύλλη
ψης με την πρώτη Τ.Σ., ενώ οι Loeffler et al. (1999) κα
τέγραψαν ότι μείωση του Δ.Θ.Κ. μεγαλύτερη της μιας
μονάδας, στις πρώτες 100 ημέρες από τον τοκετό, εί
χε ως αποτέλεσμα σημαντική μείωση του τιοοοοχον
σύλληψης με την πρώτη Τ.Σ.. Ανάλογα ήταν και τα α
ποτελέσματα των Prandi et al. (1999), οι οποίοι διαπί
στωσαν χαμηλότερα τιοοοοχά σύλληψης με την πρώ
τη Τ.Σ. σε αγελάδες με μεγαλύτερες απώλειες σωμα
τικών αποθεμάτων μετά τον τοκετό (μείωση του
Δ.Θ.Κ. μεγαλύτερη του 20%). Η μείωση του Δ.Θ.Κ.
μετά τον τοκετό συσχετίστηκε με μειωμένη αναπαρα
γωγική ικανότητα και στη μελέτη των Pryce et al.
(2001). Επιπρόσθετα, οι Taylor et al. (2003) και οι
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Shrestha et al. (2004) συσχέτισαν την μεγάλη μείωση
του Δ.Θ.Κ. μετά τον τοκετό με καθυστέρηση του χρό
νου εμφάνισης της πρώτης ωοθυλακιορρηξίας.
Οι Lopez-Gautius et al. (2003) επεξεργάστηκαν
τα δεδομένα 11 προηγουμένων μελετών και επιβε
βαίωσαν με τον τρόπο αυτό την αρνητική επίδραση
των χαμηλών επιπέδων του Δ.Θ.Κ. κατά τον τοκετό ή
την πρώτη Τ.Σ., αλλά και της μεγάλης μείωσης του
Δ.Θ.Κ. μετά τον τοκετό, στο τιοοοοχό σύλληψης με την
πρώτη Τ.Σ. και στο μεσοδιάστημα από τον τοκετό ως
την επόμενη σύλληψη.
Επιπλέον, οι Markusfeld et al. (1997) παρατήρη
σαν ότι αγελάδες που έχαναν βάρος κατά τη διάρκεια
της ξηράς περιόδου είχαν λιγότερες πιθανότητες να
κυοφορούν ξανά 150 ημέρες μετά τον επόμενο τοκε
τό. Οι Kim and Suh (2003) διαπίστωσαν ότι σε αγελά
δες στις οποίες παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση του
Δ.Θ.Κ. (1 έως 1,5 μονάδες) κατά τη διάρκεια της ξη
ράς περιόδου, το διάστημα από τον επόμενο τοκετό
μέχρι την πρώτη Τ.Σ. ήταν σημαντικά μεγαλύτερο α
πό το αντίστοιχο διάστημα αγελάδων με μέτριες α
πώλειες κατά την ξηρά περίοδο. Η αρνητική επίδραση
της μείωσης του Δ.Θ.Κ. κατά τη διάρκεια της ξηράς
περιόδου στην αναπαραγωγική ικανότητα των αγε
λάδων αναδεικνύεται και στην πρόσφατη μελέτη των
Hoedemaker et al. (2008).
Από όλες τις παραπάνω αναφορές καταδεικνύε
ται η σαφής σχέση των επιπέδων, αλλά και των μετα
βολών του Δ.Θ.Κ. με την αναπαραγωγική ικανότητα
των γαλακτοπαραγωγών αγελάδων. Για την καλύτε
ρη διαχείριση της αναπαραγωγής τους πρέπει να δια
τηρείται στα επιθυμητά επίπεδα κατά τα διάφορα πα
ραγωγικά στάδια.
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Θ.Κ. ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ
Ο Δ.Θ.Κ. στα διάφορα στάδια της γαλακτικής πε
ριόδου και στην ξηρά περίοδο, καθώς και οι μεταβο
λές του, επηρεάζουν και την υγεία των γαλακτοπαρα
γωγών αγελάδων. Από πληθώρα μελετών αναδει
κνύεται η αρνητική επίδραση που μπορεί να έχουν τα
πολΰ υψηλά ή τα πολΰ χαμηλά επίπεδα του Δ.Θ.Κ.,
καθώς και οι μεγάλες μεταβολές των επιπέδων του.
Αναλυτικότερα, τα υψηλά επίπεδα του Δ.Θ.Κ.
στον τοκετό, ιδίως τιμές μεγαλύτερες του 4, καθώς και
η μεγάλη μείωση των επιπέδων του μετά τον τοκετό,
έχουν ενοχοποιηθεί εδώ και χρόνια ως το κΰριο αίτιο
εμφάνισης λιπώδους εκφύλισης του ήπατος, η οποία

άλλωστε αναφέρεται συχνά και ως σύνδρομο της "πα
χιάς αγελάδας" (fat cow syndrome) (Morrow et al.
1979, Panousis and Karatzias 2000, Eddy 2004). Ο υ
ψηλός Δ.Θ.Κ. στον τοκετό σχετίζεται και με την εμ
φάνιση κέτωσης (Duffield et al. 2000, Eddy 2004, Peek
and Divers 2008). Οι Gillund et al. (2001) αναφέρουν
πως αγελάδες με Δ.Θ.Κ. >3,5 στον τοκετό ήταν πιθα
νότερο να πάσχουν από κέτωση στα πρώτα στάδια της
γαλακτικής περιόδου, ενώ παρόμοια αποτελέσματα
παρουσιάζονται και από τους Duffield et al. (1998a,
1998b). Ανάλογα είναι και τα συμπεράσματα των
Markusfeld et al. (1997), Rasmussen et al. (1999) και
Busato et al. (2002). Σε μελέτη των Gearhart et al.
(1990) οι αγελάδες που ήταν παχιές κατά την είσοδο
τους στην ξηρά περίοδο (Δ.Θ.Κ. >4) είχαν περισσό
τερες πιθανότητες να εμφανίσουν κυστική εκφύλιση
των ωοθηκών, καθώς και προβλήματα στα άκρα μετά
τον τοκετό. Οι Cameron et al. (1998) συνέδεσαν τον
υψηλό Δ.Θ.Κ. πριν τον τοκετό με αυξημένη πιθανό
τητα εμφάνισης μετατόπισης του ηνΰστρου. Οι Heuer
et al. (1999) ανέφεραν αυξημένη πιθανότητα εμφάνι
σης υπασβεστιαιμικής παράλυσης σε αγελάδες με
Δ.Θ.Κ. στον τοκετό μεγαλύτερο του 4. Τέλος, σε με
λέτη των Lacetera et al. (2005) ο υψηλός Δ.Θ.Κ.
(Δ.Θ.Κ. >3,5) 30 ημέρες πριν τον τοκετό σχετίστηκε
και με την εμφάνιση ανοσοκαταστολής. Συγκεκριμέ
να, οι παχιές αγελάδες βρέθηκαν να έχουν χαμηλότε
ρη παραγωγή ανοσοσφαιρινης Μ και ιντερφερόνηςγ από τα περιφερειακά μονοπύρηνα λεμφοκύτταρα
του αίματος.
Όμως και ο χαμηλός Δ.Θ.Κ. επιδρά αρνητικά
στην υγεία των αγελάδων. Οι Gearhart et al. (1990) α
νέφεραν ότι αγελάδες που στην ξηρά περίοδο ήταν α
δύνατες (Δ.Θ.Κ. <2,25) είχαν προδιάθεση στην εμ
φάνιση χωλότητας μετά τον τοκετό. Σε μελέτη των
Markusfeld et al. (1997), αγελάδες που ήταν αδύνα
τες κατά την είσοδο τους στην ξηρά περίοδο είχαν πε
ρισσότερες πιθανότητες να απομακρυνθούν πρόωρα
από την παραγωγή, καθώς και να παρουσιάσουν κα
τακράτηση εμβρυϊκών υμένων μετά τον τοκετό. Οι
Heuer et al. (1999), αλλά και οι Hoedemaker et al.
(2008) ανέφεραν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης
μητριτιδας σε αγελάδες με χαμηλό Δ.Θ.Κ. στον τοκε
τό. Ο χαμηλός Δ.Θ.Κ. στον τοκετό (Δ.Θ.Κ. <3) συ
σχετίστηκε στη μελέτη των Hoedemaker et al. (2008)
και με την εμφάνιση χωλότητας.
Οι Gearhart et al. (1990) διαπίστωσαν ότι οι αγε
λάδες που παρουσίασαν μεγαλύτερες απώλειες σω-
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ματικών αποθεμάτων κατά τη διάρκεια της ξηράς πε
ριόδου ήταν mo επιρρεπείς στην εμφάνιση δυστοκίας,
ενώ είχαν και περισσότερες πιθανότητες να απομα
κρυνθούν από την παραγωγή μετά τον τοκετό. Από
τους Markusfeld et al. (1997) αναφέρεται ότι η μεγάλη
μείωση του Δ.Θ.Κ. κατά τη διάρκεια της ξηράς πε
ριόδου οδηγούσε σε αυξημένα τιοοοοχά εμφάνισης
κατακράτησης εμβρυϊκών υμένων, αλλά και μητριτιδας. Η επίδραση της απώλειας σωματικών αποθεμά
των κατά τη διάρκεια της ξηράς περιόδου στην υγεία
των αγελάδων μελετήθηκε από τους Kim and Suh
(2003). Βρέθηκε ότι αγελάδες με μεγάλου βαθμού α
πώλεια (1 έως 1,5 μονάδες) ήταν πιο επιρρεπείς στην
εμφάνιση μητριτιδας, μετατόπισης του ηνΰστρου, κέτωσης και υπασβεστιαιμιας μετά τον τοκετό.
Είναι, συνεπώς, σαφές ότι στα πλαίσια κάθε προ
γράμματος κτηνιατρικής διαχείρισης γαλακτοπαρα
γωγών αγελάδων σε επίπεδο εκτροφής πρέπει να ε
λέγχονται τα επίπεδα του Δ.Θ.Κ. με στόχο να απο
φεύγονται τα πολΰ υψηλά και τα πολΰ χαμηλά επίπε
δα, αλλά και οι μεγάλες μεταβολές τους.
ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Θ.Κ. ΣΤΗ
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Τα επίπεδα, αλλά και οι μεταβολές του Δ.Θ.Κ.
μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά και τη γαλακτο
παραγωγή των αγελάδων. Σχετικά υψηλά επίπεδα του
Δ.Θ.Κ. στον τοκετό βρέθηκε να σχετίζονται με αυξη
μένη γαλακτοπαραγωγή σε μελέτες των Grainger et
al. (1982), Waltner et al. (1993), Markusfeld et al.
(1997) και Berry et al. (2007). Η επίδραση αυτή είναι
πιο έντονη όταν ο Δ.Θ.Κ. αυξάνεται ως το 3,5. Περαι
τέρω αΰξησή του δεν οδηγεί σε ανάλογη αύξηση της
γαλακτοπαραγωγής, ενώ οι Waltner et al. (1993) ανέ
φεραν χαρακτηριστικά ότι αύξηση από τη βαθμίδα 4
στη βαθμίδα 5 σχετιζόταν με μείωση της γαλακτοπα
ραγωγής. Οι Domecq et al. (1997) και οι Contreras et
al. (2004) ανέφεραν σημαντική αύξηση της γαλακτο
παραγωγής σε αγελάδες στις οποίες αυξήθηκαν τα ε
πίπεδα του Δ.Θ.Κ. κατά τη διάρκεια της ξηράς περιό
δου. Τέλος, στις μελέτες των Ruegg and Milton (1995)
και Berry et al. (2007) η αυξημένη κινητοποίηση σω
ματικών αποθεμάτων μετά τον τοκετό σχετίστηκε με
αυξημένη γαλακτοπαραγωγή.
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΑΙ Α.Θ.Κ.
Τα τελευταία χρόνια έχει διερευνηθεί αρκετά διε
ξοδικά η ύπαρξη γενετικής παραλλακτικότητας στον

τρόπο με τον οποίο οι γαλακτοπαραγωγές αγελάδες
διαχειρίζονται τα ενεργειακά τους αποθέματα. Η διε
ρεύνηση αυτή εκφράστηκε σε μεγάλο βαθμό μέσω του
υπολογισμού του συντελεστή κληρονομησιμότητας
του Δ.Θ.Κ.. Αρκετές είναι και οι μελέτες εκείνες στις
οποίες υπολογίστηκαν οι γενετικές συσχετίσεις μετα
ξύ Δ.Θ.Κ. και διαφόρων χαρακτηριστικών της ανα
παραγωγικής ικανότητας των αγελάδων.
Συγκεκριμένα, οι Veerkamp and Brotherstone
(1997) υπολόγισαν το συντελεστή κληρονομησιμότη
τας (h2) για το Δ.Θ.Κ. και διαπίστωσαν ότι ήταν ίσος
με 0,43. Ο συντελεστής αυτός σε άλλες μελέτες κυ
μάνθηκε από 0,23 ως 0,28 (Jones et al. 1999), από 0,23
ως 0,37 (Koenen et al. 2001), από 0,38 ως 0,81 (Coffey
et al. 2001), από 0,39 ως 0,51 (Berry et al. 2003b), από
0,22 ως 0,38 (Banos et al. 2004) και από 0,43 ως 0,77
(Oikonomou et al. 2008a). Πρόκειται, δηλαδή, για χα
ρακτηριστικό με μέτρια-υψηλή κληρονομησιμότητα,
το οποίο μπορεί να αποδώσει σχετικά γρήγορα απο
τελέσματα αν συμπεριληφθεί σε ένα πρόγραμμα γε
νετικής βελτίωσης.
Η γενετική συσχέτιση μεταξύ του Δ.Θ.Κ. και δια
φόρων δεικτών της αναπαραγωγικής ικανότητας έχει,
επίσης, μελετηθεί αρκετά διεξοδικά. Οι Pryce et al.
(2000) διαπίστωσαν ότι η γενετική συσχέτιση μεταξύ
του Δ.Θ.Κ. και του μεσοδιαστήματος τοκετών ήταν 0,22. Οι Dechow et al. (2001) υπολόγισαν τη γενετική
συσχέτιση μεταξύ του Δ.Θ.Κ. σε διάφορα στάδια της
γαλακτικής περιόδου και του διαστήματος από τον το
κετό ως την πρώτη Τ.Σ. και τη βρήκαν να κυμαίνεται
από -0,22 ως -0,57 στην πρώτη γαλακτική περίοδο, ενώ
ήταν ισχυρότερη στη δεύτερη γαλακτική περίοδο. Πα
ρόμοια ήταν και τα αποτελέσματα των Veerkamp et
al. (2001), Wall et al. (2003) και Wall et al. (2007).
Υψηλή αρνητική γενετική συσχέτιση βρέθηκε και α
νάμεσα στο Δ.Θ.Κ. και το διάστημα από τον τοκετό
μέχρι την πρώτη ωοθυλακιορρηξια (Royal et al. 2002).
Οι Dechow et al. (2002) βρήκαν σημαντική θετική (α
νεπιθύμητη) γενετική συσχέτιση μεταξύ της μείωσης
του Δ.Θ.Κ. στην αρχή της γαλακτικής περιόδου και
του διαστήματος από τον τοκετό έως την πρώτη Τ.Σ..
Επιθυμητή γενετική συσχέτιση μεταξύ Δ.Θ.Κ. και δια
φόρων δεικτών της αναπαραγωγικής ικανότητας δια
πιστώθηκε και από τους Berry et al. (2003a, 2003b),
Banos et al. (2004), Pryce and Harris (2006) και
Oikonomou et al. (2008b). Όλες οι παραπάνω ανα
φορές συνηγορούν ότι είναι σαφής η ευνοϊκή γενετική
συσχέτιση μεταξύ του Δ.Θ.Κ. και της αναπαραγωγι-
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κής ικανότητας των αγελάδων.
Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών αναδεικνύ
ουν τη δυνατότητα γενετικής επιλογής με σκοπό τη
βελτίωση της διαχείρισης από τις αγελάδες των ενερ
γειακών τους αποθεμάτων. Η επιλογή αυτή φαίνεται
ότι μπορεί να συντελέσει και στη γενετική βελτίωση
της αναπαραγωγικής τους ικανότητας. Ο Δ.Θ.Κ. συ
μπεριλαμβάνεται ήδη στη διαμόρφωση συνθέτων δει
κτών αξιολόγησης της αναπαραγωγικής ικανότητας
σε προγράμματα γενετικής βελτίωσης ορισμένων χω
ρών, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο
(Wall et al. 2003, Wall et al. 2005).
ΧΡΗΣΗ Δ.Θ.Κ. ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΚΤΡΟΦΩΝ
ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΩΝ
Η σημασία της χρήσης του Δ.Θ.Κ. έχει τονιστεί ι
διαίτερα εδώ και αρκετά χρόνια. Το ερευνητικό εν
διαφέρον γΰρω από ζητήματα που σχετίζονται με αυ
τόν συνεχίζει να υπάρχει, με αποτέλεσμα να προκύ
πτουν συνεχώς δεδομένα που ενισχύουν τις από χρό
νια διαμορφωμένες αντιλήψεις ή που, σε ορισμένες
περιπτώσεις, οδηγούν σε αναθεώρηση τους (Bewley
et al. 2008). Έτσι, με βάση τις αναφορές σχετικά με
τις επιδράσεις του Δ.Θ.Κ. και των μεταβολών του,
προτείνονται σήμερα τα εξής όρια στα οποία θα πρέ
πει να κυμαίνεται ο Δ.Θ.Κ. στα διάφορα στάδια της
παραγωγικής ζωής μιας αγελάδας.
α) Ο Δ.Θ.Κ. στον τοκετό θα πρέπει να είναι 3 έως
3,25.
β) Δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της ξηράς πε
ριόδου δεν θα πρέπει να κινητοποιούνται σωματικά
αποθέματα, ο Δ.Θ.Κ. κατά την είσοδο των αγελάδων
στην ξηρά περίοδο δεν θα πρέπει να είναι μεγαλύτε
ρος του 3,25. Αντίθετα, θεωρείται αποδεκτό να ει
σέρχονται οι αγελάδες στην ξηρά περίοδο στη βαθμί
δα 2,75 έως 3 και να αυξάνουν τα σωματικά τους α
ποθέματα κατά την περίοδο αυτή έως και 0,5 μονάδες
του Δ.Θ.Κ. Πρόσφατα δημοσιευμένες μελέτες υπο
στηρίζουν ότι μια τέτοια πρακτική μπορεί να έχει και
ευεργετικά αποτελέσματα (Contreras et al. 2004,
Hoedemaker et al. 2008).
γ) Κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων μηνών της γα
λακτικής περιόδου είναι λογικό να υπάρχει μια κινη
τοποίηση των σωματικών αποθεμάτων, η οποία όμως
δε θα πρέπει να ξεπερνά τις 0,75 μονάδες του Δ.Θ.Κ.
Κατά συνέπεια, ο Δ.Θ.Κ. 60 με 80 ημέρες μετά τον το
κετό δεν θα πρέπει να είναι χαμηλότερος του 2,5.

δ) Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών της
γαλακτικής περιόδου θεωρείται σημαντικό να ανα
κτήσει η αγελάδα τα σωματικά αποθέματα που κινη
τοποίησε, έτσι ώστε να εισέλθει στην ξηρά περίοδο
στην επιθυμητή βαθμίδα του Δ.Θ.Κ.
Έχοντας υπ' όψιν τα επιθυμητά όρια στα οποία
θα πρέπει να κυμαίνεται ο Δ.Θ.Κ., οι τεχνικοί σύμ
βουλοι των αγελαδοτρόφων θα πρέπει να προτείνουν
τις κατάλληλες διαχειριστικές παρεμβάσεις που θα
βοηθήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Για πα
ράδειγμα, η μετάβαση των αγελάδων από την ομάδα
υψηλής στην ομάδα χαμηλής γαλακτοπαραγωγής (σιτηρέσιο με μειωμένα θρεπτικά συστατικά) δεν θα
πρέπει να γίνεται με βάση μόνο το ΰψος της γαλακτο
παραγωγής και το στάδιο της γαλακτικής περιόδου,
αλλά θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και ο Δ.Θ.Κ. Έτσι,
οι αγελάδες μπορεί να παραμείνουν στην ομάδα υ
ψηλής παραγωγής, ακόμα και αν η γαλακτοπαραγωγή
τους δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο, αν ο Δ.Θ.Κ. τους πα
ραμένει σε χαμηλά επίπεδα και κρίνεται ασύμφορο
να αναβαθμιστεί το σιτηρέσιο της ομάδας χαμηλής
γαλακτοπαραγωγής. Η διαπίστωση ότι οι αγελάδες
μιας εκτροφής έχουν χαμηλό Δ.Θ.Κ. στον τοκετό, πρέ
πει να οδηγήσει στην αναζήτηση σφαλμάτων στις συν
θήκες εκτροφής της ξηράς περιόδου (διατροφή, σταβλισμός, ομαδοποίηση κ.λπ.). Αν διαπιστωθεί μεγάλη
μείωση του Δ.Θ.Κ. μετά τον τοκετό, θα πρέπει να δο
θεί σημασία στη διατροφή, στο σταβλισμό, αλλά και
στην κατάσταση της υγείας τους. Ο Δ.Θ.Κ. θα πρέπει
επίσης να συνεκτιμάται κατά τη διενέργεια της πρώ
της Τ.Σ. μετά τον τοκετό. Σε αγελάδες που βρίσκονται
σε χαμηλή βαθμίδα (Δ.Θ.Κ. <2,5) εξήντα μέρες μετά
τον τοκετό, συνίσταται η καθυστέρηση της διενέργει
ας της πρώτης Τ.Σ. ή η χρησιμοποίηση σπέρματος χα
μηλότερης τιμής (που δεν συνεπάγεται χαμηλότερη
γονιμοποιητική ικανότητα, αλλά σχετίζεται κυρίως με
τη γενετική αξία του ταύρου από τον οτιοίον προέρ
χεται), ιδίως αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί και κά
ποιο πρωτόκολλο πρόκλησης οίστρου (Dechow et al.
2002, Valergakis et al. 2009).
Φυσικά, είναι αυτονόητο ότι για να είναι δυνατές
διαχειριστικές παρεμβάσεις που θα βασίζονται σε ε
κτιμήσεις του Δ.Θ.Κ. των αγελάδων μιας εκτροφής,
θα πρέπει να καταγράφονται συστηματικά τα επίπε
δα του Δ.Θ.Κ. Μία προσέγγιση που προτείνεται εί
ναι η εκτίμηση του Δ.Θ.Κ. όλων των αγελάδων μία
φορά κάθε μήνα (Hady et al. 1994, Skidmore et al.
2001). Επειδή μια τέτοια πρακτική μπορεί να θεωρη-
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θεί δύσκολη στην εφαρμογή της, προτείνεται εναλλα
κτικά η εκτίμηση του Δ.Θ.Κ. σε πέντε χρονικά σημεία,
στα οποία πρέπει να ασχολείται κάνεις ατομικά με
την κάθε αγελάδα. Συγκεκριμένα, προτείνεται η ε
κτίμηση του Δ.Θ.Κ.:
• στον τοκετό
• 30 ημέρες μετά από τον τοκετό (σε συνδυασμό
με τον έλεγχο από κτηνίατρο του αναπαραγωγικού
συστήματος που επιβάλλεται να γίνει στο συγκεκρι
μένο χρονικό σημείο)
• στην πρώτη Τ.Σ. (που θα πρέπει να έχει γίνει 60
- 90 ημέρες μετά τον τοκετό)
• στο μέσο χρονικό διάστημα περίπου της γαλα
κτικής περιόδου (σε συνδυασμό με την αλλαγή δια
τροφικής ομάδας)
• στην είσοδο στην ξηρά περίοδο
Οι Oikonomou et al. (2006) διαπίστωσαν ότι η κα
μπύλη που προκύπτει από την εκτίμηση του Δ.Θ.Κ.

στα συγκεκριμένα χρονικά σημεία προσέγγιζε σε πο
λύ μεγάλο βαθμό εκείνη που προέκυπτε από την εκτί
μηση του Δ.Θ.Κ. σε εβδομαδιαία διαστήματα κατά
τους 3 πρώτους μήνες της γαλακτικής περιόδου και σε
μηνιαία διαστήματα στους υπόλοιπους 7 μήνες (συ
ντελεστής συσχέτισης r=0,99).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ο Δ.Θ.Κ. αποτελεί ένα σημαντικό διαχειριστικό
εργαλείο στις εκτροφές των γαλακτοπαραγωγών α
γελάδων. Δεν χρησιμοποιείται, όμως, ακόμα στις ελ
ληνικές εκτροφές παρά το γεγονός ότι η σημασία του
έχει επισημανθεί εδώ και πολλά χρόνια και στη χώρα
μας (Belibasakis 1989, Katsaounis 2000). Η εκπαίδευ
ση των κτηνιάτρων και των άλλων τεχνικών συμβου
λών των αγελαδοτρόφων πρέπει να συμπεριλαμβάνει
οπωσδήποτε και την εκτίμηση του Δ.Θ.Κ.. Επιπλέον,
πρέπει να σχεδιαστεί και να εκτελεστεί ένα πρό
γραμμα σχετικής ενημέρωσης των κτηνοτρόφων. Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Διαδικασία βαθμολόγησης του Δ.Θ.Κ. των αγελάδων φυλής Holstein με τη μέθοδο των Ferguson et al. (1994).
Παρατηρείται η περιοχή της πυέλου από τα πλάγια και συγκεκριμένα η νοητή γραμμή που ενώνει τους ειλεακοΰς λόφους, το
γόμφο και τους ισχιακούς λόφους.
Α.1. Αν η γραμμή αυτή σχηματίζει ένα πεπλατυσμένο V, τότε
ο Δ.Θ.Κ. είναι 3 ή χαμηλότερος.

Β.1. Αν η γραμμή αυτή σχηματίζει ένα πεπλατυσμένο U, τότε
ο Δ.Θ.Κ είναι 3,25 ή υψηλότερος.

Α.2. Στη συνέχεια γίνεται επισκόπηση της αγελάδας από πί
σω. Αν οι ειλεακοι και οι ισχιακοί λόφοι είναι «στρογγυλε
μένοι», ο Δ.Θ.Κ. είναι 3.

Β.2. Ο Δ.Θ.Κ είναι 3,25, αν η γραμμή της αμέσως προηγου
μένης περίπτωσης σχηματίζει πεπλατυσμένο U και ο ραχιαί
ος ιερολαγόνιος, αλλά και ο ισχιοϊερός σύνδεσμος είναι ορα
τοί.

Α.3. Αν οι ειλεακοι λόφοι έχουν γωνιώδη εμφάνιση, ενώ
υπάρχει εμφανής εναπόθεση λίπους στους ισχιακούς, ο
Δ.Θ.Κ είναι 2,75.
Α.4. Αν οι ειλεακοι και οι ισχιακοί λόφοι έχουν γωνιώδη εμ
φάνιση, αλλά υπάρχει ακόμα λίπος στην άκρη των ισχιακών,
ο Δ.Θ.Κ είναι 2,5.
Α.5. Η γωνιώδης, χωρίς καθόλου εναπόθεση λίπους, εμφάνι
ση των ειλεακών και των ισχιακών λόφων υποδηλώνει Δ.Θ.Κ
χαμηλότερο του 2,5.
Α.6. Η παραπάνω εικόνα, σε συνδυασμό με ορατή «γράμμω
ση» στο μέσο της απόστασης από τη σπονδυλική στήλη έως το
άκρο των εγκάρσιων αποφύσεων των οσφυϊκών σπονδύλων,
αντιστοιχεί σε Δ.Θ.Κ 2,25.
Α.7. Αν η ορατή «γράμμωση» φτάνει τα τρία τέταρτα της από
στασης αυτής, ο Δ.Θ.Κ είναι 2.

Β.3. Όταν ο ισχιοϊερός σύνδεσμος είναι μόλις ορατός, λόγω
εναπόθεσης λίπους, ενώ ο ραχιαίος ιερολαγόνιος διακρίνεται
εύκολα, ο Δ.Θ.Κ είναι 3,5.
Β.4. Αν ο ραχιαίος ιερολαγόνιος σύνδεσμος είναι μόλις δια
κριτός, ενώ ο ισχιοϊερός «χάνεται» κάτω από το λίπος που έχει
εναποτεθεί στη βάση της ουράς, ο Δ.Θ.Κ είναι 3,75.
Β.5. Όταν και οι δυο σύνδεσμοι δεν είναι πλέον ορατοί, ο
Δ.Θ.Κ είναι 4.
Β.6. Μη ορατοί ισχιακοί λόφοι, «πνιγμένοι» στο λίπος, ισο
δυναμούν με Δ.Θ.Κ ίσο με 4,5.
Β.7. Όταν πλέον όλα τα οστά της πυέλου, αλλά και της οοφνος
δεν είναι ορατά λόγω υπερβολικής εναπόθεσης λίπους, ο
Δ.Θ.Κ είναι 5.

Α.8. Η «πριονωτή» εμφάνιση των ακανθωδών αποφύσεων
των οσφυϊκών σπονδύλων υποδηλώνει Δ.Θ.Κ χαμηλότερο
του 2.
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Δ.Θ.Κ.=3,0

Figure 1. A body condition score chart based on the method described by Ferguson et al. (1994) (Elanco 1996, modified).
Εικόνα 1. Σχηματογραφήματα της μεθόδου Ferguson et al. (1994) για την εκτίμηση του Δ.Θ.Κ. των αγελάδων φυλής Holstein
(Elanco 1996, τροποποιημένο).
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