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Βιβλιοκρισία
Book review

Σπ. Κ. Κυριακή: Συμβολή είς τήν μελέτη ν του πρωίμου απογαλακτισμού
των χοιριδίων. (Investigation upon the early weaning of piglets). Διδακτορική
διατριβή. Θεσ/νίκη, 1977. Κτηνιατρική Σχολή Α. Π. Θ.
Ή πρωτότυπος αυτή εργασία διαιρείται ίσομερώς είς δύο μέρη.
Το πρώτον μέρος είναι καθαρά βιβλιογραφικό κι' αποτελείται άπό 4 κεφά
λαια δπου αναλύονται διεξοδικότατα τα μέχρι του έτους 1976 βιβλιογραφικά
δεδομένα, δια της χρησιμοποιήσεως 250 περίπου πρωτοτύπων εργασιών, περί
τών μεθόδων απογαλακτισμού τών χοιριδίων και των οίκονομικών επιπτώ
σεων αυτών. Δίδεται επίσης Ιδιαιτέρα έμφασις είς τα υγειονομικά προβλήματα
τών χοιριδίων προ καί μετά τόν άπογαλακτισμόν, τόν χρόνο ν εμφανίσεως του
οργασμού είς τήν χοιρομητέρα, σέ συνδυασμό μέ το ποσοστόν τών επιτυχών
έπιβάσεων κατά τήν πρώτη ν οχείαν, μετά τήν πρώιμον ή δψιμον άπομάκρυνσιν τών χοιριδίων. Τέλος είς το τέταρτον καί τελευταΓον κεφάλαιον, τοΰ πρώ
του μέρους, ό συγγραφεύς περιγράφει, μέ μεγάλη έπιτυχίαν τήν επικρατούσαν
κατάστασι σήμερον είς τήν Ελλάδα, σχετικά μέ τόν άπογαλακτισμόν τών χοι
ριδίων καί γενικά αναλύει σέ συντομία τα προβλήματα της 'Ελληνικής βιομη
χανικοΰ τύπου χοιροτροφίας καί τάς δυσμενείς οίκονομικάς επιπτώσεις άπό
τήν έγφαρμογήν μή αρκούντως παραγωγικών μεθόδων απογαλακτισμού τών
χοιριδίων.
Άπό τήν μελέτην τοΰ πρώτου μέρους εξάγονται εύκολα τα κάτωθι συμπε
ράσματα, δτι: (α) ή πλέον παραγωγική μέθοδος απογαλακτισμού τών χοιρι
δίων είναι αυτή της 21ης ημέρας, διότι ή μέν μέση παραγωγή άνά χοιρομητέ
ρα ετησίως άπογαλακτισμένων χοιριδίων δύναται ευκόλως να φθάση τά 18-20
χοιρίδια, οί δε τοκετοί τους 2 ετησίως, (β) ή εφαρμογή τοΰ πρωίμου τοκετού
προϋποθέτει ειδικούς θαλάμους πρωίμου απογαλακτισμού (weaner pool ή flat
deck house) καί υψηλού επιπέδου management, (γ) ή ελληνική βιομηχανικού
τύπου χοιροτροφία στερείται είδικών θαλάμων πρωίμου απογαλακτισμού, (δ)
αί μέν καλλίτερον λειτουργοΰσαι έλληνικαί χοιροτροφικαί επιχειρήσεις παρά
γουν κατά μέσον δρον 15 χοίρους άνά χοιρομητέρα ετησίως (έφ' δλων τών
χοιρομητέρων τού χοιροστασίου των), αί δέ μέσης αποδόσεως 12-13 αντιστοί
χως καί τούτο διότι ό απογαλακτισμός τών χοιριδίων των λαμβάνει χώραν
πέραν τών 5-6 εβδομάδων, (ε) οί τοκετοί άνά χοιρομητέρα επίσης δέν υπερ
βαίνουν τους 1,80 είς τά ελληνικά χοιροστάσια καί (στ) λόγω τοΰ επιβληθέν
τος σχήματος άπό τόν φορέα δανειοδοτήσεως της ελληνικής χοιροτροφίας (Ν.
Δ. 43/68) υπάρχει πληθώρα κελλιών τοκετών-γαλουχίας (διότι ύπελογίσθη αρ
χικώς δτι οί τοκετοί θα είναι 2,20 άνά χοιρομητέρα ετησίως), τά όποια παρα
μένουν είτε αχρησιμοποίητα εΓτε χρησιμοποιούνται αντιπαραγωγικά (περί τό
20% αυτών).

lus
Είς το δεύτερον μέρος, τό όποιον διαιρείται είς 3 κεφάλαια, περιγράφεται,
αναλύεται κι αποδεικνύεται σαφέστατα ή δημιουργία νέας πρωτοτύπου μεθό
δου πρωίμου απογαλακτισμού των χοιριδίων είς τήν ήλικίαν των 21 ήμερων.
Ή νέα μέθοδος, προϊόν ερευνητικής εργασίας 3 ετών, δέν απαιτεί είδικούς θα
λάμους πρωίμου απογαλακτισμού των χοιριδίων, ή εφαρμογή της επίσης δέν
αναγκαίοι είσαγωγήν συνθέτων προϊόντων εξωτερικού, άλλα χρησιμοποίησιν
απλών πρώτων υλών τής ελληνικής αγοράς δια τήν κάλυψιν των πολύπλο
κων αναγκών τών χοιριδίων άπό τήν άπομάκρυνσίν των έκ τής μητέρας των
μέχρι και 15 ημέρας μετά (supporting therapy).
Τελικά ή νέα πρωτότυπος μέθοδος πρωίμου απογαλακτισμού τών χοιρι
δίων, προϊόν καθαρά ελληνικής ερευνητικής εργασίας συγκρινόμενη μέ τήν έφαρμοζομένην είς τήν Ελλάδα μέθοδον απογαλακτισμού τών χοιριδίων είς
τήν ήλικίαν τών 5-6 εβδομάδων Εδωκε χαμηλότερον κόστος παραγωγής κατά
5,68%, μέ 2% μικροτέραν θνησιμότητα και μέ 8,43% ύψηλότερον σωματικόν
βάρος είς τους χοίρους-πειραματόζωα ηλικίας 90 ήμερων. Γενικά δέ ή νέα μέ
θοδος δίδει αποτελέσματα τα οποία φθάνουν τάς αποδόσεις άλλων μεθόδων
πρωίμου απογαλακτισμού, είς τήν ήλικίαν τών 21 ήμερων, αί όποϊαι προϋπο
θέτουν χρήσιν πολυδάπανων θαλάμων πρωίμου απογαλακτισμού τών χοιρι
δίων.
Τοιουτοτρόπως ή εφαρμογή της δύναται να έπεκταθή αμέσως είς τα ελλη
νικά χοιροστάσια καί μετά περαιτέρω Ερευναν είς τά χοιροστάσια άλλων κρα
τών, μέ προηγμένη ν βιομηχανικού τύπου χοιροτροφίαν, άφου δμως έρευνηθή
άν συμφέρει οικονομικώς ή εφαρμογή τής ανωτέρω μεθόδου (άνευ χρήσεως
θαλάμων πρωίμου απογαλακτισμού), ή είναι συμφέρουσα ή χρήσις τών είδικών θαλάμων πρωίμου απογαλακτισμού. 'Οπωσδήποτε δμως δίδει διέξοδον
είς τά χοιροστάσια τά όποια δέν διαθέτουν είδικούς θαλάμους καί δέν μπο
ρούν ή δέν θέλουν να επενδύσουν κεφάλαια δια τήν κατασκευήν αυτών.
Διά τής ερευνητικής αυτής εργασίας ό συνάδεφος Σπ. Κυριακής απέδειξε
σπάνιαν έπιστημονικήν κι' έρευνητικήν ωριμότητα μέ τήν μεγάλην προσφοράν του είς τον τομέα τής περαιτέρω αναπτύξεως τής ελληνικής χοιροτροφίας
προς κάλυψιν τών αναγκών μας είς ζωϊκάς πρωτεΐνας.
Εύθ. Στοφόρος
Καθηγητής Α. Γ.Σ.Α.
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