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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
MISCELLANEOUS

ΤΑ ZEBU ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ
Ύπό
Λ. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ*
Έπ' ευκαιρία εισαγωγής μόσχων παχυνσεως είς την κτηνοτροφικήν έπιχείρησιν Ι. Μιχελιδάκη, 'Ηρακλείου Κρήτης, μεταξύ των οποίων εισήχθησαν μερικά υβρίδια διασταυρώσεως με
ZEBU, προελεύσεως H.H. Α., παραθέτω κατωτέρω ώρισμένα στοιχεία και πληροφορίας δια τάς
φυλάς αύτάς, λόγω τοϋ ενδιαφέροντος πού παρουσίζουν διά τήν χώραν μας.

Τα Zebu (Bos Indicus), προερχόμενα άπό παλαιότατων χρόνων από τας
Ινδίας, έξαπλώθησαν αρχικώς είς τήν 'Αφρική καί άργότερον είς τήν Αμερι
κή, δπου εΓναι γνωστά μέ το Ονομα Brahman.

"

Κτην. Ίνστ. Φυσιοπαθ/νίας Άναπαρ. Διατρο^ς Ζώων. Ανία Παρασκευή 'Αττικής
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Τα κέρατα (μακρόκερα ή βραχύκερα) είναι τοποθετημένα πλαγίως είς τό
μέτωπον. . Ό σκελετός ολίγον διαφορετικός άπό τ' άλλα βοοειδή είς το σχήμα
καί είς τήν σύστασι, είναι πολύ ελαφρός, ένώ συγχρόνως είναι ανθεκτικός είς
τά κατάγματα.
Οί γλουτοί είναι επικλινείς (κυρτοί προς τα οπίσω).
Είς τό ϋψος των θωρακικών καί αυχενικών σπονδύλων υπάρχει μια διόγκωσις άπό μυϊκόν καί λιπώδη ίστόν, (ύβος), πολύ χαρακτηριστική δια τα ζώα
αυτά.
Δέν είναι γνωστή ή χρησιμότης αύτου του εξογκώματος (καμπούρας).
Ισως διευκολύνει τον μηχανισμό του βαδίσματος (τα Zebu έχουν ίδιαίτερη Ι
κανότητα είς τό βάδισμα) ή αποτελεί μίαν αποθήκη θρεπτικών συστατικών καί
ίδιαιτέρως λιποδιαλυτών βιταμινών (A, D καί Ε) πού χρησιμοποιεί δταν υ
πάρχουν περίοδοι πτωχής διατροφής.
Τό πεπτικό σύστημα έχει ίδιαίτερη ίκανότητα να χρησιμοποιεί τάς χονδροειδεΐς τροφός πού είναι πλούσιαι είς κυτταρίνας καί αντέχει έκεΐ πού τά
άλλα βοοειδή δέν αντέχουν, δταν υπάρχει έλλειψις ζωοτροφών.
Τό δέρμα είναι λεπτό, ελαστικό καί υγρό. Ή έπιδερμίς σκληρή. Διαθέτει
περισσοτέρους Ιδρωτοποιούς αδένας καί λειτουργεί καλλίτερα άπό πλευράς
θερμοκανονιστικοΰ συστήματος, ώστε ν' άνταπεξέρχεται άνέτως είς τό θερμό
κλίμα.
Τά ζώα αυτά ευρίσκουν συνεχώς περισσότερους κτηνοτρόφους ύποστηρικτάς είς τάς τροπικάς καί ύποτροπικάς χώρας, έξ αίτιας τής ανθεκτικότητας
των είς τό θερμό κλίμα καί είς τάς ασθενείας, Οπως είναι ή πυροπλάσμωσις
καί ή άναπλάσμωσις.
Προσαρμόζονται άριστα είς τάς τοπικάς συνθήκας διατροφής αξιοποιών
τας κατά τον καλλίτερο τρόπο τάς χονδροειδεϊς τροφάς μέ πολύ οικονομικό
δείκτη μετατρεψιμότητος. Επίσης είναι μακρόβια ζώα (15 - 16 ετών) μέ πολύ
καλή γονιμότητα.
Είς τάς Η.Π.Α. δλαι αί έκτροφαί μέ φυλάς πού προέρχονται άπό τάς Ιν
δίας (Zebu καί Ταυροϊνδικάς φυλάς), απαρτίζουν τήν American Brahman
Breeders' Association, ίδρυθεΐσαν άπό τό 1924 είς τό Houston του Texas.
Εκτρέφονται καθαρόαιμοι φυλαί καθώς καί διασταυρώσεις μέ φυλάς Ευ
ρωπαϊκός κρεατοπαραγωγής δπως είναι ή Shorthorn, Aberdeen, Angus, Here
ford, Charollaise κ.λ.π.διά να προσδοθούν είς τους απογόνους αί Ιδιότητες τής
μεγάλης άνθεκτικότητος καί τής καλής αποδόσεως είς κρέας.
Ή διασταύρωσις Zebu μέ Angus δίνει προϊόντα πού όνομάσθησαν
Brangus καί παρουσίζουν εξαιρετική κρεατοπαραγωγή, δταν διατρέφονται ένσταυλισμένα.
Ή διασταύρωσις Zebu με Charolais (Charbray) δίνει επίσης προϊόντα μέ
καλή παραγωγή κρέατος καί ανθεκτικά είς τάς συνθήκας τών θερμών χωρών.
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Επίσης ανθεκτικά είς τάς παρασιτώσεις, τάς πνευμονίας, έντερίτιδεςκλ.π.
Άνπτύσσονται γρήγορα και έχουν καλή πρωϊμότητα.
Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά βεβαίως σταθεροποιούνται καλλίτερα με τάς
επανειλημμένος διασταυρώσεις.
Ή διασταύρωσις Zebu με Hereford και Shorthorn και αυτά μεταξύ των,
δίδουν τα προϊόντα Beefmaster μέ καλή γαλακτοπαραγωγή, αυξητική ίκανότητα, ανθεκτικότητα κλπ.
Ή διασταύρωσις Zebu - Hereford πήρε τήν ονομασία Breford και έχει καλήν ήμερησίαν αδξησιν βάρους, ανθεκτικότητα και ύβριδιακόν σφρίγος.
Ή φυλή Santa Gertrudis (ονομασία περιοχής τού Texas) πού είναι διασταύρωσις αρχικώς τής τοπικής Longhorn μέ Hereford και Shorthorn άπό
τους 'Ισπανούς και έν συνεχεία διασταύρωσις μέ ταύρους Zebu. Ούτω έδημιουργήθη μία Ιδιαίτερη φυλή μέ μεγάλη δυνατότητα αναπτύξεως και πολύ
ανθεκτική είς αντίξοους συνθήκας.
Το επίτευγμα της ανωτέρω φυλής είναι μεγάλο και ανήκει έξ ολοκλήρου
είς τήν σύγχρονον ζωοτεχνίαν. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει ή φυλή αυτή
δια πολλάς χώρας μαζί καί δια τήν Ελλάδα. Ίσως θα έπρεπε να δοθη κάποιο
ενδιαφέρον είς τήν φυλήν αυτήν μέ είσαγωγή ζώων δια πάχυνσιν, άλλα καί
διά άναπαραγωγήν, διότι δυστυχώς αί Ευρωπαϊκοί φυλαί, είς το θερμόν κλϊμα
τής χώρας μας καί μέ τήν έλλειψιν ζωοτροφών πού παρατηρείται κατά περιό
δους δέν ήδυνήθησαν να Ικανοποιήσουν απολύτως.
Τό δμοιον θα έλέγαμε δι' δλας τάς φυλάς πού προέρχονται άπό τα Zebu,
δτι διά τήν χώραν μας παρουσιάζουν ίδιαίτερον ενδιαφέρον έξ' αίτιας τής με
γάλης ανθεκτικότητας των είς τό θερμόν κλίμα καί τήν ίδιότητα πού έχουν να
αξιοποιούν είς τό έπακρον τάς πλούσιας είς κυτταρίνας καί ξυλώδεις ουσίας
ζωοτροφάς.
Διό βιβλιογραφίαν απευθυνθείτε εϊς τον συγγραφέα.

ΓΟΝΑΔΟΤΡΟΠΟΣ ΕΚΛΥΤΙΚΗ ΟΡΜΟΝΗ
Ύπό
Κ. ΣΕΪΤΑΡΙΔΗ

Ό υποθάλαμος ελέγχει, ώς γνωστόν, τήν ύπό τής ύποφύσεως άπελευθέρωσιν (Release) τών γοναδοτρόπων ορμονών, μέσφ είδικών νευροορμονών, αί ο
ποίοι έκκρινόμεναι, προφανώς, ύπό νευροκρινών κυττάρων τού υποθαλάμου
καί μεταφερόμενοι διά τού ύποφυσιαίου πυλαίου συστήματος (Hypophyseoportal System, Hypophysäre Portalgefasse, Portal Vessels), είς τήν ύπόφυσιν,
ρυθμίζουν τήν ύπ' αυτής σύνθεσιν καί άπελευθέρωσιν τής ώοθυλακιοτρόπου

καί ώχρινοτρόπου ορμόνης. Ai είδικαί αδται νευροορμόναι ονομάζονται εκλυτικοί παράγοντες των γοναδοτρόπων ορμονών (Gonadotrophs Reseasing Fa
ctors, GRF). Διεπιστώθη είς τον ύποθάλαμον των έπιμυών, ό έκλυτικός παρά
γων της ώχρινοτρόπου ορμόνης (LR-RF) και ό έκλυτικός παράγων της
ώοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FH-RF, ). Ό έκλυτικός παράγων της ώχρι
νοτρόπου ορμόνης παρασκευάζεται, τελευταίως, συνθετικώς. Τό δέ συνθετικόν
σκεύασμα του έκλυτικοΰ παράγοντος της ώχρινοτρόπου ορμόνης καλείται γοναδοτρόπος έκλυτικη ορμόνη (Gonadotrophin Releasing Hormone, Gn-RH)
ή ώχρινοτρόπος έκλυτικη ορμόνη /ώοθυλακιοτρόπος έκλυτικη ορμόνη/ Lh Releasing Hormone, FSH - Releasing Hormone, LH/FSH-RH). Ή γοναδοτρόπος έκλυτικη ορμόνη προκαλεί, είς τάς αγελάδας (ορός και πλάσμα αίμα
τος) αΰξησιν της ώχρινοτρόπου και - είς μικροτέραν εκτασιν - της ώοθυλακιο
τρόπου ορμόνης (Kittok et al 1972 και 1973, Kaltenbach et al 1973, DÖbeli
και Zerobin 1973, Grunert et al 1973, Peck et al 1973, Britt et al 1974,
Schams 1973, Seguin et al 1974, Cantley et al 1975, Kidder et al 1975). At οίστρογόνοι όρμόναι εύνοοοΰν την δια της γοναδοτρόπου έκλυτικής ορμόνης
προκαλούμενη ν αύξησαν της ώχρινοτρόπου ορμόνης (Reeves, Arimura and
Schally, 1971).).
Ή γοναδοτρόπος έκλυτικη ορμόνη χρησιμοποιείται ήδη είς την θεραπευτικήν του αναπαραγωγικού συστήματος τής άγελάδος.
Οί Kittok et al (1973) έχορήγησαν KXtyg GnRH, ενδοφλεβίως, (ή δόσις έπανελήφθη, άνά 2ωρον, διά δευτέραν καί τρίτην φοράν) είς 5 αγελάδας μέ κυστικήν έκφύλισιν των ωοθηκών. Και αί 5 αγελάδες ένεφάνισαν όργασμόν εν
τός 20 - 24 ήμερων. Οί Cantley et al (1975) έχορήγησαν 50,100 ή 250 μg Gn
RH, ένδομυϊκώς, είς 18 αγελάδας μέ κυστικά ώοθυλάκια. Αί 13 (72%) αγελά
δες έπαρουσίασαν όργασμόν εντός 20,1 ± 1,5 ήμερων. Έξ αυτών συνέλαβον
αί 11 μέ συντελεστή ν σπερματεγχύσεως 1,8 ± 0,2. Ωσαύτως οί Bierschwal et
al (1975) έχορήγησαν 50,100 ή 250 μg GnRH, ένδομυϊκώς, είς 28, 28 καί 30
αγελάδας μέ κυστική ν έκφύλισιν τών ωοθηκών αντιστοίχως. ΑΙ 18 (64%) έκ
των πρώτων αγελάδων, αί 23 (82%) έκ τών δευτέρων καί αί 23 (77%) έκ τών
τελευταίων έπαρουσίασαν όργασμόν εντός 23 ± 4,22 ± 3 καί 22 + 3 ήμερων
αντιστοίχως. Έκ τών πρώτων αγελάδων έμεινον Εγκυοι αί 13, έκ τών δευτέ
ρων αί 20 καί έκ τών τελευταίων αί 17 μέ συντελεστή ν σπερματεγχύσεως 1,6
± 0,3, 1,6 ± 0,3 καί 1,9 ± 0,3 αντιστοίχως. Επίσης ό Humke (1976) έχορήγησεν είς 853 αγελάδας μέ κυστικά ώοθυλάκια 0,05 - 2mg LH - RH, ένδομυι"κώς. Έξ αυτών συνέλαβον αί 68,3% καί συνολικώς (1 καί 2 α θεραπεία) αί
78,5%. Κατά τους Seguin et al (1974) απαιτούνται, διά τήν θεραπείαν της κυ
στικής έκφυλίσεως τών ωοθηκών είς τάς αγελάδας, τουλάχιστον 50 μg Gn
RH, ένδομυϊκώς. At αγελάδες μέ κυστικήν έκφύλισιν τών ωοθηκών παρουσιά
ζουν μετά τήν χορήγησιν GnRH αδξησιν (όρος καί πλάσμα αίματος) τής ώ
χρινοτρόπου ορμόνης, ώς καί τής προγεστερόνης (Kittok et al 1972 & 1974,
Grunert et al 1973 and 1974, Seguin et al 1974, Cantley et al 1975). Είς τάς
περιπτώσεις αύτάς, κατά τους Horstmann et al (1975), προκαλούνται ώοθυλα-
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κιορρηξίαι και σχηματίζονται ώχρα σωμάτια. Τα ώχρα δμως αυτά σωμάτια
δεν προέρχονται έκ των κυστικών ώοθυλακίων.
Οί Grunert και Diez (1976) έχορήγησαν 1mg GnRH ένδομυϊκώς, συγ
χρόνως μέ την σπερματέγχυσιν, είς 138 αγελάδας. Έξ αυτών συνέλαβον αί
81,2%, ένώ έκ τών μαρτύρων αί 67,9%.
Επίσης οί Bentele καί Humke (1976) έχορήγησαν, συγχρόνως μέ τήν
σπερματέγχυσιν, 0,5mg, ένδομυϊκώς, είς 51 μοσχίδας καί αγελάδας. Έξ
αυτών συνέλαβον αί 58,8%, ένώ έκ τών 49 μαρτύρων δμεινον έγκυοι αί
53,1%. Ό συντελεστής σπερματεγχύσεως ήτο 1,32 καί 1,40 αντιστοίχως.
Οί Britt et al (1974) έχορήγησαν 100μ§ Gn RH ύπό μορφήν ύποδορείου
έμφυτεύματος είς 9 αγελάδας τήν 14ην ήμέραν μετά τον τοκετόν. Καί αί 9 α
γελάδες έπαρουσίασαν ώοθυλακιορρηξίαν τήν έπομένην ήμέραν, ήτοι 14,4 ±
0,6 ημέρας, μετά τον τοκετόν. Οί έν συνεχεία οίστρικοί κύκλοι ήσαν φυσιολο
γικής διαρκείας. Είς τους 8 έκ τών 10 μαρτύρων ή ώοθυλακιορρηξία ενεφανί
σθη 23,6 ± 2,6 ημέρας μετά τόν τοκετόν (οί υπόλοιποι 2 μάρτυρες έπαρου
σίασαν κυστικά ώοθυλάκια). Ώοθυλακορρηξίαν δια 100 μg Gn RH, τόν lov
μήνα μετά τον τοκετόν, παρετήρησαν καί οί Britt et al (1975) είς τάς 6 έκ τών
8 αγελάδων. Πάντως αί 4 αγελάδες έπαρουσίασαν, έν συνεχεία, οίστρικούς
κύκλους βραχείας διαρκείας «14 ήμέραι). Κατά τους Fernandes et al (1976)
αί αγελάδες δέν αντιδρούν είς τήν GnRH προς τής 10ης ημέρας μετά τόν το
κετόν.
Δια βιβλιογραφίαν απευθυνθείτε είς τόν συγγραφέα.

'Αναλύσεις εργασιών
Abstracts
UNDERDAHL Ν. R., MEBUS C. Α. : Reovirus

Like

Agent in Pig Scours (Nebraska Sw. R., 1976 14 - 15).

To έτος 1969 διεπιστώθη δτι ή πλέον κοινή αίτία τών έντερίτιδων τών
νεογέννητων μόσχων ήταν οί ίοΐ τής ομάδος τών ρεοϊών. Αυτό είχε ως αποτέ
λεσμα τήν άναπτυξιν καί τήν πρακτικήν χρήσιν, μέ καλά αποτελέσματα, ενός
εμβολίου.
Ίοί τής ομάδος τών ρεοϊών έχουν παθογόνο δράσιν είς τόν έντερικόν σω
λήνα τών βρεφών ανθρωπίνων νεογνών, τών νεογέννητων Γππων, Ονων, προ-
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