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Εκτροφή κρεοπαραγωγών ορνίθων 

(broilers) 
• Εξειδικευμένο ζωικό υλικό (υβρίδια 

κρεοπαραγωγής, Cobb, Ross, Hubbard, Hybro 
κλπ) 

• Μονοεκτροφή (All in-all out) 

• Εκτροφή επί δαπέδου αποκλειστικά σε 
στρωμνή ≈ 5-10 cm (άχυρο, ροκανίδι, 
ρυζοφλοιός) 

• Διάρκεια εκτροφής 42-45 ημέρες 

• Σωματικό βάρος σφαγής 2,3-2,7 Kg FCR:<2 

• Σφάγιο τύπου 65%  

 (Βάρος σφαγίου=Ζ.Β.*0,65) 



Προετοιμασία θαλάμου 

• Σχολαστικός καθαρισμός, απολύμανση (και 

αέρια) 

• Μυοκτονία-εντομοκτονία 

• Τοποθέτηση στρωμνής (ρυθμιστής υγρασίας) 

• Έλεγχος εξοπλισμού για καλή λειτουργία 

(ταΐστρες, ποτίστρες, θερμομητέρες, θερμόμετρα 

κλπ) 

• 24 h πριν την άφιξη των νεοσσών ο θάλαμος 

θερμαίνεται και είναι πλήρης εξοπλισμού και 

τροφής 



Παραλαβή άφιξη νεοσσών 
• Υγιείς, ζωηροί νεοσσοί με τα τυπικά 

χαρακτηριστικά του υβριδίου 

• Είτε τοποθέτηση των νεοσσών σε αλωνάκια 
(brooders) που περιλαμβάνουν, εκτός της 
θερμομητέρας και του μόνιμου εξοπλισμού, 
συμπληρωματικές ταΐστρες (10/1000 νεοσσούς) 
και ποτίστρες (5-10/1000 ορνίθια), έως την 7-10η 
ημέρα. 

• Είτε περιορισμός του θαλάμου στο 1/3-1/2 έως 
την 10η-14η ημέρα σε περίπτωση κεντρικής 
θέρμανσης με αερόθερμα όπου μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν επικουρικά θερμομητέρες 



Παραλαβή άφιξη νεοσσών 



Παραλαβή άφιξη νεοσσών 



Παραλαβή άφιξη νεοσσών 



Παραλαβή άφιξη νεοσσών 



Παραλαβή άφιξη νεοσσών 



Θερμομητέρα 



Ταΐστρες, ποτίστρες (τύπου καμπάνας) και 
θερμομητέρες υπέρυθρης ακτινοβολίας 



Πυκνότητα στέγασης 
 Εξαρτάται από: 

• Το είδος του θαλάμου (ανοιχτός-κλειστός) 

• Το επίπεδο μόνωσης 

• Τις κλιματικές συνθήκες (θερμό-ψυχρό κλίμα) 

• Τον εξοπλισμό αερισμού-δροσισμού του θαλάμου 

• Το βάρος σφαγής 

• Το επίπεδο διαχείρισης της εκτροφής 

• Τους κανόνες για την ευζωία των ορνιθίων (34 kg 

ΖΒ/m2) 

 Κυμαίνεται από 25-40 kg ΖΒ/m2 



Πυκνότητα στέγασης 
Συνέπειες: 

• Χαμηλή πυκνότητα – μειωμένο οικονομικό 
αποτέλεσμα 

• Υψηλή πυκνότητα 
– Μειωμένος ρυθμός ανάπτυξης στο τελευταίο στάδιο της 

εκτροφής 

– Χειροτερεύει ο συντελεστής μετατρεψιμότητας 

– Αυξημένη θνησιμότητα 

– Μειωμένη ομοιομορφία στο σμήνος 

– Αυξημένο ποσοστό απορριπτέων σφάγιων 



Νερό - ποτίστρες 

• Η παροχή καθαρού, φρέσκου νερού καλής 

ποιότητας είναι ζωτικής σημασίας 

– Η κατανάλωση νερού είναι 1,6-2 επί την  

κατανάλωση τροφής και αυξάνεται με την 

αύξηση της θερμοκρασίας έως και 5/1 

– Ιδανική θερμοκρασία 10-16 0C, χαμηλότερη το 

καλοκαίρι και υψηλότερη το χειμώνα, 20-25 0C 

κατά την παραλαβή των νεοσσών.  



Νερό - ποτίστρες 

• Ποτίστρες ανοιχτού τύπου (στο ύψος της πλάτης) 

– Τύπου καμπάνας (αναλογία σύμφωνα με τον κατασκευαστή, 

συνήθως 8-10/1000 ορνίθια ή 0,6 cm/ορνίθιο)   

– Τύπου κυπέλου 

Μειονέκτημα: μειωμένη καθαρότητα νερού, συχνός καθαρισμός 



Νερό - ποτίστρες 

• Ποτίστρες κλειστού τύπου (στο ύψος του ματιού) 

– Τύπου πιπίλας υψηλής ροής, πίεσης (1/8-12 ορνίθια) 

– Τύπου πιπίλας χαμηλής ροής, πίεσης (1/8-10 ορνίθια) 



Διατροφή-Ταΐστρες 

• Διατροφή κατά βούληση, χορηγούνται 3-4 

σιτηρέσια, σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

του οίκου αναπαραγωγής 

– Εναρκτήριο 0-10 ή 14 ημέρες σε μορφή 

σπασμένου σύμπηκτου (τραχανά, crumbled 

form) 

– Ανάπτυξης 10 ή 14-25 ή 30 ημέρες σε μορφή 

συμπήκτων (pellets) 

– Τελικό 25 ή 30 ημέρες –σφαγή σε μορφή 

συμπήκτων (pellets) 



Διατροφή-Ταΐστρες 

• Τοποθετούνται σε γραμμές, 1 ανά 5m 

πλάτους θαλάμου, σε αναλογία σύμφωνα 

με τον κατασκευαστή 

• Τύπου καμπάνας  

• Γραμμικές (2,5-4 cm/ορνίθιο) 

• Σκαφοειδής (1 ταΐστρα 33 cm/60-70 

ορνίθια—14-17 ταΐστρες/1000 ορνίθια) 

Πλεονέκτημα: μειωμένες απώλειες τροφής 



Ταΐστρες (σκαφοειδής) 



Θερμοκρασία 

• 32-33ο C κατά την παραλαβή 

• Στη συνέχεια μείωση κατά 3ο C 
εβδομαδιαία έως τους 19-21ο C την 4η 
εβδομάδα 

• Μέτρηση της θερμοκρασίας στο ύψος του 
νεοσσού 

• Εμπειρικά με εκτίμηση της θερμοκρασίας 
της στρωμνής με το πόσο κρύο είναι το 
πέλμα του νεοσσού 



Σχετική Υγρασία 

• 40-60% τις πρώτες μέρες και αύξηση στο 

• 50-70% μετά την 4η εβδομάδα 

 Ρυθμιστής της σχετικής υγρασίας είναι η 

στρωμνή όταν είναι σε καλή κατάσταση 



Αερισμός 

• Μπορεί να είναι φυσικός (με ανοίγματα) ή 

τεχνητός (με χρήση ανεμιστήρων) 

• Με την εφαρμογή του αερισμού 

επιτυγχάνεται: 

– Η απομάκρυνση σκόνης, υγρασίας και 

επιβλαβών αερίων όπως CO2 και NH3 - 

Ελάχιστος αερισμός ή αερισμός χειμώνα 

– Μείωση της θερμοκρασίας του θαλάμου -  

Μέγιστος αερισμός ή αερισμός θέρους 



Φυσικός αερισμός 



Ελάχιστος αερισμός ή αερισμός 

χειμώνα 

• Είτε με ανανέωση του αέρα του θαλάμου 
ανά τακτά χρονικά διαστήματα πχ 8-10 
min 

• Είτε με αερισμό της τάξης του 1-1,5 
m3/h/kg ΖΒ  



Μέγιστος αερισμός ή αερισμός 

θέρους 
• Εγκάρσιος αερισμός, βασίζεται στην ανανέωση του 

αέρα κάθε 2 min περίπου χωρίς μεγάλη ταχύτητα 
αέρα. 

• Αερισμός τύπου tunnel, βασίζεται στη δημιουργία 
ρεύματος αέρα ταχύτητας 2-2,5 m/sec κατά μήκος 
της μεγάλης διάστασης του πτηνοτροφείου, ώστε να 
απομακρύνει την παραγόμενη θερμότητα από τα 
ζώα και να μειώσει τη θερμοκρασία που αυτά 
αισθάνονται. 

– Η ανανέωση του αέρα του θαλάμου γίνεται σε 
λιγότερο από 1 min. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε 
θερμά κλίματα. 



Εγκάρσιος αερισμός 



Αερισμός τύπου Tunnel 



Μείωση της θερμοκρασίας του 
θαλάμου 

• Πλαίσια δροσισμού ή διαβρεχόμενες παρειές 
(Panels) 

• Εφαρμογή υδρονέφωσης 



Πτώση της 

θερμοκρασίας 

κατά την 

εφαρμογή 

δροσισμού των 

ορνίθων με 

συστήματα που 

βασίζονται στην 

εξάτμιση νερού 



Πλαίσια δροσισμού - διαβρεχόμενες 
παρειές (Panels) 



Πλαίσια δροσισμού (Panels) 



Δροσισμός με υδρονέφωση (Fogging 
nozzles) 





Δροσισμός με υδρονέφωση (Fogging 
nozzles) 



Δροσισμός με υδρονέφωση (Fogging 
nozzles) 



Αποτυχία του συστήματος αερισμού 



Φωτισμός 

• Η όρνιθα επηρεάζεται σημαντικά τόσο από 
την ένταση όσο και τη διάρκεια της φωτεινής 
περιόδου 

• Μεγάλη ένταση φωτός δημιουργεί 
υπερδιέγερση και επιθετικότητα 

• Κατά τη διάρκεια της φωτεινής περιόδου τα 
ορνίθια είναι δραστήρια, σε αντίθεση με το 
σκοτάδι 

 



Φωτισμός 
• Η ένταση φωτισμού θα πρέπει να είναι 20-25 lux κατά 

τις πρώτες 7 ημέρες και ακολούθως μειώνεται σταδιακά 
σε 5-10 lux έως 24-48 ώρες πριν τη σφαγή (10-20 lux) 

• Το πρόγραμμα φωτισμού μπορεί να είναι συνεχές φώς 
(23Φ:1Σ) ή εναλλακτικό με περισσότερες ώρες σκότους 
που σκοπό έχει τον έλεγχο της ανάπτυξης από την 7-21η 
ημέρα. Τα εναλλακτικά συστήματα εξασφαλίζουν: 

– μειωμένη θνησιμότητα, 

– καλύτερη μετατρεψιμότητα τροφής, 

– λιγότερα προβλήματα των ποδιών, 

– καλύτερη ανταπόκριση, ενίσχυση του ανοσοποιητικού 
συστήματος (μελατονίνη) 

– και εν γένει καλύτερη υγεία 



Πρόγραμμα φωτισμού πχ 



Φωτισμός 



Εμβολιασμοί 

 Πάντα σύμφωνα με το ανοσολογικό προφίλ 
της περιοχής 

• Ενέσιμα (υποδόρια στο εκκολαπτήριο για 
Marek πάντα) 

• Με το πόσιμο νερό  

• Με ψεκασμό (προσοχή στην υψηλή 
θερμοκρασία περιβάλλοντος) 



Εμβολιασμοί 
• Με το πόσιμο νερό  

– Προϋποθέσεις:  

• Υγεία, έλλειψη στρεσσογόνων παραγόντων στο σμήνος 

• Παρασκευή του εμβολίου σύμφωνα με τον 
παρασκευαστή 

• Χρήση νερού απαλλαγμένο από χλώριο και 
αδρανοποίηση υπολειμμάτων χλωρίου με διάλυση 
σκόνης άπαχου γάλακτος στο νερό 

• Μεγάλη προσοχή στην καθαριότητα του εξοπλισμού, 
ντεπόζιτο, ποτίστρες, δίκτυο, απαλλαγμένα από 
υπολείμματα οργανικής ουσίας, απολυμαντικών 

• Η κατανάλωση του εμβολίου θα πρέπει να γίνει εντός 2 
ωρών αφού έχει διακοπεί η παροχή νερού για 1-2 
ώρες 



Συλλογή των ορνιθίων 
• Διακοπή τροφής 6-12 ώρες 

πριν (αποφυγή μόλυνσης του 
σφαγίου κατά τη σφαγή) 

• Διακοπή νερού λίγο πριν την 
συλλογή 

• Συλλογή βραδινές ή πρωινές 
ώρες με, είτε πολύ χαμηλό, 
είτε μπλε ή πράσινο φωτισμό 

• Προσοχή στην ευζωία των 
ζώων ως προς τους χειρισμούς 

• Συλλογή του συνόλου των 
ζώων ή αραίωμα 



Ρυθμός ανάπτυξης 

• Γενετικό υλικό 

• Διατροφή - ισόρροπο σιτηρέσιο, αντισταθμιστική 
ανάπτυξη  

• Οι συνθήκες περιβάλλοντος – υψηλές, χαμηλές 
θερμοκρασίες  (↑1ο C>20-24ο C→↓Κατανάλωσης 
1,5-2,5%)  

• Η υγεία των ζώων 

• Η πυκνότητα στέγασης – αυξημένη πυκνότητα 
μειώνει το ρυθμό ανάπτυξης λόγω αυξημένου 
ανταγωνισμού 



Ρυθμός ανάπτυξης 

• Γενετικό υλικό 

Ορνίθια: 

– Ταχείας ανάπτυξης, σε 
εντατικού τύπου 
εκτροφές (1) 

– Βραδείας ανάπτυξης, σε 
ειδικές εκτροφές (2) 

– Μέσης ανάπτυξης σε 
βιολογικές, ελευθέρας 
βοσκής εκτροφές (3-4) 

 



Ρυθμός ανάπτυξης 
Γενετικό υλικό 

• Ορνίθια ταχείας ανάπτυξης 



Ρυθμός ανάπτυξης 
 Γενετικό υλικό 

• Ορνίθια μέσης ανάπτυξης 



Ρυθμός ανάπτυξης 
 Γενετικό υλικό 

• Ορνίθια βραδείας ανάπτυξης για σφάγιο με 
ειδικά χαρακτηριστικά (γεύση, χρώμα, τοπικά 
ήθη και προτιμήσεις, π.χ. Γαλλία) 



Κρίσιμα σημεία διαχείρισης 

• Το συντομότερο πρόσληψη τροφής και νερού 

• Έλεγχος του πρόλοβου κατά τις πρώτες ώρες-
μέρες από την παραλαβή των νεοσσών για 
τον έλεγχο της κατανάλωσης τροφής και 
νερού 

• Συχνές δειγματοληψίες βάρους (ζύγιση 100 
ορνιθίων ή 1% τυχαία επιλεγμένων, χρήση 
αυτόματων ζυγών στο θάλαμο) 

• Έλεγχος ομοιογένειας βαρών, στόχος η μικρή 
παραλλακτικότητα 



Κρίσιμα σημεία διαχείρισης 

Έλεγχος παραλλακτικότητας-
ομοιογένειας στο σμήνος με 
την εκτίμηση του ΜΟ του 
αντιπροσωπευτικού δείγματος, 
της τυπικής απόκλισης, του 
συντελεστή παραλλακτικότητας 
(CV), ομοιογένειας (ποσοστό 
ορνιθίων το βάρος των οποίων 
εντάσσεται στο μέσο όρο ± 10% 
του μέσου)  

Άριστη τιμή >80%, <CV 8% 

 



Κρίσιμα σημεία διαχείρισης 

Αυτόματη ζύγιση 



Οικονομικά - Παραγωγικά στοιχεία της 
εκτροφής 

• Μέσο σωματικό βάρος  

 (kg ανά ορνίθιο)= 

 =Συνολικό σωματικό βάρος θαλάμου / Αριθμό 
ορνιθίων που διατέθηκαν 

• Ημερήσιος (απόλυτος) ρυθμός ανάπτυξης 

 (gr/ημέρα)=ΣΒt ημέρας-ΣΒt-1 ημέρας  

• Μέσος Ρυθμός ανάπτυξης  

 (gr/ημέρα ή εβδομάδα)= ΣΒt2 –ΣΒt1/t2-t1,  

 συνήθως t1=1η ημέρα 

  



Οικονομικά - Παραγωγικά στοιχεία της 
εκτροφής 

• Θνησιμότητα (%)=  

 =Αριθμός νεκρών ορνιθίων *100 /  

 αριθμό ορνιθίων που τοποθετήθηκαν (2-5%) 

• Μέση κατανάλωση τροφής  

 (kg τροφής ανά ορνίθιο)=  

 =Συνολικά καταναλωθείσα τροφή/Αριθμό ορνιθίων 
που διατέθηκαν 

• Συντελεστής Μετατρεψιμότητας, FCR  

 (kg τροφής ανά kg σωματικού βάρους)= Συνολικά 
καταναλωθείσα τροφή/Συνολικό σωματικό βάρος 
θαλάμου  



Οικονομικά - Παραγωγικά στοιχεία της 
εκτροφής 

• Παράδειγμα υπολογισμού 

• Έστω ότι: 

• Τοποθετήθηκαν 10.000 νεοσσοί 

• Απώλειες 500 νεοσσοί στη διάρκεια της εκτροφής 

• Συνολικό ΣΒ κατά την 40η ημέρα εκποίησης 19 tn 

• Καταναλώθηκαν 38 tn τροφής 

• Να υπολογιστούν: 

– Η θνησιμότητα % 

– Το μέσο ΣΒ ανά ορνίθιο 

– Η μέση κατανάλωση τροφής 

– Ο συντελεστής μετατρεψιμότητας της τροφής (FCR) 



Οικονομικά - Παραγωγικά στοιχεία της 
εκτροφής 

– Η θνησιμότητα % = 

=500*100/10000=5% 

– Το μέσο ΣΒ ανά ορνίθιο= 

=19000/9500=2kg 

– Η μέση κατανάλωση τροφής= 

– =38000/9500=4kg 

– Ο συντελεστής μετατρεψιμότητας της τροφής 
(FCR)= 

– =38000/19000=2kg τροφής/kg ΣΒ 



Παράδειγμα αποδόσεων  



Παράδειγμα αποδόσεων  



Πτηνοτροφείο 















Αυξημένη υγρασία στη στρωμνή 


