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Μικρές λεπτομέρειες που μπορούν να βελτιώσουν το αποτέλεσμα
Επιλογή περιόδου τοκετών για τα:
•Πρώιμα (άρμεγμα και γάλα για τυροκόμηση – αρνιά και κατσίκια 
για τα Χριστούγεννα)
•Όψιμα (αρνιά και κατσίκια για τις ανάγκες του τουρισμού).

Επιλογή ζώων για τους:
•Πρώιμους τοκετούς (αυτά που έχουν καλύτερη γαλακτοπαραγωγή)
•Όψιμους τοκετούς (ζώα που δε θα είναι έγκυα για τους πρώιμους
τοκετούς ή ζώα με μικρότερη γαλακτοπαραγωγή).

Προτεινόμενη μέθοδος επιλογής για το συγχρονισμό των οίστων: 
η επίδραση του αρσενικού (male effect).

Τι κάνουμε πριν από το μαρκάλο (περίοδος οχειών);
Θηλυκά και Αρσενικά: 
- ξεχωρίζουμε τα ζώα για σφαγή και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή 
στα αδύνατα ζώα 
- γίνονται οι ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ αποπαρασιτισμοί & εμβολιασμοί
Θηλυκά: 
- πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 8 εβδομάδες από τον 
προηγούμενο τοκετό 
- χωρίζουμε τα όψιμα από τα πρώιμα
Αρσενικά: 
- κόψιμο νυχιών όπου χρειάζεται.

Τι κάνουμε κατά το μαρκάλο (περίοδος οχειών)
Προβατίνες:
- Απομάκρυνση των κριαριών από τις προβατίνες: 50 ημέρες 
(7 εβδομάδες) πριν από την περίοδο που θέλουμε μαρκάλο (οχείες). 
Κατάλληλη διατροφή (καλό τάισμα )των Κριαριών.
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- Εισαγωγή των κριαριών ξανά στο κοπάδι: 3-4 εβδομάδες πριν από
 την περίοδο που θέλουμε το μαρκάλο (οχείες). Ο μαρκάλος ξεκινά 
(πρώτος γόνιμος οίστρος - οχεία) περίπου 3 εβδομάδες (18-24 ημέρες)
μετά από την εισαγωγή των αρσενικών.

Γίδες:
- Απομάκρυνση των τράγων από τις γίδες: 70 ημέρες (10 εβδομάδες) 
πριν από την περίοδο που θέλουμε το μαρκάλο (οχείες). 
Κατάλληλη διατροφή (καλό τάισμα )των Τράγων.
- Εισαγωγή των τράγων ξανά στο κοπάδι: 4-6 εβδομάδες πριν από
την περίοδο που θέλουμε το μαρκάλο (οχείες). Ο μαρκάλος 
(πρώτος γόνιμος οίστρος - οχεία) ξεκινά περίπου 4 εβδομάδες 
(23-30 ημέρες) μετά από την εισαγωγή των αρσενικών.

Παράδειγμα 1: αρνιά ή κατσίκια για σφαγή ηλικίας 10-12 εβδομάδων 
για τα Χριστούγεννα

 

 

Παράδειγμα 2: αρνιά για το καλοκαίρι (Ιούνιο – Αύγουστο) 

Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα χωρισμού των ζώων σε ομάδες, 
τότε μπορεί να γίνει μία ομάδα. Σε αυτή την περίπτωση, τα αρνιά που 
θα είναι διαθέσιμα τον Αύγουστο για σφαγή θα είναι μεγαλύτερα.
         ΠΡΟΣΟΧΗ!
•Για έχουμε συγχρονισμό των οίστρων και των τοκετών 
είναι σημαντικό: 
α) τα αρσενικά να μείνουν μακριά από τα θηλυκά για τον προτεινόμενο 
σε κάθε περίπτωση χρόνο και 
β) να ταϊστούν καλά αυτό το διάστημα.
•Αν θέλουμε διαφορετική περίοδο τοκετών, απομακρύνουμε 
τα αρσενικά νωρίτερα ή αργότερα και τα εισάγουμε στο κοπάδι 
σύμφωνα με τους προτεινόμενους χρόνους.

 Προβατίνες Γίδες 

Απομάκρυνση αρσενικών 18 Μαρτίου 6 Μαρτίου 

Εισαγωγή αρσενικών 15 Απριλίου 10 Απριλίου 

Μαρκάλος (οχείες) μεταξύ 6-16 Μαΐου μεταξύ 6-16 Μαΐου 

Τοκετοί μεταξύ 1-10 Οκτωβρίου μεταξύ 1-10 Οκτωβρίου 

 

Χωρισμός ζώων σε 2 ομάδες Ιούνιος Ιούλιος – Αύγουστος 

Απομάκρυνση αρσενικών 16 Σεπτεμβρίου 16 Οκτωβρίου 

Εισαγωγή αρσενικών 10 Οκτωβρίου 10 Νοεμβρίου 

Μαρκάλος (οχείες) Νοέμβριο Δεκέμβριο  

Τοκετοί μεταξύ 1-30 Απριλίου μεταξύ 1-30 Μαΐου  
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