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Ø Η οικονοµική κατάσταση  των βουβαλοτροφικών 
εκµεταλλεύσεων είναι συνάρτηση της αναπαραγωγικής 
ικανότητας των βουβαλιών της 



Ø Η αναπαραγωγή είναι στενά συνδεδεµένη τόσο με 
τη γαλακτοπαραγωγή όσο και με τον αριθµό 
και τη γενετική αξία των ζώων που γεννιούνται 
στην εκτροφή  



Ø Η στειρότητα και το µεγαλύτερο από  18 µήνες 
µεσοδιάστηµα διαδοχικών τοκετών οδηγεί σε δυσµενείς 
οικονοµικές επιπτώσεις στην εκµετάλλευση  



n Η ορθή πρακτική της αναπαραγωγής στηρίζεται στην 
εµφάνιση οιστρικών κύκλων σε τακτά διαστήµατα 



ΕΝΗΒΩΣΗ (ΗΒΗ) 

Ø Ήβη όταν φθάσουν περίπου το 60% του ενήλικου βάρους του 
σώµατός τους (250-400 κιλά) 

Ø µπορεί να είναι εξαιρετικά µεταβλητή και να κυµαίνεται από 18 
έως 46 µήνες  



ΕΝΗΒΩΣΗ (ΗΒΗ)          2 

Ø Η καθυστέρηση εµφάνισης της ήβης οδηγεί στην καθυστέρηση 
της σύλληψης µε αποτέλεσµα τη µείωση της αναπαραγωγικής 
ικανότητας και την επιµήκυνση του διαστήµατος που το ζώο 
δεν θα παράγει 

Ø Μια σηµαντική αιτία της καθυστερηµένης εµφάνισης της ήβης 
µπορεί να είναι η κακή διατροφή καθώς και η διαχείριση υπό 
συνθήκες εκτροφής 



Ηλικία στον πρώτο τοκετό 

Ø Η ηλικία του ζώου στον πρώτο τοκετό είναι πολύ σηµαντικό για 
τη µεγάλη διάρκεια  παραγωγής 

Ø Η επιθυµητή ηλικία στον πρώτο τοκετό είναι τα 3 1/2 χρόνια 



Ηλικία στον πρώτο τοκετό   
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Ø Η παρατεταµένη ηλικία του πρώτου τοκετού θα έχει υψηλή 
παραγωγή στην πρώτη γαλακτική περίοδο, αλλά θα µειωθεί η 
χρονική διάρκεια της παραγωγής λόγω του µικρότερου αριθµού 
µαλακίων που θα γεννηθούν 

Ø Αν η ηλικία του πρώτου τοκετού είναι µικρότερη από το 
προβλεπόµενο, τότε: 

• τα µικρά που θα γεννηθούν θα είναι αδύναµα 
•   δυσκολία στον τοκετό και  
• η παραγωγή γάλακτος στην πρώτη γαλακτική περίοδο θα είναι 

µικρότερη 



Περίοδος οχειών 

Ø η περίοδος µεταξύ της ηµεροµηνίας τοκετού και της 
ηµεροµηνίας επιτυχούς σύλληψης 

Ø Αυτή θα πρέπει να είναι 60-90 ηµέρες ώστε το ζώο να 
ανακτήσει από την καταπόνηση του τοκετού, αλλά και το 
γεννητικό σύστηµα να επανέλθει στη φυσιολογική του 
λειτουργία 



Περίοδος οχειών     2 

Ø Αν η περίοδος της οχείας είναι πολύ παρατεταµένη το 
µεσοδιάστηµα τοκετών θα είναι επίσης παρατεταµένο, µε 
αποτέλεσµα ο αριθµός των µαλακίων που θα γεννηθούν σε όλη 
τη διάρκεια της ζωής της βουβάλας να είναι µικρότερος 



Ξηρά περίοδος  

Ø  Η περίοδος που η βουβάλα σταµατά να παράγει γάλα µέχρι 
τον τοκετό 

Ø  Για την ορθή ανάπτυξη του εµβρύου θα πρέπει να παραµείνει 
στη ξηρά περίοδο το ελάχιστο 2 – 2 ½ µήνες 
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Ø  µικρή διάρκεια ξηράς περιόδου :  

• η βουβάλα υποφέρει από την καταπόνηση  

• στην επόµενη γαλακτική περίοδο θα µειωθεί η παραγωγή γάλακτος  

• γέννηση αδύναµων µαλακίων 
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µεγάλη διάρκεια ξηράς περιόδου : 
 
Μείωση της γαλακτοπαραγωγής στην παρούσα γαλακτική περίοδο 
και όχι στην επόµενη 



Μεσοδιάστηµα µεταξύ 
τοκετών 

Ø  Μεσοδιάστηµα µεταξύ δυο επιτυχών συλλήψεων 

Ø   Για την εκτροφή είναι περισσότερο κερδοφόρο αν η βουβάλα 
γεννά ένα µαλάκι κάθε 15 µήνες 

Ø  Αν το µεσοδιάστηµα είναι µεγαλύτερο ο συνολικός αριθµός 
µαλακίων στη διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής της 
βουβάλας θα µειωθεί και φυσικά θα µειωθεί και ο αριθµός 
των γαλακτικών περιόδων 



Παράµετροι  Βουβάλα 
Ηλικία κατά την ενήβωση (µήνες)  

21 (15-36) 
 
 

Οιστρικός κύκλος 
    Διάρκεια (ηµ) 
    Οίστρος (ώρες) 

 
21 (18-22) 
21 (17-24) 

 
 

 

Ωοθυλακιορρηξία  
Χρόνος από την έναρξη (ώρες) 

 
 

32 (18-45) 

 
 

 

Αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά της 
βουβάλας 

Εγκυµοσύνη (ηµέρες)              315 (305-330) 



Παράµετροι Βουβάλα  

Ηλικία στον 1ο τοκετό (µήνες) 42 (36-56) 

Διάστηµα λοχείας (ηµέρες) 
     
Παλινδρόµηση µήτρας 
    1η ωοθυλακιορρηξία 

 
 

25–35 
30-90 

 
 

 

Διάστηµα µεταξύ τοκετών (µήνες) 18 (15-21) 

Αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά της 
βουβάλας 



Παράµετροι αναπαραγωγικής ικανότητας 

Χαρακτηριστικό Ορισµός 

1ος τοκετός Ηλικία (µήνες) 

Ηµέρες λοχείας Ηµέρες από  τοκετό - σύλληψη 

Διάστηµα µεταξύ τοκετών 
(ηµέρες) 

Ηµέρες µεταξύ επιτυχών τοκετών 
   

Ποσοστό σύλληψης με 
την πρώτη οχεία (%) 

No. Εγκύων από την πρώτη οχεία X 
100 

No. Αριθµό ζώων που 
γονιµοποίηθηκαν από την 1η οχεία 



Χαρακτηριστικά Ορισµός 
Αριθµός οχειών ανά σύλληψη No. οχειών /έγκυων ζώων 

Ποσοστό εγκυµοσύνης (%) No. εγκύων    X 100 / 
συνολικός αριθµός ζώων εκτροφής 

 
Ποσοστό τοκετών (%) No. µαλακίων που γεννήθηκαν       X 100/ 

συνολικός αριθµός ζώων εκτροφής 

Αριθµός µαλακίων Συνολικός αριθµός µαλακίων που 
απογαλακτίσθηκαν  X 100 / 

συνολικός αριθµός ζώων εκτροφής 

Παράµετροι 
αναπαραγωγικής 
ικανότητας 



Περίοδος µετά τον τοκετό  
(Επιλόχειος περίοδος) 

Ø Η παλινδρόµηση της µήτρας ολοκληρώνεται σε 25-35 ηµέρες 
µετά τον τοκετό 

Ø Η άνοιστρη περίοδος που παρατηρείται µετά τον τοκετό κάτω 
υπό φυσιολογικές συνθήκες διαχείρισης είναι 30-90 ηµέρες  

Ø η διατροφή, ο δείκτης θρεπτικής κατάστασης, ο θηλασµός και 
το περιβάλλον είναι παράγοντες που µπορεί να επηρεάσουν την 
άνοιστρη περίοδο 



Περίοδος µετά τον τοκετό 

Ø Προς αποφυγή της επιµήκυνσης της άνοιστρης περιόδου προτείνεται  

•  Ορθή και επαρκής διατροφή πριν και µετά τον τοκετό 

•  εποχή του τοκετού 

•  περιορισµός του θηλασµού από τα µαλάκια 

•  κολύµπι ή χρήση εκτοξευτήρων νερού  

•  η παρουσία αρσενικού βούβαλου µειώνει τις αρρυθµίες του οιστρικού κύκλου 
και προάγει την ωοθυλακιορρηξία µετά τον τοκετό 



Παράγοντες που επηρεάζουν το διάστηµα εµφάνισης 
του 1ου οίστρου µετά τον τοκετό 

επανεµφάνιση  
του οίστρου 

µετά τον 
τοκετό 

θηλασµός 

διατροφή 

φυσική 
κατάσταση 

Παραγωγή 
γάλακτος 

εποχικότητα 

ηλικία 

σωµατικό 
βάρος 

γενότυπος 



Μέθοδοι γονιµοποίησης 

Φυσική οχεία 

•  Ελεύθερη οχεία σε τυχαίες συζεύξεις 

•  Ελεγχόµενες συζεύξεις 



Μέθοδοι γονιµοποίησης 

Τεχνητή σπερµατέγχυση 




