BEΛTIΩΣH ΠAPAΓΩΓIKΩN KAI ANAΠAPAΓΩΓIKΩN
XAPAKTHPIΣTIKΩN KAI ANTIMETΩΠIΣH
AΣΘENEIΩN TΩN AΓPOTIKΩN ZΩΩN
ANAΣKOΠHΣH EPEYNHTIKHΣ ∆PAΣTHPIOTHTAΣ 1975 - 2010
KΛA∆OΣ ZΩOTEXNIAΣ - INΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN

Γεωργία Xατζηπαύλου

ΙΝΣTITOYTO ΓEΩPΓIKΩN EPEYNΩN
YΠOYPΓEIO ΓEΩPΓIAΣ ΦYΣIKΩN ΠOPΩN
KAI ΠEPIBAΛΛONTOΣ

ISSN 1986-1370

Υπεύθυνος έκδοσης
∆ρ Μ.Κ. Κυριάκου

Επιµέλεια έκδοσης
Ξένια Ευριπίδου

Για τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα έκδοση, την αποκλειστική ευθύνη φέρουν οι συγγραφείς. Τυχόν χρησιµοποίηση εµπορικών ονοµάτων
δεν σηµαίνει ότι το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών υποστηρίζει συγκεκριµένα προϊόντα ούτε αποτελεί διάκριση κατά οποιωνδήποτε προϊόντων.

BEΛTIΩΣH ΠAPAΓΩΓIKΩN KAI ANAΠAPAΓΩΓIKΩN
XAPAKTHPIΣTIKΩN KAI ANTIMETΩΠIΣH
AΣΘENEIΩN TΩN AΓPOTIKΩN ZΩΩN

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στον Kλάδο Ζωϊκής Παραγωγής του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών
(ΙΓΕ) διεξάγεται συστηµατικά από το 1975 έρευνα για την περιγραφή των
παραγωγικών, αναπαραγωγικών και άλλων χαρακτηριστικών προβάτων,
αιγών και φυλών αγελάδων. Στα αιγοπρόβατα εφαρµόστηκαν µέθοδοι
φαινοτυπικής και γενετικής βελτίωσης χαρακτηριστικών των εµπορικών
φυλών, που εκτρέφονται στην Κύπρο. Εξετάστηκαν ακόµα χαρακτηριστικά
όπως η παραγωγή και αναπαραγωγή διασταυρωµένων και καθαρόαιµων
προβάτων από διάφορες φυλές. Επιπλέον, µελετήθηκαν µέθοδοι ανίχνευσης
και πρόληψης ασθενειών, µε πιο πρόσφατη την ανίχνευση και επιλογή
προβάτων ανθεκτικών στην τροµώδη νόσο (scrapie). Ακόµη, µελετήθηκαν οι
τυχόν επιδράσεις διαφόρων συστηµάτων διαχείρισης, διατροφής και
αναπαραγωγής των ζώων στα παραγωγικά και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά των αιγοπροβάτων. Εξετάστηκαν επιµέρους θέµατα τα οποία συµβάδιζαν χρονικά τόσο µε προτεραιότητες του ΙΓΕ για τη βελτίωση της
αιγοπροβατοτροφίας στην Κύπρο όσο και µε γενικότερες τάσεις της διεθνούς
έρευνας στον τοµέα της γενετικής και αναπαραγωγής των ζώων. Την τελευταία δεκαετία πολλά από τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της διεξαχθείσας έρευνας εφαρµόζονται µε επιτυχία στην αξιολόγηση, επιλογή και γενετική
βελτίωση των ζώων. Στην παρούσα ανασκόπηση γίνεται εκτενής αναφορά σε
αποτελέσµατα ερευνητικών εργασιών που σχετίζονται µε τη γενετική βελτίωση των αγροτικών ζώων. Παρέχονται επίσης στοιχεία για τη βελτίωση που
έχει επιτευχθεί σε ορισµένους παραγωγικούς και αναπαραγωγικούς
χαρακτήρες αιγοπροβάτων από το 1975 ως σήµερα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στον Kλάδο Ζωϊκής Παραγωγής του ΙΓΕ άρχισε από τη δεκαετία του ’70
έρευνα για την περιγραφή των παραγωγικών, αναπαραγωγικών και άλλων
χαρακτηριστικών των προβάτων Χίου, των ντόπιων Κυπριακών παχύουρων
προβάτων, των αιγών ∆αµασκού και σε µικρότερο βαθµό άλλων φυλών προβάτων και διασταυρώσεων τους (Awassi, East Friesian), αλλά και φυλών αγελάδων. Στα αιγοπρόβατα, εκτός από την περιγραφή σηµαντικών χαρακτήρων,
εφαρµόστηκαν µέθοδοι ποσοτικής γενετικής και στατιστικής για φαινοτυπική
και γενετική βελτίωση χαρακτηριστικών των εµπορικών φυλών που εκτρέφονται στην Κύπρο, όπως το πρόβατο Χίου και η αίγα ∆αµασκού. Μελετήθηκε
η φυλή προβάτων Awassi αλλά και οι διασταυρώσεις της µε τη φυλή Χίου,
όπου εξετάστηκαν χαρακτηριστικά όπως η παραγωγή και αναπαραγωγή των
διασταυρωµένων και καθαρόαιµων ζώων, µε ζώα που διατηρούνταν στους
σταθµούς Αθαλάσσας, Αχέλειας και Ορειτών. Επιπλέον, µελετήθηκαν µέθοδοι ανίχνευσης και πρόληψης ασθενειών, όπως η µαστίτιδα στα πρόβατα. Πιο
πρόσφατα, έγινε επιτυχώς προσπάθεια για ανίχνευση και επιλογή προβάτων
ανθεκτικών στην τροµώδη νόσο (scrapie), µε αποτέλεσµα τη διατήρηση στην
πειραµατική µονάδα του ΙΓΕ πυρήνα ανθεκτικών ζώων και τη συνεχή διάθεση τους στους κτηνοτρόφους. Ακόµη, µελετήθηκαν οι τυχόν επιδράσεις διαφόρων συστηµάτων διαχείρισης, διατροφής και αναπαραγωγής των ζώων στα
παραγωγικά και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά των αιγοπροβάτων. Εξετάστηκαν επιµέρους θέµατα τα οποία συµβάδιζαν χρονικά τόσο µε τις προτεραιότητες του ΙΓΕ και του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για τη βελτίωση της αιγοπροβατοτροφίας στην Κύπρο όσο και µε
γενικότερες τάσεις της διεθνούς έρευνας στον τοµέα της γενετικής και αναπαραγωγής των ζώων. Πολλές από τις ερευνητικές δραστηριότητες αφορούσαν
συνεργασίες και συµµετοχές σε διεθνή ερευνητικά προγράµµατα. Είναι αξιοσηµείωτο ότι την τελευταία δεκαετία πολλά από τα αποτελέσµατα και συµπεράσµατα της διεξαχθείσας έρευνας εφαρµόζονται µε επιτυχία, κυρίως στην
αξιολόγηση, επιλογή και γενετική βελτίωση των ζώων. Μεγάλο µέρος των
ερευνητικών αποτελεσµάτων έχει δηµοσιευτεί τόσο σε έγκριτα διεθνή επιστηµονικά περιοδικά όσο και σε περιοδικές εκδόσεις του ΙΓΕ. Στην παρούσα
ανασκόπηση, εκτενέστερη αναφορά γίνεται σε αποτελέσµατα ερευνητικών
εργασιών που σχετίζονται µε τη γενετική βελτίωση των αγροτικών ζώων.
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ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κληρονοµικότητα γονιδίου για απουσία κεράτων και επίδρασή του στα
αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά αιγών ∆αµασκού
Το 1975 µελετήθηκε η κληρονοµικότητα της απουσίας κεράτων και ο
συσχετισµός της µε τον ερµαφροδιτισµό στην αίγα ∆αµασκού στην Κύπρο
(Hancock and Louca, 1975). Βρέθηκε παρόµοια έκφραση του γενετικού παράγοντα για την απουσία κεράτων µε αυτή σε Αλπικές φυλές αιγών. Έτσι οι ερευνητές συµπέραναν πως το γονίδιο P για την απουσία κεράτων υπήρχε και στη
φυλή ∆αµασκού. Στοιχεία από 1709 συζεύξεις και 1247 τοκετούς χρησιµοποιήθηκαν για να µελετηθεί η επίδραση του γονιδίου για την απουσία κεράτων
στο ρυθµό σύλληψης και το µέγεθος της τοκετο-οµάδας στις αίγες ∆αµασκού
στην Κύπρο (Constantinou, et al., 1981). Εκτός από ένα, όλοι οι κριοί χωρίς
κέρατα αποδείχτηκαν ετεροζύγωτοι Pp ως προς το γενετικό παράγοντα P.
Παρατηρήθηκε σταθερό πλεόνασµα αρσενικών απογόνων, σε ποσοστό 53%.
Ερµαφρόδιτα βρέθηκαν σε ποσοστό 6% µόνο όταν και οι δύο γονείς δεν είχαν
κέρατα (ετεροζύγωτοι, δηλ. Pp x Pp). Με βάση αυτό, υπολογίστηκε πλεόνασµα
0.48 των γονιδίων P για το χαρακτήρα στα θηλυκά PP. Σε αλπικές φυλές, το
πλεόνασµα αυτό υπολογίστηκε ότι κυµαίνεται από 0.44 ως 0.57. Το ποσοστό
των επιπλέον αρσενικών απογόνων αντιστοιχούσε µε πλεόνασµα 0.16 του P
γονιδίου για το χαρακτήρα στα θηλυκά PP (0.43 ως 0.56 σε αλπικές φυλές).
Θεωρητικά αυτό το πλεόνασµα δεν έπρεπε να είχε βρεθεί σε διασταυρώσεις
στις οποίες δεν παρήχθησαν γενότυποι PP. Ο ρυθµός σύλληψης των θηλυκών
χωρίς κέρατα (Pp) ήταν 74.7%, το οποίο δεν διέφερε σηµαντικά από αυτόν των
pp (76.4%). Ο αριθµός της τοκετο-οµάδας για όλα τα ερίφια και για αυτά που
γεννήθηκαν ζωντανά ήταν 1.88 και 1.82, αντίστοιχα, για αίγες Pp, ενώ ήταν
1.75 και 1.71 για τις αίγες pp. Εποµένως οι συντελεστές επιπλέον πολυδυµίας
υπολογίστηκαν ως 1.074 και 1.066 για τα θηλυκά Pp σε σχέση µε τα θηλυκά
pp, ενώ στις αλπικές φυλές ο συντελεστής αυτός υπολογίστηκε ως 1.06. Επίσης εντοπίστηκε ένα µικρό αλλά σηµαντικό µειονέκτηµα στη γονιµότητα για
τα αρσενικά Pp σε σύγκριση µε τα pp (κερασφόρα) µε το δείκτη σύλληψης στο
0.91 σε σχέση µε το 1.007 των αλπικών φυλών. Τέτοιο µειονέκτηµα παρατηρήθηκε και στο στάδιο σύλληψης.
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Συστήµατα θηλασµού και παραγωγικά χαρακτηριστικά αιγών ∆αµασκού
Η επίδραση του πρόωρου απογαλακτισµού στην απόδοση γαλακτοπαραγωγής αιγών ∆αµασκού και το ρυθµό ανάπτυξης των εριφίων µελετήθηκε από
τους Louca, et al. (1975). Έγινε σύγκριση τριών σχεδιασµών µε τη χρήση 103
αιγών και των εριφίων τους. Ο σχεδιασµός 1 (S2) περιλάµβανε δύο µέρες
φυσικού θηλασµού των εριφίων και µετά τεχνητό θηλασµό σε υποκατάστατο
γάλακτος, ο σχεδιασµός 2 (S35) 35 µέρες φυσικού θηλασµού και ο σχεδιασµός 3 (S70) 70 µέρες φυσικού θηλασµού. Οι διαφορές ανάµεσα στους 3 σχεδιασµούς δεν ήταν σηµαντικές όσο αφορά την παραγωγή γάλακτος στις 150
ηµέρες και την ολική γαλακτοπαραγωγή. Αντίθετα, σηµαντικές ήταν οι διαφορές ως προς το εµπορεύσιµο γάλα. Οι αίγες του S2 παρήγαν περισσότερο
εµπορεύσιµο γάλα σε σχέση µε τις αίγες των άλλων δύο σχεδιασµών και οι
αίγες του S35 περισσότερο γάλα από αυτές του S70. Οι διαφορές στο ρυθµό
ανάπτυξης των εριφίων που µεγάλωσαν µε τεχνητό θηλασµό για 70 µέρες και
αυτών που θήλαζαν στις µητέρες τους για 70 µέρες δεν ήταν σηµαντικές. Με
το πείραµα αυτό οι ερευνητές συµπέραναν ότι ο πρόωρος απογαλακτισµός
δεν επηρέαζε την απόδοση της γαλακτοπαραγωγής ενώ µπορούσε να αυξήσει
σηµαντικά το εµπορεύσιµο γάλα.
Αλληλεπίδραση γενοτύπου και περιβάλλοντος
Μελέτη της αλληλεπίδρασης γενοτύπου και περιβάλλοντος στην ανάπτυξη µετά τον απογαλακτισµό των εριφίων ∆αµασκού διεξήχθη το 1977 (Louca
and Hancock, 1977). Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από 111 ζεύγη διδύµων εριφίων ∆αµασκού τα οποία χωρίστηκαν σε 7 οµάδες, οι οποίες µε τη σειρά τους
χωρίστηκαν σε 3 υποκατηγορίες µε βάση 3 διαφορετικά προγράµµατα διατροφής που λάµβαναν ad libitum τα ζώα. Σηµαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στο ρυθµό ανάπτυξης εριφίων που λάµβαναν διαφορετική διατροφή. Επίσης τα αρσενικά ζώα µεγάλωναν γρηγορότερα και πήραν 4.9 kg περισσότερο
βάρος από τα θηλυκά. Η αλληλεπίδραση ζεύγους και οµάδας διατροφής ήταν
σηµαντική µόνο για τα δίδυµα που διαχωρίστηκαν σε διαφορετικές οµάδες και
είχαν διαφορετικό φύλο σε κάθε οµάδα. Η αλληλεπίδραση δεν είχε σηµαντική συνεισφορά στη διακύµανση χαρακτήρων ανάπτυξης. Μόνο ο γενότυπος
είχε κάποια επίδραση στο τελικό βάρος. Η µη συνεισφορά της αλληλεπίδρασης υπέδειξε ότι οι περιβαλλοντικές διαφορές δεν έπρεπε να θεωρηθούν ως
εµπόδιο στην επιλογή των εριφίων ∆αµασκού.
Για την εκτίµηση των πραγµατικών γενετικών διαφορών µεταξύ ζώων πρέ6

πει να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιδράσεις που αποκρύπτουν την
γενοτυπική έκφραση επιλεγµένων χαρακτηριστικών. Για το σκοπό αυτό µελετήθηκε η γαλακτοπαραγωγή της προβατίνας και ο ρυθµός ανάπτυξης των
αρνιών και η µεταξύ τους σχέση (Mavrogenis and Economides, 1980). Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από 280 προβατίνες και 385 αρνιά Χίου και βρέθηκε ότι η χρονιά και ο µήνας τοκετού επηρέαζαν σηµαντικά τη γαλακτοπαραγωγή των µητέρων αλλά και το ρυθµό ανάπτυξης των αρνιών. Τα αρσενικά
αρνιά κατανάλωναν περισσότερο γάλα (P<0.01) και µεγάλωναν µε γρηγορότερο ρυθµό (P<0.01) από τα θηλυκά. Αρνιά τα οποία γεννιόνταν µονόδυµα
µεγάλωναν πιο γρήγορα πριν από τον απογαλακτισµό από αυτά που γεννιόνταν δίδυµα ενώ καµία διαφορά δεν βρέθηκε στο ρυθµό ανάπτυξης µετά τον
απογαλακτισµό. Το γάλα που καταναλώθηκε από τα αρνιά και το συνολικό
γάλα ήταν µεγαλύτερο για µητέρες που είχαν γεννήσει δίδυµα, αλλά το εµπορεύσιµο γάλα δεν διέφερε σύµφωνα µε τον τύπο τοκετού. Εποµένως οι ερευνητές εισηγήθηκαν ότι η γαλακτοπαραγωγή και ο ρυθµός ανάπτυξης µετά τον
απογαλακτισµό είναι πιο αξιόπιστα κριτήρια επιλογής των ζώων. Τέλος, υπολογίστηκε ότι η κατανάλωση γάλακτος και ο ρυθµός ανάπτυξης των αρνιών
πριν από τον απογαλακτισµό έχουν θετική συσχέτιση (r=0.38), ενώ µετά τον
απογαλακτισµό οι δύο χαρακτήρες δεν συσχετίζονται.
Το 1981 µελετήθηκαν τα χαρακτηριστικά του µαστού σε προβατίνες Χίου
και τυχόν συσχετισµός τους µε τη γαλακτοπαραγωγή και τη µέθοδο αρµέγµατος (Papachristoforou and Mavrogenis, 1981). Λήφθηκαν µετρήσεις για διάφορα χαρακτηριστικά του µαστού όπως το µήκος και η διάµετρος του καθώς
και η απόσταση µεταξύ των θηλών, η διάµετρος των θηλών κ.ά., 3 και 92 ηµέρες µετά τη γέννα. Ο τρόπος αρµέγµατος (µε το χέρι ή µηχανικά) είχε επίδραση µόνο στη διάµετρο των θηλών. Το µήκος και η διάµετρος του µαστού αλλά
και η απόσταση ανάµεσα στις θηλές αυξήθηκαν σηµαντικά στη δεύτερη γαλακτοπαραγωγική περίοδο σε σχέση µε την πρώτη. Ο τρόπος αρµέγµατος δεν
επηρέασε την παραγωγή γάλακτος. Οι φαινοτυπικοί συντελεστές συσχέτισης
µεταξύ γαλακτοπαραγωγής στις 90 µέρες και µήκους µαστού, διαµέτρου
µαστού και απόστασης µεταξύ θηλών στις 3 ή 92 ηµέρες µετά τη γέννα εκτείνονταν από 0.5 µέχρι 0.79. Ο µεγαλύτερος συντελεστής συσχέτισης βρέθηκε
ανάµεσα στη γαλακτοπαραγωγή των 90 ηµερών και τη διάµετρο του µαστού
στα µέσα της γαλακτοπαραγωγής (r=0.79), οπότε αυτό το χαρακτηριστικό του
µαστού φάνηκε να είναι το καλύτερο στην επιλογή των ζώων.
Σε ένα άλλο πείραµα εξετάστηκε η επίδραση της συχνότητας αρµέγµατος
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στη γαλακτοπαραγωγή προβατίνων Χίου και αιγών ∆αµασκού
(Papachristoforou et al., 1982). Η οµάδα ελέγχου αρµεγόταν δύο φορές τη
µέρα. Η παράλειψη µιας φοράς αρµέγµατος ηµερησίως στην πρώτη φάση του
πειράµατος (56-146 µέρες µετά τον απογαλακτισµό) οδήγησε σε σηµαντική
µείωση (21%) της γαλακτοπαραγωγής των προβατίνων Χίου. Η µείωση ήταν
πιο µεγάλη σε προβατίνες χαµηλής γαλακτοπαραγωγής. Στη δεύτερη φάση
του πειράµατος (από τη µέρα 147 µετά τον τοκετό ως το τέλος της γαλακτοπαραγωγής), οι µισές από τις προβατίνες που αρµέγονταν δύο φορές την ηµέρα, αρµέγονταν µόνο µία ενώ στις άλλες µισές το άρµεγµα συνέχισε να γίνεται δύο φορές ηµερησίως. Η συνολική µείωση γαλακτοπαραγωγής των προβατίνων που αρµέγονταν µόνο µια φορά τη βδοµάδα και στις δύο φάσεις του
πειράµατος ήταν 28%, ενώ αυτών που αρµέγονταν µόνο µια φορά µόνο στη
δεύτερη φάση ήταν 13.3% σε σχέση µε αυτές που αρµέγονταν δύο φορές σε
όλη τη διάρκεια του πειράµατος. Η διάρκεια της γαλακτοπαραγωγής δεν επηρεάστηκε σηµαντικά από τη συχνότητα αρµέγµατος, παρά µόνο για τις προβατίνες χαµηλής γαλακτοπαραγωγής. Η γαλακτοπαραγωγή των αιγών ∆αµασκού δεν επηρεάστηκε σηµαντικά µε την παράλειψη ενός αρµέγµατος ηµερησίως, µε τις αίγες που αρµέγονταν µόνο µια φορά να παράγουν 7% λιγότερο
γάλα από αυτές που αρµέγονταν δύο φορές ηµερησίως. Η συχνότητα αρµέγµατος δεν είχε συνέπειες στο ποσοστό λίπους στο γάλα.
Γενετική ανάλυση απόδοσης ταύρων Hereford
Ενώ επί το πλείστον η ερευνητική δραστηριότητα στον τοµέα της γενετικής αφορούσε τα αιγοπρόβατα, το 1978 έγινε γενετική ανάλυση απόδοσης
ταύρων Hereford (Εικόνα 1) µετά τον απογαλακτισµό (Mavrogenis et al.,
1978). Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από παραγωγικά χαρακτηριστικά 695
ταύρων από 62 πατέρες. Τα στοιχεία αποτελούνταν από δύο οµάδες: στη µία
οµάδα υπήρχαν δύο γενιές επιλογής για βάρος απογαλακτισµού και ρυθµό
ανάπτυξης µετά τον απογαλακτισµό ενώ η δεύτερη οµάδα περιλάµβανε µόνο
µη επιλεγµένα ζώα. Συνοπτικά, οι συντελεστές κληρονοµικότητας που υπολογίστηκαν ήταν οι εξής:βάρους πρώτου έτους 0.49±0.28, αποδοτικότητας
διατροφής (διατροφή/ ανάπτυξη) 0.26±0.25, λίπους 0.21±0.23, µέσης ηµερήσιας ανάπτυξης 0.23±0.20 και µέσης ηµερήσιας κατανάλωσης τροφής
0.44±0.0.25. Υψηλοί και θετικοί γενετικοί συντελεστές συσχέτισης βρέθηκαν
ανάµεσα στη µέση ηµερήσια ανάπτυξη και τη µέση ηµερήσια κατανάλωση
τροφής (0.84), το βάρος πρώτου έτους και τη µέση ηµερήσια κατανάλωση
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Εικόνα 1. Ταύροι της φυλής Hereford.

τροφής (0.55), το βάρος πρώτου έτους και τη µέση ηµερήσια ανάπτυξη (0.71),
και τη µέση ηµερήσια κατανάλωση τροφής και την αποδοτικότητα της διατροφής (0.72). Η αποδοτικότητα της διατροφής είχε µικρό συσχετισµό µε τη
µέση ηµερήσια ανάπτυξη (0.23), ενώ το βάρος πρώτου έτους ήταν γενετικά
ανεξάρτητο από την αποδοτικότητα της διατροφής (-0.02). Τα αποτελέσµατα
ανάλυσης των στοιχείων µε άλλη µέθοδο (ανάλυση παλινδρόµησης) διαφοροποιούνταν κάπως, µε το γενετικό ανταγωνισµό να είναι µειωµένος. Για βελτίωση της αποδοτικότητας, φάνηκε να είναι απαραίτητη η άµεση επιλογή της
ανάπτυξης του ζώου και έγινε εισήγηση να γίνεται µε βάση το λόγο της κατανάλωσης τροφής προς το βάρος του πρώτου έτους.
Παράγοντες που επηρεάζουν παραγωγικά χαρακτηριστικά αρνιών και
εριφίων
Παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση καθαρόαιµων (ντόπιο παχύουρο, Χίου, Awassi) και διασταυρωµένων αρνιών µετά τον απογαλακτισµό
περιγράφηκαν το 1979 (Mavrogenis and Louca, 1979). Τα αρσενικά αρνιά
ήταν βαρύτερα και µεγάλωναν γρηγορότερα από τα θηλυκά. Τα µονόδυµα
αρνιά ήταν βαρύτερα από τα πολύδυµα σε όλες τις ηλικίες, το οποίο µάλλον
αντικατόπτριζε διαφορές στο αρχικό βάρος µιας και δεν εντοπίστηκαν διαφο9

Εικόνα 2. Αίγα της φυλής ∆αµασκού.

ρές στο ρυθµό ανάπτυξης. Τα διασταυρωµένα ζώα ήταν βαρύτερα στις 20
εβδοµάδες και είχαν µεγαλύτερο ρυθµό ανάπτυξης από τα καθαρόαιµα ζώα. Ο
αριθµός γαλακτικής περιόδου των ζώων επηρέασε σηµαντικά το βάρος απογαλακτισµού των αρνιών, µε τα βαρύτερα αρνιά να έχουν γεννηθεί από µητέρες 3 µέχρι 5 ετών (τρίτη και τέταρτη γαλακτοπαραγωγή).
Σε µελέτη που έγινε στο ΙΓΕ το 1983, χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από
1542 καθαρόαιµα ερίφια ∆αµασκού και υπολογίστηκε ότι ο χρόνος και µήνας
γέννησης, ο τύπος γέννας, το φύλο, και η γαλακτική περίοδος της µητέρας
επηρέαζαν σηµαντικά το βάρος απογαλακτισµού, το ρυθµό ανάπτυξης πριν
τον απογαλακτισµό και το βάρος στις 140 µέρες (P<0.01) (Mavrogenis, 1983).
Ο τύπος γέννας και ο αριθµός γαλακτοπαραγωγής δεν είχαν σηµαντική επίδραση στο ρυθµό ανάπτυξης µετά τον απογαλακτισµό. Επίσης υπολογίστηκαν προσαρµοστικοί παράγοντες για την επίδραση του µήνα γέννησης, τύπου
γέννας, φύλου και αριθµού γαλακτικής περιόδου. Στην έρευνα τονίστηκε ότι
οι παράγοντες αυτοί θα µπορούσαν, µε σύνεση, να χρησιµοποιηθούν σε πρόγραµµα αναπαραγωγής για τη βελτίωση των αιγών ∆αµασκού (Εικόνα 2).
Σε έρευνα που έγινε το 1988, χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από 3741 καθαρόαιµα αρνιά Χίου και υπολογίστηκε ότι ο χρόνος και µήνας γέννησης, ο
τύπος της γέννας, το φύλο, και η γαλακτική περίοδος της µητέρας επηρέαζαν
σηµαντικά τα ζωντανά βάρη των αρνιών (Mavrogenis, 1988). Το κοπάδι (Αθα10

Εικόνα 3. Προβατίνα της φυλής Χίου.

λάσσα ή Ορείτες) ήταν σηµαντικό µόνο για το βάρος απογαλακτισµού, ενώ η
χρονιά και ο µήνας γέννησης επηρέασαν σηµαντικά όλα τα βάρη (P<0.01). Ο
αριθµός γαλακτικής περιόδου δεν είχε σηµαντική επίδραση στο ρυθµό ανάπτυξης µετά τον απογαλακτισµό. Παρόλο που η αλληλεπίδραση µεταξύ χρονιάς και µήνα ήταν σηµαντική σε όλες τις περιπτώσεις, δεν παρατηρήθηκε
διαφοροποίηση της σειράς κατάταξης των ζώων. Επίσης, υπολογίστηκαν προσαρµοστικοί παράγοντες για την επίδραση του µήνα γέννησης, τύπου γέννας,
φύλου και αριθµού γαλακτικής περιόδου. Οι παράγοντες αυτοί θα µπορούσαν
να χρησιµοποιηθούν µε σύνεση σε πρόγραµµα αξιολόγησης και αναπαραγωγής για τη βελτίωση των προβάτων Χίου (Εικόνα 3).
Το 1993, µελετήθηκε η απόδοση καθαρόαιµων προβάτων Χίου και διασταυρώσεων της φυλής Χίου (Ch) µε East Friesian (EF) (F1, F2, 5/8EF x
3/8Ch) από τη γέννα µέχρι το τέλος της γαλακτοπαραγωγής (Economides et
al., 1993). Η γαλακτοπαραγωγή και ο αριθµός των ζωντανών αρνιών ανά προβατίνα 3.5 µήνες µετά τη γέννα υπολογίστηκε ως 238 και 1.79 kg, αντίστοιχα, για τα διασταυρωµένα ζώα και 208 και 1.83 kg για τα καθαρόαιµα πρόβατα Χίου. Ποσοστό 20% των προβατίνων Χίου και 18% των διασταυρωµένων
προβατίνων ψόφησαν ή αποµακρύνθηκαν από το κοπάδι κυρίως λόγω µαστίτιδας. Η θνησιµότητα των προβατίνων ανήλθε σε 5% για τις Χίου και 9% για
τις East Friesian x Χίου. Τα αρνιά διασταύρωσης είχαν ψηλότερο ρυθµό ανά11

πτυξης από τα καθαρόαιµα Χίου αλλά απαιτούσαν περισσότερη τροφή. Τα
αρσενικά διασταύρωσης ήταν κατά 2 kg βαρύτερα στη σφαγή από τα Χίου. Η
ολική απώλεια αρνιών µέχρι την ηλικία των 3.5 µηνών ήταν 15% για τα διασταυρωµένα και 17% για τα Χίου.
Γενετικές και φαινοτυπικές παράµετροι που επηρεάζουν παραγωγικά
χαρακτηριστικά των προβάτων Χίου πριν και µετά τον απογαλακτισµό
To 1980 υπολογίστηκαν οι γενετικές και φαινοτυπικές παράµετροι για το
βάρος τοκετού, το βάρος και ηλικία απογαλακτισµού, το ρυθµό ανάπτυξης
πριν και µετά τον απογαλακτισµό, και το βάρος στις 5, 10, 15, 20 εβδοµάδες
µετά τον τοκετό για πρόβατα της φυλής Χίου (Mavrogenis et al., 1980). Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από 792 αρνιά Χίου. Οι συντελεστές κληρονοµικότητας ήταν οι εξής:βάρος τοκετού 0.13±0.07, βάρος απογαλακτισµού
0.36±0.12, βάρος 5 βδοµάδων 0.34±0.12, 10 βδοµάδων 0.63±0.16, 15 βδοµάδων 0.73±0.17, 20 βδοµάδων 0.66±0.16, µέσος ρυθµός ανάπτυξης από τοκετό
µέχρι απογαλακτισµό 0.35±0.12, από απογαλακτισµό µέχρι τις 20 βδοµάδες
0.56±0.15. Οι γενετικοί συντελεστές συσχετισµού µεταξύ του βάρους σε διάφορες ηλικίες ή/ και του ρυθµού ανάπτυξης ήταν θετικοί (περίπου 0.20). Ως
πιο επιθυµητό κριτήριο επιλογής ορίστηκε το βάρος στις 10 ή 15 εβδοµάδες.
Το 1985 εξετάστηκε ο συσχετισµός µεταξύ ολικής παραγωγής γάλακτος
και µετρήσεων ανά εβδοµαδιαία ή µηνιαία διαστήµατα στα πρόβατα Χίου
(Mavrogenis, 1985). Παρόλο που ο πιο ακριβής υπολογισµός συνολικού
γάλακτος προέκυπτε από εβδοµαδιαίες µετρήσεις, τονίστηκε στη µελέτη ότι
οι µηνιαίες µετρήσεις ήταν πιο πρακτικές και συµφέρουσες. Όλοι οι συντελεστές συσχέτισης, ανάµεσα σε µερικές γαλακτοπαραγωγές (60, 90, 150 ηµέρες)
και µεταξύ µερικής και ολικής παραγωγής, ήταν υψηλοί και θετικοί. Ο υπολογισµός της παραγωγής γάλακτος στις 60 ηµέρες ήταν πιο ακριβής όταν χρησιµοποιήθηκαν εξισώσεις που λάµβαναν υπόψη την πρώτη και τρίτη µέτρηση
γαλακτοπαραγωγής, παρά τη δεύτερη και τέταρτη. Για σκοπούς αξιολόγησης
και επιλογής ζώων που θα κρατηθούν στο κοπάδι, τονίστηκε ότι είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί οποιοσδήποτε υπολογισµός µερικής γαλακτοπαραγωγής (60, 90, 150 µέρες).
Σε ένα άλλο πείραµα, µελετήθηκαν οι περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες που επηρεάζουν χαρακτήρες ανάπτυξης των αρνιών µε χρήση στοιχείων από 2852 καθαρόαιµα Χίου, ντόπια κυπριακά παχύουρα, Awassi και διασταυρωµένα αρνιά, κυρίως για να εξεταστεί η επίδραση της διασταύρωσης
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στην απόδοση των αρνιών (Mavrogenis, 1981). Επιπλέον διερευνήθηκαν οι
ετερωτικές επιδράσεις στους χαρακτήρες. Τα αρσενικά αρνιά ήταν πιο βαριά
στον τοκετό και τον απογαλακτισµό και είχαν γρηγορότερο ρυθµό ανάπτυξης
µετά τον απογαλακτισµό (Ρ<0.01). Αρνιά που µεγάλωσαν ως µονόδυµα ήταν
τα βαρύτερα στον τοκετό και τον απογαλακτισµό (Ρ<0.01), αλλά είχαν παρόµοιο ρυθµό ανάπτυξης µετά τον απογαλακτισµό µε αυτά που γεννήθηκαν και
µεγάλωσαν ως δίδυµα. Σηµαντικές διαφορές εντοπίστηκαν ανάµεσα στα
αρνιά από πρωτόγεννες ή µεγαλύτερες προβατίνες, ως προς το βάρος στον
τοκετό και τον απογαλακτισµό. Τα αρνιά Awassi ήταν τα πιο βαριά από τα
καθαρόαιµα, τόσο στη γέννα όσο και στον απογαλακτισµό. Ο ρυθµός ανάπτυξης µετά τον απογαλακτισµό ήταν παρόµοιος στα αρνιά Awassi και Χίου
(Ch), µε τις δύο αυτές φυλές να παρουσιάζουν ψηλότερο δυναµικό ανάπτυξης
σε σχέση µε το ντόπιο κυπριακό παχύουρο πρόβατο (CFT). Όλα τα διασταυρωµένα ζώα της γενιάς F1 ξεπέρασαν τη µέση τιµή των γονέων ως προς το
βάρος τοκετού και απογαλακτισµού. Οι επαναδιασταυρώσεις παρουσίασαν
παλινδρόµηση προς τη µέση τιµή των γονέων, παρόλο που στην επαναδιασταύρωση Chx(ChxCFT), οι µητρικές επιδράσεις στη διασταυρωµένη
µητέρα µάλλον υπερτέρησαν των επιδράσεων της επαναδιασταύρωσης.
Ετερωτικές επιδράσεις υπολογίστηκαν µόνο για τη διασταύρωση
AwassixCh, όπου και οι δύο αµφίδροµες διασταυρώσεις ήταν διαθέσιµες.
Η υβριδιακή ευρωστία ήταν 5% για το βάρος τοκετού και 6.5% για το
βάρος απογαλακτισµού. Ο ρυθµός ανάπτυξης µετά τον απογαλακτισµό
επέδειξε υβριδιακή ευρωστία ίση µε 4%.
Το 1986 πραγµατοποιήθηκε αξιολόγηση της επίδοσης καθαρόαιµων
αρνιών Χίου και Awassi και αρνιών που προέκυψαν από διάφορες διασταυρώσεις των δύο φυλών (Mavrogenis and Constantinou, 1986). Συνολικά 2842
µετρήσεις για βάρος τοκετού, απογαλακτισµού και 105 ηµερών και ρυθµό
ανάπτυξης µετά τον απογαλακτισµό συλλέχτηκαν σε 3 διαφορετικές φάρµες
από το 1977-1981. Όλοι οι χαρακτήρες που µελετήθηκαν επέδειξαν σηµαντική υβριδιακή ευρωστία, είτε ως απόκλιση του µέσου όρου των δύο γονέων
από το µέσο όρο των αµφίδροµων διασταυρώσεων είτε ως απόκλιση από τη
µέτρηση του καλύτερου γονέα. Η µεγαλύτερη υβριδιακή ευρωστία σηµειώθηκε για το βάρος απογαλακτισµού (7.5%) και η µικρότερη για το βάρος στον
τοκετό (6.3%). ∆ιαφορές µεταξύ των αµφίδροµων διασταυρώσεων κατέδειξαν
επίσης ότι οι µητρικές επιδράσεις ήταν σηµαντικές, πιθανόν ως προς την
ποσότητα του γάλακτος που ήταν διαθέσιµη για τα αρνιά κατά το θηλασµό και
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τον αριθµό των αρνιών που τρέφονταν από τη µητέρα.
Σε άλλη µελέτη, εξετάστηκαν οι περιβαλλοντικές και γενετικές επιδράσεις
στα χαρακτηριστικά του µαστού και στη γαλακτοπαραγωγή προβάτων Χίου
(Mavrogenis et al., 1988). Συγκεντρώθηκαν συνολικά 1156 µετρήσεις από 3
πειραµατικούς σταθµούς (ΙΓΕ, Τµήµα Γεωργίας Αθαλάσσα, Ορείτες). Όλα τα
χαρακτηριστικά του µαστού καταγράφηκαν µετά τον απογαλακτισµό (42±3
ηµέρες) µαζί µε την πρώτη καταγραφή γαλακτοπαραγωγής (7±3 µέρες µετά
τον απογαλακτισµό). Τα χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν ήταν τα εξής: σχήµα µαστού (udder floor), ποιότητα µαστού, ευκολία αρµέγµατος, περίµετρος
µαστού, βάθος µαστού, µήκος θηλής, και διάµετρος θηλής. Τα περισσότερα
συσχετίζονταν σηµαντικά µε το κοπάδι προέλευσης και τη χρονιά τοκετού. Η
εποχή επηρέασε σηµαντικά την περίµετρο µαστού, την ηµερήσια και την ολική γαλακτοπαραγωγή. Ο αριθµός γαλακτοπαραγωγής επηρέασε γραµµικά την
περίµετρο, βάθος, σχήµα και ποιότητα µαστού και τετραγωνικά τη γαλακτοπαραγωγή. Η γαλακτοπαραγωγή επηρεάστηκε σηµαντικά και από το σχήµα
µαστού, αλλά όχι από την ποιότητα µαστού και την ευκολία αρµέγµατος. Οι
συντελεστές κληρονοµικότητας ήταν µέτριοι ως υψηλοί για τους περισσότερους χαρακτήρες εκτός από το σχήµα µαστού (0.18±0.09) και την ευκολία
αρµέγµατος (0.01±0.07). Οι συντελεστές κληρονοµικότητας που υπολογίστηκαν ήταν οι εξής:ηµερήσια γαλακτοπαραγωγή 0.38±0.10, σχήµα µαστού
0.18±0.09, µήκος θηλής 0.64-0.70±0.11, διάµετρος θηλής 0.83±0.12, γαλακτοπαραγωγή στις 90 µέρες 0.53±0.11 και ολική γαλακτοπαραγωγή
0.52±0.11. Η περίµετρος και το βάθος µαστού είχαν µέτρια κληρονοµικότητα
(0.54±0.11 ως 0.64±0.11 και 0.50±0.11, αντίστοιχα) και θετικό συσχετισµό
(γενετικό και φαινοτυπικό) µε τη γαλακτοπαραγωγή. Και οι τρεις χαρακτήρες
γαλακτοπαραγωγής είχαν υψηλή κληρονοµικότητα και υψηλό συσχετισµό
µεταξύ τους, τόσο γενετικά όσο και φαινοτυπικά.
Γενετικές και φαινοτυπικές παράµετροι που επηρεάζουν παραγωγικά
χαρακτηριστικά αιγών πριν και µετά τον απογαλακτισµό
Περιβαλλοντικές και γενετικές αιτίες παραλλακτικότητας στα παραγωγικά
χαρακτηριστικά αιγών ∆αµασκού µελετήθηκαν ως προς την ανάπτυξη πριν
και µετά τον απογαλακτισµό (Mavrogenis et al., 1984a), και ως προς την
παραγωγικότητα των αιγών (Mavrogenis et al., 1984b).
Για µελέτη της ανάπτυξης πριν και µετά τον απογαλακτισµό χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία από 1542 ερίφια ∆αµασκού. Τα αρσενικά ερίφια ήταν βαρύ14

τερα και αναπτύσσονταν γρηγορότερα από τα θηλυκά µέχρι τις 140 ηµέρες
από τη γέννηση. Ο αριθµός γαλακτικής περιόδου της µητέρας επηρέασε
σηµαντικά την ανάπτυξη πριν τον απογαλακτισµό αλλά δεν είχε επίδραση στο
ρυθµό ανάπτυξης µετά τον απογαλακτισµό. Οι συντελεστές κληρονοµικότητας για επιµέρους χαρακτήρες υπολογίστηκαν ως εξής: Βάρος τοκετού
0.31±0.08, βάρος απογαλακτισµού 0.27±0.07, βάρος 140 ηµερών 0.21±0.07,
ρυθµός ανάπτυξης πριν τον απογαλακτισµό 0.16±0.06, ρυθµός ανάπτυξης
µετά τον απογαλακτισµό 0.22±0.07. Οι συντελεστές συσχέτισης ήταν επί το
πλείστον υψηλοί και θετικοί, ειδικά ανάµεσα στο βάρος απογαλακτισµού και
το βάρος των 140 ηµερών (0.82±0.08) και στο ρυθµό ανάπτυξης πριν τον απογαλακτισµό και το βάρος των 140 ηµερών (0.80±0.10). Οι αντίστοιχοι φαινοτυπικοί συντελεστές συσχέτισης ήταν επίσης υψηλοί και θετικοί (0.71 και
0.67). ∆εν βρέθηκε γενετικός ανταγωνισµός ανάµεσα στους χαρακτήρες που
µελετήθηκαν. Η ανταπόκριση στην επιλογή για ανάπτυξη µετά τον απογαλακτισµό φάνηκε να είναι αποτελεσµατική.
Για την παραγωγικότητα των αιγών ∆αµασκού αναλύθηκαν 1474 µετρήσεις γαλακτοπαραγωγής. Το έτος και ο µήνας τοκετού είχαν σηµαντική επίδραση στο γάλα των 90 και 150 ηµερών (µετά τον απογαλακτισµό), στο εύρος
της γαλακτοπαραγωγής, το βάρος της τοκετο-οµάδας στον απογαλακτισµό,
αλλά δεν επηρέασαν το βάρος της τοκετο-οµάδας στον τοκετό. Η γαλακτοπαραγωγή µετά τον απογαλακτισµό δεν συσχετιζόταν µε το βάρος της τοκετοοµάδας στη γέννα και τον απογαλακτισµό. Η ηλικία της µητέρας στη γέννα
είχε σηµαντική επίδραση τετραγωνικού βαθµού στη γαλακτοπαραγωγή και το
βάρος τοκετο-οµάδας στη γέννα και τον απογαλακτισµό. Οι συντελεστές κληρονοµικότητας γαλακτοπαραγωγής στις 90 και 150 µέρες ήταν παρόµοιοι
(0.29±0.14 και για τις δύο). Ο γενετικός συντελεστής συσχέτισης µεταξύ 90
και 150 ηµερών ήταν υψηλός και θετικός (0.92±0.03), όπως και ο φαινοτυπικός συντελεστής συσχέτισης.
Επίσης, το 1985 µελετήθηκε ο συσχετισµός ανάµεσα σε κριτήρια επιλογής
για ανάπτυξη και ενήλικο σωµατικό βάρος αιγών ∆αµασκού (Mavrogenis,
1985). Γενετικοί και φαινοτυπικοί συσχετισµοί µεταξύ χαρακτήρων ανάπτυξης υπολογίστηκαν µε τη χρήση µετρήσεων βάρους (τοκετού, απογαλακτισµού, 140 ηµερών και ενήλικου ζώου) από 329 ερίφια που µεγάλωσαν στις
πειραµατικές µονάδες Αθαλάσσας και Ορειτών. Η κληρονοµικότητα των
χαρακτήρων βάρους ήταν µέτρια για το ρυθµό ανάπτυξης πριν και µετά τον
απογαλακτισµό και το βάρος απογαλακτισµού (0.21±0.18, 0.26±0.18 και
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0.35±0.19, αντίστοιχα) και µεγάλη για το βάρος στις 140 µέρες (0.71±0.32)
και το ενήλικο βάρος (0.66±0.22). Οι πλείστοι γενετικοί συντελεστές συσχέτισης ήταν µικροί έως µέτριοι, ενώ οι συντελεστές µεταξύ του βάρους απογαλακτισµού και του ρυθµού ανάπτυξης πριν και µετά τον απογαλακτισµό ήταν
σηµαντικοί (0.95, 0.58, αντίστοιχα).
Το 1989 µελετήθηκαν οι περιβαλλοντικές και γενετικές επιδράσεις στα
χαρακτηριστικά του µαστού και στη γαλακτοπαραγωγή αιγών ∆αµασκού
(Mavrogenis et al., 1989). Συγκεντρώθηκαν συνολικά 829 µετρήσεις από 3
πειραµατικούς σταθµούς (σταθµοί ΙΓΕ και Τµήµατος Γεωργίας στην Αθαλάσσα, σταθµός Ορειτών). Όλα τα χαρακτηριστικά του µαστού καταγράφηκαν
µετά τον απογαλακτισµό (70±3 µέρες) µαζί µε την πρώτη καταγραφή γαλακτοπαραγωγής (7±3 ηµέρες µετά τον απογαλακτισµό). Χαρακτηριστικά που
καταγράφηκαν ήταν τα εξής: σχήµα µαστού (udder floor), ποιότητα µαστού,
ευκολία αρµέγµατος, περίµετρος µαστού, βάθος µαστού, µήκος θηλής, διάµετρος θηλής. Τα περισσότερα, εκτός από την ευκολία αρµέγµατος, την ηµερήσια γαλακτοπαραγωγή (test day milk) και το γάλα των 90 ηµερών, συσχετίζονταν σηµαντικά µε το κοπάδι προέλευσης. Η επίδραση της χρονιάς ήταν
µικρή (Ρ>0.05) ως προς το βάθος, σχήµα και ποιότητα µαστού, ευκολία
αρµέγµατος και ολική γαλακτοπαραγωγή. Η εποχή επηρέασε σηµαντικά το
βάθος µαστού και την ολική γαλακτοπαραγωγή. Ο αριθµός γαλακτικής περιόδου είχε σηµαντική επίδραση σε όλους τους χαρακτήρες εκτός από το σχήµα,
την ποιότητα µαστού και την ευκολία αρµέγµατος. Το σχήµα µαστού είχε
σηµαντικό συσχετισµό µε τη γαλακτοπαραγωγή ενώ η ποιότητα µαστού και η
ευκολία αρµέγµατος δεν είχαν. Οι συντελεστές κληρονοµικότητας ήταν µέτριοι ως υψηλοί για όλους τους χαρακτήρες εκτός από την ποιότητα µαστού
(0.03±0.09). Συνοπτικά, οι συντελεστές κληρονοµικότητας υπολογίστηκαν ως
εξής: γάλα ηµερήσιας παραγωγής 0.31±0.11, σχήµα µαστού 0.22±0.11, µήκος
θηλής 0.55±0.13, διάµετρος θηλής 0.77±0.14, γάλα 90 ηµερών 0.52±0.13 και
ολική γαλακτοπαραγωγή 0.46±0.12. Η περίµετρος πριν και µετά το άρµεγµα
και το βάθος µαστού είχαν µέτρια κληρονοµικότητα (0.22±0.11, 0.37±0.12 και
0.44±0.12, αντίστοιχα). Ο γενετικός συσχετισµός της περιµέτρου µαστού πριν
το άρµεγµα µε τη γαλακτοπαραγωγή ήταν θετικός και σχετικά υψηλός (³0.45),
όπως και οι φαινοτυπικοί συσχετισµοί µεταξύ όλων των χαρακτήρων.
Περιβαλλοντικοί και γενετικοί παράγοντες που επηρεάζουν χαρακτηριστικά γαλακτοπαραγωγής και ανάπτυξης σε πρόβατα Awassi στην Κύπρο εξετάστηκαν το 1996 (Mavrogenis, 1996a,b). Αρχικά εξετάστηκαν τα ετερωτικά
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πλεονεκτήµατα και η µητρική επίδραση (Mavrogenis, 1996a). Χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία για 5234 καθαρόαιµες και διασταυρωµένες προβατίνες και
6457 καθαρόαιµα και διασταυρωµένα αρνιά. Οι προβατίνες Χίου είχαν σηµαντικά µεγαλύτερη πολυδυµία, µεγαλύτερο βάρος τοκετο-οµάδας στη γέννα
και τον απογαλακτισµό από τις Awassi. Οι Awassi προβατίνες είχαν µεγαλύτερη γαλακτοπαραγωγή σε σχέση µε τις προβατίνες Χίου και τις διασταυρωµένες. Τα αρνιά Awassi ήταν βαρύτερα στον τοκετό, στον απογαλακτισµό και
στις 105 ηµέρες και είχαν αυξηµένο ρυθµό ανάπτυξης σε σχέση µε τα αρνιά
Χίου. Τα διασταυρωµένα αρνιά ήταν επί το πλείστον βαρύτερα και είχαν
µεγαλύτερο ρυθµό ανάπτυξης από τα καθαρόαιµα, τόσο πριν όσο και µετά τον
απογαλακτισµό. Οι υπολογισµοί ετερωτικών πλεονεκτηµάτων για τα αναπαραγωγικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά των προβατίνων ήταν αρνητικοί µε
εξαίρεση το ολικό βάρος των αρνιών στον απογαλακτισµό. Οι υπολογισµοί µητρικού ετερωτικού πλεονεκτήµατος ήταν θετικοί παρόλο που για
την γαλακτοπαραγωγή δεν διέφεραν πολύ από το µηδέν. Όλοι οι χαρακτήρες των αρνιών υποδήλωναν θετική επίδραση του ετερωτικού πλεονεκτήµατος λόγω διασταύρωσης, µε το ατοµικό ετερωτικό πλεονέκτηµα να
υπερισχύει του µητρικού.
Για τον υπολογισµό των περιβαλλοντικών και γενετικών παραµέτρων που
επιδρούν στα χαρακτηριστικά γαλακτοπαραγωγής και ανάπτυξης των προβάτων Awassi (Mavrogenis, 1996b) έγιναν τα εξής: χρησιµοποιήθηκαν στοιχεία
για 1213 προβατίνες και 1382 αρνιά και των δύο φύλων. Το έτος και η εποχή
τοκετού επηρέασαν σηµαντικά όλα τα παραγωγικά και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά των προβατίνων και τους χαρακτήρες ανάπτυξης των αρνιών. Η
εποχή τοκετού δεν επηρέασε το βάρος των αρνιών στη γέννα. Ο αριθµός
γαλακτοπαραγωγής επηρέασε σηµαντικά σε τετραγωνικό βαθµό όλα τα χαρακτηριστικά των προβατίνων και των αρνιών, εκτός από το ρυθµό ανάπτυξης
µετά τον απογαλακτισµό. Ο τύπος τοκετού και το φύλο ήταν οι σηµαντικότεροι παράγοντες παραλλακτικότητας στην ανάπτυξη των αρνιών, µε τον τύπο
τοκετού να µην έχει σηµαντική επίδραση στο ρυθµό ανάπτυξης µετά τον απογαλακτισµό. Υπολογισµοί συντελεστών κληρονοµικότητας για πολυδυµία
(0.30±0.08), µερική (0.58±0.12) και ολική γαλακτοπαραγωγή (0.56±0.11)
κατέδειξαν ότι µπορούν να βελτιωθούν, ειδικότερα η πολυδυµία, η οποία είναι
µία από τις αδυναµίες της φυλής Awassi. Τα αποτελέσµατα υπεδείκνυαν ότι ο
ρυθµός ανάπτυξης µετά τον απογαλακτισµό ήταν πιθανόν ο καλύτερος δείκτης επιλογής για βελτίωση της απόδοσης των αρνιών, και συγκεκριµένα το
βάρος στις 105 µέρες.
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Ο γενετικός και φαινοτυπικός συσχετισµός ανάµεσα στην παραγωγή γάλακτος και το σωµατικό βάρος προβάτων Χίου και αιγών ∆αµασκού ερευνήθηκαν το 2000 (Mavrogenis and Papachristoforou, 2000). Στοιχεία γαλακτοπαραγωγής (90 ηµέρες και ολική) και βάρους στη σύζευξη αναλύθηκαν για 737
προβατίνες Χίου και 486 αίγες ∆αµασκού. Οι συντελεστές κληρονοµικότητας
που υπολογίστηκαν ήταν οι εξής για πρόβατα και αίγες, αντίστοιχα: γάλα 90
ηµερών 0.44±0.08, 0.45±0.11 και ολική γαλακτοπαραγωγή 0.54±0.09,
0.49±0.11. Συντελεστές κληρονοµικότητας για βάρος στη σύζευξη ήταν
0.79±0.09 (µη διορθωµένο) και 0.76±0.09 (διορθωµένο για ενήλικο βάρος) για
πρόβατα, 0.79±0.11 (µη διορθωµένο) και 0.80±0.11 (διορθωµένο για ενήλικο
βάρος) για αίγες. Υπολογίστηκε επίσης υψηλός και θετικός δείκτης συσχέτισης ανάµεσα σε µερική και ολική παραγωγή γάλακτος, ενώ το βάρος στη
σύζευξη δε συσχετιζόταν µε τη γαλακτοπαραγωγή.
Επίδραση συστήµατος διαχείρισης στην γαλακτοπαραγωγή καθαρόαιµων
και διασταυρωµένων προβάτων (Κυπριακό παχύουρο, Χίου, Awassi)
Το 1980 µελετήθηκε η επίδραση διαφορετικών συστηµάτων διαχείρισης
στη γαλακτοπαραγωγή καθαρόαιµων και διασταυρωµένων προβάτων µε τη
χρήση στοιχείων από 616 πρόβατα (Mavrogenis and Louca, 1980). Αξιολογήθηκαν οι φυλές ντόπιο Κυπριακό παχύουρο (Εικόνα 4) , Χίου, και Awassi σε
εντατικά, ηµιεντατικά και εκτατικά συστήµατα παραγωγής. Επίσης, έγινε

Εικόνα 4. Κυπριακό παχύουρο πρόβατο.
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σύγκριση της απόδοσης των διασταυρώσεων, του ντόπιου παχύουρου και του
Awassi σε εκτατικές συνθήκες. Προβατίνες σε εντατικά συστήµατα παρήγαν
πιο πολύ γάλα, λίπος και πρωτεΐνη (Ρ<0.01), αλλά µε χαµηλότερη περιεκτικότητα σε λίπος και πρωτεΐνη ανά µονάδα γάλακτος από αυτές των εκτατικών
ή ηµιεντατικών συστηµάτων. Οι προβατίνες Χίου και Awassi ήταν ανώτερες
των ντόπιων Κυπριακών παχύουρων σχεδόν σε όλα τα χαρακτηριστικά, αλλά
κατώτερες στην περιεκτικότητα λίπους ή πρωτεΐνης (Ρ<0.01). ∆ιασταυρώσεις
Awassi x Χίου ξεπέρασαν σε παραγωγή τόσο τα καθαρόαιµα όσο και τα άλλα
διασταυρωµένα ζώα σε παραγωγή γάλακτος, λίπους και πρωτεΐνης (Ρ<0.01).
Ο αριθµός γαλακτικής περιόδου είχε σηµαντική επίδραση στα στοιχεία γαλακτοπαραγωγής, µε τη µέγιστη παραγωγή γάλακτος στην τέταρτη γαλακτική
περίοδο.
Σε άλλη έρευνα, εξετάστηκαν παραγωγικά και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά των καθαρόαιµων φυλών προβάτων ντόπιο Κυπριακό παχύουρο, Χίου,
Awassi, και οι πρώτες διασταυρώσεις ανάµεσα σε Χίου και Ντόπιο, Awassi
και Ντόπιο σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα (ηµιεντατικό και εκτατικό)
(Mavrogenis et al., 1998). Η εποχή τοκετού επηρέασε σηµαντικά το µέγεθος
της τοκετο-οµάδας στη γέννα (Ρ<0.05) και την παραγωγή γάλακτος (Ρ<0.01).
Το σύστηµα διαχείρισης/ διατροφής είχε σηµαντική επίδραση στο βάρος της
τοκετο-οµάδας (Ρ<0.05) και στη γαλακτοπαραγωγή (Ρ<0.01), αλλά δεν επηρέασε το µέγεθος της τοκετο-οµάδας και το βάρος στον απογαλακτισµό. Όλοι
οι χαρακτήρες επηρεάστηκαν σηµαντικά από τη γενετική οµάδα και τη γαλακτική περίοδο του ζώου. Σηµαντικές αλληλεπιδράσεις µεταξύ γενοτύπου
(γενετικής οµάδας) και περιβάλλοντος (συστήµατος διαχείρισης/ διατροφής)
σηµειώθηκαν για το µέγεθος και βάρος της τοκετο-οµάδας στον απογαλακτισµό, και στην παραγωγή γάλακτος. Οι ερευνητές τόνισαν επίσης ότι συνθήκες
στέρησης, και ιδιαίτερα συνθήκες κακής διατροφής, επηρέασαν περισσότερο
τους παραγωγικότερους γενοτύπους.
Μελέτη αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών αιγοπροβάτων
Σε άλλη µελέτη εξετάστηκαν τα επίπεδα προγεστερόνης στο πλάσµα
αίµατος αιγών ∆αµασκού (Mavrogenis, 1987). Σηµαντικές διαφορές ανάµεσα στη µέση συγκέντρωση προγεστερόνης σε έγκυες και µη έγκυες
αίγες εντοπίστηκαν στην 21η ηµέρα του κύκλου (ή µετά τη σύζευξη).
Αυτή η διαφορά θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως δείκτης εγκυµοσύνης
µε ανάλυση δείγµατος αίµατος.
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Αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά και στοιχεία παραγωγής που συλλέχτηκαν µεταξύ 1977 και 1990 χρησιµοποιήθηκαν για µελέτη της διάρκειας εγκυµοσύνης και πολυδυµίας του προβάτου Χίου και των διασταυρώσεων του µε
τις φυλές Awassi και East Friesian (Mavrogenis, 1992). Η διάρκεια εγκυµοσύνης ήταν µικρότερη στα πρωτόγεννα ζώα σε σχέση µε τα δευτερόγεννα. Πρόβατα που γέννησαν ένα αρνί είχαν σηµαντικά µικρότερη διάρκεια εγκυµοσύνης απ’ ό,τι αυτά που γέννησαν δύο ή περισσότερα, µε εξαίρεση τη διασταύρωση Χίου-East Friesian.
Σε άλλη ερευνητική εργασία, εξετάστηκε περαιτέρω η αναπαραγωγική και
παραγωγική αποδοτικότητα προβατίνων Χίου σε συνθήκες επιταχυνόµενου
συστήµατος αναπαραγωγής (Mavrogenis and Chimonides, 1992). Σε πενταετές πείραµα, έγινε ανάλογη διαχείριση 145 προβατίνων Χίου ώστε να γεννούν
3 φορές σε δύο χρόνια (περίπου κάθε 8 µήνες, µε ζευγάρωµα ως εξής:περίοδος 1=Απρίλης-Ιούνης, περίοδος 2=Αύγουστος-Οκτώβρης, περίοδος
3=Νοέµβρης-∆εκέµβρης). Αυτό είχε ως αποτέλεσµα 464 γέννες και ένα µέσο
όρο 2.67 γαλακτικών περιόδων (εύρος 1-7 γαλακτικές περίοδοι). Μια οµάδα
119 προβατίνων οι οποίες γεννούσαν µία φορά το χρόνο διατηρήθηκαν ως
οµάδα µάρτυρας. Οι προβατίνες στο επιταχυνόµενο σύστηµα αναπαραγωγής
είχαν ικανοποιητική απόδοση σε σχέση µε τη σύλληψη εντός της αναπαραγωγικής εποχής, µε τις προβατίνες που συζεύχθηκαν Απρίλη-Ιούνη να έχουν
µεγαλύτερο ρυθµό σύλληψης από αυτές του Νοέµβρη-∆εκέµβρη. Συνολικά
όµως, ο ρυθµός σύλληψης των προβατίνων ήταν πολύ χαµηλότερος από αυτό
της οµάδας µάρτυρα (60 έναντι 92%). Οι αποβολές ήταν οµοιόµορφα διαµοιρασµένες ανάµεσα στις αναπαραγωγικές εποχές, αλλά ήταν συνολικά διπλάσιες σε σχέση µε αυτές της οµάδας µάρτυρα. Οι προβατίνες στο επιταχυνόµενο σύστηµα παρήγαν περισσότερες τοκετο-οµάδες, είχαν περισσότερα αρνιά
στον απογαλακτισµό και περισσότερο ολικό βάρος αρνιών ανά προβατίνα
κατά την πενταετία (Ρ<0.01), πάντα σε σχέση µε το µάρτυρα. Ο µέσος αριθµός αρνιών ανά προβατίνα ανά τοκετο-οµάδα ήταν παρόµοιος ανάµεσα στο
επιταχυνόµενο σύστηµα και στο µάρτυρα, τόσο στη γέννα (1.88 και 1.84 για
όλα τα αρνιά στον τοκετό και 1.67 και 1.69 για τα ζωντανά αρνιά), όσο και
στον απογαλακτισµό (1.51 και 1.46). Η περίοδος ανάµεσα στους τοκετούς
ήταν µικρότερη για τα ζώα στην επιταχυνόµενη αναπαραγωγή (294 έναντι
365 µέρες), µε τις προβατίνες να είναι 141 ηµέρες ανοιχτές (ανάµεσα σε τοκετό και σύζευξη). Η ολική γαλακτοπαραγωγή ήταν κάπως µεγαλύτερη αλλά
δεν διέφερε στατιστικά από αυτή της οµάδας µάρτυρα. Η µέση ηµερήσια
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γαλακτοπαραγωγή ανά προβατίνα ήταν κάπως µεγαλύτερη (1.12 προς 1.08
kg), ως αποτέλεσµα του ότι συνολικά αρµέγονταν για µεγαλύτερη περίοδο.
Θα ήταν πλεονέκτηµα να γίνεται επιλογή για καλύτερη αναπαραγωγή και
παραγωγικότητα των προβατίνων µε επιτάχυνση της σύζευξης, εφόσο ακολουθηθούν καλύτερη διατροφή και διαχείριση για να µειωθεί η πίεση που
δέχονται τα ζώα και που φάνηκε να οδηγεί σε µεγαλύτερο αριθµό αποβολών
και θανάτων αρνιών µετά τον τοκετό.
Το 2000 εξετάστηκε η επίδραση της εποχικότητας στην αναπαραγωγική
ωρίµανση και άλλους χαρακτήρες αναπαραγωγής θηλυκών προβάτων Χίου
και αιγών ∆αµασκού, οι οποίες γεννήθηκαν το φθινόπωρο ή το Φλεβάρη
(Papachristoforou et al., 2000). Μελετήθηκε µε τη συλλογή και ανάλυση
συγκεντρώσεων προγεστερόνης στο πλάσµα του αίµατος µία φορά ανά εβδοµάδα για δώδεκα µήνες από ίσο αριθµό ζώων (10), που γεννήθηκαν είτε
Οκτώβρη-Νοέµβρη ή Φλεβάρη. Η µέση ηµέρα έναρξης ωορρηξίας παρατηρήθηκε νωρίτερα στα θηλυκά που γεννήθηκαν το φθινόπωρο από αυτή των
ζώων που γεννήθηκαν Φλεβάρη, παρόλο που η ηµεροµηνία έναρξης κανονικών αναπαραγωγικών κύκλων δεν διέφερε σηµαντικά ανάµεσα στις δύο οµάδες. Η ηλικία και το βάρος στη σεξουαλική ωρίµανση ήταν µεγαλύτερα σε ζώα
του φθινοπώρου. Όλα τα ζώα, ανεξάρτητα εποχής γέννησης, άρχισαν την
ωορρηξία µετά τη θερινή ισηµερία. Προβατίνες που είχαν γεννήσει περισσότερο από µια φορά, είχαν αναπαραγωγικούς κύκλους που κάλυπταν το µεγαλύτερο µέρος της χρονιάς, µε περιόδους χωρίς κύκλους την άνοιξη και το
καλοκαίρι. Στις αρνάδες, περίπου τα µισά ζώα σταµάτησαν να έχουν κύκλους
στο δεύτερο µισό του χειµώνα και την άνοιξη. Ο συνολικός αριθµός κύκλων
ήταν µικρότερος για ζώα που γεννήθηκαν το Φλεβάρη (ν=9.4) σε σχέση µε
αυτά του φθινοπώρου (ν=13.7) και των ενήλικων προβατίνων (ν=17.1). Στις
πρωτόγεννες αίγες, η αρχή της αναπαραγωγικής ενηλικίωσης παρατηρήθηκε
το φθινόπωρο του ιδίου χρόνου. Ριφάδες που γεννήθηκαν το φθινόπωρο ήταν
βαρύτερες από αυτές του Φλεβάρη. Οι ερευνητές συµπέραναν ότι η αναπαραγωγική ανάπτυξη των θηλυκών αρνιών Χίου επηρεαζόταν από την εποχή,
παρόλο που η ηλικία και το σωµατικό βάρος συνεισέφεραν σε αυτή. Οι αίγες
∆αµασκού επηρεάζονταν µόνο από την εποχή και είχαν αυστηρή κυκλική
αναπαραγωγική δραστηριότητα και αδράνεια.
Το 2006 το ΙΓΕ παρείχε δείγµατα αίµατος από πρόβατα Χίου σε µια διεθνή προσπάθεια ανίχνευσης πολυµορφισµών πολυδυµίας στο γονίδιο
Booroola από διάφορες φυλές προβάτων (Davis et al., 2006). Οι πολυµορφι21

σµοί Booroola FecB και Inverdale FecXl στο BMP15 απουσίαζαν από τις προβατίνες Χίου. Εποµένως, οι ερευνητές κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι άλλα
γονίδια πρέπει να είναι υπεύθυνα για την αυξηµένη πολυδυµία που παρουσιάζει αυτή η φυλή (µέσος όρος 1.9) µε ατοµικές τοκετο-οµάδες από 1 µέχρι
και 6 αρνιά (Papachristoforou et al., 2003).
Υπολογισµός της ενεργειακής αξίας πρόβειου και αιγινού γάλακτος και
ανάπτυξη εξισώσεων για πρόβλεψη γαλακτοπαραγωγής
Εκτίµηση της ενεργειακής αξίας του γάλακτος και πρόβλεψη γαλακτοπαραγωγής, διορθωµένης ως προς το λίπος, σε πρόβατα και αίγες έγινε αρχικά
από τους Economides and Louca (1981) µε τη µέθοδο του Perrin και αργότερα από τους Mavrogenis and Papachristoforou (1988). Στη µελέτη των
Mavrogenis and Papachristoforou (1988), στοιχεία για τη γαλακτοπαραγωγή
και σύσταση του γάλακτος (λίπος και ολικά στερεά) από 604 πρόβατα Χίου
και 529 αίγες ∆αµασκού χρησιµοποιήθηκαν για να υπολογιστούν η ενεργειακή αξία του πρόβειου και αιγινού γάλακτος. Υπολογίζοντας µόνο την ενέργεια σε λίπος, η ενεργειακή αξία του πρόβειου και αιγινού γάλακτος υπολογίστηκε ως Es=453+91.17f και Eg=292 + 104.74f, αντίστοιχα, µε το f να αναφέρεται στο ποσοστό λίπους στο γάλα. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν εξισώσεις για
την πρόβλεψη της γαλακτοπαραγωγής, διορθωµένης ως προς την λιποπεριεκτικότητα, µε τη χρήση των συσχετισµών ανάµεσα στο λίπος και την ολική
ενεργειακή αξία του γάλακτος. Αυτές οι εξισώσεις πρόβλεψης εκφράζουν τη
γαλακτοπαραγωγή ως προς την περιεκτικότητα λίπους στο γάλα ίση
µε 6% στα πρόβατα και 4% στις αίγες:FCMs=M(0.453+0.0912f),
FCMg=M(0.411+0.147f). Οι ερευνητές συµπέραναν ότι η διορθωµένη ως
προς το λίπος γαλακτοπαραγωγή είναι καλύτερο κριτήριο για σύγκριση ζώων
όσο αφορά τη γενετική και φαινοτυπική τους αξία.
Ανάπτυξη µεθόδου γενετικής αξιολόγησης και επιλογής προβάτων Χίου
και αιγών ∆αµασκού
Σηµαντική µελέτη έγινε το 1990 για να διερευνηθεί η χρήση στοιχείων
µερικής γαλακτοπαραγωγής για την επιλογή προβάτων Χίου και αιγών ∆αµασκού (Mavrogenis and Papachristoforou, 1990). Χρησιµοποιήθηκαν 2722
µετρήσεις γαλακτοπαραγωγής για πρόβατα Χίου και 1847 για αίγες ∆αµασκού και εξετάστηκε ο γενετικός και φαινοτυπικός συσχετισµός µεταξύ µερικού και ολικού παραγόµενου γάλακτος. Η υπολογιζόµενη κληρονοµικότητα
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για µερικό ή ολικό γάλα ήταν µέτρια τόσο για τα πρόβατα όσο και για τις
αίγες. Η µέγιστη κληρονοµικότητα υπολογίστηκε για το γάλα των 60 ηµερών
(µετά τον απογαλακτισµό) και στα δύο είδη ζώων (0.32±0.06 για πρόβατα
Χίου, και 0.53±0.09 για αίγες ∆αµασκού). Επίσης οι γενετικοί και φαινοτυπικοί συντελεστές συσχέτισης ανάµεσα στις µερικές και ολικές µετρήσεις γάλακτος ήταν υψηλοί και θετικοί. Συγκεκριµένα, οι γενετικοί συντελεστές ανάµεσα σε γάλα 60 ηµερών και ολικό γάλα ήταν 0.91±0.03 για τα πρόβατα και
0.93±0.02 για τις αίγες. Τα αποτελέσµατα από αυτή την ερευνητική εργασία
έδωσαν καλύτερη εικόνα για τη συσχέτιση µερικής µε ολική γαλακτοπαραγωγή και κατά βάση αποτέλεσαν ολοκλήρωση προηγούµενης µελέτης
(Mavrogenis, 1985) αλλά και επέκτασή της στις αίγες ∆αµασκού.
Στα πλαίσια της συνεργασίας µεταξύ ΙΓΕ και Τµήµατος Γεωργίας καθορίστηκε το 1991 ο ολικός δείκτης επιλογής και προβλέφθηκε η αναµενόµενη
γενετική πρόοδος για τα πρόβατα Χίου (Mavrogenis and Constantinou, 1991).
Παραγωγικά στοιχεία από 1506 θηλυκά αρνιά Χίου (απόγονοι 93 κριών) που
συγκεντρώθηκαν µεταξύ 1979-1989, χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό
φαινοτυπικών και γενοτυπικών παραµέτρων µε σκοπό την ανάπτυξη ολικού
δείκτη επιλογής για τη γαλακτοπαραγωγή και το ζωντανό βάρος. Συγκεκριµένα, χρησιµοποιήθηκαν µετρήσεις βάρους στον απογαλακτισµό και στις 105
ηµέρες και γαλακτοπαραγωγής στις 90 ηµέρες και ολικού γάλακτος στην πρώτη γαλακτική περίοδο (µη συµπεριλαµβανοµένου του γάλακτος που παρήχθη
πριν τον απογαλακτισµό). Εξισώσεις οι οποίες λάµβαναν υπόψη τα αντίστοιχα οικονοµικά βάρη για τον κάθε χαρακτήρα (βάρος ή γαλακτοπαραγωγή)
συντάχθηκαν και περιγράφηκαν ως αποτέλεσµα της ανάλυσης των δεδοµένων. Επιλέγηκε η εξίσωση που περιλάµβανε το βάρος στις 105 ηµέρες του ίδιου του ζώου και την γαλακτοπαραγωγή της µητέρας στις 90 ηµέρες. Οι ερευνητές τόνισαν ότι ο ορισµός µεικτού δείκτη επιλογής είναι πολύ σηµαντικός
για φυλές διπλής εκµετάλλευσης (γαλακτοπαραγωγής και κρεατοπαραγωγής),
όπως το πρόβατο Χίου. Τα αποτελέσµατα από αυτή την ερευνητική εργασία
χρησιµοποιήθηκαν και χρησιµοποιούνται ακόµη για επιλογή αρνιών Χίου
στην πειραµατική έπαυλη Αθαλάσσας, µε πολύ σηµαντική βελτίωση στα
παραγωγικά και αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά των ζώων (Πίνακας 1).
Την ίδια περίοδο, καθορίστηκαν ο ολικός δείκτης επιλογής και η αναµενόµενη γενετική πρόοδος για τις αίγες ∆αµασκού από τους ίδιους ερευνητές
(Mavrogenis and Constantinou, 1991). Παραγωγικά στοιχεία από 922 θηλυκά
ερίφια ∆αµασκού (απόγονοι 90 τράγων), που συγκεντρώθηκαν στη δεκαετία
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Πίνακας 1. ∆ιαφοροποίηση παραγωγικών και αναπαραγωγικών χαρακτήρων µε την
εφαρµογή προγράµµατος γενετικής βελτίωσης και επιλογής στα πρόβατα Χίου της πειραµατικής έπαυλης Αθαλάσσας στο ΙΓΕ
Χαρακτήρας

Ολική Γαλακτοπαραγωγή (kg)

1980

Πρόβατα Χίου

267
(σε 220 ηµέρες)

Πολυδυµία
(αριθµός αρνιών ανά τοκετό)
Βάρος Απογαλακτισµού
ανά Τοκετο-οµάδα (kg)
Ρυθµός Ανάπτυξης
Μετά τον Απογαλακτισµό (kg/ ηµέρα)

1.8

21.5

0.22

2009

337
(σε 212 ηµέρες)
2.1

22.8

0.31

1979-1989, χρησιµοποιήθηκαν για τον υπολογισµό φαινοτυπικών και γονοτυπικών παραµέτρων για την ανάπτυξη ολικού δείκτη επιλογής για τη γαλακτοπαραγωγή και το ζωντανό βάρος. Λήφθηκαν µετρήσεις βάρους στη γέννηση,
στον απογαλακτισµό και στις 140 µέρες και µετρήσεις γαλακτοπαραγωγής
στις 90 µέρες και ολικού γάλακτος στην πρώτη γαλακτική περίοδο (µε αποκλεισµό του γάλακτος που παρήχθη πριν τον απογαλακτισµό). Εξισώσεις µε
αντίστοιχες οικονοµικές τιµές (βάρη) για τον κάθε χαρακτήρα περιγράφηκαν.
Επιλέγηκε η εξίσωση που περιλάµβανε το βάρος στις 140 µέρες του ίδιου του
ριφιού και την γαλακτοπαραγωγή της µητέρας στις 90 µέρες. Εφόσο η αίγα
∆αµασκού είναι φυλή διπλής εκµετάλλευσης, η χρήση µεικτού δείκτης επιλογής θεωρείται πολύ σηµαντική. Ο δείκτης επιλογής που αναφέρθηκε προηγουµένως, χρησιµοποιείται από τότε και µέχρι σήµερα για την επιλογή αιγών
∆αµασκού στην πειραµατική έπαυλη Αθαλάσσας, µε πολύ σηµαντική βελτίωση των παραγωγικών και αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών των ζώων
(Πίνακας 2).
Υβριδισµός Κυπριακού αγρινού µε εξηµερωµένες φυλές προβάτων
Το 1990, εξετάστηκε ο υβριδισµός του Κυπριακού αγρινού µε εξηµερωµένες φυλές προβάτων στην Κύπρο (Mavrogenis and Herzog, 1990). Αρσενικά
και θηλυκά υβρίδια που προέκυψαν από διασταύρωση Κυπριακών αγρινών µε
πρόβατα ντόπια παχύουρα, Χίου και Awassi µπορούσαν να αναπαραχθούν
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Πίνακας 2. ∆ιαφοροποίηση παραγωγικών και αναπαραγωγικών χαρακτήρων µε την
εφαρµογή προγράµµατος γενετικής βελτίωσης και επιλογής στις αίγες
∆αµασκού της πειραµατικής έπαυλης Αθαλάσσας στο ΙΓΕ
Χαρακτήρας

Ολική Γαλακτοπαραγωγή
(kg σε 235 ηµέρες)
Πολυδυµία
(αριθµός εριφίων ανά τοκετό)
Βάρος Απογαλακτισµού
ανά Τοκετο-οµάδα (kg)
Ρυθµός Ανάπτυξης
Μετά τον Απογαλακτισµό (kg/ ηµέρα)

Αίγες ∆αµασκού

1980

306
1.9

17.8
0.14

2009
474
2.2

26.3
0.22

κανονικά. Η επιβίωση µέχρι τις 105 ηµέρες αυξήθηκε µε την αύξηση του
ποσοστού κληρονοµικότητας από την εξηµερωµένη φυλή. Τα υβρίδια F2
είχαν τη µικρότερη επιβίωση. Το βάρος στον τοκετό της γενιάς F1 και της
πρώτης αµφίδροµης διασταύρωσης µε εξηµερωµένο πρόβατο (Β1) ήταν
µεγαλύτερο από αυτό των F2 και F1 x Β1 αρνιών, αλλά πολύ χαµηλότερο από
το βάρος εξηµερωµένων προβάτων. Με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία, οι ερευνητές εισηγήθηκαν επίσης ότι τα άγρια πρόβατα της Κύπρου (αγρινά) προέρχονταν είτε από το ευρωπαϊκό (Ovis musimon) είτε το ασιατικό (Ovis
orientalis) mouflon.
Μελέτη και αντιµετώπιση ασθενειών στα αιγοπρόβατα
Το 1995 χρησιµοποιήθηκαν µετρήσεις σωµατικών κυττάρων για την ανίχνευση υποκλινικής µαστίτιδας στα πρόβατα (Mavrogenis et al., 1995).
Λήφθηκαν δείγµατα γάλακτος από 100 προβατίνες, από κάθε θηλή ξεχωριστά, το 1992. Μετρήθηκαν α) τα σωµατικά κύτταρα στο γάλα, και β) η παρουσία και η συγκέντρωση παθογόνων, τα οποία και ταυτοποιήθηκαν. Επίσης
λήφθηκε υπόψη η ύπαρξη κλινικής µαστίτιδας σε 5 από τις προβατίνες. Ο
µέσος αριθµός σωµατικών κυττάρων σε δείγµατα από ζώα αρνητικά στη
µαστίτιδα ήταν 1.574 x 106 κύτταρα ανά ml, ενώ στα θετικά στη µαστίτιδα
έφτανε τα 2 x 106 κύτταρα ανά ml. Η αύξηση κατά 0.5 x 106 πάνω από το
µέσο όρο είχε ως αποτέλεσµα τη µείωση της ατοµικής γαλακτοπαραγωγής
κατά 18 g. Τα ευρήµατα της µελέτης αυτής οδήγησαν στην εισήγηση όπως το
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κατώτατο όριο για ανίχνευση υποκλινικής µαστίτιδας στις προβατίνες τεθεί
στα 1.5 x 106 σωµατικά κύτταρα ανά ml γάλακτος, ώστε να ληφθούν µέτρα
προφύλαξης και να αποφευχθεί η εκδήλωση κλινικής µαστίτιδας.
Το 2003 αναπτύχθηκαν στο ΙΓΕ µοριακές τεχνικές και εφαρµόστηκαν επιλεγµένες συζεύξεις για τον έλεγχο της τροµώδους νόσου (scrapie) στα πρόβατα Χίου από το 1999 (Ioannides et al., 2003). Το πρόγραµµα είχε ως στόχο να
δηµιουργηθεί πυρήνας µε ζώα γενότυπου RR από τον οποίο να λαµβάνεται
γενετικό υλικό υπό µορφή ζωντανών ζώων αλλά και σπέρµατος. Για την ανάπτυξη της µεθόδου και τη δηµιουργία του πυρήνα χρησιµοποιήθηκε γενετικό
υλικό από 400 δείγµατα DNA από πρόβατα Χίου. Στα δείγµατα αυτά έγινε
ανίχνευση πολυµορφισµών στο γονίδιο PrP µε τη χρήση Denaturing-Gradient
Gel Electrophoresis (DGGE). Συνολικά ανιχνεύτηκαν 101 RR και 202 RQ
γονότυποι και χρησιµοποιήθηκαν στον πυρήνα αναπαραγωγής, αλλά και σε
ιδιωτικά κοπάδια. Τα υπόλοιπα 97 πρόβατα είχαν ευπαθείς γενότυπους στην
τροµώδη νόσο και κατά συνέπεια θανατώθηκαν. Η κατανοµή γενοτύπων στον
πυρήνα στο τέλος του 2000 είχε ως εξής: 58 RR και 144 RQ γονότυποι στα
θηλυκά, 72 RR και 29 RQ γονότυποι στα αρσενικά πρόβατα. Η συνέχιση της
διαδικασίας γενοτύπησης και επιλεγµένων συζεύξεων στόχευαν ώστε από το
τέλος του 2003 ο πυρήνας του ΙΓΕ να περιλαµβάνει µόνο ανθεκτικά στην τροµώδη νόσο ζώα (RR), µε συνολικά 500 προβατίνες αναπαραγωγής ετησίως.
Αυτό όντως επετεύχθη (Ioannides et al., 2009) µε την παράλληλη ετήσια διάθεση ενός µεγάλου αριθµού ανθεκτικών και ηµιανθεκτικών στην τροµώδη
νόσο ζώων στους προβατοτρόφους.
Εκτός από την επιτυχή δηµιουργία πυρήνα διάθεσης στους κτηνοτρόφους
προβάτων ανθεκτικών στην τροµώδη νόσο, στο ΙΓΕ έγινε επίσης ανάλυση
γενοτύπων PrP σε σχέση µε αναπαραγωγικά και παραγωγικά χαρακτηριστικά
των προβάτων Χίου (Ioannides et al., 2009). Η µελέτη αυτή επίσης περιέγραψε τις µεταβολές στη συχνότητα των αλληλόµορφων PrP στο κλειστό κοπάδι
Χίου στην πειραµατική έπαυλη Αθαλάσσας στα 6 πρώτα χρόνια εφαρµογής
του σχεδίου αντιµετώπισης της τροµώδους νόσου στο ΙΓΕ. Η ταυτοποίηση
των γενοτύπων έγινε µε τη χρήση εξειδικευµένης µεθόδου αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυµεράσης που αναπτύχθηκε. Μόνο ARR/ARR αρσενικά και
θηλυκά ζώα κρατήθηκαν για αναπαραγωγή µετά το δεύτερο χρόνο της µελέτης. Ως αποτέλεσµα στοχευµένων ατοµικών επιβάσεων και επιλογής, τα
ευπαθή ζώα ARQ/ARQ εξαλείφθηκαν από το κοπάδι σε 4 χρόνια. Η συχνότητα του αλληλόµορφου R171 αυξήθηκε από 0.056 τον πρώτο χρόνο (1999)
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σε 0.91 τον έκτο χρόνο της µελέτης (2005). Στοιχεία από πρωτόγεννα θηλυκά
ζώα µε γνωστούς γενοτύπους αναλύθηκαν για να εξεταστούν πιθανοί συσχετισµοί µεταξύ των γενοτύπων PrP και αναπαραγωγικών (µέγεθος τοκετο-οµάδας στον τοκετό και στον απογαλακτισµό) ή παραγωγικών χαρακτηριστικών
(βάρος τοκετο-οµάδας στη γέννα και τον απογαλακτισµό, γαλακτοπαραγωγή
στις 60 µέρες µετά τον απογαλακτισµό). ∆εν βρέθηκαν επιδράσεις του γενοτύπου του πατέρα σε κανένα από τους χαρακτήρες που εξετάστηκαν. Ο γενότυπος της µητέρας συσχετιζόταν µε αναπαραγωγικά χαρακτηριστικά αλλά όχι
µε το ολικό βάρος των αρνιών στον τοκετό ή τον απογαλακτισµό. Οι προβατίνες ARR/ARR είχαν µεγαλύτερο µέγεθος τοκετο-οµάδας στη γέννα (2.09) σε
σχέση µε αυτό των ARQ/ARQ (1.79) και µεγαλύτερο µέγεθος τοκετο-οµάδας
στον απογαλακτισµό (1.84 σε σχέση µε 1.59). Η γαλακτοπαραγωγή στις 60
ηµέρες µετά τον απογαλακτισµό δεν επηρεάστηκε από το γενότυπο της προβατίνας. Το βάρος στον τοκετό και τις 98 µέρες δεν επηρεάστηκε από το γενότυπο του αρνιού. Αρνιά ARQ/ARQ ήταν βαρύτερα από τα ARR/ARR
(P<0.05) στον απογαλακτισµό, ως αποτέλεσµα µεγαλύτερου ρυθµού ανάπτυξης πριν τον απογαλακτισµό. ∆εν βρέθηκαν διαφορές στο ρυθµό ανάπτυξης
µετά τον απογαλακτισµό µε βάση το γενότυπο των αρνιών.
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