
Οι ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ γνωρίζοντας τις διατροφικές ανάγ-

κες των σύγχρονων υβριδίων, έχουν σχεδιάσει πλήρως 

εξειδικευμένες τροφές, ανάλογα με το είδος του κοτό -

πουλου και το στάδιο της ανάπτυξής του. 

Η εξειδίκευση αυτή έχει ως αποτέλεσμα τα κοτόπουλα 

να τρέφονται με την κατάλληλη ποσότητα θρεπτικών 

συστατικών και να επιτυγχάνουν τη μέγιστη απόδοση σε 

κρέας και αυγά. Το ισοζύγιο αυτό, συγκρινόμενο με 

άλλες τροφές ή με τους δημητριακούς καρπούς εξασφα-

λίζει οικονομία στην εκτροφή των κοτόπουλων. 

Παράλληλα, οι τροφές των ΜΥΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, σε αντί-

θεση με καρπούς όπως το καλαμπόκι, δέχονται θερμική 

επεξεργασία, σκοτώνοντας παθογόνους μικροοργανι -

σμούς, όπως οι σαλμονέλες και έτσι εγγυώνται τη μέγι-
στη ασφάλεια του κρέατος και των αυγών. 
Τέλος, οι τροφές των ΜΥΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ παράγονται 

αποκλειστικά από φυτικές πρώτες ύλες, μη μεταλλαγ-

μένες , για να έχετε πάντοτε υγιεινό κρέας και αυγά.  

ΚΥΛΙΝΔΡΟΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.  
Λεωφ. Εθνάρχου Βενιζέλου Σούδα, 

τηλ

Τα σύγχρονα υβρίδια κοτόπουλων που υπάρχουν στην 

αγορά έχουν αντικαταστήσει τις παλιές φυλές. Τα υβρί -

δια αυτά είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να επιτυγχάνουν 

συγκεκριμένους στόχους απόδοσης σε κρέας και αυγά, 

μόνο εφόσον τρέφονται με τροφές συγκεκριμένων προ-

διαγραφών σε ενέργεια, πρωτεΐνη, λυσίνη, ασβέστιο, 

φώσφορο, κ.ά. Συνεπώς, το καλαμπόκι δεν είναι η πλέ-

ον κατάλληλη τροφή. 

Η ενέργεια του καλαμποκιού είναι περισσότερη από την 

απαιτούμενη και αυτή θα μετατραπεί σε λίπος. Η πρω -

τεΐνη του καλαμποκιού υπολείπεται κατά 70% από τις 

ειδικά σχεδιασμένες τροφές, με αποτέλεσμα πιο αργή 

ανάπτυξη. Επομένως, αν στην περίπτωση διατροφής 

με ΟΚ-10 απαιτούνται 6,6 κιλά τροφή για ένα κοτόπουλο 

2,2 κιλών χωρίς περιττό λίπος, σε διατροφή με καλαμ-

πόκι θα χρειαζόντουσαν σχεδόν 20 κιλά καλαμποκιού 

και το παραγόμενο κοτόπουλο θα έχει πολύ λίπος.   

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΟΥ  

 Ενέργεια (  Πρωτεΐνη (γρ.)  

Τροφής  
κρεοπαραγωγής  
10-35 ημερών 

 
3.160 

 
210 

Καλαμπόκι 3.391 63 

% συστατικών που 
καλύπτει το καλαμπόκι 107% 30% 

ΖΩΟΤΡΟΦΕΣ



Σα θνηόπνπια (πβξίδηα) θξενπαξαγσγήο δηαθξίλνληαη 

ζε ρσξηθήο εθηξνθήο (αξγήο αλάπηπμεο) θαη γξήγνξεο 

αλάπηπμεο. Κάζε ηύπνο έρεη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο εθ-

ηξνθήο θαη πξνγξάκκαηνο δηαηξνθήο. 

α) Υωπικήρ Εκτπουήρ (Απγήρ Ανάπτςξηρ)  

Γηα ηα θνηόπνπια ζηα νπνία ν εθηξνθέαο επηδεηεί ήπηα 

αλάπηπμε θαη ηξπθεξό θξέαο θίηξηλνπ ρξώκαηνο, νη   

ΜΤΛΟΙ ΚΡΗΣΗ ζρεδίαζαλ ηηο ηξνθέο ΟΚ-1 θαη ΟΚ-10 

κε ειαηόιαδν.  

 

ΔΘΑΣΡΟΦΗ ΥΩΡΘΚΗ ΕΚΣΡΟΦΗ 

Ηλικία κοτόποςλος Σύπορ τπουήρ 

Εθθόιαςε – 10 εκεξώλ ΟΑ-5 ζε αιεύξη 

10 - ζθαγή ΟΚ-1 ζε θόθθνπο ή  
ΟΚ-10 ζε ηξαραλά 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΡΟΦΗ ΚΑΘ ΑΠΟΔΟΕΘ
1
 

Ηλικία (ημ.) Ζων βάπορ (γπ.) 
Καταν. Σπουήρ   
Αθποιστικά (γπ.) 

21 350 490 

35 750 1.370 

42 950 1.950 

49 1.150 2.550 

56 1.350 3.250 

70 1.800 4.800 

77 2.000 5.700 

84 2.200 6.600 

 

β) Γπήγοπηρ Ανάπτςξηρ 

Σα ζύγρξνλα θνηόπνπια θξενπαξαγσγήο είλαη πβξίδηα 

πνπ ραξαθηεξίδνληαη από πνιύ κεγάιν ξπζκό αλάπηπ-

μεο. Η δπλακηθή ηνπο έρεη θηάζεη ζην βαζκό, πνπ ζε 45-

50 εκέξεο από ηελ εκέξα εθθόιαςεο ηνπ λενζζνύ κπν-

ξνύλ λα θηάλνπλ ζε δσλ βάξνο 2 - 2,5 θηιά. 

Αμηνπνηώληαο ηελ παξαπάλσ δπλακηθή γηα πςειό ξπζ-

κό αλάπηπμεο ησλ πβξηδίσλ, νη ΜΤΛΟΙ ΚΡΗΣΗ ζρεδί-

αζαλ κηα ζεηξά ηξνθώλ πςειήο πεξηεθηηθόηεηαο ζε ε-

λέξγεηα θαη ζξεπηηθά ζπζηαηηθά.  

 

ΔΘΑΣΡΟΦΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

Ηλικία κοτόποςλος Σύπορ τπουήρ 

Εθθόιαςε – 10 εκεξώλ ΟΑ-5 ζε αιεύξη 

10 - 35 εκέξεο ΟΚ-5 ζε ηξαραλά 

35 - 65 εκέξεο ΟΚ-6 ζε θόθθνπο  

65 εκέξεο- ζθαγή ΟΚ-6 / 622 ζε θόθθνπο  

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ ΣΡΟΦΗ ΚΑΘ ΑΠΟΔΟΕΘ
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Ηλικία (ημ.) Ζων βάπορ (γπ.) 
Καταν. Σπουήρ   
Αθποιστικά (γπ.) 

10 250 270 

20 750 970 

30 1.500 2.200 

45 2.800 5.000 

60 4.000 8.350 

65 4.300 9.450 

Σα θνηόπνπια απγνπαξαγσγήο είλαη δηαθνξεηηθά από 

ηα θξενπαξαγσγήο θαη απαηηνύλ δηαθνξεηηθή εθηξνθή. 

ηα θνηόπνπια απηά έρνπκε 3 βαζηθέο θάζεηο: 

α) Φάση Ανάπτςξηρ   

Από ηελ εθθόιαςε κέρξη ηηο 17 εβδνκάδεο. ην ηέινο 

ηεο θάζεο ηα θνηόπνπια έρνπλ θαηαλαιώζεη 6 θηιά 

ηξνθήο θαη έρνπλ απνθηήζεη βάξνο 1,5 θηιό πεξίπνπ. 

β) Φάση πποετοιμασίαρ αςγοπαπαγωγήρ 

Από ηηο 18 κέρξη ηηο 21 εβδνκάδεο. Καηά ηε δηά-

ξθεηα απηή ηα θνηόπνπια έρνπλ θαηαλαιώζεη 2,5 

θηιά ηξνθήο θαη έρνπλ απνθηήζεη βάξνο 1,7 θηιά.  

γ) Φάση αςγοπαπαγωγήρ 

Η απγνπαξαγσγή θξαηάεη 40-60 εβδνκάδεο. ην 

δηάζηεκα απηό έλα θνηόπνπιν κπνξεί λα απνδώ-

ζεη από 250 απγά (40 εβδνκάδεο) έσο 340 απγά 

(60 εβδνκάδεο). Γηα ηηο 40 εβδνκάδεο ηα θνηόπνπ-

ια θαηαλαιώλνπλ 42 θηιά ηξνθήο ελώ γηα ηηο 60 

ρξεηάδνληαη 63 θηιά. ηελ θάζε ηεο απγνπαξαγσ-

γήο ε κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε γηα θάζε θόηα 

είλαη 150 γξ. ΟΚ-3.  

ΔΘΑΣΡΟΦΗ ΑΤΓΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Ηλικία κοτόποςλος Σύπορ τπουήρ 

Εθθόιαςε – 17 εβδνκ. ΟΚ-1 ζε θόθθνπο 

18 – 21 εβδνκ. ΟΚ-2 ζε θόθθνπο 

22 – 80 εβδνκ. ΟΚ-3 ζε θόθθνπο 


