
Οη ΜΤΛΟΙ ΚΡΗΣΗ γλσξίδνληαο ηηο δηαηξνθηθέο αλάγ-

θεο ησλ ζύγρξνλσλ πβξηδίσλ, έρνπλ ζρεδηάζεη πιήξσο 

εμεηδηθεπκέλεο ηξνθέο, αλάινγα κε ην είδνο ηνπ θνηό-

πνπινπ θαη ην ζηάδην ηεο αλάπηπμήο ηνπ. 

Η εμεηδίθεπζε απηή έρεη σο απνηέιεζκα ηα θνηόπνπια 

λα ηξέθνληαη κε ηελ θαηάιιειε πνζόηεηα ζξεπηηθώλ 

ζπζηαηηθώλ θαη λα επηηπγράλνπλ ηε κέγηζηε απόδνζε ζε 

θξέαο θαη απγά. Σν ηζνδύγην απηό, ζπγθξηλόκελν κε 

άιιεο ηξνθέο ή κε ηνπο δεκεηξηαθνύο θαξπνύο εμαζθα-

ιίδεη νηθνλνκία ζηελ εθηξνθή ησλ θνηόπνπισλ. 

Παξάιιεια, νη ηξνθέο ησλ ΜΤΛΩΝ ΚΡΗΣΗ, ζε αληί-

ζεζε κε θαξπνύο όπσο ην θαιακπόθη, δέρνληαη ζεξκηθή 

επεμεξγαζία, ζθνηώλνληαο παζνγόλνπο κηθξννξγαλη-

ζκνύο, όπσο νη ζαικνλέιεο θαη έηζη εγγπώληαη ηε κέγη-

ζηε αζθάιεηα ηνπ θξέαηνο θαη ησλ απγώλ. 

Σέινο, νη ηξνθέο ησλ ΜΤΛΩΝ ΚΡΗΣΗ παξάγνληαη 

απνθιεηζηηθά από υςτικέρ ππώτερ ύλερ, μη μεταλλαγ-

μένερ, γηα λα έρεηε πάληνηε πγηεηλό θξέαο θαη απγά. 

ΚΤΛΘΝΔΡΟΜΤΛΟΘ ΚΡΗΣΗ Α.Ε. 

Λεσθ. Εζλάξρνπ Βεληδέινπ νύδα, 

ηει

Σα ζύγρξνλα πβξίδηα θνηόπνπισλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

αγνξά έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηηο παιηέο θπιέο. Σα πβξί-

δηα απηά είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ώζηε λα επηηπγράλνπλ 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηόρνπο απόδνζεο ζε θξέαο θαη απγά, 

κόλν εθόζνλ ηξέθνληαη κε ηξνθέο ζπγθεθξηκέλσλ πξν-

δηαγξαθώλ ζε ελέξγεηα, πξσηεΐλε, ιπζίλε, αζβέζηην, 

θώζθνξν, θ.ά. πλεπώο, ην θαιακπόθη δελ είλαη ε πιέ-

νλ θαηάιιειε ηξνθή. 

Η ελέξγεηα ηνπ θαιακπνθηνύ είλαη πεξηζζόηεξε από ηελ 

απαηηνύκελε θαη απηή ζα κεηαηξαπεί ζε ιίπνο. Η πξσ-

ηεΐλε ηνπ θαιακπνθηνύ ππνιείπεηαη θαηά 70% από ηηο 

εηδηθά ζρεδηαζκέλεο ηξνθέο, κε απνηέιεζκα πην αξγή 

αλάπηπμε. Επνκέλσο, αλ ζηελ πεξίπησζε δηαηξνθήο 

κε ΟΚ-10 απαηηνύληαη 6,6 θηιά ηξνθή γηα έλα θνηόπνπιν 

2,2 θηιώλ ρσξίο πεξηηηό ιίπνο, ζε δηαηξνθή κε θαιακ-

πόθη ζα ρξεηαδόληνπζαλ ζρεδόλ 20 θηιά θαιακπνθηνύ 

θαη ην παξαγόκελν θνηόπνπιν ζα έρεη πνιύ ιίπνο.   

ΤΓΚΡΘΗ ΣΡΟΦΗ ΚΑΘ ΚΑΛΑΜΠΟΚΘΟΤ 

 Ενέπγεια (  Ππωτεΐνη (γπ.) 

Σξνθήο  
θξενπαξαγσγήο  
10-35 εκεξώλ 

 
3.160 

 
210 

Καιακπόθη 3.391 63 

% ζπζηαηηθώλ πνπ 
θαιύπηεη ην θαιακπόθη 

107% 30% 



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 


