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Προετοιμασία αναπαραγωγικής περιόδου 
• Φωτισμός και Θερμοκρασία 
• Επιλογή των κατάλληλων πτηνών 
• Φυσικά συμπληρώματα ενίσχυσης 

οργανισμού 
• Καθαρισμός και απολύμανση χώρων 
• Οι κυριότερες παθήσεις & η θεραπεία 

τους 
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Εκτροφεία:  

μέγιστη χρήση φυσικού φωτός και απαραίτητη χρήση σίτας σε παραθυρα 

& πόρτες 
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•Χώροι 40x40cm είναι αρκετοί για τα περισσότερα καναρίνια, 

• Χρήση εξωτερικής φωλιάς συνίσταται λόγω της ευκολίας ελέγχου 
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•Απαραίτητος διαχωρισμός νεοσσών, μετά τον απογαλακτισμό 
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•Η χρήση κλούβας είναι απαραίτητη για νεοσσούς με σκοπό την ενίσχυση του 

μυϊκού και σκελετικού τους συστήματος 

  



 Επιλογή μόνο των καλύτερων πτηνών προς 
αναπαραγωγή 

 Έναρξη προετοιμασίας αναπαραγωγής με 12 ώρες 
φωτισμού 

 Έναρξη αναπαραγωγής με 14 ώρες φωτισμού 

 Αρκετός χρόνος για τάϊσμα / μεγάλωμα νεοσσών 

 Σταδιακή αύξηση φωτός κατά 30 λεπτά/εβδομάδα 

 Έναρξη ημέρας με πλήρη φωτισμό 
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 Απαιτείται νέου τύπου ηλεκτρονικό ballast (28.000 Hz) χωρίς την 
παρουσία starter (δεν τρομοπαίζει) 

 60-100 lumen ανά Watt 
 
 Χρήση αρκετών λαμπτήρων για την κάλυψη χώρων εκτροφείου 
 Νέοι λαμπτήρες κάθε χρόνο, συνεχής καθαρισμός τους 
 Θερμοκρασία χώρου περ. 20 ° C 
 Οι καταλληλότεροι λαμπτήρες είναι φθωρισμού T5 ή Τ8 απόχρωσης 

865 ή 965 (Cool day light) 
 Μοναδικοί στον μεταβολισμό συγκεκριμένων βιταμινών σε πτηνά 
 Παρέχουν την πιό «φυσική» ορατήτα σε πτηνά 
 Υπάρχουν στο εμπόριο Philips, Osram, κλπ, καθώς και οι εξειδικευμένοι 

Arcadia (πτηνών) οι οποίοι 
 είναι ωστόσο ιδιαίτερα  
 ακριβό είδος. 
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Τι βλέπουν οι  

άνθρωποι… 
 

(π.χ. διαφανή  

αυτοκόλλητα  

στο παράθυρο) 

Τι βλέπουν τα  

πτηνά… 

 
(είναι πολύ πιο  

ευαίσθητα στο  

φωτισμό, ενώ βλέπουν  

πολλά που εμείς  

δεν μπορούμε) 

Δεν έχουμε την ίδια όραση 



 Εκτροφείο: Ελάχιστη θερμοκρασία 10-15°C 

 Υψηλότερες θερμοκρασίες επιθυμητές 

 Αποφυγή απότομων αλλαγών 

 Μικρή αλλά σαφής διαφορά μεταξύ ημέρας & 
νύχτας (πρέπει να αισθάνονται τη νύχτα) 

 Υγρασία 

 60 – 80% 

 Σπουδαίας σημασίας κατά την εκκόλαψη! 
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 Αρκετός και ικανός φωτισμός, πλούσια τροφή και 
συμπληρώματα 

 Έλεγχος θερμοκρασίας & Υγρασίας 
 Καλή φυσική κατάσταση πτηνών 
 Επιλογή μόνο των καλύτερων πτηνών 
 Χωριστά αρσενικά & θηλυκά  
 Πιό αργή η ετοιμότητα του αρσενικού που σημαίνει ότι το 

αρσενικό πρέπει να ενισχυθεί περαιτέρω πριν ζευγαρώσει 
 Αποκλειστικός χώρος ζεύγους 
 Καλές & καθαρές εγκαταστάσεις ζευγαρώματος 
 Φωλιές και υλικά κατασκευής διαθέσιμα 
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 Γενετική επιλογή: Χρώμα, Τύπος, Ιστορικό… 

 Τήρηση καλού αρχείου 

 Διάκριση μεταξύ εκθεσιακού πτηνού & 
εκτροφικού πτηνού 

 Σπουδαιότητα της περιόδου πριν την 
αναπαραγωγή 

 Φυσικός Έλεγχος 

 Κατάσταση πτερώματος / τέλος πτερόρροιας  

 Καλή φυσική κατάσταση και υγεία 

 Υγιεινή χώρων και καθαρισμός πτηνού 
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Αδύνατη η χρήση πτηνού το οποίο βρίσκεται σε περίοδο πτερόρροιας 
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Αδιανόητη η χρήση πτηνού που ασθενεί 
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Αδύνατη η χρήση πτηνών με ψείρες (αριστερά) ή ψείρες φτερώματος (δεξιά) 
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Αδύνατη η χρήση πτηνών που είναι αδύνατα ή υπέρβαρα 
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Χρήση ειδικής κρέμας για τη θεραπεία μυκητιάσεων 



18 

Χρήση ενυδατικής κρέμας για τις φολίδες σε 

 μεγαλύτερης ηλικίας πτηνά,  

οι οποίες δημιουργούν σταδιακά ακινησία… 



 Μείγματα καθαρών & ποιοτικών σπόρων 
 Φύτρες και φρέσκα λαχανικά  
 Ζωντανοί οργανισμοί (σκουλίκια) 
 Καλή αυγοτροφή 
 Όστρακα, χαλίκι, σουπιοκόκκαλα, ασβέστιο 
 Συμπληρώματα:  

 Βιταμίνες  

 Αμινοξέα 

 Μεταλλικά άλατα και ιχνοστοιχεία 
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Συμπληρώματα μέσω του πόσιμου νερού 

VITAMINE  KADRIE 

  
 Συμπληρώνει την ελλιπή και μη 

ισορροπημένη διατροφή  
 Αντικαθιστά μερικώς την έλλειψη 

φυσικού φωτισμού 
 Διασφαλίζει την καλή ανάπτυξη οστών 
 Ενισχύει τη διάθεση αναπαραγωγής και 

βοηθά στη ορθή ωοτοκία  
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Συμπληρώματα μέσω του πόσιμου νερού 

HEPATO-CHOL 

 
 Βελτιώνει την ηπατική λειτουργία 
 Ενισχύει τον μεταβολισμού βιταμινών 

από τον οργανισμό 
 Βοηθά στην απέκρριση τοξινών 
 Προσφέρει πολλά βασικά αμινοξέα  
 Εξίσου σημαντικό κατά την πτερόρροια  
 Πολύ απαραίτητο σε πτηνά που 

χορηγούνται χρωστικές ουσίες 
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Συμπληρώματα μέσω του πόσιμου νερού 

VIGO-CARNITINE 

 
 Προσφέρει ενέργεια και βελτιώνει τη 

φυσική κατάσταση 
 Ενισχύει το μυϊκό σύστημα  
 Αποτρέπει την ανάπτυξη λίπους 
 Βοηθά στην αντιμετώπιση του στρες, 

και της εξασθένησης του οργανισμού  
 Περιέχει Χολίνη και Ινοσιτόλη 
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Ποτέ δεν κουρεύουμε τηω γεννητική περιοχή του αρσενικού 

γιατί το συγκεκριμένο πτέρωμα λειτουργεί ως οδηγός  

κατά τη σεξουαλική διαδικασία 
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Συμπλήρωμα στην Αυγοτροφή 
 

VIT-AZ-MIN 
 

 Ενισχύει την ανάπτυξη 
 Διασφαλίζει τη δημιουργία ισχυρών 

οστών 
 Βελτιώνει την απορρόφηση χρωστικών 

πτερώματος 
 Προσφέρει την ορθή ποσότητα 

ασβεστίου στον οργανισμό σε 
συνδυασμό με ουσίες που το καθιστούν 
πιο απορροφήσιμο 

 Ενισχύει σημαντικά το ανοσοποιητικό 
σύστημα 
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Συμπλήρωμα στην Αυγοτροφή 
 

AMINO-FORT 
 

 Αποτρέπει να έλλειψη βασικών 
αμινοξέων στον οργανισμό 

 Ενισχύει το μυϊκό σύστημα και την εν 
γένει ανάπτυξη οργανισμού 

 Απαραίτητο και κατά την περίοδο της 
πτερόρροιας 

 Βασικό συστατικό σε πτηνά με πλούσιο 
πτέρωμα όπως τα καναρίνια τύπου 
(posture) 

 Αντικαθιστά άλλες πηγές πρωτείνης   
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 Η καθαριότητα οφείλει να είναι συνεχής με 
διάφορα σκευάσματα της αγοράς 

 Απολύμανση με μυκητοκτόνα όπως: 

  Χλώριο 

 Dettol 
 Η πλέον αποτελεσματική είναι η χρήση 

ουσιών που σκοτώνουν τόσο μικρόβια, 
όσο βακτηρίδια αλλά και Ιούς, όπως: 

  F-10 sc   
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Μαύρες ψείρες, ορατές με απλή παρατήρηση 
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Ψείρες πτερώματος, οριακά ορατές που καταστρέφουν το πτέρωμα των 

καναρινιών 



 Προϊόντα κατάλληλα για πτηνά 

 

 Σπρέϊ, υγρά,  ή σκόνες 

 Frontline  
(απωθητικό για όλες τις ψείρες και  

για διάστημα 4 εβδομάδων) 

 Ardap, Interex,  
(ψειροκτόνο για όλους τους χώρους  

των εκτροφείων) 
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Dr. Peter Coutteel, DVM 
Dierenartsencentrum TRIGENIO 
 



 Τα καναρίνια είναι πολύ ευάλωτα στην 
κοκκιδίωση 

 Συνήθως κατά την πτερόρροια 
 Πρήξιμο στην κοιλιακή χώρα 
 Κόκκινα έντερα ορατά και εξωτερικά 
 Πολλά περιττώματα 
 Συνεχής απώλεια βάρους 
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BAYCOX  2,5% 
 

 Περιέχει Toltrazuril 

 Σκοτώνει τα κοκκίδια  

 2 με 3 ml ανά λίτρο για 2 ημέρες 
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ESB4  (Sulfonamide) 

 

 Κοκκιδιοστατικό 

 Μειώνει την αναπαραγωγή και τον κύκλο ζωής 
των βακτηριδίων 

 1 - 2 γραμ. ανά λίτρο νερού για 5 ημέρες 

 Διάλλειμα 2 ημερών και επανάληψη 5 ημερών 
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 Αναπνευστική ασθένεια 
 Αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στα 

εκτροφεία της Ευρώπης (περ. 50% των πτηνών 
είναι προσβεβλημένα με διάφορα συμπτώματα) 

 Υγρά μάτια και μύτη 
 Φτάρνισμα, ειδικά κατά την υψηλή 

δραστηριότητα 
 Πολλοί εκτροφείς θεωρούν ότι το πτηνό έχει 

ακάρι τραχείας γιατί «σφυρίζει» κατά την 
αναπνοή 

 Διάρροια, μεγάλη κατανάλωση νερού 
 Εμφανή συμπτώματα στο συκώτι 
 Οι σταγόνες βοηθούν μόνο παροδικά 
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SOLUDOX (doxycycline) 
 3 γραμ. ανά λίτρο για 10 – 14 μέρες 

 Κάποιες φορές και για διάστημα έως και μήνα 

 Απαγόρευση ασβεστίου, χαλικιού κατά το συγκεκριμένο 
διάστημα 

 Ευαισθησία στο pH του πόσιμου νερού και στον 
εξωτερικό φωτισμό 

 
TYLAN (tylosine) 

 0,5 γραμ./λίτρο για 1 εβδομάδα 

 Κατάλληλο και για τη θεραπεία μυκοπλασμάτωσης 
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 Δεν πρόκειται για βακτηρίδια αλλά μύκητες: 
Macrorhabdus Ornithogaster 

 Τα πτηνά είναι πολύ χλωμά και ασθενικά  
 Κάθονται δίπλα στο τάγιστρο 
 Συνεχής αίσθηση πείνας και εμμονή με την 

αυγοτροφή  
 Πρισμένο στομάχι 
 Πολλά περιττώματα, που συνήθως περιέχουν 

ολόκληρους, αχώνευτους, σπόρους 
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Πρισμένος πρόλοβος 
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Πρισμένος πρόλοβος 

Φυσιολογικός πρόλοβος 
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Μυκητοκτόνο (Amphoterricine-B) 
MEGABAC PC / Fungizone  
 

Θεραπεία στο νερό ή την αυγοτροφή  
MYCOSOL  

 
Καλή και καθαρή τροφή 
 
Αναζήτηση συμπτωμάτων άλλων ασθενειών 

(κοκκιδίωση, ατοξοπλάσμωση, …) 
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Κατά τη νεκροψία, πρόκειται ουσιαστικά για υπερδιόγκωση της χολής  

και πλήρη κατάρευση του ανοσοποιητικού. 
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GROG στην αυγοτροφή 
 10 γραμ. /κιλό  
 Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγής 

 
F-10  
 Τακτική γενική απολύμανση χώρων 
 Ειδικά στην περιοχή της φωλιάς 
 
Τάϊσμα με σκόνη νεοσσών 
 Ειδικές φόρμουλες για γρήγορη ανάπτυξη 

 



Συμβαίνει πάντα τις πρώτες ημέρες ζωής των 
νεοσσών (4 – 6 ημέρες) 

 Διακοπή ανάπτυξης και υποσιτισμός 
 Λερωμένες φωλιές: κίτρινα περιττώματα, 

διάρροια, οσμές  
 Η μητέρα έχει υγρό πτέρωμα στην κοιλιά 

και υψηλή εφύδρωση 
 Η μητέρα αρνείται πλέον να καθαρίσει τις 

φωλιές 
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FLAGELLAMIXX  

 4 γραμ. / λίτρο νερού 

 Επιπλέον χρήση του διαλύματος μέσω 
αυγοτροφής 

 Απόλυτη υγιεινή 

 Θεραπεία μόνο σε ασθενή πτηνά (γονείς & 
νεοσσούς) από την 1η έως την 7η ημέρα ζωής 
τους 
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  Πρόκειται για ιό (είτε τον Variola major ή τον Variola 
minor) 

 Συμβαίνει συνήθως αργά το καλοκαίρι & μεταδίδεται 
κυρίως από κουνούπια 

 Πολλαπλασιάζεται ακόμη γρηγορότερα με τις ψείρες  
 Τα συμπτώματα ποικίλουν:  

 Εξωτερικά: πληγές  

 Εσωτερικά: πνευμονικό οίδημα 

 Δίφθερος: στο ράμφος 
 Δεν υπάρχει θεραπεία 
 Μόνο προληπτικός εμβολιασμός 
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Τσίμπημα κουνουπιού στο βλέφαρο & άμεση μετάδοση ιού με  

αποτέλεσμα το θάνατο σε περίπου 24 ώρες 
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Εμφανή σημάδια σε όλο το σώμα (πίσω μέρος κεφαλιού μετά την  

αφαίρεση πτερώματος) 
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Εμφανής εξωτερική εικόνα κατάρεσης του οργανισμού  
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Ύψιστη προληπτική ενέργεια για την αποφυγή της ευλογιάς είναι 

η τοποθέτηση σιτας σε κάθε παράθυρο και πόρτα του εκτροφείου 
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Ο ιός της ευλογιάς είναι διαφορετικός σε καναρίνια και  

σε περιστέρια. 
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Προετοιμασία 6-8 εβδομάδες πριν την αναπαραγωγή 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
Φυσικός έλεγχος πτηνών, έλεγχος εικόνας περιττωμάτων, ιατρικός έλεγχος περιττωμάτων, και καταγραφή προβλημάτων 

υγείας προηγούμενης χρονιάς.  

Μόνο σε περίπτωση κτηνιατρικής διάγνωσης είναι αναγκαία η χορήγηση συγκεκριμένων φαρμάκων. Συνίσταται, 

ωστόσο, η προληπτική αντικοκκιδιακή θεραπεία.  

Συμπληρώματα διατροφής για βέλτιστη κατάσταση πτηνών προς αναπαραγωγή 
 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ (Χορήγηση συμπληρώματων γενικής υγείας στο νερό & στην αυγοτροφή) 
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   Δευ: Mycosol  5 ml/1 Lt νερ.   Ενίσχυση Ανοσοποιητικού & γενικότερης υγείας 

             ή  10 ml/ 1kg αυγοτροφή 

  Τρί:  Mycosol     -//-                          -//- 

   Παρ:  Vigo-Carnitine  5 ml/1 Lt νερ    Ενίσχυση μυϊκού ιστού, καύση υπερβολικού λίπους   

 Σάβ:    Hepato-Chol    10 ml/1 Lt νερ  Βέλτιστη ηπατική λειτουργία,  Αποτοξίνωση ήπατος & χολής,  
       Λήψη απαραίτητων αμινοξέων 

 Κυρ:    Vita-Kadrie   5 ml/1 Lt νερ  Ενίσχυση διάθεσης αναπαραγωγής,  
       Ισχυροποίηση  μυο-σκελετικού συστήματος 

  

      Ετήσιο Εκτροφικό Πρόγραμμα-Προετοιμασία 
 



 

 
 

 Σταδιακή αύξηση χορηγούμενης αυγοτροφής  

 (αρχικά 2 φορές την εβδομάδα). 

Σταδιακή ενίσχυση τροφής από Λευκά (αμυλώδη)   

     σε πιο Μαύρα (ελαιώδη) & πλούσια μείγματα σπόρων. 

 Χορήγηση σημαντικών ενισχυτικών ουσιών &  

     συμπληρωμάτων στην αυγοτροφή, όπως: 
 

 

 

 

VIT-AZ-MIN    

πηγή ιχνοστοιχείων, μετάλλων, ασβεστίου,  

βιταμινών και σπιρουλίνας και σημαντικό  

συμπλήρωμα για πτηνά στα οποία χορηγούνται  

χρωστικές ουσίες. 
 

 

AMINO-FORT   

πηγή απαραίτητων αμινοξέων, ενισχυτικό μυϊκού ιστού, και αναγκαίο  

συμπλήρωμα για πτηνά πλούσιου πτερώματος (Τύπου & Εμφάνισης). 
 

 

MULTIVITAMINE   

περιέχει όλες τις απαραίτητες για πτηνά βιταμίνες, σε απόλυτη ισορροπία. 
 

 

HEALTH OIL   

βοηθά στην ενίσχυση της φυσικής αντίστασης, προσφέρει  

ενέργεια και προστασία από ασθένειες & λοιμώξεις. 
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       Ετήσιο Εκτροφικό Πρόγραμμα-Προετοιμασία 
 

Αυγοτροφή 

MULTIVIT

AMINE 

HEALTH 

OIL  

AMINO-

FORT  

VIT-AZ-

MIN    



 

 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

 Οι καταλληλότεροι λαμπτήρες είναι φθωρισμού T5 ή Τ8 απόχρωσης 865 ή 965 (Cool day light, Philips TLD 

965, Biolux, Osram, Arcadia για πτηνά). 

 Αντικατάσταση κάθε χρόνο γιατί έχουν μεγάλη απώλεια φωτεινότητας. 

 Απαιτείται νέου τύπου ηλεκτρονικό ballast (28.000 Hz) χωρίς την παρουσία starter. 

 Έναρξη προετοιμασίας αναπαραγωγής με 12 ώρες φωτισμού. 

 Έναρξη αναπαραγωγής με 14 ώρες φωτισμού. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ 

Πριν την τοποθέτηση πτηνών σε ζευγαρώστρες, απαιτείται: 

 Πλήρης καθαρισμός με καθαριστικά εμπορίου (χωρίς την παρουσία πτηνών) 

 Απολύμανση χώρων με αντιβακτηριδιακά σκευάσματα (συνίσταται η χρήση κτηνιατρικών  

βακτηριοκτόνων και ιοκτόνων όπως το F-10). 

 Ψεκασμός χώρων με αντιπαραστικά διαλύματα τύπου ARDAP  χωρίς την παρουσία πτηνών. 

 Ψεκασμός όλων των υλικών φωλιάς με αντιπαρασιτικά, χωρίς την παρουσία πτηνών. 

 Ατομικός ψεκασμός πτηνών με αποθητικό παρασίτων Frontline κάθε μήνα. 

 Περιποίηση πτηνών, κούρεμα σε μακρύφτερα, κόψιμο νυχιών, ράμφους και χρησιμοποίηση  

κρέμας στα πόδια όσων έχουν συμπτώματα μυκητίασης ή ψωρίασης.  
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   Ετήσιο Εκτροφικό Πρόγραμμα-Προετοιμασία 
 



 

 

 ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

Συνίσταται θεραπεία κολοβακτηριδίων (colibacillosis) για την αντιμετώπιση της θνησιμότητας νεοσσών με χρήση 

του ιατρικού σκευάσματος FLAGELLAMIXX μόνο σε προσβεβλημένα πτηνά για 5-7 ημέρες. 

  

Θεραπεία για την διόγκωση της χολής Black Spot, το παράσιτο της Ατοξοπλάσμωσης και την ασθένεια της 

Ορνίθωσης (black spot, atoxoplasmosis, ornithosis) με το σκεύασμα  σε μορφή σκόνης GROG το οποίο 

αναμηγνύετε στην αυγογροφή καθ’ όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγής.  

  

   Για καναρίνια Χρώματος: 
Λόγω της επιβάρυνσης του ήπατος με χρωστικές ουσίες είναι αναγκαία η συνέχιση του προγράμματος 

αποτοξίνωσης ήπατος και ενίσχυσης του μυϊκού και σκελετικού:   

  

 

 

 

 

 

                                                           Για καναρίνια Εμφάνισης ή Τύπου: 
Λόγω των αυξημένων αναγκών σε ουσίες που ενισχύουν το μακρύ και πλούσιο πτέρωμα και το σκελετικό, έχουν 

ιδιαίτερες ανάγκες ουσιών καθημερινά στην αυγοτροφή:  
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     Ετήσιο Εκτροφικό Πρόγραμμα-Αναπαραγωγή 
 

 Σάβ:    Hepato-Chol 10 ml/1 Lt νερού  Βέλτιστη ηπατική λειτουργία,  Αποτοξίνωση ήπατος & χολής,  
       Λήψη απαραίτητων αμινοξέων 

 Κυρ:    Vita-Kadrie 5 ml/1 Lt νερού  Ισχυροποίηση  μυο-σκελετικού συστήματος 

 Τριτ:    AMINO-FORT  20 gr /1 kg αυγοτροφής Πηγή απαραίτητων αμινοξέων, ενισχυτικό μυϊκού ιστού 

 Τετ.:    Vit-Az-Min 20 gr /1 kg αυγοτροφής Ιχνοστοιχεία, μέταλλα, ασβέστιο, βιταμίνες & σπιρουλίνα 



 

 
 

ΝΕΟΣΣΟΙ 
Περίοδος ξεκούρασης και ανάκαμψης των πτηνών από την αναπαραγωγή, καθώς και προετοιμασίας των 

νεοσσών για την πρώτη τους πτερόρροια.  

  

  Θεραπεία κατά της Κοκκιδίωσης και Ατοξοπλάσμωσης 

  Θεραπεία Μεγαβακτηρίωσης εφόσον υπάρχουν συμπτώματα  

  Περαιτέρω ενίσχυση ανοσοποιητικού με χρήση:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Εμβολιασμός κατά του ιού της Ευλογιάς σε νεοσσούς ηλικίας τουλάχιστον 4 εβδομάδων με POULVAC-P 

canary. Ο εμβολιασμός πρέπει να έχει γίνει μέχρι τον Ιούλιο.  
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Ετήσιο Εκτροφικό Πρόγραμμα-Νεοσσοί 
 

   Δευ: Mycosol  5 ml/1 Lt νερ. ή 1kg αυγ.   Ενίσχυση Ανοσοποιητιικού & γενικότερης υγείας   

  Τρί:  Mycosol                     -//-                          -//- 

 Σάβ:    Hepato-Chol 10 ml/1 Lt νερ  Βέλτιστη ηπατική λειτουργία,  Αποτοξίνωση ήπατος & χολής,  
       Λήψη απαραίτητων αμινοξέων 



 

 

 

  Χρήση μειγμάτων σπόρων λευκού χρώματος (αμυλώδη μείγματα)  

  Συνέχιση χορήγησης αυγοτροφής 3 με 4 μέρες την εβδομάδα. 

  Περαιτέρω ενίσχυση κατά την ιδιαίτερα επώδυνη περίοδο της πτερόρροιας  

      με κατ’ επιλογή χρήση των κάτωθι:  

  

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 *  Ενίσχυση της φυσικής αντίστασης  -  ενέργεια και προστασία από ασθένειες & λοιμώξεις 
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      Ετήσιο Εκτροφικό Πρόγραμμα-Πτερόρροια  
 

    Δευ:  Amino Fort         20 gr / 1 kg αυγοτροφής    

    Multi Vitamine  20 gr / 1 kg αυγοτροφής    

  Τρίτ:  Amino Fort         20 gr / 1 kg αυγοτροφής    

 Multi Vitamine  20 gr / 1 kg αυγοτροφής  

  Παρ:        Hepato Chol   10 ml / 1 Lt νερού   

  Σαβ:       Health Oil*    5 ml/ 1 Lt νερού   

  Κυρ:   Health Oil * *   5 ml/ 1 Lt νερού  



 

Κοκκιδίωση (Coccidiosis) 

 Πρήξιμο στην κοιλιακή χώρα, Κόκκινα έντερα ορατά και εξωτερικά 

ESB-4 Sulfonamide : 1 - 2 γραμ. / 1 Lt νερού για 5 ημέρες, Διάλλειμα 2 ημερών και επανάληψη 5 ημερών 
 

Ορνίθωση (Ornithosis) 
Αναπνευστική ασθένεια, Υγρά μάτια και μύτη, Φτάρνισμα, Διάρροια, μεγάλη κατανάλωση νερού, Εμφανή συμπτώματα στο συκώτι 

TYLAN Tylosine: 0,5 γραμ./λίτρο για 1 εβδομάδα, Κατάλληλο και για τη θεραπεία μυκοπλασμάτωσης 
 

Μεγαβακτηρίωση (Macrorhabdus Ornithogaster) 
Δεν πρόκειται για βακτηρίδια αλλά μύκητες. Τα πτηνά είναι πολύ χλωμά και ασθενικά. Συνεχής αίσθηση πείνας, εμμονή με την 

αυγοτροφή, Πρισμένο στομάχι, Πολλά περιττώματα, που συνήθως περιέχουν ολόκληρους, αχώνευτους, σπόρους 

MEGABAC PC Fungizone, 2γρ./100γρ αυγοτροφής για 2 εβδομάδες  

MYCOSOL στην αυγοτροφή. 
 

Black spot (Circovirus) 

GROG στην αυγοτροφή, 10 γραμ. /κιλό αυγοτροφής, καθ’ όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγής  

F-10 Τακτική γενική απολύμανση χώρων, Ειδικά στην περιοχή της φωλιάς 
 

Κολοβακτηριδίωση (Colibacillosis) 
 Συμβαίνει πάντα τις πρώτες ημέρες ζωής των νεοσσών (4 – 6 ημέρες), Διακοπή ανάπτυξης και υποσιτισμός, Λερωμένες φωλιές: 

κίτρινα περιττώματα, διάρροια, οσμές, Η μητέρα έχει υγρό πτέρωμα στην κοιλιά και υψηλή εφύδρωση 

 FLAGELLAMIXX: 4 γραμ. / λίτρο νερού για 6-7 ημέρες, Επιπλέον χρήση του διαλύματος μέσω αυγοτροφής  

F-10 Τακτική γενική απολύμανση χώρων, Ειδικά στην περιοχή της φωλιάς 
 

Ευλογιά (Variola virus) 
 Εξωτερικά: πληγές, Εσωτερικά: πνευμονικό οίδημα, Δίφθερος. Δεν υπάρχει θεραπεία, Μόνο προληπτικό εμβολιασμός 

 PULVAC  P Canary: εμβόλιο στον δεύτερο μήνα ζωής των νεοσσών 

  Συνήθεις Ασθένειες πτηνών 
 



78 


