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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Σν εξνηξνθηθφ Δξγαζηήξην Αζελψλ ηδξχζεθε κε ην Νφκν 513/1914 (ΦΔΚ401/Α/1914) «πεξί 
παξαγσγήο ηεο ζεξνηξνθίαο θαη νξγαλψζεσο ηεο ζεξνηξνθηθήο ππεξεζίαο», ελψ ηελ επζχλε γηα ηελ 
εχξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ έρεη ην Σκήκα Μειηζζνθνκίαο – εξνηξνθίαο ηεο Γ/λζεο Εσηθήο Παξαγσγήο & 
ΑΠΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ (πξψελ Τπνπξγείν Γεσξγίαο). Ζ έδξα ηνπ 
βξίζθεηαη ζην ρψξν ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ θαη ζπγθεθξηκέλα ζην Δξγαζηήξην 
εξνηξνθίαο & Μειηζζνθνκίαο κε ην νπνίν ζπζηεγάδεηαη θαη ζπλεξγάδεηαη αξκνληθά. Δίλαη ην αξκφδην 
ζεζκνζεηεκέλν εξγαζηήξην γηα ηελ επηζηεκνληθή εμππεξέηεζε ηνπ θιάδνπ ηεο εξνηξνθίαο ζηελ Διιάδα.  

Ο ζθνπφο ηεο χπαξμεο ηνπ εξνηξνθηθνχ Δξγαζηεξίνπ είλαη ε ζηήξημε ηνπ θιάδνπ κέζα απφ ηε 
δηεξεχλεζε θαη ηε δηάδνζε λέσλ ηερληθψλ εθηξνθήο, ηελ αληηκεηψπηζε αζζελεηψλ, ηελ πξνψζεζε 
πξνζαξκνζκέλσλ θαη απνδνηηθψλ θπιψλ κεηαμνζθσιήθσλ θαη πνηθηιηψλ κνπξηάο θαη ηελ αχμεζε ηεο 
νηθνλνκηθήο απνδνηηθφηεηαο ηεο ζεξνηξνθίαο γεληθφηεξα. Όια ηα παξαπάλσ επηηπγράλνληαη κε ηνπο εμήο 
ηξφπνπο: 

 Γηαηεξεί κνξεψλα ζηνλ νπνίν θαιιηεξγνχληαη θαη δνθηκάδνληαη δηάθνξεο πνηθηιίεο κνπξηάο, κε 
ζηφρν ηε δηεξεχλεζε θαη επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ γηα θάζε πεξηνρή πνηθηιηψλ θαη απαξαίηεησλ 
θαιιηεξγεηηθψλ ρεηξηζκψλ θαη ηε δηάρπζε ηεο γλψζεο απηήο πξνο ηνπο Έιιελεο παξαγσγνχο. ε 
έθηαζε 3 ζηξεκκάησλ ην εξνηξνθηθφ Δξγαζηήξην έρεη ζπγθεληξψζεη έθηνο απφ ηηο εγρψξηεο 
πνηθηιίεο κνπξηάο, αξθεηέο απφ ηηο θαιχηεξεο γηα ηε ζεξνηξνθία πνηθηιίεο, απφ δηάθνξεο ρψξεο ηνπ 
θφζκνπ. Μειεηψληαη ε πξνζαξκνζηηθφηεηα ησλ πνηθηιηψλ ζηηο ειιεληθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο, ε 
αλζεθηηθφηεηα ζε ερζξνχο θαη αζζέλεηεο, ε θαηαιιειφηεηα ησλ δηαθφξσλ εδαθψλ, ε πνζφηεηα θαη 
πνηφηεηα ησλ παξαγνκέλσλ θχιισλ, ε δπλαηφηεηα ρξήζεο ηεο κνπξηάο γηα θπηναπνθαηάζηαζε 
ππνβαζκηζκέλσλ ή κνιπζκέλσλ εδαθψλ θ.ά. 

 Πξαγκαηνπνηεί ηνλ πνηνηηθφ θαη πγεηνλνκηθφ έιεγρν ηνπ κεηαμφζπνξνπ (απγά κεηαμνζθψιεθα) πνπ 
εηζάγεηαη ή παξάγεηαη ζηε ρψξα καο, πξηλ απηφο δηαθηλεζεί θαη ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο Έιιελεο 
παξαγσγνχο ζεξνηξφθνπο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο 
πξνδηαγξαθέο, δειαδή λα είλαη απαιιαγκέλνο απφ αζζέλεηεο, έρεη ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ 
απγψλ αλά θνπηί (20.000 απγά) θαη έρεη πςειή εθθνιαςηκφηεηα.  

 Πξαγκαηνπνηεί δνθηκαζηηθέο εθηξνθέο κεηαμνζθσιήθσλ, ζρεδφλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, 
ηφζν γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, φζν θαη γηα ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο θαη 
ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ κεηαμφζπνξνπ πνπ εηζάγεηαη ή παξάγεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνπο 
Έιιελεο παξαγσγνχο. 

 Γηαηεξεί ηξάπεδα γελεηηθνχ πιηθνχ ηνπ κεηαμνζθψιεθα, ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο πιηθφ 
γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ αλάπηπμε πιεζπζκψλ θαη πβξηδίσλ θαηάιιεισλ γηα εθηξνθή ζηε ρψξα 
καο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ παξαγσγή ειιεληθνχ κεηαμφζπνξνπ. 

 Γηαζέηεη αλαπεληζηήξην ζε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε θαη ηνλ απαξαίηεην εμνπιηζκφ γηα ηνλ πνηνηηθφ 
έιεγρν ηνπ λήκαηνο πνπ παξάγεηαη ηφζν απφ ην ίδην, φζν θαη απφ παξαγσγνχο ηεο ρψξαο. 

Σν παξφλ εγρεηξίδην εθδφζεθε απφ ην Τπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ θαη ην 
εξνηξνθηθφ Δξγαζηήξην Αζελψλ ζην πιαίζην ηεο παξνρήο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο βνήζεηαο πξνο 
ηνπο Έιιελεο ζεξνηξφθνπο ή ελ δπλάκεη ζεξνηξφθνπο. Πεξηέρεη ζπλνπηηθέο θαη πεξηεθηηθέο πιεξνθνξίεο, 
δνζκέλεο κε απιφ θαη θαηαλνεηφ ηξφπν γηα ηνπο αλαγλψζηεο. θνπφο είλαη ε γλσξηκία κε ην κεηάμη θαη ηε 
δηαδηθαζία παξαγσγήο ηνπ θαη ε πξνζέγγηζε ησλ βαζηθψλ ηερληθψλ εθηξνθήο ηνπ κεηαμνζθψιεθα θαη 
θαιιηέξγεηαο ηεο κνπξηάο. 
 
 
 

Αζήλα, 2011



1. ΔΙΑΓΩΓΗ 
Ζ ζεξνηξνθία είλαη έλαο θιάδνο ηεο γεσξγίαο ν νπνίνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο καθξαίσλεο ηζηνξίαο 

ηνπ έρεη γλσξίζεη ηελ αθκή θαη ηελ παξαθκή. Παξά ην γεγνλφο φηη ε παξαγσγή ηνπ κεηαμηνχ θαη ε 
εθηξνθή ηνπ κεηαμνζθψιεθα απνηέιεζε εθηαζθξάγηζην κπζηηθφ ηεο Κίλαο γηα πνιινχο αηψλεο θαη ζε 
πνιιά κέξε ηνπ θφζκνπ ζεσξείην πξντφλ θπηηθήο πξνέιεπζεο, πξψηνο ν Αξηζηνηέιεο ζην έξγν ηνπ 
«πεξί ησλ δώσλ ηζηνξία», αλαθέξεη φηη ην κεηάμη είλαη δσηθφ πξντφλ θαη θάλεη ιφγν γηα έλα είδνο 
«ζθώιεθνο κεγάινπ», ηνπ νπνίνπ πεξηγξάθεη ηηο κεηακνξθψζεηο, αιιά θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ 
ηξαβήγκαηνο ηεο θισζηήο: «εθ δε ηνύηνπ ηνπ δώνπ θαη ηα βνκβύθηα αλαιύνπζη ησλ γπλαηθώλ ηηλέο 
αλαπεληδόκελαη θάπεηηα πθαίλνπζη». 

Σν κεηάμη, σο χθαζκα, ήηαλ γλσζηφ ζηνπο αξραίνπο Έιιελεο απφ ηνλ 4ν π.Υ. αηψλα, ράξε ζηηο 
εθζηξαηείεο ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Σελ επνρή ηνπ Βπδαληίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 551 κ. Υ., δχν 
κνλαρνί ηνπ Σάγκαηνο ηνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ εηζήγαγαλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάδνζε, ην κεηαμφζπνξν απφ 
ηελ Αζία ζην Βπδάληην, θξπθά κέζα ζηα θνχθηα ηνπο κπαζηνχληα. Αζθαιψο δε ζα κπνξνχζαλ λα 
θαληαζηνχλ φηη απφ ην ζπφξν απηφ ζα μεπεηηφηαλ κηα νιφθιεξε επηζηήκε ε ζεξνηξνθία, θαη πσο ν ίδηνο 
απηφο ζπφξνο ζα ήηαλ δπλαηφλ λα απνηειέζεη γηα ηηο επεξρφκελεο γεληέο, ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, 
Ακεξηθή θαη Αζία πεγή πινχηνπ θαη πνιηηηζκνχ. 

Πξάγκαηη, απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε ε ζεξνηξνθία δηαδφζεθε ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα θαη 
ηδηαηηέξσο ζηελ Πεινπφλλεζν, απ’ φπνπ πέξαζε ζηε Νφηηα Ηηαιία, Ηζπαλία, Πνξηνγαιία θαη Ρσζία, γηα 
λα ζπλερηζζεί ε δηάδνζή ηεο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο.  

Σν θνπθνχιη είλαη ε πξψηε χιε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή κεηαμηνχ. Ζ απφδνζε θαη ε 
πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ ιακβάλεηαη, δειαδή ηεο κεηαμσηήο θισζηήο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν 
βαζκφ απφ ηελ πνηφηεηα ηνπ θνπθνπιηνχ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα «αλαπήληζε». ηε ρψξα καο ηα ζήκεξα 
εθηξέθνληαη πβξίδηα θαη πνιχπβξίδηα κεηαμνζθσιήθσλ ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα εαξηλή, ζεξηλή ή 
θζηλνπσξηλή εθηξνθή θαη παξάγνπλ ιεπθά θνπθνχιηα. Σα πβξίδηα θαη ηα πνιχπβξίδηα πνπ ζπλήζσο 
επηιέγνληαη γηα εθηξνθή εκθαλίδνπλ αμηφινγα ραξαθηεξηζηηθά, φπσο: α) κεγάιε παξαγσγή ζε ρισξά 
θνπθνχιηα (άλσ ησλ 30 Kg απφ έλα θνπηί ησλ 20.000 απγψλ), β) κεγάιε απφδνζε ζε κεηάμη (απφ 5,5 - 6 Kg 
ρισξά θνπθνχιηα παίξλνπκε έλα 1 Kg κεηάμη), γ) κεγάιε αληνρή ζηηο αζζέλεηεο, δ) κηθξή δηάξθεηα 
εθηξνθήο (26 - 30 εκέξεο) θαη ζπλεπψο ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. 

Με ηελ εθηξνθή κεηαμνζθσιήθσλ θαη ηελ παξαγσγή θνπθνπιηψλ, κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί γηα ην 
γεσξγφ έλα ζεκαληηθφ ζπκπιεξσκαηηθφ έζνδν, ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

ην εγρεηξίδην απηφ γίλεηαη κία πξψηε γλσξηκία κε ην κεηάμη θαη παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο 
ηεο ζεξνηξνθίαο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα γίλνπλ εχθνια θαηαλνεηέο ζε αλζξψπνπο πνπ δελ είραλ 
πξνεγνχκελε εκπεηξία ή γλψζε ηεο ζεξνηξνθίαο. Οη ηερληθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αθνξνχλ θπξίσο ηηο 
κνλφγνλεο ή δίγνλεο θπιέο κεηαμνζθσιήθσλ πνπ ελδείθλπληαη γηα ηα εχθξαηα θιίκαηα φπσο είλαη απηφ 
ηεο Διιάδαο. Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο εγρεηξηδίνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνπο ζεξνηξφθνπο λα βειηηψζνπλ 
ηηο γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο ηνπο ζηελ εθηξνθή ηνπ κεηαμνζθψιεθα, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηελ 
παξαγσγή ηνπο θαη λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ εθηέιεζε ησλ απαξαίηεησλ εξγαζηψλ. 

 
2. ΣΟ ΜΔΣΑΞΙ  
 

2.1 Οη ηδηόηεηεο ηνπ κεηαμηνύ 
Σν ηειηθφ πξντφλ ηεο ζεξνηξνθίαο είλαη ην κεηάμη, ην νπνίν απνηειεί κία πθαληηθή ίλα κε εμαηξεηηθέο 

ηδηφηεηεο, ε νπνία παξάγεηαη απφ ηελ θάκπηα ηνπ κεηαμνζθψιεθα ηεο κνπξηάο ηνπ είδνπο Bombyx mori. 
Σν πνιχηηκν απηφ λήκα, ην κνλαδηθφ θπζηθφ ζπλερέο λήκα ηνπ νπνίνπ ην κήθνο κπνξεί λα θηάζεη κέρξη 
θαη ηα 1.500 κέηξα ρσξίο δηαθνπή, είλαη έλα αγξνηηθφ πξντφλ πςειήο αμίαο, ιφγσ ηεο ππεξέρνπζαο 
πνηφηεηάο ηνπ. Ζ κεγάιε ιεπηφηεηα ηεο απιήο ίλαο πνπ πξνέξρεηαη απφ έλα θαη κφλν θνπθνχιη, επηβάιεη 
ην ζπλδπαζκφ πεξηζζφηεξσλ ηλψλ νη νπνίεο ζπλελψλνληαη θαη ζπζηξέθνληαη ζε εηδηθέο κεραλέο, 
παξάγνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηε γλσζηή ζε φινπο καο κεηαμσηή θισζηή. ηε δηαδηθαζία απηή έρεη 
δνζεί ε ραξαθηεξηζηηθή νλνκαζία «αλαπήληζε» ή «λεκαηνπνίεζε». 

Σν κεηάμη ήηαλ είλαη θαη ζα είλαη ζε φιεο ηηο επνρέο έλα θφζκεκα. Διαζηηθφ, κνλσηηθφ θαη επέιηθην, 
ζεσξείηαη ε πην θίλα θαη καιαθή απφ ηηο θπζηθέο πθαληηθέο ίλεο, κε εμαηξεηηθή ιάκςε θαη πθή. Έρεη 
βξεζεί φηη ην κεηάμη είλαη πγξνζθνπηθφ θαη δπζζεξκαγσγφ, ζπγθξαηψληαο πγξαζία κέρξη θαη 11% ζε 
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θαλνληθέο ζπλζήθεο, ελψ φηαλ ε ζρεηηθή πγξαζία θηάλεη ζην 100%, απμάλεηαη ε απνξξνθεηηθή ηνπ 
ηθαλφηεηα κέρξη θαη 35%, θαζψο ην λεξφ απνξξνθάηαη απφ φιε ηε κάδα ηεο ίλαο κε ηαπηφρξνλε 
δηφγθσζε ηεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα κελ εκθαλίδεηαη εχθνια πγξαζία, ζην κεηαμσηφ χθαζκα. 
Δπηπιένλ, νη πγξνζθνπηθέο ηνπ ηδηφηεηεο ην θαζηζηνχλ ηθαλφ λα απνξξνθά ηνλ ηδξψηα απφ ην δέξκα θαη 
λα επηηξέπεη ζηε ζπλέρεηα ηελ εμάηκηζή ηνπ αλάκεζα απφ ηηο ίλεο ηνπ. 

Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ κεηαμηνχ σο πξνο ηε ζεξκφηεηα ην θαζηζηά πνιχ θαιφ κνλσηηθφ, πξνζδίδνληαο 
ζηα κεηαμσηά ξνχρα ηελ ηδηφηεηα λα δηαηεξνχλ ζρεδφλ ζηαζεξή ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο, κε 
απνηέιεζκα λα είλαη δεζηά ην ρεηκψλα θαη δξνζεξά ην θαινθαίξη.  

Οη ηδηφηεηεο θαη ν ηξφπνο χθαλζεο ηνπ κεηαμηνχ θάλνπλ ζρεδφλ αδχλαηε ηε ζπγθξάηεζε ησλ 
αιιεξγηνγφλσλ νπζηψλ θαη ησλ αθάξεσλ ηεο ζθφλεο θαη ηελ αλάπηπμε κπθήησλ, θάλνληάο ην ηέιεην πιηθφ 
γηα ρξήζε απφ άηνκα κε επαηζζεζίεο ζηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. Γεληθφηεξα κπνξεί λα 
ραξαθηεξηζζεί σο έλα πξντφλ ην νπνίν, πέξα απφ ηελ επηθαλεηαθή πξνζέγγηζή ηνπ σο είδνο 
πνιπηειείαο, πξνζηαηεχεη ηελ πγεία ηνπ ρξήζηε ηνπ. Απηφ είλαη ην βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κεηαμηνχ 
πνπ ην έρεη βνεζήζεη λα δηαηεξήζεη ηε δεκνηηθφηεηά ηνπ. 

 

2.2 Σν κεηάμη ζην ρώξν δηεζλνύο εκπνξίνπ 
Σν πνζνζηφ πνπ θαηέρεη ην κεηάμη ζην ζχλνιν ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο πθαληνπξγηθψλ ηλψλ, 

δσηθψλ, θπηηθψλ, ρεκηθψλ ή ζπλζεηηθψλ ήηαλ αλέθαζελ κηθξφ. Ζ ζπαληφηεηα ηεο πνιχηηκεο απηήο χιεο 
γίλεηαη αληηιεπηή αλ αλαινγηζηνχκε φηη πξνπνιεκηθά αληηπξνζψπεπε ην 0,5 % ηεο φιεο παξαγσγήο 
πθαληνπξγηθψλ ηλψλ, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2νπ Παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαηέβεθε θαη κέρξη ηνπ 0,16 – 
0,18 %, πνζνζηφ ην νπνίν θαηέρεη θαη ζήκεξα, απφ ηελ άπνςε ηνπ φγθνπ. Απφ ηελ άπνςε ηεο αμίαο ε 
εηθφλα είλαη ζαθψο δηαθνξεηηθή, ιφγσ ηεο πςειήο ηηκήο ηνπ πνηνηηθνχ παξαγφκελνπ πξντφληνο, ζηηο 
δηεζλείο αγνξέο. 

Οη δηεζλείο απαηηήζεηο γηα πςειήο πνηφηεηαο κεηάμη έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί ηα ηειεπηαία ρξφληα. 
Απφ ην 1961 κέρξη θαη ην 2006 νη εηζαγσγέο αθαηέξγαζηεο κέηαμαο παγθνζκίσο έρνπλ ζρεδφλ 
δηπιαζηαζηεί απμαλφκελεο απφ 7.000 ζε πεξίπνπ 15.000 ηφλνπο, κε αληίζηνηρε αχμεζε ηεο αμίαο ησλ 
παγθφζκησλ εηζαγσγψλ απφ πεξίπνπ 65,5 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε 424,3 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

Αληίζηνηρε είλαη θαη ε ηάζε αχμεζεο πνπ παξαηεξείηαη γηα ηελ Δπξσπατθή αγνξά αθαηέξγαζηεο 
κέηαμαο. Έηζη νη εηζαγσγέο ζηελ Δπξψπε απφ πεξίπνπ 3.000 ηφλνπο πνπ ήηαλ ην 1961, έρνπλ απμεζεί ζε 
πεξίπνπ 5.000 ηφλνπο (1/3 ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ), ελψ νη αληίζηνηρνη αξηζκνί γηα ηελ αμία ησλ 
εηζαγσγψλ απφ πεξίπνπ 3 εθαηνκκχξηα δνιάξηα πνπ ήηαλ ην 1961 αλήιζαλ ην 2006 ζε πεξίπνπ 162 
εθαηνκκχξηα δνιάξηα. 

ήκεξα ππάξρνπλ πάλσ απφ 30 κεηαμνπαξαγσγέο ρψξεο ζηνλ θφζκν. Ζ παγθφζκηα παξαγσγή 
αθαηέξγαζηεο κέηαμαο ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ FAO, αλήιζε ην 2006 ζε πεξίπνπ 155.000 ηφλνπο. Σν 
κεγαιχηεξν κέξνο ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο πξνέξρεηαη απφ ηελ Κίλα πιεζηάδνληαο ηνπο 112.000 
ηφλνπο, κε εμαγσγέο πνπ θηάλνπλ ηνπο 11.000 ηφλνπο, κε δεχηεξε παξαγσγφ ρψξα ηελ Ηλδία ε νπνία κε 
χςνο παξαγσγήο 17.500 ηφλνπο απνξξνθά ζηε δηθή ηεο βηνκεραλία, ζε κεγάιν πνζνζηφ ην κεηάμη πνπ 
παξάγεη. Άιιεο ρψξεο κε ζεκαληηθή παξαγσγή είλαη ην Βηεηλάκ κε 13.000 ηφλνπο, ην Σνπξθκεληζηάλ κε 
4.500 ηφλνπο θαη αθνινπζνχλ άιια θξάηε κε κηθξφηεξε δπλακηθφηεηα, φπσο ε Σατιάλδε, ε Ρνπκαλία, ε 
Βξαδηιία, ην Οπδκπεθηζηάλ, ην Ηξάλ θ.α. 

ηελ πιεηνςεθία ησλ παξαγσγψλ ρσξψλ γίλεηαη παξάιιεια θαη ζεκαληηθή ρξήζε αιιά θαη 
εηζαγσγέο αθαηέξγαζηεο κέηαμαο. Ζ θπξηφηεξε εμαγσγηθή ρψξα είλαη ε Κίλα ε νπνία εμάγεη πεξίπνπ ην 
90 % ηεο πνζφηεηαο κεηαμηνχ πνπ δηαθηλείηαη ζρεδφλ ζε φιν ηνλ θφζκν, ζε Δπξψπε, Ηαπσλία, Ζλσκέλεο 
Πνιηηείεο Ακεξηθήο θ.ά.  

 

2.3 Η παξαγσγή κεηαμηνύ ζηνλ θόζκν θαη ηελ Διιάδα 
Σα ηειεπηαία ρξφληα βιέπνπκε ηε εξνηξνθία λα εμαθαλίδεηαη απφ ηηο βηνκεραληθά αλεπηπγκέλεο ή 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο, δεδνκέλνπ φηη ε παξαγσγή κέηαμαο 
κε ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν είλαη πςειήο ρεηξσλαθηηθήο απαζρφιεζεο. Έηζη έρεη ζρεδφλ εγθαηαιεηθζεί 
ζηελ Δπξψπε απφ ρψξεο πνπ παιηφηεξα παξήγαγαλ κεηάμη (Γαιιία, Ηζπαλία, Ηηαιία), ελψ αθνινπζνχλ ε 
Ηαπσλία θαη ε Κνξέα. Σν ίδην ζπλέβε ζε κεγάιν βαζκφ θαη ζηε ρψξα καο, απφ ηε ζηηγκή πνπ άξρηζε λα 
αλεβαίλεη ην βηνηηθφ επίπεδν. 
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Κάηη αληίζηνηρν έρεη αξρίζεη λα δηαθαίλεηαη αθφκα θαη ζηελ Κίλα, φπνπ νη θαηά παξάδνζε 
παξαγσγηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο πνπ είλαη ζπλήζσο νη παξαζαιάζζηεο, κεηαηξέπνληαη κε ηαρείο 
ξπζκνχο ζε βηνκεραληθέο. Έηζη νη πεξηνρέο παξαγσγήο κεηαμηνχ ζηελ Κίλαο κεηαηνπίδνληαη πξνο ην 
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, ρσξίο λα απνθιείεηαη ζην κέιινλ λα έρνπκε αηζζεηή κείσζε ηεο παξαγσγήο θαη 
θαη’ επέθηαζε αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πξντφληνο ζηε δηεζλή αγνξά. 

Με δεδνκέλε ηε έληνλε ειιεηκαηηθφηεηά ηεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) θαίλεηαη απνθαζηζκέλε λα 
ζπλερίζεη λα ζηεξίδεη κε ηζρπξά νηθνλνκηθά θίλεηξα ηελ πξνψζεζε θαη αλάπηπμε ηεο ζεξνηξνθίαο θαη 
ηεο παξαγσγήο πξντφλησλ κεηαμηνχ ζηνπο θφιπνπο ηεο. Έηζη έρεη ζεζπίζεη ηε ρνξήγεζε ελίζρπζεο 
χςνπο 133,26 Δπξώ αλά θνπηί εθηξεθφκελνπ κεηξαμφζπνξνπ ησλ 20.000 απγψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 
ζα παξαρζνχλ 20 θηιά ρισξά θνπθνχιηα αλά θνπηί. Σν ζπγθεθξηκέλν κέηξν ηζρχεη απφ ην 1972 θαη 
πξφζθαηα ελζσκαηψζεθε ζηνλ Καλ. (Δ.Κ.) 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηελ «Κνηλή 
Οξγάλσζε Αγνξάο». Γελ είλαη ηπραίν φηη ζην ζθεπηηθφ ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ αλαθέξεηαη φηη: «Η 
εθηξνθή κεηαμνζθσιήθσλ δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ νηθνλνκία νξηζκέλσλ πεξηνρώλ ηεο 
Κνηλόηεηαο. Η δξαζηεξηόηεηα απηή απνηειεί πεγή ζπκπιεξσκαηηθώλ εηζνδεκάησλ γηα ηνπο 
γεσξγνύο ησλ πεξηνρώλ απηώλ. Επνκέλσο ζα πξέπεη λα πηνζεηεζνύλ κέηξα ηα νπνία λα 
ζπκβάιινπλ ζηελ εμαζθάιηζε δηθαίνπ εηζνδήκαηνο ζηνπο εθηξνθείο κεηαμνζθσιήθσλ» 

Ζ παξαπάλσ ελίζρπζε ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΚ) 73/2009 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δ.Δ. απνηειεί 
άκεζε ελίζρπζε θαη νη ελδηαθεξφκελνη πξνθεηκέλνπ λα ηε ιάβνπλ νθείινπλ λα ππνβάινπλ 
αίηεζε γηα ηελ εληαία ελίζρπζε (Γήισζε ΟΓΔ), ζηνπο θαηά ηφπνπο αξκφδηνπο θνξείο θαη 
ππεξεζίεο. 

Δίλαη γεγνλφο φηη ε Διιάδα δηαζέηεη πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ζπλζήθεο εθείλεο πνπ 
κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εθαιηήξην γηα κηα εθ λένπ άλζεζε ηεο ζεξνηξνθίαο, θάηη πνπ θαη ζην 
παξειζφλ έρεη ζπκβεί, αθνχ απνηέιεζε κηα απφ ηηο ηζρπξφηεξεο δπλάκεηο ηνπ θιάδνπ, παγθνζκίσο, 
έρνληαο ππάξμεη απηάξθεο ζηελ παξαγσγή κεηαμηνχ θαη κεηαμφζπνξνπ, αιιά θαη ηθαλή λα εμάγεη 
ζεκαληηθέο πνζφηεηεο. Μέρξη θαη ηε δεθαεηία ηνπ ΄80 ε Διιάδα πξαγκαηνπνηνχζε εμαγσγέο 
αθαηέξγαζηεο κέηαμαο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο έρνπλ παξαηεξεζεί αλνδηθέο ηάζεηο ζηελ παξαγσγή 
θνπθνπιηψλ, ελψ ππάξρεη έληνλν ελδηαθέξνλ θαη ζε λέεο πεξηνρέο φπσο νη έξξεο, ε Καβάια, ε Βνησηία 
θαη ε Δχβνηα, ζηηο νπνίεο έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο επελδχζεηο.  Χο παξαγσγηθφο ηνκέαο κπνξεί λα δψζεη 

δηέμνδν ζηνλ αγξνηηθφ πιεζπζκφ γηα ηε ζηήξημε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο. Απνηειεί αγξνηηθή 
απαζρφιεζε πνπ δελ απαηηεί πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο γηαηί κπνξεί λα αμηνπνηήζεη ηηο ήδε 
ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο (απνζήθεο, ζηάβινπο θ.α.) θαζψο θαη ην εξγαηηθφ δπλακηθφ ηεο αγξνηηθήο 
νηθνγέλεηαο. Δπηπιένλ ε ζεξνηξνθία πξνθαιεί ειάρηζηε ξχπαλζε ζην πεξηβάιινλ ζπγθξηλφκελε κε 
άιιεο γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αθνχ ρξεζηκνπνηνχληαη ειάρηζηα εληνκνθηφλα γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηεο 
κνπξηάο, ελψ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο παξάγνληαο εμπγίαλζεο ππνβαζκηζκέλσλ εδαθψλ, θαζψο ε 
έληνλε βιαζηηθή ηθαλφηεηα θαη ε ηαρεία αχμεζε ηεο βηνκάδαο ησλ δέλδξσλ ηεο κνπξηάο είλαη δπλαηφλ λα 
νδεγήζνπλ ζηε θπηναπνθαηάζηαζε θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ ξχπσλ απφ επηβαξεκέλα εδάθε. Δπίζεο 
ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη απφ ηε βηνκεραλία ηνπ κεηαμηνχ είλαη ακειεηέα ζπγθξηλφκελε κε 
απηή πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ παξαγσγή άιισλ πθαληηθψλ ηλψλ. 

ήκεξα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα κία αλαβίσζε ηεο ζεξνηξνθίαο θαη ησλ ζπλαθψλ 
ηνκέσλ παξαγσγήο κεηαμνλήκαηνο θαη κεηαμνυθαληνπξγίαο. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 
αλαπεληζηηξίνπ ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ ή άιισλ κνλάδσλ αλαπήληζεο θνπθνπιηψλ, εμέιημε πνπ ζα νδεγήζεη 
ζηελ νινθιεξσκέλε αμηνπνίεζε ησλ παξαγψκελσλ θνπθνπιηψλ, εμαζθαιίδνληαο θαη’ απηφ ηνλ ηξφπν έλα 
ηθαλνπνηεηηθφ εηζφδεκα γηα ηνπο παξαγσγνχο, αλεμάξηεηα απφ ηε ρνξήγεζε θνηλνηηθψλ ή άιισλ 
εληζρχζεσλ. Ζ εκπνξεπκαηνπνίεζε ησλ θνπθνπιηψλ, ε αμηνπνίεζε ηνπο θαη ε παξαγσγή ειιεληθνχ 
κεηαμηνχ πξέπεη λα είλαη πιένλ νη θχξηνη ζηφρνη, θαζψο έλα πξντφλ ρσξίο εκπνξηθή αμία είλαη 
θαηαδηθαζκέλν ζηγά – ζηγά λα εμαθαληζηεί. Δπηπιένλ, είλαη δεηνχκελν γηα έλα απφ ηα αξραηφηεξα λήκαηα 
θαη νπσζδήπνηε ην πην γνεηεπηηθφ, λα αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηεί λέεο ηερληθέο marketing θαη δηαθήκηζεο γηα 
λα ππελζπκίζεη θαη λα δηδάμεη ηνλ θφζκν φια φζα έρεη λα ηνπ πξνζθέξεη, αιιά παξάιιεια λα θάλεη ηνλ 
παξαγσγφ ηνπ λα λνηψζεη ηελ αμία ηνπ πξντφληνο πνπ παξάγεη θαη λα ην αγαπήζεη. 

Δπηπιένλ, νη φζν ην δπλαηφλ θαηαιιειφηεξεο ηερληθέο επεμεξγαζίαο ησλ θνπθνπιηψλ θαη δηαδηθαζίεο 
αλαπήληζήο ηνπο, παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ παξαγσγή πνηνηηθνχ κεηαμηνχ. Νέεο ηερληθέο 
εθηξνθήο θαη θαιιηέξγεηαο ηεο κνπξηάο θαη ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο ζηε ζεξνηξνθία θαη ζηελ επεμεξγαζία 
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ηνπ κεηαμηνχ έρνπλ εηζαρζεί πξφζθαηα ζηνλ θιάδν θαη ζπλερψο εμειίζζνληαη, κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηεο 
παξαγσγήο θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο, ψζηε ε εθηξνθή ηνπ 
κεηαμνζθψιεθα λα είλαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα. ηηο θπξηφηεξεο ζεξνηξνθηθέο ρψξεο εθαξκφδνληαη λέεο 
ηερλνινγίεο ράξε ζηηο νπνίεο κπνξνχκε λα παξάγνπκε θαιήο πνηφηεηαο κεηαμσηφ λήκα θαη θαη’ επέθηαζε 
κεηαμσηά πθάζκαηα, εμαζθαιίδνληαο πςειήο πνηφηεηαο πξντφληα, ηθαλά λα εμαρζνχλ θαη λα 
απνξξνθεζνχλ απφ ρψξεο κε παξάδνζε ζηελ πςειή ξαπηηθή, φπσο πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο (Ηηαιία, 
Γαιιία, Γεξκαλία θιπ.). 

 
 

3. Η ΔΚΣΡΟΦΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΞΟΚΩΛΗΚΑ 
 

3.1 Δπώαζε ησλ απγώλ 
3.1.1 Υξόλνο θαη ρώξνο επώαζεο 

Όηαλ ηελ άλνημε ν θαηξφο ζηαζεξνπνηεζεί θαη ηα λέα θχιια ηεο κνπξηάο απνθηήζνπλ έλα κέγεζνο 5 
cm πεξίπνπ, ζηηο πεξηνρέο φπνπ ζα γίλνπλ εθηξνθέο, ζα πξέπεη λα αξρίζεη ε επώαζε ησλ απγώλ. Ζ 
επψαζε δηαξθεί 10-12 εκέξεο, ε δε εθθφιαςε ησλ πξνλπκθψλ νινθιεξψλεηαη κέζα ζε 2 – 3 εκέξεο. Απφ 
ηελ θαιή επψαζε ησλ απγψλ, ε νπνία δεκηνπξγεί ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ζπγρξνληζκέλε εθθφιαςε, 
εμαξηάηαη θαη ε θαιή απφδνζε ηεο εθηξνθήο. 

Ζ επψαζε ησλ απγψλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε εηδηθνχο ρψξνπο (επσαζηηθνί ζάιακνη), φπνπ 
δεκηνπξγνχληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ. Δάλ ε επψαζε 
ησλ απγψλ δε γίλεη ζε επσαζηηθφ ζάιακν, ηφηε ζα πξέπεη λα δηακνξθσζεί έλαο ρψξνο (κηθξφ δσκάηην) 
φπνπ λα κπνξεί λα δηαηεξεζνχλ θαηά ην δπλαηφλ νη επηζπκεηέο ζεξκνυγξνκεηξηθέο ζπλζήθεο. Ζ επψαζε 
ησλ απγψλ πξέπεη λα μεθηλήζεη παξάιιεια κε ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ θχιισλ ηεο κνπξηάο. Αλ νη 
λεαξνί κεηαμνζθψιεθεο αξρίζνπλ ην βηνινγηθφ ηνπο θχθιν πνιχ λσξίο ζα ππάξρεη αλεπάξθεηα ηξνθήο, 
ελψ αλ βγνπλ απφ ηα απγά πνιχ αξγά δε ζα αλαπηπρζνχλ ζσζηά γηαηί ε ηξνθή ζα είλαη αθαηάιιειε γηα ηα 
πνιχ κηθξά ζηνκαηηθά ηνπο κφξηα, θαζψο ηα θχιια ζα είλαη πνιχ ζθιεξά. Ζ εθθφιαςε ησλ πξνλπκθψλ 
πξέπεη λα είλαη ζπγρξνληζκέλε (κέζα ζε 2-3 κέξεο) θαη ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 95 %. Μεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηεο εθθφιαςεο παξακέλνπλ κφλν ηα θειχθε ησλ απγψλ (Δηθ. 2). 

 

 

 

 

 
Δηθόλα 1: Απγά κεηαμνζθώιεθα κεγέζνπο θεθαιήο θαξθίηζαο πνπ κόιηο ελαπόζεζε ην 
ζειπθό (αξηζηεξά) θαη κεξηθέο εκέξεο κεηά ηελ σνηνθία (δεμηά).  
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Δηθόλα 2: Μεηά από ζσζηή δηαηήξεζε θαη επώαζε ησλ απγώλ έρνπκε άξηζηε εθθόιαςε. 
 

3.1.2 πλζήθεο επώαζεο 
α) Θεξκνθξαζία  

Ζ ζεξκνθξαζία ζεσξείηαη ν πην ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζηελ επψαζε ησλ απγψλ. Δπεξεάδεη ηε 
δηάξθεηα ηεο επψαζεο, ην πνζνζηφ θαη ηελ νκνηνκνξθία ηεο εθθφιαςεο, θαη ηελ πνηφηεηα ησλ θνπθνπιηψλ. 
Σηο 3 πξψηεο εκέξεο απφ ηελ έλαξμε ηεο επψαζεο ε ζεξκνθξαζία πξέπεη λα είλαη απφ 15 - 20 °C (ηελ 
επνρή απηή ίζσο εμαζθαιίδεηαη απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο), ελψ ηηο ππφινηπεο εκέξεο ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ πξέπεη λα θπκαίλεηαη πεξί ηνπο 25 °C. ηελ πξάμε έρεη απνδεηρζεί φηη ε ζπλερήο 
έθζεζε ησλ απγψλ ζηνπο 25 ºC δίλεη ην ίδην θαιά απνηειέζκαηα. Ζ ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ κπνξεί λα γίλεη κε 
ειεθηξηθή ζεξκάζηξα ζπλδεδεκέλε κε ζεξκνζηάηε. 

β) ρεηηθή πγξαζία 
Ζ ζρεηηθή πγξαζία επεξεάδεη επίζεο ηελ εθθνιαπηηθφηεηα. Φπζηνινγηθά, πνιχ ζηεγλφ ή πνιχ πγξφ 

πεξηβάιινλ είλαη επηβιαβή γηα ηα έκβξπα. Γηα παξάδεηγκα, ζε πνιχ μεξέο ζπλζήθεο ηα απγά ράλνπλ ηελ 
πγξαζία ηνπο κε απνηέιεζκα, λα έρνπκε κηθξή, εθθφιαςε θαη απμεκέλν πνζνζηφ λεθξψλ εκβξχσλ, ελψ ζε 
πνιχ πγξέο ζπλζήθεο (ζρεηηθή πγξαζία κεγαιχηεξε απφ 90%) παξάγνληαη κεγάιεο πξνλχκθεο, πνπ είλαη 
φκσο πνιχ αδχλακεο. ε όιε ηε δηάξθεηα ηεο επώαζεο απαηηείηαη πςειή ζρεηηθή πγξαζία (75-80 %). 
Ζ πγξαζία κπνξεί λα αλαπηπρζεί κε ηε ρξήζε πγξαληήξα ζπλδεδεκέλν κε πγξνζηάηε, πξφρεηξα δε, εάλ 
θαηαβξέρεηαη ηαθηηθά ην δάπεδν ηνπ ρψξνπ κε λεξφ. 

γ) Φσηηζκόο 
ε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ε ζεξκνθξαζία θαη ην θσο έρνπλ αζξνηζηηθή επίδξαζε ζηελ επψαζε ησλ 

απγψλ θαη ηελ εθθφιαςε ησλ πξνλπκθψλ. Γηα ηελ εμαζθάιηζε νκνηφκνξθεο εθθφιαςεο, ηα απγά πξέπεη λα 
εθηίζεληαη ζην θσο κέρξη ηελ εκθάληζε ησλ πξψησλ πξνλπκθψλ. Πξαθηηθά ν θσηηζκφο πξέπεη λα είλαη 18 
ώξεο θσο, 6 ώξεο ζθνηάδη. Όηαλ ην 50 % ησλ εκβξχσλ έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ αλάπηπμή ηνπο, ηφηε 
δηαηεξείηαη ζπλερέο ζθφηνο κέρξη ηελ εθθφιαςε ησλ πξνλπκθψλ. 

 

3.2 Δγθαηαζηάζεηο θαη πιηθά 
Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο εθηξνθήο κεηαμνζθσιήθσλ είλαη λα ππάξρεη ν θαηάιιεινο ρψξνο, ε αλαγθαία 

πνζφηεηα θαη ε θαηάιιειε πνηφηεηα κνξεφθπιισλ. Μπνξεί λα γίλνπλ θαη 3 εθηξνθέο ην ρξφλν, κία ηελ 
άλνημε, κία ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνχ θαη κία λσξίο ην θζηλφπσξν, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ηηο 
επηθξαηνχζεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ κνξεψλα. Όκσο, γηα λα πεηχρεη ε εθηξνθή, 
εθηφο θπζηθά ηεο θαιήο δηαηξνθήο θαη ηνπ αλαγθαίνπ ρψξνπ, πξέπεη λα εμαζθαιηζζνχλ νη θαηάιιειεο 
ζεξκνυγξνκεηξηθέο ζπλζήθεο θαη ζπλζήθεο πγηεηλήο. 
 

3.2.1 Υώξνη εθηξνθήο  
Σα ζεξνηξνθεία, δειαδή νη ρψξνη φπνπ δηελεξγνχληαη νη εθηξνθέο, ηα δηαθξίλνπκε ζε κφληκα θαη 

πξνζσξηλά. Σα κφληκα ζεξνηξνθεία, είλαη εηδηθά θαηαζθεπαζκέλα γηα ην ζθνπφ απηφ θηίξηα, ηα νπνία 
είλαη εθνδηαζκέλα κε εγθαηαζηάζεηο θαη ζπζηήκαηα γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ θαηάιιεισλ ζπλζεθψλ 
ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο, παξέρνληαο παξάιιεια επθνιίεο ζηελ εθηέιεζε ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ηεο 
εθηξνθήο. Γηα ηηο εθηξνθέο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη θάζε ρψξνο πνπ έρεη θαηαζθεπαζζεί γηα άιιν 
ζθνπφ, φπσο δσκάηηα ζπηηηψλ, απνζήθεο, ζηάβινη, ζεξκνθήπηα θιπ., αξθεί λα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηηο 
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βαζηθέο ζπλζήθεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηξνθή θαη λα είλαη ειεχζεξνο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 
πνπ γίλεηαη ε εθηξνθή ή νη εθηξνθέο.  

Δίλαη απαξαίηεηνο ν θαιφο αεξηζκφο κε παξάζπξα ζηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζήηεο γηα ηελ 
πξνζηαζία απφ έληνκα, πνληίθηα θιπ. (Δηθ.3). Οηθνλνκηθέο θαηαζθεπέο κε ζέξκαλζε θαη ζχζηεκα 
δξνζηζκνχ είλαη θαηάιιειεο γηα πνιιαπιέο εθηξνθέο (Δηθ. 4). Γηα ηελ εμνηθνλφκεζε επηθάλεηαο, νη 
κεηαμνζθψιεθεο εθηξέθνληαη πάλσ «εηαδέξεο» (ή «θξεβάηηα») πνπ ηνπνζεηνχληαη ε κία πάλσ απφ ηελ 
άιιε, ζηεξηδφκελεο ζε μχιηλα ζηεξίγκαηα. πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη 3 φξνθνη απφ εηαδέξεο πνπ 
απέρνπλ κεηαμχ ηνπο 75 εθαηνζηά (Δηθ. 5). 

 
 
Δηθόλα 3: Δηάγξακκα θηηξίνπ ζεξνηξνθείνπ. Ο θαιόο αεξηζκόο είλαη απαξαίηεηνο θαη εμαζθαιίδεηαη 

κε παξάζπξα (ζηαηηθόο αεξηζκόο), ή ηνπνζεηώληαο επί πιένλ θαη εμαεξηζηήξεο (δπλακηθόο 
αεξηζκόο). Η δεκηνπξγία ζπξίδσλ ζηνλ ηνίρν θνληά ζην δάπεδν (20 cm ύςνο Χ 30 cm πιάηνο) 
βνεζάεη ζηνλ επηπξόζζεην αεξηζκό θαηά ηελ 5ε ειηθία θαη ηελ απνκάθξπλζε ηνπ λεξνύ όηαλ 
απνιπκαίλεηαη ην δάπεδν. Οη ζπξίδεο πξέπεη λα έρνπλ ζύξηε κε ζήηα θαη ζύξηε κε ζαλίδα. 

 
 

 

 

 

Δηθόλα 4: Μνλάδα εθηξνθήο κεηαμνζθώιεθα ηύπνπ «ηνιι» κε ζύζηεκα δξνζηζκνύ. Αξηζηεξά 

θαίλεηαη ε πξόζζηα πιεπξά κε ηνπο αλεκηζηήξεο θαη δεμηά ε νπίζζηα πιεπξά κε ην πάλει δξνζηζκνύ.  
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Δηθόλα 5: Αξηζηεξά θαίλεηαη ζύγρξνλν ζεξνηξνθείν κε κεηαιιηθέο εηαδέξεο εθηξνθήο κε ξόδεο ζε 

3 νξόθνπο, κε ζέξκαλζε θαη αλεκηζηήξεο δξνζηζκνύ. Δεμηά θαίλεηαη ζεξνηξνθείν κε μύιηλεο 
εηαδέξεο εθηξνθήο ζε 3 νξόθνπο. 
 

3.2.2 Αλάγθεο ζε επηθάλεηα θαη όγθν 
Οη αλάγθεο ζε επηθάλεηα θαη φγθν γηα ηελ εθηξνθή ησλ κεηαμνζθσιήθσλ, γηα έλα θνπηί ησλ 20.000 

απγψλ θαηαλέκνληαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ησλ πξνλπκθψλ φπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα 1. Ο άλεηνο 
ρψξνο παξακνλήο θαη αλάπηπμεο ησλ κεηαμνζθσιήθσλ, έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ νκαιή πνξεία θαη 
απφδνζε ηεο εθηξνθήο. Δίλαη πξνθαλέο φηη ζηηο κηθξέο ειηθίεο κεηαμνζθσιήθσλ, νη αλάγθεο ζε ρψξν θαη 
φγθν είλαη κηθξέο. Μφλν γηα ιίγεο εκέξεο ρξεηάδεηαη κεγάιε επηθάλεηα θαη φγθν, φζν δειαδή δηαξθεί ε 5ε 
ειηθία ηεο πξνλχκθεο (8-10 κέξεο). 

 
Πίλαθαο 1: Οη αλάγθεο ζε επηθάλεηα θαη όγθν γηα ηελ εθηξνθή ελόο θνπηηνύ κεηαμόζπνξνπ (20.000 

απγά). 
Ηιηθία 

πξνλπκθώλ 
Απαηηνύκελε  

επηθάλεηα (m2 )  
Απαηηνύκελνο  

όγθνο (m3) 

1ε 1 2 
2ε 2 2 
3ε 5 10 
4ε 10 20 
5ε 20 50 

 

3.3 Πξνεηνηκαζία θαη ρξνληθή δηάξθεηα εθηξνθήο 
3.3.1 Απνιύκαλζε ζεξνηξνθείνπ θαη εξγαιείσλ 

Λίγεο κέξεο πξηλ απφ ηελ έλαξμε ηεο εθηξνθήο είλαη απαξαίηεην λα γίλεη απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ θαη 
ησλ ζθεπψλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθηξνθή. Ο ιφγνο είλαη φηη ππάξρνπλ παζνγφλνη 
κηθξννξγαληζκνί πνπ πξνθαινχλ ζνβαξέο αζζέλεηεο ζην κεηαμνζθψιεθα. Δίλαη βαζηθή αξρή γηα ηελ 
επηηπρία ηεο εθηξνθήο. 

Ζ εθαξκνγή ρεκηθψλ απνιπκαληηθψλ κέζσλ γίλεηαη είηε κε ςεθαζκφ ηεο επηθάλεηαο (Δηθ. 6), είηε κε 
ππνθαπληζκφ. Ζ πξψηε πεξίπησζε εθαξκφδεηαη ζε θιεηζηνχο ή αλνηθηνχο ρψξνπο εθηξνθήο ελψ ζηε 
δεχηεξε πεξίπησζε ρξεζηκνπνηνχληαη πηεηηθέο νπζίεο ή νπζίεο ζε κνξθή αεξίσλ θαη εθαξκφδνληαη ζε 
εξκεηηθά θιεηζηνχο ρψξνπο. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ππνθαπληζκνχ εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά 
δηαρένληαη νη αηκνί ζε φια ηα κέξε ηνπ ρψξνπ. Πξηλ απφ ηελ εθαξκνγή θάζε ρεκηθήο νπζίαο, είλαη 
απαξαίηεηνο ν ππνινγηζκφο κε αθξίβεηα ηνπ φγθνπ ηνπ ζεξνηξνθείνπ, γηα λα γίλεη κεηέπεηηα ν ζσζηφο 
ππνινγηζκφο ηεο απαηηνχκελεο δφζεο ηνπ θαξκάθνπ.  

Πξνθεηκέλνπ ε δηελεξγνχκελε απνιχκαλζε λα έρεη ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα, είλαη ζεκαληηθφ λα 
ηεξνχληαη ηα παξαθάησ: 
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 Ζ είζνδνο ζηνπο ρψξνπο εθηξνθήο πξέπεη λα επηηξέπεηαη κφλν ζε φζνπο πξφθεηηαη λα 
εθηειέζνπλ θάπνηα ζρεηηθή εξγαζία. 

 Σα άηνκα πνπ εηζέξρνληαη ζην ρψξν εθηξνθήο πξέπεη λα ζθνππίδνπλ ηα πφδηα ηνπο ζε ραιάθη, 
πνπ είλαη εκπνηηζκέλν κε απνιπκαληηθφ.  

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηξνθήο, νη άξξσζηεο θαη λεθξέο πξνλχκθεο πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη 
θαη λα θαίγνληαη. 

 Δηαδέξεο ζηηο νπνίεο βξέζεθε κεγάινο αξηζκφο λεθξψλ πξνλπκθψλ πξέπεη λα αληηθαζίζηαληαη 
κε απνιπκαζκέλεο θαη έλαο αξηζκφο ησλ λεθξψλ πξνλπκθψλ λα απνζηέιεηαη ζην εξνηξνθηθφ 
Δξγαζηήξην Αζελψλ γηα εμέηαζε. 

 Γηα απνθπγή εηζφδνπ ησλ παζνγφλσλ, ην πάησκα, νη δηάδξνκνη, ε είζνδνο, θαη νη ρψξνη 
απνζήθεπζεο κνξενθχιισλ πξέπεη λα απνιπκαίλνληαη ςεθάδνληαο κε πδαηηθφ δηάιπκα 
ρισξίλεο 1,5% θάζε 3-4 κέξεο. 

Σν άηνκν πνπ δηελεξγεί ηελ απνιχκαλζε πξέπεη λα θνξάεη θαηάιιειε κάζθα θαη πξνζηαηεπηηθά 
ξνχρα (Δηθ. 6). 

ηελ πξάμε εθαξκφδεηαη ζπλήζσο έλαο απφ ηνπο παξαθάησ ηξεηο ηξφπνπο απνιχκαλζεο: 

Α. Τδαηηθό δηάιπκα θνξκόιεο 2% 
ην εκπφξην θπθινθνξεί θνξκφιε κε πεξηεθηηθφηεηα 35% (w/v) ζε θνξκαιδευδε. Γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία 10 ιίηξσλ δηαιχκαηνο 2%, πξνζζέηνπκε 600 ml θνξκφιεο ηνπ εκπνξίνπ ζε 9,4 ιίηξα λεξνχ. 
Όηαλ ςεθάδεηαη ζηελ επηθάλεηα ηνπ δσκαηίνπ, δξα ζπγρξφλσο θαη κε επαθή θαη σο αέξην. Γηα ηελ 

απνιχκαλζε επηθάλεηαο 10 m2 απαηηείηαη 1 ιίηξν δηαιχκαηνο. Σα εξγαιεία εκβαπηίδνληαη ζην δηάιπκα, 
παξακέλνπλ γηα 10 ιεπηά θαη κεηά μεπιέλνληαη κε λεξφ. 

Β. Τδαηηθό δηάιπκα ρισξίλεο 
Ζ ρισξίλε θπθινθνξεί ζην εκπφξην κε πεξηεθηηθφηεηα 5% (w/v) ζε ππνρισξηψδεο λάηξην (NaClO). 

Υξεζηκνπνηείηαη ζηηο απνιπκάλζεηο ζπλήζσο σο δηάιπκα 1,5 %. Γηα ηελ πξνεηνηκαζία 10 ιίηξσλ 
δηαιχκαηνο 1,5 %, πξνζζέηνπκε 3 ιίηξα ρισξίλε ηνπ εκπνξίνπ ζε 7 ιίηξα λεξνχ. Γηα ηελ απνιχκαλζε 
επηθάλεηαο 10 m2 απαηηείηαη 1 ιίηξν δηαιχκαηνο. Φεθάδνληαη νη επηθάλεηεο, ελψ ηα εξγαιεία εκβαπηίδνληαη 
ζην δηάιπκα, παξακέλνπλ γηα 30 ιεπηά θαη κεηά μεπιέλνληαη κε λεξφ. Οη επηθάλεηεο θαη ν εμνπιηζκφο 
πξέπεη λα δηαβξέρνληαη θαιά.  

Σν δηάιπκα πξέπεη λα πξνεηνηκάδεηαη ιίγν πξηλ ηελ εθαξκνγή ηνπ γηα λα εμαζθαιίδεηαη ηθαλνπνηεηηθή 
απνιπκαληηθή δξάζε. Σν ελεξγφ ριψξην εμαηκίδεηαη εχθνια θαη έηζη κεηψλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 
ςεθαζηηθνχ δηαιχκαηνο. Δίλαη απνηειεζκαηηθφ θαηά ησλ ηψζεσλ, βαθηεξίσλ, ηνπ ηνχ ηεο πνιπέδξσζεο, 
ησλ κπθεηηάζεσλ αθφκε θαη ησλ ζπνξίσλ ηεο πηπεξίηηδαο. 
Γ. Τπνθαπληζκόο (Τπεξκαγγαληθό θάιην θαη θνξκόιε) 

Ο ρψξνο θιείλεηαη εξκεηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχληαη πήιηλα ή γπάιηλα δνρεία κέζα ζηα 
νπνία ηνπνζεηνχληαη αξρηθά ην ππεξκαγγαληθφ θάιην (KMnO4) θαη επάλσ ζ’απηφ ρχλεηαη ε θνξκφιε, αιιά 
πνηέ ην αληίζεην (θίλδπλνο έθξεμεο). Γηα ηελ επηηπρία ηεο απνιχκαλζεο απαηηνχληαη 20 γξακκάξηα 
ππεξκαγγαληθνχ θαιίνπ θαη 30 ml θνξκφιεο ηνπ εκπνξίνπ αλά θπβηθφ κέηξν ρψξνπ. Όκσο πξέπεη 
πξνεγνπκέλσο ν ρψξνο λα πγξαλζεί κε ςεθαζηηθφ κεράλεκα. 

Με ηελ αλάκημε ησλ δχν απηψλ νπζηψλ εθιχεηαη άθζνλνο αηκφο, πνπ πξέπεη λα θπθινθνξήζεη κέζα 
ζηνλ εξκεηηθά θιεηζηφ ρψξν θαη λα παξακείλεη θιεηζηφο γηα 2 κέξεο. Μεηά αλνίγνληαη φια ηα παξάζπξα, 
γηα λα γίλεη αεξηζκφο επί 5 εκέξεο πξηλ αξρίζεη ε εθηξνθή. 

Ζ απνιχκαλζε είλαη απνηειεζκαηηθή φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε ησλ 20ν C. Όζν πην 
πςειή είλαη ε ζεξκνθξαζία θαη ε πγξαζία, ηφζν θαιχηεξε είλαη ε απνιχκαλζε. ε θάζε πεξίπησζε φκσο, 
ζηνπο ρψξνπο ζα πξέπεη λα πξνεγεζεί ζρνιαζηηθή θαζαξηφηεηα, έηζη ψζηε λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί 
απνηειεζκαηηθά ε απνιχκαλζε. 

Αλ θαη ε θνξκφιε είλαη ην πην θνηλφ θαη θαιφ απνιπκαληηθφ, φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
απνιχκαλζε εμνπιηζκνχ θαη γηα θιεηζηνχο ρψξνπο πξνθαιεί δπζθνξία ζηνπο αλζξψπνπο θαη ηα δψα θαη 
εηδηθφηεξα δχζπλνηα θαη εξεζηζκφ ζηα κάηηα. Ο ππνθαπληζκφο κε θνξκφιε θαη ππεξκαγγαληθφ θάιην είλαη 
πνιχ επηθίλδπλνο θαη πξέπεη λα γίλεηαη κφλν απφ εμεηδηθεπκέλα άηνκα. Δπνκέλσο πδαηηθφ δηάιπκα 
ρισξίλεο ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ ελαιιαθηηθφ απνιπκαληηθφ γηα θιεηζηνχο ρψξνπο. Όκσο απηφ ην ρεκηθφ έρεη 
ην κεηνλέθηεκα, σο εθ θχζεσο δηαβξσηηθφ πνπ είλαη, λα θαηαζηξέθεη κεηαιιηθέο επηθάλεηεο πνπ 
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο εθηξνθέο. Δίλαη πην θαηάιιειν γηα απνιχκαλζε μχιηλνπ θαη πιαζηηθνχ πιηθνχ. 
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Δηθόλα 6: Αξηζηεξά Χεηξηζηήο κε κάζθα, θόξκα θαη γάληηα θαηά ηελ απνιύκαλζε ζεξνηξνθείνπ κε 

ςεθαζκό απνιπκαληηθνύ πιηθνύ κε ηε ρξήζε ςεθαζηήξα 10 ιίηξσλ θαη δεμηά κάζθα κε εηδηθό θίιηξν 
πνπ θαιύπηεη όιν ην πξόζσπν. 
 

3.3.2 Υξνληθή δηάξθεηα εθηξνθήο 
Ζ πξνλχκθε ηνπ κεηαμνζθψιεθα πθίζηαηαη 4 εθδχζεηο ή απνδεξκαηψζεηο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηηο 5 

«ειηθίεο» ηεο. Ζ ζπλήζεο δηάξθεηα ησλ «ειηθηψλ» κνλφγνλσλ ή δίγνλσλ θπιψλ, καδί κε ηνλ «χπλν» πνπ 
αληηζηνηρεί ζε θάζε ειηθία, θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα 2. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ «χπλνπ» θαη φζν δηαξθεί ε 
έθδπζε, ε πξνλχκθε παχεη λα ηξέθεηαη, αγθηζηξψλεηαη ζε κηα ζέζε κε ηα ςεπδνπφδηα, ζεθψλεη ην ζψξαθα 
θαη ην θεθάιη θαη παξακέλεη έηζη αθίλεηε, κέρξη λα αξρίζεη ε δηαδηθαζία ηεο απνδεξκάησζεο, νπφηε 
ζρίδεηαη ην δέξκα θνληά ζην θεθάιη θαη εμέξρεηαη απφ απηφ έρνληαο πεξάζεη ζηελ επφκελε «ειηθία», κε λέν 
δέξκα, ηθαλφ λα ρσξέζεη ην κε ξαγδαίνπο ξπζκνχο απμαλφκελν ζψκα ηεο. «Ύπλνο» νλνκάδεηαη ε πνιχ 
ραξαθηεξηζηηθή θαηάζηαζε ηεο αθηλεζίαο πνπ πξνεγείηαη ηεο απνδεξκάησζεο θαη δηαξθεί 1 έσο 1,5 
εκέξεο θαηά πεξίπησζε (Δηθ. 7). «Ηιηθία» νλνκάδεηαη ε ρξνληθή πεξίνδνο ηνπ βηνινγηθνχ θχθινπ ηεο 
πξνλχκθεο ε νπνία αξρίδεη κε ηελ εθθφιαςε ή ηελ νινθιήξσζε κίαο απνδεξκάησζεο θαη ηειεηψλεη κε ηελ 
έλαξμε ηνπ αληίζηνηρνπ «χπλνπ». Έηζη θάησ απφ θαλνληθέο ζπλζήθεο, ην ζηάδην εθηξνθήο ησλ 
κεηαμνζθσιήθσλ πνιπυβξηδίσλ κνλφγνλσλ ή δίγνλσλ θπιψλ ην νπνίν ζπκπίπηεη κε ην πξνλπκθηθφ 
ζηάδην, έρεη δηάξθεηα απφ 26 έσο 30 εκέξεο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ην ζηάδην ηεο πξνλχκθεο επεξεάδεηαη πνιχ 
απφ ηε ζεξκνθξαζία θαη ηηο άιιεο πεξηβαιινληηθέο παξακέηξνπο. Ζ δηάξθεηα ησλ δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ 
ζηαδίσλ πνηθίιεη (Πηλ. 3). 

 

Πίλαθαο 2: Η δηάξθεηα αλάπηπμεο ζε εκέξεο ησλ δηαθόξσλ ειηθηώλ ηνπ κεηαμνζθώιεθα, όηαλ νη 

ζπλζήθεο είλαη άξηζηεο. Σε θάζε ειηθία ή ύπλν, ε δηάξθεηα ζε εκέξεο κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε ή 
κεγαιύηεξε θαηά κεξηθέο ώξεο. 

Ηιηθία 
πξνλύκθεο 

Ύπλνη 
Γηάξθεηα 
(εκέξεο) 

Φάζε βηνινγηθνύ θύθινπ 

1ε ειηθία  3 (εθθφιαςε κέρξη έλαξμε 1νπ χπλνπ) 
 1νο ύπλνο 1 (έλαξμε 1νπ χπλνπ κέρξη 1ε έθδπζε) 

2ε ειηθία  2,5 (ηέινο 1νπ χπλνπ κέρξη έλαξμε 2νπ χπλνπ) 
 2νο ύπλνο 1 (έλαξμε 2νπ χπλνπ κέρξη 2ε έθδπζε) 

3ε ειηθία  3 (ηέινο  2νπ χπλνπ κέρξη έλαξμε 3νπ χπλνπ) 
 3νο ύπλνο 1 (έλαξμε 3νπ χπλνπ κέρξη 3ε έθδπζε 

4ε ειηθία  5 (ηέινο  3νπ χπλνπ κέρξη έλαξμε 4νπ χπλνπ) 
 4νο ύπλνο 1,5 (έλαξμε 4νπ χπλνπ κέρξη 4ε έθδπζε) 

5ε ειηθία  8 (ηέινο  4νπ χπλνπ κέρξη έλαξμε πινθήο θνπθνπιηνχ) 

ύλνιν  26  
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Πίλαθαο 3: Η ζπλήζεο δηάξθεηα ησλ αλαπηπμηαθώλ ζηαδίσλ ηνπ κεηαμνζθώιεθα. Η δηάξθεηα ηνπ 

θάζε ζηαδίνπ επεξεάδεηαη από ηηο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο αιιά θαη άιινπο παξάγνληεο.  
Αλαπηπμηαθό ηάδην 

κεηαμνζθώιεθα 
Γηάξθεηα 
 (εκέξεο) 

Δπηηεινύκελε Γηεξγαζία  

Απγό 7-10 Δπψαζε ησλ απγψλ 

Πξνλύκθε 26-30 Κπξίσο εθηξνθή (δηαηξνθή θαη αλάπηπμε πίλαθαο 2) 

 3-4 Πινθή ηνπ θνπθνπιηνχ (παξαγσγή πξντφληνο) 

Νύκθε 10-14 Μεηακνξθψζεηο – εθδχζεηο  κέζα ζην θνπθνχιη 

Δλήιηθν (πεηαινύδα) 3-5 Έμνδνο απφ ην θνπθνχιη, δεπγάξσκα, σνηνθία, ζάλαηνο 

ΤΝΟΛΟ 49-63  

 

 

 

 

 
Δηθόλα 7: Αξηζηεξά πξνλύκθεο ηξεθόκελεο κε θύιια κνπξηάο θαη δεμηά πξνλύκθε θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ ύπλνπ.   

 
3.4. Πεξηβάιινλ θαη θξνληίδεο εθηξνθήο 
 
3.4.1 Καηάιιειεο ζπλζήθεο εθηξνθήο 
α) Θεξκνθξαζία  

Ζ ζεξκνθξαζία έρεη άκεζε επίδξαζε ζηε θπζηνινγία ηνπ κεηαμνζθψιεθα επεξεάδεη ιεηηνπξγίεο 
φπσο ε πέςε, ε απνξξφθεζε ησλ ζξεπηηθψλ ζπζηαηηθψλ, ε θπθινθνξία ηεο αηκνιέκθνπ, ε αλαπλνή θ.α.. 
Οη κεηαμνζθψιεθεο ζηηο ηξεηο πξψηεο ειηθίεο απαηηνχλ πςειή ζεξκνθξαζία (25 °C). ηηο επφκελεο φκσο 
δχν ειηθίεο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ κπνξεί λα κεησζεί (23–25 °C). 

β) ρεηηθή πγξαζία 
Ζ ζρεηηθή πγξαζία επεξεάδεη ηελ νκαιή αλάπηπμε ησλ πξνλπκθψλ κε δχν ηξφπνπο: Πξψηνλ, επηδξά 

άκεζα ζηε θπζηνινγία ηεο πξνλχκθεο θαζψο θαζνξίδεη ην πνζνζηφ χδαηνο πνπ ππάξρεη ζην ζψκα ηεο 
θαη ηελ πνζφηεηα πνπ απνβάιιεηαη απφ απηφ κε εμάηκηζε. Απηφο ν παξάγνληαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηε 
ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ζψκαηνο. Γεχηεξνλ, επηδξά έκκεζα επεξεάδνληαο ην ρξφλν δηαηήξεζεο 
ηεο θξεζθφηεηαο ησλ κνξεφθπιισλ θαη θαη’ επέθηαζε ηε δηαζεζηκφηεηα ηεο ηξνθήο αλάκεζα ζε δχν 
γεχκαηα. Ζ άξηζηε ζρεηηθή πγξαζία γηα ηηο 3 πξψηεο ειηθίεο πξέπεη λα θπκαίλεηαη γχξσ ζην 80 %, ελψ 
θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο ειηθίεο γχξσ ζην 75 %.  
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γ) Αεξηζκόο 
Ο αεξηζκφο είλαη απαξαίηεηνο γηαηί νη κεηαμνζθψιεθεο (ηδίσο ηεο 4εο θαη 5εο ειηθίαο) έρνπλ κεγάιεο 

απαηηήζεηο ζε νμπγφλν, φκσο ζα πξέπεη λα απνθεχγεηαη ν ζρεκαηηζκφο ξεπκάησλ. Ο θαθφο (κε επαξθήο) 
αεξηζκφο δεκηνπξγεί ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ηφζν ηελ αλάπηπμε κπθήησλ (κνχρια) ζηε ζηξσκλή, φζν θαη 
παζνγφλσλ ζηνπο κεηαμνζθψιεθεο. 

δ) Φσηηζκόο 
πληζηάηαη ε κέηξηα έληαζε θσηηζκνύ θαη δηάξθεηαο 15-16 σξώλ θσο θαη 8-9 ώξεο ζθνηάδη 

εκεξεζίσο. Οπσζδήπνηε φκσο λα απνθεύγεηαη ν ηζρπξόο θσηηζκόο ή ε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία. 
ηελ πξάμε ε απαηηνχκελε δηάξθεηα θσηηζκνχ είλαη απηή ηεο εκέξαο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη επηπξφζζεηνο 
θσηηζκφο. 

 
3.4.2 Φξνληίδεο εθηξνθήο – απαξαίηεηεο εξγαζίεο  
α) Σξνθνδνζία κε κνξεόθπιια 

Γηα ηελ εθηξνθή ησλ κεηαμνζθσιήθσλ ελφο θνπηηνχ ησλ 20.000 απγψλ πνιπυβξηδίσλ, ζχκθσλα κε ηε 
βηβιηνγξαθία ρξεηάδνληαη πεξίπνπ 500 θηιά κνξεφθπιια, πνζφηεηα ζηελ νπνία ζπλππνινγίδνληαη θαη ηα 
ππνιείκκαηα ηεο ηξνθήο πνπ δελ θαηαλαιψλνληαη θαη παξακέλνπλ ζηε ζηξσκλή. Δλδεηθηηθά, νη 
απαηηνχκελεο πνζφηεηεο ζε κνξεφθπιια γηα θάζε ειηθία θαηαλέκνληαη πεξίπνπ σο εμήο: 

 

 1ε ειηθία 2 kg 
 2ε ειηθία 8 kg 
 3ε ειηθία 20 kg 
 4ε ειηθία 80 kg 
 5ε ειηθία 390 kg 
 ύλνιν 500 kg 

Απφ ηα πην πάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη, φηη νη αλάγθεο ησλ κεηαμνζθσιήθσλ ζε κνξεφθπιια απμάλνληαη 
πνιχ, φζν νη κεηαμνζθψιεθεο κεγαιψλνπλ. Έηζη, ζηελ ηειεπηαία ειηθία ρνξεγείηαη ην 70% πεξίπνπ ηεο 
ζπλνιηθήο πνζφηεηαο κνξεφθπιισλ πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εθηξνθή ηνπο. Σηο εκέξεο εθείλεο απαηηνχληαη 
θαη ηα πεξηζζφηεξα εξγαηηθά ρέξηα (Δηθ. 8). 

Δλ ηνχηνηο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ε αλαγθαία πνζφηεηα ησλ κνξεφθπιισλ γηα ηελ εθηξνθή ελφο 
θνπηηνχ κεηαμφζπνξνπ εμαξηάηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο φπσο είλαη: ε πνηθηιία ησλ 
ρξεζηκνπνηνχκελσλ κνξεφδεληξσλ, ην έδαθνο, νη πεξηπνηήζεηο ηνπ εδάθνπο θαη ησλ δέλδξσλ, νη 
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο φινπ ηνπ έηνπο θαη θπξίσο νη ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 
εθηξνθήο (π.ρ. μεξή ή πγξή αηκφζθαηξα, πςειή ή ρακειή ζεξκνθξαζία), ν ηξφπνο ρνξεγήζεσο ηεο ηξνθήο 
θαηά ηηο δχν ηειεπηαίεο ειηθίεο (θχιια ή θιαδηά), ε θπιή ή ην πβξίδην ησλ κεηαμνζθσιήθσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη, ν αξηζκφο ησλ απγψλ αλά γξακκάξην, ν αξηζκφο ησλ επηδψλησλ κεηαμνζθσιήθσλ απφ 
ηελ εθθφιαςε κέρξη ηελ πινθή ηνπ θνπθνπιηνχ, αιιά θπξίσο ε ηθαλφηεηα ηνπ ζεξνηξφθνπ. Να ζεκεησζεί 
φηη, κε επηκειή εθηξνθή θαη ρνξήγεζε νιφθιεξσλ θιαδηψλ θαηά ηελ πέκπηε ειηθία, είλαη δπλαηφλ νη 
πνζφηεηεο θχιισλ πνπ παξακέλνπλ αρξεζηκνπνίεηεο ζηε ζηξσκλή λα είλαη κεδακηλέο. Έηζη κπνξνχκε λα 
έρνπκε κεγάιε εμνηθνλφκεζε κνξεφθπιισλ φρη κφλν ρσξίο δεκία, αιιά θαη πξνο φθεινο ηεο πγείαο ησλ 
κεηαμνζθσιήθσλ. 

Οη κεηαμνζθψιεθεο δηαηξέθνληαη πξαθηηθά ζπλερψο θαη κφλν ζηε δηάξθεηα ησλ χπλσλ δε ιακβάλνπλ 
ηξνθή. Γη’ απηφ ζα πξέπεη λα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ζπλέρεηα θξέζθα θχιια γηα λα κε θαζπζηεξήζεη ε 
αλάπηπμή ηνπο. Σα θχιια ζηηο πξώηεο ειηθίεο (κέρξη ηελ 3ε) ρνξεγνχληαη ηεκαρηζκέλα ζε ηεκάρηα 
επηθάλεηαο απφ 1 έσο 5 cm2. Ο θχξηνο ιφγνο ηνπ ηεκαρηζκνχ ησλ θχιισλ είλαη ε αχμεζε ηεο ειεχζεξεο 
επηθάλεηαο θαη ε δηεπθφιπλζε δηαηξνθήο ησλ λεαξψλ πξνλπκθψλ, ησλ νπνίσλ ηα ζηνκαηηθά κφξηα είλαη 
αθφκα πνιχ κηθξά. ηελ 4ε ειηθία ρνξεγνχληαη νιόθιεξα θύιια θαη ζηελ 5ε ειηθία ε ηξνθνδφηεζε 
ελδείθλπηαη λα γίλεηαη κε νιόθιεξα θιαδηά. 

Με ηε ρνξήγεζε νιφθιεξσλ θιαδηψλ αληί γηα θχιια θαηά ηελ 5ε ειηθία επηηπγράλνπκε: α) κεγάιε 
νηθνλνκία ζε εξγαηνώξεο γηα ηε ζπιινγή θαη ρνξήγεζε ηεο ηξνθήο κέρξη θαη 75% θαηά ηελ 5ε ειηθία θαη 
κέρξη 50% ζπλνιηθά, β) νηθνλνκία ζε κνξεόθπιια, θαζψο ππάξρνπλ αλαθνξέο φηη έρεη παξαηεξεζεί 
εμνηθνλφκεζε ζηα ρνξεγνχκελα θχιια πνπ κπνξεί λα θηάζεη πεξίπνπ ζην 40% γ) νηθνλνκία ζηελ 
απαηηνύκελε επηθάλεηα εθηξνθήο, θαζψο κε ηε ρξήζε νιφθιεξσλ θιαδηψλ ε ρξεζηκνπνηνχκελε απφ 
ηνηο πξνλχκθεο επηθάλεηα απμάλεηαη, δ) θαιύηεξεο ζπλζήθεο πγηεηλήο γηα ηνπο κεηαμνζθψιεθεο, νη νπνίνη 
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δελ θηλνχληαη πάλσ ζηα κνξεφθπιια, αιιά πάλσ ζηα θιαδηά ηα νπνία αεξίδνληαη θαιχηεξα, ελψ ηα 
πεξηηηψκαηά ηνπο πέθηνπλ πξνο ην βάζνο ηεο ζηξσκλήο θαη ηα παζνγφλα θαη νη λεθξνί κεηαμνζθψιεθεο 
παξακέλνπλ ζηα θαηψηεξα ζηξψκαηα, ρσξίο λα έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο πγηείο γηα λα ηνπο κνιχλνπλ. 

Σξία ηαΐζκαηα ηελ εκέξα είλαη αξθεηά, αλ ρνξεγείηαη ε ζσζηή πνζφηεηα κνξεφθπιισλ θαη αλ ζηνπο 
ρψξνπο πνπ γίλνληαη νη εθηξνθέο ππάξρνπλ θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. Ζ θάιπςε 
ησλ εθηξνθψλ κε θχιια πιαζηηθνχ (πνιπαηζπιελίνπ) βνεζά ψζηε λα κε ζηεγλψλνπλ γξήγνξα ηα 
ρνξεγνχκελα κνξεφθπιια θπξίσο ζηηο πξψηεο ειηθθίεο, πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε ηξνθή ρνξεγείηαη 
ηεκαρηζκέλε. ηελ 4ε θαη 5ε ειηθία ε θάιπςε κε πιαζηηθφ δελ είλαη απαξαίηεηε γηαηί ηα κνξεφθπιια 
ρνξεγνχληαη νιφθιεξα ή καδί κε ηα θιαδηά θαη δε ζηεγλψλνπλ γξήγνξα. 

β) Αιιαγή ζηξσκλώλ 
ηελ αξρή θάζε ειηθίαο θαζαξίδνληαη νη εηαδέξεο εθηξνθήο απφ ηηο ζηξσκλέο (ππνιείκκαηα θχιισλ, 

αθαζαξζίεο ησλ πξνλπκθψλ, θιπ.) γηαηί ζε αληίζεηε πεξίπησζε απηέο αιινηψλνληαη θαη κνπριηάδνπλ, 
δεκηνπξγψληαο ζνβαξέο αλζπγηεηλέο ζπλζήθεο. Πάλσ ζηνπο κεηαμνζθψιεθεο, κφιηο νινθιεξσζεί ν χπλνο 
θαη ε απνδεξκάησζε, απιψλεηαη δηάηξεην θχιιν ραξηηνχ ή δίρηπ θαη θαηφπηλ ηνπνζεηνχληαη κνξεφθπιια. 
Οη πξνλχκθεο πεξλνχλ κέζα απφ ηηο νπέο ηνπ δηρηηνχ ή ηνπ δηάηξεηνπ ραξηηνχ θαη αλεβαίλνπλ ζηα θχιια 
γηα λα θάλε, εγθαηαιείπνληαο ηε ζηξσκλή ε νπνία κπνξεί εχθνια λα απνκαθξπλζεί. 

 
 

 

 

 

 

Δηθόλα 8: Μεηαθνξά θαη δηαρσξηζκόο ησλ κνξεόθπιισλ από ηα θιαδηά ζηε ζεξνηξνθηθή 
κνλάδα. 

 

γ) Αξαίσκα ησλ κεηαμνζθσιήθσλ 
Σν αξαίσκα ησλ πξνλπκθψλ είλαη απφ ηηο βαζηθέο θξνληίδεο ηεο εθηξνθήο, γηαηί κε ην αξαίσκα νη 

πξνλχκθεο δνπλ πην άλεηα, δηαηξέθνληαη θαλνληθά, αλαπηχζζνληαη θπζηνινγηθά, απνθεχγεηαη ε αλάπηπμε 
αζζελεηψλ (καιάθπλζε, θαρεμία θιπ.). Γηα ην θαλνληθφ αξαίσκα καο θαζνδεγεί ν ζρεηηθφο πίλαθαο κε ηηο 
αλάγθεο εθηξνθήο ζε επηθάλεηα. 

δ) πγρξνληζκόο εθηξνθήο (εμίζσζε ειηθηώλ)  
Οη κεηαμνζθψιεθεο ελφο θξεβαηηνχ πξέπεη λα είλαη φινη ίδηαο ειηθίαο. Να μεθηλνχλ φινη καδί ηνλ χπλν 

θαη λα αξρίδνπλ λα δηαηξέθνληαη φινη καδί. Αλ δελ ππάξρεη απηφο ν ζπγρξνληζκφο, ηφηε ελψ θάπνηνη 
θνηκνχληαη, θάπνηνη άιινη ρξεηάδνληαη ηξνθή. Έηζη απηνί πνπ θηλνχληαη ζε αλαδήηεζε ηξνθήο 
δηαηαξάζζνπλ ηνπο θνηκψκελνπο θφβνληαο ηα κεηάμηλα λεκάηηα κε ηα νπνία έρνπλ πξνζδέζεη ην παιηφ 
δεξκάηηφ ηνπο, κε απνηέιεζκα νη ηειεπηαίνη λα κελ κπνξνχλ πιένλ λα βγνπλ απφ απηφ. Γίλνληαη, φπσο 
ιέγνπλ νη παιηνί «αλαιιαγίηεο». Σειηθά ζάβνληαη κε ηα λέα θχιια πνπ ρνξεγνχληαη θαη πνιινί πεζαίλνπλ 
απφ αζθπμία ή ζχλζιηςε. Γηα ην ζπγρξνληζκφ ηεο εθηξνθήο ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε ηελ παξαθάησ 
δηαδηθαζία: 

1. Οη θάκπηεο πνπ εθθνιάπηνληαη θάζε κέξα απφ ηα απγά, λα ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηά θξεβάηηα θαη λα 

κελ αλακηγλχνληαη κε ηεο επφκελεο ή ηεο κεζεπφκελεο εκέξαο. Σν ίδην πξέπεη λα θάλνπκε θαη φηαλ 
νινθιεξψλεηαη ν χπλνο, δειαδή λα κε βάδνπκε ζην ίδην θξεβάηη απηνχο ηεο πξψηεο θαη δεχηεξεο 
εκέξαο, αιιά λα εθηξέθνληαη ζε ρσξηζηά θξεβάηηα. 
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2. Γηα λα δηαηεξεζεί απηή ε ηζφηεηα πξέπεη ε ζεξκνθξαζία ζε φιν ην θξεβάηη λα είλαη ε ίδηα. Αλ ππάξρεη 
αλνκνηφκνξθε ζεξκνθξαζία ζην ίδην θξεβάηη, ηφηε νη κεηαμνζθψιεθεο ζην ζεξκφηεξν κέξνο 
αλαπηχζζνληαη γξεγνξφηεξα.  

3. Όηαλ παξαηεξήζνπκε ηελ έμνδν ησλ κηθξψλ κεηαμνζθσιήθσλ απφ ηα απγά, πεξηκέλνπκε κέρξη ην 
επφκελν πξσί, νπφηε επάλσ ζην κεηαμφζπνξν θαη ηηο κηθξέο θάκπηεο απιψλνπκε έλα δηάηξεην ηνχιη. 
Πάλσ ζην ηνχιη ηνπνζεηνχκε ηξπθεξά κνξεόθπιια. Οη κηθξέο θάκπηεο δηαπεξλνχλ ην δηάηξεην ηνχιη 
θαη αλεβαίλνπλ ζηα ηξπθεξά θχιια γηα λα δηαηξαθνχλ. Όηαλ ηα θχιια γεκίζνπλ απφ θάκπηεο, ηα 
παίξλνπκε θαη ηα ηνπνζεηνχκε επάλσ ζε έλα θξεβάηη. Δπαλαιακβάλνπκε ηελ ίδηα δηαδηθαζία κέρξη ην 
κεζεκέξη ηνπνζεηψληαο φιεο ηηο θάκπηεο ζην ίδην θξεβάηη. Μεηά δίλνπκε ζε φια καδί ην πξψην γεχκα. 
Οη θάκπηεο πνπ ζα ζπιιερζνχλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ηελ επφκελε εκέξα ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ θξεβάηη 
θαη αθνινπζεί ε ρνξήγεζε γεχκαηνο. Σελ ηξίηε εκέξα θάλνπκε ην ίδην θαη αλ ππάξρνπλ αλεθθφιαπηα 
απγά, δεκηνπξγνχκε θαη ηέηαξην θξεβάηη. Οη κεηαμνζθψιεθεο βγαίλνπλ κφλν ηηο πξσηλέο ψξεο, γη’ απηφ 
ην απφγεπκα δε καδεχνπκε. Αλ ε επψαζε γίλεη ζσζηά θαη δηαηεξνχκε ζην ρψξν ζεξκνθξαζία 25 0C, 
ηφηε ε εθθφιαςε πξέπεη λα νινθιεξσζεί ζε 2 ην πνιχ 3 εκέξεο.  

4. Σα κνξεφθπιια πνπ ρνξεγνχληαη ζε θάζε γεχκα πξέπεη λα κνηξάδνληαη νκνηφκνξθα ζην θξεβάηη. 
Δπεηδή ηα κνξεφθπιια ζηηο κηθξέο ειηθίεο δίδνληαη ςηινθνκκέλα, απηά καξαίλνληαη γξήγνξα γη’ απηφ ζα 
πξέπεη ηα γεχκαηα λα είλαη ζπρλφηεξα θαη κε κηθξή πνζφηεηα. ηηο κεγάιεο ειηθίεο πνπ ηα κνξεφθπιια 
ρνξεγνχληαη νιφθιεξα, ηα γεχκαηα είλαη ιηγφηεξα θαη ε πνζφηεηα κεγαιχηεξε. 

5. Όηαλ νη θάκπηεο αξρίδνπλ λα θνηκνχληαη, δελ θφβνπκε ακέζσο ηε ρνξήγεζε ηξνθήο, αιιά κεηψλνπκε 
ηελ πνζφηεηα ησλ θχιισλ. Όηαλ νη κηζέο θάκπηεο νινθιεξψζνπλ ηνλ χπλν, αξαδηάδνπκε ζην θξεβάηη 
θχιια κε ιεπηά θιαξάθηα, απηέο αλεβαίλνπλ ζηα θχιια θαη ηηο κεηαθέξνπκε ζε λέν θξεβάηη. Απηέο πνπ 
βξίζθνληαη αθφκε ζε θαηάζηαζε χπλνπ ηηο αθήλνπκε 24 ψξεο ρσξίο ηξνθή θαη φηαλ μππλήζνπλ ηηο 
ηνπνζεηνχκε ζε ρσξηζηφ θξεβάηη. Ο δηαρσξηζκφο απηψλ πνπ έρνπλ μππλήζεη γίλεηαη θαη κε ην δηάηξεην 
ραξηί ή δίρηπ φπσο εμεγήζεθε παξαπάλσ. Με ηε δηαδηθαζία απηή γίλεηαη ηαπηφρξνλα ην αξαίσκα, αιιά 
θαη ε εχθνιε αιιαγή ηεο ζηξσκλήο.  

6. ην ρψξν εθηξνθήο έρνπκε ζπλήζσο ηξία παηψκαηα θξεβαηηψλ ζε απφζηαζε 75 εθαηνζηψλ ην έλα απφ 
ην άιιν. Σηο πξψηεο θάκπηεο πνπ ζα ζεθψζνπκε απφ ηνπο χπλνπο, ζα ηηο ηνπνζεηήζνπκε ζην θάησ 
πάησκα, ηεο άιιεο κέξαο ζην κεζαίν θαη ηεο ηξίηεο κέξαο ζην ηξίην πάησκα. Αλ ηα κνξεφθπιια 
ρνξεγνχληαη ηηο ίδηεο ψξεο, ζα παξαηεξήζνπκε φηη νη θάκπηεο θαη ησλ ηξηψλ θξεβαηηψλ ζα θνηκεζνχλ 
ηαπηφρξνλα. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί ην επάλσ θξεβάηη είλαη ζεξκφηεξν απφ ην θάησ, νη θάκπηεο ηξψλε 
πεξηζζφηεξν θαη επνκέλσο κεγαιψλνπλ γξεγνξφηεξα  

7. Σειηθά ζε κία εθηξνθή ε χπαξμε δηαθνξεηηθψλ θξεβαηηψλ ζηα νπνία έρνπκε κεηαμνζθψιεθεο 2 ή 3 
δηαθνξεηηθψλ κεγεζψλ (αιιά πάληα ην ίδην κέγεζνο ζην ίδην θξεβάηη), κπνξεί λα ζεσξεζεί 
πιενλέθηεκα, γηαηί θαηά ηε θάζε ηνπ θιαδψκαηνο αιιά θαη ηνπ μεθιαδψκαηνο ην ππάξρνλ πξνζσπηθφ 
κπνξεί επθνιφηεξα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο πνπ ζα εκθαληζηνχλ ζηαδηαθά ζε 2 ή 3 εκέξεο θαη φρη φιεο 
καδί ηελ ίδηα εκέξα. 

Δίλαη ζεκαληηθφ νη θάκπηεο ζην ίδην θξεβάηη λα είλαη ίδηαο ειηθίαο.  

ε) Κιάδσκα  
Όηαλ νη πξνλχκθεο ηνπ κεηαμνζθψιεθα θζάζνπλ ζηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπο, γίλνληαη αλήζπρεο, 

ζηακαηνχλ λα δηαηξέθνληαη, απνβάιινπλ κεγάιεο ζηαγφλεο γαζηξηθψλ πγξψλ θαη ηέινο ην ζψκα ηνπο 
κηθξαίλεη θαη γίλεηαη δηαθαλέο. Δίλαη νη ελδείμεηο φηη νη πξνλχκθεο νινθιήξσζαλ ηνλ θχθιν ηεο εμέιημήο 
ηνπο, δειαδή σξίκαζαλ θαη ζπλεπψο ζα λπκθσζνχλ. Έηζη αξρίδεη ε θάζε ηνπ θιαδώκαηνο, δειαδή ε 
έλαξμε πινθήο ηνπ θνπθνπιηνχ. Ακέζσο ηφηε ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζηηο εηαδέξεο εθηξνθήο 
θαηάιιεια πιηθά πνπ ζα ρξεζηκεχζνπλ ζαλ ζέζεηο γηα ην πιέμηκν ησλ θνπθνπιηψλ (Δηθ. 9). αλ πιηθά 
θιαδψκαηνο ρξεζηκνπνηνχληαη μεξά θιαδηά βξνχβαο, ξεηθηνχ, ζπκαξηνχ ή άιισλ ζάκλσλ, αξθεί λα κελ 
έρνπλ αγθάζηα, ηερλεηά θιαδηά, πιαζηηθέο ζήηεο, ράξηηλεο θπςειίδεο, πιαζηηθέο βνχξηζεο θιπ.  (Δηθ. 10 
θαη 11). 

ηε δηάξθεηα ηνπ θιαδψκαηνο ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ ζα πξέπεη λα θπκαίλεηαη ζηνπο 23-25 °C θαη 
ε ζρεηηθή πγξαζία ζην 70%. 
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Δηθόλα 9: Πξνλύκθεο πνπ έπιεμαλ ή πιέθνπλ θνπθνύιη. 
 

ζη) Ξεθιάδσκα (ηξπγεηόο) 
Γηα ην πιέμηκν ησλ θνπθνπιηψλ ρξεηάδνληαη 2 έσο 3 εκέξεο θαη άιιεο 3 εκέξεο γηα λα κεηακνξθσζεί ε 

πξνλχκθε ζε λχκθε (πιαγγφλα). Έηζη, χζηεξα απφ 8 – 10 εκέξεο απφ ην θιάδσκα, γίλεηαη ην μεθιάδσκα 
(ζπιινγή ή ηξπγεηφο ησλ θνπθνπιηψλ). Πξέπεη λα ρσξίδνληαη ηα πνιχ αδχλαηα θνπθνχιηα (ηζίπεο) θαη ηα 
ιεξσκέλα, γηαηί απηά ιεξψλνπλ θαη ηα θαιά. Όηαλ ηειεηψζεη ην μεθιάδσκα, αθαηξνχληαη απφ ηα θαιά 
θνπθνχιηα νη εμσηεξηθέο θισζηέο (γλάθαια). Οη θισζηέο απηέο γλέζνληαη ζαλ ην καιιί θαη γίλνληαη πνιχ 
ζηεξεφ λήκα. 

 

 

 

 

 
 

Δηθόλα 10: Κιάδσκα (αξηζηεξά) ζε θιαδί από πνπξλάξη θαη (δεμηά) ζε δηπισκέλν πιαζηηθό 
πιέγκα. 
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Δηθόλα 11: Κιάδσκα (αξηζηεξά) ζε ράξηηλεο θπςειίδεο θαη (δεμηά) ζε πιαζηηθή βνύξηζα. 
 

δ) Απόπλημε θνπθνπιηώλ 
Μεηά απφ 15 εκέξεο ην αξγφηεξν απφ ηφηε πνπ νη κεηαμνζθψιεθεο έπιεμαλ ηα θνπθνχιηα ηνπο, ζα 

πξέπεη λα γίλεηαη ε απόπλημε ησλ θνπθνπιηψλ (δειαδή ε ζαλάησζε ησλ λπκθψλ). Γηαθνξεηηθά νη λχκθεο 
κεηακνξθψλνληαη ζε ελήιηθα (πεηαινχδεο) πνπ ηξππνχλ ηα θνπθνχιηα θαη εμέξρνληαη ζην πεξηβάιινλ. Σα 
θνπθνχιηα απηά εμαηηίαο ηεο δηαθνπήο ηεο ζπλέρεηαο ηεο ίλαο δελ αλαπελίδνληαη (μεηπιίγνληαη) θαη έηζη 
αρξεζηεχνληαη. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη απφπλημεο ησλ θνπθνπιηψλ απφ ηνπο νπνίνπο νη θπξηφηεξνη θαη 
νη πεξηζζφηεξν ρξεζηκνπνηνχκελνη είλαη: 
i) Η πγξά απόπλημε κε αηκό: Γίλεηαη κέζσ πδξαηκψλ πνπ παξάγνληαη ζε εηδηθνχο αηκνιέβεηεο θαη 
δηνρεηεχνληαη ζηνπο ρψξνπο απφπλημεο. Οη ρψξνη απηνί θιείλνπλ εξκεηηθά θαη έρνπλ κφλν ζηελ νξνθή έλα 
ζσιήλα γηα ηελ έμνδν ηνπ αηκνχ, θέξνπλ δε ζηεξίγκαηα φπνπ ζηεξίδνληαη κεηαιιηθέο δηθηπσηέο εηαδέξεο, 
ζηηο νπνίεο απιψλνληαη ηα πξνο απφπλημε θνπθνχιηα ζε ζηξψκα 15 - 20 cm.  
ii) Η μεξά απόπλημε κε μεξό - ζεξκό αέξα: (Δηθ. 12) γίλεηαη κε ηε ρξεζηκνπνίεζε μεξνχ - ζεξκνχ αέξα, 
πνπ παξάγεηαη επίζεο ζε εηδηθνχο θιηβάλνπο. 
iii) Η απόπλημε κε ειηαθή αθηηλνβνιία: Αλ θαη ε απφπλημε ζηνλ ήιην είλαη απιή θαη θζελή δελ είλαη φκσο 
θαηάιιειε γηα ζχγρξνλα αλαπεληζηήξηα, γηαηί κεηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ κεηαμηνχ. 

ηηο δχν πξψηεο πεξηπηψζεηο αλαπηχζζεηαη ζεξκνθξαζία 80–90 °C γηα 30 ιεπηά. Ζ ζεξκνθξαζία 
ειέγρεηαη ψζηε λα κελ ππεξβεί ην φξην απηφ. Μεηά ηελ απφπλημε ηα θνπθνχιηα απιψλνληαη λα ζηεγλψζνπλ 
ψζηε λα είλαη έηνηκα γηα αλαπήληζε (Δηθ. 12). 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 12: Αξηζηεξά ε απόπλημε κε μεξό-ζεξκό αέξα. Η παξαγσγή ηνπ ζεξκνύ αέξα γίλεηαη κε 

θαπζηήξα πεηξειαίνπ. Δεμηά ε έμνδνο ηνπ ελήιηθνπ (πεηαινύδαο) από ην θνπθνύιη όηαλ δε γίλεη ε 
απόπλημε. Τν ηξύπεκα απηό αρξεζηεύεη ην θνπθνύιη. 
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Δηθόλα 13: Αξηζηεξά ε αλαπήληζε θνπθνπιηώλ ζε παιαηνύ ηύπνπ αλαπεληζηήξην θαη δεμηά ε 

αλαπήληζε θνπθνπιηώλ ζε ζύγρξνλν αλαπεληζηήξην.  
 

4.  Η ΜΟΤΡΙΑ 
4.1 Γεληθά  

Πξαθηηθά, ηα θχιια ηεο κνπξηάο είλαη ε κνλαδηθή ηξνθή ηνπ κεηαμνζθψιεθα θαη ρσξίο απηά είλαη 
αδχλαηε ε δηαηήξεζε ηεο ζεξνηξνθίαο σο παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη γεσξγηθή δξαζηεξηφηεηα. 
Τπάξρνπλ θαη άιια θπηά κε ηα νπνία κπνξνχλ λα ηξαθνχλ νη θάκπηεο ηνπ κεηαμνζθψιεθα. Μάιηζηα κε 
κεξηθά απφ απηά θαηαθέξλνπλ λα θζάζνπλ κέρξη θαη ην πιέμηκν ηνπ θνπθνπιηνχ, ρσξίο φκσο απηή ε 
ελαιιαθηηθή ηξνθή λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα γηα παξαγσγηθή ζεξνηξνθία Ζ ζεξνηξνθία δε κπνξεί λα 
αλαπηπρζεί ρσξίο ηελ θαηάιιειε θαιιηέξγεηα ηεο κνπξηάο θαη ηελ παξαγσγή θχιισλ θαιήο πνηφηεηαο θαη 
κεγάιεο πνζφηεηαο.  

Ζ κνπξηά αλαπηχζζεηαη ζε ηξνπηθά, ππνηξνπηθά θαη εχθξαηα θιίκαηα θαη κπνξεί λα αληέμεη ζε 
ζεξκνθξαζίεο αθφκε θαη 25 νC θάησ απφ ην κεδέλ. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαπηπρζεί θαη ζε άγνλα εδάθε 
κε ιίγε πγξαζία, φκσο φηαλ θαιιηεξγεζεί ζε γφληκα εδάθε κε θαλνληθή άξδεπζε ηφηε παξάγεη κεγάιεο 
πνζφηεηεο θχιισλ θαη άξηζηεο πνηφηεηαο. Γηα θαιή παξαγσγή θχιισλ ε κνπξηά πξέπεη λα έρεη πνιιά 
θιαδηά θπιιψκαηνο θαη λα είλαη γξήγνξεο αλάπηπμεο.  

Ζ κνπξηά εθηφο απφ ηε ρξήζε ηεο ζηε ζεξνηξνθία, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο ηξνθή γηα δψα, γηα 
παξαγσγή θξνχησλ, ζηε θαξκαθεπηηθή, ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ ηνπίνπ (θήπνπο), ζηελ παξαγσγή μπιείαο, 
ραξηηνχ, θαπζφμπισλ, βηναέξηνπ θαη γηα ηε δεκηνπξγία αληηππξηθψλ δσλψλ ζε μεξέο θαη νξεηλέο πεξηνρέο. 
Δπεηδή ε κνπξηά ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγή μπιείαο θαη θαπζφμπισλ, ζεσξείηαη αλαλεψζηκε πεγή 
ελέξγεηαο. 

Τπάξρνπλ πνιιέο πνηθηιίεο κνπξηάο, πνπ θάζε κηα έρεη ηα δηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά. Παξφιεο ηηο 
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ πνηθηιηψλ ππάξρνπλ νξηζκέλεο ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρνπλ νη πνηθηιίεο γηα λα 
πξνηηκνχληαη ζηε ζεξνηξνθία, φπσο αληνρή ζηνπο ερζξνχο θαη αζζέλεηεο, αληνρή ζηελ μεξαζία θαη 
πξνζαξκνζηηθφηεηα ζε πνηθηιία εδαθψλ. Πνηθηιίεο κε κεγάιε ζεξνηξνθηθή αμία, νη νπνίεο θαιιηεξγνχληαη 
θαη ζηελ Διιάδα είλαη νη: ΠΠξξννύύζζζζεεοο, KKaaiirryyoo,,  IIcchhiinnoossee,,  KKookkeerrkkaa,,  HHeeyyeebbaaii,,  KKookkuussoo  2200,,  KKookkuussoo  2211,,  

KKookkuussoo  2277,,  KKiinnrriiuu,,  FFeennggcchhiissaanngg  θαζψο θαη πνιιέο ηνπηθέο ..  
Ζ κνπξηά πνιιαπιαζηάδεηαη εγγελψο (κε ζπφξν) θαη αγελψο. Τπάξρνπλ πνιινί ηξφπνη αγελνχο 

πνιιαπιαζηαζκνχ φπσο κε κνζρεχκαηα, θαηαβνιάδεο, εκβνιηαζκφ θαη κηθξνπνιιαπιαζηαζκφ. Σα 
κνζρεχκαηα είλαη ν επθνιφηεξνο ηξφπνο πνιιαπιαζηαζκνχ ηεο (Δηθ. 14). 
 

4.2 Δγθαηάζηαζε κνξεώλα 
4.2.1 Ππθλόηεηα θύηεπζεο 

ε έλα ζχγρξνλν κνξεψλα πξέπεη λα θπηεχνληαη ηνπιάρηζηνλ 160 δέλδξα ζην ζηξέκκα (απνζηάζεηο 
θχηεπζεο 3Υ2 κέηξα) γηα λα είλαη ηθαλνπνηεηηθή ε απφδνζή ηνπ ζε θχιια. ηηο εχθξαηεο δψλεο (φπσο ηεο 
Διιάδνο), ε πην θαηάιιειε ππθλφηεηα θχηεπζεο είλαη 250 δέλδξα ζην ζηξέκκα. Ζ ππθλή θχηεπζε έρεη ηα 
παξαθάησ πιενλεθηήκαηα: 



 20 

1. Γίλεηαη πιήξεο εθκεράληζε ηεο θαιιηέξγεηαο ηεο κνπξηάο, φπσο ζθάιηζκα, ιίπαλζε, άξδεπζε θιπ. 
2. Σν ππθλφ θχιισκα πνπ αλαπηχζζεηαη δελ επηηξέπεη ηελ αλάπηπμε δηδαλίσλ ζην έδαθνο νπφηε κεηά ηνλ 
Ηνχλην θαη κέρξη ηνλ Οθηψβξην δε ρξεηάδνληαη μεβνηαλίζκαηα. Αλ θπηεπηνχλ ιίγα δέλδξα (π.ρ. 28 κε  40) δελ 
είλαη δπλαηή ε ζσζηή θάιπςε ηεο επηθάλεηαο κε απνηέιεζκα ηελ αλάπηπμε πνιιψλ δηδαλίσλ αλάκεζα ζηα 
δέλδξα. 
3. ηελ ππθλφηεηα πνπ ζπζηήλεηαη παξάγεηαη ε κέγηζηε επηθάλεηα θχιισλ (θσηνζπλζεηηθή) αλά κνλάδα 
επηθάλεηαο. 
4. Μεγηζηνπνηείηαη ε παξαγσγή θχιισλ, πνπ κπνξεί λα αλέιζεη θαηά κέζνλ φξν 10-15 θηιά αλά δέλδξν 
(κεηά ην 4ν έηνο) ή 2.000-3.000 θηιά αλά ζηξέκκα. 
5. Ζ ππθλή θχηεπζε πξνζηαηεχεη πνιχ θαιχηεξα ην έδαθνο απφ ηε δηάβξσζε. 

  

  

  

  
Δηθόλα 14: Αξηζηεξά ε θύηεπζε έξξηδσλ κνζρεπκάησλ θαη δεμηά ε αλάπηπμε ησλ κνζρεπκάησλ 4 

κήλεο αξγόηεξα (Κηήκα Κακπάλε, Πηθέξκη Αηηηθήο) 

4.2.2 Γηάηαμε θύηεπζεο 
ηα εχθξαηα θιίκαηα ε δηάηαμε θχηεπζεο επεξεάδεηαη απφ ηελ πνηθηιία ηεο κνπξηάο, ηνλ ηχπν ηνπ 

εδάθνπο, ηηο θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο θιπ. χκθσλα κε ηνπο Lim θαη ζπλεξγάηεο (1990), ππάξρνπλ ηξεηο 
βαζηθέο δηαηάμεηο θχηεπζεο: 
α. ε απιέο ζεηξέο κε κεγάιε ππθλφηεηα, 1,5-1,8m Υ 0,5-0,8m (πεξίπνπ 900 δέλδξα ζην ζηξέκκα). 
β. ε δηπιέο ζεηξέο θπηψλ, κεγάιε απφζηαζε1,8m, κηθξή απφζηαζε 0,6m Υ 0,5m  (πεξίπνπ 1.600 δέλδξα 
ζην ζηξέκκα). 
γ. ε απιέο ζεηξέο κε κηθξή ππθλφηεηα, 2,5m Υ 1,5m (πεξίπνπ 250 δέλδξα ζην ζηξέκκα) (Δηθ. 15). 

 

  

Δηθόλα 15: Αξηζηεξά, κνξεώλαο ειηθίαο 2 εηώλ κε 250 δέλδξα αλά ζηξέκκα, ζην Κηήκα 

Αλαγλσζηάθε, Κνπκαξηά Σεξξώλ. Δεμηά, κνξεώλαο ειηθίαο 10 εηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ζπιινγήο 
θύιισλ ζην Κηήκα Μαξίλε, Ειηά Οξεζηηάδνο. 

 
4.3 Καιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο  

Όπσο φια ηα θπηά έηζη θαη ε κνπξηά γηα κέγηζηε παξαγσγή πξέπεη λα βξεζεί ζε άξηζηεο ζπλζήθεο 
αλάπηπμεο. 
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α) Έδαθνο 
Ζ κνπξηά αλαπηχζζεηαη ζε γφληκα αξγηιψδε εδάθε κε θαιή ζηξάγγηζε θαη pH 6,5 - 7,5. Ζ πξνζζήθε 

νξγαληθήο νπζίαο (θνκπφζη θιπ), εκπινπηίδεη ην έδαθνο κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά, βειηηψλεη ηε δνκή ηνπ θαη 
απμάλεη ηε δξάζε ησλ κηθξννξγαληζκψλ. 

β) Άξδεπζε 
Παξφιν πνπ ε κνπξηά αληέρεη ζηελ μεξαζία, ε άξδεπζή ηεο απμάλεη ηελ απφδνζε ζε θχιια. Όηαλ 

θάλνπκε ζεξηλέο ή θζηλνπσξηλέο εθηξνθέο, ηφηε ε άξδεπζε είλαη απαξαίηεηε γηα λα έρνπκε άξηζηε πγξαζία 
ησλ θχιισλ ζε ζπλδπαζκφ βέβαηα θαη κε ην θαηάιιειν θιάδεκα. Ζ άξδεπζε κπνξεί λα γίλεη κε 
θαηαηνληζκφ (κπεθ) θαη απιάθηα (θαηάθιηζε). Όκσο ε πην απνηειεζκαηηθή κέζνδνο γηα νηθνλνκία λεξνχ 
είλαη ε ζηάγδελ άξδεπζε. 

γ) Λίπαλζε 
Με ηε ιίπαλζε απμάλεηαη ε πνζφηεηα θαη βειηηψλεηαη ε πνηφηεηα ησλ θχιισλ. Σν είδνο θαη ε 

πνζφηεηα ηνπ ιηπάζκαηνο εμαξηάηαη απφ ηε γνληκφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη ηελ άξδεπζε. Όηαλ θάλνπκε 
πνιιέο εθηξνθέο ην ρξφλν πξέπεη ε ιίπαλζε λα είλαη ζπρλή. πλήζσο κηα κέζε πνζφηεηα γηα έλα κέζεο 
γνληκφηεηαο έδαθνο είλαη 23 kg N, 15 kg P θαη 17 kg K ζε ηξεηο δφζεηο. 

δ) θάιηζκα-δηδαληνθηνλία 
Αλάινγα κε ηελ αλάπηπμε δηδαλίσλ πνπ επεξεάδεηαη απφ ηελ ππθλφηεηα θχηεπζεο ησλ δέλδξσλ, ηνλ 

ηξφπν άξδεπζεο (ζηάγδελ ή θαηάθιηζε), ηε ζπρλφηεηα άξδεπζεο θ.ά. επεκβαίλνπκε κε ζθαιίζκαηα ή 
δηδαληνθηφλα γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ δηδαλίσλ. Πξνζνρή ρξεηάδεηαη φηαλ εθαξκφδνληαη δηδαληνθηφλα, ψζηε 
λα κελ πάλε ζηα θχιια ηεο κνπξηάο πνπ πηζαλφλ λα επεξεάζνπλ ηηο εθηξνθέο. 

ε) Κιάδεκα  
Αλάινγα κε ην χςνο ησλ δέλδξσλ θαη ηνλ ηξφπν ζπιινγήο ησλ θχιισλ εθαξκφδνληαη δηάθνξνη ηχπνη 

θιαδέκαηνο. Απφ ην θχηεκα ησλ δέλδξσλ κέρξη ην 4ν έηνο ηεο ειηθίαο γίλεηαη κφλν θιάδεκα δηακφξθσζεο. 
Μεηά ην 4ν έηνο θαη αλάινγα ηνλ αξηζκφ ησλ δηελεξγνπκέλσλ εθηξνθψλ, εθαξκφδεηαη θιάδεκα ζπγθνκηδήο 
(Δηθ. 15). Αλάινγα κε ηελ ππθλφηεηα θχηεπζεο ησλ δέλδξσλ, κπνξεί λα εθαξκνζζεί ν ρακειόο ηύπνο 
(0,5 m χςνο απφ ην έδαθνο) ή ν κεζαίνο ηύπνο (0,5-1 m χςνο απφ ην έδαθνο) ή ν  ςειόο ηύπνο 
θιαδέκαηνο (πάλσ απφ 1,5 m χςνο απφ ην έδαθνο) (Δηθ.16). Γηα παξάδεηγκα γηα θχηεπζε 200 δέλδξσλ 
αλά ζηξέκκα (θχηεπζε 2,5 Υ 2 m), ν πην θαηάιιεινο ηξφπνο θιαδέκαηνο είλαη ν κεζαίνο ηχπνο φπσο 
εμεγείηαη ζηελ εηθφλα 17. 

 

  
Δηθόλα 16: Αξηζηεξά κεζαίνο ηύπνο θιαδέκαηνο θαη δεμηά ν ςειόο ηύπνο θιαδέκαηνο ζην Κηήκα 

ηνπ Γεσπνληθνύ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ. 

 

Δηθόλα 17: Μεζαίνο ηύπνο 

θιαδέκαηνο  
1. Φύηεκα, 2. Αξγά ην 
θζηλόπσξν, 3. Αλνημηάηηθν 
θόςηκν, 4. Αξγά ην 
θζηλόπσξν, 5. Αλνημηάηηθν 
θόςηκν, 6. Αξγά ην 
θζηλόπσξν, 7. Άλνημε, 8. 
Θεξηλό θόςηκν, 9. Αξγά ην 
θζηλόπσξν, 10. Ίδην όπσο θαη 
ην 4ν έηνο (Minamizawa, 1997) 
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ΟΡΟΛΟΓΙΑ 
Αλαπήληζε (Reeling): Δίλαη ην μεηχιηγκα ηεο θισζηήο ησλ θνπθνπιηψλ κε ηε βνήζεηα ησλ κεραλεκάησλ ή 
απιψλ εξγαιείσλ, αθνχ πξνεγνπκέλσο ηνπνζεηεζνχλ ζε δεζηφ λεξφ.  
Απόπλημε (Stifling): Δίλαη ε ζαλάησζε ηεο λχκθεο (πιαγγφλαο) ηνπ θνπθνπιηνχ ηνπνζεηψληαο απηά ζε 
αηκφ ή μεξφ – ζεξκφ αέξα ζεξκνθξαζίαο 80–90 νC γηα 30 ιεπηά. 
Βνιηηληζκόο (Voltinism): Υαξαθηεξηζκφο κηαο θπιήο κεηαμνζθψιεθα πνπ ππνδειψλεη ηνλ αξηζκφ ησλ 
γελεψλ αλά έηνο. 
Γλάθαια (Floss): Αξαηά κεηαμνλήκαηα πνπ παξάγεη ν κεηαμνζθψιεθαο γηα λα ζηεξεψζεη ζηα ζεκεία 
αλάξηεζεο ην θνπθνχιη πνπ ζα πιέμεη. 
Γίγνλνο θπιή (Bivoltine race): Ζ θπιή ηνπ κεηαμνζθψιεθα ε νπνία θαηά ηελ πξψηε γελεά σνηνθεί κε 
δηαρεηκάδνληα απγά, ελψ ζηε δεχηεξε σνηνθεί δηαρεηκάδνληα απγά ηα νπνία ζα εθθνιαθζνχλ ηελ επφκελε 
άλνημε θαη έηζη έρνπκε δχν γελεέο ην ρξφλν. 
Δπώαζε απγώλ (Egg incubation): Ζ ηνπνζέηεζε ησλ απγψλ (κεηαμφζπνξνπ) ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο 
ζεξκνθξαζίαο, ζρεηηθήο πγξαζίαο, θσηηζκνχ θαη αεξηζκνχ φπνπ νινθιεξψλεηαη ε αλάπηπμε ηνπ εκβξχνπ 
θαη εθθνιάπηνληαη νη πξνλχκθεο. 
Κιάδσκα (Mounting): Ζ αλαξξίρεζε ηεο θάκπηαο ζε θαηάιιειν κέξνο θαη ε έλαξμε πινθήο ηνπ 
θνπθνπιηνχ. Σν θαηλφκελν απηφ ζπκβαίλεη κε ηελ νινθιήξσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο 5εο ειηθίαο. 

http://www.fao.org/ag/aga/agap/ftg/mu/beerr
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Μεηαμόζπνξνο (Silkworm eggs): Απγά ηνπ κεηαμνζθψιεθα. 
Μνλόγνλνο θπιή (Univoltine race): Ζ θπιή ηνπ κεηαμνζθψιεθα ε νπνία σνηνθεί κφλν δηαρεηκάδνληα 
απγά, ηα νπνία ζα εθθνιαθζνχλ ηελ επφκελε άλνημε θαη έηζη έρνπκε κφλν κία γελεά ην ρξφλν.  
Ξεθιάδσκα (Cocoon harvesting): Δίλαη ε ζπιινγή ησλ θνπθνπιηψλ απφ ηα πιηθά ζηα νπνία έγηλε ην 
θιάδσκα, 7-10 κέξεο κεηά ην πιέμηκφ ηνπο. 
Πνιύγνλνο θπιή (Polyvoltine race): Ζ θπιή ηνπ κεηαμνζθψιεθα ε νπνία σνηνθεί κφλν κε δηαρεηκάδνληα 
απγά, θαη έηζη έρνπκε πνιιέο γελεέο ην ρξφλν.  
εξνηξνθείν (Silkworm rearing room): Δίλαη ν ρψξνο, φπνπ δηελεξγνχληαη εθηξνθέο κεηαμνζθψιεθα. 
ηξσκλή (Whatnots): Δίλαη ηα πεξηηηψκαηα ησλ κεηαμνζθσιήθσλ θαη ηα ππνιείκκαηα ησλ θχιισλ πνπ 
δελ θαηαλαιψζεθαλ. 

 

ΥΡΗΙΜΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ 
Δζληθή Ννκνζεζία 

1. Νφκνο ππ’ αξζκ. 513/1914 (ΦΔΚ 401 Α΄) «πεξί παξαγσγήο ηεο ζεξνηξνθίαο θαη νξγαλψζεσο 
ηεο ζεξνηξνθηθήο ππεξεζίαο» 

2. Άξζξν 24 ηνπ ππ’ αξηζκ. 4856/1930 (ΦΔΚ 316 Α΄) Νφκνπ «πεξί κέηξσλ ηηλψλ πξνο ελίζρπζηλ 
ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ηηλψλ εηδηθψλ θιάδσλ απηήο» 

3. Άξζξν 12 ηνπ ππ’ αξηζκ. 721/1937 (ΦΔΚ 220 Α΄) Νφκνπ «πεξί ηξνπνπνηήζεσο θαη 
ζπκπιεξψζεσο  δηαηάμεσλ ηηλψλ ηνπ Αλαγθ. Νφκνπ 574/1937 “πεξί νξγαληζκνχ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Γεσξγίαο”» 

4. Αλαγθ. Νφκνο 1552/1939 (ΦΔΚ 9 Α΄) «πεξί πξνζηαζίαο ηεο ζεξνηξνθηθήο παξαγσγήο» 
5. Αλαγθ. Νφκνο 615/1937 (ΦΔΚ 135 Α΄) «πεξί εκπνξίαο ησλ κεηαμνζπφξσλ θαη ….. » 
6. Νφκνο 2152/1952 (ΦΔΚ 182 Α΄) «πεξί ηξνπνπνηήζεσο ησλ Α. Νφκσλ 1552/1939 “πεξί 

πξνζηαζίαο ηεο ζεξνηξνθηθήο παξαγσγήο” θαη 615/37 “πεξί εκπνξίαο κεηαμφζπνξσλ θιπ.”» 
7. ΚΤΑ ππ’ αξηζ.  625/298782/05 (ΦΔΚ 1184 Β΄) «Καζνξηζκφο ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ 

εθαξκνγήο ηνπ πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ζεξνηξφθσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Καλ. (ΔΟΚ) 
845/72 ηνπ πκβνπιίνπ “πεξί εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εθηξνθήο 
κεηαμνζθσιήθσλ”» 

8. Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο & Σξνθίκσλ ππ’ αξηζκ. 337474/9-12-2009 
(ΦΔΚ 2487 Β΄) «Καζνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο ηνπ εγρσξίσο 
παξαγφκελνπ θαη ηνπ εηζαγφκελνπ κεηαμφζπνξνπ εληφο ηεο ειιεληθήο επηθξάηεηαο θαη ηεο 
δηαδηθαζίαο δηαθίλεζήο ηνπ απφ ηξίηεο ρψξεο ζε ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δηα κέζσ ησλ 
ζεκείσλ εηζφδνπ ηεο ρψξαο» 

 

Κνηλνηηθή Ννκνζεζία 

1. Καλ. (ΔΟΚ) 922/72 ηνπ πκβνπιίνπ, «πεξί θαζνξηζκνχ ησλ γεληθψλ θαλφλσλ ρνξεγήζεσο 
εληζρχζεσο γηα ηνπο κεηαμνζθψιεθεο γηα ηελ πεξίνδν εθηξνθήο 1972/1973», φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηνλ Καλ. (ΔΟΚ) 668/74 

2. Καλ. (ΔΟΚ) αξηζ. 845/72 ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Απξηιίνπ 1972 πεξί εηδηθψλ κέηξσλ γηα ηελ 
πξνψζεζε ηεο εθηξνθήο κεηαμνζθσιήθσλ. 

3. Καλ. (Δ.Κ.) 1744/2006 ηεο Δπηηξνπήο, «πεξί ησλ ιεπηνκεξεηψλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελίζρπζε γηα 
ηνπο κεηαμνζθψιεθεο» 

4. Καλ. (Δ.Κ.) 1234/2007 ηνπ πκβνπιίνπ «γηα ηε ζέζπηζε θνηλήο νξγάλσζεο αγνξάο ησλ 
γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα νξηζκέλα γεσξγηθά πξντφληα (εληαίνο 
θαλνληζκφο ΚΟΑ)» 

5. Καλ. (Δ.Κ.) 223/2008 ηεο Δπηηξνπήο «πεξί θαζνξηζκνχ ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη 
δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλαγλψξηζε νξγαλψζεσλ παξαγσγψλ ζεξνηξφθσλ» 

 


