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Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο 

 Τεο πηεξόξξνηαο 

 Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο 

 Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή 

  Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο  

  Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο 

  Η νκαιή κεηάβαζε ησλ ελήιηθσλ πνπιηώλ ζηε πηεξόξξνηα 

  Η εμαζθάιηζε ζπλζεθώλ πγείαο ησλ πνπιηώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ γελλεηόξσλ  

 Χξήζηκεο ζπκβνπιέο 

Απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο  

Σηε παξαθάησ δηαθάλεηα κπνξείηε λα δείηε πσο είλαη ραξηνγξαθεκέλα ηα θηεξά ελόο πηελνύ ζπληξνθηάο ζε 

όιν ηνπ ην ζώκα. Τν πξώην ζηάδην απηήο ηεο θάζεο είλαη ε ζηαδηαθή απνβνιή ησλ παιαηώλ θηεξώλ θαη 

απηό πξέπεη λα γίλεη κε νκαιό ηξόπν. Τα θηεξά πνπ απνβάιινληαη γηα κελ ηα ελήιηθα πνπιηά είλαη ζε 

κεγάιν βαζκό ζε όιν ηνπ ην ζώκα, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ θηεξώλ ηεο νπξάο θαη ησλ θηεξνύγσλ ηνπ, 

ελώ ζηα πνπιηά ηεο θεηηλήο ρξνληάο δελ απνβάιινληαη ηα θηεξά ηεο νπξάο θαη ησλ θηεξνύγσλ ηνπ, αιιά 

θηεξά ηνπ ππόινηπνπ ζώκαηνο ηνπ θαη γίλεηαη ζε κηθξόηεξε θιίκαθα θαη έληαζε Η πεξίνδνο ηεο 

πηεξόξξνηαο γηα ηα ελήιηθα πνπιηά μεθηλά ζπλήζσο ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ θαη δηαξθεί  2-3 κήλεο. Σηα 

θεηηλά πνπιηά μεθηλά όηαλ ην πνπιί είλαη πεξίπνπ 2 κελώλ. Η πηεξόξξνηα ζην ελήιηθν θαλαξίλη αξρίδεη κε 

ηελ πηώζε ησλ πνύπνπισλ από ηα θηεξά πηήζεο, ζπλερίδεη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ ζώκαηνο θαη 

νινθιεξώλεηαη ζην ιαηκό θαη ην θεθάιη. Πεξίπνπ 2.000 πνύπνπια ράλνληαη θαη επαλαθηώληαη ζε απηήλ ηελ 

πεξίνδν. Μεξηθά θαλαξίληα εηζέξρνληαη ζε απηή ηε δηαδηθαζία ηόζν γξήγνξα, πνπ ε πηήζε από ηνλ πάην ηνπ 

θινπβηνύ ή ηεο θινύβαο πηήζεο έσο ηελ ςειόηεξε παηήζξα λα θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δύζθνιε. Καηά ην 

ζηάδην απηό είλαη απαξαίηεην ην πνπιί λα θάλεη ζπρλά κπάληα ζην ρώξν ηνπ. Ο ιόγνο είλαη όηη ηα κπάληα 

βνεζνύλ ζηελ πηώζε ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη "πξνθαινύλ" ηελ πεξηπνίεζε κε ην ξάκθνο ησλ λέσλ πηεξώλ. 

Η πεξηπνίεζε κε ην ξάκθνο εμαπιώλεη ηα θπζηθά έιαηα πνπ παξάγεη ην θαλαξίλη ζε όια ηνπ ηα πηεξά, 

δίλνληαο έηζη κηα πγηή γπαιάδα.  Επίζεο ην πνπιί όηαλ ξακθίδεη ην πηέξσκα ηνπ ην θάλεη κε ζθνπό ηελ 
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απνκάθξπλζε ηεο θεξαηίλεο πνπ ζπζζσξεύεηαη ζηε ξίδα ηνπ πηεξνύ θαη εκπνδίδεη ηελ θπζηθή πηεξόξξνηα. 

Τν λέν πηέξσκα πνπ ζα πξνθύςεη πξέπεη λα είλαη ζσζηό, ιακπεξό θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλν ζην ζώκα ηνπ.  

 

Πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή 

Πώο κπνξνύκε ινηπόλ λα θάλνπκε ηελ πηεξόξξνηα όζν ην δπλαηόλ επθνιόηεξε γηα ηα πηελά ζπληξνθηάο 

καο; Η γξήγνξε θαη απιή απάληεζε είλαη κηα πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή. Μηα δηαηξνθή πινύζηα ζε 

πξσηεΐλεο, είλαη απαξαίηεηε γηα λα ζπκβάιεη ζηελ επαλέθθπζε όισλ απηώλ ησλ ρακέλσλ πηεξώλ. Τα πηεξά 

απνηεινύληαη θπξίσο από πξσηεΐλεο. Οη πξσηεΐλεο απνηεινύληαη από 21 δηαθνξεηηθά ακηλνμέα. Τα 2 

νπζηαζηηθά ακηλνμέα (ιπζίλε θαη κεζεηνλίλε) είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηεξόξξνηαο. 

Απηά ηα δύν ακηλνμέα βξίζθνληαη ζπλήζσο ζε κηθξή πνζόηεηα ζηηο πεξηζζόηεξεο δίαηηεο γηα πνπιηά. Τα 

θαλαξίληα ρξεηάδνληαη, επίζεο, απμεκέλα πνζά ελέξγεηαο, βηηακηλώλ, ιηπαξώλ ζπόξσλ θαη κεηαιιηθώλ 

ζηνηρείσλ γηα λα κεγαιώζνπλ γξήγνξα ηα λέα ηνπο πηεξά θαη λα επαλαθηήζνπλ ην ζζέλνο ηνπο. Με ηε 

ρνξήγεζε ηεο θαηάιιειεο δηαηξνθήο, ην πνπιί είλαη ζε ζέζε λα ξίμεη θαη λα αληηθαηαζηήζεη ηα πηεξά 

γξεγνξόηεξα θαη λα παξαγάγεη ηα δπλαηά, ζθηρηά πηεξά πνπ ζα ην εμππεξεηνύλ άξηζηα ζην ππόινηπν εηήζην 

θύθιν ηνπ. Οη δηαηξνθηθνί παξάγνληεο ζπλδένληαη άκεζα, από ηελ πνηθηιία ησλ ζπόξσλ πνπ ζα πξέπεη λα 

ρνξεγνύληαη ζην πηελό αλαιόγσο ηνπ είδνπο, ηα ζπκπιεξώκαηα πνπ ρνξεγνύληαη (αζβέζηην, βηηακίλεο, 

πξσηεΐλεο θηι.), ηηο απγνηξνθέο κε ε πξνζζήθε ή όρη βξαζκέλνπ απγνύ θαη ηέινο κε ηνλ ηξόπν δηαηήξεζεο 

ηεο ηξνθήο θαη εηδηθά ησλ θπηξσκέλσλ ζπόξσλ.  

Σην παξαθάησ πίλαθα κπνξείηε λα δείηε ελδεηθηηθά νξηζκέλεο ηξνθέο ή ζπκπιεξώκαηα θαη ηε ρξεζηκόηεηα 

ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πηεξόξξνηαο. 

Είδνο ηξνθήο  Χξεζηκόηεηα  

Φπηξσκέλνη ζπόξνη  Άξηζηε πεγή βηηακηλώλ θαη πξσηετλώλ. Πξνζνρή ζηηο αιινηώζεηο.  

Βξαζκέλν απγό θαη 

απγνηξνθή  

Πνιύ θαιή πεγή πξσηετλώλ. Πξνζνρή ζηελ αιινίσζε  ηνπ απγνύ θαηά ηνπο 

θαινθαηξηλνύο κήλεο.  

Λαραληθά  Τα ζθνύξα πξάζηλα ιαραληθά πεξηέρνπλ πςειά πνζνζηά πξσηεΐλεο.  

Κόθαιν ζνππηάο  Πνιύ θαιή πεγή αζβεζηίνπ θαη ηρλνζηνηρείσλ.  
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Ιρλνζηνηρεία  Σεκαληηθόο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πηεξώκαηνο.  

Σπκπιεξώκαηα βηηακηλώλ  Έλα εκπνξηθό πξντόλ είλαη ρξήζηκν ζαλ δηαηξνθηθό ζπκπιήξσκα θαηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο πεξηόδνπ.  

Γύξε κειηζζώλ  Μηα από ηηο πην πιήξεηο δηαζέζηκεο πεγέο πξσηεΐλεο  

 

Τειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο 

Πέξαλ ηεο απνβνιήο θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ λένπ θηεξώκαηνο, ζεκαληηθή είλαη θαη ε ηειηθή δηακόξθσζε 

ηνπ ζώκαηνο ηνπο, θπξίσο ησλ θεηηλώλ αξζεληθώλ θαη εθείλσλ ησλ πνπιηώλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

δηαγσληζκνύο. Απαηηείηαη ινηπόλ ε εθγύκλαζε όινπ ηνπ κπνζθειεηηθνύ ηνπο ζπζηήκαηνο θαη απηό κε ηε 

ζεηξά ηνπ κεηαθξάδεηαη ζε πηήζε ζε θινύβα πηήζεο. Τα πνπιηά πξέπεη λα πεηάλε άλεηα θαη λα γπκλάδνπλ 

ηαπηόρξνλα όιν ην κπνζθειεηηθό ηνπο ζύζηεκα θαη γηα απηό ην ιόγν απαηηνύληαη θηλήζεηο πνπ λα 

θαιύπηνπλ όρη κόλν ηνλ νξηδόληην άμνλα (από αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ή θαη αληίζηξνθα) αιιά θαη ηνλ 

θαηαθόξπθν άμνλα (από πάλσ πξνο ηα θάησ θαη αληίζηξνθα). Ταπηόρξνλα, νη θηλήζεηο απηέο πξέπεη λα 

θαιύπηνπλ όισλ ησλ εηδώλ ηηο απνζηάζεηο (θνληηλέο, κεζαίεο θαη καθξηλέο). Σεκαληηθό αθόκε είλαη θαη νη 

παηήζηξεο πνπ θάζνληαη ηα πνπιηά θαη ζεσξώ ζηε θάζε ηεο πηεξόξνηαο ηηο αηνκηθέο παηήζηξεο, πνπ ην 

πνπιί αηζζάλεηαη κεγαιύηεξε ζηγνπξηά θαη αζθάιεηα θαη ην ζεκαληηθόηεξν δελ έρεη ηελ ελόριεζε ηνπ 

ηζηκπήκαηνο από άιια πνπιηά πνπ ίζσο έρνπλ νινθιεξώζεη ή πξνεγνύληαη αηζζεηά ζηε πηεξόξνηα ηνπο.   

Σσζηόο θαη νκνηόκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο ηνπ θηεξώκαηνο 

Υπάξρνπλ πνηθηιίεο πηελώλ ζπληξνθηάο πνπ απαηηείηαη ν ρξσκαηηζκόο ηνπο, όπσο ζηα θαλαξίληα ρξώκαηνο 

θαη ζε νξηζκέλεο πνηθηιίεο ζηα θαλαξίληα εκθάληζεο. Εηδηθά ζηα θαλαξίληα ρξώκαηνο ν ρξσκαηηζκόο ηνπο 

έρεη μεθηλήζεη πνιύ πην κπξνζηά από ηε πεξίνδν ηεο πηεξόξξνηαο. Σηε πεξίνδν απηή, δειαδή ηεο 

πηεξόξξνηαο, απαηηείηαη ε ζπλέρηζε ηνπ ρξσκαηηζκνύ ηνπο, αιιά απηό πνπ είλαη ζεκαληηθό είλαη λα 

θαηαλεκεζεί ζσζηά θαη νκνηόκνξθα ν ρξσκαηηζκόο ζηηο πεξηνρέο εθείλεο ηνπ θηεξώκαηνο πνπ απαηηείηαη λα 

ρξσκαηηζηνύλ (άιιεο πεξηνρέο ζηα ιηπνρξσκηθά θαλαξίληα, άιιεο πεξηνρέο ζηα κσζατθά θαλαξίληα). Οη 

ρξσζηηθέο νπζίεο πξέπεη λα ζπλδπαζηνύλ θαηάιιεια κε ηα ζπκπιεξώκαηα θαη ηηο ηξνθέο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηνπ λένπ θηεξώκαηνο. Η πηήζε ζε θινύβεο πηήζεο βνεζνύλ ζεκαληηθά ζηε δηάρπζε ησλ ρξσζηηθώλ νπζηώλ 

κέζσ ηνπ θπθινθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ώζηε λα θηάζεη θαη ζην ηειεπηαίν πηεξό πξνο ρξσκαηηζκό.   
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Η νκαιή κεηάβαζε ησλ ελήιηθσλ πνπιηώλ ζηε πηεξόξξνηα 

Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα επηδηώθεη ν θάζε εθηξνθέαο ζε απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν είλαη θαη ε νκαιή 

κεηάβαζε ησλ ελήιηθσλ πηελώλ ζηε πηεξόξξνηα. Έρνληαο ηειεηώζεη ηηο αλαπαξαγσγέο ησλ δεπγαξηώλ ηνπ 

πξέπεη λα δηαρσξίζεη ηα αξζεληθά από ηα ζειπθά θαη λα ηα ηνπνζεηήζεη ζε μερσξηζηά θινπβηά ή θινύβεο 

πηήζεο κεηαμύ ηνπο. Οξηζκέλα ή αξθεηά αξζεληθά είλαη αθόκε ππξσκέλα θαη επηηίζεληαη ζε άιια αξζεληθά 

πνπ είλαη πεξηζζόηεξν θνπξαζκέλα ή θαη παρηά από ηα δεπγαξώκαηα. Απηά ηα επηζεηηθά αξζεληθά είλαη 

θαιύηεξα λα παξακέλνπλ απνκνλσκέλα ζηα θινπβηά αλαπαξαγσγήο θαη λα πξνζπαζεί ν εθηξνθέαο λα ηα 

ραιαξώζεη είηε κε ηε δηαηξνθή ή κε κπάληα. Τν ίδην ηζρύεη θαη γηα νξηζκέλα ζειπθά πνπ ηειεηώλνληαο ηα 

δεπγαξώκαηα έρνπλ αθόκε ηε δηάζεζε λα ζπλερίζνπλ θαη άκα βξεζνύλ καδί κε άιιεο ζειπθέο ζηνλ ίδην 

ρώξν έρνπλ ηελ ηάζε λα ηξαβνύλ πηεξά από ηα άιια ζειπθά. Σην θνηλό ρώξν πνπ βξίζθνληαη είηε ηα 

αξζεληθά ή ηα ζειπθά πξέπεη λα δηαηξέθνληαη ζσζηά, λα θάλνπλ κπάληα θαη λα κπνξνύλ λα πεηάμνπλ 

ζσζηά. Πνιιέο θνξέο ππέξβαξα πνπιηά δελ κπνξνύλ λα δηαλύζνπλ κεγάιεο απνζηάζεηο θαη ηαιαηπσξνύληαη 

ηδηαίηεξα ζε θινύβεο πηήζεο. Ο εθηξνθέαο ζα πξέπεη λα ηα βάδεη ζε κηθξόηεξα θινπβηά, ώζηε αθνύ ράζνπλ 

βάξνο λα ηα μαλαηνπνζεηήζεη ζε κεγαιύηεξα θινπβηά ή θινύβεο πηήζεο. Καιό είλαη λα κελ αλαθαηεύνληαη 

γελλήηνξεο κε θεηηλά πνπιηά, ζηελ αξρή ηνπιάρηζηνλ ηεο πηεξόξξνηαο, γηαηί ε δηαηξνθή ηνπο αιιά θαη ε 

πηεηηθή ηνπο ηθαλόηεηα είλαη δηαθνξεηηθή.    

Εμαζθάιηζε ζπλζεθώλ πγείαο ησλ πνπιηώλ θαη ηδηαίηεξα ησλ γελλεηόξσλ 

Οξηζκέλνη ή αξθεηνί εθηξνθείο, είηε πξνζπαζνύλ λα απνθηήζνπλ πεξηζζόηεξα θεηηλά πνπιηά βάδνληαο ηνπο 

γελλήηνξεο λα θάλνπλ αξθεηέο γέλλεο (πεξηζζόηεξεο από δύν ή ηξεηο) ή έρνπλ θαζπζηεξήζεη λα μεθηλήζνπλ 

ηηο αλαπαξαγσγέο ή νη ζπλζήθεο ζην εθηξνθείν ή ζην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαζπζηέξεζαλ ηηο 

αλαπαξαγσγέο, δελ δίλνπλ ηελ απαηηνύκελε πξνζνρή ζηελ δηαηήξεζε ηεο πγείαο ησλ γελλεηόξσλ ηνπο θαη 

θπζηθά ζηελ νκαιή κεηάβαζε ζηε πηεξόξξνηα ζπλερίδνληαο ηηο αλαπαξαγσγέο κέζα ζηε πεξίνδν ηεο 

πηεξόξξνηαο. Απηό είλαη ΕΓΚΛΗΜΑ. Ο ζσζηόο εθηξνθέαο βάδνληαο εθηθηνύο ζηόρνπο πξηλ ηελ 

αλαπαξαγσγή ζα πξέπεη λα ηειεηώλεη ηηο αλαπαξαγσγέο ιίγν πξηλ αξρίζεη ε πηεξόξξνηα. Αλ δηάθνξνη ιόγνη 

είηε κε επζύλε δηθή ηνπ ή από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο, δελ ηνπ επέηξεςαλ λα πηάζεη ηνπο αλαπαξαγσγηθνύο 

ζηόρνπο, θπξίσο σο πξνο ηνλ αξηζκό ησλ λενπαξαγόκελσλ πνπιηώλ, πξέπεη λα θξαηήζεη ππόςε ηνπ ηε πγεία 

ησλ γελλεηόξσλ ηνπ θαη λα ηνπο έρεη δηαζέζηκνπο γηα ηελ επόκελε αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν. Απηό ζεκαίλεη 

ζσζηή δηαηώληζε ησλ γελλεηόξσλ. Σε απηό ην ζεκείν ζα ήζεια λα αλαθέξσ όηη ε πηεξόξξνηα δελ είλαη κία 

αζζέλεηα αιιά είλαη θπζηνινγηθό θαηλόκελν ζηε δσή ηνπ πηελνύ ζπληξνθηάο θαη δελ ζα ήζεια λα αλαθεξζώ 

ζηε παζνινγηθή πηεξόξξνηα. Καηά ηε θάζε ηεο πηεξόξξνηαο ε ζεξκνθξαζία ηνπ πνπιηνύ είλαη ιηγάθη 

πεξηζζόηεξν από ηε θαλνληθή θαη νξηζκέλα πνπιηά δείρλνπλ κία λσζξόηεηα θαη ηεκπειηά. Πξνζνρή, επί 
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πιένλ ζηα ξεύκαηα ηνπ αέξα, πνπ ηπρόλ δεκηνπξγνύληαη ζην εθηξνθείν. Η πηεξόξξνηα εμαξηάηαη από 

πνιινύο παξάγνληεο, όπσο ηε ζεξκνθξαζία, ηελ πγξαζία, αεξηζκό, θσηηζκό, ην εμσηεξηθό πεξηβάιινλ θαη 

ηε δηαηξνθή. Η πηεξόξξνηα είλαη πην έληνλε όηαλ έρνπκε δεζηή ή ζεξκή άλνημε θαη αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ, 

από όηη αλ έρνπκε πην θξύνπο θαη πγξνύο ηνπο αληίζηνηρνπο απηνύο κήλεο.  Πξέπεη λα μέξεηε όηη  < Η 

επόκελε αλαπαξαγσγηθή πεξίνδνο μεθηλά από ηε πξνεγνύκελε πηεξόξξνηα> 

Χξήζηκεο ζπκβνπιέο 

1. Φξνληίδεηε λα δίλεηε ζηα πνπιηά θξέζθν θαη θαζαξό πόζηκν λεξό θαζεκεξηλά. Η πςειή πνηόηεηα 

λεξνύ νδεγεί ζε άξηζηε πγεία ηνπ πνπιηνύ. 

2.  Φξνληίδεηε λα θάλνπλ ηα πνπιηά κπάλην ζε κεγάια θαζαξά δνρεία, 2 κε 3 θνξέο ηελ εβδνκάδα. Τν 

κπάλην δελ πξέπεη λα δηαξθεί πάλσ από 15 ιεπηά. 

3. Εμαζθαιίζηε ζηα πνπιηά πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή, θπξίσο ζε πξσηετλεο. Οη δηαηξνθηθέο 

ειιείςεηο ησλ πνπιηώλ θαηά ηε πεξίνδν ηεο πηεξόξξνηαο αλαδεηθλύνληαη ζηηο επόκελεο θάζεηο ηνπ εηήζηνπ 

θύθινπ δσήο ηνπ πνπιηνύ θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ αλαπαξαγσγή. 

4. Η πηεξόξξνηα ησλ πνπιηώλ πξέπεη λα γίλεη ζε κεγάιεο θαη άλεηεο θινύβεο πηήζεο. Όζν πεξηζζόηεξν 

πεηάμνπλ ζηε θινύβα πηήζεο ηόζν πην ζσζηά ζα βγνπλ ηα λέα θηεξά, ην ζώκα ηνπο ζα δηακνξθσζεί 

θαιύηεξα, θαη ην ρξώκα ηνπο ζα θαηαλεκεζεί πην ζσζηά.  

5. Εμαζθαιίζηε ζηα πνπιηά άξηζηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο. Πξνθπιάμηε ηα πνπιηά από αζζέλεηεο, θπξίσο 

ηνπ πεπηηθνύ ηνπο ζπζηήκαηνο, παξάζηηα, βαθηήξηα θαη κηθξόβηα.  

6. Πεξηνξίζηε ζην ειάρηζην ή εμαιείςεηε ηηο ζπγθεληξσηηθέο θαξκαθεπηηθέο αγσγέο ησλ πνπιηώλ ζαο. 

Ειέγμηε αλ ηπρόλ απηέο επηδξνύλ ζηε πηεξόξξνηα. 

7. Εμαζθαιίζηε ζην εθηξνθείν ζαο ζπλζήθεο εξεκίαο θαη εζπρίαο γηα ηα πνπιηά ζαο. Απνθεύγεηε λα 

θάλεηε εξγαζίεο βειηίσζεο ηνπ εθηξνθείνπ πνπ ζπλνδεύνληαη από ζνξύβνπο. Απνθεύγεηε κεηαθηλήζεηο 

πνπιηώλ από θάπνην ρώξν ζε θάπνην άιιν ρώξν. Μελ πηάλεηε ηα πνπιηά γηα λα δηαπηζηώλεηε πσο 

εμειίζζεηαη ε πηεξόξξνηα. Να μέξεηε όηη ε άξηζηε ςπρνινγία ηνπ εθηξνθέα δηαβηβάδεηαη θαη ζηα πνπιηά 

ζαο. 

Σπκπεξαζκαηηθά λα μέξεηε όηη ζηε θάζε ηεο πηεξόξξνηαο πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη εμαίξεηεο 

ζπλζήθεο ςπρηθήο θαη ζσκαηηθήο πγείαο ησλ πνπιηώλ, πινύζηαο θαη ζξεπηηθήο δηαηξνθήο ηνπο θαη 

πηήζεο ηνπο ζε επξύρσξεο θαη άλεηεο θινύβεο πηήζεο. 


