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Γενικές συµβουλές για τη

*τα ίδια ισχύουν για άλογο και µουλάρι.

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΘΡΕΠΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

• Συµβουλευτείτε πάντα τον κτηνίατρό σας όταν έχει πρόβληµα  υγείας

• Αν τ ο ζώο σας είναι µεγάλης ηλικίας, ανίκανο για εργασία, άρρωστο,     
 κουτσό ή ακόµα και ετοιµοθάνατο, µην το εγκαταλείπετε… είναι κρίµα   
 γιατί θα µείνει νηστικό και διψασµένο,  ανήµπορο και ταλαιπωρηµένο   
 και θα πεθάνει µε βασανιστικό τρόπο, κάτι που κανείς δεν επιθυµεί…

• Διατηρείτε το ζώο σας στην ιδανική θρεπτική κατάσταση. Είναι   
 εξίσου επικίνδυνο το να είναι πολύ αδύνατο ή πολύ παχύ

φροντίδα του γαϊδουριού σας*

ΔΙΑΤΡΟΦΗ-ΣΤΕΓΗ

Δράση για τα
Ζώα στην Ελλάδα

ΤΡΟΦΗ: Φρέσκο χόρτο ή καλής ποιότητας σανός (τριφύλλι, άχυρο).    
 Βρώµη ή κριθάρι για επιπλέον ενέργεια.
 Πρόσθετ α: καρότα, µήλα, πλάκες λείξεως κ.τ.λ.

ΝΕΡΟ:  Φρέσκο, καθαρό και  πάντα διαθέσιµο δίπλα στο ζώο

ΣΤΕΓΗ:  Καλοκαίρι:  προστασία από ήλιο και ζέστη. Υπόστεγο ή φυσική  
 προστασία από µεγάλα δένδρα.
 Χειµώνας: προστασία από κρύο, βροχή, αέρα. Υπόστεγο ή  
 στάβλος ανάλογα τις καιρικές συνθήκες και την  περιοχή που ζει.

κακή θρεπτική κατάσταση

παχύσαρκο ζώοιδανική θρεπτική κατάσταση



• Ξύστρισµα και βούρτσισµα πριν & µετά τη δουλειά

• Αποµάκρυνση ιδρώτα µε πλύσιµο µε νερό τους καλοκαιρινούς µήνες

• Χρήση αγκύλης για αποµάκρυνση χαλικιών και λάσπης από τις οπλές

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΙΠΠΟΚΟΜΙΑ
ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ:

• Μην αφήνετε τις οπλές να µακραίνουν    

• Διατηρήστε τις στο σωστό µήκος και σχήµα

ΠΕΤΑΛΩΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΞΟΝΥΧΙΣΜΟΣ 

ΑΠΟΠΑΡΑΣΙΤΩΣΗ: χορηγούµε αντιπαρασιτικό φάρµακο για εσωτερικά 
παράσιτα (π.χ. ιβερµεκτίνη), ανάλογα µε τα κιλά του ζώου, τουλάχιστον 2 
φορές το χρόνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  σε έγκυο, πολύ νεαρό ή πολύ γέρικο ζώο συµβουλευ τείτε 
πρώτα τον κτηνίατρό σας.

ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ : για τέτανο και γρίπη

ΑΠΟΜΑΚ ΡΥΝΣΗ ΕΞΩΠΑΡΑΣΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ: 
συνίσταται η χρήση εντοµοαπωθητικών (π.χ. κυπερµεθρίνης) στο σώµα και 
η τοποθέτηση κροσσιών στα µάτια.

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ

• Να καθαρίζετε και να λιπαίνετε το δέρµα του χαλινού

• Να πλ ένετε συχνά το υπόσαγµα

• Να γεµ ίζετε πάντα το σαµάρι  

• Πρ οσοχή στους τραυµατισµούς από χρήση αλυσίδας και αιχµηρές      
  προεξοχές στο καπίστρι 

• Προ σοχή στους τραυµατισµούς από κακή εφαρµογή του σαµαριού

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΑΓΗΣ
(καπίστρι, χαλινά, σαµάρι)

ΟΧΙ ΟΧΙ
ΟΧΙ NΑΙ



Το ζώο σας πρέπει να ζει ελεύθερο, προστατευµένο από τις καιρικές 
συνθήκες σε ασφαλές περιφραγµένο κτήµα. Εφόσον δεν υπάρχει άλλος 
τρόπος περιορισµού εκτός από το δέσιµο τότε:

• Δέστε το από το λαιµό µε φαρδύ δερµάτινο κολλάρο 

• Δέστε τ ο από το κεφάλι µε καπίστρι & σκοινί

• ΜΗ Ν Τ Ο Δ ΕΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΟΔΙ ΓΙΑΤΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ  
  ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΤΕΙ (κάταγµα, διάστρεµµα, τενοντίτιδα) 

Αν όµως δεν υπάρχει άλλος τρόπος περιορισµού παρά µόνο µε δέσιµο 
από το πόδι, τότε τουλάχιστον δέστε το στο σωστό σηµείο, δηλαδή 
ΑΜΕΣΩΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΛΗ (στο µεσοκύνιο), µε δέρµα ή µαλακό 
σκοινί. Είναι υποχρεωτικό να γίνεται καθηµερινός έλεγχος για τυχόν 
τραυµατισµό.

• ΣΕ Κ Α ΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΔΕΝΕΤΕ ΤΑ 
  ΠΟΔΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ! ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ
  ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ!

• Μη χ ρησιµοποιείτε το γαϊδούρι σας για εργασία όταν είναι σε κακή    
 θρεπτική κατάσταση, όταν πονά ή όταν δεν µπορεί να δουλέψει.

• Φρο ντίστε το ζώο σας µέχρι την τελευταία του στιγµή, ως ένα    
 ευχαριστώ για τη δουλειά που σας προσέφερ ε τόσα χρόνια

• Συµβουλευτείτε τον κτηνίατρό σας, πως να το απαλλάξετε από   
   περιττό πόνο ή επικοινωνήστε µε τον τοπικό φιλοζωικό σύλλογο 
   αν µπορεί να σας βοηθήσει.

ΔΕΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Ακολουθήστε µας

“Πάνω από 50 χρόνια δράσης
                     για τα ζώα στην Ελλάδα ”

www.animalactiongreece.gr
info@animalactiongreece.gr

Mάθετε  περισσότερα για την οργάνωσή µας ή επικοινωνήστε µαζί µας:

Animal A ction Greece - Δράση για τα Ζώα στην Ελλάδα
Δ. Φαληρέως 43, Ν. Φάληρο 18547 
Tel.: +30 210 3840010 Fax: 210 4828122

Τηρώντας όλα τα παραπάνω, το γαϊδούρι σας θα είναι υγιές
και θα σας δουλέψει πολλά χρόνια.

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Ενισχύστε το έργο μας μέσω κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό 
ΙΒΑΝ: GR3302602210000310101492538 (Eurobank EFG)
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