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 Ποια είναι θ κεωρία ‘πίςω’ από τισ 5 
ελευκερίεσ των ηϊων; 

 Πωσ αποτζλεςαν τθ βάςθ για τθν 

ανάπτυξθ των ςφγχρονων εργαλείων 

αξιολόγθςθσ τθσ ευηωίασ των ηϊων; 

 

τόχοι τθσ ειςιγθςθσ  

 Ποιοι δείκτεσ χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αξιολόγθςθ του επιπζδου ευηωίασ 

των χοίρων ςτο επίπεδο τθσ εκτροφισ; 
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Τγεία -
Φυςιολογία  

υναιςκθματικι 
κατάςταςθ 

Εκδιλωςθ 
φυςιολογικισ 

ςυμπεριφοράσ  

Σα χαρακτθριςτικά τθσ ευηωίασ ενόσ ηϊου  
(Duncan and Fraser, 1997;Mendl, 2001) 

 ε περιπτϊςεισ που τα ηϊα εμποδίηονται ςτθν 
εκδιλωςθ ενόσ χαρακτθριςτικοφ φυςιολογικισ 
ςυμπεριφοράσ, οδθγοφνται ςε κατάςταςθ 
καταπόνθςθσ (Mason  et al., 2001)  

 ε περιπτϊςεισ που τα ηϊα αποτυγχάνουν να 
προςαρμοςκοφν ςτισ ςυνκικεσ του περιβάλλοντοσ, 
οδθγοφνται ςε κατάςταςθ καταπόνθςθσ (Broom, 
2001) 

Λςχυρι ςυςχζτιςθ  
μεταξφ των τριϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ ευηωίασ 
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Παράμετροι εκτίμθςθσ «ευηωίασ» 

υμπεριφορά  

Θ κατάςταςθ τθσ υγείασ των ηϊων 

Φυςιολογία 

Παραγωγι (Αποδόςεισ)  
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“Πϊσ αιςκάνεςτε ςιμερα;” 
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τοιχεία που χαρακτθρίηουν το 
επίπεδο τθσ ευηωίασ ςασ 
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Οι 5 ελευκερίεσ των ηϊων  
(Brambell, 1965; FAWC, 1992) 
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H ευηωία ζχει ςυνζχεια; 
(eg FAWC (2009) vs. Veissier & Boissy (2007)) 
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Σα περιςςότερα ςυςτιματα εκτροφισ  
περιορίηουν τθν εκδιλωςθ χαρακτθριςτικϊν 

φυςιολογικισ ςυμπεριφοράσ των ηϊων 
(eg Laven & Holmes, 2008)  
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Προβλιματα  
με τισ 5 ελευκερίεσ  

Διατθρϊντασ τα ηϊα «ελεφκερα από 
νοςιματα» , είναι δυνατό να προκαλοφμε ςε 
αυτά φόβο και καταπόνθςθ από τουσ 
χειριςμοφσ κατά τθ διάρκεια τθσ 
κεραπευτικισ αγωγισ 

 

 

Αν τα ηϊα ζχουν τθ δυνατότθτα να 
εκδθλϊςουν «φυςιολογικι ςυμπεριφορά»,  
είναι δυνατό να υποφζρουν από φόβο και 
καταπονιςεισ κατά τθν εκδιλωςθ τθσ 
κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ 

 

 

Δίνουν ζμφαςθ ςε αρνθτικζσ εμπειρίεσ χωρίσ 
να προωκοφν τισ κετικζσ εμπειρίεσ  
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Οι 5 ελευκερίεσ ςτον 21ο αιϊνα 
Ο ςτόχοσ δεν είναι θ εξάλειψθ του ςτρεσ, 
αλλά θ πρόλθψθ τθσ καταπόνθςθσ των 
ηϊων 
(Webster, 2001) 

 

Welfare Quality® project 

AWIN ®project 

 

 

Κλινικζσ μελζτεσ  

(Williams, 2010) 

 

 

International Finance Corporation 
of the World Bank Group  
(World Bank, 2006)  
 
World Organisation for Animal Health  

(OIE, 2011)  

EFSA Risk Analysis 

DG SANTE 

 

Retailers 

 (World Bank, 2006) 
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Η εμπειρία των ηϊων 
Περιβάλλον /Αιςκθτιρεσ 

Λειτουργίεσ εγκεφάλου /υναιςκιματα 

Αντιδράςεισ ηϊου / ςυμπεριφορά, φυςιολογία 

Προςαρμογι και επιβίωςθ /Ομoιόςταςθ ι 
αλλόςταςθ 
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Σι «μετράμε» λοιπόν; 

Σο περιβάλλον και τισ υποδομζσ/εξοπλιςμοφσ 

– ‘welfare inputs’ 

Σισ αντιδράςεισ των ηϊων 

– ‘welfare outputs’ 
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Ειςροζσ και εκροζσ τθσ ευηωίασ 
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Αρχζσ ευηωίασ   Κριτιρια 

Διατροφι  Απουςία παρατεταμζνθσ πείνασ 
Απουςία παρατεταμζνθσ δίψασ 

ταβλιςμόσ Άνεςθ κατά τθν ανάπαυςθ 
Απουςία κερμικισ καταπόνθςθσ 
Ευκολία μετακινιςεων 

Τγεία Απουςία τραυματιςμϊν 
Απουςία νοςθμάτων 
Απουςία πόνου  

υμπεριφορά  Εκδιλωςθ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ 
Εκδιλωςθ όλων των χαρακτθριςτικϊν φυςιολογικισ 
ςυμπεριφοράσ 
Καλζσ ςχζςεισ ανκρϊπου-ηϊων 
Κετικι «ςυγκινθςιακι» κατάςταςθ  ηϊων  

Botreau et al., 2007 
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Καταγραφικά Δελτία 
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Καταγραφικό δελτίο για χοιρομθτζρεσ, 
παχυνόμενουσ χοίρουσ και χοιρίδια ςτθν εκτροφι 

Εκτροφι:......................... 
Ημερομθνία:......................... 
Αξιολογθτισ:.......................... 
Να ςυμπλθρϊνεται ςτθν αρχι τθσ επίςκεψθσ ςτθν μονάδα χρθςιμοποιϊντασ πλθροφορίεσ που παρζχονται από τον 
κτθνοτρόφο. 
Αρικμόσ χοιρομθτζρων: ................ 
Αρικμόσ παχυνόμενων χοίρων τελικισ πάχυνςθσ: ................ 
Παρακαλϊ ςυμπλθρϊςτε: 

  υηεφξεισ Κυοφορία Γαλουχία 

Αρ. κτιρίων       

Αρ. καλάμων       

Αρ. κελιϊν       

Αρ. χοιρομθτζρων/κελί       

Οι χοιρομθτζρεσ ςταβλίηονται:  

(διαγράψτε ανάλογα) 

Ατομικά 

ε ομάδεσ 

Ατομικά 

ε ομάδεσ 

Traditional crate 

Freedom crate 

Loose housed 



Διαχείριςθ χοιριδίων 
  ΝΑΙ ΟΧΙ %/Ηλικία 

Σι ποςοςτό των χοιριδίων ζχει:        

Α)Κομμζνα δόντια;        

Β)Σροχιςμζνα δόντια;       

  

Ευνουχιςμόσ 
  

      

Α)Σι ποςοςτό των αρςενικϊν χοιριδίων είναι ευνουχιςμζνο;       

Β)ε ποια θλικία γίνεται ο ευνουχιςμόσ;       

Γ)Χρθςιμοποιείται αναιςκθςία;       

Δ)Χρθςιμοποείται αναλγθςία;       

  

Κοπι τθσ ουράσ 
  

      

Α)ε τι ποςοςτό των χοιριδίων βραχφνεται θ ουρά;        

Β)ε ποια θλικία γίνεται θ κοπι τθσ ουράσ;       

Γ)Χρθςιμοποιείται αναιςκθςία;       

Δ)Χρθςιμοποιείται αναλγθςία;       

  

Απογαλακτιςμόσ 
  

      

Α)ε ποια θλικία απογαλακτίηονται τα χοιρίδια;       

κόψιμο δοντιών.mp4
κόψιμο δοντιών.mp4
κόψιμο δοντιών.mp4
κόψιμο δοντιών.mp4
ευνουχισμός.mp4
κοπή ουράς.mp4


Τγεία 
Θνθςιμότθτα ΝΑΙ ΟΧΙ %/θλικία 

Σι ποςοςτό των χοιρομθτζρων καταλιγει κάκε χρόνο;  

(εξαιροφνται τα ηϊα που οδθγοφνται ςε ςφαγι) 
      

Πόςεσ χοιρομθτζρεσ οδθγοφνται ςε ςφαγι κάκε χρόνο;       



Γενικι οργάνωςθ τθσ εκτροφισ για τουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 
Συμπλθρϊςτε τον πίνακα ϊςτε να υπάρχει μια επίςκοπθςθ τθσ εκτροφισ. 

Συμπλθρϊςτε τισ πλθροφορίεσ για όλεσ τισ περιόδουσ ανάμεςα ςτον απογαλακτιςμό και τθ ςφαγι (κεωροφμε ότι μια περίοδοσ 
τελειϊνει όταν όλα ι μεροσ των ηϊων μετακινοφνται ςε άλλο κάλαμο). Σε περίπτωςθ που δφο διαφορετικά ςυςτιματα 
ςυνυπάρχουν ςτθν εκτροφι για τθν ίδια περίοδο,  χρθςιμοποιιςτε δφο ςτιλεσ. 

 
  ..........(Α) .....(Β) ...........(Γ) ........(Δ) ........(Ε) .........(Σ) 

Ηλικία ειςόδου ςτο κάλαμο             

Ηλικία εξόδου από το κάλαμο             

Αρχικό ςωματικό βάροσ             

Σελικό ςωματικό βάροσ             

Αρικμόσ διαμεριςμάτων             

Αρικμόσ διαμεριςμάτων/ ομάδα 

ηϊων 

            

Σφποσ δαπζδου             

Αρικμόσ χοίρων/κελί             

Αρικμόσ χοίρων/διαμζριςμα             

Πρόςβαςθ ςε εξωτερικό χϊρο (Ν/Ο)             



Ζθτιςτε από τον διαχειριςτι τθσ εκτροφισ να ςασ ςχεδιάςει τθ φάρμα ςυμπεριλαμβάνοντασ όλουσ 

τουσ καλάμουσ από τον απογαλακτιςμό ζωσ το τζλοσ τθσ περιόδου πάχυνςθσ. 

Ταυτοποιιςτε τουσ καλάμουσ με το γράμμα από τον παραπάνω πίνακα (Α-ΣΤ) και υποδείξτε για κάκε 

κάλαμο: 

 Τα κελιά/ διάδρομο 

 Τον τφπο του ςυςτιματοσ (ςε περίπτωςθ διαφορετικϊν ςυνυπάρχοντων ςυςτθμάτων: με 

ςτρωμνι/ςχαρωτό δάπεδο, μικρά/μεγάλα κελιά) 

 Το χρονικό διάςτθμα που τα ηϊα βρίςκονται ςε αυτό το κάλαμο 

 Αποφαςίςτε που κα κάνετε τθν παρατιρθςθ, ταυτοποιιςτε τα κελιά (αρικμόσ) και ςυμπλθρϊςτε 

το ερωτθματολόγιο ςχετικά με τισ ιδιαίτερεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τουσ καλάμουσ. 



Εξειδικευμζνεσ πλθροφορίεσ που αφοροφν τα ηώα 
που αξιολογοφνται: 
Διαμζριςμα         

Κελιά         

Ημζρα άφιξθσ ςτο κελί         

Μίξθ (Ν/Ο)         

Ημερομθνία τελευταίασ 

μίξθσ 

        

Hμζρεσ μετά τισ 

τελευταίεσ επεμβάςεισ 

        

 Χοίροι ςτουσ οποίουσ 

ζγινε επζμβαςθ 

        

Ελεγχόμενθ τροφι ι 

κατά βοφλθςθ 

        

Ώρα ταίςματοσ         

          



Ευνουχιςμόσ 

Σι ποςοςτό των αρςενικϊν ευνουχίηονται;                     .............................................................. 

Με ι χωρίσ αναιςκθςία;                                                     .............................................................. 

Κοπι ουράσ 

ε τι ποςοςτό των ηϊων αποκόπτεται θ ουρα;               .............................................................. 

Με ι χωρίσ αναιςκθςία;                                                     .............................................................. 

Θνθςιμότθτα 

Αρικμόσ νεκρϊν χοίρων ςτθν εκτροφι τον τελευταίο χρόνο.   ................................................ 



Ποιοτικι αξιόλογθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των 
χοιρομθτζρων, των χοιριδίων και των παχυνόμενων 
χοίρων 

Παρατθριςτε τα ηϊα ςτθν εκτροφι για 10-20 λεπτά τθσ ϊρασ, και μετά αξιολογιςτε τθν ςυμπεριφορά τουσ 
δίνοντασ ζνα βακμό ςτα ακόλουκα: 

ε κίνθςθ                   min                                      max 

ε ανάπαυςθ             min                                     max   

Φοβιςμζνο                min                                      max 

Διεγερμζνο               min                                      max 

Ιρεμο                        min                                       max 
 
Λκανοποιθμζνο         min                                       max 
 
ε ζνταςθ                  min                                      max 
 
Ευχαριςτθμζνο        min                                       max 
 
Απoγοθτευμζνο       min                                      max 
 
ε ανία                       min                                      max 

 

Με διάκεςθ για παιχνίδι   min                                             max 
 
Απαςχολοφμενο με κετικό τρόπο min                                 max                                                       
 
Αδιάφορο                 min                                                           max                                                                                     
 
Ηωθρό                       min                                                           max 
 
Χωρίσ διάκεςθ        min                                                            max 
 
Eυερζκιςτο              min                                                            max 
 
Άςκοπα μετακινοφμενο                  min                                  max                                                 
 
Χαροφμενο              min                                                            max                                                    
 
Αγχωμζνο                min                                                            max                             
 
Κοινωνικό              min                                                              max 

σε κίνηση.mp4
σε κίνηση.mp4
σε κινηση.mp4
σε ανάπαυση.mp4
σε ανάπαυση.mp4
φοβισμένο.JPG
επιθετικά.mp4
epithetika.mp4
tailbiting.jpg
παιχνίδι.jpg
παιχνίδι.jpg
ζωηρά.jpg
ζωηρα.jpg
χωρίς διάθεση.jpg
χωρίς διάθεση.jpg


Αξιολόγθςθ τθσ ςχζςθσ ανκρώπου-ηώου ςτισ 
χοιρομθτζρεσ 

Κτίριο Διαμζριςμα Κελί Σοποκεςία 

αξιολόγθςθσ* 

Σαυτότθτα 

χοιρομθτζρασ 

Αντίδραςθ 

            

            

            

            

            

            

            

*το ηώο ενςταβλιςμζνο ι ελεφκερο 

 

χόλια 

 

videos/sues sxesh anthrwpoy zwou.mp4
videos/sues sxesh anthrwpoy zwou.mp4
videos/sues sxesh anthrwpoy zwou.mp4
videos/sues sxesh anthrwpoy zwou.mp4
σχεση ανθρωπου-ζωου.mp4


τερεοτυπικζσ Κινιςεισ ςτισ χοιρομθτζρεσ 

 

χόλια 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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Άλλεσ 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

εικονικο μασημα.mp4
videos/εικονικο μασημα.mp4
μάσηση κιγκλιδώματος.mp4
λείξιμο δαπέδου.mp4
λείξιμο δαπέδου.mp4


Kοινωνικι και διερευνθτικι ςυμπεριφορά 
χοιρομθτζρων 
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Ν Π  Ε Ο Ρ Ν Π  Ε Ο Ρ Ν Π  Ε Ο Ρ Ν Π  Ε Ο Ρ Ν Π  Ε Ο Ρ 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

Ν: αρνθτικι κοινωνικι ςυμπεριφορά (επικετικι ςυμπεριφορά ςυμπεριλαμβανομζνου του δαγκϊματοσ ι κοινωνικι 
ςυμπεριφορά που προκαλεί ανταπόκριςθ από το ενοχλθμζνο ηϊο) 
Π: κετικι κοινωνικι ςυμπεριφορά (ρουκοφνιςμα, λείξιμο ι μετακίνθςθ ενόσ μζρουσ άλλου ηϊου ιρεμα χωρίσ επικετικι 
αντίδραςθ) 
: διερεφνθςθ του κελιοφ (ρουκοφνιςμα, δάγκωμα ι λείξιμο κάποιου μζρουσ του κελιοφ) 
Ε: παιχνίδι/διερεφνςθ ςτο ςτάβλο ι ςτο περιβάλλον 
Ο: άλλθ εκδιλωςθ ςυμπεριφοράσ 
Ρ: ανάπαυςθ (ςε κατάκλιςθ ακίνθτοσ) 
 
Σθμειϊςεισ 
.....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................... 

aggresive.mp4
paixnidi 4.jpg
diereunhshkeliou.mp4
videos/diereunhsh keliou.mp4
paixnidi1.jpg
paixnididiereynhsh.mp4
σε ανάπαυση.mp4


Χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία:  Πρώτο ςτάδιο 
κυοφορίασ 

Κ
τί

ρ
ιο

 

Δ
ια

μ
ζρ

ις
μ

α
 

Κ
ελ

ί 

Σα
υ

τό
τθ

τα
 

χο
ιρ

ο
μ

θ
τζ

ρ
α

σ 

Τ
γε

ιι
νι

  

ω
μ

α
τι

κζ
σ 

Β
λά

β
εσ

   

A
ρ

κ
ρ

ίτ
ιδ

α
 

Κ
α

τά
ς

τα
ς

θ
 

δ
ζρ

μ
α

το
σ 

 

Σο
π

ικ
ζσ

 

μ
ο

λφ
νς

ει
σ 

 

Α
λλ

ο
ιϊ

ς
ει

σ 

α
ιδ

ο
ίο

υ
 

Χ
ω

λό
τθ

τα
 

μ
θ

τρ
ίτ

ιδ
α

 

τα
χφ

π
νο

ια
 

υ
χν

ό
τθ

τα
 

α
να

π
νο

ι
σ 

Παρατθριςεισ 

  

  

RE RP SC RH 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

*Αξιολόγθςθ ςτθν κλίμακα 0-1-2 

RE: αναπνευςτικό πρόβλθμα (respiratory problem) 
RP:  πρόπτωςθ ορκοφ (rectal prolapse) 
SC: διάρροια (scouring) 
RH: κιλθ/ριξθ (rupture/hernia)  
 
χόλια 
...............................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 

mange-122.jpg
bursitis.jpg
bursitis.jpg
PMWSSkinLesions3.jpg
PMWSSkinLesions3.jpg
αρχείο λήψης (2).jpg
αρχείο λήψης (2).jpg
vulva lessions.jpg
vulva lessions.jpg
lameness.png
20141014_HU_TD_25_pigs_on_the_transport_17.jpg
rectal prolapse.jpg
rectal prolapse.jpg
khlh.jpg


Χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία: Δεφτερο ςτάδιο 
κυοφορίασ 
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*Αξιόλογθςθ ςτθν κλίμακα 0-1-2 

RE: αναπνευςτικό πρόβλθμα 
RP:  πρόπτωςθ ορκοφ 
SC: παρουςία διάρροιασ 
RH: κιλθ/ριξθ 
 
Σχόλια 
...............................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................... 



Χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία: Σελικό ςτάδιο κυοφορίασ 
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RE RP SC RH 

                              

                              

                              

                              

                              

*Αξιόλογθςθ ςτθν κλίμακα 0-1-2 

RE: αναπνευςτικό πρόβλθμα 
RP:  πρόπτωςθ ορκοφ 
SC: διάρροια 
RH: κιλθ/ριξθ 
 
χόλια 
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................ 



Χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία 
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NL 
                                              

                                              

                                              

                                              

*H ςωματικι κατάςταςθ και οι αλλοιϊςεισ του αιδοίου να αξιολογοφνται ςτισ χοιρομθτζρεσ που βρίςκονται κοντά ςτον 
απογαλακτιςμό. 
RE: αναπνευςτικά προβλιματα 
RP:πρόπτωςθ ορκοφ 
SC: διάρροια 
SF: ςτερεά κόπρανα 
UP:πρόπτωςθ μιτρασ 

mastitis.png
uterine prolapse.png
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*Η αξιολόγθςθ γίνεται ςτθν κλίμακα 0-1-2 
LRE:αναπνευςτικά προβλιματα 
LPA:ταχφπνοια 
LSC: διάρροια 
LNL: νευρολογικζσ διαταραχζσ 
χόλια 
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................... 

Huddling.mp4
perpathma.mp4
splay leg.jpeg
splay leg.jpeg
neurologikes.mp4


Μετριςεισ για τισ ςφεσ ςε κυοφορία βαςιςμζνεσ ςτον 
εξοπλιςμό και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ εκτροφισ 

Σφποσ δαπζδου: ςχαρωτό, μερικϊσ ςχαρωτό, με ςτρωμνι 
κλπ 
 
Ποτίςτρεσ: με πιπίλα, λεκάνθ, ςτρογγυλι 
 
Σαίςτρεσ: χοάνθ, λεκάνθ, ςτο πάτωμα, θλεκτρονικι 
ταίςτρα, ατομικι  
 
Σφποσ ςτρωμνισ: κανζνα, άχυρο 
 
%κακαρό: 0:<25% τθσ περιοχισ τθσ ςτρωμνισ είναι 
βρεγμζνθ και λερωμζνθ 
                   1: 25-50% τθσ περιοχισ τθσ ςτρωμνισ είναι 
βρεγμζνθ και λερωμζνθ 
                  2:>50% τθσ περιοχισ τθσ ςτρωμνισ είναι 
βρεγμζνθ και   λερωμζνθ 

  Μζτρθςθ Διαμζριςμα: 
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sxarwto.jpg
merikws sxarwto.jpg
me strwmnh.JPG
pipila.jpg
lekanh.jpg
bowl drinker.jpg
xoanh.jpg
taistraxoanh.mp4


Μετριςεισ για τισ ςφεσ ςε γαλουχία και τα χοιρίδια βαςιςμζνεσ ςτον 
εξοπλιςμό και τισ εγκαταςτάςεισ τθσ εκτροφισ 

Σφποσ δαπζδου: 
ςχαρωτό, μερικϊσ 
ςχαρωτό, με ςτρωμνι κλπ 
 
Ποτίςτρεσ: με πιπίλα, 
λεκάνθ, ςτρογγυλι 
 
Σαίςτρεσ: χοάνθ, λεκάνθ, 
ςτο πάτωμα, θλεκτρονικι 
ταίςτρα, ατομικι  
 
Σφποσ ςτρωμνισ: κανζνα, 
άχυρο 
 
%κακαρό: 0:<25% τθσ 
περιοχισ τθσ ςτρωμνισ 
είναι βρεγμζνθ και 
λερωμζνθ 
                   1: 25-50% τθσ 
περιοχισ τθσ ςτρωμνισ 
είναι βρεγμζνθ και 
λερωμζνθ 
                  2:>50% τθσ 
περιοχισ τθσ ςτρωμνισ 
είναι βρεγμζνθ και   
λερωμζνθ 

  Μζτρθςθ Διαμζριςμα: 
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 Ανανζωςθ (Ν/Ο) 

  

videos/pipila.mp4
videos/potistralekanh.mp4


Κοινωνικι και διερευνθτικι ςυμπεριφορά για τουσ 
παχυνόμενουσ χοίρουσ 

Ανίχνευςθ Κελί υμπεριφορά Ανίχνευςθ Κελί υμπεριφορά 

  

  

φνολο 

  R: 

P: 

N:   S:  E: O: 

  

  

φνολο 
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P: 

N: S: E: O: 

  

  

φνολο 
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φνολο 

  R: 

P: 
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φνολο 

  R: 

P: 

N: S: E: O: 

P: κετικι κοινωνικι ςυμπεριφορά 
Ν: αρνθτικι κοινωνικι ςυμπεριφορά ςυμπεριλαμβανομζνου τθν κοινωνικι ςυμπεριφορά με επικετικι αντίδραςθ ςε 
άλλο χοίρο 
S: διερεφνθςθ του κελιοφ (δάπεδο, τοίχοι, μζρθ κελιοφ εκτόσ από τθν ςτρωμνι) 
Ε: εμπλουτιςμζνθ διερεφνθςθ (ςτρωμνι) 
Ο: άλλεσ ςυμπεριφορζσ 
R: ςε ανάπαςυςθ (ςε κατάκλιςθ ακίνθτοσ) 

	



Αναπνευςτικζσ διαταραχζσ (βιχασ και πταρμόσ) 
ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

Αξιολογιςτε τισ αναπνευςτικζσ διαταραχζσ ενϊ τα ηϊα βρίςκονται ςε θρεμία, πριν ξεκινιςετε τθν αξιολόγθςθ 
τθσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ ι ςτο τζλοσ τθσ επίςκεψθσ.Σθμειϊςτε πότε ζγινε θ αξιολογιςθ. 

Απαιτοφμενοσ χρόνοσ: 5’ ανά μζτρθςθ. 

  

Σαυτότθτα Κελιοφ: 

  

            

  

Αρικμόσ περιςτατικϊν 

βιχα 

            

  

Αρικμόσ ηϊων που 

βιχουν 

            

  

Αρικμόσ πταρμϊν 

            

  

Αρικμόσ ηϊων που 

εμφανίηουν πταρμό 

            

  

  

Αρικμόσ ηϊων ςτο κελί 

            



Τγεία και λοιπζσ μετριςεισ για τουσ παχυνόμενουσ 
χοίρουσ  
Η ταχφπνοια και το ρίγοσ πρζπει να αξιολογοφνται πριν τθν είςοδο του αξιολογθτι ςτο κελί, ενϊ ακόμθ υπολογίηει 
τον αρικμό των ηϊων ανά κελί. Προςοχι να μθν αξιολογθκεί παραπάνω από μία φορά κάποιο ηϊο 
(χρθςιμοποιιςτε ςιμανςθ αν απαιτείται).  

Διαμζριςμα/κελί:                                   / 

 Αρικμόσ ηϊων ςτο κελί   

  Αρ.Σαχφπνοιασ: 

  

Αρ.Ρίγουσ: 

υνωςτιςμόσ Αρ.ηϊων ςε ανάπαυςθ: 

  

Αρ.ηϊων ςε ςυνωςτιςμό: 

  

Κακαριότθτα κελιοφ 

  

  

χζςθ ανκρϊπου-ηϊου 

  

  

Αρικμόσ χοίρων που 

αξιολογικθκαν 

  

  

Δείκτθσ Θρεπτικισ Κατάςταςθσ 

  

  

Θυλακίτιδα 

 Βακμολογία 1:        

Βακμολογία 2: 

  

Περιττϊματα 

Βακμολογία 1:        

Βακμολογία 2: 

  

Πλθγζσ ςτο ςϊμα 

Βακμολογία 1:        

Βακμολογία 2: 

  

Δάγκωμα ουράσ 

  

Βακμολογία 2: 

  

Χωλότθτα 

Βακμολογία 1:        

Βακμολογία 2: 

  

Αναπνευςτικόσ 

ρυκμόσ 

  

  

Πρόπτωςθ ορκοφ 

  

  

Ξίςιμο 

Βακμολογία 1:        

Βακμολογία 2: 

  

Κατάςταςθ Δζρματοσ 

Βακμολογία 1:        

Βακμολογία 2: 

  

Κιλθ/Ριξθ 

Βακμολογία 1:        

Βακμολογία 2: 



Kελιά για παχυνόμενουσ χοίρουσ 

Σχεδιάςτε μία εικόνα του κελιοφ ςυμπεριλαμβάνοντασ τον διάδρομο, τον πόρτα, τθν ταίςτρα, τθν ποτίςτρα, 
τουσ τοίχουσ και τθν πρόςβαςθ ςε εξωτερικό χϊρο. 

Διαμζριςμα: Ποτίςτρα Σαίςτρα Εμπλουτιςμζνθ περιγραφι 

  

Κελί: 

  

Σφποσ: 

  

Σφποσ: 

  

Κερμοκραςία: 

  

Μικοσ: 

  

Αρικμόσ: 

  

Αρικμόσ: 

Πρόςβαςθ ςε εξωτερικό χϊρο: 

  

Πλάτοσ: 

  

Μικοσ/πλάτοσ: 

  

Μικοσ/πλάτοσ: 

Σφποσ δαπζδου: 

    

Υψοσ: 

  

Υψοσ: 

  

κίαςτρο (Ν/Ο): 

  

Αρικμόσ χοίρων: 

  

Λειτουργία (Ν/Ο) 

  

Λειτουργία (Ν/Ο) 

  

Φόρτιςθ δαπζδου: 

  Κακαρι (Ν/Ο) Κακαρι (Ν/Ο)   



Οι παράμετροι εκτίμθςθσ τθσ ευηωίασ  
που μετρϊνται ςτα ηϊα  

(Animal Based Parameters)  

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



 Δείκτθσ Θρεπτικισ Κατάςταςθσ ςτισ χοιρομθτζρεσ και τουσ 
παχυνόμενουσ χοίρουσ 

Μζγεκοσ δείγματοσ: 30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία   

 (10 ςτο 1ο ςτάδιο κυoφορίασ, 10 ςτο 2ο ςτάδιο κυοφορίασ, 10 ςτο 3ο ςτάδιο κυοφορίασ) 

                     10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία 

                     150 χοίροι από 10 διαφορετικά κελιά/ομάδα  
(αν τα κελιά ανά ομάδα ξεπερνοφν τα 15 τότε 15 ηϊα για κάκε κελί/ομάδα κα επιλεχκοφν τυχαία  και κα ςθμανκοφν 
πριν από τθν αξιολόγθςθ.Αν τα κελιά ανά ομάδα είναι λιγότερα από 10,τότε ο αρικμόσ των ηϊων που κα 
αξιολογθκοφν από κάκε κελί/ομάδα κα αυξθκεί ουτϊσ ϊςτε να αξιολογθκοφν ςυνολικά 150 ηϊα) 

Περιγραφι: Σα ηϊα πρζπει να βρίςκονται ςε όρκια ςτάςθ και ο αξιολογθτισ να βρίςκεται 
πίςω από αυτά. Σα οςτά τθσ πυζλου και τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ αρχικά επικεωροφνται και 
ζπειτα ψθλαφοφνται. 

Αρχι τθσ ορκισ διατροφισ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ παρατεταμζνθσ νθςτείασ  

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



Αξιολόγθςθ  

0-με ζντονθ πίεςθ ο αξιολογθτισ αιςκάνεται τα οςτά τθσ πυζλου και τθν ςπονδυλικι 
ςτιλθ 

1-τα οςτά τθσ πυζλου και τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ γίνονται εφκολα αιςκθτά χωρίσ 
πίεςθ 

2-το ηϊο είναι εμφανϊσ αδφνατο με τα οςτά τθσ πυζλου και τθσ ςπονδυλικισ ςτιλθσ 
να προεξζχουν 
 

                                                                                        

 

0 2 1 

Αρχι τθσ ορκισ διατροφισ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ παρατεταμζνθσ νθςτείασ  

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
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 Υγρωμα ςτισ χοιρομθτζρεσ και τουσ παχυνομζνουσ χοίρουσ 
Μζγεκοσ δείγματοσ:30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία 

                       10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία 

                       150 χοίροι από 10 διαφορετικά κελιά/ομάδα( 

(αν τα κελιά ανά ομάδα ξεπερνοφν τα 15 τότε 15 ηϊα για κάκε   κελί/ομάδα κα επιλεχκοφν τυχαία και κα ςθμανκοφν πριν τθν 
αξιολόγθςθ.Αν τα κελία ανά ομάδα είναι λιγότερα από 10,τότε ο αρικμόσ των ηϊων που κα αξιολογθκοφν από κάκε κελί/ομάδα 
κα αυξθκεί ουτϊσ ϊςτε να αξιολογθκοφν ςυνολικά 150 ηϊα) 

 

 

Περιγραφι: Σα ηϊα πρζπει να βρίςκονται ςε όρκια ςτάςθ και ο αξιολογθτισ 
να βρίςκεται πλάγια και ςε απόςταςθ μικρότερθ του 1 μζτρου από αυτά.Σo 
πιο ςφνθκεσ ςθμείο εμφάνιςθσ είναι θ περιοχι του ταρςοφ ςτο οπίςκιο 
άκρο, αλλά μπορεί να εμφανιςτεί και ςε άλλα ςθμεία. Κα πρζπει να 
ςθμειϊνεται και το μζγεκοσ τθσ αλλοίωςθσ:  

Μικρι-1.5-2 εκ. διάμετρο 

Μεγάλθ-3-5 εκ.διάμετρο  

Τπερβολικά μεγάλθ->7 εκ.διάμετρο 
 

 

Αρχι του ορκοφ ςταβλιςμοφ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ άνετθσ ανάπαυςθσ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  
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Αξιολόγθςθ  

Ατομικό επίπεδο (χοιρομθτζρεσ και παχυνόμενοι χοίροι) 

0-απουςία αλλοιϊςεων 

1-μία ι περιςςότερεσ μικρζσ αλλοιϊςεισ ςτο ίδιο άκρο ι μία μεγάλθ 

2-πολλζσ μεγάλεσ αλλοιϊςεισ ςτο ίδιο άκρο ι μια υπερβολικά μεγάλθ, ι 
οποιαδιποτε αλλοίωςθ με διαβρϊςεισ 

Ομαδικι αξιολόγθςθ (παχυνόμενοι χοίροι) 

Ποςοςτό με βακμολογία 0 

Ποςοςτό με βακμολογία 1 

Ποςοςτό με βακμολογία 2 
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Αρχι του ορκοφ ςταβλιςμοφ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ άνετθσ ανάπαυςθσ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  
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 Ζλκθ ςτουσ ϊμουσ : ςτισ χοιρομθτζρεσ 
 

Μζγεκοσ δείγματοσ:     10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία  

                            10 χοιρομθτζρεσ που βρίςκονται ςτθν τελευταία 
εβδομάδα πριν από τον απογαλακτιςμό των χοιριδίων 

Περιγραφι: Σα ηϊα πρζπει να βρίςκονται ςε όρκια ςτάςθ και ο αξιολογθτισ 
να βρίςκεται πλάγια και ςε απόςταςθ μικρότερθ του 1 μζτρου από αυτά. 
Πρζπει να εξετάηονται και οι δφο ϊμοι. 

 

Αρχι του ορκοφ ςταβλιςμοφ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ άνετθσ ανάπαυςθσ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



Αξιολόγθςθ  
0-απουςία αλλοιϊςεων 
1-ζνδειξθ μθ πρόςφατθσ αλλοίωςθσ (με ςχθματιςμζνο ιςτό) ι πρόςφατθσ που 
βρίςκεται ςτο ςτάδιο εποφλωςθσ ι ερυκρότθτα τθσ περιοχισ χωρίσ απϊλεια 
ιςτοφ. 
2-ανοιχτό τραφμα /αλλοίωςθ 

1 2 

Αρχι του ορκοφ ςταβλιςμοφ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ άνετθσ ανάπαυςθσ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
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 Παρουςία κοπράνων ςτο ςϊμα:  χοιρομθτζρεσ, χοιρίδια και 
παχυνόμενοι χοίροι  

 
 Μζγεκοσ δείγματοσ: 30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία (10 ςτο 1ο ςτάδιο κυφορίασ 

                                                                            10 ςτο 2ο ςτάδιο κυοφορίασ 

                                           10 ςτο 3ο ςτάδιο κυοφορίασ) 

                            10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία 

                           10 τοκετοομάδεσ διαφορετικϊν θλικιϊν 

                           150 χοίροι από 10 διαφορετικά κελιά/ομάδα  
(αν τα κελιά ανά ομάδα ξεπερνοφν τα 15 τότε 15 ηϊα για κάκε κελί/ομάδα κα επιλεχκοφν τυχαία και κα ςθμανκοφν 
πριν από τθν αξιολόγθςθ.Αν τα κελιά ανά ομάδα είναι λιγότερα από 10,τότε ο αρικμόσ των ηϊων που κα αξιολογθκοφν 
από κάκε κελί/ομάδα κα αυξθκεί ουτϊσ ϊςτε να αξιολογθκοφν ςυνολικά 150 ηϊα) 

Περιγραφι: Σα ηϊα πρζπει να βρίςκονται ςε όρκια ςτάςθ. Θ παρουςία κοπράνων ςτο ςϊμα 
των ηϊων αξιολογείται οπτικϊσ από τθν μία πλευρά του ςϊματοσ. Ο αξιολογθτισ επιλζγει 
τθν πλευρά με τθν καλφτερθ οπτικι γωνία. θμειϊςτε ότι αυτι θ παράμετροσ δεν πρζπει να 
ςυγχζεται με τθν κακαριότθτα του ηϊου. Ζνα ηϊο που ςταβλίηεται ςε εξωτερικό χϊρο είναι 
φυςιολογικό να είναι λερωμζνο με λάςπθ και αυτι θ ζνδειξθ δεν αποτελεί πρόβλθμα 
ευηωίασ. 

 

Αρχι του ορκοφ ςταβλιςμοφ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ άνετθσ ανάπαυςθσ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



Αξιολόγθςθ 

Ατομικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ  

0- ζωσ το 10% τθσ επιφάνειασ του ςϊματοσ καλφπτεται με κόπρανα 

1-10 με 30% τθσ επιφάνειασ του ςϊματοσ καλφπτεται με κόπρανα 

2-περιςςότερο από 30% τθσ επιφάνειασ του ςϊματοσ καλφπτεται με κόπρανα 

 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτα χοιρίδια 

0- κανζνα χοιρίδιο δεν  είναι λερωμζνο με κόπρανα 

1-ζωσ το 50% των χοιριδίων τθσ τοκετοομάδασ είναι λερωμζνα με κόπρανα 

2-περιςςότερο από 50% των χοιριδίων τθσ τοκετοομάδασ είναι λερωμζνα με κόπρανα 

 

Ατομικι αξιολόγθςθ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

0-λιγότερο από 20% τθσ επιφάνειασ του ςϊματοσ καλφπτεται με κόπρανα 

1- 20%  ζωσ το 50%  τθσ επιφάνειασ του ςϊματοσ καλφπτεται με κόπρανα 

2-περιςςότερο από 50% τθσ επιφάνειασ του ςϊματοσ καλφπτεται με κόπρανα 

 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

Ποςοςτό χοίρων με βακμολογία 0 

Ποςοςτό χοίρων με βακμολογία 1 

Ποςοςτό χοίρων με βακμολογία 2 

 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  

1 

2 

Αρχι του ορκοφ ςταβλιςμοφ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ άνετθσ ανάπαυςθσ 
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 Σαχφπνοια ςτισ χοιρομθτζρεσ,τα χοιρίδια και τουσ 
παχυνόμενουσ χοίρουσ 

Μζγεκοσ δείγματοσ:   30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία  

               10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία 

               10 τοκετοομάδεσ διαφορετικϊν θλικιϊν 

               150 χοίροι από 10 διαφορετικά κελιά/ομάδα 
(αν τα κελιά ανά ομάδα ξεπερνοφν τα 15 τότε 15 ηϊα για κάκε κελί/ομάδα κα επιλεχκοφν τυχαία και κα ςθμανκοφν  πριν  από 
τθν αξιολόγθςθ.Αν τα κελιά ανά ομάδα είναι λιγότερα από 10,τότε ο αρικμόσ των ηϊων που κα αξιολογθκοφν από κάκε 
κελί/ομάδα κα αυξθκεί ουτϊσ ϊςτε να αξιολογθκοφν ςυνολικά 150 ηϊα) 

 

Περιγραφι:  Θ παρουςία ταχφπνοιασ αξιολογείται ορκότερα ςε ηϊα που βρίςκονται 
ςε ανάπαυςθ. Γι’ αυτό το λόγο ο αξιολογθτισ πρζπει να περιμζνει 10 λζπτα πριν 
ειςζλκει ςτο κελί ουτϊσ ϊςτε να επιτρζψει ςτα ηϊα να θρεμιςουν. Ωσ ταχφπνοια 
ορίηεται ο αυξθμζνοσ αρικμόσ αναπνοϊν με ςφντομα κενά και με τθν αναπνοι να 
διεξάγεται από το ςτόμα. τισ χοιρομθτζρεσ ωσ ταχφπνοια ορίηεται ο αναπνευςτικόσ 
ρυκμόσ που ξεπερνά τισ 28 αναπνοζσ/λεπτό  και τα χοιρίδια τισ 55 αναπνοζσ/λεπτό. 

 
 

 Δείκτεσ που ςχετίηονται με τισ ςυνκικεσ ςταβλιςμοφ  των Χοίρων  Αρχι του ορκοφ ςταβλιςμοφ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ κερμικισ άνεςθσ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
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Αξιολόγθςθ 

Ατομικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ  

0- απουςία ταχφπνοια 

2-παρουςία ταχφπνοιασ 

 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτα χοιρίδια 

0- απουςία ταχφπνοιασ 

1-ζωσ το 20% των χοιριδίων τθσ τοκετοομάδασ εμφανίηουν ταχφπνοια 

2-περιςςότερα από 20% των χοιριδίων τθσ τοκετοομάδασ εμφανίηουν ταχφπνοια 

 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

0-απουςία ταχφπνοιασ 

1-ζωσ το 20% των χοίρων  ςτο κελί εμφανίηουν ταχφπνοια 

2-περιςςότερα από 20% των χοίρων ςτο κελί εμφανίηουν ταχφπνοια 

 Δείκτεσ που ςχετίηονται με τισ ςυνκικεσ ςταβλιςμοφ  των Χοίρων  Αρχι του ορκοφ ςταβλιςμοφ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ κερμικισ άνεςθσ 

2 
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 υνωςτιςμόσ των ηϊων : χοιρομθτζρεσ, χοιρίδια και 
τουσ παχυνόμενοι χοίροι  

Μζγεκοσ δείγματοσ:  30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία  

                    10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία 

                    10 τοκετοομάδεσ διαφορετικϊν θλικιϊν 

                    150 χοίροι από 10 διαφορετικά κελιά/ομάδα  
(αν τα κελιά ανά ομάδα ξεπερνοφν τα 15 τότε 15 ηϊα για κάκε κελί/ομάδα κα επιλεχκοφν τυχαία και κα ςθμανκοφν  πριν από τθν 
αξιολόγθςθ.Αν τα κελιά ανά ομάδα είναι λιγότερα από 10,τότε ο αρικμόσ των ηϊων που κα αξιολογθκοφν από κάκε κελί/ομάδα κα 
αυξθκεί ουτϊσ ϊςτε να αξιολογθκοφν ςυνολικά 150 ηϊα) 
 

Περιγραφι:  Θ παρουςία ςυνωςτιςμοφ αξιολογείται ορκότερα ςε ηϊα που βρίςκονται ςε 
ανάπαυςθ. Γι’ αυτό το λόγο ο αξιολογθτισ πρζπει να περιμζνει 10 λζπτα πριν ειςζλκει ςτο κελί 
ουτϊσ ϊςτε να επιτρζψει ςτα ηϊα να θρεμιςουν. Θ παράμετροσ τουσ ςυνωςτιςμοφ ςτα χοιρίδια 
κα αξιολογείται μόνο όταν τα χοιρίδια ζχουν περιςςότερο χϊρο διακζςιμο απ’ όςο 
καταλαμβάνουν. Ωσ ςυνωςτιςμόσ ορίηεται θ ανάπαυςθ του ενόσ χοίρου ςε ςτάςθ που κατά το 
ιμιςυ του ςϊματόσ του και παραπάνω ζρχεται ςε επαφι με άλλο χοίρο (ςτθν ουςία θ εικόνα του 
ςτιβάγματοσ των χοίρων) . Δεν αξιολογείται ωσ ςυνωςτιςμόσ όταν ζνα ηϊο βρίςκεται κατά μικοσ ςε 
ανάπαςυςθ και επαφι με άλλο ηϊο. 
 

 Δείκτεσ που ςχετίηονται με τισ ςυνκικεσ ςταβλιςμοφ  των Χοίρων  Αρχι του ορκοφ ςταβλιςμοφ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ κερμικισ άνεςθσ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
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Αξιολόγθςθ 

Ατομικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ  

0- απουςία ςυνωςτιςμοφ 

2-παρουςία ςυνωςτιςμοφ 

 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτα χοιρίδια 

0- απουςία ςυνωςτιςμοφ 

1-ζωσ το 20% των χοιριδίων τθσ τοκετοομάδασ βρίςκονται ςε ςυνωςτιςμό 

2-περιςςότερα από 20% των χοιριδίων τθσ τοκετοομάδασ βρίςκονται ςε ςυνωςτιςμό  

 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

0-απουςία ςυνωςτιςμοφ 

1-ζωσ το 20% των χοίρων  ςτο κελί βρίςκονται ςε ςυνωςτιςμό 

2-περιςςότερα από 20% των χοίρων ςτο κελί βρίςκονται ςε ςυνωςτιςμό 

 

 Δείκτεσ που ςχετίηονται με τισ ςυνκικεσ ςταβλιςμοφ  των Χοίρων  Αρχι του ορκοφ ςταβλιςμοφ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ κερμικισ άνεςθσ 

2 

1; 
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 Mυικόσ τρόμοσ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 
Μζγεκοσ δείγματοσ:150 χοίροι από 10 διαφορετικά κελιά/ομάδα 

(αν τα κελιά ανά ομάδα ξεπερνοφν τα 15 τότε 15 ηϊα για κάκε κελί/ομάδα κα επιλεχκοφν τυχαία 
και κα ςθμανκοφν πριν από τθν αξιολόγθςθ.Αν τα κελιά ανά ομάδα είναι λιγότερα από 10,τότε ο 
αρικμόσ των ηϊων που κα αξιολογθκοφν από κάκε κελί/ομάδα κα αυξθκεί ουτϊσ ϊςτε να 
αξιολογθκοφν ςυνολικά 150 ηϊα) 

Περιγραφι: Θ παράμετροσ αυτι αξιολογείται ςε ηϊα που βρίςκονται ςε ανάπαυςθ. Ο 
αξιολογθτισ πριν ειςζλκει ςτο κάλαμο πρζπει να περιμζνει ϊςτε τα ηϊα να λάβουν 
τισ κζςεισ ανάπαυςθσ. Ο αξιολογθτισ ςτζκεται εκτόσ του κελιοφ. Ο μυικόσ τρόμοσ 
ορίηεται ωσ θ αργι και μθ φυςιολογικι δόνθςθ ενόσ μζρουσ του ςϊματοσ ι και 
ολόκλθρου του ςϊματοσ.  

Εξετάςτε οπτικϊσ τθν ομάδα και καταγράψτε τον αρικμό των ηϊων που εμφανίηουν 
μυικό τρόμο. 

 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  

Αξιολόγθςθ  
Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 
0-κανζνα ηϊο δεν εμφανίηει μυικό τρόμο  
1-ζωσ 20% των ηϊων ςτο κελί εμφανίηει μυικό τρόμο 
2-πάνω από 20% των ηϊων ςτο κελί εμφανίηει μυικό τρόμο 
 

Αρχι του ορκοφ ςταβλιςμοφ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ κερμικισ άνεςθσ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
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 Χωλότθτεσ ςτισ χοιρομθτζρεσ και τα χοιρίδια και τουσ 
παχυνόμενουσ χοίρουσ 

Μζγεκοσ δείγματοσ:  30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία 

(10 ςτο 1ο ςτάδιο κυφορίασ, 10 ςτο 2ο ςτάδιο κυοφορίασ, 10 ςτο 3ο ςτάδιο κυοφορίασ)                     
10 τοκετοομάδεσ διαφορετικϊν θλικιϊν 

                     150 χοίροι από 10 διαφορετικά κελιά/ομάδα  
(αν τα κελιά ανά ομάδα ξεπερνοφν τα 15 τότε 15 ηϊα για κάκε κελί/ομάδα κα επιλεχκοφν τυχαία και κα ςθμανκοφν πριν από τθν 
αξιολόγθςθ. Αν τα κελιά ανά ομάδα είναι λιγότερα από 10,τότε ο αρικμόσ των ηϊων που κα αξιολογθκοφν από κάκε κελί/ομάδα κα 
αυξθκεί ουτϊσ ϊςτε να αξιολογθκοφν ςυνολικά 150 ηϊα) 

 

Περιγραφι:  Ο αξιολογθτισ πρζπει να διαςφαλίςει ότι πριν ξεκινιςει τθν αξιολόγθςθ θ 
χοιρομθτζρα κα ζχει περπατιςει μια απόςταςθ. Οι χοιρομθτζρεσ παρατθροφνται από 
εμπρόσ, πλάγια και όπιςκεν ενϊ ο αξιολογθτισ δεν πλθςιάηει περιςςότερο από 4 μζτρα 
και διαςφαλίηει τθν παρατιρθςθ του ηϊου χωρίσ εμπόδια. Ωσ χωλότθτα ορίηεται θ 
ανικανότθτα να χρθςιμοποείται ζνα ι περιςςότερα άκρα του ηϊου με φυςιολογικό 
τρόπο. Θ βαρφτθτά τθσ μπορεί να ποικίλει από μειωμζνθ ικάνοτθτα ι ανικανότθτα 
ςτιριξθσ του βάρουσ ζωσ ολικι παράλυςθ.  
 

 

Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ τραυμάτων 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
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Αξιολόγθςθ 

Ατομικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ  και τουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

0-φυςιολογικό βάδιςμα, ι το ηϊο παρουςιάηει δυκολία ςτο βάδιςμα αλλά ακόμθ χρθςιμοποιεί όλα τα άκρα 
του, ο βθματιςμόσ μπορεί να είναι μικρότεροσ ι/και να υπάρχει αναςικωςθ του οπίςκου μζρουσ του 
ςϊματοσ  

1-το ηϊο παρουςιάηει ςοβαρι χωλότθτα, αλλά ςτθρίηεται ςτο προςβεβλθμζνο άκρο 

2-το ηϊο αδυνατεί να ςτθριχκεί ςτο προςβεβλθμζνο άκρο, ι αδυνατεί να βαδίςει εντελϊσ 

 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτα χοιρίδια 

0- όλα τα χοιρίδια τθσ τοκετοομάδασ βαδίηουν φυςιολογικά 

1-ζνα χοιρίδιο ςτθν τοκετοομάδασ παρουςιάηει μερικι χωλότθτα (δυςκολία ςτο βάδιςμα αλλά ακόμθ 
χρθςιμοποιεί όλα τα άκρα του) 

2-περιςςότερα  του ενόσ χοιριδίου παρουςιάηουν μερικι χωλότθτα, ι ζνα χοιρίδιο παρουςιάηει ςοβαρι 
χωλότθτα (ελάχιςτθ ςτιριξθ ςτο άκρο, ι κακόλου, ι αδυνατεί να βαδίςει) 

 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

Ποςοςτό χοίρων με βακμολογία 0 

Ποςοςτό χοίρων με βακμολογία 1 

Ποςοςτό χοίρων με βακμολογία 2 

 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ τραυμάτων 
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 Απουςία/παρουςία τραυματιςμϊν ςτισ χοιρομθτζρεσ και 
ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

Μζγεκοσ δείγματοσ: 30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία   (10 ςτο 1ο ςτάδιο κυφορίασ 

                                                                          10 ςτο 2ο ςτάδιο κυοφορίασ 

                              10 ςτο 3ο ςτάδιο κυοφορίασ)  

                                      10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία ςτο ςτάδιο του απογαλακτιςμοφ 

                                      150 χοίροι από 10 διαφορετικά κελιά/ομάδα  

(αν τα κελιά ανά ομάδα ξεπερνοφν τα 15 τότε 15 ηϊα για κάκε κελί/ομάδα κα επιλεχκοφν τυχαία και κα 
ςθμανκοφν πριν από τθν αξιολόγθςθ.Αν τα κελιά ανά ομάδα είναι λιγότερα από 10,τότε ο αρικμόσ των ηϊων που 
κα αξιολογθκοφν από κάκε κελί/ομάδα κα αυξθκεί ουτϊσ ϊςτε να αξιολογθκοφν ςυνολικά 150 ηϊα) 

 

Περιγραφι: Ο αξιολογθτισ πρζπει να βρίςκεται ςε απόςταςθ περίπου 0.5 μζτρου από τα ηϊα. Θ παρουςία 
τραυματιςμϊν ςτο ςϊμα των ηϊων αξιολογείται οπτικϊσ από τθν μία πλευρά του ςϊματοσ. Ο αξιολογθτισ 
επιλζγει τθν πλευρά με τθν καλυτερθ οπτικι γωνία. Θ περιοχι τθσ ουράσ δεν αξιολογείται ςε αυτι τθν 
παράμετρο. Κάκε περιοχι του ςϊματοσ αξιολογείται με μία βακμολογία. Οι αλλοιϊςεισ ςτο ςϊμα μπορεί να 
ζχουν τθν μορφι επιδερμικισ αλλοίωςθσ (γρατςουνιάσ) ι πλθγισ. ε περιπτϊςεισ  εποφλωςθσ των πλθγϊν  κα 
υπολογίηονται ωσ μία αλλοίωςθ αν ςχθματίηεται ενιαίοσ ιςτόσ.     

Oι περιοχζσ του ςϊματουσ του ηϊου είναι: 

• Ϊτα 

• Κεφάλι και ϊμοι 

• Κυρίωσ ςϊμα 

• Λεκάνθ 

• Άκρα  

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ τραυμάτων 
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Αξιολόγθςθ: 
Ατομικό υπο-επίπεδο ςε χοιρομθτζρεσ και παχυνόμενουσ χοίρουσ 
a: ζωσ 4 ορατζσ αλλοιϊςεισ ι τραυματιςμοί 
b: 5 ζωσ 10 ορατζσ αλλοιϊςεισ ι τραυματιςμοί 
c: περιςςότερεσ από 10 ορατζσ αλλοιϊςεισ ι τραυματιςμοί 
 
Ατομικι αξιολόγθςθ χοιρομθτζρων 
0: όλεσ οι περιοχζσ του ςϊματοσ με βακμολογία a 
1: ζςτω και μία περιοχι ςϊματοσ με βακμολογία b ι/και ζωσ και μία περιοχι με βακμολογία c 
2: 2 ι περιςςότερεσ περιοχζσ με βακμολογία c, ι ζςτω και μια περιοχι με βακμολογία c που ζχει πάνω από 
15 αλλοιϊςεισ  
 
Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 
Ποςοςτό χοίρων με βακμολογία 0 
Ποςοςτό χοίρων με βακμολογία 1 
Ποςοςτό χοίρων με βακμολογία 2 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ τραυμάτων 
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 Αλλοιϊςεισ αιδοίου ςτισ χοιρομθτζρεσ 

 

Μζγεκοσ δείγματοσ:  30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία  

                                          (15 ςτο 1ο ςτάδιο κυοφορίασ,15 ςτο 2ο ςτάδιο κυοφορίασ) 

                                          10 χοιρομθτζρεσ ςτο ςτάδιο του απογαλακτιςμό   

 
 

Περιγραφι:  Οι αλλοιϊςεισ αιδοίου αξιολογοφνται ςε ηϊα που βρίςκονται ςε 
όρκια ςτάςθ. Ο αξιολογθτισ βρίςκεται πίςω από τα ηϊα και εξετάηει το 
αιδοίο για τυχόν πρόςφατεσ αλλά και παλαιότερεσ πλθγζσ και αλλοιϊςεισ. 
 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ τραυμάτων 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



Αξιολόγθςθ 

Ατομικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ  

0- απουςία αλλοιϊςεων, ι μικρζσ αλλοιϊςεισ ζωσ 2 εκ. 

1-παρουςία αλλοιϊςεων μεγαλφτερεσ των 2 εκ., αλλά ςτο ςτάδιο εποφλωςθσ  ι αιδοίο με μθ 
φυςιολογικι μορφι 

2-πλθγι μεγαλφτερθ των 2 εκ. που αιμορραγεί 

 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ τραυμάτων 

2; 
ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  

«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  
Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 

Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 
 



 Aναπνευςτικά προβλιματα ςτισ χοιρομθτζρεσ και τα 
χοιρίδια και τουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

  

• Βιχασ/πταρμόσ 
Μζγεκοσ δείγματοσ: 30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία                          

                                      10 τοκετοομάδεσ διαφορετικϊν θλικιϊν 

                                      6 ςθμεία αξιολόγθςθσ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ  

(ςε εντατικι εκτροφι τουλάχιςτον 2 κελιά /ςε εκτατικι εκτροφι 40-60 ηϊα) 

 

Περιγραφι: Σα ηϊα πρζπει να παρατθροφνται για 5 λεπτά και ο αρικμόσ των ηϊων με 
παρατεταμζνθ παρουςία βιχα και πταρμϊν να καταγράφετε. ‘Ενα ηϊο που εμφανίηει 
βιχα ι πταρμό μόνο μία φορά ςτθ διάρκεια των 5 λεπτϊν δεν κα καταγράφεται ωσ 
ηϊο με παρουςία βιχα ι πταρμοφ. Σα χοιρίδια παρατθροφνται για 5 λεπτά και 
καταγράφονται ςυγκεντρωτικά ωσ αρικμόσ τα περιςτατικά βιχα και πταρμϊν. 

 

 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



Αξιολόγθςθ: 

Ατομικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ  

0-απουςία βιχα/πταρμοφ 

2-παρουςία βιχα/πταρμοφ 

 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτα χοιρίδια  

Αρικμόσ περιςτατικϊν βιχα και πταρμϊν 

 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

Μζςθ ςυχνότθτα ιχων βιχα και πταρμϊν ανά ηϊο ςε διάςτθμα 5 λεπτϊν 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 
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ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



• Κοπιϊδθσ αναπνοι ςτισ χοιρομθτζρεσ και τα χοιρίδια και τουσ 
παχυνόμενουσ χοίρουσ  

Μζγεκοσ δείγματοσ:30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία                            

                                     10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία 

                     10 τοκετοομάδεσ διαφορετικϊν θλικιϊν 

                                     150 χοίροι από 10 διαφορετικά κελιά/ομάδα 

(αν τα κελιά ανά ομάδα ξεπερνοφν τα 15 τότε 15 ηϊα για κάκε κελί/ομάδα κα επιλεχκοφν τυχαία 
και κα ςθμανκοφν  πριν από τθν αξιολόγθςθ.Αν τα κελιά ανά ομάδα είναι λιγότερα από 10,τότε 
ο αρικμόσ των ηϊων που κα αξιολογθκοφν από κάκε κελί/ομάδα κα αυξθκεί ουτϊσ ϊςτε να 
αξιολογθκοφν ςυνολικά 150 ηϊα)  

Περιγραφι: Θ  κοπιϊδθσ αναπνοι ορίηεται ωσ θ αναπνοι που χαρακτθρίηεται βακιά 
και βαριά και  πραγματοποιείται με ζντονθ ανφψωςθ και κατάπτωςθ του ςτικουσ 
του ηϊου. 

Οι χοιρομθτζρεσ και τα χοιρίδια πρζπει να παρατθροφνται για 5 λεπτά και ο αρικμόσ 
των ηϊων με κοπιϊδθ αναπνοι να καταγράφονται. 
 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



Αξιολόγθςθ 

Ατομικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ 

0-απουςία κοπιϊδουσ αναπνοισ 

2-παρουςία κοπιϊδουσ αναπνοισ 

 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτα χοιρίδια 

0-κανζνα χοιρίδιο δεν εμφανίηει κοπιϊδθ αναπνοι 

1-ζνα χοιρίδιο εμφανίηει κοπιϊδθ αναπνοι 

2-περιςςότερα του ενόσ χοιριδίου εμφανίηουν κοπιϊδθ αναπνοι 

 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

0-ποςοςτό χοίρων χωρίσ κοπιϊδθ αναπνοι 

2-ποςοςτό χοίρων με κοπιϊδθ αναπνοι 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 
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ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  

«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  
Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 

Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 
 



 Σραυματιςμόσ ουράσ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

Mζγεκοσ δείγματοσ: 150 χοίροι από 10 διαφορετικά κελιά/ομάδα 
(αν τα κελιά ανά ομάδα ξεπερνοφν τα 15 τότε 15 ηϊα για κάκε κελί/ομάδα κα 
επιλεχκοφν τυχαία και κα ςθμανκοφν πριν από τθν αξιολόγθςθ. Αν τα κελιά ανά 
ομάδα είναι λιγότερα από 10,τότε ο αρικμόσ των ηϊων που κα αξιολογθκοφν από 
κάκε κελί/ομάδα κα αυξθκεί ουτϊσ ϊςτε να αξιολογθκοφν ςυνολικά 150 ηϊα) 
 
Περιγραφι: Σα ηϊα αξιολογοφνται ςε όρκια ςτάςθ. Ο αξιολογθτισ κα πρζπει να 
μπορεί ανεμπόδιςτα να παρατθριςει τα ηϊα. Θ μάςθςθ τθσ ουράσ είναι μια 
παράμετροσ που ςχετίηεται με τον τραυματιςμό τθσ ουράσ που ποικίλει από 
επιφανειακζσ αλλοιϊςεισ ζωσ απϊλεια του μικουσ τθσ ουράσ. 
 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ τραυμάτων 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



Αξιολόγθςθ 
Ατομικό επίπεδο 
a: απουςία τραυματιςμοφ  
b: ζνδειξθ τραυματιςμοφ κατά μικοσ τθσ ουράσ αλλά χωρίσ τθν παρουςία φρζςκου 
αίματοσ  
c: είναι ορατό φρζςκο αίμα και μόλυνςθ ςτθν ουρά, λείπει ιςτόσ τθσ ουράσ και ζχει 
δθμιουργθκεί πλθγι 
 
Επίπεδο εκτροφισ: 
0-ποςοςτό χοίρων με βακμολογία a ι b 
1-ποςοςτό χοίρων με βακμολογία c 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ τραυμάτων 

c 
ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  

«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  
Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 

Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 
 



 Πρόπτωςθ ορκοφ ςτισ χοιρομθτζρεσ και τα χοιρίδια και τουσ 
παχυνόμενουσ χοίρουσ  

Μζγεκοσ δείγματοσ:    30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία                          

                                         10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία 

                        10 τοκετοομάδεσ διαφορετικϊν θλικιϊν 

                                         150 χοίροι από 10 διαφορετικά κελιά/ομάδα 

(αν τα κελιά ανά ομάδα ξεπερνοφν τα 15 τότε 15 ηϊα για κάκε κελί/ομάδα κα επιλεχκοφν τυχαία 
και κα ςθμανκοφν πριν από τθν αξιολόγθςθ.Αν τα κελιά ανά ομάδα είναι λιγότερα από 10,τότε ο 
αρικμόσ των ηϊων που κα αξιολογθκοφν από κάκε κελί/ομάδα κα αυξθκεί ουτϊσ ϊςτε να 
αξιολογθκοφν ςυνολικά 150 ηϊα)  

 

Περιγραφι: Ωσ πρόπτωςθ ορκοφ ορίηεται θ προβολι από τον πρωκτό εςωτερικοφ 
ιςτοφ. O αξιολογθτισ πρζπει να βρίςκεται πίςω από τα ηϊα. θμειϊςτε ότι θ πρϊτθ 
ορατι ζνδειξθ τθσ πρόπτωςθσ ορκοφ είναι θ παρουςία αίματοσ ςτα κόπρανα των 
ηϊων.  
 

 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



Αξιολόγθςθ 

Ατομικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ 

0-απουςία πρόπτωςθσ ορκοφ 

2-παρουςία πρόπτωςθσ ορκοφ 

 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτα χοιρίδια 

0-κανζνα χοιρίδιο δεν εμφανίηει πρόπτωςθ ορκοφ 

2- ζνα ι περιςςότερα χοιρίδια εμφανίηουν πρόπτωςθ ορκοφ 

 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

0-ποςοςτό χοίρων χωρίσ πρόπτωςθ ορκοφ 

2-ποςοςτό χοίρων με πρόπτωςθ ορκοφ 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 
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ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  

«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  
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Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 
 



• Παρουςία διάρροιασ ςτισ χοιρομθτζρεσ και τα χοιρίδια και τουσ 
παχυνόμενουσ χοίρουσ  

 
Μζγεκοσ δείγματοσ:30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία  

                     10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία 

                     10 τοκετοομάδεσ 

                                     150 χοίροι από 10 διαφορετικά κελιά/ομάδα(αν τα κελιά ανά 
ομάδα ξεπερνοφν τα 15 τότε 15 ηϊα για κάκε κελί/ομάδα κα επιλεχκοφν τυχαία και κα 
μαρκαριςτοφν πριν τθν αξιολόγθςθ.Αν τα κελιά ανά ομάδα είναι λιγότερα από 10,τότε ο αρικμόσ 
των ηϊων που κα αξιολογθκοφν από κάκε κελί/ομάδα κα αυξθκεί ουτϊσ ϊςτε να αξιολογθκοφν 
ςυνολικά 150 ηϊα)  

 

Περιγραφι: Αν οι χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία ςταβλίηονται ομαδικά τότε θ 
παράμετροσ αυτι δεν μπορεί να αξιολογθκεί ςε ατομικό επίπεδο αλλά μόνο ςε 
ομαδικό (κελί).  Οι διάρροιεσ παρουςιάηονται ωσ υγρά κόπρανα μθ φυςιολογικισ 
ςφςταςθσ. Αξιολογιςτε τα ςθμεία που τα κόπρανα φαίνονται να είναι πρόςφατα. 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



Αξιολόγθςθ 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ και τα χοιρίδια  

0-απουςία υγρϊν κοπράνων ςτο κελί 

2-παρουςία υγρϊν κοπράνων ςτο κελί 

 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

0- πλιρθσ απουςία υγρϊν κοπράνων 

1-μερικι παρουςία υγρϊν κοπράνων 

2-όλα τα κόπρανα είναι υγρά 

 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 
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ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



 Παρουςία δυςκοιλιότθτασ ςτισ χοιρομθτζρεσ  

 
Μζγεκοσ δείγματοσ: 10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία 
   

Περιγραφι: Θ παρουςία ςτερεϊν και ςκλθρϊν κοπράνων όμοια των κοπράνων των 
κονίκλων είναι ενδεικτικισ τθσ δυςκοιλιότθτασ. Εάν οι χοιρομθτζρεσ βρίςκονται ςε 
κελί τοκετοφ εξετάςτε το πίςω μζροσ του κελιοφ για ςτερεά κόπρανα. ε άλλο 
ςφςτθμα εκτροφισ παρατθρείςτε τον περιβάλλοντα χϊρο για ςτερεά κόπρανα. 
 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



 

Αξιολόγθςθ 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ 

0-απουςία ςτερεϊν κοπράνων ςτο κελί 

2-παρουςία ςτερεϊν κοπράνων ςτο κελί 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 



 Mθτρίτιδα ςτισ χοιρομθτζρεσ 

 
Μζγεκοσ δείγματοσ:30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία (κοντά ςτθν θμερομθνία τοκετοφ)                      

                                     10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία (2 μζρεσ μετά τοκετοφ) 
 

Περιγραφι: Σο ηϊο πρζπει να βρίςκεται ςε όρκια ςτάςθ κατά τθν αξιολόγθςθ. Θ 
μθτρίριδα είναι φλεγμονι τθσ μιτρασ και ωσ εκ τοφτου καταλιγει με κοπλικό 
ζκκριμα. Θ περιοχι γφρω από το αιδοίο και το δάπεδο όπιςκεν τθσ χοιρομθτζρασ κα 
πρζπει να εξετάηονται οπτικϊσ για τθν παρουςίασ γαλακτϊδουσ εκκρίματοσ.  
 

 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  

Αξιολόγθςθ 

Ατομικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ 

0-απουςία γαλακτϊδουσ κολπικοφ εκκρίματοσ 

2-παρουςία γαλακτϊδουσ κολπικοφ εκκρίματοσ 

 

Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 

2 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  
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Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



 Mαςτίτιδα ςτισ χοιρομθτζρεσ 
Μζγεκοσ δείγματοσ: 10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία 

 

Περιγραφι: Ο μαςτόσ του ηϊου κα πρζπει να εξετάηεται για ερυκρότθτα και οίδθμα. Επίςθσ 
εξετάηεται θ κρεπτικι κατάςταςθ των χοιριδίων. Αν ο αξιολογθτισ υποπτευκεί από τθν οπτικι 
παρατιρθςθ ότι ο μαςτόσ ενόσ ηϊου φλεγμαίνει ι ότι τα χοιρίδια βρίςκονται ςε κακι κρεπτικι 
κατάςταςθ, πρζπει να ψθλαφιςει τον μαςτό απαλά. Αν το ηϊο υποφζρει από μαςτίτιδα ο 
μαςτόσ κα ψθλαφθκεί ςκλθρόσ και κερμόσ.  

 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  

Αξιολόγθςθ 

Ατομικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ 

0-απουςία μαςτίτιδασ 

2-παρουςία μαςτίτιδασ 

 

Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 

2 2 
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 Πρόπτωςθ μιτρασ ςτισ χοιρομθτζρεσ 

 
Μζγεκοσ δείγματοσ: 10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία (μία εβδομάδα μετά τον τοκετό) 

 

Περιγραφι: Σο ηϊο κα πρζπει να εξετάηεται από όπιςκεν. Ωσ πρόπτωςθ μιτρασ 
ορίηεται θ εκςτροφι και θ προβολι μζρουσ τθσ μιτρασ από τον κόλπο.  
 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  

Αξιολόγθςθ 
Ατομικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ 
0-απουςία πρόπτωςθσ μιτρασ 
 2-παρουςία πρόπτωςθσ μιτρασ 

Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 
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ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
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Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



 Κατάςταςθ δζρματοσ ςτισ χοιρομθτζρεσ και τουσ 
παχυνόμενουσ χοίρουσ 

 
Μζγεκοσ δείγματοσ: 30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία 

                                     10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία 

                   150 χοίροι από 10 διαφορετικά κελιά/ομάδα 
(αν τα κελιά ανά ομάδα ξεπερνοφν τα 15 τότε 15 ηϊα για κάκε κελί/ομάδα κα επιλεχκοφν τυχαία 
και κα ςθμανκοφν πριν από τθν αξιολόγθςθ. Αν τα κελιά ανά ομάδα είναι λιγότερα από 10,τότε 
ο αρικμόσ των ηϊων που κα αξιολογθκοφν από κάκε κελί/ομάδα κα αυξθκεί ουτϊσ ϊςτε να 
αξιολογθκοφν ςυνολικά 150 ηϊα)  

  

Περιγραφι: Αξιολογείται θ μία πλευρά του ηϊου. Ο αξιολογθτισ διαλζγει τθν πλευρά 
με τθν καλφτερθ οπτικι γωνία. Οριςμζνεσ αςκζνειεσ μποροφν να προκαλζςουν 
χαρακτθριςτικζσ φλεγμονζσ του δζρματοσ ι αποχρωματιςμό. 
  

 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



Αξιολόγθςθ 

Ατομικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ και τουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

0-απουςία φλεγμονισ ι αλλοίωςθσ 

1-φλεγμαίνει ι είναι αποχρωματιςμζνο ι παρουςιάηει ςπίλουσ λιγότερο από 10% τθσ 
επιφάνειασ του δζρματοσ του ηϊου  

2-φλεγμαίνει ι είναι αποχρωματιςμζνο ι παρουςιάηει ςπίλουσ περιςςότερο από 
10% τθσ επιφάνειασ του δζρματοσ του ηϊου  

 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

Ποςοςτό των χοίρων που αξιολογικθκαν με βακμολογία 2 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 
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 Κιλθ και ριξεισ ςε χοιρομθτζρεσ και παχυνόμενουσ χοίρουσ 

 
Μζγεκοσ δείγματοσ:30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία  

                    10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία 

                                         150 χοίροι από 10 διαφορετικά κελιά/ομάδα 

(αν τα κελιά ανά ομάδα ξεπερνοφν τα 15 τότε 15 ηϊα για κάκε κελί/ομάδα κα επιλεχκοφν τυχαία 
και κα ςθμανκοφν  πριν από τθν αξιολόγθςθ.Αν τα κελιά ανά ομάδα είναι λιγότερα από 10,τότε 
ο αρικμόσ των ηϊων που κα αξιολογθκοφν από κάκε κελί/ομάδα κα αυξθκεί ουτϊσ ϊςτε να 
αξιολογθκοφν ςυνολικά 150 ηϊα) 

 

Περιγραφι: Σα ηϊα πρζπει να αξιολογοφνται από όπιςκεν, από εμπρόσ και από 
πλάγια. Οι κιλεσ και οι ριξεισ ςυμβαίνουν όταν υπάρχει εξϊκθςθ οργάνου μζςω των 
κοιλιακϊν τοιχωμάτων και ωσ εκ τοφτου δθμιουργείται μια μάηα υπό του δζρματοσ 
ςτθν ομφαλικι ι ςτθν βουβωνικι χϊρα. 
 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



Αξιολόγθςθ  

Ατομικι αξιολόγθςθ ςε χοιρομθτζρεσ  και παχυνόμενουσ χοίρουσ 

0-απουςία κοίλθσ ι ριξθσ 

1-πολφ μικρι κιλθ ι ριξθ 

2-μεγάλθ κοίλθ ι ριξθ με αιμορραγικι αλλοίωςθ που εφάπτεται ςτο ζδαφοσ όταν το 
ηϊο είναι όρκιο ι προκαλεί αλλαγι τθσ ςυμπεριφοράσ του ηϊου 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

Ποςοςτό χοίρων με βακμολογία 0 

Ποςοςτό χοίρων με βακμολογία 1 

Ποςοςτό χοίρων με βακμολογία 2 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 
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• Σοπικζσ μολφνςεισ ςτισ χοιρομθτζρεσ 

 
Μζγεκοσ δείγματοσ:30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία  

                     10 χοιρομθτζρεσ ςε γαλουχία 

 

Περιγραφι: Σα ηϊα πρζπει να αξιολογοφνται από όπιςκεν, από εμπρόσ και από 
πλάγια. Θ παρουςία αποςτθμάτων και οιδιματοσ αξιολογείται. θμειϊςτε ότι τα 
αποςτιματα και το οίδθμα δεν πρζπει να ςυγχζονται με τισ πλθγζσ/αλλοιϊςεισ ςτο 
ςϊμα του ηϊου , παράμετροσ που αξιολογείται ξεχωριςτά.  
 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
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Αξιολόγθςθ  

Ατομικι αξιολόγθςθ ςε χοιρομθτζρεσ   

0-απουςία αποςτιματοσ ι οιδιματοσ  

1-παρουςία οιδιματοσ αλλά καμία ζνδειξθ φλεγμονισ, ι ζνα μικρό ορατό απόςτθμα 

2-παρουςία περιςςότερων του ενόσ αποςτιματοσ, ι ζςτω και ζνα απόςτθμα από το 
οποίο εκρζει πφον, ι ζνα μεγάλο απόςτθμα (~5εκ.διάμετροσ) από το οποίο δεν 
εκρζει πυόν. 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 
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ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
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 Νευρολογικζσ διαταραχζσ ςτα χοιρίδια 

 
Μζγεκοσ δείγματοσ:10 τοκετοομάδεσ διαφορετικϊν θλικιϊν 

 

Περιγραφι: Σισ κλινικζσ ενδείξεισ νευρολογικϊν διαταραχϊν αποτελοφν ο μυικόσ 
τρόμοσ και ςε πιο ςοβαρζσ περιπτϊςεισ οι κωπθλατικζσ κινιςεισ των άκρων. Ολα τα 
χοιρίδια τθσ τοκετοομάδασ πρζπει να αξιολογοφνται 
 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  

Αξιολόγθςθ  
Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτα χοιρίδια   
0-κανζνα χοιρίδιο δεν εμφανίηει  
1-ζνα χοιρίδιο εμφανίηει 
2-περιςςότερα του ενόσ χοιρίδια εμφανίηουν 

Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
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 Aπαγωγι των άκρων ςτα χοιρίδια 

 
Μζγεκοσ δείγματοσ:10 τοκετοομάδεσ διαφορετικϊν θλικιϊν 

 

Περιγραφι: Θ απαγωγι των άκρων ςτα χοιριδία προκαλζι μερικι ι ολικι παράλυςθ 
των oπίςκιων άκρων. Σα χοιρίδια εμφανίηονται ανίκανα να ςτακοφν και τα οπίςκια 
άκρα τουσ απάγονται πλαγίωνσ. Ολα τα χοιρίδια τθσ τοκετοομάδασ πρζπει να 
αξιολογοφνται. 
 

 

 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  

Αξιολόγθςθ  
Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτα χοιρίδια   
0-κανζνα χοιρίδιο δεν εμφανίηει απαγωγι των 
άκρων 
1-ζνα χοιρίδιο εμφανίηει απαγωγι των άκρων 
2-περιςςότερα του ενόσ χοιρίδια εμφανίηουν 
απαγωγι των άκρων 
 

Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  
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 Παραμορφωμζνα ρφγχθ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 
 

 Mζγεκοσ δείγματοσ: 150 χοίροι από 10 διαφορετικά κελιά/ομάδα  

 (αν τα κελιά ανά ομάδα ξεπερνοφν τα 15 τότε 15 ηϊα για κάκε κελί/ομάδα κα 
επιλεχκοφν τυχαία και κα ςθμανκοφν  πριν από τθν αξιολόγθςθ.Αν τα κελιά ανά 
ομάδα είναι λιγότερα από 10,τότε ο αρικμόσ των ηϊων που κα αξιολογθκοφν από 
κάκε κελί/ομάδα κα αυξθκεί ουτϊσ ϊςτε να αξιολογθκοφν ςυνολικά 150 ηϊα) 

 

 Περιγραφι: Σα παραμορφωμζνα ρφγχθ είναι χαρακτθριςτικό τθσ ατροφικισ 
ρινίτιδασ και μπορεί να ποικίλει ςε ςοβαρότθτα από μία ιπια παραμόρφωςθ ζωσ 
ζντονθ ρινικι παραμόρφωςθ.Σα ηϊα αξιολογοφνται ατομικά.  
 

 Δείκτεσ Τγείασ των Χοίρων  

Αξιολόγθςθ 
Ατομικό επίπεδο 
0-ποςοςτό χοίρων χωρίσ παραμόρφωςθ 
ρφγχουσ 
2-ποςοςτό χοίρων με παραμόρφωςθ 
 ρφγχουσ 

Αρχι τθσ ορκισ υγείασ των Χοίρων                      
Κριτιριο τθσ απουςίασ αςκζνειασ 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



 Κοινωνικι ςυμπεριφορά (κετικι και αρνθτικι) ςε 
χοιρομθτζρεσ και παχυνόμενουσ χοίρουσ 

 
Μζγεκοσ δείγματοσ:  

 Χοιρομθτζρεσ: Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των κελιϊν που κα αξιολογθκοφν εξαρτάται 
από το μζγεκοσ τθσ  ομάδασ ςε κάκε κελί.                

                                       ε μικζσ ομάδεσ (<15 χοιρομθτζρεσ) κα καταγράφονται 4 κελιά.  

                                      ε μεγάλεσ ομάδεσ (>40 χοιρομθτζρεσ) κα καγράφεται 1 κελί. 

                                      ε μεςαίεσ ομάδεσ κα καταγράφονται 2 κελιά.  

Εάν οι χοιρομθτζρεσ ςταβλίηονται ςε μία μεγάλθ ομάδα όπου δεν είναι δυνατό να 
παρατθρθκεί κάκε ηϊο, ο αξιολογθτισ κα πρζπει να εκτιμιςει τον αρικμό των ηϊων 
που παρατθρικθκαν. 

 

Παχυνόμενοι χοίροι: Παρατθροφνται από 3 ςθμεία , 50-60 ηϊα/ανά ςθμείο. 
 

 

 

Αρχι τθσ εκδιλωςθσ κατάλλθλθσ ςυμπεριφοράσ των Χοίρων 
Κριτιριο τθσ ζκφραςθσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ  

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



Περιγραφι: Οι παρατθριςεισ πρζπει να γίνονται τισ πρωινζσ ϊρεσ όταν τα ηϊα δεν 
αναπαφονται και ζχουν ξυπνιςει. Αν τα ηϊα δεν ταίηονται κατά βοφλθςθ, οι 
παρατθριςεισ πρζπει να γίνονται εκτόσ τθσ ϊρασ ταίςματοσ, τουλάχιςτον μία ϊρα 
μετά το πρωινό γεφμα. 

Πριν ξεκινιςει θ αξιολόγθςθ ο εκτιμθτισ πρζπει να ειςζλκει ςτο κάλαμο να 
καταγράψει τα ηϊα ανά κελί/ομάδα και να διαςφαλίςει ότι όλα τα ηϊα δεν 
κοιμοφνται. Ζαν είναι απαραίτθτο, χειροκροτιςτε και αναςθκϊςτε τα με ιπιο τρόπο. 
5-10 λεπτά αργότερα αξιλογιςτε τα περνϊντασ από το διάδρομο. 

Οι ςυμπεριφορζσ που καταγράφονται είναι: 

-θ αρνθτικι ςυμπεριφορά που ορίηεται ωσ θ επικετικι ςυμπεριφορά, 
ςυμπεριλαμβανομζνων του δαγκϊματοσ ι τθσ επικετικισ ςυμπεριφοράσ που 
περιλαμβάνει και ανταπόκριςθ από το επιτικζμενο ηϊο. 

-θ κετικι κοινωνικι ςυμπεριφορά που ορίηεται ωσ το λείξιμο, θ όςφρθςθ, θ 
απομάκρυνςθ από κάποιο διπλανό ηϊο ιπια χωρίσ ζνδειξθ επικετικισ ι αγχωτικισ  
αντίδραςθσ 

-ηϊα που δεν παρουςιάηουν οφτε αρνθτικι οφτε κετικι ςυμπεριφορά ι 
εξερευνθτικι ςυμπεριφορά κα πρζπει να καταγράφονται ωσ ότι αναπαφονται ι ωσ 
άλλεσ περιπτϊςεισ όπωσ τάιςμα, πότιςμα ι όςφρθςθ του αζρα. 

 

 

 Δείκτεσ υμπεριφοράσ των Χοίρων  Αρχι τθσ εκδιλωςθσ κατάλλθλθσ ςυμπεριφοράσ των Χοίρων 
Κριτιριο τθσ ζκφραςθσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ  

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



Αξιολόγθςθ  

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ  

Αρικμόσ ηϊων που εμφανίηουν αρνθτικι κοινωνικι ςυμπεριφορά 

Αρικμόσ ηϊων που εμφανίηουν κετικι κοινωνικι ςυμπεριφορά. 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

Αρικμόσ ςθμείων αξιολόγθςθσ 

Αρικμόσ ςθμείων αξιολόγθςθσ όπου παρατθρικθκε περιςτατικό κετικισ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ 

Αρικμόσ ςθμείων αξιολόγθςθσ όπου παρατθρικθκε περιςτατικό αρνθτικισ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ 

Αξιολόγθςθ ςε επίπεδο εκτροφισ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

Αρικμόσ ςθμείων αξιολόγθςθσ όπου παρατθρικθκε περιςτατικό κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ από το ςφνολο 
των ςθμείων αξιολόγθςθσ όπου τα ηϊα ιταν ενεργά 

Αναλογία ςθμείων αξιολόγθςθσ όπου παρατθρικθκε αρνθτικι κοινωνικι ςυμπεριφορά από το ςφνολο των 
ςθμείων αξιολόγθςθσ όπου καταγράφτθκε θ κοινωνικι ςυμπεριφορά των ηϊων. 

 

 Δείκτεσ υμπεριφοράσ των Χοίρων  Αρχι τθσ εκδιλωςθσ κατάλλθλθσ ςυμπεριφοράσ των Χοίρων 
Κριτιριο τθσ ζκφραςθσ κοινωνικισ ςυμπεριφοράσ  

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



• τερεοτυπικζσ κινιςεισ ςτισ χοιρομθτζρεσ  
 

Μζγεκοσ δείγματοσ:  30 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία (10 ςτο 1ο ςτάδιο κυφορίασ 
                                                                     10 ςτο 2ο ςτάδιο κυοφορίασ 
                                       10 ςτο 3ο ςτάδιο κυοφορίασ) 
                       3 χοιρομθτζρεσ ςτο πρϊτο ςτάδιο τθσ γαλουχίασ 
                       3 χοιρομθτζρεσ ςτο τελικό ςτάδιο γαλουχίασ 
                     4 χοιρομθτζρεσ ςτο μζςο τθσ γαλουχίασ 

 

Περιγραφι: Οι παρατθριςεισ πρζπει να γίνονται τισ πρωινζσ ϊρεσ όταν τα ηϊα δεν 
αναπαφονται και ζχουν ξυπνιςει. Αν τα ηϊα δεν ταίηονται κατά βοφλθςθ, οι παρατθριςεισ 
πρζπει να γίνονται εκτόσ τθσ ϊρασ ταίςματοσ, τουλάχιςτον μία ϊρα μετά το πρωινό γεφμα. 
Οι ςτερεοτυπικζσ κινιςεισ ορίηονται ωσ μια επανάλθψθ αμετάβλθτων κινιςεων που δεν 
εξυπθρετοφν καμία ςκοπιμότθτα για το ηϊο. Οι ςτερεοτυπικζσ κινιςεισ που αξιολογοφνται είναι: 
-το εικονικό μάςθμα τροφισ 
-το κφλιςμα τθσ γλϊςςασ 
-το τρίξιμο των δοντιϊν 
-το δάγκωμα ποτίςτρασ/ταίςτρασ/κιγκλιδωμάτων 
-το λείξιμο του δαπζδου 
Κάκε χοιρομθτζρα παρατθρείται για 15 δευτερόλπετα. Αν δεν είςτε ςίγουροι για τον αν 
εμφάνίηει ζνα ηϊο ςτερεοτυπικι κίνθςθ παρακολουκιςτε το για 1 λεπτό. τισ ομάδεσ που ζχουν 
πάνω από 10 χοιρομθτζρεσ ειςζλκετε ςτο κελί και ςθμειϊςτε τθν υπο-ομάδα που κα εξεταςτεί 
με ςπρζι χρϊματοσ. 8 λεπτά αργότερα, ςθμειϊςτε άλλθ υπο-ομάδα κοκ. 
 
 

 Δείκτεσ υμπεριφοράσ των Χοίρων  Αρχι τθσ εκδιλωςθσ κατάλλθλθσ ςυμπεριφοράσ των Χοίρων 
Κριτιριο τθσ ζκφραςθσ άλλων ςυμπεριφορϊν  

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  

Σρίτθ 27 Μαρτίου 2018, Λευκωςία, ΚΤΠΡΟ 
Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



 

Αξιολόγθςθ  

Ατομικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ  

0-απουςία ςτερεοτυπικϊν κινιςεων 

2-παρουςία ςτερεοτυπικϊν κινιςεων 

 

 Δείκτεσ υμπεριφοράσ των Χοίρων  Αρχι τθσ εκδιλωςθσ κατάλλθλθσ ςυμπεριφοράσ των Χοίρων 
Κριτιριο τθσ ζκφραςθσ άλλων ςυμπεριφορϊν  

2 2 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  
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Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



• Eξερευνθτικι ςυμπεριφορά ςε χοιρομθτζρεσ και 
παχυνόμενουσ χοίρουσ 

 
Μζγεκοσ δείγματοσ:  

 Χοιρομθτζρεσ: Ο ςυνολικόσ αρικμόσ των κελιϊν που κα αξιολογθκοφν εξαρτάται από το μζγεκοσ τθσ  
ομάδασ ςε κάκε κελί.                

                                       ε μικζσ ομάδεσ (<15 χοιρομθτζρεσ) κα καταγράφονται 4 κελιά.  

                                      ε μεγάλεσ ομάδεσ (>40 χοιρομθτζρεσ) κα καγράφεται 1 κελί. 

                                      ε μεςαίεσ ομάδεσ κα καταγράφονται 2 κελιά.  

Εάν οι χοιρομθτζρεσ ςταβλίηονται ςε μία μεγάλθ ομάδα όπου δεν είναι δυνατό να παρατθρθκεί κάκε 
ηϊο, ο αξιολογθτισ κα πρζπει να εκτιμιςει τον αρικμό των ηϊων που παρατθρικθκαν. 

Παχυνόμενοι χοίροι: Παρατθροφνται από 3 ςθμεία , 50-60 ηϊα/ανά ςθμείο. 
 

Περιγραφι: Οι παρατθριςεισ πρζπει να γίνονται τισ πρωινζσ ϊρεσ όταν τα ηϊα δεν αναπαφονται και 
ζχουν ξυπνιςει. Αν τα ηϊα δεν ταίηονται κατά βοφλθςθ, οι παρατθριςεισ πρζπει να γίνονται εκτόσ τθσ 
ϊρασ ταίςματοσ, τουλάχιςτον μία ϊρα μετά το πρωινό γεφμα. 

Πριν ξεκινιςει θ αξιολόγθςθ ο εκτιμθτισ πρζπει να ειςζλκει ςτο κάλαμο να καταγράψει τα ηϊα ανά 
κελί/ομάδα και να διαςφαλίςει ότι όλα τα ηϊα δεν κοιμοφνται. Ζαν είναι απαραίτθτο, χειροκροτιςτε 
και αναςθκϊςτε τα με ιπιο τρόπο. 5-10 λεπτά αργότερα αξιολογιςτε τα περνϊντασ από το διάδρομο.  

 

. 

 

 Δείκτεσ υμπεριφοράσ των Χοίρων  Αρχι τθσ εκδιλωςθσ κατάλλθλθσ ςυμπεριφοράσ των Χοίρων 
Κριτιριο τθσ ζκφραςθσ άλλων ςυμπεριφορϊν  

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  
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Οι ςυμπεριφορζσ που καταγράφονται είναι: 

-εξερεφνθςθ του κελιοφ που ορίηεται ωσ το λείξιμο,θ όςφρθςθ ι θ μάςθςθ οποιουδιποτε αντικειμζνου του 

-θ εξερεφνθςθ του εμπλουτιςτικοφ υλικοφ που ορίηεται ωσ το παιχίδι/διερεφνθςθ τθσ ςτρωμνισ ι άλλου 
εμπλουτιςτικοφ υλικοφ. 

Αυτζσ οι παράμετροι κα πρζπει να αξιολογοφνται παράλλθλα με τθν κοινωνικι ςυμπεριφορά. 

-ηϊα που δεν παρουςιάηουν οφτε αρνθτικι οφτε κετικι ςυμπεριφορά ι εξερευνθτικι ςυμπεριφορά κα 
πρζπει να καταγράφονται ωσ ότι αναπαφονται ι ωσ άλλεσ περιπτϊςεισ όπωσ τάιςμα, πότιςμα ι όςφρθςθ του 
αζρα 

 

Αξιολόγθςθ  

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ  

Αρικμόσ ηϊων που εξερευνοφν το κελί 

Αρικμόσ ηϊων που εξερευνοφν υλικά 

 

 Δείκτεσ υμπεριφοράσ των Χοίρων  Αρχι τθσ εκδιλωςθσ κατάλλθλθσ ςυμπεριφοράσ των Χοίρων 
Κριτιριο τθσ ζκφραςθσ άλλων ςυμπεριφορϊν  

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  
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Ειςιγθςθ: Δρ Ευαγγελία Ν. ΩΙΔΟΤ, sossidou@vri.gr 

 



 Ο φόβοσ για τον άνκρωπο ςε χοιρομθτζρεσ και 
παχυνόμενουσ χοίρουσ 

 
Μζγεκοσ δείγματοσ: 20 χοιρομθτζρεσ ςε κυοφορία (10 ςτο 1ο ςτάδιο κυοφορίασ 

           10 ςτο 3ο ςτάδιο κυοφορίασ) 

                                      150 χοίροι από 10 διαφορετικά κελιά/ομάδα 

(αν τα κελιά ανά ομάδα ξεπερνοφν τα 15 τότε 15 ηϊα για κάκε κελί/ομάδα κα επιλεχκοφν τυχαία και κα ςθμανκοφν 
πριν από τθν αξιολόγθςθ.Αν τα κελιά ανά ομάδα είναι λιγότερα από 10,τότε ο αρικμόσ των ηϊων που κα αξιολογθκοφν 
από κάκε κελί/ομάδα κα αυξθκεί ουτϊσ ϊςτε να αξιολογθκοφν ςυνολικά 150 ηϊα) 

 

Περιγραφι: Θ ςχζςθ ανκρϊπου-ηϊου αξιολογείται ςτθν αρχι τθσ επίςκεψθσ και αποφεφγεται θ 
περίοδοσ γφρω από το τάιςμα. Πριν ξεκινιςει θ αξιολόγθςθ ο αξιολογθτισ περπατά πάνω κάτω 
μπροςτά από τα ηϊα ϊςτε να τα διεγείρει και να κάνει αιςκθτι τθν παρουςία του. Αυτό γίνεται μόνο 
ςτθν αρχι τθσ αξιολόγθςθσ και όχι ςε κάκε ηϊο ξεχωριςτά.  

 

 

 Δείκτεσ υμπεριφοράσ των Χοίρων  Αρχι τθσ εκδιλωςθσ κατάλλθλθσ ςυμπεριφοράσ των Χοίρων 
Κριτιριο τθσ ορκισ ςχζςθσ ανκρϊπου-ηϊου  

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
«Θ ΤΓΧΡΟΝΘ ΑΠΟΨΘ ΓΛΑ ΣΘΝ ΕΚΣΡΟΦΘ ΣΩΝ ΧΟΛΡΩΝ ΣΘΝ ΕΤΡΩΠΘ: Διατθρϊντασ ακζραιθ τθν ουρά των ηϊων»  
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Χοιρομθτζρεσ:  

τισ εκτροφζσ όπου υπάρχει και ομαδικόσ και ατομικόσ ςταβλιςμόσ απαιτοφνται δυο προςεγγίςεισ. 

Ατομικόσ ςταβλιςμόσ:  

Οι χοιρομθτζρεσ πρζπει να βρίςκονται ςε όρκια ςτάςθ. 

τάδιο 1: τακείτε 0.5 μζτρο μακριά από το ηϊο και ελαφρϊσ προσ τθν δεξιά πλευρά του ηϊου. τακείτε εκεί, ακοφνθτοσ και χαλαρόσ για 
10 δευτερόλεπτα. Αν το ηϊο δεν αντιδράςει περάςτε ςτο 2ο ςτάδιο. 

τάδιο 2: Κινθκείτε αργά προσ το ηϊο ςε διαγϊνια κατεφκυνςθ κοιτάηοντασ το ηϊο αλλά όχι επίμονα. Κρατιςτε τα χζρια ςασ κοντά ςτο 
ςϊμα ςασ. Μπροςτά ςτο κεφάλι του ηϊου ςκφψτε κάτω και μείνετε ακίνθτοσ για 10 δευτερόλεπτα. Αν το ηϊο δεν αντιδράςει ςυνεχίςτε 
ςτο 3ο ςτάδιο. 

τάδιο 3: Προςπακιςτε να αγγίξετε το ηϊο ανάμεςα ςτα ϊτα για 10 δευτερόλεπτα. Διαςφαλίςτε ότι ο αξιολογθτισ μπορεί εφκολα και 
γριγορα να απομακρφνει το χζρι του ςε περίπτωςθ αιφνίδιασ κίνθςθσ από το ηϊο. 

Ομαδικόσ ςταβλιςμόσ 

Ζαν είναι δυνατό εξαςφαλίηουμε περιςςότερο χϊρο για τα ηϊα 10 λεπτά πριν τθν αξιολόγθςθ. τισ μεγάλεσ ομάδεσ ςθμειϊςτε με ςπρευ 
χρϊματοσ τα ηϊα που αξιολογικθκαν. 

τάδιο 1: ειςζλκετε ςτο κελί και περπατιςτε αργά και ςτακερά περιμετρικά του κελιοφ. τακείτε 0.5 μζτρο μακριά από το ηϊο που κα 
αξιολογθκεί . τακείτε εκεί, ακοφνθτοσ και χαλαρόσ για 10 δευτερόλεπτα. Αν το ηϊο δεν αντιδράςει περάςτε ςτο 2ο ςτάδιο. 

τάδιο 2: Κινθκείτε αργά προσ το ηϊο. Μπροςτά ςτο κεφάλι του ηϊου ςκφψτε κάτω και μείνετε ακίνθτοσ για 10 δευτερόλεπτα. Αν το ηϊο 
δεν αντιδράςει ςυνεχίςτε ςτο 3ο ςτάδιο. 

τάδιο 3: Προςπακιςτε να αγγίξετε το ηϊο ανάμεςα ςτα ϊτα για 10 δευτερόλεπτα. Αν το ηϊο απομακρυνκεί εξαιτίασ απόςπαςθσ  ι 
αναςτάτωςθσ προφανϊσ για λόγο που δεν ςχετίηεται με φόβο προσ τον αξιολογθτι , ακολουκιςτε το ηϊο ςε άλλθ τοποκεςία και 
ςυνεχίςτε τθν αξιολόγθςθ. υνεχίςτε από το ςθμείο που διεκόπθ θ εξζταςθ. Ζνα ηϊο που μετακινείται 3 φορζσ κατά τθν διάρκεια τθσ 
αξιολόγθςθσ ακόμθ και για λόγο άςχετο με το φόβο προσ τον εξεταςτι ςθμειϊνεται ωσ ‘’αποχωριςαντα’’ για αυτό το ςτάδιο. 

Παχυνόμενοι χοίροι 

Ο αξιολογθτισ ειςζρχεται ςτο κελί και περπατά γφρω από τθν ομάδα αργά.Μετά, ςταματά ςτο ςθμείο από όπου ξεκίνθςε και ςτζκεται εκεί 
για 30 δευτερόλεπτα. Μετά αλλάηει κατεφκυνςθ και περπατά γφρω από το κελί αξιλογϊντασ τθν αντίδραςθ των ηϊων. Ο αξιολογθτισ δεν 
αγγίηει τα ηϊα και δεν τα μιλά παρά μόνο ςτθν περίπτωςθ που τα αγγίξει ιπια όταν βρίςκονται κοντά του και μπροςτά του. 
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Αξιολόγθςθ  

Ατομικι αξιολόγθςθ ςτισ χοιρομθτζρεσ  

0-το ηϊο επιτρζπει το άγγιγμα ανάμεςα από τα ϊτα χωρίσ απομάκρυνςθ ι το ηϊο απομακρφνεται όταν 
επιχερείται το άγγιγμά του αλλά μετά επαναπροςεγγίηε. 

1-το ηϊο απομακρφνεται αρχικά αλλά μετά προςεγγίηει τον εξεταςτι ςτο ςτάδιο 1 ι όταν ςκφβει κάτω 
μπροςτά του ι όταν επιχερείται το άγγιμά του απομακρφνεται και δεν ξανάρχεται 

2-το ηϊο απομακρφνεται από το ςτάδιο 1 ι το ηϊο απομακρφνεται και παραμζνει μακριά όταν ο εξεταςτισ 
ςκφβει μπροςτά του 

Ομαδικι αξιολόγθςθ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

0-ζωσ 60% των ηϊων εμφανίηουν αντίδραςθ πανικοφ 

2-πάνω από 60% των ηϊων εμφανίηουν αντίδραςθ πανικοφ 

Επίπεδο εκτροφισ ςτουσ παχυνόμενουσ χοίρουσ 

Ποςοςτό κελιϊν με βακμολογία 2 
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 Ποιοτικι αξιολόγθςθ ςυμπεριφοράσ ςε 
χοιρομθτζρεσ,χοιρίδια και παχυνόμενουσ χοίρουσ 

 
Μζγεκοσ δείγματοσ: εξαρτάται από το μζγεκοσ τθσ εκτροφισ και τον αξιολογθτι 

Περιγραφι: Θ ποιοτικι αξιολόγθςθ τθσ ςυμπεριφοράσ των ηϊων αφορά το πϊσ τα 
ηϊα αλλθλεπιδροφν μεταξφ τουσ και με το περιβάλλον. Επιλζξτε 1 ζωσ 8 ςθμεία 
παρατιρθςθσ (αναλόγωσ το μζγεκοσ και τθ δομι τθσ φάρμασ) που να καλφπτουν τισ 
διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ εκτροφισ. Αποφαςίςτε τθ ςειρά επίςκεψθσ ςτα ςθμεία 
και αφιςτε λίγα λεπτά τα ηϊα να θρεμιςουν. Παρατθριςτε τα ηϊα και τθν 
δραςτθριότθτα τουσ ςε ομαδικό επίπεδο. Είναι πικανό αρχικά τα ηϊα να ενοχλθκοφν 
αλλά αυτι θ αντίδραςθ μπορεί να ςυμπεριλθφκεί ςτθν αξιολόγθςθ. Θ ςυνολικι 
παρατιρθςθ δεν κα πρζπει να ξεπερνά τα 20 λεπτά. Επομζνωσ ο χρόνοσ 
παρατιρθςθσ ανά ςθμείο εξαρτάται από το ςυνολικό αρικμό ςθμείων παρατιρθςθσ.  

Όταν ολοκλθρωκεί θ παρατιρθςθ ςε όλα τα ςθμεία αξιολογιςτε τα ηϊα ςφμφωνα με 
τθν κλιμακα βακμολόγθςθσ που δίνεται. Θ βακμολόγθςθ δεν γίνεται κατά τθ 
διάρκεια τθσ παρατιρθςθσ.  

Minimum: θ ςυμπεριφορά δεν εμφανίςτθκε ςε κανζνα ηϊο 

Maximum: θ ςυμπεριφορά επικρατεί ςτα ηϊα  
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Αξιολόγθςθ  

Επίπεδο εκτροφισ ςε χοιρομθτζρεσ, χοιρίδια και παχυνόμενουσ χοίρουσ 

υνεχόμενθ βακμολογία για όλεσ τισ παραμζτρουσ από το minimum ςτο maximum. 
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Παραδείγματα αξιολογιςεων 
Στθν κλίμακα 1 ζωσ 5 τι δείκτθ κρεπτικισ κατάςταςθσ κα βάηατε ςτα παρακάτω ηϊα; 

5 2 3 4 
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Στθν κλίμακα 0-2 τι δείκτθ κρεπτικισ κατάςταςθσ κα βάηατε ςτα παρακάτω ηϊα; 

0 

2 

1 

2 1 
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Στθν κλίμακα 0-2 τι βακμολογία κα βάηατε ςτα παρακάτω παραδείγματα υγρϊματοσ 
ςτα ηϊα; 

 

1 2 

0 
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Στθν κλίμακα 0-2 τι βακμολογία κα βάηατε ςτα παρακάτω παραδείγματα παρουςίασ 
ελκϊν ςτουσ ϊμουσ των ηϊων; 

 

0 1 

2 
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Στθν κλίμακα 0-2 τι βακμολογία κα βάηατε ςτα παρακάτω παραδείγματα παρουςίασ 
κοπράνων ςτο ςϊμα των ηϊων; 
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0 
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Στθν κλίμακα 0 για απουςί και  2 για παρουςία ταχφπνοιασ  τι βακμολογία κα βάηετε ςτα παρακάτα 
παραδείγματα αναπνοισ των ηϊων; 

 

0 
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Στθν κλίμακα 0-2 τι βακμολογία κα βάηατε ςτα παρακάτω παραδείγματα ςυνωςτιςμοφ των 
ηϊων; 
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1 
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Στθν κλίμακα 0-2 τι βακμολογία κα βάηατε ςτα παρακάτω παραδείγματα χωλότθτασ των ηϊων; 
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Στθν κλίμακα a-b-c τι βακμολογία κα βάηατε ςτα παρακάτω παραδείγματα τραυματιςμοφ του 
ςϊματοσ των ηϊων; 

c 

b a 

c 
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Στθν κλίμακα 0-2 τι βακμολογία κα βάηατε ςτα παρακάτω παραδείγματα αλλοιϊςεω ςτο αιδοίο των ηϊων; 
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Στθν κλιμακα 0 ζωσ 2 τι βακμολογία κα βάηετε ςτα παρακάτα παραδείγματα κατάςταςθσ του 
δζρματουσ των ηϊων; 

 

0 
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Στθν κλιμακα 0 ζωσ 2 τι βακμολογία κα βάηετε ςτα παρακάτα παραδείγματα παρουςία κιλθσ 
ςτα ηϊα; 
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Στθν κλιμακα 0 ζωσ 2 τι βακμολογία κα βάηετε ςτα παρακάτα παραδείγματα παρουςία τοπικϊν 
μολφνςεων ςτα ηϊα; 
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Στθν κλιμακα 0 ζωσ 2 τι βακμολογία κα βάηετε ςτα παρακάτα παραδείγματα τραυματιςμοφ τθσ 
ουράσ; 
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Πϊσ κα χαρακτθρίηατε τα παρακάτω ηϊα όςον αφορά τθ ςυμπεριφορά τουσ; 

Κοινωνικά/ενεργά/ιρεμα Επικετικά/ςε ζνταςθ 

Απαςχολοφμενα με κετικό 
τρόπο/με διάκεςθ/ηωθρά 

Εξοικειωμζνα ςτθν ανκρϊπινθ 
προςζγγιςθ/κοινωνικά 

Βαριεςτθμζνα/ςε ανία 
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φοβιςμζνο ε ανάπαυςθ/ιρεμα 

επικετικό 

Κοινωνικά/ικανοποιθμζνα Διερευνθτικά/ιρεμα/με 
διάκεςθ/κοινωνικά 

ΕΜΛΝΑΡΛΟ  ΜΕ ΚΕΜΑ:  
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ευτυχιςμζνα 
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Πθγζσ videos: 
• Ingbird Farm - Pastured Pigs (2 of 4) - Piglet Castration 
https://www.youtube.com/watch?v=p2dMkPGIOUw 
 
• Piglet Nutrition Part 3 : Proper Piglet Care and Management | Agribusiness Philippines 
https://www.youtube.com/watch?v=GuBBoCkkRs0 
 
• Inside a Pig Farm  
https://www.youtube.com/watch?v=IbjtXSzPlQs 
 
• A Pig's Tale - Sows living the alternative lifestyle 
https://www.youtube.com/watch?v=iQf6YOZVeUA 
 
• Pig Housing in Australia - a balanced view 
https://www.youtube.com/watch?v=q6wDiHuysq8 
 
• Pork Farming Documentary 
https://www.youtube.com/watch?v=88gBI5NYANU 
 
• stereotypies in sows in barren pens 
https://www.youtube.com/watch?v=rqTFr_WO1jE 
 
• Animal Welfare Aspects of Good Agricultural Practice pig farming Part 1 of 3 
https://www.youtube.com/watch?v=QLNn3qg1RAE&spfreload=5 
 
• Sows in gestation crates 
https://www.youtube.com/watch?v=ghq_LCIgduk 
 
• Smart Farm: Pig Farming 
https://www.youtube.com/watch?v=d3VAEeGCGM4 
 
Growing Pigs: 16 Weeks 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kvX5Dbfss3c 
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