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ΥΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ

ΦΟΙΡΨΝ



ΔΑΓΚΨΜΑ ΣΗ ΟΤΡΑ



ΔΑΓΚΨΜΑ ΣΗ ΟΤΡΑ



ΔΑΓΚΨΜΑ ΣΗ ΟΤΡΑ



ΕΤΗΜΕΡΙΑ ΣΩΝ ΧΟΙΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΑΠΟΔΟΕΙ

 ΠΟΝΟ  ΘΑΝΑΣΟ

 ΥΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

 ΕΡΓΑΣΟΩΡΕ

 ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

 ΚΑΣΑΦΕΕΙ

 ΑΠΟΞΕΕΙ 

ΓΙΑΣΊ ΜΑ ΕΝΔΙΑΥΕΡΕΙ;



ΠΡΟΛΗΧΗ ΔΑΓΚΨΜΑΣΟ
 Παροχή Τλικών Εμπλουτισμού 

 Βελτίωση Περιβαλλοντικών συνθηκών 

 Θερμοκρασία

 Αερισμός

 Παροχή Σροφής-Νερού

 Πυκνότητα

 Κατάσταση Τγείας



ΓΙΑΣΙ ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΟ;

 Βελτίωςη αντιμετώπιςησ ςτρεςςικών καταςτάςεων

 Ανακατεύθυνςη επιθετικήσ ςυμπεριφοράσ

 Ηθική πλευρά ευζωίασ



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΛΙΚΨΝ

ΒΡΨΙΜΑ    

ΜΑΨΜΕΝΑ

ΕΞΕΡΕΤΝΗΙΜΑ

ΔΙΑΦΕΙΡΙΙΜΑ



ΦΡΗΗ ΤΛΙΚΨΝ

ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΑ

ΠΡΟΒΑΙΜΑ

ΑΥΘΟΝΑ

ΚΑΘΑΡΑ



ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΤΛΙΚΨΝ

(Ι)   ΒΕΛΣΙΣΑ 

(ΙΙ)  ΜΗ ΒΕΛΣΙΣΑ

(ΙΙΙ) ΟΡΙΑΚΟΤ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ



Βέλτιστα Υλικά





Οριακού Ενδιαφέροντος



ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΑ ΤΛΙΚΑ

 ΞΤΛΑ ΦΡΗΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

 ΣΤΡΥΗ

 ΛΑΣΙΦΑ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΩΝ

 ΤΝΘΕΣΙΚΑ ΚΟΙΝΙΑ

 ΒΡΩΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ



ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
 ΔΙΑΣΗΡΕΙ ΣΟ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝ 

 ΕΤΚΟΛΗ ΤΝΣΗΡΗΗ/ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ

 ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΟ Ε ΦΡΗΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΟΩΡΕ

 ΑΥΑΛΗ ΓΙΑ ΦΟΙΡΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΩΠΙΚΟ

 ΑΝΣΙΣΟΙΦΙΑ ΜΕ ΕΙΔΟ ΕΚΣΡΟΥΗ/ΗΛΙΚΙΑ 
ΦΟΙΡΩΝ

 ΘΕΗ ΚΑΙ ΠΟΟΣΗΣΑ



ΓΕΝΙΚΕ ΑΡΦΕ ΕΠΙΛΟΓΗ
(χαρωτό Δάπεδο) 

 ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΣΡΑΥΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΛΙΚΩΝ 
ΕΜΠΛΟΤΣΙΜΟΤ

 ΣΑΤΣΟΦΡΟΝΗ ΦΡΗΗ

 ΤΝΕΦΗ ΕΙΑΓΩΓΗ

 ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΑ



ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑ

ΔΕΙΚΣΕ ΒΑΙΜΕΝΟΙ ΣΑ ΤΛΙΚΑ

— Διατήρηση Ενδιαφέροντος:
ανανεώνεται συχνά το υλικό;

— Πρόσβαση: είναι το υλικό εύκολα 
προσβάσιμο από όλους τους χοίρους;
— Ικανοποιητική Ποσότητα: 
Μπορούν όλοι οι χοίροι ταυτόχρονα 
να έχουν πρόσβαση στα υλικά;
— Καθαριότητα: Είναι τα υλικά 
λερωμένα με κοπριές;

ΔΕΙΚΣΕ ΒΑΙΜΕΝΟΙ ΣΟΤ 
ΦΟΙΡΟΤ

Α)  ΑΝΩΜΑΛΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΦΟΙΡΩΝ
 Δεν ασχολούνται συχνά με τα υλικά που 

τους δίνονται
 Δαγκώνουν οτιδήποτε άλλο εκτός από τα 

υλικά εμπλουτισμού (ουρές - αυτιά, 
εξαρτήματα του κελλιού)

 Εξερευνούν και χειρίζονται τις κοπριές 
τους

 Ανταγωνίζονται ή και μαλώνουν για την 
χρήση των υλικών

 Οι  χοιρομητέρες  εμφανίζουν αύξηση  
δραστηριότητας χτισίματος ψευδοφωλιάς

Β) Εμφάνιση σοβαρών δερματικών 
αλλοιώσεων

Γ) Εμφάνιση δαγκωμένων ουρών



ΑΦΤΡΟ
(Ι)

μ+β+δ+ε

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ

 τρωμνή όχι ςε ςχαρωτό

 Από διανεμητέσ

 Εύκολα διαχειρίςιμο από 
χοίρουσ και εργαζόμενουσ

 Αρκετό

 Αντικατάςταςη

 Προςοχή ςτισ οπέσ του 
διανεμητή (Δίςκοσ 
περιςυλλογήσ)

 Τπολογιςμόσ διατροφικήσ 
αξίασ ςτο ςιτηρέςιο

 Αυξημένο κόςτοσ και 
εργατοώρεσ



Video axiro



ΡΙΖΨΔΗ ΛΑΦΑΝΙΚΑ
Παντζάρια,γογγύλια…(Ι)
μ+β+δ+ε

ΗΜΑΝΣΙΚΟ

 Είτε ελεύθερα είτε από 
διανεμητή

 Αναπλήρωση κατ΄ εκτίμηση

 Αρκετά για όλους τους 
χοίρους

 Ποσότητα

 Κόστος/Εποχή

 ημαντικό κόστος αγοράς 
και εργατοώρες

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΗ



ΦΛΨΡΑ ΞΤΛΑ
(ΙΙ)

μ+δ-β!ε!
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ

 Αναρτημένο σε αλυσίδα

 Πολλά κομμάτια

 Πάχος + Μήκος

 Υρεσκοκομμένο

 Μαλακό

 Αιχμηρό - Ακίδες

 Λεπτό

 Κωνοφόρα





ΦΡΕΚΟ ΞΤΛΟ



ΠΡΙΟΝΙΔΙ-ΡΟΚΑΝΙΔΙ
(ΙΙ)

ε+δ-μ!β!
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ

 Είτε ελεύθερα είτε από 
διανεμητή

 Αναπλήρωση σχεδόν 
καθημερινά

 Προβλήματα στο σύστημα 
απομάκρυνσης της κοπριάς

 Αυξημένο κόστος αγοράς 
και εργατοώρες



ΥΤΙΚΟ ΦΟΙΝΙ sisal
(II) 

μ+δ-β!ε!
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ

 Να κρέμεται  ή στον τοίχο 
του κελιού 

 Κόμποι

 Αρκετό για όλους τους 
χοίρους

 Όχι σε γωνίες

 Μήκος 1/0,20 

 Φοιρίδια

 Σο πάχος του σχοινιού

 χετικά φθηνό 

 Κάνναβη ακριβότερο



Skoinia eikones





ΦΑΡΣΟΝΙΑ
(ΙΙ)

μ+δ-β!ε!
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ

 ΦΑΡΣΙ σε μεγάλα φύλλα ή 
σε λωρίδες

 ΦΑΡΣΟΝΙΑ ολόκληρα ή σε 
κομμάτια

 Αντικατάσταση

 Προσοχή σε συνδετήρες

 Αποχετευτικό σύστημα σε 
μεγάλες ποσότητες χαρτιού

 Κόστος 

 Ανακυκλωμένο





ΑΚΙΑ-ΛΙΝΑΣΕ
(ΙΙ)

μ+δ-β!ε!
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ

 Ελεύθερα ή κρεμασμένα 
στον τοίχο

 Διαθεσιμότητα κατά 
βούληση και αντικατάσταση 
όποτε χρειαστεί

 Προσοχή σε μεγάλα 
κομμάτια

 Από φυσικά υλικά



Video linα



ΠΛΑΣΙΚΑ ΠΑΙΦΝΙΔΙΑ
(ΙΙΙ)

μ+δ-β!ε!
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ

 Κρέμεται από αλυςίδα η 
ελεύθερα 

 Αρκετά για όλουσ τουσ 
χοίρουσ

 Αντικατάςταςη 

 Ελεύθερα λερώνονται εύκολα

 Κόςτοσ

 Εργατοώρεσ

 Λεπτότητα

 Εμπορικά διαθέςιμα



ΠΛΑΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ(ΙΙΙ)
μ+δ-β!ε!



ΔΙΑΥΟΡΑ ΠΛΑΣΙΚΑ
(ΙΙΙ)

μ+δ-β!ε!
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ

 Κρεμασμένα ή ελεύθερα στο 
κελί

 Εύκολα τα βαριούνται

 Αντικατάσταση

 Προσοχή στην υγιεινή 

 Μικρό κόστος/εργατοώρες

 Εμπορικά διαθέσιμα 
προϊόντα

 Αν λερωθούν γίνονται 
αδιάφορα



ΛΑΣΙΦΕΝΙΟΙ ΨΛΗΝΕ 
(ΙΙΙ)

μ+δ-β!ε!
ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΗ ΧΡΗΗ ΗΜΑΝΣΙΚΟ

 τους τοίχους ή κρεμασμένα

 Αρκετό για όλους τους 
χοίρους

 ύστημα απομάκρυνσης 
κοπριάς

 υχνή αντικατάσταση για 
να κρατήσουν το 
ενδιαφέρον





Ποιό το μέλλον;;;;



ας ευχαριστώ!!!


