Teema: Hyvinvointi

Vaihtelevat virikemateriaalit

Tuotantosuunta: Lihasikatuotanto
Alkuperämaa: Espanja

EU-lainsäädäntö edellyttää, että sikojen saatavilla on riittävästi
tutkimis- ja tonkimismateriaalia käyttäytymistarpeiden
tyydyttämiseen. Karsinaympäristön monipuolisuus mahdollistaa
eläimen aktiivisen tutkimiskäyttäytymisen. Pelkistetyssä
ympäristössä tutkimiskäyttäytyminen saattaa ohjautua toisiin
sikoihin tai karsinarakenteisiin. Riittävä virikemateriaalin tarjoaminen ehkäisee
hännänpurentaa ja edistää merkittävästi eläinten hyvinvointia.

Ratkaisu – Parhaat käytännöt
Rosa Colomexin tilalla Kataloniassa on 616 lihasikaa. Tuotantorakennus on suunniteltu
siten, että virikemateriaalia voidaan vaihdella karsinoissa päivittäin. Virikemateriaalin
päivittäinen vaihtuminen ylläpitää sikojen kiinnostusta ja lisää tutkimuskäyttäytymistä
virikemateriaalia kohtaan.
Miten: Kattoon kiinnitetyn ketjukuljettimen avulla voidaan siirtää roikkuvia virikeleluja
karsinasta toiseen. Virikeleluina käytetään puunpalasia, palloja, olkikoreja, muovirenkaita
ja hamppuköysiä.
Tilalla on myös varattu yksi karsina “leikkitilaksi”, jossa on useita virikeleluja ja jonne siat
voidaan siirtää kerran viikossa. Leikkitilan lisäksi siat voidaan säännöllisin väliajoin
siirtää olkikuivitetulle alueelle tonkimaan. Käytössä olevat virikkeet vaihtelevat sikojen
iän mukaan.
Puhdistus: Jokaisen tuotantoerän välillä virikelelut puhdistetaan liottamalla niitä
pesuaineessa päivän ajan. Jäljelle jäänyt lika puhdistetaan käsin. Erätaukopesun jälkeen
puhdistetut virikelelut ripustetaan takaisin paikoilleen ja desinfioidaan.

Huomioitavaa ja lisätietoja
Hännänpurentaa esiintyy alle 1 %:lla tilalle tulevista 8-10 viikon ikäisistä porsaista, joilta
hännät on typistetty porsastuotantotilalla. Tilan teurassioista saama hinta on 2-3 kertaa
korkeampi kuin tavanomaisilla tiloilla, koska tilan tuotanto noudattaa Porc Ral d’Avinyo
-laatumerkintää. Porc Ral d’Avinyon tilat saavat lihasta 13 % korkeampaa hintaa kuin
tavanomaiset tilat, ja tämä kattaa tuotantokustannukset hyvin.
Tämän tilan kokonaiskustannukset lämpimän ruhon painokiloa kohden ovat 1,3 %
alhaisemmat kuin tyypillisellä Porc Ral d’Avinyon tilalla (1,52 €/kg vs. 1,54 €/kg).
Muuttuvat kustannukset teuraspainokiloa kohden olivat tällä tilalla 5 % matalammat, kun
taas kiinteät kustannukset olivat 23 % korkeammat.

Ketjukuljetin siirtää virikeleluja karsinasta
toiseen

Eri tyyppiset virikeet roikkuvat
ketjukuljettimessa

Kustannushyötyarvio
Edut:
√ Tällä tilalla keskimääräinen
kuolleisuus on 1 % (Porc Ral
d’Avinyon vastaavilla tiloilla
keskiarvo on 2,2 % ja
espanjalaisten tilojen
keskiarvo 3,6 %).
√ Lihasikojen päiväkasvu on
788 g/päivä, mikä on
korkeampi kuin Porc Ral
d’Avinyon muilla tiloilla
(Espanjassa keskimäärin 701
g/päivä).
√ Rehuhyötysuhde on
keskimäärin 0,26 % parempi
kuin muilla Porc Ral d’Avinyon
tiloilla.
√ Järjestelmän käyttöönoton
jälkeen
eläinlääkärikustannukset ovat
laskeneet 5 %.
Kustannukset:
- Alkuinvestointi laitteiston
asentamiseksi oli noin 6000
€/600 sikapaikkaa. Olettaen,
että kustannusten poistoihin
kuluu 10 vuotta, kustannukset
ovat vuodessa 1
€/sikapaikka.
- Materiaalikustannukset ovat
noin 600 € vuodessa ja
laitteiston ylläpito 50 €
vuodessa.
- Olki saadaan omilta pelloilta,
mikä pitää kustannukset
hallittavissa.
- Lisätyöaikaa kuluu 1,5-2
tuntia päivässä.
Tutkimus- ja hankelinkkejä
https://www.eupig.eu/
Linkki tekniseen raporttiin
RPIG-yhteyshenkilö
(Espanja): Emma Fabrega

Tämä hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horizon 2020 – tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta
avustussopimuksen nro 727933 nojalla. Tämä julkaisu kuvastaa vain kirjoittajan näkemystä, eikä Euroopan komissio ole
vastuussa sen sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.

