
Εμπλουτίστε το 
περιβάλλον τους
Προωθήστε την φυσιολογική συμπεριφορά. 
Βελτιώστε την ευζωία

Αλλάξτε τις κακές συνήθειες των πτηνών σας 



Επιθετική συμπεριφορά: Ένα κοινό και σοβαρό  
πρόβλημα, οικονομικό αλλά και ευζωίας

Οι νέες πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις μπορεί να αυξάνουν την 
επιθετική συμπεριφορά, συχνότητα τραυματισμών, και θνησιμότητα1,2 

55-80% των πτηνοτρόφων αναφέρουν επιθετική συμπεριφορά
Η πρόληψη είναι σημαντική
Είναι απαραίτητη η έγκαιρη παρέμβαση για την αποφυγή περαιτέρω ζημιάς

Βοήθεια με τη βελτίωση του περιβάλλοντος διαβίωσης:

   Ικανοποιήστε την ισχυρή ανάγκη των πουλιών για εξερεύνηση και ράμφισμα. 
   Ελαχιστοποιήστε τις ανεπιθύμητες και επικίνδυνες συμπεριφορές  όπως 

επιθετικότητα και ο κανιβαλλισμός. 
   Βελτιώστε την ευζωία. 

Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον παγκοσμίως για την βελτίωση του 

περιβάλλοντος διαβίωσης και της ευζωίας των πτηνών

Πηγές:

1. Lay DC Jr., Fulton RM, Hester PY, et al. Hen welfare in different housing systems. Poult Sci. 2011;90:278-294.
2. Weeks CA, Nicol CJ. Behavioural needs, priorities and preferences of laying hens. Worlds Poult Sci J. 2006;62:296-307.
3. Blokhuis HJ, Wiepkema PR. Studies of feather pecking in poultry. Vet Q. 1998 Jan;20(1):6-9.

Η μόνη πρακτική λύση 
για την αποτροπή του 
κανιβαλλισμού είναι η 
δημιουργία εναλλακτικής 
απασχόλησης από την 
αρχή της ζωής και πέρα” 

“



Νέες πέτρες απασχόλησης
PECKStone™, από την Vilofoss®

Ένα εργαλείο σχεδιασμένο ειδικά για την πρόληψη και 
την μείωση της επιθετικής συμπεριφοράς

Αλλάζει την επιθετική συμπεριφορά   

Οι πέτρες απασχόλησης PECKStones™ είναι διαθέσιμες για κάθε 
πτηνοτροφική εκμετάλλευση

#1 στην Ευρώπη

Τώρα διαθέσιμες και 
στην Ελλάδα

TM

Υποστηρίζει την φυσιολογική φθορά του
ράμφους(κομμένο ή όχι)
Ανθεκτικές αλλά και αποδομήσιμες - ένας ελκυστικός 
στόχος σκαλίσματος
Εντελώς φυσική και βιολογική
Εύκολη και πρακτική για κάθε ελεύθερη εκτροφή 
Βελτιώνει την ευζωία



Νέες πέτρες απασχόλησης  PECKStone™, από την 
Vilofoss®

Σχεδιασμένες ειδικά για εσάς και την εκτροφή σας

 Διαθέσιμες σε 3 επίπεδα σκληρότητας: MEDIUM, HARD, EXTRA HARD         Πώς χρησιμοποιούνται

Αυγοπαραγωγής 
και πατρογονικά

Κρεοπαραγωγής 
και πουλάδες 

Γαλοπούλες

EXTRA HARD ή HARD, για 
διάρκεια και φθορά ράμφους

HARD ή MEDIUM, για άνεση 
και φθορά ράμφους  

Για πτηνά με κομμένο 
ράμφος MEDIUM  

EXTRA HARD, για 
σκλήρές συνθήκες και 
μέγιστη διάρκεια

• Στην αρχική εγκατάσταση των πτηνών, ή και μετά
• Αφαιρέστε την πέτρα PECKStone™ από τον

πλαστικό κουβά
• Γυρίστε ανάποδα τον κουβά και τοποθετήστε τον

στη στρωμνή
• Αφήστε την πέτρα PECKStone™ πάνω στον κουβά

• Στην αρχική εγκατάσταση των πτηνών
• Αφαιρέστε την πέτρα PECKStone™ από τον

πλαστικό κουβά
• Γυρίστε ανάποδα τον κουβά και τοποθετήστε τον

στη στρωμνή
• Αφήστε την πέτρα PECKStone™ πάνω στον

κουβά

• Τοποθετήστε τις πέτρες PECKStones™ στον
θάλαμο πάχυνσης πριν τις μετακινήσετε από το
εκκολαπτήριο

• Αφαιρέστε την πέτρα PECKStone™ από τον
πλαστικό κουβά

• Γυρίστε ανάποδα τον κουβά και τοποθετήστε τον
στη στρωμνή

• Αφήστε την πέτρα PECKStone™ πάνω στον
κουβά

Τύπος PECKStone Τρόπος Χρήσης

Πειραματίστε με τις πέτρες PECKStone™  και βρείτε ποιός τύπος σας ταιριάζει καλύτερα στην εκμετάλλευσή σας

Συστατικά: ανθρακικό ασβέστιο, 
φωσφορικό μονοασβέστιο, αλάτι, 
οξείδιο μαγνησίου, θειϊκό νάτριο, 
θειϊκό μαγνήσιο, πίτυρα σίτου.

Ανάλυση:
Ελάχ. /    Μέγ.

Ασβέστιο (Ca)     21.0%      24.0% 
Φωσφόρος (P)     4.0% 
Αλάτι     7.5%        9.0% 
Νάτριο (Na)     3.5%        4.5% 
Μαγνήσιο (Mg)   2.5%

Αντιπρόσωπος Ελλάδος: 
www.vitfarm.gr 

Τρόπος εφαρμογής: 1 πέτρα PECKStone™ ανά 500 πτηνά 

Βάρος: 10 kg 

12,5cm

25cm

30cm

25cm




