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Περίληψη
Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην τυπολογική ανάλυση της δραστηριότητας
των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στον καθορισµό οµοειδών
χωρικών ενοτήτων-συστάδων, βάσει οικονοµικών παραµέτρων. Η εργασία αυτή
στηρίζεται

σε

έρευνα

που

πραγµατοποιήθηκε

σε

δείγµα

80

χοιροτροφικών

εκµεταλλεύσεων από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Εφαρµόζοντας την
µεθοδολογία της ανάλυσης σε συστάδες (Cluster analysis), πραγµατοποιήθηκε κατάταξη
των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων του δείγµατος, σε χωρικές ενότητες-συστάδες, µε
βάση τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα. Στη συνέχεια µελετήθηκε το «προφίλ» των
συστάδων ως προς την γεωγραφική περιοχή, την εταιρική µορφή, το µορφωτικό επίπεδο
των ιδιοκτητών τους, την απασχόληση γεωτεχνικών, καθώς και τα συστήµατα εκτροφής.
Οι εκµεταλλεύσεις της πρώτης συστάδας δραστηριοποιούνται στη Θεσσαλία και
στην περιοχή Εύβοιας-Αττικής-Βοιωτίας. Κατά το µεγαλύτερο ποσοστό τους είναι
οικογενειακής µορφής, παρουσιάζουν το υψηλότερο κόστος χρήσης κτιριακού και
µηχανολογικού εξοπλισµού ανά χοιροµητέρα, αλλά και τη µικρότερη αµοιβή ζωικού
κεφαλαίου.
Οι εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας δραστηριοποιούνται κυρίως στη
Θεσσαλία και είναι εταιρικής µορφής. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνουν καλύτερα οικονοµικά
αποτελέσµατα έναντι των άλλων συστάδων.
Οι εκµεταλλεύσεις της τρίτης συστάδας δραστηριοποιούνται κυρίως στη
Θεσσαλία και Αιτωλοακαρνανία και είναι εταιρικής µορφής, ενώ παρουσιάζουν το
υψηλότερο κόστος διατροφής και ζωικού κεφαλαίου.
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Abstract
The focus of the present paper is to conduct a typological analysis of pig farming
activities in Greece and to define uniform spatial units-clusters, based on their economic
and social characteristics. The paper is based on research carried out on a sample of 80
pig holdings situated in various regions of Greece. By using the Cluster analysis
methodology, a classification of the pig holdings in the sample was made into spatial
units-clusters, based on their financial results. Following this, the clusters’ “profile” was
examined in relation to their geographical region, corporate form, the owners’
educational level, the employment of geotechnical staff, and the breeding systems used.
The holdings in the first cluster operate in Thessaly and the region of Evia-AtticaViotia and the greatest majority are privately enterprises. Most of the holdings in the
second cluster operate in Thessaly and are corporate businesses. The holdings in the third
cluster mainly operate in Thessaly and Etoloakarnania and are also corporate businesses.
The pig holdings in the second cluster attain the best financial results as opposed
to the other clusters. The pig holdings in the first cluster are characterized by the highest
cost for use of facilities and machinery per sow, and the lowest cost for livestock. The pig
holdings in the third cluster present the highest cost of animal feed and livestock.
Key Words: typology, pig farming, pig holding, cluster analysis, breeding systems.

Εισαγωγή
Οι θεωρίες που κατά καιρούς έχουν διατυπωθεί αναφορικά µε τη χωροθέτηση
των οικονοµικών δραστηριοτήτων επιτρέπουν τη βαθύτερη κατανόηση των σχέσεων και
αλληλοεξαρτήσεων που προσδιορίζουν την εγκατάσταση των διαφόρων οικονοµικών
δραστηριοτήτων στο χώρο, στοχεύοντας στην κοινωνική και οικονοµική ανάπτυξη
διαφόρων περιοχών (Λαµπριανίδης, 1992, σελ. 58). Στη βάση αυτή, πραγµατοποιούνται
µεταβολές στην κατανοµή των οικονοµικών δραστηριοτήτων στο χώρο, σύµφωνα µε τις
νέες οικονοµικές συνθήκες που διαµορφώνονται καθώς και τα διάφορα εργαλεία
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υλοποίησής τους (κίνητρα περιφερειακής ανάπτυξης, πολιτικές χρηµατοδότησης,
φορολογία κ.λπ.) (Αραµπατζής κ.ά., 2005, σελ. 4-5).
Η ανάπτυξη τυπολογιών για τις αγροτικές περιοχές της Ελλάδος έχει
απασχολήσει πολλούς ερευνητές, ιδίως σε θέµατα φυτικής παραγωγής. Έτσι λοιπόν
καθορίστηκαν οµοιογενείς ζώνες γεωργικής ανάπτυξης, δηλαδή χωρικές ενότητεςσυστάδες µε κοινά ή οµοειδή χαρακτηριστικά, όπως τα εφαρµοζόµενα καλλιεργητικά
συστήµατα, οι διαθέσιµοι συντελεστές παραγωγής, τα κοινά προβλήµατα ανάπτυξης
κ.λπ. (Παναγιώτου, 1986, σελ. 326-339, Καρανικόλας, 1999, σελ. 59-75, Καρανικόλας
και Μαρτίνος, 1999, σελ. 245-307). Αντίθετα, δεν υπάρχουν πολλές εργασίες σε θέµατα
ζωικής παραγωγής. Με κριτήρια ανάλυσης την παραγωγή κτηνοτροφικών φυτών και την
καλλιεργούµενη µε κτηνοτροφικά φυτά έκταση, οι Αραµπατζής κ.ά., 2005, σελ.4-11,
καθόρισαν τέσσερις χωρικές ενότητες/οµάδες και ανέπτυξαν τυπολογία για τον
προσδιορισµό της κτηνοτροφικής ανάπτυξης στο Νοµό Θεσσαλονίκης.
Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στην τυπολογική ανάλυση της δραστηριότητας
των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων στην Ελλάδα και στον καθορισµό οµοειδών
ενοτήτων-συστάδων, βάσει οικονοµικών παραµέτρων. Η τυπολογική αυτή ανάλυση
θεωρείται ιδιαίτερα επίκαιρη, αφού οδηγεί σε ορθολογική κατανοµή και χρήση των
διαθέσιµων συντελεστών παραγωγής, µε βάση τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της κάθε
περιοχής. Ακόµα, µε τον καθορισµό των συστάδων εντοπίζονται οι επιµέρους ανάγκες
για χρηµατοδότηση ή ενίσχυσης της ανάπτυξης των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων, µε
βάση την οικονοµική τους συµπεριφορά.
Σκοπός της εργασίας αυτής, µε την εφαρµογή της ανάλυσης σε συστάδες, είναι
να εξεταστεί κατά πόσο οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις «οµοιάζουν» µεταξύ τους,
βάσει οικονοµικών παραµέτρων, ώστε να αποτελούν µέλη οµοειδών ενοτήτωνσυστάδων. Έτσι λοιπόν, οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις ταξινοµούνται µε βάση τη
δυναµικότητά τους, το κόστος του ζωικού κεφαλαίου, το κόστος διατροφής, την αµοιβή
του µονίµου κεφαλαίου και την ακαθάριστη πρόσοδο. Στη συνέχεια µελετάται το
«προφίλ» των συστάδων αυτών µε βάση τα συστήµατα εκτροφής αλλά και µε βάση τη
γεωγραφική περιοχή, την εταιρική µορφή, το µορφωτικό επίπεδο του ιδιοκτήτη και την
απασχόληση γεωτεχνικών. Οι παράµετροι αυτοί έχουν ιδιαίτερη σηµασία αφού παίζουν
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σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του κόστους παραγωγής, ενώ καθορίζουν την
παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων.
Υλικά και µέθοδοι
Η ανάλυση σε συστάδες είναι µια περιγραφική µέθοδος η οποία στις
περισσότερες περιπτώσεις δεν υποστηρίζεται από κάποιο ισχυρό θεωρητικό πλαίσιο της
Επαγωγικής Στατιστικής (Σιάρδος, 1999 σελ. 163, Hair et al, 1995, p.123, Coakes and
Steed, 1999, p.33). O σχηµατισµός των οµάδων-συστάδων στηρίζεται σε απλές
υπολογιστικές ρουτίνες (Kinnear και Taylor, 1996, p.21), οι οποίες, αν και έχουν
αξιοσηµείωτες µαθηµατικές ιδιότητες, ωστόσο δεν αποτελούν τίποτε άλλο από έξυπνους
αλγόριθµους, το αποτέλεσµα των οποίων ερµηνεύεται κυρίως µε τη βοήθεια πρακτικών
κανόνων. Η ανάλυση σε συστάδες εφαρµόζεται σε πολλά επιστηµονικά πεδία και αυτό
έχει ως αποτέλεσµα να χρησιµοποιείται τόσο στο υπολογιστικό µέρος της ανάλυσης όσο
και στο ερµηνευτικό. Στο χώρο της διερεύνησης ενός δείγµατος η µεθοδολογία της
ανάλυση σε συστάδες που χρησιµοποιείται πιο συχνά είναι η K-mean Cluster analysis
(Churchill,1995).
Η χοιροτροφία στην Ελλάδα θεωρείται από τους πλέον δυναµικούς κλάδους της
αγροτικής οικονοµίας. Αυτό διαφαίνεται τόσο από το επενδεδυµένο κεφάλαιο (πάνω από
293 εκατοµµύρια ευρώ), όσο και από τη συνολική παραγωγή χοιρινού κρέατος (πάνω
από 100 χιλιάδες τόνους), (Υπουργείο Γεωργίας, 2001).
Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκαν τα σηµαντικότερα χοιροτροφικά
κέντρα της Ελλάδας. Πρόκειται για τις γεωγραφικές περιοχές της Αττικής, Βοιωτίας και
Εύβοιας, της Θεσσαλίας, της Αιτωλοακαρνανίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Άρτας
και της Πρέβεζας. Στις περιοχές αυτές έχουν καταµετρηθεί 81.704 χοιροµητέρες
(ποσοστό 58% του συνόλου των χοιροµητέρων της χώρας) (Υπουργείο Γεωργίας, ∆/νση
Ζωικής Παραγωγής, 2001). Η ποικιλία των συνθηκών εκτροφής στις περιοχές αυτές
επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσµάτων της έρευνας σε όλη την επικράτεια, χωρίς
σηµαντική απόκλιση από την πραγµατικότητα. Τα τεχνικοοικονοµικά στοιχεία της
έρευνας αναφέρονται στο χρονικό διάστηµα 2000-2001 και συγκεντρώθηκαν µε ειδικά
διαµορφωµένα ερωτηµατολόγια. Τα κοινωνικά στοιχεία της έρευνας συγκεντρώθηκαν µε
συµπληρωµατική έρευνα που πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα 2001-2002.
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Η µέθοδος δειγµατοληψίας που ακολουθήθηκε, για τον καθορισµό του δείγµατος,
ήταν η αναλογική στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία κατά περιοχή και τάξη µεγέθους
των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων (Apostolopoulos, 2001, p. 40). Συγκεκριµένα, οι
εκµεταλλεύσεις των περιοχών ενδιαφέροντος (σύνολο 350 εκµεταλλεύσεις) χωρίστηκαν
σε 3 οµάδες, βάσει του µεγέθους του αριθµού χοιροµητέρων: Μ1 από 20 έως 199
χοιροµητέρες, Μ2 από 200 έως 399 χοιροµητέρες και Μ3 από 400 και άνω χοιροµητέρες.
Το µέγεθος του δείγµατος περιλαµβάνει 80 χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις, αποτελεί το
22,4% του συνόλου των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων των περιοχών αυτών καθώς και
το 9% του συνολικού αριθµού των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων της χώρας. Στο
δείγµα περιλαµβάνονται 43 εκµεταλλεύσεις από τη Θεσσαλία, 5 εκµεταλλεύσεις από την
Μακεδονία, 18 εκµεταλλεύσεις από την Αττική-Βοιωτία-Εύβοια και 14 εκµεταλλεύσεις
από την Αιτωλοακαρνανία.
Για την ταξινόµηση των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων σε οµοειδείς ενότητεςσυστάδες, χρησιµοποιούµε τις οικονοµικές παραµέτρους:
α) χοιροµητέρες σε παραγωγή
β) συνολικό κόστος διατροφής
γ) αξία ζωικού κεφαλαίου
δ) έδαφος και κτίρια-µηχανολογικός εξοπλισµός (ετήσιες δαπάνες)
ε) ακαθάριστη πρόσοδος,
όπως αυτές υπολογίζονται από τα πρωτογενή στοιχεία της έρευνας. Οι παράµετροι αυτοί
έχουν ιδιαίτερη σηµασία αφού παίζουν σηµαντικό ρόλο στη διαµόρφωση του συνολικού
κόστους παραγωγής, του επιτυγχανόµενου κέρδους των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων,
καθώς και της ανταγωνιστικότητά τους.
Στη συνέχεια, µελετούµε τις συστάδες των εκµεταλλεύσεων ως προς τη
γεωγραφική τους περιοχή, την εταιρική µορφή, το µορφωτικό επίπεδο του ιδιοκτήτη την
απασχόληση γεωτεχνικών καθώς και τα χαρακτηριστικά των συστηµάτων εκτροφής που
διέπουν τις εκτροφές. Ως «συστήµατα εκτροφής» χαρακτηρίζουµε τον τρόπο µε τον
οποίο εκτρέφονται τα ζώα, το είδος του σιτηρεσίου που χρησιµοποιείται στη διατροφή
τους, τη µέθοδο αναπαραγωγής τους, τον τρόπο προέλευσης του γενετικού υλικού, τις
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συνθήκες σταυλισµού τους κ.λπ. (Whittemore, 1993, σελ. 50-63). Έτσι λοιπόν, για τη
µελέτη των χαρακτηριστικών των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων, επιλέχτηκαν τέσσερα
βασικά κριτήρια κατάταξης και συσχέτισης, που αποτελούν και συστήµατα εκτροφής: α)
το µέγεθος της εκτροφής (Μ), β) ο τρόπος διατροφής (∆), γ) η προέλευση του γενετικού
υλικού (Γ), δ) η µέθοδος γονιµοποίησης (Σ).
Οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις χωρίστηκαν, ως προς το µέγεθος (Μ), σε τρεις
κατηγορίες (Ντότας, 1991, σελ. 80):
Μ1, εκµεταλλεύσεις µικρής δυναµικότητας από 20 έως 199 χοιροµητέρες. Είναι
εκµεταλλεύσεις οικογενειακής οργάνωσης που διαθέτουν τον βασικό εξοπλισµό για τη
λειτουργία τους.
Μ2, εκµεταλλεύσεις µεσαίας δυναµικότητας, από 200 έως 399 χοιροµητέρες. Είναι
εκµεταλλεύσεις, που διαθέτουν ολοκληρωµένα συγκροτήµατα παρασκευής µιγµάτων
διατροφής,

µε

διάφορα

επίπεδα

αυτοµατισµού.

Εµφανίζουν

υψηλό

ρυθµό

εκσυγχρονισµού και προσανατολισµό στις νέες τάσεις της χοιροτροφίας.
Μ3, εκµεταλλεύσεις µεγάλης δυναµικότητας, από 400 και άνω χοιροµητέρες. Είναι
εκµεταλλεύσεις βιοµηχανικού τύπου, µε υψηλό ποσοστό καθετοποίησης. ∆ιαθέτουν
ολοκληρωµένα συστήµατα συλλογής-επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων, εργαστήρια
τεχνητής σπερµατέγχυσης, αλλαντοποιεία, τυποποιητήρια, σφαγεία.
Ως προς τον τρόπο παρασκευής της τροφής (∆), οι εκµεταλλεύσεις του δείγµατος,
κατατάσσονται σε τέσσερις κατηγορίες (Ντότας, 1991, σελ. 84):
∆1, µε συµπληρωµατική χρήση προµιγµάτων βιταµινών- ιχνοστοιχείων, αποκλειστικά σε
όλα τα στάδια ανάπτυξης και αναπαραγωγής των χοίρων,
∆2, µε συµπληρωµατική χρήση προµιγµάτων διατροφής, βιταµινών-ιχνοστοιχείωναµινοξέων αναλογίας 2,5-3% επί του τελικού φυράµατος (ισορροπιστές) αποκλειστικά
σε όλα τα στάδια ανάπτυξης και αναπαραγωγής των χοίρων,
∆3, µε χρήση εξολοκλήρου έτοιµης τροφής- φυράµατος
∆4, µε χρήση µεικτών τρόπων διατροφής σε κάθε στάδιο της ανάπτυξης και της
αναπαραγωγής των χοίρων. Οι κατηγορίες ∆1, ∆2, ∆4, στηρίζονται αποκλειστικά σε
ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές, ενώ η κατηγορία ∆3 σε αποκλειστικά αγοραζόµενες
ζωοτροφές.
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Ως προς την προέλευση του γενετικού υλικού (Γ), δηµιουργούνται οι εξής
κλάσεις µελέτης των εκµεταλλεύσεων (Κατσαούνης και Σπαής,1998, σελ.133-141):
Γ1, όταν υπάρχει πυρήνας ζώων στην µονάδα,
Γ2, όταν το γενετικό υλικό προέρχεται από ζώα αναπαραγωγής πολλαπλασιαστικών
εκτροφών (F1 γενεάς ζώων),
Γ3, όταν το γενετικό υλικό προέρχεται από θηλυκά ζώα του παχυντηρίου,
Γ4, όταν το γενετικό υλικό προέρχεται από κάθε δυνατό συνδυασµό των Γ1, Γ2 και Γ3.
Ως προς τη µέθοδο γονιµοποίησης

(Σ), δηµιουργούνται οι κλάσεις µελέτης

(Κατσαούνης και Σπαής, 1998, σελ. 133):
Σ1, όταν χρησιµοποιείται η τεχνητή σπερµατέγχυση
Σ2, όταν χρησιµοποιείται η φυσική οχεία ως µέθοδος αναπαραγωγής.
Αποτελέσµατα και συζήτηση
Αρχικά πραγµατοποιήθηκε «Ιεραρχική Ανάλυση Συστάδων», ως προς τις
παραπάνω παραµέτρους. Η ανάλυση αυτή έδειξε ότι θα πρέπει να αναζητήσουµε 2 ή 3
συστάδες εκµεταλλεύσεων.
Στη συνέχεια εφαρµόστηκε η Ανάλυση σε οµάδες K-µέσων (k-mean Cluster
Analysis), όπου εξετάστηκαν δύο λύσεις. Μία λύση µε δύο και µία λύση µε τρεις
συστάδες εκµεταλλεύσεων. Η λύση που είχε την καλύτερη φυσική ερµηνεία ήταν αυτή
µε τις τρεις συστάδες χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Και στις δύο παραπάνω
προσεγγίσεις χρησιµοποιήθηκαν τα «Z-score» των µεταβλητών.
Η ανάλυση µε την K-Mean Cluster Analysis έδειξε ότι υπάρχουν τρεις συστάδες
εκµεταλλεύσεων,

από

όπου

στην

πρώτη

οµάδα

ανήκουν

49

χοιροτροφικές

εκµεταλλεύσεις (61,25%), στη δεύτερη ανήκουν 8 εκµεταλλεύσεις (10%), ενώ στην
τρίτη ανήκουν 23 εκµεταλλεύσεις (28,75%).
Η ανάλυση των οµάδων του πρώτου επιπέδου, βάση των παραµέτρων που ήδη
ορίστηκαν παρουσιάζεται στον πίνακα 1.
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1η συστάδα:
Μέσος όρος
Μέγεθος δείγµατος
Τυπική απόκλιση
2η συστάδα:
Μέσος όρος
Μέγεθος δείγµατος
Τυπική απόκλιση
3η συστάδα:
Μέσος όρος
Μέγεθος δείγµατος
Τυπική απόκλιση

(σε ευρώ/χοιροµ/ρα)

Έδαφος-κτίριαµηχανήµατα

(σε ευρώ/
χοιροµητέρα)

Κόστος
διατροφής

(σε ευρώ/
χοιροµητέρα)

Ακαθάριστη
Πρόσοδος

(ευρώ/ χοιροµητέρα)

Αξία ζωικού
κεφαλαίου

∆υναµικότητα:
χοιρ/ρες
σε παραγωγή

Πίνακας 1. Χαρακτηριστικά των συστάδων των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων

118,27
49
5,9

314,62
49
13,3

1868,59
49
93,4

1153,08
49
57,8

3,29
49
0,19

761,88
8
44,57

378,09
8
18,6

2036,22
8
101,4

1080,21
8
54,2

1,57
8
0,09

372,17
23
18,82

367,04
23
18,3

2009,40
23
100,5

1163,48
23
53,6

2,50
23
0,1

Στον πίνακα 1, βλέπουµε την «µεταβλητότητα» των παραπάνω παραµέτρων που
ορίσθηκαν για τις οµάδες των εκµεταλλεύσεων της ανάλυσης σε συστάδες (F). Έτσι
λοιπόν στον σχηµατισµό των συστάδων µεγαλύτερη επίδραση έχουν κατά σειρά
προτεραιότητας: το κόστος της διατροφής, η ακαθάριστη πρόσοδος, ο αριθµός
χοιροµητέρων που είναι σε παραγωγή, η αξία ζωικού κεφαλαίου, η αξία του εδάφουςκτιρίων και του µηχανολογικού εξοπλισµού. Επίσης παρουσιάζεται η εικόνα των
χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων των συστάδων µε βάση τις οικονοµικές παραµέτρους.
Στην πρώτη συστάδα ανήκουν χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις µικρού µεγέθους
οικογενειακής οργάνωσης. Οι εκµεταλλεύσεις της πρώτης συστάδας επιτυγχάνουν την
µικρότερη ακαθάριστη πρόσοδο, το υψηλότερο κόστος χρήσης κτιριακού και
µηχανολογικού εξοπλισµού, τη µικρότερη αµοιβή ζωικού κεφαλαίου και το µεγαλύτερο
κόστος διατροφής.
Η δεύτερη συστάδα αποτελείται από εκµεταλλεύσεις βιοµηχανικού τύπου, µε
υψηλό ποσοστό καθετοποίησης. Οι εκµεταλλεύσεις αυτές έχουν το µικρότερο κόστος
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διατροφής και κόστος χρήσης κτιριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού, αλλά
επιτυγχάνουν και την µεγαλύτερη ακαθάριστη πρόσοδο. Η τρίτη συστάδα αποτελείται
από εκµεταλλεύσεις µεσαίας δυναµικότητας µε υψηλούς ρυθµούς εκσυγχρονισµού και
µε προσανατολισµό στις νέες τάσεις της χοιροτροφίας. Γενικά, οι εκµεταλλεύσεις
µεσαίας δυναµικότητας εµφανίζουν υψηλούς ρυθµούς εκσυγχρονισµού και απαιτούν
µεγάλα κεφάλαια για την αναδιοργάνωσή τους (Αγγελόπουλος, 2004, σελ. 95). Με βάση
τα οικονοµικά αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι, οι εκµεταλλεύσεις αυτές παρουσιάζουν
υψηλό κόστος στη διατροφή και στο ζωικό κεφάλαιο.
Ο

πίνακας

2

δείχνει

τη

γεωγραφική

κατάταξη

των

χοιροτροφικών

εκµεταλλεύσεων των συστάδων.
Πίνακας 2. Περιγραφή της γεωγραφικής κατάταξης των συστάδων
Γεωγραφική περιοχή

1η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο
2η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο
3η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο

Μακεδονία

Θεσσαλία

ΕύβοιαΑττικήΒοιωτία

Αιτ/νία

4
8,2
0,9

30
61,2
1,7

10
20,4
-0,6

5
10,2
-2,2

49
100

0
0
-0,8

5
62,5
0,5

3
37,5
1,1

0
0
-1,4

8
100

1
4,3
-0,4

8
34,8
-2,2

5
21,7
-0,1

9
39,1
3,2

23
100

Σύνολο

Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική
σχέση µεταξύ των συστάδων των εκµεταλλεύσεων και της γεωγραφικής περιοχής που
ανήκουν (χ2=13,024, β.ε=6, p=0,042 και είναι p<0,05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι
µέτρια, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer’s V, (Cramer’s V=0,285 και είναι
0,20<C.V<0,40).
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Από τις εκµεταλλεύσεις της πρώτης συστάδας το 8,2% ανήκει στη Μακεδονία, το
61,2% ανήκει στην Θεσσαλία, το 20,4% ανήκει στην περιοχή Εύβοιας- ΑττικήςΒοιωτίας και το 10,2% στην Αιτωλοακαρνανία. Από τις εκµεταλλεύσεις της δεύτερης
συστάδας το 62,5% ανήκει στη Θεσσαλία και το 37,5% στην Εύβοια- Αττική-Βοιωτία.
Από τις εκµεταλλεύσεις της τρίτης συστάδας το 4,3% ανήκουν στη Μακεδονία, το 34,8%
ανήκει στη Θεσσαλία, το 21,7% ανήκει στην Εύβοια-Αττική-Βοιωτία, ενώ το 39,1%
ανήκει στην Αιτωλοακαρνανία.
Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η εταιρική µορφή των χοιροτροφικών
εκµεταλλεύσεων των συστάδων. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 έδειξε ότι
υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των οµάδων των εκµεταλλεύσεων και της
εταιρικής µορφής που έχουν οι εκµεταλλεύσεις, (χ2=68,895, β.ε=8, p=0 και είναι
p<0.05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι πολύ ισχυρή, όπως µας δείχνει ο δείκτης
συνάφειας Cramer’s V, (Cramer’s V=0.656 και είναι 0.60<C.V<0.80).
Πίνακας 3. Περιγραφή της εταιρικής µορφής των εκµεταλλεύσεων των συστάδων
Εταιρική µορφή
Σύνολο
Ατοµική

Ο.Ε.

Ε.Ε

Ε.Π.Ε

Α.Ε

Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα

36
73,5

13
26,5

0
0

0
0

0
0

Τυπ. υπόλοιπο
2η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα

6,4

-0,9

-1,3

-4,3

-4

0

0

0

5

3

8

% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο

0
-2,7

0
-2

0
-3

62,5
4,5

37,5
2,5

100

3η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα

0
0

11
47,8

1
4,3

5
21,7

6
26,1

23
100

-5,1

2,2

1,6

1,6

2,7

1η συστάδα:

Τυπ. υπόλοιπο

49
100

Στην πρώτη συστάδα ανήκουν εκµεταλλεύσεις που σε ποσοστό 73,5% είναι
ατοµικές επιχειρήσεις και κατά 26,5% επιχειρήσεις Ο.Ε. Οι εκµεταλλεύσεις της δεύτερης
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συστάδας είναι κατά 62,5% Ε.Π.Ε και 37,5% Α.Ε. Οι εκµεταλλεύσεις της τρίτης
συστάδας είναι κατά 47.8% Ο.Ε, 4.3% Ε.Ε, 21,7% Ε.Π.Ε και 26,1% Α.Ε.
Στον πίνακα 4 εµφανίζεται το µορφωτικό επίπεδο των ιδιοκτητών των
χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων των συστάδων. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ2
έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων των
χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων και του µορφωτικού επιπέδου των ιδιοκτητών τους
(χ2=35,044, β.ε=8, p=0.00 και είναι p<0,05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι ισχυρή,
όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer’s V, (Cramer’s V=0,468 και είναι
0,40<C.V<0,60). Όπως παρατηρούµε, στις εκµεταλλεύσεις της πρώτης συστάδας, η
πλειοψηφία των ιδιοκτητών τους είναι µέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης. Στις
εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας οι ιδιοκτήτες τους έχουν κυρίως ανώτατες και
ανώτερες σπουδές, ενώ στις εκµεταλλεύσεις της τρίτης συστάδας το µορφωτικό επίπεδο
των ιδιοκτητών τους είναι µέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης.
Πίνακας 4. Μορφωτικό επίπεδο των ιδιοκτητών των εκµεταλλεύσεων των συστάδων
Σύνολο

Μορφωτικό επίπεδο ιδιοκτήτη
Μετ/κό Ανώτατη Ανώτερη Μέση Στοιχ/δης

η

1 συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα

0

5

1

20

23

49

% συµµετοχή στη συστάδα

0

10,2

2

40,8

46,9

100

-1,3

-3

-3

-9

4,2

1

4

1

2

0

8

12,5

50

12,5

25

0

100

3

2,1

1,9

-1,2

-2

Απόλυτη συχνότητα

0

8

0

14

1

23

% συµµετοχή στη συστάδα

0

34,8

0

60,9

4,3

100

-0,6

1,9

-0,9

1,8

-3,2

Τυπ. υπόλοιπο
η

2 συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο
η

3 συστάδα:

Τυπ. υπόλοιπο

Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται ο τρόπος διατροφής, για τις τρεις συστάδες
χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 έδειξε ότι
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υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων εκµεταλλεύσεων και του
τρόπου διατροφής (χ2=22,971, β.ε=6, p=0.001 και είναι p<0.05). Η ένταση της σχέσης
αυτής είναι µέτρια, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer’s V (Cramer’s
V=0.379 και είναι 0.20<C.V<0.40). Όπως βλέπουµε στον πίνακα 5, οι χοιροτροφικές
εκµεταλλεύσεις της δεύτερης και τρίτης συστάδας χρησιµοποιούν στη διατροφή τους
προµίγµατα βιταµινών και ιχνοστοιχείων ή εφαρµόζουν µεικτούς τρόπους διατροφής, σε
κάθε στάδιο της ανάπτυξης και της αναπαραγωγής των χοίρων. Αξίζει να σηµειωθεί ότι,
η χρήση προµιγµάτων βιταµινών και ιχνοστοιχείων απαιτεί την ύπαρξη ολοκληρωµένων
συγκροτηµάτων παρασκευής ζωοτροφών, εξασφαλίζοντας καλύτερο έλεγχο στην
ποιότητά τους. Η χρήση ισορροπιστών δεν απαιτεί ολοκληρωµένα συγκροτήµατα
παρασκευής, αλλά έχει υψηλότερο κόστος. Η προµήθεια έτοιµης τροφής-φυράµατος δεν
εξασφαλίζει σταθερή ποιότητα στις χορηγούµενες ζωοτροφές (Ντότας, 1991, σελ.90).
Πίνακας 5. Περιγραφή του τρόπου διατροφής των συστάδων
Τρόπος διατροφής
Σύνολο

1η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο
2η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο
3η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο

∆1.Βιταµίνες
& ιχν/χεία

∆ 2.
Ισορ/στές

∆3.
Έτοιµο
φύραµα

∆4.
Συν/σµός

9
18,4
-2

18
36,7
3,8

6
12,2
2

16
32,7
-2,5

49
100

2
25
-0,1

0
0
-1,6

0
0
-0,8

6
75
1,9

8
100

10
43,5
2,2

0
0
-3,1

0
0
-1,6

13
56,5
1,5

23
100

Στον πίνακα 6 έχουµε την προέλευση του γενετικού υλικού στις συστάδες των
χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 έδειξε ότι
υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων και της προέλευσης του
γενετικού υλικού (χ2=45,164, β.ε=10, p=0 και είναι p<0.05). Η ένταση της σχέσης αυτής
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είναι ισχυρή, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer’s V (Cramer’s V=0.531 και
είναι 0,40<C.V<0,60).
Πίνακας 6. Περιγραφή της προέλευσης γενετικού υλικού των συστάδων

συνδυασµός
(1)&(2)

συνδυασµός
(1)&(3)

Από πυρήνα
ζώων (2)

συνδυασµός
(2)&(3)

Από ζώα
πάχυνσης
(3)

1η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στο δείγµα
Τυπ. υπόλοιπο
2η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στο δείγµα
Τυπ. υπόλοιπο
3η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στο δείγµα
Τυπ. υπόλοιπο

Από
F1γενιές
(1)

Προέλευση γενετικού υλικού
Σύνολο

15
30,6
3,4

4
8,2
-5,1

9
18,4
1,5

8
16,3
0,4

1
2
-2

12
24,5
2,1

49
100

0
0
-1,4

5
62,5
2,2

0
0
-1,2

3
37,5
1,9

0
0
-0,8

0
0
-1,4

8
100

0
0
-2,7

14
60,9
4

2
8,7
-0,8

1
4,3
-1,7

4
17,4
2,6

2
8,7
-1,3

23
100

Από τον πίνακα 6 συµπεραίνουµε ότι, στις χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της
δεύτερης συστάδας δεν υπάρχουν περιπτώσεις προέλευσης γενετικού υλικού από ζώα
πάχυνσης. Αντίθετα, υπάρχει υψηλό ποσοστό προέλευσης από συνδυασµό ζώων πυρήνα
αναπαραγωγής µε ζώα F1 γενεάς, γεγονός που οδηγεί σε αναβάθµιση και αξιοποίηση του
γενετικού υλικού στις εκµεταλλεύσεις αυτές. Στις εκµεταλλεύσεις της τρίτης οµάδας
υπάρχει επίσης υψηλό ποσοστό προέλευσης του γενετικού υλικού από συνδυασµό ζώων
πυρήνων αναπαραγωγής µε ζώα F1 γενεάς, γεγονός που δείχνει το σαφή προσανατολισµό
των εκµεταλλεύσεων αυτών προς τη αναβάθµιση του γενετικού υλικού (Αγγελόπουλος,
2004, σελ. 100-104).
Στον πίνακα 7 φαίνεται η µέθοδος γονιµοποίησης στις συστάδες των
χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 έδειξε ότι
υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων εκµεταλλεύσεων και του
τρόπου γονιµοποίησης που χρησιµοποιούν (χ2=44,914, β.ε=2, p=0 και είναι p<0.05). Η
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ένταση της σχέσης αυτής είναι πολύ ισχυρή, όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας
Cramer’s V (Cramer’s V=0.749 και είναι 0.60<C.V<0.80).
Πίνακας 7. Περιγραφή της µεθόδου γονιµοποίησης των συστάδων
Μέθοδος γονιµοποίησης
Σύνολο
1η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο
2η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο
3η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο

Τεχνητή
σπερµατέγχυση

Φυσική οχεία

4
8,2
-6,6

45
91,8
6,6

49
100

8
100
4

0
0
-4

8
100

17
73,9
4,5

6
26,1
-4,5

80
100

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 7, οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της δεύτερης
και τρίτης συστάδας χρησιµοποιούν κυρίως τεχνητή σπερµατέγχυση, µία µέθοδο
γονιµοποίησης που οδηγεί στην καλύτερη αξιοποίηση του γενετικού τους υλικού (οδηγεί
σε αύξηση της παραγωγικότητας των χοιροµητέρων) (Whittemore, 1993, p. 63 και
Αγγελόπουλος, 2004, σελ. 78).
Στον

πίνακα

8

παρουσιάζεται

το

µέγεθος

των εκµεταλλεύσεων

που

περιλαµβάνονται στις συστάδες. Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 έδειξε ότι
υπάρχει στατιστικά σηµαντική σχέση µεταξύ των συστάδων και του µεγέθους τους.
(χ2=74,917, β.ε=4, p=0 και είναι p<0.05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι πολύ ισχυρή,
όπως µας δείχνει ο δείκτης συνάφειας Cramer’s V (Cramer’s V=0,684 και είναι
0.60<C.V<0.80). Η πρώτη συστάδα εκµεταλλεύσεων αποτελείται κατά 81,6% από
εκµεταλλεύσεις µεγέθους Μ1 και 18,4% από εκµεταλλεύσεις µεγέθους Μ2. Η δεύτερη
συστάδα αποτελείται αποκλειστικά από εκµεταλλεύσεις µεγέθους Μ3. Η τρίτη συστάδα
αποτελείται κατά 60,9% από εκµεταλλεύσεις µεγέθους Μ2 και 39,1% από
εκµεταλλεύσεις µεγέθους Μ3.
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Πίνακας 8. Περιγραφή του µεγέθους των εκµεταλλεύσεων των συστάδων
Μέγεθος εκµεταλλεύσεων
Σύνολο
1η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο
2η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο
3η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο

Μ1:20-199
Μ2:200-399
Μ3:<=400
χοιροµητέρες χοιροµητέρες χοιροµητέρες
40
81,6
7,1

9
18,4
-2,6

0
0
-5,8

49
100

0
0
-3

0
0
-1,9

8
100
5,7

8
100

0
0
-5,7

14
60,9
4

9
39,1
2,5

23
100

Ο πίνακας 9 δείχνει τη κατανοµή της απασχόλησης των γεωτεχνικών στις
συστάδες.
Πίνακας 9. Περιγραφή της απασχόλησης γεωτεχνικών στις συστάδες
Απασχόληση γεωτεχνικών

1η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο
2η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο
3η συστάδα:
Απόλυτη συχνότητα
% συµµετοχή στη συστάδα
Τυπ. υπόλοιπο

Σύνολο

Κανένας

Κτηνίατρος

Γεωπόνος

Κτην/τρος
&
Γεωπόνος

44
89,8
3,8

2
4,1
-0,5

2
4,1
-3

1
2
-2

49
100

2
16,7
1,3

2
16,7
1,3

4
66,6
4,1

0
0
-0,7

8
100

14
60,9
-2

1
4,3
-0,2

4
17,4
-0,8

4
17,4
2,6

23
100
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Ο στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας χ2 έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σηµαντική
σχέση µεταξύ των συστάδων και της απασχόλησης γεωτεχνικών (χ2=29,443, β.ε=6, p=0
και είναι p<0.05). Η ένταση της σχέσης αυτής είναι ισχυρή, όπως µας δείχνει ο δείκτης
συνάφειας Cramer’s V (Cramer’s V=0,434 και είναι 0,40<C.V<0,60). Όπως φαίνεται
από τον πίνακα 9 στις εκµεταλλεύσεις της πρώτης και τρίτης συστάδας η απασχόληση
γεωτεχνικών είναι περιορισµένη γεωτεχνικό, ενώ αντίθετα στις εκµεταλλεύσεις της
δεύτερης συστάδας έχουµε αυξηµένη απασχόληση γεωτεχνικών.

Συµπεράσµατα-Προτάσεις
Η πρώτη συστάδα συγκροτείται από χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις που
βρίσκονται κυρίως στη Θεσσαλία και στην περιοχή Εύβοιας-Αττικής-Βοιωτίας. Στη
συστάδα

αυτή

ανήκουν

χοιροτροφικές

εκµεταλλεύσεις

οικογενειακής

κυρίως

οργάνωσης, που στη πλειοψηφία τους δεν απασχολούν γεωτεχνικό, ενώ το µορφωτικό
επίπεδο των ιδιοκτητών τους είναι µέσης και στοιχειώδους εκπαίδευσης. Η διατροφή
τους στηρίζεται κυρίως σε ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές, ενώ χρησιµοποιούν τη φυσική
οχεία ως µέθοδο γονιµοποίησης. Οι εκµεταλλεύσεις της πρώτης συστάδας φαίνεται να
µην δίνουν ιδιαίτερη σηµασία σε υψηλής αξίας γενετικό υλικό. Με βάση τα οικονοµικά
αποτελέσµατα βλέπουµε ότι, οι εκµεταλλεύσεις αυτές επιτυγχάνουν την µικρότερη
ακαθάριστη πρόσοδο, ενώ παρουσιάζουν το υψηλότερο κόστος χρήσης κτιριακού και
µηχανολογικού εξοπλισµού, τη µικρότερη αµοιβή ζωικού κεφαλαίου και το µεγαλύτερο
κόστος διατροφής.
Οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας προέρχονται κυρίως
από τη Θεσσαλία και είναι εταιρικής µορφής. Οι ιδιοκτήτες τους έχουν υψηλό
µορφωτικό επίπεδο, ενώ παρατηρείται αυξηµένη απασχόληση γεωτεχνικών. Η διατροφή
τους στηρίζεται αποκλειστικά σε ιδιοπαραγόµενες ζωοτροφές, ενώ υπάρχει σαφής
προσανατολισµός σε υψηλής αξίας γενετικό υλικό. Η µέθοδος γονιµοποίησης που
χρησιµοποιείται είναι κυρίως η τεχνητή σπερµατέγχυση. Με βάση τις οικονοµικές
παραµέτρους βλέπουµε ότι, οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της δεύτερης συστάδας
εµφανίζουν τα καλύτερα οικονοµικά αποτελέσµατα. Είναι γεγονός ότι οι εκµεταλλεύσεις
µεγάλης δυναµικότητας παρουσιάζουν υψηλότερη αποδοτικότητα στην παραγωγή
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χοιρινού κρέατος ανά χοιροµητέρα, γιατί το µεγάλο µέγεθος της εκµετάλλευσης
επιτυγχάνει «οικονοµίες κλίµακας», µε αποτέλεσµα την αύξηση της ακαθάριστης
προσόδου µε το µέγεθος της εκτροφής. Ακόµα, οι εκµεταλλεύσεις της δεύτερης
συστάδας έχουν το µικρότερο κόστος διατροφής και το µικρότερο κόστος χρήσης
κτιριακού και µηχανολογικού εξοπλισµού.
Οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της τρίτης συστάδας προέρχονται κυρίως από
τις γεωγραφικές περιοχές της Θεσσαλίας και Αιτωλοακαρνανίας. Στην τρίτη συστάδα
ανήκουν εκµεταλλεύσεις εταιρικής µορφής που οι ιδιοκτήτες τους είναι απόφοιτοι µέσης
και στοιχειώδους εκπαίδευσης. Η απασχόληση γεωτεχνικών στις εκµεταλλεύσεις αυτές
είναι περιορισµένη. Ως προς τη διατροφή τους, χρησιµοποιούν ιδιοπαραγόµενες
ζωοτροφές, ενώ υπάρχει σαφής προσανατολισµός σε υψηλής αξίας γενετικό υλικό. Η
χρησιµοποιούµενη µέθοδος γονιµοποίησης είναι η τεχνητή σπερµατέγχυση. Με βάση τα
οικονοµικά αποτελέσµατα παρατηρούµε ότι, οι χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις της τρίτης
συστάδας παρουσιάζουν υψηλό κόστος διατροφής και ζωικού κεφαλαίου και έτσι
απαιτούνται µεγάλα κεφάλαια για την αναδιοργάνωσή τους.
Συµπερασµατικά, η τυπολογική ανάλυση έχει ιδιαίτερη σηµασία, αφού οδηγεί
στον καθορισµό συστάδων εκµεταλλεύσεων µε οµοειδή οικονοµική συµπεριφορά και
έτσι εντοπίζονται οι επιµέρους ανάγκες για χρηµατοδότηση και ενίσχυση της ανάπτυξης
των χοιροτροφικών εκµεταλλεύσεων. Έτσι µε βάση τα παραπάνω αποτελέσµατα,
διατυπώνονται οι ακόλουθες προτάσεις:
Η µείωση του κόστους διατροφής στις εκµεταλλεύσεις της πρώτης και τρίτης
συστάδας έχει µεγάλη σηµασία, αφού οι ζωοτροφές αποτελούν το σπουδαιότερο
συντελεστή στη διαµόρφωση του κόστους παραγωγής. Η επιλογή κατάλληλου και
αποτελεσµατικού τρόπου παρασκευής της τροφής, η κατάρτιση ισορροπηµένου και
οικονοµικού σιτηρεσίου, η γνώση της περιεκτικότητας των ζωοτροφών σε θρεπτικά
συστατικά και η καταλληλότητά τους καθώς και οι καλές εγκαταστάσεις ανάµειξης,
τροφοδοσίας και αποθήκευσης των ζωοτροφών θα οδηγήσουν στη µείωση της δαπάνης.
Η απασχόληση εξειδικευµένων γεωτεχνικών στις χοιροτροφικές εκµεταλλεύσεις θα
βοηθούσε στην επίτευξη των παραπάνω.
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Για τη µείωση του κόστους χρήσης του ζωικού κεφαλαίου, κρίνεται αναγκαία η
χρησιµοποίηση ενός ορθού σχήµατος ανανέωσης του υπάρχοντος γενετικού υλικού ή
εµπορικής διασταύρωσής του µε κατάλληλες φυλές χοίρων. Ο σχεδιασµός και η
υλοποίηση στη χώρα µας ενός προγράµµατος γενετικής βελτίωσης, σε σχέση µε τις
τοπικές συνθήκες εκτροφής, θα οδηγήσει στη δηµιουργία µιας ελληνικής φυλής χοίρων
που θα εξασφαλίζει κατάλληλα και οικονοµικά ζώα αναπαραγωγής.
Τέλος, για τη µείωση του κόστους χρήσης του κτιριακού και µηχανολογικού
εξοπλισµού, προτείνεται η ορθολογιστική οργάνωσή τους καθώς και ο εκσυγχρονισµός
των δοµών τους. Έτσι λοιπόν, κρίνεται απαραίτητη η χρηµατοδότηση της
µετεγκατάστασης και του εκσυγχρονισµού των κτιρίων και µηχανηµάτων, µέσω
επενδυτικών σχεδίων, του Γ΄ και ∆΄ Κ.Π.Σ.
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