KASTRACJA ŚWIŃ
� Dlaczego prosięta płci męskiej są kastrowane?
� Czym jest zapach knura?
� U ilu procent świń występuje zapach knura?
�	
Dlaczego kastracja, będąca skutecznym środkiem walki z zapachem knura, powinna zostać wyeliminowana?

� Co jest alternatywą dla bolesnej chirurgicznej kastracji?
� Jak można zapobiec dostarczaniu klientom mięsa z zapachem knura?
� Czy mięso z zapachem knura jest niszczone?
� Jakie są zalety zaprzestania chirurgicznej kastracji?

� JAK MOGĘ PRZYCZYNIĆ SIĘ DO ZAPRZESTANIA KASTRACJI PROSIĄT?

Q: Dlaczego prosięta płci męskiej są kastrowane?
A: Kastracja prosiąt płci męskiej jest nadal stosowana w prawie wszystkich krajach europejskich,
a jej celem jest wyeliminowanie nieprzyjemnego zapachu wydobywającego się przy podgrzewaniu
ich mięsa (zapach knura). Kastracja zapobiega również osiąganiu przez męskie osobniki
dojrzałości płciowej, której efektem może być pokrywanie innych osobników z wybiegu.
Q: Czym jest zapach knura?
A: Zapach knura to nieprzyjemna woń (i towarzyszący jej smak), która może
się pojawić w mięsie knurów podczas jego podgrzewania.
Q: U ilu procent świń występuje zapach knura?
A: Większość świń zabijanych jest przy żywej wadze niższej niż 120 kg. W takim przypadku zapach knura
występuje u mniej niż 5% osobników. U świń zabijanych przy wyższej wadze lub trzymanych w alternatywnych
systemach hodowlanych, jak na przykład w rolnictwie ekologicznym, zapach knura spotykany jest częściej.
Q: D
 laczego kastracja, będąca skutecznym środkiem walki z zapachem knura, powinna zostać
wyeliminowana?

A: Chirurgiczna kastracja budzi coraz większy sprzeciw, gdyż jest bardzo bolesna. Znane są również
metody bardziej humanitarne. Co więcej, występowanie zapachu knura jest w tej chwili dużo rzadziej
spotykane aniżeli wykazywał to zawsze przemysł mięsny. Można z nim też walczyć poprzez odpowiednie
metody rozmnażania i karmienia oraz zapewnianie świniom lepszych warunków bytowania.

Take action here:
www.endpigpain.eu

Like us on
Facebook

Follow us on Twitter
@Act4AnimalsEU

Q: Co jest alternatywą dla bolesnej chirurgicznej kastracji?
A: Niewykonywanie kastracji
Świnie nie muszą być kastrowane. W wielu krajach, jak w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii czy ostatnio również
Holandii, świń nie kastruje się wcale. Jest to możliwe, gdyż występowanie zapachu knura jest bardzo rzadkie,
a rolnicy nauczyli się odpowiednio opiekować knurami. Hodowla wszystkich świń wymaga odpowiedniego
zarządzania i spełnienia wymagań w zakresie bytowania (np. wystarczające i zbilansowane pożywienie, odpowiednie
odżywki, przestrzeń, umiejętne gospodarowanie). Ma to jednak jeszcze większe znaczenie w przypadku hodowli
knurów. Możliwe jest osiąganie dobrych rezultatów przy jednoczesnym utrzymaniu ogólnego dobrobytu.
Niewykonywanie kastracji jest preferowaną przez nas metodą, gdyż nie godzi w cielesność zwierząt.
Niestety takie rozwiązanie nie zawsze jest możliwe. Będzie tak choćby w przypadku świń zabijanych przy
wysokiej żywej masie (aż do 180–200 kg), przeznaczanych na produkcję tradycyjnych szynek wędzonych
i innych produktów specjalnych. W tym przypadku istnieje możliwość zastosowania szczepień.
Szczepienia przeciwko zapachowi knura
Szczepienia przeciwko zapachowi knura (zwane czasami immunokastracją) to metoda polegająca na podaniu
świniom dwóch dawek szczepionki, która czasowo hamuje osiąganie dojrzałości płciowej. Jeżeli szczepienie jest
wykonane zgodnie z zaleceniami, wydzielanie substancji odpowiedzialnych za efekt zapachu knura w mięsie ustaje.
Chirurgiczna kastracja z podaniem środków znieczulających i przeciwbólowych
Niektóre kraje wprowadziły regulacje prawne zakazujące wykonywania chirurgicznej kastracji bez odpowiedniego
znieczulenia. W związku z tym w krajach tych prosięta są poddawane kastracji tylko i wyłącznie po podaniu
znieczulenia miejscowego lub ogólnego. Dzieje się tak na przykład w Szwecji, Szwajcarii i Norwegii. W Niemczech
natomiast kastracja bez znieczulenia będzie zabiegiem nielegalnym od roku 2019. W innych krajach, na przykład w
Holandii, obowiązują prywatne standardy zapewnienia jakości, które promują podawanie środków przeciwbólowych.
Należy jednak podkreślić, że środki przeciwbólowe nie eliminują całkowicie bólu doznawanego podczas zabiegu
kastracji, a jedynie go zmniejszają. Dlatego też jakakolwiek kastracja powinna być wykonywana po odpowiednim
skutecznym znieczuleniu, jak również podaniu środków przeciwbólowych redukujących ból pooperacyjny.

Q: Jak można zapobiec dostarczaniu klientom mięsa z zapachem knura?
A: Skutecznym narzędziem weryfikacji odmiennego zapachu mięsa jest ludzki nos. Wykwalifikowany
operator w rzeźni podgrzewa kawałek tłuszczu z mięsa z okolic szyi zabitej świni i wdycha wydobywający
się zapach. Wykwalifikowani pracownicy mogą skutecznie zidentyfikować pojawiający się zapach knura.
Mięso takie może być wtedy od reszty wydzielone. Metoda ta jest obecnie w użyciu w rzeźniach w Niemczech,
Francji, Holandii i Belgii. Możliwe jest też, że w przyszłości opracowane zostaną inne skuteczne metody.
Q: Czy mięso z zapachem knura jest niszczone?
A: Nie. Mięso takie może zostać wykorzystane do produktów gotowanych lub suchych
kiełbas. Klienci mogą wyczuć zapach jedynie wtedy, gdy mięso zostanie podgrzane.
Q: Jakie są zalety zaprzestania chirurgicznej kastracji?
A: Główną zaletą dla prosiąt jest brak konieczności podlegania kastracji, natomiast dla rolników – brak
potrzeby przeprowadzania tego zabiegu. Niestosowanie tej procedury gwarantuje również długotrwały i
stabilny rozwój oraz mniejsze koszty, gdyż świnie lepiej rosną i wymagają mniejszej ilości pożywienia.
Q: Jak mogę przyczynić się do zaprzestania kastracji prosiąt?
A: Przede wszystkim możesz podpisać naszą petycję, w której domagamy się od ministra rolnictwa
Twojego kraju poparcia dla wprowadzenia ogólnoeuropejskiego zakazu kastracji chirurgicznej od 2024
roku. Możesz też kupować świadomie i interesować się pochodzeniem mięsa wieprzowego, które nabywasz.
Ponadto możesz zmienić swoją dietę i tym samym zmniejszyć popyt na tego typu produkty.
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