OBCINANIE OGONÓW I ZĘBÓW PROSIĘTOM
� Czym jest zabieg obcinania ogonów u prosiąt i w jakim celu jest on wykonywany?
� Z jakich powodów dochodzi do gryzienia ogonów przez świnie?
� Ilu prosiętom obcina się ogony w Unii Europejskiej?
� Czy obcinanie ogonów u prosiąt jest w ogóle legalne w Unii Europejskiej?
� Jakie są inne metody zapobiegania gryzienia ogonów przez świnie?
� Czym jest obcinanie zębów?

� Po co obcina się zęby młodym prosiętom?
� Czy przycinanie zębów jest legalne w UE?

� Czy wiadomo ile prosiąt w UE jest poddawanych zabiegowi obcięcia zębów?
� Co należałoby zrobić, by uniknąć konieczności przycinania zębów?

� CO MOGĘ ZROBIĆ, BY ZAPRZESTANO TAKICH PRAKTYK WOBEC PROSIĄT?

Q: Czym jest zabieg obcinania ogonów u prosiąt i w jakim celu jest on wykonywany?
A: Obcinanie ogonów polega na obcięciu części ogona młodej świni. Zabieg wykonuje się w celu
wyeliminowania lub ograniczenia występowania zjawiska gryzienia sobie nawzajem ogonów przez prosięta.
Q: Z jakich powodów dochodzi do gryzienia ogonów przez świnie?
A: Przyczyn takich zachowań jest wiele, jednak głównym powodem jest środowisko ubogie w bodźce i
nieodpowiednia opieka nad stadem. Obgryzanie ogonów to ważny objaw mogący wskazywać na różne
problemy w hodowli, przykładowo brak przestrzeni niezbędnej do realizowania zachowań typowych dla
gatunku, nieodpowiednia regulacja temperatury w pomieszczeniu gospodarskim, zła jakość paszy czy
problemy ze zdrowiem. Istotnym czynnikiem ryzyka jest brak obiektów nadających się do eksploracji. W wielu
intensywnych hodowlach świnie nie mają okazji do wyrażania zachowań eksploracyjnych czy poszukiwania
pożywienia. Są to zwierzęta inteligentne i ciekawskie, więc gdy nie znajdują innych źródeł zabawy, zaczynają
interesować się ogonami innych świń. Niektóre je gryzą, czego skutkiem są głębokie rany. Niestety prewencyjne
obcinanie ogonów to zwalczanie objawu, a nie przyczyny problemu, który musi być rozwiązany.
Q: Ilu prosiętom obcina się ogony w Unii Europejskiej?
A: Nie ma dokładnych liczb, gdyż państwa członkowskie nie są zobowiązane do podawania danych
dotyczących odsetka świń poddawanych zabiegowi. Najnowsze dane Komisji Europejskiej i branży pokazują
jednak, że większość krajów UE dopuszcza prewencyjne obcinanie ogonów. Jedynie Szwecja i Finlandia
zakazują tego procederu. Szacuje się, że około 2800 milionów prosiąt zostało nielegalnie poddanych
zabiegowi obcięcia ogonów od czasu nowelizacji prawa unijnego dotyczącego dobrostanu świń w 2003
roku. Jest to spowodowane przede wszystkim nieodpowiednią opieką i warunkami pomieszczeniowymi na
fermach trzody chlewnej, jak również brakiem egzekwowania prawa przez państwa członkowskie i UE.
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Q: Czy obcinanie ogonów u prosiąt jest w ogóle legalne w Unii Europejskiej?
A: Według dyrektywy 2008/120/WE, która potwierdza dyrektywę z 2001 roku (która weszła w
życie w 2003), obcinanie ogonów u prosiąt nie może być rutynowo przeprowadzanym zabiegiem.
Dopuszczalne jest jedynie w przypadku istniejących dowodów na gryzienie ogonów przez prosięta
w konkretnym stadzie oraz gdy inne metody użyte przez hodowcę nie przyniosły efektów.
Q: Jakie są inne metody zapobiegania gryzienia ogonów przez świnie?
A: Gryzienie ogonów to złożony problem, którego rozwiązanie tkwi w zmianie sposobu opieki i zarządzania
stadem. Bardzo ważnym czynnikiem ryzyka jest brak wzbogacenia środowiska o elementy, mogące przykuwać
uwagę świń. Wprowadzenie obiektów nadających się do eksploracji znacząco zmniejsza problem. Siano, trawa,
warzywa korzeniowe, kiszonki zapewniają świniom zajęcie oraz są materiałem ściółkowym. Mimo że w hodowlach
prowadzonych w systemie rusztowym nie jest możliwe zapewnienie głębokiej ściółki, można podawać w
pojemnikach słomę lub siano pocięte na krótsze odcinki. Nawet kilka gramów świeżej i czystej słomy na dzień
na pojedynczą świnię ma wpływ na zmniejszenie częstotliwości występowania zjawiska gryzienia ogonów.
Innymi ważnymi czynnikami wpływającymi na ograniczenie występowania gryzienia ogonów są
odpowiednie warunki temperaturowe, pasze dobrej jakości, wystarczająca powierzchnia przypadająca
na jedno prosię w pomieszczeniu gospodarskim i odpowiednia opieka weterynaryjna.

Q: Czym jest obcinanie zębów?
A: Jest to zabieg, polegający na obcięciu lub spiłowaniu górnej części zębów u młodych prosiąt.
Q: Po co obcina się zęby młodym prosiętom?
A: Obcinanie lub spiłowanie zębów ma na celu ograniczenie obrażeń głów rodzeństwa i
sutków loch (prosięta konkurują o najlepsze miejsce do ssania, raniąc skórę matki).
Q: Czy przycinanie zębów jest legalne w UE?
A: Zgodnie z dyrektywą 2008/120/WE przycinanie zębów prosiąt nie może być przeprowadzane
rutynowo. Powinno być brane pod uwagę jedynie w wypadku, gdy zawiodły wszystkie
inne metody zapobiegania problemom związanym z obecnością zębów.
Q: Czy wiadomo ile prosiąt w UE jest poddawanych zabiegowi obcięcia zębów?
A: Rutynowe przeprowadzanie zabiegu obcinania zębów jest w UE nielegalne, nie istnieją
jednak dane dotyczące tego, ile prosiąt nadal jest poddawanych temu zabiegowi.
Q: Co należałoby zrobić, by uniknąć konieczności przycinania zębów?
A: Poprawa sposobu zarządzania stadem i zmniejszenie liczebności miotów. Wzajemne gryzienie
się jest konsekwencją zbyt dużej liczby prosiąt w miocie (prosięta konkurują o miejsce przy sutkach
lochy). Selekcja loch w kierunku mniej licznych miotów, silniejszego instynktu macierzyńskiego i
spokojniejszego charakteru oraz odpowiednie żywienie lochy w celu zapewnienia wysokiej produkcji
mleka może pomóc przy ograniczaniu przeprowadzania zabiegu obcinania zębów.
Q: Co mogę zrobić, by zaprzestano takich praktyk wobec prosiąt?
A: Możesz podpisać naszą petycję oraz zwrócić się do swojego Ministra Rolnictwa z prośbą o wdrożenie
procedur UE i zaprzestanie przeprowadzania rutynowego przycinania zębów i ogonów prosiąt.
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