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Agresja u trzody chlewnej: jak jej zapobiec?
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Świnie to bardzo społeczne i ciekawskie zwierzęta. Kiedy jest
największe ryzyko, że wystąpi agresja u trzody chlewnej?
Przy dobrej obsadzie zwierząt rzadko dochodzi do aktów agresji. Problem narasta podczas łączenia
miotów. W takiej sytuacji u zwierząt włącza się potrzeba rywalizacji nie tylko o dominacje w stadzie,
ale również o paszę i wodę.
Agresja u trzody chlewnej zwykle dotyczy osobników o wadze między 40 kg a 60 kg. Napastnikiem
jest przeważnie najmniejsze zwierzę w stadzie a ofiarą największe. Przebieg tego wygląda za
każdym razem bardzo podobnie. Agresor podszczypuje i rani ofiarę. Ze względu na wagę oraz
ciężkość ruchów, poszkodowane zwierzę nie ma jak się bronić. Kiedy po pomieszczeniu rozejdzie
się zapach krwi, ofiara zaczyna być napastowana również przez pozostałe zwierzęta.
Poszkodowany osobnik zostaje wyizolowany od stada, natomiast agresor szuka kolejnej
ofiary.
Hodowca, aby zmniejszyć ryzyko, że pojawi się agresja u trzody chlewnej, powinien
zagwarantować swoim podopiecznym jak najlepsze warunki utrzymania.

W takich wypadach liczy się szybkość reakcji hodowcy i pracowników chlewni. Pokaleczone zwierzę,
które się pozostawi samemu sobie, jest z góry skazane na śmierć. W wyniku licznych obrażeń może
też dojść do poważnych zakażeń. Hodowcy przyniesie to straty, ponieważ jeżeli w tuszy świni
wystąpi ropień, to zwierzę jest bezwzględnie odrzucane przez ubojnie. Skutek walk to również
znaczne pogorszenie wyników produkcyjnych.
Hodowca, aby zmniejszyć ryzyko, że pojawi się agresja u trzody chlewnej, powinien zagwarantować
swoim podopiecznym jak najlepsze warunki utrzymania. Istotne znaczenie ma również
odpowiednia obsada zwierząt w stadzie oraz dostępność do wody i pożywienia. Bilans
żywieniowy musi być dobrze dobrany. Jakość i ilość pasz również ma znaczenie.
Ciekawą opcją zmniejszenia pogryzień wśród trzody chlewnej jest wrzucanie do kojca różnego
rodzaju zabawek, aby przykuć ich uwagę. Mogą to być piłki, łańcuszki, a nawet kawałki drewna oraz
zakręcone, plastikowe butelki typu PET. Skutecznie one odwracają uwagę zwierzęcia od pozostałych
świń w stadzie.
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Zobacz też: Jak prawidłowo dbać o knury?
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