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NAJVEĆI FRANCUSKI PROIZVOĐAČ SVINJSKOG
MESA PRELAZI NA NEKASTRIRANE NERASTE
Vodeći proizvođač svinjetine u Francuskoj 
objedinjuje uzgoj, proizvodnju hrane za 
životinje, klanje i obradu mesa. Tijekom 2013. 
prešao je na proizvodnju nekastriranih nerasta.
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ISPITIVANJE IZVEDIVOSTI PRIJELAZA  

Poduzeće je uvjerilo članove lanca 
opskrbe na zajednički prijelaz. 

Taj je prijelaz obuhvaćao 
nekoliko promjena u praksama 
na razini poljoprivrednog 
gospodarstva. Tijekom 
ispitivanja od poljoprivrednika 
dobrovoljaca zatraženo 

je za prestanu s kirurškom 
kastracijom, ali da ne mijenjaju 

svoje ostale prakse. Za otkrivanje 
mirisa nerasta upotrebljavala se metoda 

primjene ljudskog nosa.

Nakon izvršenog testiranja, zaključeno je da 
poljoprivrednik ima veliku korist. Poljoprivrednici 
koji su uzgajali nekastrirane muške svinje 
(neraste) imali su manje fecesa (izmeta). Oni 
mogu lakše upravljati utjecajem svojih aktivnosti 
na okoliš.

UVJERAVANJE KLIJENATA 
MALOPRODAJE I B2B-A   

Poduzeće je zajedno s trgovcima na malo 
i kupcima B2B provelo ispitivanja kako bi 
ih uvjerilo da je prijelaz bio koristan te da 
nije predstavljao rizik. Poduzeće je također 
organiziralo brojne posjete za trgovce na malo 
i predstavnike B2B-a kako 
bi pregledali cjelokupan 
postupak, a osobito 
način primjene 
ljudskog nosa, radi 
uvjeravanja da je 
taj način pouzdan 
za otkrivanje 
trupova s 
pojavom mirisa 
nerasta.

OSIGURAVANJE MESA 
NEKASTRIRANIH 
NERASTA

ZA OTPRILIKE 
13 MILIJUNA 
POTROŠAČA 
GODIŠNJE

POLJOPRIVREDNICI

Nema više potrebe za kirurškom kastracijom

Dobrobit 
životinja

Priče o 
uspjehu
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PROTOKOL CIJEPLJENJA ZA PROIZVODNJU 
SUŠENE ŠUNKE U ŠPANJOLSKOJ

Priča o uspjehu#3

POLJSKI PROIZVOĐAČ UOČAVA ODLIČNE 
REZULTATE ZAHVALJUJUĆI CJEPIVU

Poljoprivrednici u Španjolskoj cijepe iberijsku svinju za sprječavanje pojave 
mirisa nerasta za proizvodnju sušene šunke. Cijepljenjem je došlo do povećanja 
profitabilnosti i dobrobiti životinja uz zadržavanje visoke kvalitete proizvoda.

Protokolima cijepljenja jamče 
se visoke razine kvalitete 
mesa. Ispitivanja u španjolskim 
klaonicama i pogonima za 
rasijecanje mesa pokazuju da je 
sušeno meso od cijepljenih svinja 
slično onom fizički kastriranih 
svinja kad je riječ o boji, postotku 
vlaknastog mesa i kapacitetu 
zadržavanja vode.

VRIJEDNOST CIJEPLJENJA  
Konverzija hrane cijepljenih 
svinja gotovo je 3 % niža od iste 
u kastriranih mužjaka. 

Kao posljedica navedenog, 
smanjeni su troškovi hrane koji 
predstavljaju ključni dio troškova 
uzgajivača svinja.

Za prijelaz s fizičke kastracije na cijepljenje nisu bile potrebne 
promjene u postojećim infrastrukturama poljoprivrednika, 
sustavima upravljanja ili smjernicama za cijepljenje. 

Poljski proizvođač koji upotrebljava sigurno i pouzdano cjepivo ostvario 
je uspjeh u klanju životinja 8 - 9 tjedana nakon drugog cijepljenja.   
Time se u najvećoj mjeri povećavaju njihovi prihodi. 

BRZE
ČINJENICE

2 poljoprivredna gospodarstva za uzgoj svinja s 
otprilike 7 000 krmača 

4 poljoprivredna gospodarstva za tov

180 000 prasadi proizvedeno godišnje (35 000 
odlazi na vanjska poljoprivredna gospodarstva za 
tov, a ostatak se tovi na vlastitim poljoprivrednim 
gospodarstvima)

“…Na cijepljenje gledamo kao na ulaganje u proizvodni proces. Prednosti primjene cjepiva 
su manja potrošnja hrane, bolji rast i bolja kvaliteta mesa... Uočili smo da životinje nakon 
drugog cijepljenja počinju vrlo brzo rasti s visokim razinama dnevnog prirasta. Za našu 
je proizvodnju optimalno ovo razdoblje od 8 - 9 tjedana. Time se povećava gospodarska 
dobit, a ujedno je i dalje potpuno sigurno u pogledu pojave mirisa nerasta...”

Nema više potrebe za kirurškom 
kastracijom

POLJOPRIVREDNICI
Smanjenje mirisa nerasta u 
nekastriranih mužjaka

Cijepljenje svinja za sprječavanje 
pojave mirisa nerasta

Sprječavanje pojave mirisa 
nerasta u imunokastriranih svinja

Priče o uspjehu 

KLAONICE
Otkrivanje mirisa nerasta u 
nekastriranih svinja

Osiguravanje odsutnosti mirisa 
nerasta

Priče o uspjehu

SUBJEKTI U POSLOVANJU           
S HRANOM

Sprječavanje pojave mirisa 
nerasta u mesu

TRGOVCI NA MALO I SUBJEKTI 
U POSLOVANJU S HRANOM

Povećanje tržišne vrijednosti 
mesa od nekastriranih svinja

Podizanje svijesti potrošača 
i prihvaćanja mesa 
imunokastriranih svinja
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INFORMATIVNI ČLANCI

www.bit.ly/2vyHVTI 

Za više informacija,
vidi završno izvješće

 Uspostavljanje najboljih praksi u
proizvodnji,  preradi i plasiranju 

mesa od nekastriranih ili 
imunokastriranih svinja

(cijepljenih u svrhu sprječavanja 
pojave mirisa nerasta u mesu)
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