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RESUM
Uns dels reptes actuals més importants pels productors de porcí és l’obligació de proporcionar material
manipulable i no tallar les cues dels porcs de manera rutinària (European Union. Council Directive
2008/120/EC of 18 December 2008). Tot i la pressió legislativa creixent, s’observen grans dificultats per
part dels productors per poder implementar aquestes mesures. Les raons per les quals la gran majoria de
les granges catalanes segueixen criant porcs amb la cua tallada són diverses, però la majoria convergeixen
cap a un punt comú: la por d’assumir un risc substancial. “La caudofàgia és pitjor que el tall de cues” és la
resposta freqüent que donen els experts en producció porcina.
El tall de cua es fa per reduir la incidència de la caudofàgia o mossegada de cues. La caudofàgia és un
problema multifactorial, sovint esporàdic i difícilment previsible. La naturalesa d’aquest problema de
comportament el fa molt difícil de prevenir i de controlar. A la pràctica, i donat les condicions actuals
d’allotjament dels porcs, algunes millores i estratègies per prevenir la caudofàgia són difícils d’implementar
a la pràctica. Finalment, una supervisió acurada dels animals i, per tant, un canvi en les rutines de maneig
és essencial. El cuidant dels animals ha d’aprendre a observar els animals i anticipar-se a un possible brot
de caudofàgia.
Mitjançant aquesta activitat, proposem facilitar la implementació de mesures eficients i pràctiques als
ramaders per criar porcs sense tallar les cues.

01. Objectius
L’objectiu d’aquesta activitat es basa en 3 punts
d’acció:
1) Col·laborar amb granges comercials amb la
finalitat de criar porcs amb la cua sencera.
2) Assessorar els ramaders i veterinaris sobre la
prevenció de la caudofàgia i l’ús de material
manipulable en granges comercials.
3) Promoure i divulgar experiències de cria de porcs
amb cua sencera en condicions comercials.

Foto 2. Fase d’engreix amb porcs amb les cues sense tallar
(Autor: Déborah Temple).

02. Descripció
previstes
Foto 1. Fase de transició amb garrins amb les cues
sense tallar (Autor: Déborah Temple).
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Monitorització i seguiment de granges
comercials on es crien porcs amb les cues
sense tallar.
Publicació de fitxes tècniques pels ramaders
sobre els punts a considerar per criar porcs
sense tallar les cues.
Realització de xerrades i tallers.

-

Aquesta activitat demostrativa va adreçada a tots els
actors del sector porcí i a totes les fase de
producció, des de la maternitat fins a l’engreix.

Posta a punt d’un servei tècnic per
assessorar, aconsellar, i donar suport tècnic
per la cria de porcs sense tallar les cues.
Divulgació i disseminació de l’activitat al
sector agrari.

En aquesta activitat és imprescindible la participació
de productors, veterinaris, cooperatives, integradors,
empreses associades i administracions. Cadascun
d’aquests actors són fonamentals per l’èxit de les
activitats de transferència de coneixements així com
per la disseminació i la divulgació de l’activitat.

03. Àmbit d’aplicació
En els darrers anys s’ha vist una pressió política
creixent per implementar les mesures relatives a la
implementació del material manipulable a les
granges de porcí i a la prohibició del tall de cues
rutinari.

Referències

Tot i la quantitat d’informació disponible, la majoria
de les granges catalanes de porcs segueixen tallant
les cues dels garrins de manera rutinària.
Aquesta proposta vol contribuir a la implementació
de la directiva 2008/120/EC en granges de porcí
donant un suport tècnic i un assessorament pràctic
als productors, tècnics i veterinaris per abandonar el
tall de cues rutinari.

DADES DEL CENTRE DE RECERCA
Facultat de Veterinària
Campus de la UAB
www.fawec.org
info@fawec.org
Tel. 93 581 13 52

PRESSUPOST
Pressupost total del projecte: 29.970,00 €
Contribució de la UE al pressupost: 12.887,10 €

DIFUSIÓ DEL PROJECTE
Les fitxes tècniques i altres documents així com les jornades de formació organitzades s’actualitzaran
a les webs: www.fawec.org

Amb el finançament de:

Activitat finançada a través de l’operació 01.02.01 de Transferència Tecnològica del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.
Ref.: 065_2019
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