Staartbijten voorkomen:
observeren – herkennen – handelen
Belang om te weten
• Het waarnemen van de dieren is een belangrijke stap in de preventie.
• De staarthouding en de staartwondjes wijzen op kritieke situaties.
• Wie regelmatig naar aanwijzingen voor staartbijten zoekt, kan sneller reageren en gepaste maatregelen nemen.
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2. Dieren dagelijks observeren
• Neem dagelijks een vast moment de tijd om de varkens
bewust te observeren, het liefst in de tweede helft van de
middag als ze actief zijn.
• Ga van hok naar hok en bekijk alle dieren in het hok. Let
speciaal op staarthouding en staartwondjes.
• Vertoont minstens een dier de typische kenmerken kruis dan
de betreffende kolom aan op het formulier; opmerkingen
passen
in de laatste
kolom.
Om
tijd te besparen
geen "nullen"
schrijven, wel altijd de datum.
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1. Checklist voorbereiden
• Download het formulier voor de waarnemingen van
www.eurcaw.eu.
• Pas het formulier aan voor het bedrijf (aantal en nummering
hokken).
• Print het formulier en hang het bij de afdelingsdeur.

staart hangt

Staarthoudingen

opmerkingen

X
X
X

X

Weersverandering
Hok 1 diarree


Staartverwondingen

S(taart) hangt: Staart hangt of wordt «ingetrokken»
S(taart) verwonding: Staart heeft lichte schrammen of zware verwondingen
Lichte
schrammen


Zware
verwondingen
(staart deels
afgebeten)



Uitgevers: FiBL (CH), FBN (D), FLI (D), WUR (NL), INRA (F),
CEA LETI (F), DMRI (DK)
Schrijvers: Barbara Früh (FiBL), Herman Vermeer (WUR) en
Sabine Dippel (FLI) Contacten: Herman Vermeer (herman.
vermeer@wur.nl) en Hans Spoolder (hans.spoolder@wur.nl)
Deze checklist is tot stand gekomen in het kader
van het project PigWatch met financiering van
het Europese ERA-Net Animal Health and
Welfare (ANIWHA). © 2017
De checklist kan worden gedownload van de
websites shop.fibl.org en www.eurcaw.eu.
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