PORCII ŞI … DISCOTECILE
Se crucesc şi se minunează paorii, ţărani şi crescători de vite de tot felul de
norme şi cerinţe ale Uniunii europene în acest domeniu. Culmea, zic „porcarii” şi
„văcarii”, astfel de condiţii nu au nici ei în casele lor proprii şi pentru ce, atunci, să
le aibă animalele în porcării şi „cocini”. În schimb, cu Uniunea europeană nu te poţi
juca de-a-v-aţi-ascunsa, fiindcă atunci, când vom deveni membru titular, nu va
exista milă. Ori aşa ori nicicum. Cum ar spune-o tăticul!
Iar E3 spune că crescătoriile în care se îngraşă porcii trebuie să fie echipate cu
echipament muzical ca la … discotecă fiindcă porcului îi place muzica liniştită. Ce
fel de muzică – nu ni se spune! La alegerea crescătorilor. De asemenea, gardul
trebuie făcut astfel încât „locatarii” că poată vedea ce anume se întâmplă în afara
coteţului. După posibilităţi, cocinile şi grajdurile trebuie să fie echipate şi cu nişte
jucării care să dezvolte aspiraţia spre cunoaştere a purceilor sau viţeilor. Specialiştii
susţin că, în acest fel, nu se va mai ajunge la neînţelegeri şi bătăi între „fraţi”, ceea
ce se întâmplă uneori. Iar dacă totuşi se ajunge la aşa ceva, „diferendul” trebuie
rezolvat cu mare circumspecţie. Totul depinde de la caz la caz, zic specialiştii, ca şi
în cazul oamenilor. Înainte de toate trebuie găsită cauza „neînţelegerilor” apoi
trebuie înlăturată această cauză. Poate că va fi nevoie şi de părerea unui psiholog.
Cine ştie!
Acesta nu este nicidecum un text umoristic sau glumă. Chestiunea e foarte
serioasă mai ales pentru combinatele şi fermele zootehnice din România dacă, la 1
ianuarie 2007, ţara noastră va adera la E3. Ca să fie astfel, va avea grijă, în primul
rând, Agenţia Naţională sanitar-veterinară care recomandă „introducerea emisiunilor
muzicale” în toate crescătoriile fiindcă vacarmul, zarva sau trosniturile pot provoca
deranjamente în procesele vitale ale organelor animalului, astfel încât, muzica lină e
mereu binevenită. De asemenea o atenţia aparte trebuie acordată sistemelor de
alarmă care trebuie să „tulbure” în cât mai mică măsură vitele.
În ceea ce priveşte staulul pentru creşterea şi îngrăşarea tineretului bovin se
recomandă să fie astfel construit încât să asigure fiecărui cap spaţiu suficient pentru
culcat, stat în picioare şi mâncat. Se recomandă ca mânzatul şi tăuraşii să stea
laolaltă, în „societate”, fiindcă singurătatea poate să înrâurească negativ starea lor
psihică. Spaţiul în care trăiesc trebuie să le asigure „socializarea” şi o mai largă
viziune, dacă mă pot exprima astfel.
Acelaşi tratament e valabil şi pentru porci, care sunt mai uşor de crescut în
grup decât individual. Numai în cazul scroafelor trebuie ca ele să fie separate în
spaţiu distinct cu o săptămână înainte de fătare. Pentru ca porcii să nu se plictisească
trebuie ca, tot timpul, să aibă o „ocupaţie” şi se recomandă ca grajdurile să aibă tot
timpul paie, fân etc. în cantităţi suficiente. Când porcii se iau la bătaie, şi tot
crescătorul ştie că asta se întâmplă deseori în grupuri mai mari, trebuie acţionat

„pedagogic”, nu violent. Întâi trebuie asigurată o cantitate suficientă de hrană, apă şi
alte materiale. Poate şi un program cultural, am adăuga noi în glumă.
Treaba e serioasă. Cel puţin de două ori pe an reprezentanţii Agenţiei amintite
vor vizita toate crescătoriile şi îngrăşătoriile, fermele şi sectoarele zootehnice şi vor
controla dacă proprietarul execută toate condiţiile impuse. În caz contrar va rămâne
fără licenţă şi va trebui să lichideze firma.
De partea lor, crescătorii spun că toate acestea sunt „ridicole” şi că toate
acestea nu trebuie aplicate căci porcii şi vitele se cresc pe aceste meleaguri de sute şi
sute de ani fără … muzică şi distracţii. În schimb unii crescători au imaginat deja
cum vor monta în coteţe şi staule difuzoare iar animalele vor asculta ceea ce ascultă
şi ei în casă. Iar când e vorbă de „diferende” între porci, unii zic că şi oamenii se bat
uneori şi de ce n-ar face-o şi godacii.
Reprezentanţii agenţiei sanitar-veterinare naţionale sunt decişi, în schimb, să
aplice legea „ad literam”. În ţările Uniunii europene nimănui nu-i trece prin cap să
încalce aceste norme şi nu e loc de tocmeală. Mai mult, măsurile punitive sunt foarte
severe în Vest şi se aplică strict, chiar şi cu privare de libertate, fără discuţie! De
exemplu, dacă un gospodar are în coteţul de păsări mai mult de trei capete, plăteşte
pe loc o amendă usturătoare. La noi, stau laolaltă şi câte cincizeci de găini. Aşa ceva
e scandalos!

