WYSTAWOWY REGULAMIN ETYCZNY
obowiązujący na wystawach organizowanych przez
Polską Federację Hodowców Bydła i Producentów Mleka
i wystawach o zasięgu krajowym, gdzie nadzór nad ekspozycją zwierząt sprawuje
PFHBiPM

Zwierzęta prezentowane na wystawie powinny być przygotowane w sposób
jak najmniej zmieniający ich naturalny wygląd.
A. Zasady dozwolonej praktyki
do prezentacji na wystawach:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

przy

przygotowaniu

zwierząt

Przycięcie racic;
Mycie zwierząt i strzyżenie sierści;
Formowanie linii grzbietu, wyłącznie z sierści żywej zwierzęcia;
Doczepienie sztucznego ogona (tzw. treski) u zwierząt, które tego wymagają;
Naturalne wypełnienie wymienia własnym mlekiem krowy;
Regulowanie kształtu wymienia przy pomocy doju ćwiartkowego;
Zewnętrzne uszczelnienie strzyków, zapobiegające samoistnemu wyciekaniu mleka
z wymienia.

B. Zasady niedozwolonej praktyki przy przygotowaniu zwierząt
do prezentacji na wystawach:
1. Przy przygotowywaniu linii grzbietu niedozwolone jest doklejanie obcych włosów
lub innych materiałów.
2. Przygotowanie wymienia:
a. podwiązywanie wymienia (np. żyłką) i używanie środków fizycznie
uwydatniających więzadło środkowe,
b. zmienianie ustawienia strzyków przez podklejanie strzyków przeźroczystymi
materiałami z użyciem kleju lub wprowadzanie do kanału strzyka obcych ciał
i substancji;
c. wprowadzanie do wymienia jakichkolwiek substancji obcych (płynów
lub gazów, w tym powietrza);
d. przepełnienie wymienia stwierdzone badaniem ultrasonograficznym.
3. Podawanie substancji zmieniających naturalny wygląd zwierzęcia np. stosowanie
wlewów przy pomocy sondy do przewodu pokarmowego.
4. Inne, nie wymienione działania, powodujące stres i cierpienie zwierzęcia.
5. Skreślony.
6. Zaznaczanie żeber przy pomocy specjalnych technik strzyżenia.

C. Przestrzeganie zasad i sankcje karne w przypadku nieprzestrzegania
zasad Wystawowego Regulaminu Etycznego.
1. Za przygotowanie zwierzęcia do prezentacji na ringu odpowiedzialny jest jego
właściciel.
2. Właściciel zwierząt musi się upewnić, czy osoba działająca na jego zlecenie,
przygotowuje je do prezentacji zgodnie z zasadami Regulaminu Etycznego.
3. W celu nadzorowania na wystawie przestrzegania zasad Wystawowego Regulaminu
Etycznego, organizator powołuje trzyosobową Komisję Regulaminową w składzie:
a. przedstawiciel Związku Hodowców,
b. lekarz weterynarii,
c. osoba posiadająca uprawnienia sędziowskie przyznane przez Polską Federację
Hodowców Bydła i Producentów Mleka.
4. Członkowie Komisji Regulaminowej powinni przebywać przy ringu podczas oceny
konkursowej i być dostępni na terenie wystawy przez cały czas jej trwania.
5. Członkowie Komisji Regulaminowej mogą wykonać badanie ultrasonograficzne
wymienia w celu stwierdzenia stopnia jego wypełnienia oraz obecności ciał i
substancji obcych.
6. Członkowie Komisji Regulaminowej są odpowiedzialni za monitorowanie
przekroczeń poprzez dokonanie przeglądu zwierząt oraz materiałów używanych
podczas przygotowań do ich prezentacji.
7. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad Regulaminu Etycznego członkowie
Komisji Regulaminowej mogą nie dopuścić do udziału w prezentacji na ringu
lub pozbawić uzyskanych tytułów i zdobytych nagród.
8. Odmowa właściciela wykonania przeglądu zwierząt przez Komisję Regulaminową
w trakcie wystawy będzie skutkować dyskwalifikacją jego zwierzęcia/zwierząt
na wystawie.
9. Decyzje podjęte przez Komisję Regulaminową są opisane w pisemnym protokole
i są ostateczne.
W opracowaniu Regulaminu Etycznego wykorzystano „Code of ethics” zalecany przez
Europejską Konfederację Czarno-Białego i Czerwono-Białego Bydła Holsztyńskiego EHRC.
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