SKRACOVANIE CHVOSTÍKA A ZUBOV
� Čo je skracovanie chvostíka a prečo sa robí?
� Prečo u prasiat dochádza k okusovaniu chvostíkov?
� Koľko prasiatok v Európskej únii podstupuje skracovanie chvosta?
� Je teda skracovanie chvostov v Európskej únii legálne?
� Ako možno predchádzať okusovaniu chvostíkov?
� Čo je skracovanie zubov?

� Prečo sa vykonáva skracovanie zubov?
� Je skracovanie zubov v EÚ legálne?

� Vieme koľkým prasiatkam v EÚ skracujú zuby?
� Ako možno predísť skracovaniu zubov?

� AKO MÔŽEM POMÔCŤ ZASTAVIŤ TIETO PRAKTIKY?

Q: Čo je skracovanie chvostíka a prečo sa robí?
A: Skracovanie chvostíkov je zákrok, pri ktorom sa časť chvostíka prasiatka natrvalo
odstráni. Má zabrániť vzájomnému okusovaniu chvostíkov medzi prasiatkami.

Q: Prečo u prasiat dochádza k okusovaniu chvostíkov?
A: Okusovanie chvostíkov môže mať viacero príčin. Medzi hlavné patria holé, na podnety

chudobné prostredie a nesprávny manažment chovu. Ide vždy o príznak, že niečo v chove nie je
v poriadku – nedostatok priestoru na prirodzené správanie, neadekvátne tepelné podmienky,
nízka kvalita krmiva či slabé zdravie. Jeden z najčastejších dôvodov je absencia tzv. obohatenia.
Ide o materiály (seno, slama, kusy potravy), ktoré zvieratám umožnia skúmať prostredie. Prasiatka
sú veľmi inteligentné a zvedavé tvory. V intenzívnych chovoných systémoch však majú len veľmi
obmedzené možnosti zamestnania a z nedostatku podnetov a nudy, skúmajú navzájom svoje
chvostíky – hrajú sa s nimi, žujú ich a často si navzájom spôsobia poranenia. Pristrihávanie chvostov
má zamedziť okusovaniu. Ide však len odstraňovanie následkov, treba odstrániť príčiny!

Q: Koľko prasiatok v Európskej únii podstupuje skracovanie chvosta?
A: Čísla môžeme len odhadovať, pretože členské štáty nemajú povinnosť hlásiť, koľko prasiatok má skrátené
chvostíky. Najnovšie údaje z Európskej komisie a výrobcov bravčového mäsa však dokazujú, že väčšina krajín
EÚ stále dovoľuje rutinné skracovanie chvostov (svetlými výnimkami sú Švédsko a Fínsko). Odhady hovoria,
že od roku 2003, kedy vstúpila do platnosti novela EÚ legislatívy o ochrane prasiat, podstúpilo nelegálne
skrátenie chvosta viac ako 2,8 miliardy prasiatok. Hlavnými dôvodmi boli nevhodné ustajnenie a zlý
manažment chovu na farmách a tiež nedostatočné vymáhanie legislatívy členskými štátmi aj samotnou EÚ.
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Q: Je teda skracovanie chvostov v Európskej únii legálne?
A: Podľa Smernice Rady 2008/120/ES, ktorá potvrdzuje predošlú smernicu z r. 2001

(v platnosti od 2003), nemôže byť kastrácia prasiatok vykonávaná rutinne, ale iba
v prípadoch, keď jestvujú jasné dôkazy o okusovaní chvostov v konkrétnom chove, a iba
ak všetky ostatné opatrenia prijaté farmárom na nápravu situácie zlyhali.

Q: Ako možno predchádzať okusovaniu chvostíkov?
A: Okusovanie chvostov u prasiatok je potrebné riešiť zmenou manažmentu chovu. Najčastejšou

príčinou sú zlé podmienky – holé ustajnenie bez obohacujúceho materiálu, ktorý by prasiatka
zamestnal. Ak majú zvieratá k dispozícii materiály, ktoré môžu skúmať, okusovanie chvostíkov sa
zmierni. Ideálnym obohatením, ktoré prasiatkam umožní rýpať a žuť, sú seno, tráva, siláž (napr. vo forme
podstielky), a kúsky koreňovej zeleniny. V systémoch s plne roštovou podlahou, kde hlboká podstielka
nie je možná, je možné podávať slamu v zásobníkoch alebo nakrájané na kratšie kusy. Ukazuje sa, že
už hrsť čerstvého sena na jedno zviera a deň, dramaticky zníži vzájomné okusovanie chvostíkov.
Prasiatka majú mať tiež zabezpečené dostatok priestoru, kvalitnú výživu, primeraný tepelný komfort
a vetranie a zdravotnú starostlivosť. Všetky tieto faktory hrajú rolu pri určovaní rizika okusovania chvostíkov.

Q: Čo je skracovanie zubov?
A: Ide o procedúru, pri ktorej mladým prasiatkam orežú alebo zbrúsia špičku očných zubov.
Q: Prečo sa vykonáva skracovanie zubov?
A: Uštikávanie a zbrusovanie zúbkov má predchádzať poraneniam vemena prasnice i vzájomným
poraneniam medzi prasiatkami, keď počas dojčenia súťažia o najlepšiu pozíciu.

Q: Je skracovanie zubov v EÚ legálne?
A: Podľa Smernice Rady 2008/120/ES, nemožno skracovanie zubov vykonávať rutinne,

ale mala by mu predchádzať zmena manažmentu chovu a malo by sa vykonať až potom,
čo všetky ostatné opatrenia prijaté farmárom na nápravu situácie zlyhali.

Q: Vieme koľkým prasiatkam v EÚ skracujú zuby?
A: Aj keď rutinné skracovanie zubov prasiatkam nie je v EÚ povolené, nejestvujú

oficiálne údaje o tom, aké percento prasiat túto bolestivú procedúru podstupuje.

Q: Ako možno predísť skracovaniu zubov?
A: Skracovaniu zubov možno predísť zmenou manažmentu chovu a šľachtiteľských cieľov. Prasiatka sa

vzájomne hryzú najmä ak musia priveľmi bojovať o matkino mlieko. Šľachtenie na menší počet mláďat
vo vrhu, výber pokojných prasníc s dobrými materskými vlastnosťami a vhodná výživa dojčiacej prasnice
na zabezpečenie dostatočného množstva mlieka, môžu eliminovať nutnosť skracovania zubov.

Q: Ako môžem pomôcť zastaviť tieto praktiky?
A: Prosím pridaj sa k našej petícii a požiadaj ministerku pôdohospodárstva, aby vymáhala
EÚ legislatívu a zastavila rutinné skracovanie chvostíkov a zubov všetkým prasiatkam.
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