ZKRACOVÁNÍ OCÁSKŮ A UŠTIPOVÁNÍ ZUBŮ
� Co je zkracování ocásků a proč se dělá?
� Proč dochází k okusování ocásků?
� Kolika selatům se v Evropské unii zkrácují ocásky?
� Je zkracování ocásků v Evropské unii legální?
� Jak lze předcházet okusování ocásků jinak než jejich zkracováním?
� Co je uštipování zubů?

� Proč se provádí uštipování zubů?
� Je uštipování zubů v EU legální?

� Máme informaci o tom, kolika selatům se uštipují zuby v EU?
� Jak se lze uštipování zubů vyhnout?

� JAK MOHU POMOCI K UKONČENÍ TĚCHTO PRAKTIK? (=HOW CAN I HELP)

Q: Co je zkracování ocásků a proč se dělá?
A: Zkracování ocásků je zákrok, při němž se natrvalo odstraní část ocásku malého
selete. Provádí se, aby se předešlo vzájemnému okusování ocásků.
Q: Proč dochází k okusování ocásků?
A: K okusování ocásků dochází z několika důvodů, ale tím nejdůležitějším je holé prostředí a špatné řízení chovu.
Okusování ocásků je významný symptom, který způsobuje několik okolností, jako je nedostatek prostoru pro
projevy normálního chování, nedostatečná kontrola stájového ovzduší, nízká kvalita krmiva, špatný zdravotní stav.
Velmi důležitým rizikovým faktorem je absence materiálů, které by prasata mohla zkoumat. V mnoha intenzivních
chovatelských systémech mají prasata velmi omezené možnosti rýt (tedy zkoumat okolí rypákem) nebo si vyhledávat
potravu. Prasata jsou velmi zvídavá a inteligentní. Když nemají co dělat, mohou začít zkoumat své ocásky a vzájemně
si s nim hrát. Některá prasata je budou druhým okusovat, a tím je zraňovat. Zkracování ocásků jako prevence
jejich okusování znamená boj se symptomem. Je však třeba vyřešit problémy, které okusování ocásků způsobují.
Q: Kolika selatům se v Evropské unii zkrácují ocásky?
A: Počet lze pouze odhadnout, protože členské státy nemají povinnost hlásit, kolik prasat má zkrácené ocásky.
Aktuální údaje od Evropské komise a výrobců vepřového masa však prokazují, že většina zemí stále povoluje
rutinní zkracování ocásků. Pozoruhodnou výjimkou je pouze Švédsko a Finsko. Odhadujeme, že přibližně 2,8
miliardám selat se nelegálně zkrátil ocásek od té doby, co v roce 2003 začala platit novela legislativy EU o
životní pohodě (welfare) prasat. Je to způsobeno zejména špatným ustájením a chovatelskými praktikami
na prasečích farmách i nedostatečným vymáháním legislativy členskými státy a institucemi EU.
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Q: Je zkracování ocásků v Evropské unii legální?
A: Podle Směrnice 2008/120/EC, která potvrzuje předchozí Směrnici z roku 2001 (platnou od roku 2003),
zkracování ocásků u selat nelze provádět rutinně, ale pouze, pokud se na konkrétní farmě okusování
ocásků prokáže, a pokud selhala veškerá opatření provedená chovatelem k nápravě situace.
Q: Jak lze předcházet okusování ocásků jinak než jejich zkracováním?
A: Problém okusování ocásků má více faktorů. Jeden významný rizikový faktor je nedostatek obohacení
prostředí, které prasata mohou zkoumat. Tento faktor lze redukovat poskytnutím materiálů ke zkoumání.
Nejvhodnější obohacující materiály, které lze použít jako podestýlka, jsou seno, tráva, siláž a kořenová
zelenina. V systémech s celoroštovými podlahami, kde hlubokou podestýlku nelze používat, se může sláma
či seno podávat v zásobnících a pořezané nakrátko. Přidáním i pouhých několika gramů čerstvé čisté
slámy na každé prase a den jako obohacení může mít pozitivní účinky při prevenci okusování ocásků.
Prasatům je také nutno poskytovat dostatek místa, kvalitní výživu, vhodné klima a zdravotní
péči. Všechny tyto faktory hrají svou roli při určování rizika okusování ocásků.

Q: Co je uštipování zubů?
A: Uštipování zubů je zákrok, který zahrnuje uštípnutí či obroušení špičky špičáků u malých selat.
Q: Proč se provádí uštipování zubů?
A: Tooth clipping or grinding is carried out to prevent injuries to littermates’ faces and
the sow’s teats, when piglets compete for the best position to suckle milk.
Uštipování či obrušování zubů se provádí, aby se předešlo vzájemnému zraňování selat
a poraněním struků prasnice, když selata soupeří o nejlepší místo při kojení.

Q: Je uštipování zubů v EU legální?
A: Podle Směrnice 2008/120/EC nelze uštipování zubů u selat provádět rutinně, ale mělo by se mu předcházet změnou
řízení chovu a mělo by se provádět pouze, pokud selhala veškerá opatření provedená farmářem k nápravě situace.
Q: Máme informaci o tom, kolika selatům se uštipují zuby v EU?
A: Ačkoli v EU není rutinní uštipování zubů u selat povoleno, neexistují oficiální
údaje o podílu selat, která tento zákrok stále podstupují.
Q: Jak se lze uštipování zubů vyhnout?
A: Uštipování zubů se lze vyhnout změnou řízení chovu a šlechtitelkých cílů. Selata se vzájemně
koušou, když musí hodně soupeřit o struky prasnice. Šlechtění na menší počet selat ve vrhu, výběr
klidnějších prasnic s dobrými mateřskými schopnostmi a poskytování vhodné výživy prasnicím k
zajištění dostatečné tvorby mléka může přispět k odstranění nutnosti zuby u selat uštipovat.
Q: Jak mohu pomoci k ukončení těchto praktik?
A: Prosím podepište petici a požádejte svého ministra zemědělství, aby vymáhal legislativu
EU a ukončil rutinní zkracování ocásků a uštipování zubů u všech selat.
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