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PROVIDING ENRICHMENT FOR PIGS     

Scientific research shows that investigating their environment and 
manipulating materials are key behaviours for pigs. They have a highly 
inquisitive nature. In a natural environment this helps them to obtain 
experience of a range of potentially edible resources in complex changing 
environments. Research shows that in a natural environment pigs spend 75% of 
their daylight hours in activity – rooting, foraging and exploring. 

Behavioural problems can arise in pigs when we keep intelligent animals 
adapted to investigate and learn the workings of complex environments in 
barren ones. Providing a concentrated diet doesn’t take away pigs’ drive to 
root.

When suitable manipulation materials are not available, pigs are likely to direct 
their tactile behaviour towards pen mates, e.g. tail- or ear-biting. 

EU law provides that pigs “must have permanent access to a sufficient quantity 
of material to enable proper investigation and manipulation activities, such as 
straw, hay, wood, sawdust, mushroom compost, peat or a mixture of such…”.

The law does not require farmers to provide one of these six materials, but if 
another material is used, it must be as effective as those listed in enabling pigs 
to engage in “proper investigation and manipulation activities”.

EU law also prohibits routine tail docking; it provides that before carrying out 
tail docking, farmers must first try to prevent tail biting by changing 
“inadequate environmental conditions or management systems”. Scientific 
research shows that the main cause of tail biting is a barren environment and 
the absence of straw or some other appropriate material. Good enrichment 
materials will not on their own prevent tail biting but farmers are very unlikely 
to be able to prevent tail biting without providing effective enrichment 
materials. 

Two questions must be considered when assessing whether or not a particular 
type of enrichment material is effective:  

Does it enable proper investigation and manipulation activities? 
Does it reduce tail biting?  

The most successful materials in maintaining a pig’s interest are those that are 
destructible, deformable, edible, chewable and odorous. Enrichment materials 
must be kept dung-free. 

Zajištění obohaceného prostředí prasatům

Vědecké výzkumy ukazují, že zkoumání svého prostředí a manipulativního materiá-
lu je základním chováním prasat. Jsou velice zvědavá. V jejich přirozeném prostředí 
jim to pomáhá získávat zkušenosti o řadě potenciálně vhodných zdrojích potravy ve 
složitém měnícím se prostředí. Podle výzkumů prasata stráví ve svém přirozeném pro-
středí 75 % denního času aktivně – rýpáním kořínků, hledáním potravy a průzkumem 
okolí. 

Behaviorální problémy vzniknou, když inteligentní zvířata, která jsou adaptovaná na 
zkoumání a učení se životu ve složitém prostředí, chováme v prostředí holém, prázd-
ném. Poskytování koncentrované krmné dávky neodstraňuje snahu prasat vyhledávat 
potravu. 

Pokud není k dispozici žádný vhodný manipulační materiál, prasata nejspíše nasmě-
rují svou potřebu průzkumných hmatových vjemů na své druhy (tj. na okusování jejich 
ocásků nebo uší).  

Předpis EU stanoví, že prasata „musí mít trvalý přístup k dostatečnému množství 
materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity, jako je sláma, seno, dřevo, pili-
ny, houbový kompost, rašelina nebo směsi takových materiálů…“ 

Předpis nepožaduje, aby chovatelé poskytli jeden z těchto šesti materiálů. Pokud je 
však použit jiný materiál, musí být tak účinný jako uvedené druhy materiálu, aby pra-
satům umožnil „etologické aktivity “. 

Předpis EU také zakazuje rutinní zkracování ocásků. Stanovuje, aby před provedením 
zkrácení chovatel nejdříve provedl preventivní opatření proti okusování ocásků změ-
nou „nevhodných podmínek prostředí nebo způsobu ustájení“.  

Vědecký výzkum ukazuje, že hlavními příčinami okusování ocásků jsou holé, prázdné 
prostředí a absence slámy nebo jiného vhodného materiálu. 

Samotný materiál na obohacení prostředí nezabrání okusování, ale bez něj nejsou 
chovatelé pravděpodobně schopni okusování preventivně předejít.  

Při posuzování, který obohacující materiál je nebo není efektivní, je třeba zvážit dvě 
otázky: 
 • Umožní řádný průzkum a manipulační aktivity? 
 • Zredukuje okusování ocásků? 

Nejefektivnější materiál pro udržení zájmu prasat je takový, který lze dobře destruo-
vat, deformovat, je poživatelný, dobře se žvýká a je pachově zajímavý. Materiál pro 
obohacení musí být umístěn mimo výkaly. 
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Which materials satisfy pigs’ behavioural needs and the law? 

Straw

A deep bed of straw is probably the best enrichment material. It should 
be topped up regularly with fresh straw to retain the pigs’ interest. Even using 
small amounts of fresh material can be effective in providing novelty. 

Straw can also provide comfort and warmth and supplement the pigs’ diet. 
However, in hot weather pigs must also have areas in which they can cool 
down. 

The provision of plentiful straw need not be confined to small niche farms. 
Brydock Farms in Scotland, whose parent company is Vion UK, produces 4,000 
finished pigs per week. Brydock’s pigs receive fresh straw in their pens daily 
once they have broken down the bales provided for them on arrival in the pen. 
For further information visit: 
http://www.europeanfarmersnetwork.org/files/efn/documents/case_studies_1_0.
pdf

      Photo © Jim Philpott 

Deep beds of other edible fibrous materials such as ground wood, rice 
hulls or peanut shells can also maintain active foraging interest. 

Pig farm in France 

Které materiály vyhovují zákonu a etologickým potřebám prasat?

sláma

Hluboká podestýlka ze slámy je zřejmě nejlepším obohacujícím materiálem. Pravidelně by 
se měla doplňovat pro udržení zájmu prasat. I použití malého množství může být efektivní.

Sláma také poskytuje pohodlí, teplo a doplní krmnou dávku. Ale za teplého počasí musí mít 
prasata prostor, ve kterém se mohou ochladit. Podmínka poskytnutí bohatého množství slámy se 
nemusí vztahovat na malé farmy. 

Farma Brydock ve Skotsku, jejíž rodičovskou společností je Vion UK, produkuje za týden 4 000 
vykrmených prasat. Prasata dostávají do svých kotců čerstvou slámu denně hned poté, kdy roz-
loží balíky, které mají připravené při naskladnění.   

Více informací zde: 
http://www.europeanfarmersnetwork.org/files/efn/documents/case_studies_1_0.pdf

Hluboká podestýlka z jiného poživatelného materiálu, jako jsou hobliny, plevy  
z rýže, nebo skořápky z arašídových oříšků, může také udržet aktivní zájem 
o hledání potravy. 

Chovatelé v teplých zemích mají obavy, že sláma neumožní prasatům, aby se ochladila. Pokud 
je sláma používaná v teplém klimatu, neměla by zabírat celý povrch a prasata by měla mít přístup 
k vodě, aby se v ní vyválela a tím ochladila.

prasečí farma ve Francii
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Farmers in hot countries are concerned that straw does not enable pigs to cool 
down. When straw is used in hot climates it should not cover the whole of the 
floor and pigs should have access to water for wallowing to enable them to cool 
down.  

A number of farms in southern Brazil which has a relatively hot climate use 
deep bed systems based on peanut shells, rice hulls or ground wood. Often the 
pigs are housed in open-sided buildings with curtains. 

                                                             
Growing pigs on deep litter  
in Brazil 

Weaners on peanut shells  
in Brazil

Určitý počet farem v jižní Brazílii, která má relativně horké klima, používá hlubokou podestýlku ze 
skořápek arašídových oříšků, plev rýže a hoblin. Prasata jsou často umísťována do otevřených 
prostorů s plachtami. 

Prasata ve výkrmu na hluboké podestýlce v Bra-
zílii.               

Sláma v zásobníku nebo v jeslích, i když není tak efektivní jako sláma na podlaze, může 
do určité míry udržet pozornost prasat a pomoci snížit míru okusování ocásků. Sláma by 
měla být doplňována denně. 

Studie zabývající se částečně roštovým systémem 
popisuje zásobník skládající se z kovového válce 
(výška 77 cm, průměr 29 cm) s kovovým držákem 
zespodu (výška 17 cm).  Zásobník byl ke kotci při-
pevněn nad pevnou část podlahy, přibližně 3 m od 
přední části kotce, kovová nádoba byla v úrovni hlav 
prasat. Válec zásobníku byl naplněn dlouhou slámou, 
kterou mohla prasata prohrabávat a vytahovat. Na 
podlahu, pod zásobník, byla upevněna kovová deska 
(57,5 cm a 56 cm, 4 cm okraj), aby zadržovala pada-
jící slámu. 

I když byl zásobník použit v částečně roštovém sys-
tému, může být použit také v celoroštových kotcích, 
pokud je k roštům připevněná kovová nebo dřevěná 
deska, která zachycuje slámu. 

Odstávčata na skořápkách z arašíd v Brazílii. 
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Straw in a dispenser or rack, though not as effective as straw on the 
floor, can to some degree maintain pigs’ attention and help reduce tail 
biting. The straw should be topped up daily. 

       Straw dispenser 

One study that looked at a partly slatted system 
describes a dispenser consisting of a metal tube 
(height: 77.0cm, diameter: 29.0cm) with a chain 
mail basket underneath (height: 17.0cm). The 
dispenser was attached to the pen side over the 
solid floor area approximately 3.0m away from 
the front of the pen, so that the chain mail 
basket was at pig head level. The dispenser was 
filled with long straw that the pigs could root 
and pull through the chain mail. A metal tray 
(57.5cm x 56.0cm, edge of 4cm) was attached to 
the pen side on the floor underneath the 
dispenser to catch straw that fell down. 

Although this dispenser was used in a partly 
slatted system, it could be used in a fully slatted 
pen provided that a metal tray or a wooden 
board was placed on the slats to catch straw 
that fell down. 

Straw is most effective when:

some new straw is added daily, and  
the straw is long, not chopped.  

However, any straw is better than none.

Photo © Dr Heleen van de Weerd 

zásobník na slámu

Photo © Dr Heleen van de Weerd

Sláma je nejlepší když: 

 - je denně přidávána, 
 - je dlouhá, nesekaná. 

Nicméně, jakákoliv sláma je lepší než nic. 
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Racks with spent mushroom compost have also been successful in 
significantly reducing tail biting. Pigs can release particles of compost by nosing 
the metal grid at the bottom of the rack from below while standing or sitting.  

In one study a rack with spent mushroom compost was provided for pigs kept 
on fully slatted floors. The horizontal rack was 1,800mm x 600mm with 30mm2

grid size suspended above the pigs’ heads within reach of the pigs. The rack 
height was adjusted as the pigs grew. Initially it was suspended 60cm above the 
ground and as the pigs approached slaughter weight, rack height was increased 
to approximately 75cm. 

Pigs’ foraging behaviour includes investigating, manipulating, breaking
up and consuming. So, materials that are edible or have nutritional 
value are among the most effective enrichments. 

Compressed blocks or logs of straw
and hanging metal baskets with 
long straw can also be helpful, though 
not as effective as a deep bed of straw

Bundles – take longer to dismantle 

Přihrádky s použitým kompostem po pěstování hub se s úspěchem používají k významnému 
snížení okusování ocásků. Prasata mohou uvolnit kusy kompostu šťoucháním do kovového roštu 
na spodní straně přihrádky, když sedí nebo stojí. 
Jedna studie uvádí, že přihrádka s kompostem byla upevněna v kotci s celoroštovou podlahou. 
Horizontální přihrádka, o rozměrech 1 800mm x 600mm a 30 mm� - velikost otvorů roštu, byla 
zavěšená nad hlavami prasat tak, aby na ni dosáhla. Výška desky byla upravována podle růstu 
prasat. Původně byla zavěšená 60 cm nad zemí, a jak prasata dosáhla jatečné váhy, byla posu-
nuta na 75 cm nadzemí.

Průzkumné chování prasat zahrnuje průzkum, manipulaci, destrukci a konzumování. 
A tak mezi nejúčinnější materiály pro obohacování patří materiály poživatelné, nebo 
ty mající výživnou hodnotu.

Stlačené balíky nebo pelety slámy 
a zavěšený zásobník na slámu mohou 
částečně nahradit hlubokou slámovou 
podestýlku, i když nejsou tak efektivní.

Balík – trvá delší dobu, než je rozebrán. 
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Maize silage has been shown to be effective in stimulating pigs’ explorative 
behaviour, perhaps because it is nutritious and varied.  

Wood shavings/wood chips (Canadian bedding system) 

Photo © Jorg Broenink, farmer, the Netherlands  

Other materials that can to some extent be effective in providing 
enrichment and reducing tail biting 

A range of other materials can be helpful though none is likely to be as 
effective as a deep bed of straw. In order to provide variety and maintain the 
pigs’ interest, it is good practice to:  

use two or more of these enrichments at any one time 
introduce new materials from time to time as pigs quickly (sometimes 
within one or two days) lose interest in the less effective materials. 

These other materials include: 

Wood – this should be soft wood as hard wood is difficult to chew and deform. 
Wood could be: 

Logs
Two brackets can be attached to the pen side allowing a log to be placed 
vertically between the brackets and the pen side; the lower end of the log is at 
floor level. Or a U-shaped plastic tube or moulding can be attached to the pen 
side to hold the log vertically in place; the bottom of the tube or moulding 
should be several centimetres above the floor so allowing the lower end of the log, 
which rests at floor level, to be accessible to the pigs. 

If too little of the chosen enrichment material is provided, the amount
available may diminish to such an extent that too little is left before it is 
next topped up. This will result in the pigs losing interest in the material 
and possibly redirecting their behaviour towards their pen mates. 

This Dutch farm 
provides a thin layer 
of about 5-10cm of 
ground wood placed 
on the floor. 

Tato holandská far-
ma dává na podlahu 
prasatům slabou vrstvu 
dřevěných hoblin, 
5 – 10 cm.

další materiál, který může být do určité míry efektivní při 
poskytování obohacení a snížení okusování ocásků. 

Lze také využít mnohé další materiály, i když žádný není tak účinný jako hluboká podestýlka ze 
slámy. Pro poskytnutí rozmanitosti a udržení zájmu prasat je dobrou praxí: 
 • použít dva nebo více způsobů obohacení kdykoliv najednou,
 • občas zavést nové materiály, protože prasata rychle (někdy během jednoho   
    dvou dnů) ztrácí zájem o méně zajímavý a účinný materiál.

jiné materiály mohou být: 

Dřevo – mělo by být měkké, tvrdé se obtížně žvýká a deformuje. Dřevo jako: 

Špalky/pelety
Dva držáky mohou být přidány do kotce, aby mezi ně a stěnu kotce byl vertikálně umístěn špalek 
nebo peleta; spodní konec v úrovni podlahy. Nebo může být ke straně kotce připevněna plastová 
roura ve tvaru U, aby držela špalek vertikálně. Spodek roury by měl být několik cm nad podla-
hou, aby umožnil přístup prasat ke spodnímu konci špalku nebo pelety těsně u podlahy. 

dřevěné hobliny/dřevěné štěpky (kanadský způsob ustájení)

větve

kůra/mulč

dřevitá vlna – vyrobená     kokosové vlákno 
ze zbytků dřeva a špalků 
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Branches 

Bark/mulch 

Ropes: Research using manila ropes found that although pigs devoted large 
amounts of time to exploring, chewing and ingesting ropes, levels of tail biting 
were still relatively high. 

Food enrichment

The following section on food enrichment, the photos in it and some of the 
other photos in this booklet are reproduced by kind permission of the British Pig 
Executive (BPEX). 

Food enrichment –principles

1) Keeps the pigs occupied for much longer than when all food is supplied 
in one place or in meals; 

2) A more natural behavioural activity, leaving less time to chew the pen or 
each other; 

3) Use food from pigs’ daily ration or introduce novel foods. 

Wood wool – made from 
slivers, cut from logs 

(Wood wool: Wikipedia) 

Coconut fibre
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Provazy: odborníci zkoumající užití konopných provazů zjistili, že ačkoliv prasata věnovala značný 
čas zkoumání, žvýkání a polykání provazů, úroveň okusování ocásků byla stále relativně vysoká. 

obohacení potravou
Následující část o obohacení potravou, fotografie a některé další snímky v materiálu jsou repro-
dukovány s laskavým svolením Britského výboru pro prasata/ British Pig
Executive (BPEX). 

obohacení potravou – principy 
1) zaměstná prasata mnohem delší dobu, než pokud je krmivo dodáno naráz nebo    
    v krmných dávkách;
2) více přirozených aktivit, méně času k okusování kotce nebo ostatních prasat;
3) použití krmiv z denní dávky nebo předložení nových. 
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Portion of daily ration 

mixed in with daily fresh straw 

feed on the floor provided it is clean enough and in small groups 

in lumps of wood or destructible objects 

use a roller in liquid feed so pigs can root to get food 

Possible foods to add:

Grass:      Herbal mineral blocks 

                                                                       

Solid foods: 

beet    

   

in Edinburgh foodball (designed to deliver 
small food rewards in response to being 
rooted) or strong dog toy.

   Salt licks

cut 

turf 

silage

turnip swede 

Scatter in small pieces or whole, attach to pen sides, or put into a rack 

Seaweed

Herbs 

Fruit/vegetables

Podíl denní dávky

 • smíchaná denně s čerstvou slámou,

 • krmení na podlahu – pokud je čistá a jedná se o malé skupiny,

 • v kusech dřeva nebo zničitelných předmětech,

 • použití válce se sypkým krmením, ze kterého mohou získávat postupně 

     svůj příděl,

 • v edinburském potravinovém míči 

    (vytvořeném tak, aby umožnil malé odměny 

    krmivem pokud je zkoumán), nebo v pevných 

     psích hračkách.       

Příklady krmení na doplnění: 

Tráva: posekaná bylinné minerální lizy  mořské řasy      
 
 trsy slané lizy  byliny     
 
 siláž   ovoce/zelenina     

      

Pevné krmení: 
         řepa            tuřín          kořenová zelenina

Rozptýlit jako malé kousky nebo celé, přidat ke straně kotce nebo do jeslí.

8

Portion of daily ration 

mixed in with daily fresh straw 

feed on the floor provided it is clean enough and in small groups 

in lumps of wood or destructible objects 

use a roller in liquid feed so pigs can root to get food 

Possible foods to add:

Grass:      Herbal mineral blocks 

                                                                       

Solid foods: 

beet    

   

in Edinburgh foodball (designed to deliver 
small food rewards in response to being 
rooted) or strong dog toy.

   Salt licks

cut 

turf 

silage

turnip swede 

Scatter in small pieces or whole, attach to pen sides, or put into a rack 

Seaweed

Herbs 

Fruit/vegetables

8

Portion of daily ration 

mixed in with daily fresh straw 

feed on the floor provided it is clean enough and in small groups 

in lumps of wood or destructible objects 

use a roller in liquid feed so pigs can root to get food 

Possible foods to add:

Grass:      Herbal mineral blocks 

                                                                       

Solid foods: 

beet    

   

in Edinburgh foodball (designed to deliver 
small food rewards in response to being 
rooted) or strong dog toy.

   Salt licks

cut 

turf 

silage

turnip swede 

Scatter in small pieces or whole, attach to pen sides, or put into a rack 

Seaweed

Herbs 

Fruit/vegetables



7

materiály, které jsou samy o sobě neefektivní 
pro obohacení a redukování okusování ocásků.

Odborný výzkum zjistil, že kovové řetězy a pneumatiky jsou neefektivní, rychle ztrácí hodno-
tu jako novinky. Evropský úřad pro bezpečnost potravin/The European Food Safety Authority 
(EFSA) vyvodil, že hračky, jako  jsou řetězy, klacky na okusování a míče, nejsou efektivním mate-
riálem pro obohacení. 

Úřad zdůraznil, že nezničitelné předměty, jako jsou řetězy nebo pneumatiky, jsou nedostatečné z 
hlediska uspokojení manipulačních potřeb prasat. Mohou být ale použity jako doplňky k materiá-
lům, které lze zničit nebo prozkoumávat, nikoliv jako jejich náhrada. 

Řetězy však mohou být důležitým doplňkem, samostatně ale nejsou adekvátní. Nejsou roze-
biratelné nebo poživatelné. Ale mnoho chovatelů, kteří používají slámu zjistilo, že řetězy pra-
sata také zaměstnají. Způsob, jak se konce řetězů navzájem spojují a pohybují v tlamě prasete 
povzbuzuje jejich zájem o ně.

Úřad (EFSA) také uvedl, že plastové předměty po domácku vyrobené (např. ve tvaru vrtulníku) 
nebo komerční ekvivalenty (jako plastové okusovací hračky Bite Rite™) „se jeví jako relativně 
neúčinné v rámci prevence okusování ocásků“. Hlavní studie ukázala, že prasata, která dosta-
la hračky Bite Rite™ měla vyšší výskyt okusování ocásků, než prasata, která dostala plné lože 
slámy, nebo zásobník se slámou. Pokud jsou hračky Bite Rite™ poskytnuty, měly by být použity 
pouze jako doplněk k více účinným materiálům.    

Studie ukázaly, že když prasata dostanou čtyři hračky, stráví hrou s nimi pouze 1,4 % času, 
zatímco zájem o slámu nebo kukuřičnou siláž jim zabere okolo 20 % denního času. 

nové nebo rekonstruované ustájení
Každé nové nebo rekonstruované ustájení by mělo být navrženo tak, aby bylo dosaženo souladu 
s předpisy ohledně obohacujícího materiálu. Zvláště by chovatelé měli zvážit, zda-li jim plánovaný 
podlahový systém umožní splnit požadavek poskytnutí obohacujícího materiálu, který „umožňuje 
etologické aktivity“.

Chovatelé by neměli budovat takový podlahový systém, který jim s vysokou pravděpodobností 
neumožní shodu s legislativou.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Compassion in World Farming, 2011
www.ciwf.org.uk
překlad: Společnost pro zvířata – ZO ČSOP, 2012


