
Správné zavěšení ušní známky 
 

Na základě požadavků EU a nařízení jednotlivých členských států, musí být všechna zvířata 
označena dvěmi ušními známkami.  
Je ověřeno, že správným postupem zavěšení ušní známky je snížena ztrátovost až o 50%. Postup 
zavěšování, umístění známky v uchu a hojení perforovaného ucha jsou faktory, které ovlivňují 
ztrátovost.  

 
1. Postup zavěšení 
 
Je naprosto nezbytné, aby samičí část byla umístěna uvnitř ucha (viz obr. 1). Mnoho 
chovatelů zavěšují známky špatně - samčí část uvnitř ucha – tento způsob je samozřejmě 
jednodušší, umístění známky je snazší, ale tak si chovatel může navýšit ztrátovost až o 50%.  
 
2. Umístění známky v uchu 
 
Toto je velice důležitý moment při zavěšování. Samčí část musí perforovat ucho ze zadu 
přesně mezi dvěma chrupavkami (viz obr. 2). Známka je umístěna uvnitř tak, aby byla 
čitelná. Zavěšení druhé ušní známky je obvykle obtížnější, protože zvíře už ví, že je to 
bolestivé. Hlava zvířete musí být pevně fixována.  
 
3. Zavěšení známky 
 
Zavěšená známka musí být pevně spojena. Aplikační kleště je nutno stisknout jedním 
rychlým pohybem, až je známka zcela aplikována. Je důležité použít správné kleště se 
správným hrotem.  

 
4. Rotace známky 
 
Jakmile je známka zavěšena, nejprve otočte jí po obvodu v rozsahu přibližně jedné čtvrtiny 
doprava a poté doleva (viz. obr. 3). Je tím usnadněno hojení perforovaného ucha. Někteří 
chovatelé po aplikaci známky ošetří ucho speciálním hojivým sprejem. Je doporučeno 
kontrolovat hojení ucha několik dní po aplikaci.  
 
5. Nesnáze  
 
Samozřejmě není možné eliminovat všechny nesnáze a překážky, které se v chovech 
vyskytují. Nicméně, je doporučeno odstranit různé nepoužívané provazy, motouzy, ostré 
předměty, uvolněné dřevěné bariéry a všechny další potenciální příčiny zachycení ušní 
známky. Minimalizuje se tak riziko zachycení ucha. 
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