
Představení indikátorů pro hodnocení welfare koz s využitím AWIN 
protokolu

Hodnotící protokol je určen pro dospělé mléčné kozy chované
v intenzivním nebo polointenzivním produkčním systému.
Vzhledem k tomu, že indikátory jsou založeny na biologii koz,
mnohé z nich mohou být relevantní pro jiné kategorie, ale
zatím nebyly testovány.

Úvodní informace pro hodnotitele
Před samotným hodnocením chovu musí hodnotitel vědět, jak
kontaktovat majitele farmy, jak organizovat návštěvu, jak se
chovat na farmě, jak prezentovat protokol a spolehlivost a
užitečnost výsledků.

Základní požadavky na hodnotitele:

-znalost hodnotícího protokolu a aplikace jeho použití

-možná omezení použití protokolu
-praktiky namléčné farmě a charakteristika chovu koz
-specifika chování koz a jejich plemen
-tržní a produkční tlak, detaily lokální produkce, pravidla
sanitace, běžná onemocnění

Kontaktování farmáře
Je nezbytné kontaktovat farmáře a naplánovat návštěvu farmy
s ohledem na její denní rozvrh a řízení skupiny, která má být
hodnocena.

Specifické otázky, které je třeba položit:
-počet laktujících koz
-počet kotců s laktujícími (s výjimkou ošetřovny, karanténních
nebo porodních kotců)
-hustota obsazení kotců
-krmící prostor / poměr zvířat
-napájecí prostor / poměr zvířat
-přítomnost rohatých a bezrohých koz ve stejném kotci
-přítomnost samce v kotci laktujících koz
-krmení (čas hlavní distribuce krmení)
-dojení (čas dojení, typ a velikost dojírny)

Při rozhovoru by měl hodnotitel vysvětlit cíle návštěvy,
harmonogram a metody. Majitel byměl být ujištěn, že zvláštní
opatření a změny v rutině budou omezeny na minimum.
Před hodnocením je třeba zdůraznit, že kozám ani
zúčastněným osobám nehrozí nebezpečí. Všechny procedury
prováděné během hodnocení jsou neinvazivní a běžně
prováděné úkony. Doba a míra zapojení farmáře nebo
ošetřovatele, který bude manipulovat s ovcemi je individuální.
Také je třeba uvést, že hodnotitel bude vstupovat do kotce a
hodnocení 2. úrovně vyžaduje, aby kozy byly shromážděny
buď u krmítek nebo v dojírně.

Potřebné vybavení
Nutností je mít nachystané záznamové listy, tablet nebo
smartphone, psací potřeby, fotoaparát, měřící pásmo nebo
laserové měřidlo, stopky, bezpečná pracovní obuv a oděv,
návleky na boty a dezinfekci, teploměr a hydrometr.

Biosekurita
Hodnotitel by nikdy neměl být zdrojem šíření choroby. Mnoho
infekčních agens v prostředí je velmi rezistentních a je téměř
nemožné je eliminovat (např. Corynebacterium
pseudotuberculosos, Mycobacterium spp., Brucella spp.). Čisté
oblečení a pracovní obuv opatřená jednorázovými návleky
jsou nezbytné k udržení zdraví, i když bude v prostorách farmy
provedena další dezinfekce. Montérky by měly být stejné
barvy, jako nosí ošetřovatelé.

Příjezd na farmu a další činnost
Po příjezdu by hodnotitel měl vyhledat majitele chovu nebo
hlavního zootechnika, aby ho o seznámil s bezpečnostními
pravidly na farmě např. ukázka dopravních cest, mechanizace
nebo hlídacích psů.
Během hovoru by měl být prezentován protokol s uvedením
cílů, přibližného času hodnocení, harmonogramu činností a
pořadí indikátorů. Ačkoliv postup v protokolu hodnotícího
welfare nemůže být měněn, plán by měl být projedná tak, aby
provádění hodnocení nezasahovalo do harmonogramu
každodenních prací. Hodnotitel by měl být co nejstručnější,
aby se zabránilo subjektivnímu ovlivnění výsledku.
Při pohybu na farmě by měl být hodnotitel nenápadný. Rušení
pracovníků nebo zvířat bymělo být co nejmenší.

Znalost chování zvířat je klíčová. To nejen zajistí adekvátní
hodnocení, ale také umožní identifikaci agresivních nebo
bázlivých jedinců.

Další rady jak se na farmě pohybovat a chovat:
-nenechávejte brány a dveře otevřené
-vyhněte se chůzi přes krmivo nebo krmný žlab, i když je
prázdný
-vyhněte se hlasitému mluvení a dělání prudkých pohybů
-nenechávejte žádné předměty v dosahu zvířete
-vyhněte se olizování rukou
-vyhněte se sahání na zvíře, pokud to není nezbytné
-soustřeďte se na práci po celou dobu

Bezpečnámanipulace
Prezentovaný hodnotící protokol je navržen pro užití
zkušeným hodnotitelem. Bezpečnost a welfare jsou to
nejdůležitější.

Výběr kotce pro první úroveň hodnocení welfare
Pozorování budou vykonána pouze v jednom kotci s laktujícími
kozami. Aby se zvýšila citlivost hodnocení, bude vybrán kotec
považovaný za potenciálně nejvíce ohrožený zhoršením
welfare. Při této selekci budou brány v úvahu následující
aspekty:
-nejvyšší hustota obsazení
-menší krmný prostor k poměru množství koz
-menší prostor u žlabu s vodou k poměru množství koz
-přítomnost rohatých a bezrohých v jednom kotci
V době hodnocení by neměl být v kotci přítomný kozel. Kotec
ošetřovací, karanténní ani porodní nesmí být hodnocen.

Výběr kotce pro 2 úroveň hodnocení welfare
Vždy budou přítomni dva hodnotitelé, protože zvířata musí být
hodnocena zepředu a zezadu. Hodnotitel by měl získat
předem informace o počtu a charakteristice kotců na farmě.
Pro výběr počtu kotců pro hodnocení platí:
Na farmě je jeden kotec, pozorování bude provedeno v něm.
Dva kotce, oba byměly být hodnoceny.
3-7 kotců, náhodně selektovány 2 kotce.
Více než 7 kotců, hodnocení musí být rozděleno do 2 dní.
Pro výběr počtu zvířat pro individuální posouzení, je důležité
znát počet laktujících koz na farmě. Počet zvířat bude
určených podle následujícího schématu:

Počet koz v každém hodnoceném kotci musí být v poměru ke
zbylým laktujícím zvířatům.

Postup
Zde je uvedeno pořadí, v jakém se shromažďují jednotlivé
indikátory.
Hodnocení vně kotce:
1. krok - špatné odrohování, abscesy*, klečení u krmného
žlabu
2. krok - fronty při pití, fronty při krmení
3. krok - stav srsti, netečnost, teplotní stres
4. krok - Kvalitativní analýza chování
Hodnocení po vstoupení do kotce:
5. krok - latence k testu prvního kontaktu, podestýlka, těžké
kulhání
6. krok - dotazník pro farmáře
*u hodnocení 2. úrovně se nehodnotí
V případě hodnocení druhé úrovně je postup velmi podobný,
krok 6. je nahrazen individuálním hodnocením zvířete
6. Krok - BCS, abscesy, znečištění fekáliemi, nosní výtoky, oční
výtoky, přerostlé paznehty a asymetrie vemene

Hodnocení
Hodnotitelé se poprvé seznámí s farmou a jejím denním
chodem. Dodržujte konkrétní pořadí, v jakém by se měly
indikátory shromažďovat. Posouzení by mělo začít v době
distribuce krmení, hodnotitel začne sledováním z vnějšku
kotce, až poté vstoupí do vnitřních prostor. Doba potřebná pro
hodnocení je přibližně 90 min.
Po hodnocení chovu, bude farmář odpovídat na otázky v
dotazníku.

Provést hodnocení druhé úrovně se doporučuje, pokud
existuje nesoulad s platnou legislativou nebo platí minimálně
jedna z následujících podmínek:
- Abscesy, nesprávné odrohování, špatný stav srsti, těžké
kulhání, fronty u napajedla, krmení - podíl zvířat, která
vykazují tyto indikátory, je na farmě vyšší než podíl zvířat
pozorovaných u 5% nejhorších referenčních farem
- v testu prvního kontaktu nedošlo k dotyku hodnotitele
během 300 s

Při druhé úrovni hodnocení welfare musí být přítomni 2
hodnotitelé, součástí je individuální vyšetřování koz. To může
být provedeno v kotci nebo v dojírně.
Během skupinového hodnocení budou 2 hodnotitelé
vyhodnocovat každý kotec, zatímco během individuálního
hodnocení jeden hodnotí přední část (oční nebo nosní výtoky
a abscesy) druhý pozoruje zadní část (BCS, přerostlé paznehty,
znečištění fekáliemi, asymetrii vemene a abscesy).
Doba potřebná pro vyhodnocení je přibližně 90 min.
Individuální hodnocení jedince trvá přibližně 30-45 s.

Představení indikátorů

Body Condition Score (BCS) - Tělesná kondice
Provádí se k odhadu výživového a zdravotného stavu koz.
Hodnocení: zezadu, koza by měla stát. Do hodnocení se
zahrnují extrémní kondice (velmi hubené a velmi tlusté).
Normální stav (skóre 0) - Páteř je viditelná, žebra je obtížné
vizuálně posoudit. Kosti kyčle a sedacího hrbolu jsou stále
viditelné, ale nikoli prominující. Určitá vrstva svalu a / nebo
tuk obaluje kostní struktury.

Stav srsti
Kozy s nekvalitní srstí obvykle vykazují i nízké BCS často v
důsledků chronických onemocnění jako je pneumonie nebo s
minerální nerovnováhou.
Hodnocení: Normální srst je lesklá, homogenní a přiléhá ke
kůži. Neoznačujte špinavé kozy jako kozy se špatným stavem
srsti. Zaznamenávají se kusy, jejichž srst je matná, hrubá nebo
zvlněná, popř. v určitých oblastech je výrazně delší

Fronty při krmení
Ke frontám dochází kvůli neadekvátnímu počtu krmných míst
nebo neadekvátní distribuci krmiva v žlabu. Kozy obvykle
dělají vše současně, pokud nedošlo ke změnám v hierarchii
skupiny.
Hodnocení: Zaznamenejte počet zvířat ve frontě = koza je
otočená směrem ke krmení a stojí za další kozou, která se
krmí. Pozorovací období by mělo začít 2 minuty před
ukončením distribuce krmení. Celé pozorování bude trvat 15
min, tato doba bude rozdělena do 2 min intervalů. Ujistěte se,
že kozy, které čekají ve frontě, jsou odlišné od těch, které
procházejí v krmné uličce.

Fronty při napájení
Fronty při napájení se vyskytují v případě nutnosti čekání
zvířat než přijdou na řadu k vodnímu zdroji.
Hodnocení: Pozorování začíná, když první koza začne pít po
distribuci krmení. Pokud žádná koza nezačne pít po dobu
pozorování předchozího indikátoru fronty při krmení, bude
následovat další 15 min pozorování. Záznam počtu koz ve
frontě je také prováděn po 2 min intervalech.

Podestýlka
Kozy jsou obvykle ustájeny na hluboké podestýlce. Kvalita a
kvantita podestýlky je striktně spojena s komfortem během
odpočinku.
Hodnocení: Zvlášť se hodnotí množství materiálu podestýlky a
čistota podestýlky

Tepelný stres
Přítomnost tepelného stresu je spojena s vysokou v teplotou/
indexem vlhkosti. Tepelný stres může redukovat příjem krmiva
amá efekt na produkci.
Tepelným stresem mohou kozy trpět i při nízkých teplotách,
zvláště pokud je to v kombinaci s větrem a deštěm.
Hodnocení: Zaznamenejte počet koz s příznaky tepelného
stresu.
Příznaky teplotního stresu - zrychlená dechová frekvence,

těžké dýchání se zavřenou nebo otevřenou tlamou a
nadměrně slinění. Postoj je typický - natažený krk, končetiny
odtažené od těla.
Příznaky stresu z chladu: naježená srst na zádi a v případě
výrazného chladu se mohou kozy projevovat třes těla, stojí s
vyklenutými zády a hlavou v nižší poloze.

Klečení u koryta
Koza je opřená o karpální klouby, zadní končetiny jsou
narovnané. Při krmení tento postoj indikuje diskomfort
důvodu může být více: např. koryto je nízko, nesprávně
navrhnuto nebo je k němu obtížný přístup. Hodnocení:
Provádí se v době distribuce krmení, hodnotitel se pohybuje
vně kotce s odstupem asi 1,5 m a rychlostí 2 m/s.
Zaznamenejte počet koz, v tomto postoji.

Těžké kulhání
Kulhání je indikátor bolesti charakteristický abnormálním
pohybem. Stupeň kulhání může být od mírného po těžký. V
provozu není reálně hodnotit mírné nebo střední kulhání,
proto identifikujeme jedince velmi těžce kulhající.
Hodnocení: Hodnotitel prochází pomalu kolem kotce, rychlostí
2 m/s, všechna zvířata by měla být v dohledu. Evidují se kozy,
které vykazují minimálně jeden z uvedených příznaků.
Příznaky: nepravidelná chůze, odlehčování končetiny
(končetin), tzv. husí chůze ( s nataženými končetinami) nebo
pohyb po karpech. V důsledku uhýbání bolesti jsou
zdůrazněny pohyby hlavou při chůzi a dochází k výraznějšímu
klenutí zádě. Všechny ležící kozy měly by být přinuceny vstát a
jít několik kroků.

Abscesy
Přítomnost abscesu je velmi často spojována s chronickým
kontaktním onemocněním nazývaném kaseózní lymfadenitida,
která je způsobena bakterií (Corynebacterium
pseudotuberculosis). Další méně běžnou příčinou abscesů jsou
infikované rány.
Hodnocení: Zapište si počet koz s přítomností abscesů, bez
rozdílu zda jsou otevřené či nikoliv.
První úroveň – Hodnotitel by měl být schopen sledovat hlavu,
krk a ramena každé kozy. V době distribuce krmení koza
vstoupí ke korytu, udržujte vzdálenosti asi 1,5m od koryta a
pohybujte se rychlostí 2m/s.
Druhá úroveň - individuální – přítomni jsou 2 hodnotitelé,
jeden sleduje hlavu, krk a ramena a druhý záď a oblast
vemene stejné kozy. Boky se neposuzují.

Znečištění fekáliemi
Kozí exkrementy jsou obecně suché, proto přítomnost
měkkého feces je příznakem onemocnění (infekčního/
parazitárního nebo neadekvátní diety).
Hodnocení: Sledujte a zapisujte přítomnost znečištění
fekáliemi v oblasti okolo anu nebo ocasu.

Nosní výtok
Je mukózní nebo purulentní výtok z nosu. Pokud je výtok z
jedné nozdry, může být příznakem nosního onemocnění nebo
léze. Pokud je z obou nozder může být zapříčiněno
onemocněním dolních cest dýchacích, nebo reakcí na
neadekvátní prostředí.
Hodnocení: hodnotitel hledá přítomnost bílého nebo žlutého
hustého výtoku okolo nozder. Serózní výtok (transparentní a
vodnatý) by neměl být evidován jako výtok.

Netečnost
Je příznakem špatného zdraví (např. bolest zapříčiněná
kulháním, těžkými chorobami) nebo neschopnost vyjádřit
normální sociální chování. Kozy jsou stádově žijící, společenská
a dobře synchronizovaná zvířata.
Hodnocení:
Během cca 30 min celého pozorovacího období, které
zahrnuje sledování indikátorů nesprávného odrohování,
abscesy, klečení, fronty, stav srsti a tepelného stresu, sledujte,
zda některé kozy nevykazují prvky netečnosti. Koza se oddělí
od zbytku skupiny, zejména během synchronizovaných
činností (např. krmení, odpočinek); stojí (někdy ležící)
dlouhodobě nehybně, často hlavou směřuje ke stěně nebo
jiným dílům struktury stáje, někdy s ušima dolů. Je apatická,
nepřítomná, lhostejná k podnětům a nevykazuje žádné
interakce se svými okolím během celého pozorovacího období.
Postoj, chování a lokalizace ve srovnání se zbytkem skupiny
jsou nejdůležitějšími položkami, které je třeba vzít v úvahu.

Oční výtoky
Výtok může být pouze z jednoho oka (obvykle způsoben
traumatem nebo lokální infekcí) nebo z obou (v důsledku
respiračního nebo systémového onemocnění). Mohou být
důsledkem pobytu v neadekvátním prostředí (prach, průvan).
Hodnocení: Výtok může být prezentován pouze mokrou srstí
u koutku oka až po hojně purulentní výtok, který se táhne po
obličeji.

Přerostlé paznehty
Jsou nedostatečně opotřebené nebo neupravované, může
docházet k deformacím. Paznehty mohou mít různou velikosti
v závislosti na plemeni, takže je důležité ověřit, zda má
pravidelný trojúhelníkový tvar (červeně).
Hodnocení: Měly by být hodnoceny pouze zadní paznehty na
povrchu, který umožňuje jejich sledování, pro důkladné
vyšetření může být končetina zvednuta. Jeden přerostlý
pazneht je dostatečný pro skóre 1.

Asymetrie vemene
Asymetrie je nejčastějším problémem dojných koz a souvisí se
zánětem mléčné žlázy. Asymetrie je výsledkem minulých
infekcí s následnou fibrózou a atrofií žlázy.
Hodnocení: Celé vemeno by mělo být prohlédnuto.
Posuzováno je posuzovatelem zezadu, když koza stojí.
Asymetrické vemeno (skóre 1) je takové, jehož polovina je o
25% delší než druhá (s výjimkou struků).

Nesprávné odrohování
Důsledkem nesprávného odrohování jehňat je přítomnost
deformovaných zbytků rohů na hlavě, které mohou začít růst
křivě a tlačit na hlavu nebo oko, což způsobuje léze a bolest.
Pokud nejsou kozy v chovu běžně odrohovány, tento indikátor
nebude zaznamenáván.
Hodnocení: Nesprávné odrohování je vizuálně pozorováno v
době, kdy je krmivo distribuováno. Posuzovatel se pohybuje
ve vzdálenosti 1,5 m od hrazení rychlostí 2 m/s. Posuzovatel
byměl být schopen pozorovat hlavu každého kozy.

Test prvního kontaktu
Testu se používá pro vyhodnocení vztahu mezi člověkem a
kozou. Zvířata zvyklá na citlivý přístup při manipulaci jsou
méně stresovaná.
Hodnocení: Test probíhá v kotci, na místě, které je cca v
polovině nejdelší strany kotce, ale ne v blízkosti krmiště.
Hodnotitel přistoupí k brance kotce, počká 30 s, pak vstoupí a
jde na předem určený výchozí bod, kde zapne stopky. Během
testu by hodnotitel měl nehybně stát zády ke zdi. Ruce by
měly být drženy podél těla, za zády nebo na hrudi. Pohled
nesmí být cílen na žádné zvíře.

Časování se zastaví a test končí, když se první koza mulcem
nebo jinou částí se dotýká jakékoliv části těla posuzovatele.
Čas zaznamenejte. Pokud se koza nedotkne hodnotitele do
300 s, test končí.

Kvalitativní hodnocení chování
Kvalitativní hodnocení chování spoléhá na schopnost člověka
integrovat detaily chování, držení těla a dát je do kontextu s
popisem zvířecího stylu chování.

Hodnocení se provádí hromadně. Při hodnocení první úrovně
je jednotkou kotec, na druhé úrovni to je farma, přičemž se
vezmou v úvahu všechny kotce s dojnými kozami, s výjimkou
ošetřovacích, karanténních nebo porodních kotců.
Zvolte si vhodné pozorovací body mimo kotec a následně
časový průběh pozorování. Výběr těchto bodů by měl odrážet
různé struktury prostředí kotce. Každý pozorovací bod by měl
umožnit dobrý výhled na všechna zvířata. Počet pozorovacích
bodů závisí na členitosti ustájení.
Pozorování obecně trvá 10 až 20 minut, přičemž čas strávený v
každém pozorovacím bodě se pohybuje od 2,5 (8 bodů) do 10
minut (1 nebo 2 body) podle následujícího schématu:

Hodnocení probíhá během aktivního období koz, nejméně 30
minut po distribuci krmiva.

Jak skórovat
Pro sledování si najděte klidné místo a zaznamenejte seznam
deskriptorů, použijte vizuální analogovou stupnici (VAS). Kozy
budou během pozorování hodnoceny jako celek, spojte
informace z každého pozorovacího bodu.
Každá stupnice je 125 mm dlouhá a je definovaná levým
"minimálním" a pravým "maximálním" bodem. "Minimální"
znamená, že v tomto okamžiku určitá kvalita označená
výrazem zcela chybí v celé sledované skupině. "Maximální"
znamená, že v tomto okamžiku je tato expresivní kvalita
dominantní u všech pozorovaných zvířat.

Skóre závisí na:
-počtu zvířat, která vykazují tento deskriptor a intenzitě
-interakci se zbytkem skupiny

Míru výskytu vyznačte na stupnici. Hodnota tohoto
deskriptoru je dána vzdáleností od minima (v mm) k
vyznačenému bodu. Je důležité, aby nebyl přeskakován žádný
deskriptor a postupovalo se v předepsaném pořadí.
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počet míst Doba pozorování v 1

bodě (min)

Celkový čas (min)

1 10 10

2 10 20

3 6,5 19,5

4 5 20

5 4 20

6 3 18

7 2,5 17,5

8 2,5 20


