CHOV A WELFARE OVCÍ

Reprodukce ovcí
•

•

•

Reprodukční cyklus ovcí je charakteristický dobou anestru, tedy
období klidu, kdy je snížená pohlavní aktivita. Pohlavní aktivita
je také závislá na ročním období, plemeni, pořadí vrhu, délce
dojení aj.
Hlavním faktorem, který hraje prim je délka světelného dne. V
našich podmínkách jde zejména o zkracující se den fotoperiodicitu. Plodné období tedy u ovcí je v období: PODZIM,
JARO.
V chovech se využívá stimulace pohlavní aktivity pomocí
krmného šoku - flushingu (kdy ovci před začátkem plodného
období nepatrně snížíme příjem živin, abychom jí následně před
zapouštěcím obdobím tuto redukovanou dávku navýšili tak, aby
došlo k podpoře ovulace co největšího množství vajíček a v
neposlední řadě, aby projevy říje byly výraznější - 2 až 3 týdny
před zapouštěním).

•

Další metodou je použití tzv. beraního efektu - kdy používáme
berany jako stimulátory pohlavní aktivity. Takto lze např.
dosáhnout dřívější puberty u mladých jehniček, za předpokladu,
že je vystavíme kontaktu s beranem. U ovcí před zahájením
připouštěcí sezony může vyvolávat setkání s beranem dřívější
nástup říje a přerušení anestru (tedy doby pohlavního klidu).

Důležitou zásadou je mít oddělené berany od ovcí a tyto
do stád pouštět, nikdy ne je mít celoročně s ovcemi,
protože dochází k návyku ovcí na berany. Stejná zásada
je i v chovech prasat!

Techniky připouštění beranů
•

•

•

Volné na divoko – na mladého berana připadá 15 – 20 ovcí, na
berana nad 2 roky připadá 25 – 30 ovcí. Nevýhodou je neznámý
původ jehňat po otci, nelze plánovat bahnění a po 2 letech je
nutno berana vyměnit.
Skupinové – na mladého berana připadá 20 – 25 ovcí, na staršího
2 let připadá 30 – 40 ovcí. Stádo je rozděleno na 2 – 4 skupiny,
uplatňuje se selekce, při střídání beranů je lze dále využívat v
plemenitbě.
Harémové – na mladého berana připadá 20 – 30 ovcí, na berana
nad 2 roky připadá 40 – 50 ovcí. Každý beran má svou skupinu,
tento způsob zapouštění je náročný na ošetřování zvířat, je znám
původ jehňat.

•

Individuální z ruky – na mladého berana připadá 25 – 30 ovcí, na
staršího 2 let 40 – 60 ovcí. Tento systém je nejvhodnější, říje je
zjišťována prubíři, hlavní připouštěcí období beranů trvá 4 – 6
týdnů, po 14 dnech je praktikován doskok volně vpuštěným
beranem.

•

Inseminace ovcí – je nejprogresivnější metodou plemenitby,
dovoluje maximálně využít nejkvalitnější plemeníky. Při
inseminaci je možné inseminovat 500 – 600 ovcí. Metoda není
bohužel v praxi rozšířena.

Technika chovu ovcí
•

Nejkritičtějším obdobím pro jehňata je první měsíc – zvykají si
na chovatelské podmínky a prostředí a stávají se nezávislými na
matce. Po narození – období mlezivové výživy, období mléčné a
kombinované výživy. Vysokobřezí bahnice chovány ve skupinách
do 25 ks, co nejdříve po porodu převedeny do individuálního
boxu (choul) - alespoň 1,5 m2 rozloha (3-5 dnů je ideál). Mlezivo
je prvním zdrojem výživy pro jehně do 4-7 dnů.

Odchov jehňat
• Období mléčné výživy – mléko je do 10-14 dnů po
narození základem výživy jehněte (od 2. týdne si už
jehňata navykají na příjem pastvy, sena a jaderných
krmiv. Toto období probíhá na pastvě nebo na
hluboké podestýlce.
• Období kombinované výživy – začíná příjmem pastvy
(vyvíjí se předžaludky a aktivuje se bachorová
mikroflóra) – zhruba ve 3. týdnu věku. V 8.-9. týdnu je
už činnost bachoru normální. Jehňata jsou s matkami
nepřetržitě na pastvě s příjmem ad libitum mléka.

Odstav jehňat
•
•

•

Velmi ranný odstav (2-4 dny po narození, aplikace MKS),
časný odstav (40-60 dnů, váha asi 20 kg a jehňata jsou nezávislá
na matce), systém používán zejména u dojných plemen. Jehňata
ustájena ve školkách na hluboké podestýlce. Školky vybaveny
tzv. probíhačkami, které regulují přístup jehňat k matkám. Po
mlezivovém období se jehňata pouští probíhačkami k matkám
4x za den (pobyt s matkami 1 hod). Postupně se pobyt u matek
zkracuje – 40-60 dne jsou jehňata bez přístupu k matce.
Zkrmování krmné směsi pro časný odstav.
tradiční odstav (80-120 dnů) – vhodný pro pastevní odchov
jehňat. Ž. hm. jehňat při tomto odstavu by měla být 22 kg.

Výkrm jehňat
•

•

•
•

mléčný výkrm – ve střední Evropě u dojných plemen na bázi
mateřského mléka a mléčných krmných směsí s doplňkovými krmivy –
kvalitní seno a jádro. Jehňata vykrmována do 12-18 kg (8-10 týdnů staří).
Provádí se na hluboké podestýlce v ovčíně.
intenzivní výkrm – u nás dříve rozšířený způsob. Podstatou je výkrm ad
libitum jádrovými směsmi a senem do 30-45 kg v 3-5 měsících věku.
Výkrm probíhá ve skupinách po 50 ks podle pohlaví na hluboké
podestýlce, v zahraničí i rošty.
polointenzivní výkrm – aplikuje se formou oplůtkové pastvy s
doplněním jadrnými krmivy. Doba výkrmu 4-7 měsíců (závislost na
plemeni, kvalitě pastvy…)
pastevní výkrm - nejrozšířenější způsob výkrmu u nás. Systém založen
na společné pastvě jehňat s matkami s příjmem mléka ad libitum bez
jádra. Doba výkrmu 3,5-5 měsíců. Nevýhodou je nadprodukce jehňat v
období srpna a září – nižší tržní ceny, ale ekonomicky nejvýhodnější z
hlediska nákladů na krmivo.

Odchov bahnic
•

Ideální je odchov na pastvině, ale vzhledem k drsným
podmínkám v horských a podhorských oblastech – jen od dubna
až do konce října, listopadu. V zimě ustájení na hluboké
podestýlce v ovčíně ve skupinách max. do 50 ks – ve skupině
přibližně stejně staré bahnice. Výživa založená na pastvě a v 2.
pol. březosti přídavek jadrných krmiv. Nezbytně nutné je
doplňovat minerální látky ve formě lizu. V zimním období seno,
sláma a šťavnatá krmiva – siláž, senáž, okopaniny.
Alternativou může být i odchov v zimě na pastvě – třeba sem
navážet.

Odchov plemenných beranů

•

Jsou zpravidla celoročně chováni ve skupinách (3-6 ks)v ovčíně
na hluboké podestýlce s výběhem.

Pastva ovcí
•

Většinu pastvin představují přirozené pastevní areály. Pastvina
by měla být suchá, nezamokřená (vlhké pastviny jsou zdrojem
různých cizopasníků a nemocí). Eventuálně tato místa je
potřeba ohradit. Pastviny by měly být bez křoví (vytrhávání vlny,
nebezpečí poranění), neměly by být zamořeny cizopasníky, je
nutné zde zabezpečit dostatečné napájení ovcí (1-3 l na bahnici),
minerální lizy pokud možno na vyvýšeném místě. V případě
celoroční pastvy musí se zbudovat zimoviště na vyvýšeném,
suchém a před větrem chráněném místě, nezamrzající
napáječky.

Výživa ovcí
•

•

Výhodou ovcí je využívat méně hodnotná krmiva, pastva ovcí v
podhorských oblastech je často jedinou možností, jak udržet
krajinu v kulturním stavu. Jedním z velmi rozhodujících
faktorů, který rozhoduje o zdraví zvířat a kvalitě jejich chovu je
vyvážená krmná dávka.
V jarních až podzimních měsících je základem krmné dávky
pastva, seno, krmná sláma, jadrné krmivo, zatímco v zimních
měsících je základem krmné dávky kvalitní luční seno, krmná
sláma, jadrné krmivo, případně okopaniny či konzervovaná
silážovaná krmiva. Všem kategorie ovcí mají mít celoročně
přístup k minerálnímu (případně minerálně-vitaminóznímu
lizu). Voda musí být k dispozici ovcím celoročně.

Poruchy zdraví v souvislosti s
výživou
• urolitiáza,
• nedostatek mědi,
kobaltu, selénu
• hypomagnezémie
• hypokalcémie
• listerióza

Zdraví a welfare
•
•
•
•
•

kulhání
vnitřní parazité
ektoparazité
mastitida
zoonózy

Dojení ovcí

Dojení ovcí se uskutečňuje buď ručně, či strojně. Při ručním
způsobu jsou techniky dojení buď:
a) zezadu (nejčastější)
b) z boku (méně hygienický způsob získávání mléka).
Ruční dojení - je používáno zejména při salašnickém způsobu
chovu. Čas potřebný k podojení jedné ovce se pohybuje mezi 2 - 3
minutami. K vydojení ovce je potřeba mezi 25 -35 hmaty. Důležité je
dbát na hygienu dojení (zejména ošetření vemene před dojením).

strojní dojení - je používáno zejména u chovu ovcí v ovčínech a je
rozšířen v chovech specializovaných dojných plemen. Nejrozšířenější
jsou kruhové rotační dojírny. Průchodnost dojírny se pohybuje mezi
350 - 600 kusy za hodinu v závislosti na její velikosti.

• Oplocení je budováno na bázi kůlů a hladkého drátu
nebo uzlíkového pletiva. Na dočasné oplocení se
využívají elektrické ohradníky.
• Nedílnou součástí pastevního areálu by měl být úkryt
– přirozený i přístřešky z přírodních materiálů, pro
příkrm různé typy jeslí v rámci zastřešeného
přístřešku.
• Pro manipulace s ovcemi (vakcinace, koprologické
vyšetření, vážení) je potřeba vybudovat manipulační
zařízení.

Způsoby pastvy
• Volná pastva – v Alpách, Pyrenejích, Tatry – často
selektivní vypásání některých rostlin, ovládání ovcí
pomocí psů, je nutná přítomnost chovatele,
ekonomicky náročný způsob, proto využití ojedinělé.

•

•

Rotační pastva – jedná se zpravidla o tříhonový systém, kde hony
jsou stabilně ohrazeny. Umožňuje využívání jednotlivých honů
jednotlivými kategoriemi ovcí – oddělené hony pro bahnice,
jehnice a polointenzivní výkrm jehňat nebo pro společnou
pastvu skotu bez tržní produkce mléka a ovcí masných plemen.
Podstatou je střídavé vypásání jednotlivých honů, při
zabezpečení dostatečné produkce sena nebo senáže. Tento
systém je náročný z hlediska vybudování trvalého oplocení.
Oplůtková pastva – v našich chovech nejrozšířenější. Základem
je intenzivní vypásání větších pastevních areálů, jež jsou
jednotlivými oplůtky rozděleny na menší celky. Tento systém
zamezuje selektivní vypásání a současně umožňuje zabezpečení
dostatku sena.

• Alternativní způsoby pastvy – v našich chovech
ojediněle. Např. v ovocných sadech, pastva po sklizni
obilovin a okopanin, vypásání hrází rybníků

Ovčíny
•

•

Využívány staré avšak adaptované stáje např. pro dojnice,
odchovny mladého dobytka, kůlny, ale i nově zbudované
objekty. U nových farem se doporučuje budovat jednoduché
dřevěné stavby, které jsou finančně méně nákladné a nenarušují
ráz krajiny. V případě farem zaměřených na mléčnou produkci
jsou opodstatněné – navazuje zde technologická linka pro
dojení, ošetření a zpracování mléka. Všechny stavby musí
respektovat pohodu zvířat – dostatečně prostorné, světlé, teplé,
vzdušné – ovcím škodí vysoká vlhkost, vysoký obsah čpavku,
průvan a jiné zplodiny. Novostavby by měly být na závětrném
místě, mimo mrazové, záplavové oblasti, nejlépe ve směru severjih.
Před vchodem do ovčína umístěno desinfekční brodidlo
(prevence i léčba nakažlivé hniloby paznechtů) – ideální
rozměry 4-5 m délka a 0,5-0,6 m šířka a hloubka do 15 cm.

Technologie ustájení
V podstatě pouze volné stlané ustájení (i u beranů a kozlů), což odpovídá
přirozeným zásadám welfare.

Vnitřní vybavení ovčína
•

•

•
•

Zařízení pro krmení – většinou využití dávkované krmení aplikované
krmným vozem, krmného vozíku atd. Počet krmných míst musí
odpovídat počtu ovcí ve stáji. U intenzivního výkrmu by měl být
vzhledem k větší četnosti krmení počet míst 2x-3x nižší. Objemná
krmiva se zkrmují z jeslí (jednostranné nebo oboustranné).
Zařízení pro napájení – dostatek pitné vody, používají se vědra, vaničky,
napájecí žlaby a napáječky. 1 napáječka pro 10-40 ovcí v závislosti na
kategorii. U napájecích žlabů 1 m žlabu na 40-50 ovcí.
Zařízení pro bahnění – individuální boxy – klid pro zvířata, možnosti
lepší individuální péče. Zdroj napájení a krmení.
Brodidlo, fixační kolébka pro ošetření paznechtů, veterinární zákroky,
stůl na třídění vlny…

Mikroklima stáje
•
•
•
•

Optimální teplota – 8-10oC, při bahnění 10-14 oC, jehňata ne míň jak 8oC.
Vlhkost – 60-80%, odchov jehňat do 75%, u stropu by neměla vlhkost
překročit 85%.
Maximální koncentrace plynů – CO2 do 0,35%, H2S do 0,001% a NH3 do
0,0025%.
Proudění vzduchu – v zimě by nemělo překročit 0,25 m/s.

CHOV A WELFARE KOZ

Způsoby chovu
•

•

Formy chovu zahrnují intenzivní velkochovy s celoročním ustájením
(200 a více zvířat) i menší pastevní chovy (30-70 ks), kde zvířata stráví na
pastvě maximální dobu. Chov většinou v adaptovaných objektech
zemědělských i nezemědělských. Většinou větší podíl ruční práce.
Chov dojných a srstnatých koz má obdobné požadavky jako chov
masných ovcí – zajištění zimního ustájení pro období porodů a střiže a
volný přístup do pastevních areálů, které musí být náležitě vybaveny
(úkryt, napájení…)

Výživa koz
Kozy mají jiná kritéria pro rozeznávani chutnosti krmiva než ovce
nebo krávy, proto jim chutnají i jiné rostliny.
Ovce je tzv. „mělký spásač“ (zaměřuje se na spodní část porostu),
koza se zaměřuje na středni část porostu, dává přednost klasům
metajících trav, listům i větvím keřů a stromů. Ačkoliv jsou ovce a
zvláště kozy přizpůsobeny k využiti krmiv s vyšším obsahem hrubé
vlákniny, nelze je krmit jen krmivy méně hodnotnými po stránce
obsahu živin. Do krmné dávky je jim nutno zařadit i kvalitnější
krmiva a krmné doplňky. Podvýživa nebo zdravotní problémy zvířat
se projeví hlavně na lesku a pevnosti vlny (srsti). Ve srovnáni s
ostatními hospodářskými zvířaty mají ovce a kozy delší trávicí
ústrojí.

V chovu koz jsou 2 základní způsoby:

• Celoročně ustájené chovy bez pastvy se stálou
krmnou dávkou na základě kukuřičné siláže a senáže) nebo
modifikovaných krmných dávek podle ročního období – zelené
krmení, konzervované nebo suché. Aplikuje se zde časný odstav
po 48 hod., umělá mléčná výživa a dokrm kůzlat do 12-15 kg
hmotnosti nebo zařazení do chovu odděleně od matek. Kozy se
dojí ve stabilní dojírně se zpracovnou mléka.

• Pastevní chovy s dokrmem suchým a
koncentrovaným krmivem ve stáji. Kůzlata stráví s
matkami 6-8 týdnů, odchovávají se na pastvě a dokrmují ve stáji
do jatečné hmotnosti nebo zařazení do chovu. Kozy jsou
většinou celodenně na pastvině, vyhánějí se po ranním dojení a
přihánějí k odpolednímu dojení. Zvířata musí mít zajištěny na
pastvině úkryt před deštěm a sluncem a zdroj vody. Dojení na
pastvině se nepraktikuje – technicky náročné.

Typy ustájení
U nás přichází prakticky v úvahu pouze volné ustájení –
odpovídá potřebám zvířat a zásadám welfare – aplikuje se ve
variantách podle místních podmínek.
• Volné ustájení v individuálních boxech – u plemenných kozlů,
koz s mláďaty po porodu.
• Volné skupinové ustájení v kotcích – všechny kategorie. Velikost
skupin se řídí fází produkčního cyklu – zapouštění, období
porodu, laktace, použitými technologiemi – počet dojících míst
v dojírně a prostorovými požadavky jednotlivých kategorií.
Ustájení je nejvhodnější na hluboké
podestýlce.

Podle vnitřního uspořádání stájí se rozlišují 2 typy –
jednoprostorové a dvouprostorové.
•

Jednoprostorové stáje – nastýlají se celé, bez rozlišení míst na
krmení a ležení. Poměr ustájovacích a krmných míst je obvykle
vyhovující – tento způsob však vyžaduje dostatek stelivové
slámy. Ke krmení se používají oboustranné jesle nebo závěsné
žlaby. Napájení skupinovými napáječkami a napájecími žlaby.

•

Dvouprostorové stáje – plocha rozčleněna na nestlaný prostor
pro krmení a stlaný prostor pro ležení – menší spotřeba steliva,
odpadá nutnost manipulace se zvířaty při nastýlání a krmení.
Krmení se nastýlá do žlabů nebo krmný stůl, napájení
napáječkami a napájecími žlaby.
Ustájení na roštech – využívá se jen u některých kategorií. Není
vhodný pro kůzlata po odstavu (nadměrně odvádí teplo) ani pro
dojná zvířata (možnost poranění struků a zvýšené znečištění
břišních partijí.

•

Ustájení kozlů – venkovní přístřešky. V pastevní sezóně tento typ
vhodný i pro ostatní kategorie, lze tu umístit i dojírnu.

Welfare a zdraví
•
•
•
•

parazitární onemocnění
bakteriální a virová onemocnění
metabolická onemocnění
zoonózy

Protokol AWIN ovce

Protokol AWIN kozy

