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Úspešný odchov jahničiek
Správne urobený odchov
jahničiek umožňuje zvyšovať
produkčnú úroveň stáda,
prípadne zvyšovať jeho
početnosť.
Všetko sa to začína narodením jahniat, teda
správnym manažmentom pri pôrode. Prvý mesiac po narodení je pre jahňatá najkritickejší. Musia získať čo najlepšiu imunitu, keďže
pri jahňatách, ale aj kozľatách nie je možný
prenos protilátok cez placentu a mláďatá sa
rodia bez akejkoľvek imunity. Tú nadobúdajú
až po príjme kolostra. Úspech odchovu je taktiež ovplyvnený pôrodnou hmotnosťou jahniat,
početnosťou vrhu, pohlavím, výživou matky,
vekom matky, genotypom… Pôrodná hmotnosť
baránkov je v priemere vyššia ako jahničiek.
Nižšie uvádzame zopár dôležitých faktorov,
ktoré treba mať na pamäti, pokiaľ chceme zabezpečiť úspešný odchov.

Manažment kolostra
Vaša práca počas odchovu sa výrazne zjednoduší, pokiaľ dostanú vaše jahňatá hneď po
narodení dostatočné množstvo kvalitného kolostra. Pokiaľ jahničky prikupujete, vyberajte
najvitálnejšie a najsilnejšie jedince. Pokiaľ jahničky odchovávate sami, zabezpečte, aby dostali kolostrum v adekvátnej kvalite, minimálne
v množstve 10 % pôrodnej hmotnosti, v prvých
hodinách po narodení, najneskôr však do 6 hodín. V prípade nedostatku ovčieho kolostra je
dobrou náhradou aj kravské kolostrum. Preto sa
odporúča mať kravské kolostrum pre prípad núdze zamrazené alebo použiť komerčné produkty,
ktoré sa dajú kúpiť ako sušené kolostrum. Veľmi
dôležité pri práci so zamrazeným kolostrom je
dodržanie teploty vodného kúpeľa pri jeho rozmrazovaní. Nikdy neprekročte teplotu 50 °C! To
znamená, že ho treba rozmrazovať pomaly, dlhší
čas, aby sa zachovala výživová hodnota.

Ustajnenie
Ustajnenie má obrovský vplyv na zdravotný
stav jahniat. Pri zlých podmienkach ustajnenia jahňatá veľmi trpia, hlavne ochoreniami
respiračného ústrojenstva - pneumóniou, ktorú si vo väčšine prípadov spôsobuje chovateľ
sám. Ako predísť respiračným ochoreniam?
Najdôležitejšie je, aby bol ustajňovací priestor
suchý, dostatočne vzdušný, bez prievanu
a s potrebnou výmenou vzduchu. V žiadnom
prípade nemôžete po vstupe do maštale cítiť
čpavok. Podstielka by mala mať výšku zhruba
30 cm a pravidelne by sa mala dopĺňať. Pre
lepší prehľad je dobré viesť evidenciu čistenia
a pristielania v jednotlivých kotercoch. Okrem
pravidelného mechanického čistenia treba po
vyskladnení jednotlivých skupín použiť aj dezinfekčné prostriedky.

Mliečna výživa
Pokiaľ chcete dosiahnuť skutočne vysoké denné prírastky ž.hm. jahničiek na mliečnej výžive, určite voľte sušené mlieko s vysokým obsahom sušeného odstredeného mlieka, a to
aspoň 50 %. Vysoké percento mliečnej bielko-

viny, konkrétne kazeínu, v kombinácii s vyššou
energetickou výbavou sušeného mlieka, konkrétne aspoň 22 % tuku, zabezpečia optimálne
prírastky vašich jahniat. Ako je známe, mliečne
bielkoviny sa vyznačujú najvyššou stráviteľnosťou spomedzi všetkých bielkovín. Kazeín
koaguluje v sleze, čo vytvára vysoké nasýtenie,
čím sa minimalizuje riziko „prechľastania“,
a tým aj riziko nafúknutia. Odhliadnuc od vysokej stráviteľnosti mliečnych zložiek, treba
podotknúť, že tieto sa vyznačujú taktiež vynikajúcou rozpustnosťou a sú stabilné v roztoku,
čiže nesedimentujú po rozmiešaní s vodou.
Tuky obsiahnuté v sušenom mlieku by mali obsahovať vysoký podiel kokosového oleja. Tento
tuk je vysokostráviteľný a zároveň sa vyznačuje
antimikrobiotickým účinkom. Správne dávkovanie sušeného mlieka pre jahňatá s obsahom
50 % odstredeného mlieka je 180–200 g/l vody a podáva sa pri teplote 38-42 °C. Frekvencia
napájania jahniat by mala byť v menších, ale
častých dávkach, viackrát za deň. Pri použití
mliečnych automatov musí byť prietok napájania pomalý, s konštantnou teplotou mlieka pri
napájaní, aby nám nevznikali hnačky, prípadne
aby sa jahniatka „neprechľastali“.

Rastlinná výživa – štartér pre
jahniatka
Skrmovanie štartéra je extrémne dôležité pre
vývoj predžalúdkov a bezproblémový odstav
a prechod na tuhú - rastlinnú výživu. Už od
prvého týždňa života treba ponúknuť malé
množstvo štartéra. Toto zabezpečí, že jahňatá
spoznajú chuť štartéra v skorom veku, a preto
sa jeho príjem bude časom zvyšovať. Tu odporúčame investovať do špeciálneho štartéra pre
jahňatá (ČOJ). Trh ponúka viaceré možnosti – sypké zmesi, granulované, miagané a najnovšie aj tzv. „suchú TMR“ pre jahňatá, ktorá
obsahuje všetko potrebné pre rast, zvyšuje
príjem krmiva, a nie je potrebné dodatočné
skrmovanie sena. Štartér voľte s vyšším obsa22 Slovenský CHOV 1-2/2019
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hom NL 18-20 %, založených na obilninách,
ktoré sú ľahko stráviteľné a zároveň stimulujú
vývoj predžalúdkov. Štartér by sa mal dopĺňať
do válovčekov viackrát za deň, pričom je veľmi
dôležité udržiavať ich v čistote. Zvýšenou frekvenciou dopĺňania štartéra sa zvyšuje príjem
krmiva a následne sa zväčšujú denné prírastky
ž.hm. V neposlednom rade netreba zabúdať na
dostatočné množstvo kŕmnych miest a voľný
prístup k čistej vode.

Odstav
Jahniatka sa najčastejšie odstavujú pri ž.hm.
12-15 kg (v závislosti od plemena, typu odstavu) a zároveň vtedy, keď sú schopné prijať
dostatočné množstvo tuhého krmiva (ČOJ +
seno, suchá TMR). Otázka príjmu tuhého krmiva je zásadná, pretože tá nám hovorí o vývoji
predžalúdkov, čo je podstatné pri ďalšom odchove jahniat.
Typy a triky
• zamerajte sa na výživu bahníc/matiek minimálne 10 týždňov pred plánovaným termínom bahnenia;
• zabezpečte adekvátny príjem kvalitného
kolostra;
• zamerajte sa na hygienu;

Novilam

Tabuľka č. 1: Potreba ustajňovacej plochy pre
bahnice a jahňatá (Horák, F., a kol., 2004).
Kategória
Bahnica s 1 jahňaťom do odstavu
Bahnica s 2 jahňatami do odstavu
Jahňa do odstavu
Jahňa – výkrm do 25 kg
Jahňa po odstave do 1 roku

Plocha
(m2)
1,5
2,0
0,2
0,4
0,8

• zabezpečte stabilnú výživu;
• minimalizujte veľkosť skupín a vekový interval zvierat v skupine;
• podporte skorý príjem tuhého krmiva;
• plánujte preventívne opatrenia a vakcinačný program na zabezpečenie dobrého zdravotného stavu zvierat; platí, že prevencia je
lepšia ako terapia;
• poznajte (merajte) prírastky ž.hm. vašich
jahničiek;
• zabezpečte prístup k dostatočnému množstvu
kvalitnej pitnej vody po celý čas odchovu;
• zastriekajte dezinfekčným prípravkom pupky novonarodených jahniat a zároveň sledujte, či neprišlo k zápalom;
• jahniatkam trpiacim hnačkou podávajte
elektrolytický roztok, aby sa zabránilo dehydratácií - hnačky môžu byť dietetického,

prípadne infekčného pôvodu. Pri infekčných sú sprevádzané zvýšenou teplotou
a popri elektrolytickom roztoku treba zabezpečiť aj medikamentóznu liečbu, ktorú
určí veterinárny lekár. Teplota nad 39,4 °C
sa považuje za zvýšenú.
SK FARM Partners predstavuje medzinárodne
zameranú poradenskú a obchodnú spoločnosť
v oblasti výživy a manažmentu hospodárskych
zvierat. Spoločnosť je bezo sporu inovátorom,
ktorý zlepšuje ekonomiku v chovoch oviec
a HD. Má dlhoročné skúsenosti s tvorbou kŕmnych dávok, ktoré vám zvýšia úžitkovosť a znížia náklady na kŕmny deň.
Na slovenskom trhu robíme zastúpenie popredným európskym mliekam, ktoré vyrába spoločnosť SCHILS. Táto spoločnosť je renomovaným
výrobcom mliečnych náhradiek pre hospodárske zvieratá od roku 1925. Kvalitu a dlhoročné
skúsenosti vo výrobe mliečnych kŕmnych zmesí
poznajú aj slovenskí chovatelia, ktorí si tieto
mlieka obľúbili a na našom trhu ich tešia už 5
rokov.

Vysokokvalitné sušené mlieko
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