Metodika pro praxi
INFORMACE PRO CHOVATELE, PORADCE A PROJEKTANTY

METODY ELIMINACE PODCHLAZENÍ JEHŇAT
Zkušený chovatel věnuje maximální pozornost období bahnění ovcí a poporodnímu období jehňat. Vysoké
ztráty jehňat v tomto kritickém období nepříznivě ovlivňují ekonomiku chovu ovcí. Včasné rozpoznání
a eliminace podchlazení a hladovění jehňat zvýší na jedné straně pohodu chovaných zvířat, a na druhé
straně je jedním z předpokladů rentability chovu.

I. Cíl metodiky

IV. Popis uplatnění metodiky

Naučit chovatele hodnotit úroveň zdraví jehňat,
včas rozpoznat první příznaky podchlazení,
zvolit vhodnou metodu eliminace podchlazení,
věnovat zvýšenou pozornost rizikovým
jehňatům, navrhnout účinná opatření ke snížení
ztrát jehňat.

Metodika je určena nejen pro začínající, ale
i pro zkušené chovatele, je přínosná pro
poradce, pracovníky plemenářských organizací,
studenty.

II. Vlastní popis metodiky

Metodika vychází z řešení výzkumného
záměru MZE 0002701402.

Je uvedena na osmi stranách textu s obrázky,
schématy a tabulkami. Na sebe navzájem
navazuje v částech:
 podchlazení (hypotermie)
 příčiny podchlazení
 kritická období vzniku podchlazení
 jak zjistit podchlazení
 riziková jehňata
 první pomoc při podchlazení
 jak předcházet podchlazení

III. Srovnání „novosti postupů“
Předkládaná metodika přináší ucelený návod,
který až dosud nebyl pro českou chovatelskou praxi běžně dostupný. Jedná se o nový
metodický přístup, který byl ověřen experimentálně a prakticky v několika chovech.
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VLASTNÍ METODIKA
Anotace
Podchlazení a hladovění patří mezi celosvětově nejrozšířenější příčiny ztrát jehňat ve všech systémech chovu ovcí.
Mortalitu jehňat je možno považovat za jeden z nejdůležitějších ekonomických ukazatelů chovu ovcí. Nízká
chladová odolnost organismu v kombinaci s ostatními nepříznivými podmínkami počasí, jako je chlad, vítr nebo
déšť, přímo ovlivňují počet uhynulých jehňat. Metody eliminace podchlazení jehňat jsou založeny na sání nebo
krmení pomocí jícnové sondy a pasivních (např. přirozené závětří, přístřešky) a aktivních (aplikace glukózy,
prioritně doplňkové teplo) způsobech dodávání tepla. Prevence podchlazení vychází z volby vhodného plemene
a produkčního systému zohledňujícího přírodní a klimatické podmínky lokality včetně úživnosti pastvin.

Volba plemene
Při volbě je nutné vycházet z porovnání chovných podmínek v ČR a v místě původu (Anglie, Francie, Německo,
Holandsko,..) s ohledem na podmínky prostředí (klima, pastevní porosty), obrůst těla, jemnost vlny aj.
Existují výrazné rozdíly i mezi zvířaty téhož plemene chovanými v různých oblastech České republiky – různé
klimatické podmínky, způsoby výživy a produkční systémy chovu.
Klimatická oblast

Plemeno

HORSKÁ oblast

romney, šumavská ovce, valaška, zušlechtěná valaška, bergschaf,
vřeseová ovce

PODHORSKÁ oblast

cigája, jacob, jurská ovce, německá dlouhovlnná, olkuská ovce,
romanovská ovce, suffolk, východofríská ovce

Podhorská oblast - mírné klima

clun forest

Podhorská oblast - roční úhrn srážek
(do 600 mm)

hampshire, merinolandschaf, oxford down, žírné merino

NÍŽINNÁ oblast

berrichon du cher, leicester, lein, merinolandschaf, žírné merino

Nížinná oblast - roční úhrn srážek
(do 600 mm)

merino

Nížinná oblast - teplejší, sušší

texel, charollais *

Pozn. * vyžaduje bahnění v zateplené stáji při minimální teplotě vzduchu + 10 oC

Volba produkčního systému
BEZ USTÁJENÍ
Vhodná plemena: romney,
šumavská ovce, valašská ovce,
zušlechtěná valaška, bergschaf,
vřesová ovce).
Rozhodujícím kritériem výběru plemene je chladová odolnost jehňat.
 Oplůtkový systém využívající
jarní bahnění na pastvinách.
 Nelze jej doporučit do
chladných horských oblastí,
kde na pastvinách nejsou
přirozené úkryty (strom, keře,
terénní vlny). ¨
 Nehodí se pro ovce ve špatné
kondici, při nedostatečné úrovni
krmení.
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S PŘÍSTŘEŠKY

S TRVALÝMI STAVBAMI (OVČÍNY)

Vhodná plemena: výběr
plemene závisí na klimatické
oblasti

Vhodná plemena: výběr plemene
nezávisí na klimatické oblasti

 Přístřešek slouží pro
překlenutí nepříznivých
klimatických podmínek (např.
vítr, dlouhotrvající déšť, ale
i intenzivní sluneční záření).
Oplůtkový systém, který
využívá jarní bahnění
na pastvinách.

 Využívá se při zimním bahnění pro
produkci velikonočních jehňat.
 V oblastech, kde je nutná ochrana
proti nepříznivým účinkům počasí
a predátorům.
 Vyšší náklady na krmení.
 Novostavby ovčínů jsou dnes výjimkou,
využívají se spíše objekty živočišné
výroby postavené dříve buď přímo pro
ovce, nebo pro jiné druhy zvířat (bývalé
kravíny, teletníky, odchovny mladého
skotu), popř. stodoly, seníky.

Výzkumný ústav živočišné výroby
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Mikroklima stáje (přístřešku) v období bahnění
Vhodnost mikroklima pro bahnice s jehňaty v přechodném (podzim, jaro) a zimním období
Nevhodné

Přijatelné

Optimální

Přijatelné

Nevhodné

Teplota
o
[ C]

pod 1

1,0 - 5,9

6,0 – 18,0

18,0 – 22,0

nad 22

Relativní vlhkost
[%]

pod 40

40,1 – 49,9

50,0 – 75,0

75,1 – 85,0

nad 85

nad 0,20
nad 0,30

0,15-0,30

0,10 - 0,15

0,16-0,50

nad 0,50
nad 1,00

Mikroklima

Rychlost proudění
-1
[m.s ]*

* vyšší hodnoty rychlosti
proudění vzduchu platí pouze
pro bahnice a vyšší úrovně
teploty vzduchu

Nadměrné proudění a vysoká relativní vlhkost vzduchu zvyšuje nepříznivé účinky nízkých teplot vzduchu.
Relativní vlhkost ve stáji (přístřešku) se zvyšuje při:

NÁPRAVA

 úniku vody z napajedel (napáječek)
 nedostatečné kapacitě vzdušného prostoru

 vhodné situování napajedel v prostoru stáje

na bahnici s jehňaty
 nedostatečné ustájovací ploše pro bahnici
s jehňaty
 vlhké podestýlce

 operativní snížení počtu zvířat
 zvýšená frekvence nastýlání krátce řezanou

(přístřešku), popř. mimo přístřešek
slámou (méně kvalitním senem)
 účinný způsob větrání

K zamezení ztrát energie při vysoké relativní vlhkosti a nízké teplotě vzduchu ve stáji (přístřešku)
lze operativně využít
ZATEPLENÍ

 balíky slámy, sena na stěny a event. stropy objektu
 izolační panely (polystyrén,..)

OMEZENÍ NADMĚRNÉHO PROUDĚNÍ VZDUCHU
 adekvátní zmenšení vstupních plochy otvorů
(plachta, protiprůvanová síť, pokrývka)
 vysazování větrolamů na návětrné straně objektů

PODCHLAZENÍ (hypotermie)
Stav podchlazení nastává, když je jehně vystaveno
dlouhodobému působení velmi nízkých teplot vzduchu, při
současném působení dalších fyzikálních faktorů mikroklimatu
(proudění vzduchu, kontakt se studenými předměty,
ochlazování povrchu těla jehňat vlhkou podestýlkou, dešťové
nebo sněhové srážky, kondenzace vzdušné vlhkosti).
 Dochází k poklesu teploty „tělesného jádra“ pod
fyziologickou hranici, kdy ztráty tepla nemohou být vyrovnány
jeho tvorbou.
 Představuje příčinu ztrát 25 až 40 % jehňat do 5dne věku.

PŘÍČINY PODCHLAZENÍ
Příčina

VYSOKÝ podíl

Věk

tepelných ztrát

0 - 5 hodin

NÍZKÝ podíl
produkce tepla

12 - 48 hodin

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Činitelé










Nízká teplota vzduchu
Vítr nebo déšť
Novorozenecká nezralost jehněte
Velikost jehněte (malé jehně se ochladí rychleji)
Dlouhotrvající porod
Krátká doba olizování matkou
Hladovění (nedostatek kolostra)
Oslabení obtížným porodem - slabé jehně nesaje
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Kritická období vzniku podchlazení
PRVNÍ kritické období
do 5

hodin po narození

ZVÝŠENÝ odvod tepla z těla

DRUHÉ kritické období
od 12 do 48 hodin po narození

VYČERPÁNÍ energetických rezerv

Jak zjistit podchlazení ?
ZMĚŘIT teplotu lékařským rtuťovým, resp. digitálním teploměrem
1. Před vlastním měřením rektální teploty je vhodné konec teploměru
navlhčit vodou, jedlým rostlinným olejem, nebo glycerínem.
2. Jehně se musí při měření rektální teploty fixovat.
3. Teploměr se vsune do rekta.
4. Konec teploměru se musí dotýkat stěny rekta (nesmí ji protrhnout),
jinak se měří teplota výkalů.
5. Teploměr se vyjme z rekta po ustálení teploty, popřípadě po zaznění
zvukového signálu (u digitálního teploměru).
6. Konec teploměru, který byl zasunut v rektu se musí očistit.

Teplota jehněte
o

nad 40,1 C

Riziková jehňata
PŘÍZNAKY
INFEKCE

nad 40,1 oC
39,0 – 40,0 oC

FYZIOLOGICKÉ
ROZMEZÍ

39,0 – 40,0 oC
37,1 – 38,9 oC

MÍRNÁ
HYPOTERMIE

37,1
38,9ooCC
pod–37,1

VÁŽNÁ
HYPOTERMIE

STAV

HYPOTERMIE

 od bahnic s nedostatečnou výživou, špatnou
kondicí
 od velmi mladých a velmi starých bahnic
 od bahnic s projevy neadekvátního chování
 malá, s nízkou porodní hmotností
 velká
 z vícečetných vrhů
 jemnovlnných plemen
 s nedostatečným příjmem mleziva, mléka
 narozená do 140dne březosti
 s hypoxií v důsledku obtížného porodu
(nedostatek kyslíku, nadbytek CO2)

HYPOTERMIE
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o

pod 37,1 C
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A.

PRVNÍ POMOC PŘI PODCHLAZENÍ

 SÁNÍ NEBO KRMENÍ JÍCNOVOU SONDOU  PASIVNÍ ZPŮSOB DODÁVÁNÍ TEPLA  AKTIVNÍ ZPŮSOB DODÁVÁNÍ TEPLA

MÍRNÉ PODCHLAZENÍ

(37,1 až 38,9 oC)

JEHNĚ VYTŘÍT DO SUCHA

jehně SAJE

jehně NESAJE

VRÁTIT K MATCE

SILNÉ

VÝŽIVA JÍCNOVOU SONDOU

PODCHLAZENÍ (pod 37,0 oC)

méně než 5 hodin

více než 5 hodin

VĚK

VNĚJŠÍ ZDROJE TEPLA:
izolované boxy
tepelné články
tepelné lampy
o
ponoření do vody teplé 38 C
po dobu 15-25 min, u větších jehňat
60 min
 vytření do sucha

SCHOPNÉ
držet hlavu






jehně SAJE

NESCHOPNÉ
držet hlavu
injekční aplikace
glukózy (dextrózy)

výživa
jícnovou sondou

jehně NESAJE
výživa
jícnovou sondou

VRÁTIT K MATCE

INDIVIDUÁLNÍ PÉČE

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
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 KRMENÍ POMOCÍ JÍCNOVÉ SONDY
Jícnová sonda se nepoužívá
u velmi slabých jehňat nebo
jehňat, která nejsou schopna
„držet“ hlavu.

Zvláštní opatrnost musí být při
zavádění sondy, aby nebyla
zavedena hrtanem
do dýchacích cest.

ZÁSADY
 Zamrazené kolostrum lze rozmrazovat i V MIKROVLNNÉ TROUBĚ.
POZOR: pouze při nastavení programu DEFROST „“ nedochází ke
ztrátě kvality ani kvantity imunoglobulinů.
 Kolostrum se zahřeje v teplé vodní lázni na teplotu těla (NEVAŘÍ SE).
 Sonda se položí k tělu jehněte, od tlamy podél krku přes hrudník až
k poslednímu žebru, abychom zjistili délku sondy k zasunutí do
žaludku. U tlamy se sonda označí.
 Ošetřovatel se posadí a fixuje plece jehněte mezi svými koleny, čelo
jehněte směruje od ošetřovatele a zadní končetiny jehněte se dotýkají
země.
 Jícnová sonda se zasouvá do tlamy bez použití hrubé síly (sondu lze
změkčit ohřátím v teplé vodě), dokud se neucítí protitlak.
 Sondu procházející jícnem lze nahmatat na levé straně krku jehněte.
Při chybném zavedení sondy do průdušnice ji nahmatat nelze.
 Pokud jehně kašle, dusí se, sonda byla zasunuta do průdušnice. Musí
se vytáhnout ven a její zavedení se zopakuje.
 Po zasunutí sondy do žaludku, se nasadí na její konec nálevka
s úzkým hrdlem a naplní se dávkou mleziva, které samovolně stéká
sondou do žaludku. U jednodenních jehňat se mlezivo podává ve 4 až
5 dávkách.
 Po vyjmutí nálevky se musí konec sondy ucpat prstem, aby sondou do
žaludku nevnikl vzduch.
 Jícnová sonda se vyjme a spolu s nálevkou se umyje a dezinfikuje.

Množství aplikovaného mleziva závisí na živé hmotnosti jehněte
Četnost vrhu

Množství mleziva na 1 dávku
[ml]

Množství mleziva za 24 hodin
[ml]

5,0-5,5 kg

jedináček

200-250

800-1000

STŘEDNÍ 3,5-4,0 kg

dvojčata

150-200

600-800

MALÉ

trojčata

100

600

Velikost / živá
hmotnost
VELKÉ

2,5 kg

Pozn.: Pokud jsou jehňata chována v chladných, vlhkých a větrných podmínkách, dávky mleziva je nutné zvýšit o 20-30 %.

 PASIVNÍ ZPŮSOB DODÁVÁNÍ TEPLA
Je založen na omezení ztrát vnitřního metabolického tepla, produkovaného jehnětem třesovou formou,
použitím „kabátku“, event. umístěním do přirozeného závětří. Cílem toho je omezit velké ztráty tepla
způsobené nízkou teplotou vzduchu, deštěm a prouděním vzduchu. Tento způsob je ve srovnání
s ostatními LEVNÝ a DOSTUPNÝ. V praxi se doporučuje především u jehňat do 5 hodin po narození.
„kabátek“

6

přirozené závětří

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
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využití přístřešků

 AKTIVNÍ ZPŮSOB DODÁVÁNÍ TEPLA
 Vnitřní metody
Zahrnují dodání pohotové energie, ve
formě roztoku glukózy nebo dextrózy,
zahřátého na teplotu těla (39 oC), injekčně
do dutiny břišní (intraperitoneálně). Při
silném podchlazení je vhodnější místo
podání ovčího mleziva aplikovat jehněti
20 % roztok dextrózy jícnovou sondou.

Dávkování glukózy:
20 % roztok

10 ml/kg živé hmotnosti

40 % roztok

nutné ředit v poměru 1:1 s převařenou vodou

Dávkování dextrózy:
20 % roztok

10 ml/kg živé hmotnosti

50 % roztok

4 ml/kg živé hmotnosti

Množství roztoku glukózy, dextrózy závisí na živé hmotnosti jehněte:
Velikost / živá hmotnost

velké
velké
střední
střední
střední
malé

5,5 kg
5,0 kg
4,0 kg
3,5 kg
3,0 kg
2,5 kg

1 dávka 20 % roztoku
glukózy, dextrózy [ml]

1 dávka 40 % roztoku
glukózy [ml]*

1 dávka 50 % roztoku
dextrózy [ml]

55
50
40
35
30
25

27,5
25,0
20,0
17,5
15,0
12,5

22,0
20,0
16,0
14,0
12,0
10,0

*40 % roztok glukózy se ředí v poměru 1:1, tj dávku uvedenou v tabulce je nutné naředit stejným množstvím převařené vody, celkový objem
dávky je u 5 kg jehněte 50 ml

Aplikace glukózy (dextrózy) do dutiny břišní VETERINÁRNÍM LÉKAŘEM:

Jehně se uchopí
za přední nohy

45O

Jehla je vpichována
do těla jehněte pod
o
úhlem 45 , cca 2 cm
za pupečním
pahýlem a 1 cm
směrem k boku.

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Při aplikaci glukózy i dextrózy pod kůži
(subkutánně), je její absorpce do krve mnohem
pomalejší.
Při tomto způsobu aplikace
se celková dávka glukózy
(dextrózy) rozdělí na
2 poloviny, které se aplikují
na 2 místech - pod volnou
kůži za přední a před zadní
končetinou.
Možnou tvorbu abscesů
zamezíme pečlivým
dodržováním čistoty
a dezinfekce.
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Využití teplého vzduchu
 Dýchání teplého vzduchu představuje přívod teplého vzduchu za účelem

omezení ztrát tepla, předehřívání vzduchu vdechovaného jehňaty.
 Jehňata jsou umístěna do izolované bedny, v jejíž dolní části je

ventilátor, který vhání teplý čerstvý vzduch pro dýchání. V horní části
jsou otvory odvádějící vzduch vydechovaný jehňaty.

 Vnější metody
 Teplo je dodáváno z tepelných článků, tepelných zářičů nebo se jehně

ponoří do teplé vody.
 Jehňata se umístí do bedny, která je vystlána čistou slámou. Nad tento

prostor se umístí infrazářič, který ohřívá jak jehně, tak i okolní vzduch.
Každých 30 minut se musí kontrolovat rektální teplota jehňat, aby se
zamezilo jejich přehřátí.
 Nejefektivnější metoda resuscitace podchlazených jehňat je jejich

ponoření do vodní lázně s teplotou vody 38 oC po dobu 15-25 minut,
u větších jehňat až po dobu 60 minut (viz diagram A).
U starších jehňat (12-48 hodin po narození) se v praxi
doporučuje kombinace metod vnitřních (aplikace glukózy) a vnějších (dodání doplňkového tepla).

B.
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JAK PŘEDCHÁZET PODCHLAZENÍ JEHŇAT

Pozor na uvíznutí jehněte
v plodových obalech!

Věnujte pozornost bahnici, zda
dostatečně dlouhou dobu olizuje jehně!

Saje jehně mlezivo?
Dbejte na dostatečný příjem mleziva!

Osušte důkladně povrch těla jehněte
od plodových vod!

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
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V průběhu prvních hodin života je tělesný pokryv jehňat nasycen
plodovými vodami. Největší ztráty tepla jsou způsobeny vypařováním
vody (evaporací) z povrchu těla jehňat.
Tyto EVAPORAČNÍ ZTRÁTY výrazně převyšují produkci tepla.
Výsledkem je vždy krátkodobý pokles tělesné teploty zhruba o 0,5-1,2 oC.
Množství odpařené vody závisí na teplotě a relativní vlhkosti vzduchu,
rychlost proudění vzduchu a na intenzitě prokrvení povrchových vrstev
kůže.
Ztráty tepla jsou minimalizovány ÚČINNOU IZOLACÍ TĚLESNÉHO POKRYVU.
Vlastní tepelná izolace je podmíněna zachycením vrstvy nepohyblivého
vzduchu v rounu. Chladu se jehně brání „naježením“ chlupů. Tím se
vytvoří okolo těla vyšší vzduchová tepelně izolační vrstva, která chrání
organismus jehněte před nadměrnými ztrátami tepla.
Jehňata s jemným a nízkým rounem mají v důsledku jeho horších tepelně
izolačních vlastností, větší ztráty tepla a vykazují tak vyšší pokles rektální
teploty. Při nepříznivém počasí (déšť a vítr) u nich dochází k vyšším
ztrátám úhynem.
Jehňata s načechraným a dlouhým rounem mají lepší úroveň tepelné
izolace povrchu těla, jsou životaschopnější.

Typ rouna ovcí rozhoduje při výběru systému chovu
a použitých technologiích.

Při zvlhnutí nebo namočení rouna jehňat
je jeho izolační schopnost narušena vodou,
která má 25krát vyšší tepelnou vodivost než vzduch.
Dojde k prudkému nárůstu tepelných ztrát,
což může mít u jehňat letální důsledky!

Každý chovatel by měl sledovat

TE RMORE GUL AČNÍ CHOVÁNÍ JE HŇAT !!

V místech přímého styku povrchu těla
jehňat a okolních předmětů se teplo ztrácí
VEDENÍM (kondukcí).
Jehňata instinktivně snižují kontaktní plochu
teplých částí těla s chladnou podložkou.
Například při ulehnutí podkládají chladnější
končetiny pod sebe.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
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Jedním ze způsobů omezování úniku tepla z těla
jehňat je SNIŽOVÁNÍ VELIKOSTI POVRCHU TĚLA.
Toto může být důsledek zvýšeného proudění vzduchu
okolo těla jehňat, které zvyšuje ztráty tepla
PROUDĚNÍM (konvekcí) a vyvolává podchlazení.
Velikost ztrát závisí na poměrně vysokém tepelném
gradientu mezi povrchem kůže a vnějším prostředím.
Jedním z nejzřetelnějších projevů termoregulačního chování je TERMOTAXE, nebo-li
vyhledávání tepelných zdrojů. Zdrojem tepla může být obvykle matka, nebo ostatní jehňata ve
skupině. Na styčných plochách dochází ke vzájemnému zahřívání a k poklesu tepelných ztrát
z těchto částí těla.
Zdrojem tepla
je obvykle matka

Jehňata nevyhledávají
teplo od matky

Vzájemné
zahřívání jehňat

Jehňata nevyhledávají
teplo od ostatních jehňat

Jehňata preferují tepelnou pohodu. Teplu dávají přednost před potravou!!
S růstem hmotnosti jehňat se mění tato preference tepla.
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