
Odchov selat od narození do odstavu 
Porodní ošetření selat: 
1) vyčištění a zprůchodnění dých.cest 
2) osušení 
3) pupeční šňůru ( vyčistit, ustřihnout, dezinfikovat ) 
4) uložit do tepla asi 30-32 °C ( zatím nemá vyvinutou termoregulaci ) 
5) po ukončení porodu přiložit k mléčným žlazám 

  Odchov selat:  
 - po narození se selata musí vyrovnat s mnoha problémy 
 - selata nejsou dostatečně připravena na odlišné prostředí:  
                  *bez imunity 
                  *nemají vyvinutou termoregulaci 
                  *mají anemii ( chudokrevnost ) 
                  * nedostatečně vyvinuty trávicí trakt 
Výživa a krmení: 
 - prvním krmivem je mlezivo (2-3 dny) – mlezivo musí dostat co nejdříve jinak 
nastane  
   anemie ( chudokrevnost ) = je stav, při kterém je v krvi nedostatek červených 
krvinek nebo hemoglobinu (červeného krevního barviva v krvinkách, které přenáší 
kyslík) a vyplácí se prevence a to očkováním. 
 - pak po mlezivu nastupuje mateřské mléko které selatům dlouho nevydrží ( 14dní ). 
Proto  
     v době mezi 5-10 dnem začínáme přikrmovat jadrnými krmivy a to buď ve formě  
KKS                                    nebo šroty obilovin. 
 - přikrmujeme tak, aby sele v době odstavu(50dnech) spotřebovalo takové množství 
krmiva,  
     aby mu postačilo po odstavu. 
Ustájení selat: 
  1) V porodně - vedle kotce je to oddělený prostor 
                        - musíme dávat více krmiva  
                        - vyšší teplota ( vytápění podlahové ) 
                        - v kotci nehrozí přilehnutí od prasnice 
                        - stupeň vyhřívání je 30° - 32°C a ve stáří 1 měsíce kolem 21°C 
  2) V odchovnách - jsou zde ustájena od odstavu do 30kg ( 2-3 měsíců se dosáhne 
30kg ) 
                              - roztřiďují se a jdou do výkrmu nebo do chovu (prasničky ) 
                              - prasata v dochovnách se jmenují odstávčata 
                              - selata jsou ve skupinových kotcích 
                              - ve velkých odchovnách jsou odchovny udělány do pater 
Ošetřování selat: 
 - musí být dodržena zoohygiena a výživa 
 - 1) přikládání selat - přikládáme k prasnici aby mohla sát 
                                 - selata při sání jsi vytvoří určité pořadí a to pak dodržují  
                                 - při prvním sáním vybrat menší selata a dát je k předním 
strukům, 
                                   silnější dít více do zadu. 
-2) kupírování ocasu – má omezit ohryzávání ocásků = kanibalismus 
                                       - jen tam kde jsem projevuje kanibalismus 
                                       - provést 24 hodin po narození 
- 3) kastrování kanečků - protože jse jim začínají tvořit pohlavní hormony 



                                      - kastrují se aby bylo dobré maso 
                                      - kastrujeme po narození a to nejčastěji v 1 měsíci 
- 4) štípání špičáků - usměrněno zákonem na ochranu zvířat 
                               - pouze tehdy kdy dochází k poškození mléčné žlázy u prasnice a 
to při  
                                  prvních poranění. 
 
Odstav selat:  
 - pouze když mame předpoklad že dovedou přijímat jinou potravu  
 - provádí se jednorázově 
 - může být: 1) tradiční odstav - v drobnochovech  
                                                 - ve věku 2 měsíců při 15 kg 
                                                 - umožňuji delší dobu sát mléko  
                                                 - prodlužuje se délka mezidobý  
                    2) časný odstav - provádí se po 30 dnech při 8 - 10 kg 
                                              - předpoklad příjmu krmiv by měl být 0,15kg/den 
                                            - kratší doba mezidobý tím pádem je vyšší počet porodů 
                                              - vyrovnaný vrh selat ( selata jsou nucena přijímat  
                                                         více jadrných krmiv ) 
 

 

 

 


