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1. Popis
První hodiny po porodu představují pro narozená selata nejkritičtější fázi jejich života.
Přibližně 80 % všech ztrát selat nastává v prvních třech dnech po porodu, často z důvodu
nevyvinuté termoregulace organizmu. Nově narozená selata mají vysokou potřebu tepla, takže
teplé lože pro selata je bezpodmínečně nutné. Proto je vhodné bezprostředně po porodu
umístit selata co nejdříve na vyhřívané lože. Teplé lože přispívá selatům k rychlejšímu a
zdravějšímu růstu, k rychlejším přírůstkům a tím k většímu efektu Vaší práce.
Pro co nejlepší využití technického vybavení je chování zvířat určující veličinou. Protože
nelze přesně přiřadit určitou teplotu odpovídajícímu stáří, je třeba zvířata pozorovat a teplotu
regulovat. Pouze takto lze využít technické vybavení pro optimální růst zvířat a jejich dobrý
zdravotní stav. Pro správné určení potřeby tepla Vám může napomoci následující obrázek:

1. Při porodu nastavte teplotu na regulaci tak, aby povrchová teplota odpovídala teplotě
rozmezí 38o až 41o C v závislosti na místních podmínkách. Selata by měla mít při ležení
polohu jako na obrázku „A“ nebo „B“.
2. V případě, že selata leží dle obrázku „C“ nebo „D“ snižujte teplotu na regulaci tak dlouho,
dokud selata nezaujmou polohu dle obrázku „A“ nebo „B“.
3. Pokud je selatům zima – obrázek „E“ zvyšujte naopak teplotu postupně tak dlouho, dokud
opět nezaujmou polohu „A“ nebo „B“.
Leží-li selata
převážně v poloze „A“ nebo „B“, je to znamení, že optimálně
regulujete teplotu lože.







V prvních dvou dnech se jeví smysluplné použití infralamp jako sekundárního zdroje tepla
ohřevu lože. Selata v prvních dnech života mají enormní potřebu tepla. Použití lampy je také
závislé na poloze selat, lze většinou zcela zřetelně rozeznat, kdy je lampa již zbytečná.
Z důvodu hygieny a zdraví zvířat je nutná pravidelné čištění výhřevných desek a roštů.
Pro úspěšný chov zvířat je nezbytné provádět čištění a desinfekci veškerých povrchů
vyžadujících bezpečnou a účinnou eradikaci všech virů, grampozitivních, gramnegativních
bakterií a plísní. Pro provedení kvalitního čištění a dezinfekci povrchů doporučujeme např.
přípravky Virkon S firmy SEVARON s.r.o., www.sevaron.cz a E-mail: info@sevaron.cz.
Jedná se o přípravky, které jsou účinné a současně šetrné k lidem, zvířatům a prostředí
.
Součástí tohoto návodu je příloha“Všeobecné bezpečnostní pokyny dodavatele“, která je
jeho nedílnou částí.



