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ZÁSADY PREVÁDZKOVANIA VO¼NÝCH PÔRODNÍC
Dojnice sú pokia¾ èo mono najdlhie pred otelením ustajnené vo¾ne. Zasuené kravy sa sústreïujú
v skupinovom koterci a do individuálneho koterca sa presúvajú 1-2 dni pred pôrodom. Pre kadú
skupinu pozostávajúcu z 20-25 kráv by mal by poskytnutý 1 individuálny pôrodný koterec s
minimálnym rozmerom 12 m2, s minimálnou írkou 3 m a minimálnou írkou bránky 1,8 m.
Odporúèajú sa pohyblivé zábrany medzi kotercami, aby sa umonila väèia flexibilita rozmeru priestoru.
Individuálny a skupinový koterec musí by vystlaný dostatoènou vrstvou èistej, suchej podstielky
(25-30 cm) a musí sa kadý deò pristiela. V objekte musí by pokoj, pôrodný koterec musí by situovaný
izolovane od ïalích zvierat. Dôleitá je nemyk¾avá podlaha, nemalo by chýba zariadenie k fixácii a
dvíhaniu zvieraa, samozrejmá je samostatná napájaèka a kàmny ¾ab. Pred tým, ne sú do pôrodných
kotercov presunuté kravy, mali by by plocha i ohradenie vdy vydezinfikované. Pôrodné koterce by
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mali by dobre osvetlené a dôkladne vetrané, s minimálnym prievanom.
Do pôrodu sa nemá zasahova, pokia¾ to nie je nevyhnutné. Pri snahe oetrovate¾a pomôc
obyèajne dojnica vstane, zatia¾ èo prirodzená optimálna poloha pre vypudenie plodu je po leiaèky.
Najhorie je, keï sa te¾a vyahuje cez nedostatoène pripravované pôrodné cesty silou. Nastáva
pokodenie maternicového kàèka, chronické zápaly pohlavného ústrojenstva.
Vetky te¾atá musia by ihneï po pôrode oetrené. Vo väèine prípadov je pupoèná núra
prirodzene poèas pôrodu odtrhnutá, v opaènom prípade by mala by odstrihnutá v priblinej dåke 5-8
cm. Krvácajúca pupoèná núra musí by okamite podviazaná. Vetky èerstvo narodené te¾ce musia
by v oblasti pupoènej núry dezinfikované.
Kravy vykazujú silnú tendenciu olizova èerstvo narodené te¾ce. Toto urýchli vysuenie te¾aa a
prospieva jeho dýchaniu. Mal by sa da pozor, aby olízanie nepokodilo pupoènú oblas a nespôsobilo
krvácanie. Pracovná náplò oetrovate¾ov pôrodnice musí by zameraná na sledovanie priebehu pôrodu
a správanie kráv a teliat. Je potrebné aby samotný pôrod prebiehal pod kontrolou zakolených
oetrovate¾ov, aby mohol by vèas zhodnotený jeho priebeh a rozhodnuté èi nie je potreba odborného
zásahu. Po ukonèení pôrodu musí oetrovate¾ sledova te¾a, èi sa napilo mledziva a èi je mledzivo
plnohodnotné. Zistilo sa toti, e 20 a 35 % teliat sa samo nenapije ani do 6 hodín.
Je dôleité, aby kadé te¾a èo najskôr po narodení, najneskorie do 4 hodín, dostalo úmerne
na svoju ve¾kos 1,5-2 l mledziva. Kadé te¾a by malo poèas prvých 3 dní po narodení
skonzumova denne také mnostvo mledziva alebo mlieka, ktoré sa rovná 8-10 % hmotnosti
zvieraa. Denná dávka musí by rozdelená minimálne na dve èasti, ráno a veèer. Te¾ce musia ma
prístup k èistej vode.
Po pôrode zostáva te¾a pri matke 5-7 dní. Ïalia alternatíva je, e po otelení zostáva te¾a pri
krave len nieko¾ko hodín alebo je bezprostredne po zodpovedajúcom oetrení a osuení presunuté
mimo pôrodnicu najlepie do búd.
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