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HYGIENA U MLÉCNYCH TELAT
Hygiena

Výběhy

Odchov telat by se mohl inspirovat
postupy čištění a dezinfekce v chovu
prasat a drůbeže, kde právě hygiena je
rozhodující.

• materiály pro výrobu ohrádek by měly
být snadno čistitelné

Bakterie a viry jsou přítomné ve velkém
počtu na všech farmách a onemocnění,
která způsobují jsou častá a nákladná.
Bez řádného čištění a dezinfekce se
množství choroboplodných zárodků
zvyšuje a v teletnících se může snadno
rozšiřovat z telete na tele a kontaminovat prostředí. Ideální je, pokud můžeme
najednou naskladnit skupinu telat a také
ji takto vyskladnit.

Využití výběhů a staveb
• je třeba dodržovat jednorázové
naskladnění a vyskladnění skupiny
zvířat
• choroboplodné zárodky virů a bakterií
se akumulují ve výbězích /ohrádkách
• výběhy je nutné vyčistit a dezinfikovat
před příchodem nové skupiny telat

• kovové a plastové ohrádky jsou nejlépe
udržovatelné
• podlaha – měla by být rovná bez prasklin a děr
• nádoby na napájení a krmení by měly
být snadno čistitelné

PRUVODCE FARMÁRE

HYGIENA U MLÉCNYCH TELAT

Čištění a dezinfekce
Postup
• odstraňte veškerý materiál z boudek
(boxů) a výběhů
– důkladně odstraňte veškerou podestýlku
– zbytky organické hmoty odstraňte
tlakovým nebo parním čističem
– použití tlakového čističe v obsazených boudách může zvýšit riziko
přenosu nemocí (infekcí)

Důkladné odstranění organické hmoty,
čištění a dezinfekce.

– pokuste se čištění tlakem provádět
mimo vzdušný prostor ostatních telat
• používejte doporučené dezinfekční prostředky ve správné koncentraci plošně,
všude tam, kde se tele pohybovalo
– tam, kde podlaha není rovná, pórovitá, použijte vyšší koncentraci přípravku
• přednostně proveďte čištění a dezinfekci stájových prostor před příchodem
nových telat

Používání individuálních bud umožňuje
důkladné čištění a dezinfekci mezi jednotlivými telaty a snížení choroboplodných zárodků na minimum.
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