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Abstrakt  

 

Cieľom predloženej bakalárskej práce bolo zhromaždiť  a spracovať  údaje z literatúry 

týkajúce sa problematiky výživy ošípaných so zameraním sa na výživu prasníc 

a špecifiká problematiky výživy v jednotlivých obdobiach reprodukčného cyklu. 

Nezanedbateľnou súčasťou faktorov ovplyvňujúcich reprodukčné procesy prasníc  sú 

výživa a vplyvy prostredia, preto sme im venovali v zhromaždení názorov reno- 

movaných vedeckých pracovníkov  tiež náležitú pozornosť. Moderné technológie 

v mnohých ohľadoch prinášajú zefektívnenie produkcie, vyššiu ekonomiku výroby, ale 

podľa moderných požiadaviek musia tiež rešpektovať prirodzené a oprávnené 

požiadavky zvierat. Spracovaním zhromaždených podkladov z literatúry sme sa snažili 

naplniť vytýčený cieľ práce a poskytnúť čo možno najúplnejší pohľad do problematiky 

výživy ošípaných a reprodukcie prasníc, aj keď si uvedomujeme, že zďaleka nie je  

vyčerpávajúci.Význam práce spočíva v poukázaní na širokú škálu vzájomných 

súvislostí a faktorov vplývajúcich na reprodukčné ukazovatele prasníc. Na problematike 

zvolenej témy  hodláme ďalej pracovať a doplniť ju aj experimentálnymi poznatkami. 

 

Kľúčové slová : výživa ošípaných, reprodukcia, minerálne látky, faktory prostredia 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract 

The aim of this bachelor work is to put together and elaborate information from 

literature which deals with swine nutrition aiming for sow nutrition and its particularity 

in every reproductive period. 

Nutrition and influence of environment are an important part of factors which influence 

reproductive processes of sows. That is why we have paid a special attention to this 

problematic in putting together opinions of many prestigious academic scholars. 

Modern technologies help to bring in many aspects more effective and economical 

production, but according to modern requirements they also have to respect natural and 

beneficiary animals’ requirements.  

By putting together information from concerning literature we tried to fulfill defined 

goal of this bachelor work and to provide if possible the most complete look at the 

problematic of swine nutrition and sow reproduction even though we truly realize that it 

will not be full-range. The merit of this work consists of pointing out broad interactions 

and factors which influence reproductive sow indexes. We aim to continue on this 

problematic also in the future and eventually add experimental knowledge into it. 

 

Key words: sow nutrition, reproduction, mineral substances, environmental factors 
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Úvod  

Optimálna výživa je základom pre dokonalé rozvinutie a  využívanie genetických 

vlastností jednotlivých kategorií ošípaných. Výživa podmieňuje rozvoj  úžitkových 

vlastností zvierat  a   preto optimálny obsah a pomer jednotlivých nutričných zložiek 

krmiva je z hľadiska jeho produkčného účinku rozhodujúci ( Čupka, Gálik, Kabát, 

1990).Energetická hodnota,  obsah dusíkatých  látok s požadovaným zastúpením a 

pomerom  esenciálnych aminokyselín lyzínu, metionínu + cystínu, treonínu 

a tryptofánu, dodržanie maximálne prípustného obsahu vlákniny a tým aj dosiahnutie 

požadovanej výšky stráviteľnosti spolu s  požadovaným  zastúpením  minerálných látok 

a vitamínov ovplyvňujú ekonomiku výroby bravčového mäsa a efektívnosti chovu 

ošípaných. Vzrastajúce požiadavky chovateľov  na  kvalitu kŕmnych zmesí, meniace sa 

požiadavky na  ich zloženie z hľadiska kvality bielkovín, zastúpenia minerálnych látok 

a  zvýšenia stráviteľnosti   spolu so snahou  o znižovanie nákladov  v chove  ošípaných 

vedú k tomu, že sa neustále  hľadajú nové cesty zlepšovania konverzie krmiva. 

Percentuálne zastúpenie jednotlivých komponentov v krmných zmesiach je prvou 

a najčastejšie sa meniacou  veličinou.  Aby sa zabezpečil  požadovaný prísun živín v  

potrebnej živinovej skladbe, musíme nájsť vhodný spôsob využitia všetkých živín 

v krmných dávkach,pretože nestačí len dodať potrebné množstvo, ale je potrebné dodať 

ho v čo najvyužiteľnejšej forme.    V súčasnej dobe si ešte stále dostatočne 

neuvedomujeme dopad vplyvu prostredia na reprodukciu hospodárských zvierat. Aj 

napriek snahe o maximálne zefektívnenie reprodukcie, dôležitým faktorom, ktorý nie je 

stále, najmä vo vzťahu k meniacim sa klimatickým podmienkam dostatočne 

akceptovaný, je teplotný stres. A práve pochopenie interakcie medzi prostredím 

a stresovou odozvou zvieraťa je kľúčovým momentom pre zefektívnenie produkčných 

systémov aj v chove ošípaných. Teplotný stres ovplyvňuje vaječníky cez hormóny, 

nedostatok osvetlenia, nevhodná teplota a vlhkosť vzduchu ovplyvňujú funkciu štítnej 

žľazy. Vedie to k zníženiu produkcie gonadotropínov, následne k degeneratívnym 

zmenám na folikuloch a predĺženiu ovariálnych cyklov. Vplyvy záťaže ( stresu ) na 

zviera môžu vyvolať tiež nedostatočnú funkciu kôry nadobličiek, hypo- alebo 

hyperkorticizmus . Teplotný stres môže negatívne pôsobiť na reprodukčné funkcie tiež 

prostredníctvom zmien vo vylučovaní reprodukčných hormónov, alebo v odozve buniek 

vaječníkov na hormonálne stimulátory Úspešný chov ošípaných je spojený 
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s dosiahnutím optimálnych podmienok maštaľného prostredia, bez ktorých nie je možné 

naplno využiť rastovú schopnosť ustajnených zvierat. Ošípané sa cítia najlepšie 

v prostredí, ktoré kladie najmenšie nároky na ich termoregulačný systém. Všeobecne sa 

odporúča ošípané chovať pri teplote asi o 3 C vyššej ako je dolná kritická teplota. Pri 

výskytoch teploty nad hornú kritickú teplotu je ovplyvňovaný metabolizmus, čo má 

svoj dopad na úžitkovosť a zdravotný stav ošípaných. Pásmo tepelnej rovnováhy pre 

jednotlivé ošípané je 20- 22o C, pre skupinovo ustajnené  ošípané je to  v rozmedzí 16 – 

18o C. Pri teplote nad 24o C ošípané konzumujú menej krmiva, sú nepokojné a viac sa 

pohybujú a nepokoj sa zvyšuje až do stresovej situácie. Pre ošípané sa za kritické 

považujú teploty 26 oC a vyššie. Pohodu ošípaných okrem teploty určuje aj relatívna 

vlhkosť a rýchlosť prúdenia vzduchu v zone zvierat. V objektoch pre chov ošípaných sa 

požaduje optimálna relatívna vlhkosť 50 – 75 % a maximálna 75 – 80 % v závislosti od 

kategórie ošípaných. Vlhkosť vzduchu zohráva dôležitú úlohu aj v procese 

ochladzovania. Teplota a relatívna vlhkosť vzduchu majú význam pre pocit pohody 

ošípaných. So stúpajúcou relatívnou vlhkosťou vzduchu sa zvyšuje pocit tepla 

ošípaných, preto čím je relatívna vlhkosť vzduchu vyššia, tým nižšia musí byť teplota 

vzduchu pre dosiahnutie rovnakého pocitu pohody.  (Botto, 2008 )       
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1 SÚČASNÝ STAV RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

Hlavným poslaním  výživy ošípaných je zabezpečiť prísun  potrebných živín pre 

zvieratá na zachovnú potrebu, rast , produkciu a reprodukciu . Tieto látky sú privádzané 

do organizmu krmivami, ktoré sú zvieratá ochotné konzumovať. Správny výber 

vhodných krmív je prioritný pri tvorbe plánov výživy    (Hájek, 1992).  

1.1 Charakteristika výživy ošípaných   
Do problematiky výživy okrem jednotlivých živín a biologicky účinných látok patrí 

celý rad niektorých dalších otázok, ako je napríklad konzistencia kŕmnej dávky, počet 

kŕmení, technológia a technika kŕmenia.Ak chceme byť ako novoprijatá členská krajina 

EU konkurenčne schopní, potom musíme v chove ošípaných brať do úvahy nasledujúce 

ukazovatele, ktoré je potrebné dosiahnuť: 

-          v reprodukcii prasníc dosiahnuť najmenej 22 prasiatok na jednu prasnicu do 

roka 

-          v priebehu života prasnice dosiahnuť v priemere viac ako 6 vrhov od prasnice 

a 2,2 – 2,4 vrhov na jednu prasnicu za rok 

-          vo výkrme dosiahnuť vysokú intenzitu výkrmu , minimálne 720 g na kus. deň1 

-          znížiť spotrebu krmiva na jeden kg prírastku vo výkrme na menej ako 1,8 kg 

-          u finálneho produktu dosiahnuť jatočnú hodnotu 55 % a viac svaloviny, čo 

spravidla predstavuje   53 % cenných mäsitých častí a technologicky 

vyhovujúcu kvalitu mäsa, tzv. mäso bez výskytu vád mäsa PSE a DFD ( 

Kováč, 2001 ) . 

 Moczárová et al. (2000) uvádzajú, že vo výkrme ošípaných je výživa najdôležitejším 

faktorom, ktorý ovplyvňuje ekonomickú výrobu bravčového mäsa. Spotreba kŕmnych 

zmesí tvorí najväčšiu zložku v ekonomických ukazovateľoch produkcie. Požiadavky 

chovateľov a snaha o znižovanie nákladov pri výkrme ošípaných vedú k tomu, že sa 

snažíme hľadať nové cesty zlepšovania konverzie krmiva. Percentuálne zastúpenie 

jednotlivých komponentov v kŕmnych zmesiach je najčastejšie sa meniacou 
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hodnotou.   Aby sa zabezpečil prísun potrebnej živinovej skladby, musíme nájsť vhodný 

spôsob využitia všetkých živín v krmných dávkach.  Optimálna výživa je základom pre 

využívanie genetických daností jednotlivých kategorií ošípaných vo výkrme. Výživa 

podmieňuje dokonalé rozvinutie úžitkových vlastností ošípaných . Optimálny obsah 

a pomer jednotlivých nutričných zložiek krmiva ( energetická hodnota, dusíkaté látky 

s požadovaným zastúpením esenciálnych aminokyselín lyzínu, metionínu + cystínu, 

treonínu a tryptofánu, dodržanie maximálne prípustného obsahu vlákniny a tým aj 

dosiahnutie požadovanej výšky stráviteľnosti, zastúpenie minerálných látok a vitamínov 

) sú z hľadiska jeho produkčného účinku rozhodujúce ( Čupka, Gálik, Kabát, 1990 ) .Vo 

výžive hospodárskych zvierat je  stráviteľnosť živín  základným faktorom posudzovania 

kvality  krmiva a jeho využitia. Kováč et. al. (1994) uvádzajú, že živiny, ktoré sa 

nachádzajú v krmivách nemôžu prechádzať cez črevnú stenu, pretože sú to väčšinou 

vysokomolekulárne látky. Dusíkaté látky sa musia účinkom enzýmov zmeniť 

a rozštiepiť tak, aby boli resorbovateľné. V nezmenenom stave sa môže resorbovať iba 

voda, niektoré minerálne látky a vitamíny. Na trávenie nadväzuje resorpcia živín, ich 

prechod do krvného a lymfatického systému. Len takto pripravené živiny môžu slúžit 

organizmu na zachovanie života a zabezpečenie úžitkovosti.  

1.1.2 Predpoklady racionálnej výživy ošípaných  

  Hlavnou funkciou   výživy je v závislosti od kategórie, veku,  fyziologického stavu  

a zdravotného stavu  zvierat  zabezpečiť  prísun živín potrebných pre záchov , rast, 

produkciu a reprodukciu . Tieto látky sú privádzané do organizmu len   krmivom, ktoré 

sú zvieratá ochotné konzumovať. Správny výber  krmív je prioritný pri tvorbe plánov 

výživy a  vhodnosť vybraných  krmív závisí od anatomickej štruktúry a funkčnosti 

tráviacej sústavy. V porovnaní s prežúvavcami  je tráviaca sústava ošípaných  málo 

objemná a relatívne krátka : 

         Objem žalúdka n. u prasnice je 8 litrov 

         Objem tenkého čreva u prasnice je 9 litrov 

         Objem hrubého čreva u prasnice je 10 litrov  

         Objem slepého čreva u prasnice je 1 liter 
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Pomer tela k dĺžke tráviaceho traktu je 1 : 14 u prasnice,  1 : 20 u kravy. Ďalej je to 

enzymatický typ trávenia a postileálne umiestnenie mikrobiálnej fermentácie.Táto 

charakteristika tráviaceho traktu už na prvý pohľad uprednostňuje využitie hlavne 

jadrových krmív vo výžive ošípaných ( D. Magic, 1996 ) 

1.1.3 Potreba živín a energie  

Horniaková (2005) uvadza že potreba živín a energie  bola stanovená pomocou tzv.  

faktorovej metody podľa nasledujúcej schémy : 

Potreba na produkciu                                    

 -     rast                                                                    Netto potreba 

-          prasnosť 

-          mlieko                                                    Celkové využitie (stráviteľnosť, 

absorpcia, )                                                                                                    

Potreba pre záchov                                                        Brutto potreba 

 Potreba energie                                                         

U ošípaných sa využitie energie  mení v závislosti od veku, užitkovosti, 

fyziologického štádia, technológie, výživy a ďalších faktorov. Všeobecne je možné 

povedať , že 70-85 % celkovo prijatej sušiny je využitých pre tvorbu energie. Podiel 

stráviteľnej energie tak môže predstavovať až 70 % z brutto energie a podiel 

metabolizovanej energie je asi 60 % - ný. Straty vo výkaloch, moči a plynoch 

predstavujú 30 % Straty teplom tvoria asi 20 % Netto využitie enegie predstavuje 40 % 

v optimálnych podmienkach. V  odporúčaniach ( Šimeček a kol., 1994 ) sa potreba 

enrgie pre ošípane vyjadruje ako MEo, ktorá je súčtom záchovných a produkčných 

potrieb. Potreba podľa živej hmotnosti je uvádzaná nasledovne  :  
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                                                                                           Tabuľka č.1    

Živá hmotnosť kg  20  

   

40  

   

60  

   

80  

   

100  

   

110  

   

MJ MEo na deň  5,22  8,08  10,43  12,51  14,39  15,28  

   

Ukladanie energie v prírastku je dané energetickým podielom v ukladanom 

proteíne ( 22,6 kJ.g-1 ) a v ukladanom tuku ( 39,0 kJ .g-1 ). Pre rastúce ošípané je potreba 

MEo  sumou potreby pre záchovu ( m ) ,pre ukladanie bielkovín (p) a pre ukladanie tuku 

(f).  

S = m + a.p + b.f      kde S = potreba energie   a,b =parciálne koeficienty využitia 

energie 

 Koeficienty využitia MEo  pre ukladanie proteínu   a = 0,56 a pre ukladanie tuku 

b= 0,74 ( ARC, 1981, Böhme a Gädeken, 1980 )  

 

1.1.4 Význam vody vo výžive ošípaných  

Kováč et al. (1989) uvádzajú, že voda je najdôležitejšou a nevyhnutnou zložkou 

v tele zvieraťa . Voda plní v tele zvieraťa viacero funkcií: 

● transportná funkcia, t.j. prenáša živiny, metabolity, enzýmy a hormóny od jedného 

orgánu k druhému   

 ● vylučovacia funkcia ,t.j.voda z tkanív a z organizmu odstraňuje konečné produkty 

metabolizmu 

● tepelno- regulačná funkcia, t.j. podieľa sa na tepelných a regulačných procesoch - 

zabraňuje prehriatiu organizmu pri fyzickej práci  a zabezpečuje rovnomerné 

rozdeľovanie tepla v organizme 
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 Pri nedostatku vody zvieratá znižujú príjem krmiva, resp. ho prestanú konzumovať, 

neskôr  dochádza k  zvýšeniu telesnej teploty, hemokoncentrácii,t.j. zhustnutiu krvi , 

zrýchlenému dýchaniu,  nastáva suchosť slizníc a kože a eventuálne dôjde k  úhynu. 

Potreba vody pre ošípané je značne odlišná podľa veku, typu kŕmnej dávky, vonkajšej 

teploty a vlhkosti vzduchu , ako aj na zdravotného stavu. Pitná voda musí byť čerstvá , 

čistá , nesmie obsahovať choroboplodné zárodky, reziduá škodlivých látok a nečistoty. 

Teplota pitnej vody závisí od   teploty vonkajšieho prostredia, veku prasiat a pohybuje 

sa v rozpätí 10-15 stupňov. ( Šimeček a kol., 1994 ) 

Nepravidelné podávanie vody zvieratám hlavne u mladších kategoríí sa prejavuje 

poruchami rastu a vývinu , dochádza k zníženému príjmu krmiva, čím klesá ich 

úžitkovosť a živá hmotnosť ( Kováč et. al., 1989 ) 

         Za   zdroje vody pre ošípane môžeme považovať : 

1)       pitnú vodu 

2)       voda, ktorá je súčasť krmív 

3)       voda metabolická, získaná premenou sacharidov, tukov a dusíkatých 

látok 

          Výdaj vody z tela ošípaných sa uskutočňuje : 

1)       pľúcami pri dýchaní 

2)       kožou pri odparovaní 

3)       črevami pri kalení 

4)       obličkami pri močení 

5)       mliekom u dojčacich prasníc 

6)       ejakulátom u kancov 

7)       pôrodom  
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Potrebu a prietok vody pre jednotlivé kategórie ošípaných podľa Magica ( 1996 ) 

uvádzame v nasledujúcich tabuľkach 2 a 3.  

Potreba vody pre jednotlivé kategórie ošípanych :                                            tabuľka č.2 

                   Kategória ošípaných                Potreba vody (l/kus a deň) 

3 – 6 týždňov                               1 – 2 

6 – 12 týždňov                               2 – 4 

12 – 24 týždňov                               4 – 8 

Dospelé ošípane                               8 – 12 

Dojčiaca prasnica                             10 – 20 

 

   Potreba vody pre jednotlivé kategórie ošípaných: 

                                   Tabuľka č.3 

                  Kategória ošípaných                Prietok v litroch za minútu 

Ciciaky                           0,25 – 0,50 

Odstavčatá                           0,50 – 0,75 

Behúni (25- 50 kg)                           0,50 – 0,75 

Ošípané (50 – 120 kgň                           0,75 – 1,00 

Kance a prasnice                           1,50 – 2,00 

                                                                                  

1.1.5 Vitamíny rozpustné v tukoch vo výžive ošípaných  

Pre jednotlivé kategórie ošípaných je nutné zaradovať do KKZ optimálne dávky 

vitamínov, ktoré vedú k správnej úžitkovosti, pri dobrom zdravotnom stave, využitia 

krmiva a zabezpečujú aj tvorbu dostatočného množstva zásob v organizme zvierat. 

Potreba vitamínov je veľmi závislá na obsahu vitamínov v jednotlivých krmivách 

(tab.4) ktoré ovplyvňujú celkové zloženie vyrábaných KKZ ako aj obsah vitamínov pre 
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jednotlivékategórie ošípaných (tab.5). Jednotlivé dávky vitamínov v KKZ sú závislé na 

potrebe jednotlivých zvierat z hľadiska úžitkovosti, typu kŕmenia, ale aj zaťaženia z 

hľadiska stresových faktorov ( Haščík 2001 ) 

Hodnoty obsahu vitamínov rozpustných v tukoch v krmivách v 1 kg 

                                                                                                                          Tabuľkč.4   

krmivo Vitamín A 

v tis m.j 

b-karotén 

v mg 

Vitamin 

D3 v tis. 

m.j 

Vitamin E 

v mg 

Vitamin K 

mg 

jačmen 0 – 62 4 - 7 – 36,0  

Pšenica 0 – 24 0 - 8 – 18,00 0,5 

Kukurica 0 – 0,88 4 - 0 –8 –11,9 0,5 

Ovos 0 0 - 0 – 8,0 0,8 

Raž 0 0 - 8–14,6-15,4   - 

Soj.extr.šrot 0,20 – 0,40 0,20 - 1,20 - 1,97 - 

Repk.extr.šrot 0 0 - 10 – 12,0 - 

Slneč.extr.šrot 0 0 - 9 – 11,0 - 

Podz.extr.šrot 0 - - 2 – 3,20 - 

Bavl.extr.šrot 0 – 0,08 0 – 0,08 - 2,20- 13,72 - 

Repk.pokrutiny 0 - - 0 – 11,69 - 

Slneč.pokrutiny 0 - - 3,90 – 5,97 - 

Kvasnice krm. 0 – 160 - - 0-2,50-6.50 - 

Pš.otruby 0 2 - 17 – 20,90 - 

Kuk.klíčky 0 – 0,80 0 – 0,80 -  0 – 87,0 - 

Pšen.múka.kr. 0 - - 8,0 - 

Rybia múčka 0 - - 0-2,70-19,4 3 

Mäsokost.múčka 0 - - 0-0,80-1,10 - 

Suš.odstr.mlieko 0,90 - 0,03 2 – 8,80 - 

Sušená srvátka  0 - - 0 – 2,0 - 

Hrach 0 – 0,19 - - 8 – 27,0 - 

Bôb kŕmny 0 - - 0 – 20,0 - 
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Odporúčaný obsah vitamínov A,D,E,K v kŕmnej zmesi ( 88 % sušina )       Tabuľka č.5                                                                     

                                                                                                                         

Lád ( 2004 ) uvádza, že pre  úplné prejavenie rastových schopností prasiat vo výkrme 

ale predovšetkým pre zvierata v reprodukcií, sú vitamíny nepostrádateľnou súčasťou 

výživy .  

Vitamín A je dôležitý pre normálnu funkciu epitelu, pre reprodukciu i rast .  

Vitamín D je spolu s dostatkom vápnika a fosforu významným činiteľom utvárania 

kostry .Vitamín E je dôležitým vitamínom reprodukcie a účinný antioxidant 

1.1.6 Význam a funkcia minerálnych látok  

Petrikovič – Heger- Sommer ( 2005) uvádzajú že potreba minerálnych látok 

jednotlivých druhov a kategorií zvierat je určovaná  nasledovne :  

       obsahom minerálnych látok v tele zvierat  

       vylučovaným množstvom minerálnych látok z tela zvierat  

       obsahom a vylučovaným množstvom z tela zvierat formou živ. produktov 

Sledova

ný 

ukazov. 

Odstavča

tá 7-15 

kg ž.h  

 

Pred

-

výkr

m 

15-

35kg 

Výkr

m  

35-

65kg  

Výkr

m  

65-

120k

g  

Odcho

v 

prasiat 

15- 60 

kg 

Odcho

v 

prasiat 

60- 

120 

kg 

Prasn.prasn

é 120-170 

kg 

Pras.dojč.13

5-250kg 

Plem.kan

ci 120-

300kg 

Vit.A 

tis.m.j 

5,50 4,80 2,90 2,25 7,00 6,50 8,00 6,00 8,00 

Vit.D 

tis.m.j 

0,70 0,60 0,50 0,40 0,80 0,70 0.80 0,60 0,80 

Vit.E v 

mg 

22,00 19,0

0 

16,00 14,00 20,00 16,00 26,00 24,00 25,00 

Vit.K v 

mg 

1,80 1,60 1,50 1,50 2,00 1,50 2,00 2,00 2,00 
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Autori uvádzajú, že niektoré minerály patria k esenciálnym živinám, ktoré výnamnou 

mierou zasahujú do metabolizmu zvierat. Potreba minerálnych látok je spravidla 

vyjadrená ich brutto potrebou. Horniaková ( 2005 ) uvádza, že minerálne látky sú 

neenergetické živiny, ktoré živočíšny organizmus potrebuje na krytie svojich 

záchovných a produkčných potrieb len v malých množstvách..Význam minerálnych 

látok je možné zhrnúť do troch oblastí : 

- ako štruktúrny komponent pre stavbu tela, svalov a kostí 

- ako regulátor telesných tekutín 

- ako komponent alebo aktivátor enzýmov, koenzýmov a hormónov 

Lád ( 2004 ) uvádza, že minerálne látky podmieňujú udržiavať acidobázickú rovnováhu 

v organizme, a zúčastňujú sa tvorby rôznych enzýmov, hormónov a vitamínov a iných 

zlúčenín nevyhnutných pre život, pôsobiacich na kontrakciu svalov a dráždivosť 

nervovej sústavy .  

1.1.7 Význam mikroprvkov 

Gebauer (2000) považuje stopové prvky za dôležité pre organizmus, pretože sa 

podieľajú na tráviacich a biosyntetických procesoch. Mikroprvky vystupujú ako 

aktivátory enzýmov a hormónov, a tým aj niekoľkonásobne zvyšujú ich metabolickú 

účinnosť. Biologická využiteľnosť stopových prvkov závisí od mnohých faktorov: od 

chemickej a fyzikálnej formy prvku, od veľkosti častíc krmiva, jeho štruktúry, 

vybilancovania dávky na organické a minerálne živiny. 

Lád (2001) uvádza, že nízka využiteľnosť stopových prvkov z krmív je základnou 

príčinou vzniku sekundárnych deficiencií minerálnych prvkov a tým i  zvýšenia 

obsahov niektorých mikroprvkov v prostredí. Ďalej zistil zlepšenie priemerných 

denných prírastkov za obdobie od 34. dňa veku do 63.dňa veku o 5,5 % u ošípaných 

kŕmených kŕmnou zmesou s minerálnym prídavkom Algavitalu.Konverzia krmiva 

použitím doplnku sa zlepšila o 11,2% 
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Vzťah špecifických stopových prvkov k reprodukcií ošípaných uvádza           

Zemanová ( 2001 )  

Fe Enzýmy, hemoglobín, placenta, uteroferín, imunoglobín 

Se Odchov prasiatok, pokles produkcie mlieka, MMA syndrom, menej 

životaschopné prasiatka, toxikoza železa 

Cr Inzulín, LH/FSH, progesteron, veľkosť vrhu, stres 

Cu Enzýmy, mnoho reprodukčných ukazovateľov, mobilizácia železa 

Zn Enzýmy, LH/FSH, involúcia maternice, syntéza mlieka, spermiogenéza 

Mn Enzýmy, žlté teliesko- CL, aborty, životaschopnosť prasiatok 

Bobček (1998) dáva do pozornosti vplyv využitia stopových prvkov vo výžive 

ošípaných. Stopové prvky sú v tkanivách organizmov obsiahnuté vo veľmi malom 

množstve. Sú pre život nevyhnutné, nemôžu byť nahradené inými prvkami. U 

jednotlivých kategórií ošípaných sa najčastejšie vyskytujú karencie nasledujúcich 

mikroelementov: 

 prasiatka- Fe,Zn,Se, 

 prasatá vo výkrme – Zn, Se,  

 prasnice- Zn, Mn,  

V etiológii karencií mikroelementov má rozhodujúcu úlohu pomer mikroelementov v 

objemových krmivách a celkovej kŕmnej dávke. Zvlášť kŕmne dávky na báze kukurice 

majú značný deficit mikroelementov.      

1.1.8 Význam makroprvkov 

 

Bobček ( 1998 ) upozorňuje na skutočnosť, že nároky na prísun minerálov sú veľmi 

závislé ako na úrovni produkcie, tak aj na ich celkovom zdravotnom stave . 

U rodiacich  prasníc dochádza k značnej demineralizácii kostrových štruktúr a to má 

vplyv na ich zdravie, celkový stav a úžitkovosť. 
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Zeman ( 2004 ) uvádza, že potreba minerálnych látok bude vyššia ako je obsah v tele, 

pretože je závislá na  využití minerálnych látok z kŕmnej dávky .  

Podľa Meštianeka ( 1994 ) nedostatok minerálnych látok v krmive u prasníc môže mať 

za následok poruchy mliečnosti a plodnosti, ako sú nepravidelné ruje, zlé oplodnenie, 

slabá životaschopnosť narodených prasiatok, veľké percento mŕtvo narodených 

prasiatok, zlú produkciu mlieka, poruchy pohybového aparátu . Toto všetko má vplyv 

na spotrebu krmiva u prasníc a pri odchove prasiatok 

 

1.2 Reprodukcia ošípaných 

 

Podľa názoru  Debrecéniho ( 2003 ) je reprodukcia  najcitlivejší indikátor, podľa 

ktorého môžeme posudzovať úroveň welfare a zdravie zvierat . Reprodukčná úžitkovosť 

je z pohľadu výrobného rozhodujúcou, pretože zabezpečuje produkciu zvierat pre 

všetky smery ďalšieho využitia na farmách i pre produkciu komodít živočíšneho 

pôvodu . Z biologického hľadiska ide o proces rozmnožovania, dôležitý pre zachovanie 

druhu, plemena, rodu a podobne .  

Bečková, Daněk ( 2004 )konštatujú, že jedným z najväčších problémov v chove prasiat 

je v súčasnej dobe zaraďovanie prasničiek do chovu, ktoré je spojené s problémami pri 

zapúšťaní . V tomto období sú zvieratá vystavované mnohým stresujúcim faktorom, 

ktoré môžu ovplyvniť ich ďalšiu úžitkovosť . Pri zaraďovaní prasničiek do chovu 

pôsobí na prasničky mnoho stresových faktorov : 

- strach z neznámeho prostredia, 

- sociálny stres, 

- stres zo zmeny ošetrovateľa, 

- zvýšená manipulácia so zvieratami pri vakcinácii a iných zákrokoch . 

Práve v tomto období je veľmi dôležitý vzťah človek – zviera . Podľa zahraničných 

štúdií  

Hohn ( 2003 ) uvádza, že biotechnická synchronizácia ovulácie u skupiny prasníc 

umožňuje vo vopred naplánovanom termíne aj inseminovať . Z toho vyplývajú 

rozhodujúce racionálne efekty : 

- odpadá  vyhľadávanie  prasníc v ruji,  

- je uľahčené objednávanie inseminačných dávok, 
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- dosahuje rovnaký stupeň gravidity u skupiny prasníc, 

- koncentruje sa potreba práce na presne naplánovaný deň a hodinu . 

Všetky uvedené prednosti vedú k možnosti využívať insemináciu a tvoriť dobre 

kontrolovateľné skupiny, ktoré možno rovnako kŕmiť a využívať racionálne manažment 

chovu . V rámci skupinového chovu prasníc je možné efektívne  využiť hygienickú 

prednosť systému “ všetko naraz dovnútra, všetko naraz von“ . 

Mlynek et al. ( 2002 ) tvrdia, že odstav predstavuje pomerne veľkú záťaž v živote 

prasiatok  práve v prvých týždňoch života . Okrem toho, že stratia matku, sú presúvané 

do iného prostredia a sú často vytvárané aj nové skupiny .  

Čeřovský ( 2002 ) hovorí, že skorý odstav ciciakov, t.j. skrátenie doby laktácie na 3 – 4 

týždne, je bežne používanou metódou pre vyššiu produkciu ciciakov od prasnice 

pripadajúcu na časovú jednotku . 

 

Pre skorý odstav prasiatok  je treba rešpektovať nasledujúce podmienky : 

- hmotnosť ciciakov minimálne 6 až 7 kg, 

- ciciaky sa pod prasnicou naučili prijímať krmivo minimálne v množstve 0,2 kg, 

- po odstave je k dispozícii kvalitná kŕmna zmes pre ciciaky a množstvo 

konzumovaného krmiva  0,2 kg  po odstave neklesne 

 

Zeman et al. ( 2003 ) hovoria o odstave ciciakov ako o  obtiažnom období, ktoré je 

definované ukončením mliečnej výživy a úplným prechodom na kompletnú kŕmnu 

zmes . V našich podmienkach sa najčastejšie používajú tieto termíny odstavu : 

- bezkolostrálny odstav                                                    0 hodín 

- veľmi raný odstav                                                    36 – 48 hodín 

- raný odstav                                                                5 – 15 dní 

- včasný odstav                                                          15 – 35 dní 

- tradičný odstav                                                        42 – 56 dní 

Šťastný( 1996 ) uvádza, že ekonomika  produkcie bravčového mäsa sa začína 

odvíjať od reprodukcie a jej zložiek, pričom veľkovýrobné či priemyselné formy 

boli zdôvodňované dosiahnutím niekoľkých požiadaviek : 

- optimalizáciou koncentrácie stavov chovných a výkrmových ošípaných pri 

špecializovanej výrobe a kooperácií  
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- mechanizáciou a automatizáciou jednotlivých výrobných procesov pri 

obmedzení pohybu a technológie bez podstielania 

- kŕmením komplexnými kŕmnymi zmesami 

- možnosťou biotechnickej regulácie reprodukcie 

- hybridizáciou a využitím výpočtových systémov pre organizáciu a riadenie 

plemenárskej práce 

- riešením výrobných procesov podľa biologických požiadaviek zvierat 

- riešením komplexnej ochrany veľkochovov 

-  zvýšením úžitkovosti 

1.2.1 Vplyvy pôsobiace na reprodukciu  

 Podľa  Klimenta  ( 1989)  plodnosť zvierat závisí nielen od ich druhovej a plemennej 

príslušnosti, ale je podmienená aj dedičným založením a pôsobením činiteľov 

vonkajšieho prostredia. O úrovni plodnosti rozhodujú predovšetkým vonkajšie vplyvy, 

hoci nemožno zanedbať ani prejavy dedičnosti. Vonkajším prostredím rozumieme súbor 

činiteľov, v ktorých zvieratá žijú a ktorým sa musia prispôsobovať, aby zachovali 

schopnosť realizácie v prijateľných hraniciach bez ohrozenia vlastnej existencie  

1.2.2 Výživa ako faktor  pôsobiaci na reprodukciu  

Mnohí autori, medzi nimi aj Hájek et.al 1992  uvádzajú že výživa patrí medzi 

najdôležitejšie činitele, lebo ovplyvňuje všetky funkcie organizmu a uplatňuje sa počas 

celého obdobia života jedinca. Až 50 % porúch  reprodukcíí prasníc spôsobujú chyby 

vo výžive, ktoré sú pozorované ako pri príjme živín, tak aj v nedostatku živín, ich 

pomerného zastúpenia a v kvalite zastúpených komponentov kŕmnej dávke  

Horniaková et. al( 2005 )  uvádzajú, že jednou zo zvláštnosti výživy ošípaných sú 

vyššie nároky na kvalitatívnu stránku dusíkatej zložky krmiva. Ošípané na rozdiel od 

prežúvavcov sú odkázané na exogénny prívod určitého množstva nepostrádateľných 

aminokyselín. Hovorka, Sidor, Smíšek (1987)  uvádzajú, že intenzitou výživy možno 

stimulovať nástup pohlavnej dospelosti. Zhoršená úroveň výživy sa prejavuje znížením 

hmotnosti vaječníkov, a tým aj zhoršením ukazovateľov plodnosti. Znížená úroveň 

výživy, 
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najmä nedostatok bielkovín, spôsobuje pokles produkcie hormonov – gonadotropínov. 

Nadmerná intenzita výživa prasníc nie je vhodná, pretože spôsobuje ukladanie tuku do 

spojivového tkaniva vaječníkov a môže spôsobiť ich degeneráciu.  

 1.2.3 Klimatické podmienky  

Hovorka, Sidor, Smíšek ( 1987 ) uvádzajú, že klimatické faktory môžu pôsobiť ako 

stresory a tým negatívne ovplyvňovať aj parametre plodnosti, pokiaľ ich hodnoty 

prekračujú optimálnu mieru. Nedostatok denného svetla pôsobí negatívne na 

embryonálny vývoj, zvyšuje embryonálnu úmrtnosť. Predlžením osvetlenia pred 

graviditou a v priebehu gravidity je možné zvýšiť ovuláciu a tým  ovplyvniť aj veľkosť 

vrhu .Brokeš ( 2004 ) uviedol, že ošípaná je citlivá na chlad, chýba jej ochranný kryt 

srsti. Veľký pokles teplôt tlmí príznaky ruje a libido kancov. Na chlad a na vlhkosť sú 

najcitlivejšie ciciaky. Hájek et.al  (1992 ) uviedli, že prasniciam  sa v teplom letnom 

období abnormálne predlžuje ruja, znižuje sa počet ovulovaných vajíčok, predlžuje sa 

vlastný ovulačný proces a vzrastá i embryonálna mortalita. Vplyv teplotného stresu 

môžeme pozorovať aj  podľa iných autorov  ( Pivko et,. al . 2009 )  vo vzťahu k nástupu 

puberty, prejavom ruje a ovulácii. Teplotný stres  ,viac ako 32o C, ovplyvňuje tiež 

nástup pohlavnej dospelosti. Z viacerých štúdií vyplynulo, že chronický teplotný stres 

znižoval počet prasničiek, ktoré dosiahli pubertu do 230. dňa a so zvyšovaním teploty sa 

znižovalo % ovulácie. Aplikácia 1000 m.j. PMSG prasničkám ovplyvneným teplotným 

stresom spôsobila výskyt zvierat, pri ktorých nenastúpila 2. ruja  a ich počet stúpal 

v závislosti od zvyšujúcej sa teploty prostredia.Úspešný chov ošípaných je spojený 

s dosiahnutím optimálnych podmienok maštaľného prostredia, bez ktorých nie je možné 

naplno využiť rastovú schopnosť ustajnených zvierat. Ošípané sa cítia najlepšie 

v prostredí, ktoré kladie najmenšie nároky na ich termoregulačný systém. Všeobecne sa 

odporúča ošípané chovať pri teplote asi o 3o C vyššej ako je dolná kritická teplota. 
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1.2.4  Sociálne faktory    

V súčasnosti zohrávajú  v reprodukcii zvierat dôležitú úlohu aj  spôsoby ošetrovania..( 

König a Majerčiak 1982 ) uvádzajú že nové spôsoby ustajnenia v priemyselnom chove 

ošípaných sú charakteristické tým, že zvieratá majú obmedzený pohyb, že sa používajú 

malé podstielky, alebo bezpodstielkové ustajnenie na čiastočných roštových, prípadne 

celo roštových podlahách a čiastočne v individuálnych stojiskách. V intenzívnom 

rozvoji živočíšnej výroby sa prihliada v prvom rade na mechanizáciu a technológiu bez 

toho, aby sa rešpektovali požiadavky zvierat.  

1.2.5  Zdravotný Stav     

Kováč et. al ( 2006 ) považuje zdravie za základ produkcie a reprodukcie v populáciach 

hospodárskych zvierat. Choroby zapríčiňujú v systémoch ošípaných ekonomické straty 

vo vzťahu k mortalite, morbidite, nákladom na liečivá, zníženej produkcii u vyliečených 

zvierat a zdravotnej bezpečnosti produktov.   Ten istý autor  Kováč et. al ( 2003 ) 

uvádza, že intenzifikácia chovu ošípaných v celosvetových podmienkach priniesla so 

sebou okrem pozitívnych výsledkov aj veľa negatív týkajúcich sa nárastu incidencie 

chorobnosti. Veľké skupiny zvierat sú ustajnené za intenzívnych podmienok, často 

v regiónoch s extrémnou hustotou populácie ošípaných. Vysoká hustota zvierat 

v uzatvorených životných podmienkach uľahčuje šírenie patogénov v stáde.  

Brokeš ( 2004 ) hovorí, že prenos infekcie sa urýchli, ak sú v selekcii vekovo rôznorodé 

skupiny ošípaných. Mimo hlavného pôvodcu sa na chorobe podieľajú aj iné patogénne 

zárodky. Nadmerne veľké koterce, najmä ak sú preplnené, je ťažšie udržať v čistote, 

čím je uľahčený prenos infekcie, aj stresy sú tu častejšie  
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1.2.2.1 Reprodukcia a pohlavné dospievanie samíc  

1.2.2.2 Pohlavné dospievanie  

Pohlavné dospievanie prasničiek je stupňovitý proces, ktorého dĺžka závisí od 

množstva faktorov, akými sú plemenná príslušnosť, rastová schopnosť, výživa( 

Grafenau, Demo 2009  ).  Charakteristickým príznakom ukončenia tohto procesu je 

začiatok plnohodnotného pohlavného cyklu charakterizovaného objavením sa výraznej 

ruje, ovuláciou folikulov a schopnosťou oplodnenia. Prvé prejavy pohlavného 

dospievania sa objavujú vo veku 5 mesiacov, pri hmotnosti 70 kg a jeho ukončenie, čiže 

pohlavná dospelosť je asi vo veku 7 mesiacov, pri hmotnosti približne 90 kg. Prvé 

pripustenie prasničky sa odporúča vo veku 230-260 dní, pri hmotnosti 100-120 kg v 

závislosti od plemennej príslušnosti, t.j. v čase, kedy už pred tým prebehli 3-4 

plnohodnotné ruje. Je všeobecná zásada, že pri včasnejšom pripustení sa znižuje 

početnosť vrhu. 

Vaječník    

Kulíšek et. al.( 1998 )  hovoria, že vaječník je párová pohlavná žľaza, v ktorej sa tvoria 

a vyvíjajú samičie pohlavné bunky – vajíčka. Nachádza sa v panvovej dutine prípadne 

v kaudálnej časti brušnej dutiny. Vaječník prasníc má hrboľatý, hlboko rozbrázdený 

povrch a má tvar sploštenej gule s dĺžkou približne 4 – 5 cm s hmotnosťou 8 – 14 g. Na 

dorzálnej časti vaječníka sa nachádza, tzv. vaječníková bránka ( hilus ovarii ), cez ktorú 

vstupujú do vaječníka cievy a nervy      

Vajcovod    

Podľa Kováčika et. al,. 1999  je vajcovod párová trubička dlhá približne 15 – 30 cm, 

ktorá slúži na zachytenie ovulovaného vajíčka a  jeho premiestnenie do maternice 

Popesko et. al.,1992 popisujú, že stena vajcovodu sa skladá zo sliznice, svaloviny 

a pobrušnice. Sliznica vystupuje do lumenu vajcovodu v podobe vysokých pozdĺžnych 

rias rozdelených na nižšie sekundárne a terciárne. Je krytá jednovrstvovým až 

viacradovým cylindrickým epitelom, v ktorom sa striedajú bunky s riasinkami 

s bunkami žľazovitými. Rytmickým sťahovaním svaloviny a tiež kmitaním riasiniek 

podmieňuje vajcovod pohyb vajíčka do maternice  



   

 25 

Maternica    

Kresan et al.,1979 maternicu  popisujú ako nepárový trubicovitý orgán slúžiaci k vývoju 

nového jedinca z oplodneného vajíčka až do pôrodu. Skladá sa z troch hlavných častí:  

1)       z krčka maternice  

2)       z tela maternice  

3)       z rohov maternice  

Rohy maternice u prasnice dosahujú dĺžku 120 – 140 cm a sú nepravidelné, zložené do 

početných záhybov. Rohy a telo maternice spolu tvoria dutinu maternice, ktorá 

prechádza do úzkeho kanála krčku maternice. Krček maternice   spája telo maternice 

s pošvou,  u  prasnice má charakter tuhého valcovitého útvaru dĺžky 15 – 20 cm. 

Fyziologický kanál maternice sa otvára iba pri pôrode a v období ruje ( Kulíšek et. al., 

1998 )      

Pohlavný cyklus  

Prasnica je polyestrické zviera, u ktorého sa na pohlavných orgánoch a 

v celomorganizme objavujú pravidelne sa opakujúce zmeny počas celého roka, ktoré 

charakterizujeme ako pohlavný cyklus. Tento je v priemere 21. dňový, pri mladých 

prasničkách je kratší a pri starších prasniciach dlhší. Rytmus pohlavných cyklov len 

málo ovplyvňuje ročné obdobie a fyziologicky ho prerušuje gravidita. Pohlavný cyklus 

rozdeľujeme na 4 štádiá:  

  Proestrus (obdobie pred rujou) trvá asi 2-3 dni a charakterizuje ho rast folikulov a 

regresia starých žltých teliesok z predošlého cyklu, edematózne zdurenie vulvy, 

dráždivosť, nepokoj  

  Estrus (obdobie ruje) trvá 1,5-2,5 dňa, je charakterizované dozrievaním Graafových 

folikulov, ich ovuláciou, otvorením kŕčka maternice, tvorbou cervikálneho hlienu, 

zmenou správania - reflex nehybnosti (ochota páriť sa). Vrcholom ruje je ovulácia, 

ktorá prebieha 3-8 hodín pred jej skončením a trvá asi 4-7 hodín.  
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  Metestrus (obdobie po ruji) trvá asi 7-8 dní. Je charakterizované rýchlym vývojom 

žltých teliesok v mieste ovulovaných folikulov, uzatvorením kŕčka maternice, zánikom 

edemu vulvy a ukľudnením prasnice.  

  Diestrus (obdobie medzi rujami) je obdobie pohlavného kľudu s trvaním 7-9 dní. 

Počas tohoto obdobia nevznikajú žiadne zmeny na pohlavných orgánoch prasníc, ani v 

ich správaní. Na konci diestru sa začína regresia žltých teliesok a nastupuje zasa 

proestrus( Grafenau, Demo, 2009 )  

 

Plodnosť prasníc 

Pulkrabek et. al , ( 2005 )  začiatok schopnosti reprodukcie prasničky  začína popisom  

puberty. Tým rozumie jednu ruju s ovuláciou. V ruji zaznamenávame prekrvenie 

vulvy,  priamouché prasničky dávajú špičky uší k sebe, sú nekľudné, vyliezajú na 

ohradu, často odmietajú krmivo, obťažujú ostatné a majú veľký záujem o kance, 

spojený s vrcholom ruje, s tzv.reflexom nehybnosti. 

Špecifiká ruje u prasničiek, ktorými sa líšia od prasníc, sú dlhšie obdobie nekľudu pred 

reflexom nehybnosti a kratšia doba reflexu nehybnosti. Vonkajšie príznaky ruje 

nemusia byť indikátorom ruje s ovuláciou.  

Po dosiahnutí prvej plodnej ruje – puberty sa ruja s ovuláciou opakuje v intervaloch 18–

24 dní až do pripustenia. Zaznamenanie prvej plodnej ruje je pre chovateľa veľmi 

dôležité pre pripúšťanie a insemináciu. 

Pripustenie prasničiek 

Pri popise procesu zapustenia vychádza  Pulkrábek ( 2005 )  z poznatku, že početnosť 

prasiat v prvom vrhu je viac ovplyvnená poradím ruje než hmotnosťou a vekom 

prasničky pri pripustení. Prasničky zapustené vo vyššom veku majú nevýhodu vysokého 

veku a vysokej hmotnosti, vrh majú taktiež zbytočne vo vysokom veku. Ďalej 

vychádzame z toho, že počet uvoľnených vajíčok je v prvej plodnej ruji nižší a s daľšou 

rujou rastie asi o jedno vajíčko a v tretej ruji opäť o jedno vajíčko oproti druhej ruji. 

S pribúdajúcim vekom a hmotnosťou je počet prasiat nižší asi o 50 % ako nárast počtu 

vajíčok v druhej a tretej ruji. 

Bučko ( 2009)  uviedol, že správna doba pripustenia prasnice by mala byť niekoľko 

hodín pred začiatkom ovulácie, t.j. pred uvoľnením vajíčok z vaječníkov, pretože  
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ovulácia  sa dostavuje asi 24-36 hodín po začiatku ochoty k páreniu. Po odstave prasiat 

sa dostavuje ruja spravidla na 5-6 deň.  

Flushing 

Je vlastne krátkodobé prekrmovanie  prasnice zvýšeným dodaním energie pred rujou, 

v ktorej chceme prasničku pripustiť. Metóda spočíva v tom, že zvýšime kŕmnu dávku 

proti normovanej asi desať dní pred plánovaným pripusteným o 50 až 100 % . Bolo 

zistené, že taký kŕmny zásah zvyšuje počet vajíčok až o dve, čo znamená šancu 

zvýšenia počtu prasiat vo vrhu najmenej o jeden kus. 

Flushing pôsobí výborne u prasničiek  v chovoch, kde sa vyskytuje väčší počet nízko 

početných vrhov, ale taktiež tam, kde je  potrebné zvýšenie počtu prasiat v prvom vrhu. 

Pozitívne sa  uplatňuje taktiež  pri skupinovo ustajnených prasničkách, keď v dôsledku 

súťaživosti v prospech dominantných jedincov, ktorý pri normovanej kŕmnej dávke bez 

technologického zaistenia individuálneho príjmu krmiva majú vyššiu spotrebu, ostatné 

prasničky nemajú možnosť skonzumovať normované množstvo. Dochádza u nich 

k nižšiemu počtu uvoľnených vajíčok v ruji v dôsledku podvýživy. Flushing tento 

nedostatok značne eliminuje. ( Pulkrábek et. al., 2005)    

 

Tichá ruja, anestrus a acyklia prasníc 

Najzávažnejšie problémy reprodukcie v hypertermických podmienkách chovu 

ošípaných predstavuje pri prasniciach po odstave často sa vyskytujúca tichá ruja, resp. 

anestria a acyklia. 

Tichá ruja – po odstavení ciciakov prichádzajú všeobecne prasnice, v závislosti od 

časového termínu a spôsobu odstavu, do ruje zhruba v jednom čase. Príčinou meškania 

ruje a ovulácie prasníc po laktácii je nedostatok gonádotropných hormónov, ako 

dôsledok neskorej syntézy FSH a LH. Väčšina zvierat bez ruje, alebo tých, ktoré zostali 

prázdne zostane prasných až v druhom, resp. treťom cykle od termínu odstavu, alebo 

zostane jalová. V prípade tichej ruje sa za priťažujúcu okolnosť počíta  skutočnosť, že 

zvieratá nevykazujú  príznaky ruje, alebo ich majú také slabé, že sa nedajú registrovať 

ošetrujúcim personálom . Napriek prebiehajúcej folikulogenéze a ovulácii 

v biologických a fyziologických intervaloch sú považované za anestrické 
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Anestrus-   po odstave nastávajúci  anestrus  je  ovplyvniteľný a ruja sa dá na určitý 

termín naštartovať aj malou dávkou kombinácie PMSG – HCG. Vhodná je napr: 

aplikácia prípravku Suidan, P.G: 600, ktorého každá jedná ampula obsahuje 400 m.j. 

PMSG a 200 m.j. HCG. V deň odstavu aplikovaná injekcia vyvolá po uplynutí 3 – 5 dní 

fertilnú ruju. Dobre výsledky možno dosiahnuť tiež pri aplikácii takéhoto ošetrenia na 3. 

deň od odstavu. Vo vyvolaní anestrie prasníc významnú úlohu zohrávajú aj nevhodné 

a nepriaznivé prevádzkovo – technologické faktory prostredia ako sú nedostatok svetla, 

pohybu, nepriaznivé teplotné podmienky, ako aj nevhodná vlhkosť v prostredí 

pôrodnice. 

Odporúčania ako redukovať tichú ruju, anestrus a acykliu 

1) Zabezpečiť, aby sa vyšší počet prasničiek dostal do cyklu pred začatím 

teplotného stresu využitím metód indukcie a synchronizácie ruje. 

2) Ak prasničky dosiahnu pubertu v období letných mesiacov, zabezpečiť 

vyhovujúce prostredie s ventiláciou. 

3) Zabezpečiť stimuláciu dospelými kancami ráno, resp. použiť kančí pach 

4) Ruju zvierat detekovať počas najchladnejšej časti dňa – ráno 

5) Ak dosiahne teplota počas horúceho počasia denné maximum nad 30 C, je 

potrebné prasnice ochladzovať napr. kropením vodou, zvlhčovaním 

a dostatočnou ventiláciou. 

6) Ak vysoké percento prasníc po odstave necykluje, aplikovať im PG 600 

7) Inseminovať vysokokvalitným semenom. Každý deň pred insemináciu hodnotiť 

motilitu semena náhodne vybranej dávky.( Kubovičová et. al., 2009) 

 

Gravidita 

Oplodnenie vajíčka prebieha vo vajcovode. Prvé delenie prebieha 14 – 16 hod. po 

penetrácii spermie a druhé asi o 6 – 8 hod. neskôr. Pred vstupom do maternice zostávajú 

embryá, ktoré sú v štádiu 4 buniek asi 48 – 56 hodín po ovulácii vo vajcovode. V čase 

oplodnenia môže teplotný stres rôznym škodlivým spôsobom ovplyvniť transport 

spermií, vajíčka, prostredie vajcovodu. Bolo dokazané, že vystavenie prasníc 

teplotnému šoku ( 35o C ) počas 48 hodín vyvolalo pokles počtu životaschopných 

embryí o 4,1 % v porovnaní s kontrolou. Tiež sa zistilo, že asi 20 % prasníc 

pripustených počas týždňov, keď dosahovala priemerná maximálna teplota, viac ako 32o 

C, sa navrátilo do ruje.  
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Z uvedeného vyplýva, že ak sú prasničky a prasnice po inseminácií, alebo pripustení 

vystavené teplotnému stresu, majú menej embryí so zníženou životaschopnosťou.  

 (Makarevič et. al ,2009 )    

                            

Plodnosť – od ovulácie po oplodnenie 

Časopis Sano-Moderná váživa zvierat  ( 2007 ) uvádza, že vaječníky obsahujú malé 

vačky naplnené tekutinou, tzv.folikuly. Každá folikula obsahuje jednu vaječnú bunku 

a dozrieva v cykle. S dozrievaním vaječnej bunky je spojený rast folikuly. Pri ovulácii 

sa z každej zrelej folikuly uvoľní jedna vaječná bunka schopná oplodnenia a folikuly 

zostanú prázdne vo vaječníku. Z nich sa vyvinú žlté telieska, ktoré v prípade oplodnenia 

vaječnej bunky preberajú dôležitú úlohu pri udržaní gravidity. Pri neoplodnení, žlté 

telieska, ktoré miznú na konci 21 dňového cyklu. Až teraz môžu začať rásť nové 

folikuly pre daľšiu ovuláciu. 

Oplodnenie prebieha vo vajcovode. Tu sa z oplodnených vajíčkových buniek vyvíjajú 

embrya, ktoré po asi 3 – 5 dňoch dosiahnu k placente. Za optimálnych podmienok sa 

všetky embryá po 12.až 15.dňoch uhniezdia v sliznici maternice a postupne z nich rastú 

zdravé prasiatka 

 

Hormóny riadia priebeh cyklu prasničiek   

Plodnosť prasníc je dostatočne dobrá iba vtedy, ak sa vytvorí dostatok hormónov. 

V mozgu sa pri tom vylučuje hormón – GnRH, ktorý podnecuje uvoľňovanie FSH a LH 

do mozgového podväzku . FSH je u prasníc zodpovedný za zrelosť folikúl a rast 

vaječných buniek . LH usmerňuje dozrievanie folikúl, ovuláciu a tvorbu žltého telieska . 

Vo folikulách sa tvorí hormón estrogén, ktorý pripravuje sliznicu maternice na 

zahniezdenie embrií na strane jednej, a spúšťa symptómy párenia na strane druhej . 

Okrem toho stimuluje tvorbu GnRH v mozgu . V žltých telieskach sa syntetizuje 

hormón progesterón, známy tiež pod pojmom ochranný hormón gravidity . Po 

úspešnom oplodnení vajíčkových buniek zodpovedá za udržanie gravidity, aby sa 

nevytvárali žiadne nové folikuly . Na syntéze a látkovej výmene hormónov sa opätovne 

zúčastňuje celý rad vitamínov a mikroprvkov, ktoré sa do prasnice dostávajú cez  jej 

potravu najmä pri vysokej úžitkovosti . Fertisan Sauen obsahuje mikroprvky 

a podporuje tým syntézu a látkovú výmenu hormónov plodnosti . ( Sano, 2007 ) 
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1.3 Pôrod 
 

Pulkrabek et. al 2005  uvádzajú, že, pôrod je kritickým obdobím tak  pre prasnicu ako  

aj pre prasiatka. K pôrodu dochádza  v priemere za 113 až 116 dní od pripustenia. 

Priebeh pôrodu z praktického hľadiska môžeme rozdeliť do troch období : 

 

1) prípravne obdobie 

2) obdobie vlastného pôrodu 

3) popôrodné obdobie 

 

Prípravné obdobie : charakterizujú rytmické kontraktácie brušnej svaloviny, ktoré 

smerujú k pánvovému priechodu 

Vlastné obdobie pôrodu : začína vstupom prvého prasiatka z maternice  do krčka 

maternice  a prasnica začne  postupne vypudzovať  plody 

Popôrodné obdobie : charakterizuje odchod z lôžka vo väčšine prípadov po narodení 

posledného prasiatka 

Pre chovateľa je dôležité aby rozpoznal blížiacu sa druhú fázu vlastného pôrodu. 

Blížiaci sa pôrod prvého prasiatka sa rozpoznáva podľa nasledujúcih príznakov : 

● brušné kontrakcie 

● aktivita pri  výstavbe hniezda 

● rastúci nepokoj ( zvýšené močenie a kalenie ) 

● krvácenie alebo výtok krvi z vulvy 

● zmeny telesnej teploty 

● zmeny v  stavbe mliečnej žľazy 

 

Výtok zbarvený  krvou sa neobjavuje asi u 40 % prasníc. U ostatných prasníc sa 

vyskytuje asi v intervale jeden a pol hodiny pred vypudením prvého prasiatka. Telesná 

teplota pred pôrodom rastie a zvýši sa o približne 0,5o C . Mliečna žľaza sa mení, stáva 

sa hmatateľne pevnejšia, prasnica si  často ľahne a vystavuje mliečnu žľazu tak, aby boli 

všetky struky prístupné.      
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Grafenau a Demo (2009) ,uvádzajú že v popôrodnom období sa pohlavné orgány 

vracajú do pôvodného stavu. V prvých 4. -6 .dňoch z nich vyteká neveľké množstvo 

zapáchajúceho sivobelasého hlienovitého sekrétu. Navrátenie maternice do pôvodného 

stavu trvá asi 3 týždne. Kanálik kŕčka maternice je okolo 7. dňa uzavretý s 

charakteristickými, do seba zapadajúcimi riasami. Okolo 16. dňa po oprasení dochádza 

opäť k vyššej aktivite vaječníkov. Plnohodnotný ovariálny cyklus a nástup ruje po 

oprasení nastupuje spravidla za 2-8 dní v závislosti od pohlavného cyklu. 

Rozmnožovacia schopnosť prasníc trvá do veku 6-8 rokov. Do piateho prasenia sa 

reprodukčná výkonnosť prasníc zvyšuje. 

Vyvolanie pôrodu 

Pabst  (2007)  požadoval, aby  prostredie pôrodnice  bolo  dobre temperované, aby 

prasiatka po narodení neutrpeli  teplotný šok. Krátko pred pôrodom by sa malo hniezdo 

prasiatok vyhriať za pomoci infračervenej lampy. Pokiaľ prasnica nevykazuje žiadne 

príznaky prasenia, mal by sa pôrod od 114. dňa  gravidity umelo vyvolať za pomoci 

Cloprostenol alebo Tiaprost. Pred 114. dňom by sme nemali pôrod umelo vyvolať, lebo 

predčasné narodené prasiatka majú zvýšenú náchylnosť k výskytu roznožek 

Po narodení musíme prasiatka   najprv utrieť do sucha, napríklad špecialnými 

suchými práškovými prostriedkami na báze rozomletých nerastných hornín. Rýchle 

osušenie eliminuje prechladnutie prasiatok. Infračervená lampa patrí priamo za prasnicu 

a hniezdo pre prasiatka musí byť dostatočné teplé, na začiatku až 38 oC.  
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Pabst 2007 uvádza súbor nevyhnutných  zootechnických opatrení 

 

 

 

 

1.deň života 

 

- zabrúsiť zuby, ochrana pred poranením tváre a vemena 

- nenarušiť dreň zubu 

- kupírovať chvost 

- 1.injekcie železa ( 200 mg ) aby sa predišlo k nedostatku 

železa 

 

3.- 4 deň života 

 

- kastastráca, rany dezifinkovať jódom  

-  plochy na ležanie ošetriť suchou desinfekciou 

- prasiatka ošetriť dlhodobo pôsobiacim prostriedkom 

s antibimikrobiálnym účinkom 

 

10.- 12.deň života  

        

- zvieratám navesiť ušné známky 
- 2.injekcie železa ( 200 mg ) 

        

       

 

1.3.1  Prostriedky na zlepšenie plodnosti prasníc 

                 

1.3.2 Fertisan Sauen   -  komplex účinných látok s vitamínmi a špecialitami pre 

prasnice a prasničky, ktorý stimuluje reprodukciu prasníc a zlepšuje stav a vitalitu 

prasiat 

Úspešní chovatelia prasiat potvrdzujú , že Fertisan Sauen : 

◊ Stimuluje syntézu a látkovú výmenu pohlavných hormónov, zosilňuje prejavy ruje 

a chráni pred výskytom folikulárnych a luteálných cýst  

◊ Chráni sliznicu vaječníkov , podporuje ovuláciu a implantáciu vajíčok, zlepšuje 

embryonálny a fetálny vývoj a zvyšuje možnosť prežitia a počet embryí  

◊ Znižuje počet mŕtvo – narodených prasiatok a zvyšuje počet živo narodených 

prasiatok na prasnicu za rok 
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◊ Zvyšuje odolnosť cicajúcich prasiatok a chráni  ich pred ochoreniami 

◊ Zlepšuje reprodukciu prasníc a zdravotný stav sajúcih prasiat 

 

Hlavným cieľom  nasadenia prípravku  Fertisanu Sauen  je predovšetkým dosiahnutie 

celoživotne  vysokej úžitkovosti prasníc  a zvýšenie počtu zdravých a dobre 

prosperujúcich prasiatok na prasnicu a rok od zdravých a plodných prasníc. 

Fertisan Sauen je kombinácia účinných látok špeciálne vyvinutá pre prasnice 

a prasničky, zložená z vitamínov  ( beta- karotén, vit. E ) a stopových prvkov ( 

organicky viazaný zinok, mangán a selén ) ktorá podporuje plodnosť zvierat 

a dodatočne zlepšuje zdravie a vitalitu prasiatok.(Sano, 2007). 

1.3.3 Lakto – Weyxin – forte  

Lakto – Weyxin – forte je mikroemulzný prípravok nemeckej firmy VEYX – 

PHARMA GmbH určený k zlepšeniu zásobenia organizmu prasnice energiou v období 

pred oprasením a v období laktácie. Odporúča sa podávať 2 krát denne 2 ml do kŕmnej 

dávky prasnice 5 -8 dní pred očakávaným pôrodom a následne podávať tieto dávky ešte 

do 15.-20. dňa po oprasnení. Prípravok Lakto – Weyxin – forte obashuje aj aromatické 

rastlinné oleje , 3,5 % bielkovín, 11,2 % tuku, 0,5 % vlákniny, 3,2 % popola, 0,4 % 

lyzínu a 1,0 metionínu. Výrobok je zložený z prírodných komponentov a zabezpečuje 

podporu prepravy mastných kyselín do buniek a mitochondrií, kde sa pretvárajú na 

energiu. ( Hess, Riemer, Pavlík, 1998 ).    
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2 . Cieľ práce 
 

Cieľom predloženej bakalárskej práce bolo vypracovanie štúdie z problematiky výživy 

ošípaných a prasníc v reprodukcii na základe preštudovania dostupných literárnych 

zdrojov domácej i zahraničnej literatúry. Súčasťou štúdie popri sledovaní problematiky 

výživy a látkach  potrebných pre produkciu ošípaných, bolo aj  spracovanie údajov 

o podpore reprodukcie prasníc  a faktoroch pôsobiacich na reprodukciu. Predložená 

bakalárska práca ma kompilačný charakter a predstavuje svojím spôsobom základ pre 

vypracovanie diplomovej práce s následným experimentom. Spracovanie prehľadu 

literatúry poslúži ako východisková základňa na štúdium pre odbornú a laickú verejnosť 

a bude tiež slúžiť, ako základ pre rozhodovanie sa pre vypracovanie metodiky a 

stanovenie cieľa pre diplomovú prácu .   
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3. Metodika práce 
Podľa  pravidiel pre vypracovanie bakalárskej práce sme metodický postup práce 

rozdelili na niekoľko etáp.  

  

1) Získavanie a zhromažďovanie podkladových materiálov a zdrojov aktuálných 

informácií týkajúcich sa témy bakalárskej práce    

2) Triedenie zozbieraného materiálu a následne spracovanie  podľa dôležitosti 

získaných poznatkov 

3) Spracovanie zozbieraného materiálu a usporiadanie materiálu do určených 

kapitol v zmysle cieľa práce, spracovanie vhodných a aktuálnych informácií do 

tabuliek.   

4) Vlastné zhodnotenie údajov získaných k danej riešenej problematike     

5) Záver a naznačenie zámeru využitia zhromaždených a roztriedených poznatkov 

na overenie v experimente 

6) Vypracovanie zoznamu použitej literatúry 
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4 Záver 

Z preštudovaných dostupných zdrojov literatúry a  sledovania problematiky výživy 

ošípaných a prasníc v reprodukcii sme  spracovali bakalársku prácu, ktorá môže slúžiť 

ako zdroj informácií.Dostupné zdroje domácej i záhraničnej odbornej literatúry ako aj  

publikované názory odborníkov môžu prispieť ku  komplexnejšiemu  pohľadu na 

problémy tohto odvetvia v živočíšnej výroby. Zabezpečovanie  výživy prasníc 

v reprodukcii predstavuje komplex problémov vyžadujúci neustálu pozornosť zo strany 

chovateľov, pretože správna výživa a reprodukcia prasníc má veľmi úzky súvis. Chyby 

spôsobené nesprávnou výživou môžu mať ďalekosiahle následky a môžu súvisieť až 

s vyraďovaním prasníc z chovu v dôsledku reprodukčných porúch.  Do problematiky 

výživy okrem jednotlivých živín a biologicky účinných látok patrí celý rad niektorých 

ďalších otázok, ako je napríklad konzistencia kŕmnej dávky, počet kŕmení, technológia 

a technika kŕmenia. Ako členská krajina EU  sa nachádzame v konkurenčne silnom 

prostredí a preto, ak chceme byť konkurenčne schopní musíme v chove ošípaných brať 

do úvahy riešenie všetkých dôležitých  ukazovateľov, ktoré je potrebné dosiahnuť.Aj 

z toho dôvodu odporúčame  potrebu dôsledne sa oboznamovať so situáciou v chove 

ošípaných a neustále sa snažiť o uplatňovanie  nových poznatkov zabezpečujúcich 

zvýšenie dosahovaných parametrov v chove ošípaných a prasníc v reprodukcii na 

Slovensku. 
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