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Vychovejte si lepší krávy

Program „Feed for Growth“ 
vyvinula společnost Volac, 
aby pomohla farmářům 
odchovat zdravá telata 
a získat tak co nejlepší krávy.

Cooke et al. Open Journal of Animal Sciences 3 (2013)1-12

Získat nejlepší krávy znamená:
•	Více	laktací	(dlouhověkost	znamená	vyšší	zisk)
•	Větší	produkce	mléka
•	Včasná	koncepce

Dosažení	prvního	otelení	ve	věku	23-25	měsíců	je	
klíčové	pro	produkci	mléka	a	přežitelnost	dojnice	
mnimálně	po	dobu	5	let.

Faktory ovlivňující růst:
•	Příjem	kolostra
•	Příjem	mléčné	krmné	směsi	(typ,	množství,	

systém)
•	Ustájení	(větrání,	odvodnění,	podestýlka,	

typ boudy)
•	Management	odstavu
•	Výživa	po	odstavu	(koncentrát,	nestravitelná	

vláknina)
•	Vakcinace	/	Management	onemocnění

Monitoring růstu
Je	důležité	stanovit	si	růstové	cíle.	Provádět	
pravidelné	měření	je	nezbytné,	pokud	chce-
me	připustit	dostatečně	velké	jalovice.
Růstová křivka, či hmotnost zvířat nemůže 
být	posuzována	pouhým	okem.	Ideálně	
bychom	měli	používat	kalibrovanou	elek-
tronickou váhu nebo páskovou míru. Růst 
kostry	–	rámec,	tj.	výška	v	kohoutku,	může	
být	měřena	hůlkou.

Použití váhy
Elektronické	váhy	jsou	velmi	přesné,	pokud	
se	s	nimi	správně	pracuje	a	také		je	to	nej-
jednoduší	metoda	pro	získání	přesných	dat.

Správné použití páskové 
míry
Pásková míra Volac odhaduje hmotnost zví-
řete	změřením	obvodu	hrudníku	v	srdeční	
oblasti. Existuje zde velká korelace mezi 
váhou v kg a obvodem hrudníku.

Růst kostry
Výška	v	kohoutku	je	dobrým	indikátorem	
kosterního růstu. Pomáhá nám vyhnout se 
připouštění	malých	tlustých	jalovic	příliš	
brzy.	Ideální	je	použít	pevnou	hůlkovou	
míru. 

Důsledné měření
Pokud	provádíte	přesné	měření	růstové	
křivky,	můžete	upravit	výživu	dle	potřeby	
vámi	stanoveného	cíle	růstu.

Benefity otelení ve 24 měsících 23–25 mth AFC 26–30 mth AFC >30 mth AFC

Servis perioda, Laktace 1 117d 137d 170d

Servis perioda, Laktace 2 111d 133d 144d

Celková	užitkovost	za	5	let 22,477kg 20,605kg 15,777kg

%	života	stráveného	laktací	během	5	let 45% 40% 34%

%	krav	které	zahájí	3.laktaci 70% 59% 50%



Kolik krmit mléčné směsi?
Krmením	nižšího	množství	směsi	nedosáhneme	takové	růstové	křivky,	která	by	zajistila	dostatečnou	hmotnost	ve	24	měsících	pro	ideální	
telení.	Pro	dosažení	minimálního	přírůstku	700	g/den	před	odstavem	je	třeba	krmit	alespoň	750g-900g		směsi	ve	dvou	denních	dávkách.

Mléčná náhražka

Kvalitní mléčná náhražka je životně důležitá, 
umožňuje teleti co nejlepší možný start.

Jak správně míchat?

Koncentrace
Pro	dosažení	správné	požadované	koncentrace	je	nezbytné	přesně	
změřit	množství	sypké	směsi.	Pro	koncentraci	15	%	použijte	150	g	
směsi	a	850	ml	vody,	aby	jste	dosáhli	1	litru	nápoje.	Použitím	1	litru	
vody	podstatně	snížíte	koncentraci	nápoje.
Buďte	důslední	v	přípravě	nápoje!	Můžete	se	rozhodnout	pro	
koncentraci	od	10	do	15	%,	ale	jakmile	se	rozhodnete,	koncentraci	
neměňte!	Celkové	množství	sušiny	ovlivňuje	růstovou	křivku	vašich	
telat.

1. dejte poloviční množství 
vody	o	teplotě	max	45	°C	
do	čistého	kbelíku

3.přidejte	směs	do	kbelíku	
a dobře rozmíchejte

4.přilejte zbytek vody 
a rozmíchejte

5.	zkontrolujte	teplotu	
a ihned zkrmte

2.	odvažte	množství	směsi 7 3 1 litr

Pro	míchání	mléčné	náhražky	musí	být	použita	voda	o	teplotě	 
nižší	než		45°C	–	vyšší	teplota	může	poškodit	proteiny,	které	jsou	pro	
růst	telete	nezbytné.

Teplota
Mléčný	nápoj	by	měl	být	krmen	při	teplotě	37°–39°C	–	neměnná	
teplota	pomáhá	uzavřít	ezofageální	žlab,	který	zamezuje	toku	mléka	
do bachoru, což by mohlo znamenat riziko průjmů a tím pádem 
i	špatný	růst.	

Koncentrace
13%

Koncentrace

15%

Imunitní systém
Udržení teploty

trávení, dýchání, atd

Rovnováha energie
Pouze tato rovnováha bude řídit růst

380g 380g

900g

58%

42%

900g

Pokud	krmíme	900	g	mléčné	směsi,	380	g	
Se spotřebuje na záchovu

520	g	mléčné	směsi	je	dostupné	pro	růst.	 
V termoneutrálních podmínkách

růst

Záchova



Odstav telat
Voda
Bez	ohledu	na	systém	odchovu	je	nezbytné	
poskytnout	telatům	stálý	přístup	k	čerstvé	vodě	
a	startéru	jako	základní	podmínku	časného	
rozvoje bachoru.

Píce
Telatům	by	se	kromě	startéru	mělo	nabízet	
I	objemové	krmivo,	které	take	pozitivně	ovlivňuje	
rozvoj	bachoru.	Píce	by	měla	krmena	odděleně	
od	startéru	a	délka	řezanky	by	měla	být	3	až	
4	cm.	(nemíchejte	nikdy	píci	se	startérem).

Význam pevného krmiva:
Rozvoj	bachoru	je	nejvíce	ovlivněn	fermentací	
startéru	prostřednictvím	bakterií	v	bachoru.

Zdvojnásobení hmotnosti 

11,5	kg/den	startéru

Postupné	snížení	
příjmu	mléka

Zvýšení	příjmu	čerstvé	vody

Kontrola odstavu

Postupný odstav 
snižováním 

množství mléka 

Ideální postup odstavu

Odstav může být definován jako bod, kdy telata 
přechází z tekuté na pevnou potravu. Tento proces 
je úspěšný, pokud bachor je dobře rozvinutý pro 
účinnou fermentaci a trávení pevných částic.

Rozvoj bachoru
Rozvoj	bachoru	je	ovlivňován	potravou.	Zdravý	
bachor	má	viditelné	papily	a	tmavou	barvu,	jako	vý-
sledek	rozvoje	mikrobiální	populace	a	velkých	krev-
ních	cév,	které	podporují	růst	tkání	a	tak	je	zajištěna	
maximální absorpce, transport a využití živin.

Načasování odstavu
Brzký	příjem	pevných	částic	pomáhá	dřívějšímu	
rozvoji	bachoru	a	tím	získání	většího	podílu	živin	
z	pevné	potravy	na	úkor	tekuté.	V	přirozených	
podmínkách dochází k rozvoji funkčnosti bachoru 
později,	tele	čerpá	živiny	z	větší	části	z	mléka	delší	
dobu.
Raději	než	provádět	odstav	v	pevně	danou	dobu,	
je	lepší	uskutečnit	odstav	u	telete,	které	přijme	
minimálně	1,5	kg	startéru	denně	po	dobu	3	po	sobě	
následujících	dnů.	Pamatujte,	že	náhlé	zvýšení	
příjmu	startéru	nedovolí	bachoru	se	rozvinout,	na	to	
potřebuje	čas.	Alespoň	3	týdny	před	odstavem	má	
mít	tele	přístup	k	dostatečnému	množství	nezávad-
ného	startéru.

jícen

kniha 
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60%

bachor
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bachor
80%
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0-6 týdnů
Mléko	putuje	přímo	do	slezu,	kde	se	tráví.

Fáze 
rozvoje 
bachoru

Produkce	mastných	kyselin	s	krátkým	
řetězcem	a	mikrobiální	protein

živiny pro záchovu a růst
Rozvoj bachoru

Přijatá potrava – 
starter v bachoru

Bachorová mikrobiálníPopulace bakterií 
v bachoru

Voda

6 týdnů
Konzumace	pevné	potravy	podporuje	rozvoj	

bachorové	stěny	a	objemu	bachoru.

12–16 týdnů
Po	odstavu	má	tele	již	vyvinutý	bachor,	

který	je	schopen	poskytovat	živiny.

Zralý bachor
Bachor	je	plně	funkční.

0-3 dny Mlezivo

4-7 den 2.5	L	nápoje	2x	denně

8-35	den 3	L	2x	denně

Perioda	odstavu	36-49	den 2.5	L	2x	denně

Perioda	odstavu	50-56	den 2.5	L	jednou	denně



Známky dobrého zdraví
•	Jasné	oko
•	Hravost
•	Zvědavost,	žravost
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Více než polovina telat na farmách ve Velké Británii projde před od-
stavem onemocněním; jedná se většinou o průjmy a respirační cho-
roby (RVC, 2013).

NEMOC NENÍ NORMÁLNÍ – 
identifikujte první příznaky 
a známky nemoci a jednejte

Včasné rozpoznání běžných 
problemů vám dává šanci:
•	Omezit	závažnost	a	trvání	nemoci1

•	Snížit	riziko	nevratných	změn
 (např. poškození plic)2

•	Redukovat	škodlivé	organismy 
v prostředí3

•	Zamezit	rozšiřování	nemoci3

NENECHÁVEJTE 
TO NA POZDĚJI! 
PAMATUJTE, ŽE 
ztráta chuti při-
jímat potravu je 

poslední známkou 
nemoci

1.	Kontrolujte	telata	nejméně	dvakrát	denně	–	
jsou vaše telata zdravá ? 

2.	Rozpoznejte	možné	problémy	včas	–	použí-
vejte tabulku 

3. Zaznamenávejte všechny známky nemoci
4.	V	případě	potřeby	proveďte	ošetření	ve	spo-

lupráci s vaším veterinářem 
5.	Provádějte	prevenci	a	kontrolní	měření	

Pr
ůj

em

Hledejte časné známky 
nemoci Tele je smutné, 
pomalu vstává
•	Tele	stále	pije

•	výtok	z	očí	a	z	nosu
•	kašel	při	pohybu
•	zvýšená	teplota	(nad	39,5°C)

•	čisté	oči	a	nos
•	žádný	kašel
•	normální	teplota(38-39°C)

•	hojný	hnisavý	výtok
•	častý	kašel,	sípání
•	zvýšená	teplota	(nad	39,5°C)

•	čistá	záď
•	dobře	formované	výkaly
•	normální	teplota(38-39°C)

•	znečištěná	záď
•	řídké	výkaly
•	variabilní	teplota

1.	Borderas,	T.	F.,	et	al.	(2009)	Journal	of	Dairy	Science.	92(9),	4549–54
2.	Correa,	M.	T.,	et	al.	(1988)	Preventive	Veterinary	Medicine.	6,	253–262
3.	Windeyer,	M.C.,	et	al.	(2014)	Preventive	Veterinary	Medicine.	113(2),	231–240

•	mokrá	záď,	lysiny,	dehydratace
•		vodnaté	výkaly,	proměnlivá	

teplota

Výrazné známky nemoci
•	Kalné	oko
•	Bez	pomoci	nevstane
•	Nepije

JEDNEJTE
Postupujte	podle	plánu	ošetření,	konzultujte	se	svým	veterinářem

Zdraví telat



THE HEALTHY CALF

Krmíte zdravá telata?
Cílem každého odchovu telat a mladého skotu by mělo být získání zdravých zvířat s minimálními ztrátami úhynem 
a s optimální růstovou křivkou. Zdravé tele, odchované v teplém a suchém prostředí má největší šanci dosáhnout gene-
tického potencionálu a maximální užitkovosti.1

1.	 Bach,	A.	(2011)	Journal	of	Dairy	Science.	94(2),	1052–7

VYUŽITÍ ŽIVIN JE 
U ZDRAVÉHO TELETE 
EFEKTIVNĚJŠÍ 
Tele	využívá	krmivo	pro	různé	potřeby.	
Nejprve	využívá	živiny	pro	udržení	zá-
kladních životních funkcí, udržení teploty 
těla	(termoregulaci),	pro	boj	s	nemocí	
a	konečně	take	pro	růst.

Nemocné	tele	v	chladném	prostředí	má	stejné	
nároky na záchovu. Ale potřebuje vice energie 
na	termoregulaci	a	take	hodně	energie	spotřebuje	
bojem	s	nemocí.	Tele	přirůstá	pomaleji,	neefektivně,	
energie pro růst mu chybí.
Tyto	příklady	ilustrují	tele	s	dostatečným	příjmem	
krmiva.	Pamatujte,	že	je	možné,	že	tele	nebude	mít	
dost energie pro termoregulaci či boj s nemocí, natož 
pro růst.

Příjem potravy
•	Zájem	o	mléko	I	startér
•	U	telat	starších	1	měsíc	kontrolujte	

levou stranu v oblasti bachoru, 
nesmí	být	prapadlá	nebo	nafouklá

Záď
•	Čistá	a	suchá,	žádné	

výkalydy
•	Dobrá	tělesná	kondice

Teplota
•	Normální	tělesná	teplota	

je	38-39°C

Hlava
•	Čisté	oči	a	nos,	žádný	výtok
•	Snadné,	pomalé	dýchání,	žádný	kašel	či	sípání
•	Zájem	o	okolí,	aktivita
•	Správně	umístěné	ušní	známky,	žádné	hnisání

Vzhled
•	Aktivita,	zvědavost,	hravost.	Žádná	

apatie	či	pomalé	vstávání.
•	Dobrá	kondice	srsti,	žádné	lysiny,	

matná	srst	nebo	zranění
•	Suchý	a	malý	pupek Končetiny

•	Zatěžuje	všechny	končetiny	stejně,	
žádné	otoky	kloubů	či	ztuhlost

•	Uvolněný,	neshrbený	postoj
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Zdravé tele s optimální teplotou – ideál
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Nemocné tele v chladném prostředí – neefektivní

Záchova
Udržení	
teploty
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Heifer road map
•	Nejvyšší	využitelnost	krmiva	

během	mléčné	faze	výživy
•	Podstatná	faze	vývoje	mléčné	

žlázy a trávicího traktu.
•	Rozvoj	imunitního	systému	
•	Pouze	42%	narozených	jalovi-

ček se dožije 3. laktace (RVC 
Study)

•	Jalovice	musí	zabřeznout	do	15	
měsíce	stáří,	aby	se	otelily	max.	
ve	24	měsících.

	 Nechceme	tlusté	jalovice
•	Stále	sledujte	růstovou	křivku	
•	Jalovice	musí	být	zapuštěny	při		

55%-60%	hmotnosti	v	dospělosti	
•	Je	nutné	kromě	optimální	hmot-

nosti	dodržet	I	velikost	rámce.	
Nechceme	do	plemenitby	male	
nebo	tlusté	jalovice

29

•	Věk	při	1.	otelení	má	značný	
vliv	na	počet	vyřazených	krav.

•	Nižší	brakace	znamená	méně	
krmiva,	méně	času	a	prostoru.

•	Váha	před	otelením	by	měla	
dosahovat	85-90%	hmotnosti	
v	dospělosti

Úkol č.1.: Odstav Úkol č.2: Zařazení do plemenitby

Otelení ve 24 měs.  
vs ve 30 měsících
• Zlepšení plodnosti

• Zvýšení mléčné užitkovosti
• Dlouhověkost

• Dřívější profitabilita

Dlouhověkost:
•	70%	jalovic	dosáhne	3	laktace	při	otelení	ve	24	

měsících
•	59%	jalovice	dosáhne	3	laktace	při	otelení	ve	26-30	

měsících
•	50%	jalovic	dosáhne	3	laktace	při	otelení	nad	30	měsíců	

Generování zisku
•	10	měsíců	zisku	navíc
•	Pouze	42%	živě	narozených	jalovic	

dosáhne 3. laktace (RVC Study)

Vytvořte si 
vlastní přehled

Promeškaná příležitost 
náklady navíc
Ref:	Bach	and	Ahedo	(2008)

Program Volac FeeD For GroWtH maximalizuje šance odchovat lepší jalovice

10:15:13:12:1

PROFIT

PROFIT

PRVNÍ 3 MĚSÍCE
Nejintenzivnější růst a rozvoj tkání 

v období mléčné výživy

Na	základě	
5-letých	zkušeností	
s programem 
Feed for Growth 
můžeme říci, že 
tento	systém	přinesl	
zlepšení plodnosti 
i	dlouhověkosti	krav

363 kg

363 kg

březost

březost

80	kg

národní	průměr

80	kg

100g krmiva = 50g přírůstku

Konverze krmiva

100g krmiva = 9g přírůstku100g krmiva 
=19g přírůstku

100g krmiva
= 36g přírůstku

Průměrný	denní	
přírůstek	0,81kg	

10	měsíců	
Extra

profit/1	tele	
v 72

měsících

Průměrný	přírůstek	
0,6	kg	denně

800g/den	
mléčné	
směsi zdvojná-

sobení
porod.
hmot.

zdvojnáso-
bení porod.

hmot.

55-60%
hmotnosti 
v	dospě-

losti
395	dní

85-90%
hmotn.v 

dospělosti

85-90%
hmotn.v 

dospělosti

55-60%	
hmotn.v 

dospělosti

hmotnost 
v	dospělosti
cca 660 kg

Měsíc:									3						4						5						6						7						8						9						10						11						12						13						14						15						16						17						18						19						20						21						22						23						24

Měsíc:									3						4						5						6						7						8						9						10						11						12						13						14						15						16						17						18						19						20						21						22						23						24

týden:					1									2									3									4									5									6									7									8									9									10									11									12

týden:					1									2									3									4									5									6									7									8									9									10									11									12

porodní hmotnost 40 kg

porodní hmotnost 40 kg

do	odstavu	56	dní

do odstavu 66 dní

minimální krmná dávka

VÍce LaKtacÍ=VÍce MLÉKa DŘÍVĚJŠÍ  ProFItaBILIta LePŠÍ  PLoDnoSt

1. LaKtace

1. LaKtace 2. LaKtace 3. LaKtace

2. LaKtace 3. LaKtace

DLoUHoVĚKoSt
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Úkol č. 3: Otelení



Volac Agro-Best spol. s r.o. Běstovice
Běstovice	115		565	01	Choceň	

tel.:	+420	465	471	763
e-mail: agrobest@agrobest.cz

www.agrobest.cz


