
PRUVODCE FARMÁRE
CÍLE A RUST

Stanovení cílů
Je důležité si stanovit co nejdříve (naro-
zené tele) odhad hmotnosti jalovice při 
prvním otelení. Správná strategie krmení 
v jednotlivých fázích růstu nám umožní 
dosáhnout specifi ckých růstových cílů, 
které nám pomohou eliminovat ztráty 
a náklady, čímž také zvyšujeme profi t 
mléčného stáda.

Váha 40 kg

85–90 % váhy v tělesné zralosti, 
560–590 kg

55–60 % váhy v tělesné zralosti, 
360–390 kg

tělesná zralost, 
660 kg

Jalovice potřebují při 1. inseminaci 
55–60 % váhy v tělesné zralosti, 90 % před 
prvním otelení a 85 % po prvním otelení.

Tělesná zralost u holštýnského skotu 
je odvislá od vlastního selekčního pro-
gramu, proto je velmi důležité sledovat 
a zaznamenávat hmotnost krav ve vašem 
stádě.

NAROZENÍ

PO PRVNÍM OTELENÍ

PRVNÍ INSEMINACE

3. LAKTACE
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PRUVODCE FARMÁRE

Stanovení cílů u vašich jalovic
1.  stanovte si reálný cíl pro věk při prvním 

otelení

2.  stanovte si reálný cíl pro věk při první 
inseminaci (věk při 1. otelení mínus 
10 měsíců)

3.  evidujte hmotnost při tělesné zralosti – 
skupina krav na 3. laktaci

4.  vynásobte hmotnost při tělesné zra-
losti koefi cientem 0,55 pro získání 
údaje – požadovaná hmotnost při 
1. inseminaci

5.  spočítejte celkový přírůstek požado-
vaný do 1. inseminace (hmotnost při 
1.inseminaci mínus 40 kg)

6.  spočítejte požadovaný růst (průměrný 
denní přírůstek) – celkový požadovaný 
přírůstek dělený věkem při 1. insemi-
naci (v měsících)

CÍLE A RUST

Příklad Vaše stádo

Cílový věk při 1. otelení 24 měsíců

Věk při 1. inseminaci
(věk při 1. otelení mínus 10 měsíců)

13–14 měsíců

Hmotnost při tělesné zralosti 
(krávy na 3. laktaci)

660 kg

Hmotnost při 1.inseminaci 
(hmotnost těles. zralost x 0,55)

660 x 0,55 = 360 kg

Požadovaný přírůstek 360 - 40 = 320 kg

Průměrný denní přírůstek 
do 1. inseminace

320 kg/13 měsíců 
= 0,8 kg/den


