
USTÁJENÍ TELAT

PRUVODCE FARMÁRE

Lokace
Příliš často jsou telata ustájena kdekoliv, 
někdy ve vyhovujících, jindy v nevhod-
ných podmínkách, např. stáje pro starší 
skot a chybí skutečnosti zajišťující spe-
cifi cké potřeby telat. Tato část průvodce 
se bude věnovat otázkám potřeb mladých 
telat.

Rychlost větru
• telata jsou velmi citlivá na ochlazovací 

efekt průvanu

• dokonce i velmi malý průvan dokáže 
tele citelně ochladit, snižuje konverzi 
krmiva a zvyšuje vnímavost k onemoc-
nění

 –  rychlost větru 2,2 m/s dokáže snížit 
pocitovou teplotu o 8 °C

• telata by měla být chráněna před průva-
nem pevnými bariérami, které by měly 
být od úrovně podlahy až po střechu

• v neizolovaných budovách zvažte 
vytvoření chráněného prostředí pro 
mladá telata

NEBEZPECNÉ PRÍZNAKY
• ve větrných dnech kontrolujte 

pomocí zapalovače, zda-li se jeho 
plamen třepetá v místě lože telat.

• choulí se telata v některém místě 
ohrady?

• krmíte velké množství krmiva a pří-
růstky jsou nízké?
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PRUVODCE FARMÁRE

Čerstvý vzduch
• zatuchlý, stagnující vzduch může být 

kontaminovaný prachem, vlhkostí, 
amoniakem nebo viry a mohl by být pří-
činou pneumonií. Proto je třeba zajistit 
ve stájových prostorách řádné větrání.

• bohužel, mladá telata často nemohou 
vytvořit dostatek tepla k řízení komíno-
vého efektu

• ventilace ve stájích ventilátory, které 
jsou vhodně umístěny, mohou zajistit 
rychlou dodávku čerstvého vzduchu

Vlhkost
• vysoká vlhkost ve stájových prostorech 

pro telata podporuje přežití škodlivých 
bakterií a virů

• vlhké přístřešky jsou také chladnější 
než suché

• prevence vstupu vlhkosti do stájových 
prostor z venkovního prostředí

• zajištění odstraňování vlhkosti produ-
kované uvnitř stájí

 –  zajištění účinné drenáže – odvodnění

 –  používání dostatečného množství 
absorbující podestýlky

 –  pravidelné odstraňování nečistot 
(zametání, seškrabávání)

USTÁJENÍ TELAT

NEBEZPECNÉ PRÍZNAKY
• zápach amoniaku ve stájových pro-

storech

• tmavé, špatně osvětlené ustájení

• vysoký výskyt pneumonií NEBEZPECNÉ PRÍZNAKY
• mokrá podlaha

• pot a nečistoty na srsti

• srážení vody pod střechou


