
KRMENÍ PRED ODSTAVEM

PRUVODCE FARMÁRE

Zdvojnásobení porodní váhy
Zdvojnásobení porodní váhy telete do jeho 
odstavu je velmi důležité, tj. tele o porodní 
váze 40 kg by mělo vážit v době odstavu 
nejméně 80 kg, tj., jeho celkový přírůstek 
za toto období musí být alespoň 40 kg.

Odstav telat založený na sledování jejich 
hmotnosti nám pomůže zajistit jednotnou 

Dostatečné krmení
Krmíte svá telata dostatečně tak, aby 
zdvojnásobila při odstavu svoji porodní 
hmotnost?

Pamatujte, gramy krmiva dovnitř = gramy 
přírůstku ven.

Tele musí být krmeno v období mléčné 
výživy vzhledem ke konverzi 50 % 
(tj. 100 g krmiva = 50 g přírůstku). Při-
bližně tele potřebuje k dosažení přírůstku 
okolo 0,7 kg/den nejméně 700 g mléč-
ného prášku denně plus startér.

skupinu telat při odstavu a poté i další 
období po odstavení bude snadněji řidi-
telné.

Pokuste se, aby jste neměli ve skupině 
po odstavení nějaká menší telata (s niž-
ším přírůstkem). Je mnohem lepší a snad-
nější kontrolovat a „dohánět“ růst telat 
v období do odstavu.

Věk (dny) Hmotnost (kg)

Narození 0 40

Odstav 55-60 80

Přírůstek požadovaný (80 kg – 40 kg)/60 dní = 0,7 kg/den
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Očekávaný přírůstek
Očekávaný přírůstek založený na příjmu 2,5 l mléčného nápoje dvakrát denně (míchání 
125 g/l) a příjmu kvalitního startéru, za předpokladu zdravého a čistého prostředí zná-
zorňuje tabulka.

Výpočet
Vypočítejte očekávaný přírůstek vašich telat zadáváním údajů příjmu mléčného prášku 
a pevného krmiva do tabulky.

Věk
(dny)

Příjem 
ml.prášku
(g/den)

Příjem 
starteru
(g/den)

Celkový příjem 
krmiva
(g/den)

Očekávaný 
přírůstek
(kg/den)

14 625 125 750 0,4

21 625 250 875 0,4

28 625 500 1125 0,6

35 625 750 1375 0,7

42 625 1200 1825 0,9

56 625 2000 2625 1,3
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Příjem 
ml.prášku
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Celkový příjem 
krmiva
(g/den)
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