
JAK MERIT RUST

PRUVODCE FARMÁRE

Monitoring růstu
Stanovení cílů růstu je velmi důležité 
a pravidelný monitoring stáda je nezbytný. 
Jalovice musí splňovat určité hmot-
nostní a výškové parametry v čase prv-
ního zapuštění.

Hodnoty růstu nemohou být posuzovány 
pouze pohledem. Používejte kalibrované 
elektronické váhy nebo páskovou míru 
s hmotnostní stupnicí. Růst kostry (výška 
v kohoutku) měřte pevným hůlkovým 
metrem.

Čtení stupnice
Elektronické váhy jsou velmi přesné 
a pokud se používají správně, je to nej-
jednodušší metoda.

• umístěte váhu na rovný povrch

• proveďte kontrolní vážení (např. pytel 
mléčné náhražky)

• váhu pravidelně kalibrujte k udržení 
přesnosti
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PRUVODCE FARMÁRE MERENÍ PÁSKOVOU MÍROU

Správné používání páskové 
míry
Volac pásková míra se používá k odhadu 
živé hmotnosti zvířete v kilogramech, měří 
se obvod těla v oblasti srdce. Pečlivost 
provedení měření je důležitá pro co nej-
přesnější odhad hmotnosti.

• zvíře pevně zafi xujte a jeho hlavu držte 
vzpřímeně a rovně

• umístěte pásku kolem těla těsně za před-
ními končetinami

• posunujte pásku směrem k zádi až 
do místa „prohloubení“ v kaudální části 
hrudníku

• srovnejte pásku a odečtěte hmotnost

• při odečtu neutahujte pásku, pouze tak, 
aby se srovnala srst

Růst kostry
Výška v kohoutku je výborný indikátor, 
který nám pomůže vyhnout se předčasné 
inseminaci malých a tlustých jalovic. 
K tomuto měření používáme hůlkovou 
míru.

• umístěte zvíře na čistý, rovný povrch

• hlava zvířete by měla být v rovné 
a vzpřímené pozici

• hůlkovou míru umístěte těsně u přední 
končetiny, držte ji kolmo k podložce 
a měřidlo nechte sklouznout na kohou-
tek. V nejvyšším bodě kohoutku pak 
odečtěte naměřenou hodnotu

Důsledné měření
Kterákoliv metoda měření je preferována, 
vždy musí být prováděna důsledně a přesně, 
aby bylo možné srovnat jednotlivé skupiny 
zvířat a vývoj růstu stáda v dalších letech. 
Až budete mít přesné hodnoty růstu vašich 
jalovic, pak můžete nastavit výživu podle 
toho, jaké cíle si pro růst stanovíte.


