
Správny odchov a kŕmenie teliat
základné pravidlá úspešného odchovu

Čo je potrebné si uvedomiť ?

Kategória teliat je najdôležitejšou skupinou mliekového alebo mäsového stáda

V ranom období sú položené základy pre celoživotnú úžitkovosť

V tomto čase sa významne rozhoduje o budúcnosti ekonomiky chovu

Teľatá nemajú vyvinutú aktívnu imunitu a do odstavu sú náchylné na ochorenia



Čo najskôr podajte mledzivo

Niekoľko odporúčaní pre bezproblémový odchov

Len do 2 hodín dokážu imunoglobulíny prejsť na 100% 
črevnou stenou.

Po 6 hodine života sa priepustnosť črevnej steny teľaťa 
znižuje o viac ako 50%.

Optimálne podanie je minimálne 2l mledziva do 2 hodín 
po narodení.

Po 12 hodinách života by malo teľa dostať ďalšie 2 l.

Zloženie mledziva sa rýchlo mení, po 4 hodinách od 
pôrodu má mledzivo len 70 % obsah imunoglobulínov.

Tieto skutočnosti častokrát nie sú rešpektované predo-
všetkým u teliat narodených v noci.

V prípade nemožnosti podať mledzivo od matky je 
možné použiť zmrazené mledzivo (čo však môže mať aj 
niektoré zdravotné riziká – paratuberkulóza).

Mledzivo zabezpečuje pasívnu imunitu.

Či teľa dostalo dostatok mledziva v správnom čase 
môžeme overiť zistením obsahu imunoglobulínov alebo 
celkového obsahu bielkovín v krvi na 3.  až 5.  deň života.

Hodnotenie kvality napájania mledzivom podľa obsahu

celkovej bielkoviny v krvnom sére:

Kvalita napojenia

CB (g/l) 50-54< 50

NÍZKA STREDNÁ DOBRÁ

> 54

Dodržujte minimálne 5 – 6 týždňové obdobie státia na 
sucho.

Kvalitu mledziva si overte meraním jeho špecifickej 
hmotnosti hustomerom (1.050 g/l vyhovujúca hodno-
ta, 1.070 g/l vynikajúce kolostrum).

Na kvalitu mledziva vplýva vek dojnice, ale aj počasie 
(tepelný stres) a ročné obdobie.

Urobte všetko preto, aby mledzivo bolo
kvalitné

Dodržujte zásady zoohygieny a etológie

Po pôrode a osušení odsuňte teľa do individuálneho 
koterca.

Ustajnenie musí byť čisté, suché a dostatočne ventilo-
vané.

Najlepšie je slamnaté ležisko chránené pred vetrom 
a intenzívnym slnečným žiarením.

Minimálna plocha individuálneho koterca musí byť 
22,8 m .

Zachovajte vzájomný vizuálny a akustický kontakt 
medzi teľatami.

Búdky by mali byť hygienické – ľahko umývateľné.

Po každom turnuse dezinfikujte búdy a ustajňovacie 
priestory.

Rovnako aj nádoby na kŕmenie čistite a dezinfikujte.

Prevádzajte pravidelnú dezinsekciu a deratizáciu.

Stavte na kvalitné kŕmenie

Všetko začína kŕmením dojníc.

Zasušeným kravám zabezpečte dostatok selénu a vita-
mínu E.

Manažment kŕmenia by mal smerovať k prevencii 
hypokalcémií, ketóz a iných metabolických porúch (po 
otelení pomáha aj Rumík).

Kŕmenie zbytkového mlieka  pozitívne ovplyv-
ňuje prírastok, má však niektoré riziká (prenos paratu-
berkulózy, BVD, IBR, obsah reziduí antibiotík).

Uprednostnite kvalitnejšiu mliečnu náhražku s vyso-
kým obsahom mliečnych zložiek a nízkym obsahom 
vlákniny (0,1 až 0,3%). Takýmito mliekami sú aj Multi-
milk Premium a Multimilk.

Mliečne náhražky s nižšou stráviteľnosťou môžu viesť 
okrem nižších prírastkov aj k premnoženiu klostrídií 
v tráviacom trakte.

Teľatám podávajte od prvých dní života kvalitný 
a chutný štartér  (VVS START Müsli).

Včasný príjem jadrového krmiva je dôležitý pre rozvoj 
bachorových papíl (kyselina maslová).

Dostatok čerstvej pitnej vody po celý deň by mal byť 
samozrejmosťou.

teľatám

Udržujte dobrú ventiláciu ustajnenia.

Jednotlivé kategórie teliat ustajnite oddelene.

Pokiaľ je to možné, vyhnite sa nákupu teliat.

Nakúpené zvieratá držte v karanténe.

Vakcinujte matky proti Rota vírusom.

Minimalizujte stres po odstave.

Nedajte šancu pneumóniám

Skúste sa porovnať s najlepšími, alebo Vám možno pomôže 
aj nasledovná tabuľka:

Stanovte si ciele a pravidelne si
vyhodnocujte výsledky

Hodnotenie výsledkov

7 - 10

3 - 5

10 - 15

<  7

<  3

<  10

Výborné Priemer

%  mŕtvo narodených
teliat

úhyny v %

celkové straty v %

Podpriemer

>  10

>  5

>  15

Vzdelávajte sa a nechajte si poradiť



Kŕmny program pre teľatá od firmy VVS SK

Vysoký obsah mliečnych zložiek

Veľmi dobrá rozpustnosť  -  bez sedimentácie

Obsahuje Emulsizym  -  zmes unikátnych peptidov 
a mastných kyselín so stredným reťazcom, ktorý 
zabezpečuje vysokú emulzifikáciu a antimikrobiálny 
účinok

Nízky obsah vlákniny (hovorí o vysokom zastúpení 
mliečnych zložiek)

Vysoký obsah vitamínov

Unikátny výrobný proces

mliečna náhražka pre teľatá prémiovej kvality

Emulsizym kombinuje tieto zložky: 

peptidy mliečnych bielkovín

mastné kyseliny so stredným reťazcom (MCFA) 

z maslovej zložky

Výrobný proces: MULTIMILK je vyrobený sprejovým 

mrazením. Tento proces kryštalizuje tuk okolo bielkovi-

nového jadra. Tento tuk je emulgovaný a preto aj 

rozpustný a ľahko stráviteľný. Bielkovinové časti obsahujú 

hydroskopickú laktózu, ktorá je tukom chránená pred 

vlhkosťou. Tak je zaistená vysoká sypkosť produktu. Takto 

vyrobené produkty môžu byť ľahko primiešavané do 

krmiva aj napriek vysokému obsahu laktózy. 

Horúci
emulgovaný tuk

Studený vzduchStudený vzduch

Srvátková fáza Srvátková fáza

Emulgovaný tuk

Bielkovina

Nutričné emulgátory stimulujú formu myciel a tak aj 

absorbciu živín, hlavne lipidov. Výsledkom funkcie 

Emulsizymu je vyššia stráviteľnosť a supresia bakteriálnej 

fermentácie v tráviacom trakte – patogény sú bez šance.

21,00 %

17,00 %

10,50 %

max. 0,30 %

Dusíkaté látky

Tuk

Popol

Vláknina

Vitamín A

Vitamín D3

Vitamín E ako alfatokoferol

Meď ako síran meďnatý
pentahydrát

Antioxidanty

MultimilkDeklarované akostné znaky v 1kg Multimilk Premium

24,00 %

20,00 %

8,00 %

max. 0,10 %

55.000 m.j.

4.500 m.j.

300 mg

10 mg

BHA / BHT

73 % sušená srvátka

11 % palmový olej

6 % kokosový tuk

6 % bielkovinový koncetrát

4 % pšeničný bielkovinový 
koncentrát

58 % sušená srvátka

17 % kokosový tuk

15 % sušené odstredené mlieko

5 % pšeničný bielkovinový 
koncentrát

4 % sójový bielkovinový koncetrát

1 % palmový olej

Balenie: vrecia 25 kg

Zloženie:



VVS START Plus  a  VVS START Müsli
štartérové zmesi pre teľatá

Ciele a princípy skrmovania štartéru pre teľatá: 

Optimálna dynamika rozvoja bachora

Tvorba kyseliny maslovej pri trávení štartéra má 
pozitívny vplyv na tvorbu bachorových papíl

Bachor sa rozvíja v prvých 4 – 8  týždňoch veku teľaťa

Čím skôr má teľa štartér k dispozícii, tým skôr dôjde 
k premene monogastra na polygastra

Kŕmny program pre teľatá od firmy VVS SK

min. 20,0VVS START Plus

Deklarované akostné
znaky v 1kg:

N-látky
%

Meď (Cu)
mg

Vitamín A
m.j.

Vitamín D3
m.j.

Vitamín E
m.j.

min. 5,0 min. 10.000 min. 1.000 min. 9,0

Zloženie: 

monohydrát, uhličitan vápenatý, chlorid sodný

sójový extrahovaný šrot, jačmeň, pšenica, premix doplnkových látok, dihydrofosforečnan vápenatý 

min. 18,5VVS START Müsli min. 20,0 min. 12.500 min. 2.000 min. 30,0

Zloženie: pšenica, jačmeň, ovos, kukurica, sójový extrahovaný šrot toustovaný vyrobený z GMO, repkový extrahovaný 

šrot, plnotučné sójové bôby toustované, slnečnicový extrahovaný šrot čiastočne lúpaný, jablčné výlisky, uhličitan 

vápenatý, kŕmne kvasnice sušené, melasa repná, ľanové semeno extrudované, chlorid sodný, premix doplnkových 

látok, monohydrogenfosforečnan vápanatý, oxid horečnatý, tužidlo

Prvé mesiace života rozhodujú o raste kostry a dosiah-
nutí optimálnej veľkosti tela jalovice pri prvom pripus-
tení

Predpoklad pre odchovanie kvalitnej dojnice je správny 
odchov teľaťa

Rané štádium vývoja zvieraťa ovplyvní jeho celoživotný 
výkon a chyby v tomto období už nie je možné neskôr 
úplne odstrániť

Melasovanie - 

Ovocná dreň - 

obsah melasy je 6% (v granuliach aj na 

povrchu finálneho produktu). Melasa zvyšuje chutnosť, 

príjem štartéru, je zdrojom pohotovej energie, má 

pozitívny vplyv na rozvoj bachorových papíl.

vláknina je lepšie stráviteľná ako u lucer-

nových úsuškov alebo cukrovarských rezkov. Krmivo robí 

príťažlivejším pre teľatá a zlepšuje trávenie ostatných 

živín v tráviacom trakte.

Prečo si vybrať  VVS START Müsli ?
Ľanové semeno -

Hrubosť častíc - 

Vysoký efekt - 

 extrudované chráni sliznicu čreva a kvôli 

obsahu nenasýtených mastných kyselín je vynikajúci 

dietetický doplnok.

vyrovnaný pomer jemných, stredných 

a hrubých častíc,  je to veľmi dôležité pre rovnomerné 

mechanické zaťaženie svaloviny slezu a bachora.

vysoký príjem štartéru, vysoký denný 

prírastok, vynikajúci vplyv na tráviaci aparát (kvasnice), 

optimálny prechod na objemové krmivá, skorý nástup do 

reprodukčného štádia, nižšia brakácia a vyššia úžitkovosť 

prvoteliek.

Teľa musí mať k dispozícii dostatok čistej pitnej vody po celý deň !!! Štartér je potrebné podávať denne čerstvý v takom 

množstve,  aké je teľa schopné za 1 deň skonzumovať.  Napájačky a kŕmidlá je potrebné udržiavať neustále v čistote.

Orientačná spotreba štartérovej zmesi a mliečnej náhražky na kŕmny deň:

Vek teliat (dni) 05 až 13 14 až 20 21 až 27 28 až 34 35 až 41 42 až 48 49 až 55 56 až 62

0,44 - 0,56

4 - 5

0,12

-

0,44 - 0,67

4 - 6

0,30

-

0,56 - 0,67

5 - 6

0,65

-

0,67 - 0,89

6 - 8

1,10

-

0,67 - 0,89

6 - 8

1,50

-

0,56 - 0,78

5 - 7

1,80

-

0,44 - 0,67

4 - 6

2,00

0,30

-

-

2,00 - 2,50

0,50 - 1,20

Sušené mlieko (kg)

Voda (l)

VVS START (kg)

Seno (kg)
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