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1. Výživa přežvýkavců 

 

Trávicí ústrojí přežvýkavců bylo v průběhu fylogenetického vývoje uzpůsobeno k využití 

energie ze strukturálních sacharidů rostlin. Symbióza mikroorganismů v bachoru dosáhla tak 

vysokého stupně, že se zde vytvořil jeden z nejsložitějších anaerobních ekosystémů. Díky 

tomuto systému využití energie a živin z krmiva, přežvýkavci nekonkurují člověku a 

představují tak nejdůležitější skupinu hospodářských zvířat z hlediska produkce živočišných 

surovin a potravin. Přežvýkavci metabolizují rostlinná krmiva na nutričně hodnotné produkty. 

Základními krmivy pro dospělé přežvýkavce jsou objemná statková krmiva, která jsou levná, 

snadno dostupná a nejlépe vyhovují fyziologickým požadavkům přežvýkavců z hlediska 

funkčnosti jejich předžaludku.  

 

1.1. Výživa skotu 

 

V rámci výživy skotu rozlišujeme několik kategorií, jako jsou telata, odchov mladého skotu, 

odchov jalovic, chov dojnic, výkrm jatečného skotu, případně chov býků pro plemenné účely. 

Zvířata jednotlivých kategorií mají odlišné chovatelské cíle, a s tím souvisejí i specifické 

nároky na jejich výživu. Nerespektování těchto požadavků na jejich výživu vede k poklesu 

produkce, při hrubých dietetických chybách dochází k narušení zdravotního stavu zvířat, které 

se manifestuje v podobě různých metabolických onemocnění. V úvodu je nutné zdůraznit, že 

u produkujících zvířat je výživa rozhodujícím vnějším faktorem produkce bezpečných, 

biologicky vysoce kvalitních produktů, určených pro přímou výživu člověka nebo sloužící k 

výrobě potravin. 

 

1.1.1. Výživa telat 

 

O vývinu a růstu plodu, živé hmotnosti a zdravotním stavu telete při narození, rozhoduje 

správná výživa dojnic, resp. jalovic v poslední fázi gravidity, v období zaprahnutí. Březí 

zvířata mají schopnost ukládat proteiny, minerální látky a vitaminy v množství potřebném 

nejen pro výživu plodu, ale i k tvorbě rezerv, které jsou využity v prvním období laktace. 

Na rozdíl od jiných kategorií skotu se tele v raném postnatálním období chová jako 

nepřežvýkavé zvíře.  
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Narozené tele má velmi nízkou aktivitu žaludečních, pankreatických i střevních enzymů. V 

prvním období je aktivní pouze slez, jehož fyziologický objem je po narození asi 2 l a do věku 

4 týdnů se zvětší asi na 5 l. S věkem se postupně vyvíjí i předžaludek. Ve 12. týdnu (3. měsíc 

věku) jsou vyvinuty ze 70 % celkového objemu a tele může přijmout objemově 10 - 15 l 

krmiva, v 16. týdnu (4. měsíc věku) dosahují již 84 % a tele je schopno přijmout až 30 l 

krmiva. 

Z hlediska trávení jednotlivých živin se postupně mění i aktivita digestivních enzymů. 

Nejaktivnější po narození je lipáza a laktáza, jejich aktivita v průběhu období mléčné výživy 

postupně klesá. Po narození je velmi nízká produkce pankreatické amylázy, což limituje 

využití škrobů v krmivu v prvých 14 – 21 dnech věku telete. Aktivita maltázy se začíná 

uplatňovat od 3. - 4. týdne věku telete a je stimulována příjmem škrobu a dextrinu. Sacharáza 

začíná být aktivní v 5. - 6. týdnu. Z proteolytických enzymů je v raném poporodním období v 

omezeném množství aktivní pepsin. Charakteristické pro narozená telata je neutrální pH 

slezu, které společně s vysokou aktivitou kolostrálního inhibitoru trypsinu, vytváří ochranný 

mechanismus zabraňující trávení imunoglobulinů (dále Ig) v prvých 24 hodinách po porodu. 

 

Z hlediska výživy rozlišujeme v průběhu odchovu 3 období: 

 období mlezivové výživy (profylakční), 

 období mléčné výživy, 

 období rostlinné výživy. 

 

1.1.1.1. Období mlezivové výživy - období profylakční (1. – 5. den věku) 

 

Mlezivové období začíná od narození a je rozhodující pro zdravotní prosperitu telete v dalším 

období. Významné z tohoto pohledu je poporodní ošetření, kam patří i první podání mleziva 

teleti.  

 

 
Zdroj www.agropress.cz/5.9.2011/ 
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Kromě dodržování vlastní hygieny vedení porodu je nutné dodržet určité zásady zahrnující 

níže uvedené úkony: 

 ošetření dutiny ústní a nosní, 

 ošetření pupečního pahýlu, 

 masáž telete, 

 osušení telete, 

 podání mleziva. 

 

Mlezivo je produkováno mléčnou žlázou po dobu 3 - 4 dnů po porodu. Mlezivo je pro tele 

nezastupitelnou výživou v raném postnatálním období z hlediska zajištění pasivní imunity. 

Tele se rodí prakticky bez obranných látek. Je to dáno typem syndesmochoriální placenty u 

přežvýkavců (kráva, ovce, koza), přes kterou prakticky nemohou procházet obranné látky. 

Proto tyto Ig musí tele dostat mlezivem bezprostředně po porodu. Před proteolytickým 

trávením jsou Ig chráněny přítomností kolostrálního trypsin-inhibitoru. Zásadou je podávat 

mlezivo v co nejkratší době po porodu, a to z následujících důvodů: 

 hladiny Ig v kolostru po porodu rychle klesají, za 24 hodin na 30 %, 3. den na 2 %, 

 resorpce Ig v tenkém střevě telete rychle klesá, jen v krátkém období po porodu, asi 24 

až 36 hodin, jsou Ig schopny sliznicí tenkého střeva procházet do krve. 

 

Význam imunoglobulinů 

Přijaté Ig vytvářejí obrannou bariéru mezi organismem a zevním prostředím, vytváří se tzv. 

„pasivní imunita“. Tato získaná pasivní imunita se postupně snižuje do 35. - 37. dne věku 

telete. Až po této době je tele schopno postupně vytvářet, v odpovídající výši, vlastní 

protilátky aktivním způsobem přesto, že se imunitní systém telete začíná rozvíjet již ve věku 

15 – 20 dnů. Na dobré úrovni funguje imunitní systém telete až od 9. – 10. týdne věku (asi ve 

věku 2 - 3 měsíců). Někteří odborníci rozlišují tzv. „kolostrální“ a „laktogenní imunitu“, 

protože i mléko obsahuje řadu protilátek. Tyto laktogenní protilátky představují pouze lokální 

ochranu proti střevním infekcím. Kvalitní mlezivo má obsahovat 60 – 80 g Ig/l kolostra. 

 

Nutri čně významné látky v mlezivu 

Mlezivo je produkováno mléčnou žlázou po porodu 3 - 4 dny, 6. – 7. den po porodu je 

produkováno tzv. „nezralé mléko“ (obsahuje zvýšený počet leukocytů) a teprve následně se 

tvoří mléko. Kolostrum obsahuje především tři typy globulinů (IgG, IgA, IgM). Koncentrace 

Ig se v kolostru po porodu rychle mění, jak uvádí graf 1.  
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Nejvýznamnější a nejvíce zastoupený imunoglobulin v kolostru je IgG 30 – 80 g/l (60 – 90 

%). Tento imunoglobulin chrání organismus telete před virovými, ale i bakteriálními 

chorobami. Výrazně méně je již zastoupen IgA 4 – 5 g/l (10 %), který představuje okamžitou 

ochranu před patogeny (viry, bakterie), přicházející aktuálně z vnějšího prostředí. Proto jsou 

IgA přítomné především ve sliznicích (trávicí soustavy, dýchací soustavy, oka apod.). Nízké 

zastoupení v kolostru dojnic má i IgM 3 – 5 g/l. Imunoglobuliny přechází z krevního séra 

matky do mléčné žlázy již 2 týdny před porodem. Prostupnost střevní bariéry pro Ig končí za 

32 - 36 hodin. 

 

Graf 1. Pokles koncentrace Ig v kolostru v průběhu prvého dne po porodu 

 

Mlezivo je oproti zralému mléku charakteristické vyšším obsahem sušiny, bílkovin (albuminů 

a globulinů), peptidů, vyšším obsahem některých aminokyselin (glycin, serin, cystin), ale i 

minerálních látek (Ca, P, Mg, Na, Fe, Cu, Zn, Co, I), vitaminů (A, E, D, B1, B2, B6, B10 a C) a 

vysokým obsahem β-karotenu. Oproti mléku má mlezivo stejný obsah tuku a o něco nižší 

obsah laktózy. Rozdíly obsahu hlavních živin mezi mlezivem a zralým mlékem jsou 

zobrazeny v grafu 2. 
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Graf 2. Rozdíl hlavních živin mezi mlezivem a zralým mlékem 

 

Mlezivo obsahuje i celou řadu dalších významných biologicky účinných látek, jako je 

glykoproteid, laktoferin (protiinfekční faktor účinný proti virům, bakteriím, plísním), 

interferon, cytokiny, lysozym (rozrušuje buňky bakterií), laktoperoxidázu (má 

širokospektrální účinek na bakteriální patogeny), různé protizánětlivé látky, hormony (inzulin, 

kortison, prolaktin, tyroxin, trijódthyronin, růstové hormony) a faktory ovlivňující růst a 

vývoj telete, např. IGF-I (insulin like growth factor I) nebo IGF-II (insulin like growth factor 

II). Mlezivo je i senzoricky odlišné od zralého mléka, je hustší, lepkavé, nažloutlé barvy a 

mírně slané. O konkrétním složení a kvalitě kolostra rozhoduje celá řada faktorů.  

 

Stanovení kvality kolostra 

V provozních podmínkách lze kvalitu kolostra posoudit dle hustoty, měřeno hustoměrem 

(kolostroměrem). Tato nepřímá metoda stanovení množství Ig v kolostru vychází ze 

závislosti, že čím více je Ig v kolostru, tím je vyšší jeho hustota. Za kvalitní se považuje 

hustota 1,050 – 1,070 g/cm3 a více. Dá se předpokládat, že mlezivo uvedené hustoty je vysoce 

kvalitní s obsahem Ig nad 90 g Ig/l mleziva. Pomocí nich lze přímo stanovit množství Ig v g/l 

kolostra a dále odčítat na druhé stupnici potřebné množství kolostra v litrech, které se musí 

podat teleti do 24 hodin, aby se zajistila dostatečná pasivní imunita. Nedostatečné množství 

kvalitního, nebo podávání nekvalitního mleziva, vede ke snížení koncentrace Ig v krevní 

plazmě (pod 8,5 g Ig/l). Hovoříme o tzv. HYPOGAMAGLOBULINEMII (až 50 % telat v 

provozních podmínkách). Tento stav se projeví ve zvýšeném výskytu průjmových 
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onemocnění, dále bronchopneumoniích a telata často hynou na banální stájové infekce. Jako 

minimální koncentraci Ig v krevní plazmě telete lze považovat hodnotu 12 g Ig/l. Úroveň 

dobrého napájení kolostrem lze posoudit i na základě obsahu celkového proteinu v krevní 

plazmě. Za pozitivní hodnotu lze považovat hladinu 55 g/l krevní plazmy u telat ve věku 2 – 5 

dnů. 

 

U zdravých dojnic ovlivňuje kvalitu kolostra: 

 věk matky (s věkem se zvyšuje kvalita kolostra, obsah Ig se zvyšuje do 3. – 4. 

laktace), 

 plemenná příslušnost (nejvíce černostrakatá plemena a jerseyský skot), 

 čas napájení (od porodu klesá hladina Ig, nejvyšší v prvém nádoji, pak prudce klesá),  

 výše produkce mleziva (existuje nepřímá úměra, s vysokou produkcí klesá hladina Ig),  

 délka období stání na sucho (zkracováním doby se snižuje kvalita kolostra, optimálně 

4 týdny), 

 kvalita krmiva a složení krmné dávky (obsah proteinů zvyšuje kvalitu mleziva), 

 zastoupení stopových prvků v dietě (Se, Zn, Mn, Cu, Co, Cr+3), 

 zastoupení vitaminů v dietě (vitamin E, A, C), 

 obsah reziduí v krmivu může snižovat hladiny Ig (těžké kovy, pesticidy, mykotoxiny) 

 průběh porodu (těžké porody vedou ke zhoršení kvality kolostra), 

 vnější podmínky (zejména stres a nevhodné mikroklima snižuje kvalitu kolostra), 

 technologie chovu (pastevní zvířata mají vyšší obsah Ig v kolostru), 

 systém ustájení (vyšší obsah Ig u dojnic chovaných v bezstelivových stájích). 

 

Obecně se dá konstatovat, že onemocnění matky vede ke zhoršení kvality kolostra, a s tím 

související pokles hladiny Ig. Z tohoto pohledu za nejvýznamnější onemocnění lze pokládat:  

 záněty mléčné žlázy (mastitis), 

 metabolické poruchy (acidosis, alcalosis, ketosis). 

 

Nebezpečné jsou zejména subklinické formy mastitid vzniklé v období stání na sucho a 

manifestující se dva týdny před porodem, kdy již dochází k tvorbě kolostra (období 

kolostrogeneze), nastává výrazné snížení Ig.  
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Možnost ovlivnění kvality kolostra: 

 podávat dojnicím v krmné dávce (KD) jen kvalitní, hygienicky nezávadná krmiva, 

 složení KD v období stání na sucho musí působit preventivně proti metabolickým 

poruchám v poporodním období, 

 doplnit KD dojnic vitaminy A a E, stopovými prvky Se a Zn,  

 provádět opatření vedoucí ke snížení výskytu infekcí mléčné žlázy v poslední fázi 

březosti, při zaprahnutí dojnice (intramamarní podávání antibiotik). 

 

Technika podávání mleziva 

Zásada je, aby tele v prvých 24 hodinách po narození přijalo do krve z mleziva alespoň 250 g 

Ig. Za optimální lze považovat resorpci 150 g Ig v prvých 12 hodinách a celkově prvý den po 

narození 400 – 500 g Ig. Kvalitní mlezivo by mělo obsahovat minimálně 90 g Ig/l. Mlezivo, 

které má méně jak 35 g Ig/l je nevhodné k napájení. V tomto případě je lépe použít kvalitní 

mlezivo od jiné dojnice. Orientačně se uvádí, že tele by mělo dostat denní dávku kvalitního 

mleziva, která se rovná 10 % jeho živé hmotnosti (4 - 8 l při 40 kg živé hmotnosti telete). Z 

dietetického hlediska je nutné, aby první napojení mlezivem bylo realizováno do 1 hodiny po 

narození v dávce 1,8 l, následné do 6 hodin, přičemž maximální jednorázová dávka by neměla 

překročit 2 l (objem slezu) mleziva. Optimální je podávat mlezivo teleti 3 krát denně v 

pravidelných časových intervalech. Více mleziva se nestačí ve slezu srazit, ve střevě pak 

nedochází k trávení a vznikají dietetické poruchy, které se manifestují průjmy. Mlezivo má 

mít optimální teplotu 38 °C, při nižší teplotě je špatně tráveno (srážení ve slezu) a opět 

dochází k dietetickým poruchám a průjmům. 

 

Doporučovaná frekvence podávání mleziva 

1. den ………………………. 3 – 4 krát v jednotlivé dávce 1,5 - 2,0 l 

2. den …………………….… 3 krát       v jednotlivé dávce  2,0 - 2,5 l 

3. den …………………….… 2 krát       v jednotlivé dávce  2,5 – 3,5 1 

 

První dny po porodu se nechá tele přímo u matky nebo se umístí do tzv. profylaktoria. Toto 

období trvá 10 dnů, následně se přemístí do teletníku, do sekce mléčné výživy. V současné 

době většina zemědělských podniků využívá systém tzv. vzdušného odchovu telat, kdy se tele 

po základním poporodním ošetření, co nejdříve umístí do venkovní boudy, mimo infekční 

prostředí stáje. Tento systém odchovu telat je sice náročnější na ošetřování a krmení telat, 



 11 

zvláště v zimním období a za nepříznivých povětrnostních podmínek, ale vede k výraznému 

zlepšení zdravotního stavu telat, na rozdíl od telat chovaných v teletníku. V prvních dnech (4 

- 5 dnů) se podává čerstvé kolostrum. Již v období, kdy jsou telata umístěna v profylaktoriu, 

se jim podle technologických možností může předkládat startérová směs, dříve se 

doporučovalo i kvalitní seno. Často se zapomíná, že tele musí mít k dispozici pitnou vodu 

(teplota 25 °C). V tomto období je nutné naučit telata pít mléčný nápoj, a to stejným 

způsobem (pití nebo sání) a se stejnou frekvencí podávání, jaké bude realizováno v mléčné 

sekci. 

 

Umělé napájení 

 z gumových struků, 

 z misek nebo kbelíků. 

 

Způsob napájení telat by měl záviset od typu následné technologie krmení realizované v 

období mléčné výživy. Od 4. – 5. dne se může podávat směsné mlezivo s netržním 

plnotučným mlékem. Z dietetického hlediska je vhodnější použít techniku sání telat, při 

kterém dochází k potřebnému proslinění. Sliny působí jako pufry a vedou k lepšímu trávení. 

Při napájení z misek nebo kbelíků, může v důsledku špatného proslinění, dojít ke špatnému 

srážení mléka. V trávicím ústrojí se tvoří tvarohovité shluky, které jsou těžce stravitelné. 

Rovněž podávání studeného, nekvalitního nebo velkého množství mleziva a mléka 

(jednorázově), vede k nedokonalému trávení. Všechny výše popsané nedostatky v technice 

krmení vedou k dietetickým poruchám, až k dyspepsii, označované jako DYSPEPSIA 

NEONATORUM . Jde o funkčně morfologickou poruchu, dochází k narušení látkové 

výměny, dehydrataci až intoxikaci organismu. Nastává změna peristaltiky, změny v sekreci 

trávicích enzymů, objevuje se nechutenství a dochází k průjmům. Dyspepsie je onemocnění 

polyfaktoriální, na kterém se podílí řada dalších faktorů. Často vychází již ze špatného krmení 

a ošetřování březích dojnic (hypovitaminózy, minerální karence, ketózy, alkalózy, acidózy, 

mastitidy). Průjmové stavy jsou doprovázeny ztrátou tekutin a minerálií a telata při těžkých 

dyspepsiích hynou, zejména v důsledku dehydratačního šoku. Telata mají řídký vodnatý 

průjem, někdy s obsahem fibrinu nebo krve. Zvířata jsou apatická, malátná, většinou leží, 

mají vpadlý oční bulbus a sníženou elasticitu kůže. Okolí konečníku je potřísněno 

zapáchajícími výkaly. Při léčení je třeba zavést dietu, provést rehydrataci (aplikace 

rehydratačních roztoků), případně zvládnout sekundární infekci antibiotiky. Za dieteticky 

podpůrné klasické léčbě je vhodné podávat odvar z lněného semene, heřmánkový nálev, 
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adsorbencia (živočišné uhlí), adstringencia (Tanofil - třísloviny), vitaminózní a minerální 

doplňky. 

 

Podpora kolostrální výživy 

Jde o podávání speciálních nápojů (proti stresu, posílení základních funkcí, podporu 

imunitního systému, minerálního metabolismu, ochranu proti patogenům). Tyto doplňky jsou 

komerčně vyráběné. Obsahují nejčastěji fruktózu, glukózu, Streptococcus faecium M-74, 

žloutkové imunoglobuliny (IgY), oligosacharidy mananů, β-glukanů, vitaminy (A, B1, B2, B6, 

B12, C, D, E, K3, β-karoten, niacin, kyselina pantotenová, kyselina listová, cholinchlorid, 

betain), stopové prvky (Se, Zn, Mn, Fe, Co, I a Mg). Některé firmy dodávají chovatelům 

speciální doplňková krmiva obsahující vysoce kvalitní kolostrum s Ig a se speciálními 

protilátkami proti E. coli, rotavirům, coronavirům, klostridiím, cryptosporidiím apod., které 

jsou nejčastějšími patogeny vyvolávajícími onemocnění telat. 

V zahraničí se začíná ve velkochovech uplatňovat i šetrná pasterizace mleziva (60 ºC/1 hod.), 

při které dochází k devitalizaci řady patologických agens (salmonely, stafylokoky, listerie, 

mykobakteria paratuberkulózy apod.). Jde o zajímavé hygienické opatření vedoucí k prevenci 

vzniku nákaz telat prostřednictvím mleziva. 

Za nezbytné, z pohledu kvalitní péče o telata, je přísné dodržování všech hygienických 

opatření, spočívajících v důkladném umytí, desinfekci všech nádob, případně technologií, a to 

po každém použití. Současně je nutné pečovat i o celkovou hygienu ustájených telat. 

 

Využití nadbytečného kolostra 

U vysokoprodukčních krav často dochází k vyšší produkci kolostra, než je schopno tele 

spotřebovat. Toto kolostrum lze využít následovně: 

 zkrmit starším telatům, 

 zchladit (2 – 5 °C) - možno použít až za 12 – 24 hodin, 

 zmrazit (-20 – -28,8 °C) - na dobu až 1 rok, z velmi kvalitního kolostra se dají zhotovit 

konzervy tak, že se zamrazí v zatavených sáčcích z umělé hmoty, rozmrazování 

mraženého mleziva musí probíhat pozvolně v teplé vodě, max. do 50 ºC, aby nedošlo 

k inaktivaci Ig v důsledku jejich tepelné denaturace, 

 lyofilizovat – nejšetrnější, ale nejdražší způsob uchování mleziva,  

 možnost z něj připravit i fermentovaný nápoj, ke zkvašování mleziva nebo mléka lze 

využít bakterie mléčného kvašení (Streptococcus lactis, Lactobacillus acidofilus, L. 

bulgaricus, L. termofilus). 
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Nutri ční prevence v období kolostrální výživy 

Nutriční prevence vychází z dodržování všech výše popsaných postupů správného napájení 

telat. Z hlediska prevence průjmových onemocnění se v řadě podniků osvědčilo zkrmování 

tzv. kyselého mléka. Kyselé mléko (kyselý mléčný nápoj), je již vysrážené a dokonaleji se 

tráví a současně dochází i k likvidaci patogenních mikroorganismů. Lze jej podávat již od 3. – 

4. dne po porodu. K jeho přípravě se u nás používá nejčastěji kyselina mravenčí (2,0 – 2,5 ml 

85% kyseliny mravenčí na 1 l mléka). Vhodné je připravit kyselý mléčný nápoj asi 8 hodin 

před podáváním. Ideální je pH 4,6 – 4,7, což odpovídá izoelektrickému bodu kaseinu a 

vysoké aktivitě katepsinů. Při tomto pH hynou nežádoucí mikroorganismy a přežijí jen 

bakterie mléčného kvašení. Před zkrmováním je třeba nápoj homogenizovat. Výhodou je, že 

kyselý mléčný nápoj může být zkrmován i v chladném stavu, při teplotě 18 - 30 °C (ne však 

méně než 15 °C). Čím mladší je tele, tím si lépe zvykne na příjem kyselého mléka. Někdy 

telata odmítají kyselý nápoj, v tom případě je vhodné kyselost nápoje upravit přidáním 

NaHCO3 v dávce asi 3,4 - 3,6 g/l nápoje. 

Z hlediska rozvoje imunitního systému telat je důležitý v dietě přísun dostatečného množství 

vitaminů a minerálních látek. Z vitaminů je nejvýznamnější především vitamin A a E, z 

minerálních látek, zejména stopové prvky, především Se a Zn. Velmi významný z hlediska 

obranyschopnosti je především Zn. Jeho karence vede k atrofii lymfoidní tkáně, která se 

projevuje redukcí lymfocytů a sníženou aktivitou hormonů thymu, které mají vliv na 

diferenciaci a modulaci počtu a funkci T lymfocytů. Při karenci Zn byl prokázán jejich 

snížený počet a nižší fagocytární aktivita neutrofilních granulocytů a makrofágů. 

 

 
Zdroj www.zea.cz/vyziva-zvirat/kolostromer-prostredek-k-mereni-kvality-mleziva/30.8.2011/ 
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1.1.1.2. Období mléčné výživy (6. – 56. den věku) 

 

V tomto období je hlavním krmivem nativní mléko nebo mléčná krmná směs. Je třeba dbát na 

hygienickou nezávadnost podávaného mléka (mastitidy, rezidua léčiv, původce onemocnění, 

hygienu napájecího zařízení a krmení). V období od 6. do 10. dne věku je vhodné tele napájet 

3 krát denně 2,5 – 3,0 l mléka. Ve velkochovech je obvykle podáváno až do 56. dne věku 

telete mléčná krmná směs 2 krát denně 2 – 3 l. V prvém měsíci života telete je potřeba živin a 

energie z 90 – 100 % kryta mlékem (mléčnou krmnou směsí). V provozních podmínkách se 

již od 4. dne věku osvědčuje podávání vysoce kvalitní doplňkové směsi typu startér, 

obsahující sojové produkty (sojový extrahovaný šrot, extrudovaná sója), cereálie (ječmen, 

pšenice, oves, otruby), kukuřičné zrno, melasa, lněné semeno a minerálně vitaminózní 

doplněk. Výrobci těchto krmných směsí používají i další suroviny dle vlastních receptur 

(rýže, odpady z výroby pečiva a cukrovinek, zbytky z výroby sušeného ovoce a plodů, úsušky 

vojtěšky, sušené cukrovarské řízky). Podstatou je, aby tyto směsi zajistily vysokou dietetickou 

úroveň, kvalitu a atraktivnost příjmu (chutnost). Chutnost startéru je velmi důležitá pro 

množství jeho příjmu, a tím i zkrácení doby odstavu telete. Pro zvýšení chutnosti se do 

startérů přidávají chuťově atraktivní krmiva, např. sušené mléko. Pro optimální příjem 

startéru je nutný i dostatek pitné vody, kterou by měla mít telata ad libitum. Po tomto období 

se provádí tzv. „odstav“, kdy tele je již plně závislé na rostlinné výživě. Často významnějším 

kritériem pro odstav je množství přijatého startéru, než věk telete. Při příjmu 0,7 – 0,9 kg 

startéru za den, je možné tele odstavit, a to již ve věku 42 – 45 dnů. Cílem podávání startéru je 

stimulovat rychlý rozvoj předžaludku bachoru. Při trávení živin, které obsahuje startérová 

směs, vzniká kyselina propionová a máselná, které iniciují rozvoj bachoru, zejména vývoj a 

růst bachorových papil. Tyto účinky nemá kyselina octová, která vzniká při trávení sena. 

Proto je podávání sena mladým telatům, z pohledu nových poznatků, považováno za méně 

významné a doporučuje se podávat až po odstavu telat. Obecně lze uvést, že živinově startéry 

obsahují 180 – 220 g NL/kg, kolem 40 g/kg tuku, 60 g/kg vlákniny, 8 g/kg Ca a 6 g/kg P. Z 

hlediska textury se požaduje, aby cereálie ve startérech byly buď hrubě šrotované, nebo 

mačkané (mechanické dráždění bachoru). Startéry jsou telatům k disposici ad libitum. 
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Zdroj www.zea.cz/vyziva-zvirat/30.8.2011/ 

 

Doba odstavu telat (ekonomické hledisko):   

 časný   (do 45 dnů),  

 zkrácený  (do 56 dnů),  

 pozdní  (do 70 dnů). 

 

Technika odstavu: 

 náhlý - telata odstavíme naráz (častější způsob), 

 pozvolný - provádí se po dobu 10 - 14 dnů, telatům se postupně snižuje dávka 

mléčného nápoje. 

 

Existuje i varianta postupného zřeďování mléka, telata velmi dobře přijímají toto ředěné 

mléko, dokonce po něm i relativně dobře rostou. Po ukončení podávání se většinou dostaví 

růstová deprese (v důsledku ztráty tělesné vody). Tato varianta se používá spíše výjimečně. 

 

Při mléčné výživě telat může být použito: 

 zkrmování komerčně vyráběných mléčných krmných směsí (MKS), nejčastější způsob 

výživy mléčných plemen, 

 zkrmování plnotučného mléka od vlastní matky (neekonomické) nebo nestandardního 

mléka, nutričně je nejvhodnější, musí však vyhovovat hygienickým požadavkům, 

tento způsob výživy je realizován u masných plemen, 

 odstředěné mléko je málo vhodné, podává se spíše ke konci mléčného období, 
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 odtučněné mléko je doplněné emulsí tuku živočišného původu (Telmix), pro náročnost 

výroby a uskladnění v praxi málo realizované (nádrže na mléko, tuk, emulgátory, 

energie na rozpouštění tuku apod.), 

 egalizované mléko – jde o mléko s upravenou tučností na 2 %,  

 syrovátka – nevýhodou je nízký obsah sušiny i bílkovin, zkrmuje se na konci období, 

spíše v blízkosti mlékáren, 

 sušené odtučněné mléko a sušená syrovátka – ekonomicky jde o drahý a ještě 

neplnohodnotný způsob výživy. 

 

Výživa telete v období mléčné výživy může být zajištěna: 

 nativním mlékem 

� plnotučným mlékem, 

� plnotučným + odstředěným mlékem, 

� egalizovaným nebo regenerovaným + odstředěným mlékem, 

� mlékem od vlastní matky ve stáji nebo pomocí kojné krávy, 

� mlékem od vlastní matky při pastevním odchovu, 

� zkrmováním netržního mléka (mléko nehodící se na dodávku), 

 mléčnou krmnou směsí 

 kombinovaným způsobem 

 

 

 
Zdroj www.zea.cz/ 6.9.2011/ 
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Schéma výživy telat v období mléčné výživy 

Výživa telat nativním mlékem pomocí kojné krávy 

Z hlediska ekonomického (mléko je třeba prodat) se nepoužívá mléko vlastní matky, ale 

mléko tzv. kojné krávy. Tele se po 7 dnech odebere od vlastní matky a dá se ke kojné krávě. 

U kojných krav mohou být 1 – 3 telata po dobu 6 - 8 týdnů. U kojné krávy se předpokládá 

minimální denní produkce 8 l mléka a je nutné při tomto typu výživy vyčlenit minimálně 7 % 

dojnic ze stavu krav. Za 1 rok může 1 kojná kráva odkojit 13 - 15 telat. Kojné krávy jsou 

vyřazené prvotelky pro nízkou užitkovost, krávy nevhodné do chovu pro zlozvyky (cucalky) 

nebo pro nevhodné utváření vemene a struků pro strojní dojení. V praxi se tento systém 

využívá minimálně. 

 

Výživa telat plnotučným a odstředěným mlékem 

Podstata tohoto systému spočívá v postupném nahrazování plnotučného mléka od matky 

mlékem odstředěným. Po mlezivovém období podáváme plnotučné sladké mléko 40 °C teplé, 

jehož dávku postupně snižujeme do 5 týdnů (6 kg). V zemědělské velkovýrobní praxi 

ojediněle používaný systém. 

Výživa nativním 
mlékem 

Výživa 
kombinovaným 

způsobem 

Výživa krmnou 
mléčnou směsí 

Výživa plnotučným 
mlékem 

Výživa 
plnotučným a 
odstředěným 

mlékem 

Výživa 
egalizovaným, 

regenerovaným a 
odstředěný mlékem 

Mlékem od kojné 
krávy 

Netržním 
mlékem 

Mlékem od 
vlastní matky 
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Příklad 

 

Plnotučné mléko do 2. týdne věku     Odstředěné mléko od 2. do 10. týdne věku 

2. týden odstav od matky           2. týden 1 l 

3. týden 5 l                                  3. týden 3 l  doplňková směs, seno, voda 

4. týden 3 l                                  4. týden 6 l 

5. týden 1 l                                  5.- 7. týden 7 l 

8. týden 0 l                                  8. týden 6 l 

9. týden 0 l                                  9. týden 4 l 

10. týden 0 l                                  10. týden 2 l 

 

Výživa telat egalizovaným a odstředěným mlékem 

Jde o postupnou náhradu mléka plnotučného, mlékem egalizovaným a odstředěným. 

Egalizované mléko je mléko s upravenou tučností na 2 % tuku. K egalizovanému mléku je 

nutné přidávat vitaminy a minerálie. Od 2. týdne věku telat doplňkovou jadrnou směs a seno. 

Od 3. měsíce se postupně zařazují šťavnatá krmiva (siláž, okopaniny apod.). V zemědělské 

velkovýrobní praxi jde o ojediněle používaný systém. 

 

Příklad 

 

do 9. dne    podávání nativního plnotučného mléka 

od 10. dne do 1 měsíce podávání egalizovaného mléka 

od 2. měsíce do 3. měsíců postupné snižování egalizovaného mléka a jeho náhrada mlékem  

    odstředěným 

od 3. měsíců   podávání pouze odstředěného mléka až do odstavu 

 

Výživa telat mlékem od vlastních matek na pastvě 

Jde prakticky o výživu telat nativním plnotučným mlékem od vlastních matek, tzv. krav bez 

tržní produkce mléka. Krávy se chovají pouze za účelem produkce telat a hovězího masa. 

Veškeré dojnicí vyprodukované mléko slouží pro výživu telete. Jde o extenzivní chov, 

realizovaný zejména u masných plemen skotu. Krávy se po celé letní období pasou, v zimě 

jsou ve stáji, kde se krmí převážně objemnými krmivy. Jadrná krmiva se podávají pouze před 

porodem a 2 - 3 měsíce po porodu. Telata sají mléko asi 7 měsíců (po celou laktaci). Kromě 

mléka v zimním období přikrmujeme telata senem, v létě mají k dispozici jen pastvu. Vhodné 
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je sezónní telení (prosinec - únor), aby telata využila celé pastevní období, což předpokládá 

synchronizaci říje a následné telení. Na začátku pastevního období mají telata v závislosti na 

plemenné příslušnosti 120 - 150 kg, na konci 270 - 300 kg. Po ukončení pastvy se provádí 

jejich intenzivní výkrm. Při přebytku výroby mléka se do tohoto systému zařazují i dojnice 

mléčných plemen. Rentabilita takového chovu musí být dotována státem. 

 

Výživa telat netržním mlékem 

Netržní mléko je takové, které není vhodné pro zpracování v mlékárně a zůstává v 

zemědělském podniku (mlezivo, nezralé mléko, mléko starodojných a léčených krav). V 

malochovech se toto mléko krmilo prasatům, ve velkochovech se využívá k výživě telat. 

Protože jeho množství kolísá a i jeho mikrobiologická kvalita není nejlepší, je nutné ho 

zchladit a konzervovat. Pro stabilizaci se mléko okyseluje. Tak, jak již bylo výše uvedeno, 

nejpoužívanější je kyselina mravenčí.  

 

Výživa telat mléčnou krmnou směsí (MKS) 

Jde o kompletní krmnou směs složenou ze sprejově sušeného odstředěného mléka, sušené 

syrovátky, sušeného podmáslí, sojového koncentrátu, sojové mouky, enzymaticky upravené 

pšeničné mouky, tuku – rostlinných olejů (minimálně 10 %, optimálně 15 % v sušině), s 

doplňkem biofaktorů (minerálie a vitaminy). Vyrábí se průmyslově a dodává se v sušeném 

stavu. MKS by neměla obsahovat vlákninu, její vyšší zastoupení v MKS upozorňuje na její 

nižší kvalitu a je třeba se zaměřit na její komponentní složení. Za negativní lze považovat 

obsah vlákniny nad 25 g/kg, který ukazuje na vysoký obsah vegetabilních komponent. U 

mladých telat do 2 týdnů věku by neměl obsah vlákniny v MKS překročit hodnotu 5 g/kg. S 

věkem lze připustit v MKS vyšší zastoupení vlákniny (5,0 – 10,0 g/kg). Před zkrmováním 

MKS ji ředíme pitnou vodou v poměru 1 : 9 - 10. V praxi se příprava mléčného nápoje 

provádí tak, že 1 kg MKS se důkladně rozmíchá v 9 l vody teplé 40 - 45 °C. Při napájení 

nesmí teplota klesnout pod 35 °C, optimální je 38 °C. Jde o nejvíce používaný systém výživy 

telat ve velkovýrobních podmínkách mléčných farem. V zahraničí se doporučuje jako 

vhodnější ředění MKS 1 : 7, aby výsledný mléčný nápoj měl 12,0 – 12,5 % sušiny, což podle 

některých zahraničních odborníků, vede ke snížení výskytu průjmových onemocnění. 

Napájení telat je realizováno individuálně nebo z automatů (využívá se ve výkrmu telat). 

Systém napájení z automatů vede k vyšší spotřebě MKS o 10 % a je realizován spíše ve 

výkrmu telat za účelem produkce telecího masa, než při klasickém odchovu. Uvažovalo se i o 

zavedení doplňkových MKS, které by se míchaly s nestandardním mlékem. 
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Z dietetického hlediska je nevhodná náhrada mléčného proteinu v MKS rostlinným 

proteinem. Experimentálně bylo dokázáno, že tato náhrada, nejčastěji byl použit sojový 

protein, měla negativní vliv na užitkovost a zdravotní stav telat (zvýšil se výrazně i úhyn). Za 

negativum lze pokládat i vysoký obsah popelovin v MKS nad 10 % (optimum 8 %). Jejich 

vysoký obsah může vyvolat u telat průjem. 

 

Technika výživy při podávání MKS 

 do 10. dne  – mlezivo + plnotučné mléko + startér 

 od 10. dne  –  mléčná krmná směs + startér 

 od 20. dne  –  mléčná krmná směs + startér + seno (případně směsná krmná                           

                                   dávka - TMR) 

 

Při intenzivním odchovu telat, kromě mleziva, mléka a MKS, je součástí krmné dávky startér, 

který se nejčastěji předkládá telatům již od 4. dne po porodu. Při spotřebě startéru 900 g a 

více se může tele odstavit. 

Z dietetického a zdravotního hlediska je nutné sledovat ve vodě obsah dusičnanů (NO3). V 

zemědělské praxi byly zaznamenány otravy způsobené vysokým obsahem NO3 ve vodě 

používané k přípravě mléčného nápoje nebo napájení telat. Většinou se jednalo o vodu z 

místních zdrojů (studny). Obsah NO3 by měl respektovat normu pro pitnou vodu, která uvádí 

max. povolené množství NO3 50 mg/l, pro kojence 15 mg/l. Pro telata v raném postnatálním 

období by měla kvalita vody odpovídat spíše kojenecké vodě. Otrava NO3 je označována jako 

ALIMENTÁRNÍ METHEMOGLOBINEMIE. Její mechanismus spočívá v tom, že NO3 

jsou v trávicím traktu redukovány na NO2, které lehce pronikají do krve, kde v hemoglobinu 

oxidují Fe2+ na Fe3+ a vzniká tzv. methemoglobin, který ztrácí afinitu ke kyslíku, a tím 

dochází, podle množství přijatých NO3, ke tkáňovému dušení, případně až k úhynu zvířete. 

Existují zprávy, že i malá množství NO3 a NO2 narušují v organismu imunitní systém, což má 

za následek snížení odolnosti zvířat vůči infekčním chorobám. Zvláště telata v raném 

postnatálním období jsou mimořádně citlivá, což souvisí s výměnou hemoglobinu fetálního 

(narozených mláďat), za hemoglobin adultní (dospělce), který je odolnější vůči oxidačním 

účinkům NO3 a NO2. 

Pro časný odstav telat se používají komerčně vyráběné speciální doplňkové směsi – označení 

ČOT. Doplňková směs ke konci mléčné výživy zabezpečuje 50 % i více z potřeby příjmu 

živin telat. Ve věku 2,5 – 3 měsíců se podílí rozhodujícím způsobem na dosaženém přírůstku 
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telat. Složení těchto směsí by mělo respektovat chovný směr, chov (jalovičky) nebo výkrm 

(býčci). Tyto požadavky již zohledňují i nové návrhy na potřebu živin u přežvýkavců. Existují 

regresní rovnice pro potřebu energie, N-látek a sušiny pro telata v odchovu a výkrmu v 

závislosti na živé hmotnosti a výši denního přírůstku. Potřeba energie je pro jalovice na 

odchov v jednotkách NEL (netto energie pro laktaci), pro býčky na výkrm v jednotkách NEV 

(netto energie pro výkrm). 

Nedodržování zásad správné výživy, ale i techniky krmení, vede k řadě dietetických poruch, 

které vyvolávají onemocnění telat. Častým onemocněním telat na mléčné výživě je 

TYMPANIE , která může probíhat, jako tympanie slezu, nebo tympanie bachoru. Velmi 

častou příčinou snížené produkce telat, snížení hmotnostních přírůstků, je INDIGESCE 

(Indigestio vitullorum) telat při přechodu z mléčné výživy na výživu rostlinnou. S tímto 

onemocněním se setkáváme při náhlém přechodu z mléčné výživy na hrubé objemné krmivo. 

V některých chovech telat se lze setkat se zdravotními problémy souvisejícími s podáváním 

mléčné krmné směsi. V posledních fázích mléčného výkrmu telat, ve snaze dosáhnout vyšších 

přírůstků hmotnosti, vede vyšší než doporučená koncentrace mléčného nápoje k UREMII  

provázené HYPERTERMIÍ . Při nadměrné koncentraci mléčného nápoje nestačí organismus 

katabolizovat zvýšený příjem proteinu, dochází k vzestupu hladiny močoviny v krvi a zvyšuje 

se tělesná teplota. Dochází k poruchám zažívání a k průjmům. Průběh onemocnění bývá 

prudký a může dojít i k úhynu telat. 

Nedostatečná mechanická sytost a nedostatek pohybu telat mohou vést k některým 

zlozvykům. Dochází k olizování a okusování dřevěných hrazení boxů a při vzájemném 

olizování telat k uvolňování chlupů, což je příčinou vzniku konglomerátů (kamenů), 

pilobezoárů (chuchvalce chlupů) zejména ve slezu, což může být příčinou poruch zažívání a 

vést až k neprůchodnosti střeva. 

Významnou dietetickou poruchou je předčasná funkce bachoru, ke které může dojít již v 

průběhu kolostrálního období. Dostanou-li se částečky hrubé vlákniny (např. sena) do ještě 

nevyvinutého bachoru, dochází k jeho předčasné funkci, což nepříznivě ovlivňuje mléčný 

výkrm telat. 

 

Podpora mléčné výživy 

Pro zlepšení růstu, konverze krmiva a zlepšení zdravotního stavu telat se mohou do jejich 

diety přidávat nejrůznější doplňky. Z hlediska prevence onemocnění telat se provádí 

okyselení mléka nebo mléčného nápoje. Okyselení vede k podpoře trávení a má i konzervační 

účinek. Toto okyselení lze realizovat biologickou nebo chemickou cestou. Biologická cesta 
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využívá kulturních kmenů laktobacilů Streptococcus lactis, Lactobacillus acidofilus, L. 

bulgaricus, L. termofilus. Chemicky lze mléko a mléčné nápoje okyselit přídavkem jak 

anorganických (kyselina ortofosforečná, chlorovodíková), tak i organických kyselin (kyselina 

mravenčí, octová, propionová, mléčná, benzoová, citronová, fumarová, jablečná, vinná a 

další). V zemědělské výrobní praxi se jako nejvýznamnější osvědčila kyselina mravenčí, jak 

již bylo uvedeno v části kolostrální výživy. 

Jedny z významných doplňků se v praxi osvědčily probiotika, prebiotika a symbiotika. Použití 

těchto doplňků vede ke snížení výskytu střevních chorob, ale i chorob dýchacího ústrojí. U 

telat, kterým byly podávány uvedené doplňky, se výrazně snížil výskyt průjmových 

onemocnění a s ním související i úhyn telat.  

 

 
Zdroj www.zootechnika.cz/30.8.2011/ 

 

1.1.1.3. Období rostlinné výživy (od 57. dne věku) 

 

Nové teorie pro odstav telat uvádějí, že v období odstavu (maximálně ve 49. dnu věku) by 

nemělo být telatům nabízeno seno ani jiné směsi, které by snižovaly příjem startéru. Také se 

nedoporučuje, jak bylo dříve tradováno, před odstavem ředit mléčnou krmnou směs. Součástí 

správné výživy je přísun pitné vody ad libitum. Po odstavu by se mělo tele týden adaptovat na 

změnu prostředí a krmení, a po této době se může postupně ke startéru přidávat kvalitní seno 

a objemná krmiva (směsná krmná dávka -TMR - total mixed ration). V tomto období jsou 

telata ustájena skupinově, optimum po 6 telatech, od 4. měsíce věku lze zvýšit počet telat ve 

skupině až na 12. Po celé toto období by telata měla přijímat startér. V období rostlinné 

výživy krmíme telata již výhradně rostlinnými krmivy, podáváme především kvalitní objemná 

krmiva s nižším obsahem vlákniny, jejíž podíl postupně s rozvojem předžaludku stoupá a 

naopak, množství jadrných krmiv v době od 3. – 6. měsíce postupně snižujeme. Jalovice 
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chováme volně skupinově (rozdíly v hmotnosti skupiny ± 20 kg), nejlépe používat směsnou 

krmnou dávku (objemná a jadrná krmiva). Někteří odborníci doporučují toto období z 

hlediska výživy rozdělit ještě na dílčí etapy: 

 

 Období párové rostlinné výživy (57. – 74. den věku) – kdy jsou telata chována po 

dvojicích až do doby než se plně adaptují na rostlinnou výživu a lépe se připraví na 

chov ve větších skupinách. V tomto období se doporučuje denní příjem 2,0 – 2,5 kg 

sušiny krmné dávky s obsahem 19 – 20 % NL. Krmná dávka je složena z doplňkové 

směsi ad libitum (min. 1,5 – 2,0 kg), kvalitní seno (vojtěškové, jetelové, luční) v dávce 

do 0,5 kg a dostatek pitné vody ad libitum. 

 

 Období maloskupinové rostlinné výživy (75. – 130. den věku) – kdy jsou telata 

chována v malých skupinách po 5 – 6 zvířatech. V tomto období se doporučuje příjem 

3,0 – 4,0 kg sušiny krmné dávky s obsahem 17 – 18 % NL. Přitom se předpokládá 

příjem až 75 % živin z doplňkové krmné směsi a 25 % (18 % NL) z objemných krmiv. 

V průběhu tohoto období se příjem živin vyrovnává 50 % z krmné směsi a 50 % z 

objemných krmiv (kvalitní seno). Postupně se může přidávat i kvalitní travní senáž a 

kukuřičná siláž. 

 

 Období velkoskupinové rostlinné výživy (131. – 250. den věku) – jde o ustájení 

větších skupin telat (10 – 12 v kotci). V tomto období by měla telata denně přijmout, 

podle věku a hmotnosti, 4 – 7 kg sušiny krmné dávky s obsahem 16 – 17 % NL. 

 
 

 
Zdroj www.zootechnika.cz/30.8.2011/ 
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1.1.2. Výživa jalovic  

 

Výživa jalovic navazuje na výživu telat a mladého skotu. Systém ustájení a krmení by měl 

odpovídat následnému systému ustájení a krmení dojnic. Důležitý z hlediska výživy je 

postupný přechod jaloviček do odchovny. Přechod by se měl realizovat tak, že 14 dnů před 

převedením by se měla  

 telata připravovat na krmení v odchovně, 

 nebo druhý způsob, kde se telata převedou do odchovny a zde si 14 - 21 dnů postupně 

navykají na nové krmení. 

 

Odchov jalovic bývá často jedním z nejslabších článků v chovu skotu. Hlavní příčina není v 

nedostatku krmiv, ale problém je v jejich kvalitě a nesprávné technice krmení, která často 

nerespektuje základní fyziologické požadavky jednotlivých kategorií podle jejich růstu a 

vývinu. 

Cílem výživy jalovic je vytvořit velký tělesný rámec, s rozvinutým objemným trávicím 

traktem, schopným maximálně využívat objemná krmiva. Těmto požadavkům odpovídá 

výživa zajišťující průměrný denní přírůstek živé hmotnosti 0,6 - 0,7 kg. 

 

Výživu a krmení jalovic je nutné usměrňovat tak, aby byl zabezpečen: 

 optimální růst s ohledem na zařazení jalovic do reprodukce,  

 takový vývoj trávicí soustavy, aby jako dojnice byly schopny přijímat vysoké dávky 

sušiny objemných krmiv a efektivně využívat živiny krmné dávky (KD), 

 rozvoj genetického potenciálu z hlediska budoucí mléčné užitkovosti, 

 dobrý zdravotní stav, který je předpokladem vysoké produkce kvalitního produktu a 

zajištěna dlouhověkost dojnic.  

 

Krmná dávka musí odpovídat především požadovanému přírůstku živé hmotnosti. Jde o 

harmonický vývoj organismu jalovic s maximální schopností využít živiny vázané na 

lignocelulózový komplex objemné statkové píce. Požadovaná koncentrace energie v KD by 

měla být zabezpečena na úrovni 4,6 - 5,1 MJ NEL. Výživa má zajistit takovou intenzitu růstu 

jalovice, aby ve věku 16 - 18 měsíců (denní přírůstek 0,6 - 0,7 kg) dosáhly 360 - 380 kg živé 

hmotnosti a daly se zapustit. Někteří autoři uvádějí širší rozpětí 15 - 19 měsíců a hmotnost 

380 - 400 kg. V současné době je snaha jalovice zapouštět v 18 - 20 měsících věku v 
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hmotnosti 380 - 420 kg, po otelení by měly jalovice dosáhnout 460 kg a ve 24 - 29 měsících 

minimálně 500 kg. 

Příliš časné zapuštění, a s tím související otelení, není vhodné. Otelení dříve než ve věku 24 

měsíců má negativní dopad na první laktaci. Uvádí se, že za každý měsíc časnějšího telení 

pod hranicí 24 měsíců, je mléčná užitkovost nižší až o 125 l. 

 

Vysoká úroveň výživy 

Může vést k nadměrnému tučnění jalovic s negativními dopady na užitkovost a reprodukci. 

Mléčná žláza roste v období gravidity velmi intenzivně. Při zvýšeném tučnění zvířat se tvoří 

velké množství tukové tkáně na úkor mléčného parenchymu (snížená užitkovost). Nadměrné 

tučnění se negativně projevuje i na reprodukci, dochází ke špatnému zabřezávání a může vést 

až ke sterilitě jalovic. 

 

Nízká úroveň výživy 

Vede ke zpomalení vývoje, jalovice v reprodukčním období nedosáhnou požadované 

hmotnosti a nemohou se zapustit. Protože je jalovice již pohlavně dospělá, cykluje a vzniká 

riziko ovariálních cyst (sterilita). Nízká úroveň výživy v souvislosti se somatickým růstem 

může mít i nepříznivý dopad na utváření porodních cest (nižší pánev, zúžení porodních cest), 

což vede ke zvýšenému počtu těžkých porodů. Při horším výživném stavu (což se projevuje 

nejen na hmotnosti, ale i na kondici) je účelné provádět tzv. „ flushing“, tj. nárazové zvýšení 

energetické hodnoty KD přídavkem 0,75 – 1,00 kg jadrné směsi, resp. obilních šrotů, a to 10 - 

14 dnů před očekávanou říjí a následně 10 dnů po zapuštění. Cílem je vytvořit příznivé 

podmínky pro oplození a nidaci vajíčka. 

Pro jalovice, obdobně jako pro dojnice, jsou vhodné všechny druhy objemných krmiv v 

čerstvém nebo konzervovaném stavu. Jadrná krmiva slouží jen k dosažení potřebné 

koncentrace živin k zajištění požadovaného růstu. Kvalita objemné píce by měla být taková, 

aby 75 - 80 % všech potřebných živin mohlo být uhrazeno objemem, tj. zelenou pící, siláží, 

senem. Chutnost a kvalita jednotlivých krmiv limituje příjem krmiva, a to bez ohledu, zda je 

dosaženo krytí potřeby živin. V případech nižší kvality objemných krmiv je nutné živiny 

dodat vhodným doplňkem (jadrná krmiva). Při kvalitním krmení nevyžaduje jalovice ani v 

období zapuštění mimořádných nutričních opatření. 

Zvláštní pozornost je třeba věnovat výživě jalovic v posledním měsíci březosti, kdy je 

nezbytné, obdobně jako u vysokobřezích krav, připravit jalovice na příjem vysokých dávek 

jádra v poporodním období. Vhodné je upravit i minerální výživu, poměr Ca a P v KD, tak jak 
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bude podrobně uvedeno u výživy dojnic v období stání na sucho. Omezená schopnost příjmu 

sušiny v tomto věku (8,5 - 9,5 kg) vyžaduje k dosažení potřebného příjmu živin používat jen 

krmiva vysoké kvality. V opačném případě by se neúměrně zvyšovala spotřeba jadrných 

krmiv, s negativním vlivem na zdravotní stav jalovic. Prospěšné je i v tomto období podávat 

vhodný komerčně vyráběný minerálně vitaminózní doplněk. 

 

Vlastní odchov a výživa jalovic 

Základním rysem odchovu jalovic je jejich skupinové ustájení, a s tím související skupinové 

krmení. Tento systém vyžaduje rozdělení zvířat s přihlédnutím k jejich věku a hmotnosti. V 

průběhu odchovu je nutné respektovat fyziologické potřeby jalovic. Ve věku 4 - 6 měsíců je 

vhodné podávat KD s vysokou koncentrací živin, která odpovídá dennímu přírůstku 

hmotnosti 0,8 kg. Ve věku 6 měsíců mají jalovice již vyvinutý předžaludek, a tím jsou 

dostatečně připraveny na příjem objemných krmiv, která by měly být základní součástí KD. 

Od 7. měsíce věku jalovic do zapuštění by měla být výživa zajištěna pouze kvalitními 

objemnými krmivy. Přesto do věku 12 měsíců, by pro optimální růst, měla KD obsahovat 

určité množství jadrných krmiv. V období zapouštění, tj. ve věku 15 - 19 měsíců (podle 

plemenné příslušnosti), je nutné věnovat výživě jalovic zvláštní pozornost. Zejména při 

horším výživném stavu je vhodné, jak již bylo výše uvedeno, realizovat tzv. „flushing“. Je 

uváděno, že toto opatření vede i ke snížení rané embryonální mortality. Z hlediska výživy je 

velmi důležité i poslední stádium odchovu jalovic, tj. období březosti. Nedostatečná úroveň 

výživy v tomto období může poškodit zdraví nejen jalovice, ale má i negativní vliv na vývoj 

plodu a může se negativně projevit i na novorozeném teleti. Od 7. měsíce březosti je nutné 

jalovici věnovat zvláštní pozornost. V důsledku vývoje plodu dochází k omezování kapacity 

trávicího ústrojí, a tím klesá i objem přijaté sušiny zvířetem. Proto, z hlediska respektování 

požadovaného příjmu živin a energie, je nutné podávat v tomto období jalovicím vysoce 

kvalitní objemná krmiva. Při nedostatečné kvalitě objemných krmiv je nutné doplňovat 

krmnou dávku jadrnými krmivy, což je dieteticky nevhodné. Jadrná krmiva by se měla 

podávat až 3 – 4 týdny před předpokládaným porodem. Jalovice v období porodu by měla mít 

85 % živé hmotnosti dospělé dojnice. Tuto hmotnost by u holštýnského plemene měly 

dosahovat jalovice ve věku 24 měsíců, u českého strakatého plemene asi ve věku 26 měsíců. 

Doporučovanou živou hmotnost v průběhu odchovu jalovic plemene holštýnské a české 

strakaté plemeno znázorňuje graf 3. 
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Graf 3. Doporučovaná živá hmotnost v průběhu odchovu jalovic plemene holštýnské (HP) a 

české strakaté plemeno (ČS) 

 

Chov jalovic lze realizovat jednak stájově, jednak pastevně a se způsobem odchovu souvisí i 

specifičnost jejich výživy. 

 

Stájový odchov 

Jalovice jsou chovány skupinově a rozpětí hmotnosti by nemělo přesáhnout ± 15 kg. 

Skupinový odchov vyžaduje, aby KD byly zpracovány tak, aby byla vyloučena možnost 

výběru hodnotnějších a chutnějších složek KD. Znamená to zajistit přípravu dokonale 

homogenních směsných KD. Denní KD je vhodné rozdělit na dvě dávky (krmení 2 krát 

denně). Nezbytný je poměr ustájovacích míst ke krmným místům 1 : 1. Z hlediska 

hygienického a dietetického je nutné pravidelné odstraňování zbytků krmiva ze žlabu. Do 

jednoho roku věku je zásada krmit mladé jalovice intenzivně, kdy by nemělo v KD chybět 

kvalitní seno a jádro. Nad jeden rok věku jalovic podáváme seno jen v zimním období (v létě 

stačí kvalitní krmná sláma), jádro buď vůbec nepodáváme, nebo jen nízké dávky (při nízké 

kvalitě objemných krmiv), jak dokumentuje tabulka 1. Jalovice by měla mít již tak velký 

rámec, že je schopna přijmout takové množství objemného krmiva, aby pokrylo její živinovou 

a energetickou potřebu.  
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Krmivo (kg) 6 měs. do 12 měs. 12-20 měs. 
  léto zima léto zima 
Seno 3,0 - 4,0  1,0 - 2,0 3,0 - 4,0 - 4,0 
Šťavnatá krmiva 8,0 15,0 10,0 - 12,0 20,0 - 30,0 
Jádro 1,5 1,0 - 1,25 - (0,0 - 0,5) 

Sláma - 1,0 1,0 - 3,0 

Tabulka 1. Orientační potřeba krmiv při odchovu jalovic 

 

Pokud nekrmíme jalovice jednotnou směsnou KD po celý rok, založenou na konzervovaných 

objemných krmivech, lze využít i odlišné krmení v létě a v zimě. Z tohoto pohledu 

rozlišujeme letní a zimní KD. Základem letní KD jsou zelená krmiva (jeteloviny, kukuřice, 

směsky), sušená objemná krmiva (sláma nebo seno) a doplňková směs, vyráběná buď v 

zemědělském podniku, nebo průmyslově. Základem zimní KD jsou konzervovaná krmiva – 

siláže (kukuřičné, vojtěškové, travní apod.), sláma nebo seno a doplňková směs. 

Obecně by v KD jalovic neměl klesnout obsah vlákniny pod 17 % a překročit 28 % sušiny 

KD. Ze sušených krmiv je nejvhodnější luční seno v množství asi 1,5 kg (lze nahradit 

vojtěškovou moučkou nebo kvalitními úsušky objemných krmiv). Seno působí dieteticky 

především v zimních KD. Dieteticky příznivě působí i krmné okopaniny, zejména řepa, ve 

velkochovech se pro ekonomickou náročnost nevyužívají. Krmná sláma slouží u jalovic 

starších 1 roku k dosycení a vyrovnání KD vlákninou. Nejvhodnější je KD sestavená z 

kukuřičné siláže v kombinaci s vojtěškovou siláží nebo vojtěškovým senem. Deficit 

stravitelných dusíkatých látek (SNL) lze do 20 - 30 % potřeby uhradit i močovinou. Pro 

zkrmování močoviny je třeba dostatek pohotové energie v KD (dbát na zásady pro zkrmování 

močoviny). 

Zvláště důležitá je výživa a technika krmení u vysokobřezích jalovic (především ve druhé 

polovině gravidity). V tomto období se rozhoduje o budoucí užitkovosti a zdravotním stavu 

prvotelky i telete. Velmi důležité je zajistit dostatečný příjem minerálních látek a vitaminů. 

Do KD patří jen kvalitní seno, snižují se dávky siláží a zkrmují se kvalitní doplňkové směsi, 

sloužící k vyrovnání živinové potřeby. Krmná dávka by měla obsahovat živiny a energii 

nejméně na tvorbu 10 l mléka.                                                             Zdroj www.agropress.cz/5.9.2011/ 
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Pastevní odchov jalovic 

V našich klimatických podmínkách je pastevní období od dubna do října. Na pastvu je třeba 

jalovice připravit. Příprava zahrnuje výběr zdravých zvířat, ošetření paznehtů, odčervení a 

postupný přechod na pastevní výživu. Z hlediska obsazení pastviny se počítá na jalovici do 1 

roku 0,15 - 0,25 ha, nad 1. rok 0,25 - 0,35 ha na 1 jalovici (je nutné zohlednit konkrétní 

podmínky). Z hlediska výživy je důležité v přechodném období postupně v KD zvyšovat 

podíl šťavnatých krmiv, což lze realizovat dvěma způsoby: 

 Postupně zvyšovat přídavek pastevního porostu v KD za současného snižování podílu 

původní KD. Tento způsob je ekonomicky a organizačně náročný na dovoz pastevního 

porostu do stáje. 

 Nejlepší způsob přechodu na pastvu je postupné prodlužování pastvy plně nasycených 

zvířat běžnou KD. Přechodné období by mělo být delší než 7 dnů. Tento systém 

předpokládá návaznost stájí na pastevní areály. 

 

V podmínkách pastevního odchovu by nemělo být věkové rozpětí příliš široké a hmotnostní 

rozdíly skupin zvířat přesahovat ± 30 kg při zahájení pastvy. Jalovice je možné pást již od 7. 

měsíce věku, většinou se pase od 9 měsíců. Jako příklad lze uvést rozdělení jalovic na pastvu 

podle jejich věku. 

 

1. skupina   7 - 9 měsíců věku (9 - 11 měsíců) 

2. skupina   12 -15 měsíců věku 

3. skupina   16 - 19 měsíců věku (reprodukční zvířata) 

4. skupina   19 - 22 měsíců věku (březí zvířata) 

 

Dietetické a zdravotní přednosti pastvy 

Pastva je nejpřirozenějším způsobem chovu. Jde o životní podmínky, kterým se zvířata v 

průběhu fylogenetického vývoje přizpůsobila. Dostatek pohybu, čerstvý vzduch, sluneční 

záření mají blahodárný vliv na zdravotní stav zvířat. V důsledku fotosyntetické asimilace je z 

pastevního porostu uvolňován do prostředí kyslík, který podporuje metabolismus zvířat. 

Dostatek pohybu na čerstvém vzduchu zlepšuje kondici jalovic, což se pozitivně projevuje v 

jejich následné reprodukci i produkci. U pastevně odchovávaných zvířat probíhají snadněji 

porody a rodí se životaschopnější telata. Pasoucí se jalovice, stejně jako krávy, vykazují i 

lepší mléčnou produkci oproti stájově chovaným zvířatům. 
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Blahodárně působí i dostatek slunečního záření, které svými baktericidními účinky asanuje 

prostředí zvířat. Významným účinkem UV složky slunečního záření je jeho vliv na syntézu 

vitaminů D2 a D3 v kůži, z provitaminů ergosterolu a 7 dehydrocholesterolu. Zvláště 

významný je tento efekt u rostoucích jalovic z hlediska prevence rachitidy. Optimální dávky 

slunečního záření u pasoucích se zvířat stimulují činnost CNS a endokrinních žláz. Tato 

stimulace se pozitivně projevuje na látkovém metabolismu, především zvýšenou 

proteosyntézou, což se odráží v růstu a vývinu jalovic. Příznivě působí na zdravotní stav 

pasoucích zvířat, na rozdíl od stájového prostředí, i vysoká koncentrace lehkých iontů, která 

je dávána do souvislosti s biologickou tonizací organismu. 

 

Negativní vlivy pastvy 

Nadměrná intenzita slunečního záření, především v letním období, může mít i negativní 

dopad na organismus. Podle intenzity záření, zvláště u zvířat, která nejsou navyklá na přímé 

sluneční záření, se mohou objevit lokální zánětlivé změny na kůži, případně nekrózy, záněty 

oční rohovky, spojivky a zákaly oční čočky. V současnosti při narušení ozonosféry byly v 

některých oblastech světa zaznamenány u pastevně chovaných zvířat těžké dermatitidy a 

oslepnutí. Rovněž i nadměrná intenzita infračerveného záření svými tepelnými účinky může u 

pasoucích se zvířat vyvolat úpal nebo úžeh, dochází k přehřátí organismu a podráždění až 

zánětu mozku.  

V přírodním prostředí se vyskytuje i řada patogenů, které mohou vyvolat vážná onemocnění 

pasoucích se zvířat. K nejvýznamnějším houbovým chorobám patří dermatomykózy, z 

nejfrekventovanějších jde o rod Trichophyton. Z bakteriálních onemocnění se lze často u 

pasoucích zvířat setkat s infekční keratokonjunktivitidou (Keratoconiunctivitis infectiosa 

bovum) manifestující se patologickými změnami na oku. Na pastvě se zvířata setkávají i s 

řadou parazitů, vyvolávající parazitární onemocnění trávicí soustavy, plic, jater a dalších 

orgánů. 

 

Výživa jalovic na pastvě 

Z hlediska výživářského i dietetického přirozený pastevní porost pro své široké botanické 

spektrum bylinných druhů, nejvíce vyhovuje fyziologickým požadavkům jalovic. V dnešní 

době je snaha o intenzivní produkci pastevních porostů, kterou lze dosáhnout pouze vyšší 

úrovní výživy porostů, a tím i jejich krmné hodnoty. Výsledkem je změna poměrů živin v 

porostu. Porost a jeho krmná hodnota je nejvíce ovlivněna hnojením dusíkem. Travní porosty 

mají vysokou schopnost asimilace vysokých dávek N-živin především na začátku pastevního 
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období. Proto je mladý pastevní porost charakteristický vysokým obsahem N-látek a současně 

nedostatkem energie (nízký obsah sacharidů), což u pasoucích jalovic vede ke kompenzované 

metabolické alkalóze. 

Se zvyšujícími se dávkami N-hnojiv roste množství dusíkatých látek (NL) v porostech, a to 

jak u bílkovin (PN – proteinový dusík), tak nebílkovinných dusíkatých látek (NPN – 

neproteinový dusík). Obecně lze říci, že v porostech, při dusíkatém hnojení se podílí na 

celkovém vzestupu NL asi 60 % PN a 40 % NPN. Z hlediska výživy přežvýkavců je 

nevýhodné, že roste především podíl v bachoru degradovatelných NL, což snižuje 

využitelnost aminokyselin z krmiva pro produkci (přírůstek hmotnosti). Zvýšený příjem NL v 

mladém porostu se projevuje i na metabolismu jalovic zvýšenou hladinou celkového proteinu 

v jejich krevní plazmě, jak dokládá graf 4. 

 

 

Graf 4. Dynamika změn celkového proteinu v krevní plazmě jalovic v průběhu pastvy (měsíc 

V. – VIII.) 

 

Z uvedeného grafu je zřejmé, že po přechodu jalovic na mladý pastevní porost s vysokým 

obsahem NL, organismus reaguje na změnu výživy zvýšenou hladinou celkového proteinu v 

krevní plazmě. V průběhu pastevního období, tak jak klesá obsah NL v porostu, obdobně 

klesá i hladina celkového proteinu v krevní plazmě jalovic. 

U mladých porostů v jarním období je zvýšená i bachorová degradovatelnost NL, což je dáno 

nejen vzestupem obsahu NPN, ale i zvýšenou tvorbou proteinů s vysokým zastoupením 

aminokyselin jako leucin, kyselina glutamová a arginin, které se podílí na tvorbě rostlinných 

globulinů, které se rychleji hydrolyzují v bachoru na NH3. Zvýšené N hnojení vede rovněž k 

poklesu bezdusíkatých látek výtažkových (BNLV) a z části i vlákniny. Proto je nutné 
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korigovat krmnou dávku u pastevně odchovávaných jalovic na intenzivně hnojených 

porostech.  

Nadměrný příjem NL a nekvalitní NL z pastevního porostu musí organismus v rámci 

intermediálního metabolismu detoxikovat na močovinu. Proto je nadměrný příjem provázen 

zvýšenou koncentrací močoviny v krevní plazmě. Tento stav lze rovněž pozorovat u 

pasoucích se jalovic po přechodu ze stájového prostředí na mladý pastevní porost s vysokým 

obsahem NL, jak dokládá graf 5. V průběhu vegetačního období dochází k poklesu NL v 

porostu, což je provázeno i snížením koncentrace močoviny v krevní plazmě pasoucích se 

jalovic. 

 

Graf 5. Dynamika změn močoviny (mmol/l) v krevní plazmě jalovic v průběhu pastvy 

 

Závažným dietetickým problémem je, že v posledních letech narůstá v pastevní píci (obecně i 

ve všech pícninách) obsah K za současného poklesu Ca a Mg. Je to dáno: 

 zvýšeným hnojením průmyslovými hnojivy s obsahem draslíku, 

 vysokou návratností K do půdy ze statkových hnojiv, 

 poklesem Ca a Mg (okyselením), 

 půdotvorným podložím ČR (žuly s velkou mobilní zásobou K). 

 

Nadbytek K a úbytek Ca a Mg v půdě vyvolává i změnu botanické skladby porostů, kdy v 

porostu klesá podíl jetelovin a dalších krmivářsky hodnotných dvouděložných bylin.  
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Nadbytek K a úbytek Ca, Mg v pastevním porostu souvisí: 

 s nárůstem NO3 v píci, 

 s poklesem lehce rozpustných cukrů v porostu, 

 se zhoršením chutnosti porostu. 

 

Existují práce, které uvádějí, že zvýšená koncentrace K v půdách má za následek primární 

zvýšení NO3 v porostech. Z dietetického hlediska lze za mezní hodnotu NO3 v sušině píce 

považovat 0,5 % NO3 (5 g/kg sušiny). 

Zvýšení NO3 v pastevním porostu vede ke vzniku METHEMOGLOBINEMIE  (MtHb) u 

pasoucích se jalovic, což lze často prokázat u jalovic v jarních měsících na začátku pastvy 

(graf 6).  

 

 

Graf 6. Dynamika změn methemoglobinu (%) v krevní plazmě jalovic v průběhu pastvy 

 

Většinou jde o subklinickou formu (5 – 10 % MtHb) se svými negativními dopady na 

metabolismus zvířat. Svými oxidačními účinky NO3 způsobují destrukci β-karotenu a 

vitaminu A s následným snížením jejich depozice v játrech a vedoucí k hypovitaminóze A. 

Zvýšený obsah NO3 negativně ovlivňuje i hormonální a imunitní systém pasoucích se jalovic. 

Riziko zvýšeného zastoupení NO3 v píci již vizuálně signalizuje bujný, tmavě zelený porost. 

Dalším nápadným ukazatelem je vysoký podíl jednoděložných rostlin (trav) v porostu. 

Zejména významným indikátorem je psárka luční (Alopecurus pratensis). Hraniční hodnota 

podílu psárky v travním porostu je 65 %. Optimální pastevní porost by měl mít podíl trav 

celkem 97 %, jetelovin 1 % a ostatních dvouděložných bylin 2 %. 
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Podezřelý je i nadměrný vzestup celkových NL v sušině pastevní píce nad 17,7 % (177 g/kg 

sušiny). Uvádí se, že vzestup NL o 1 % nad uvedenou hranici, vede ke vzestupu NO3 o 0,073 

% v sušině (0,73g/kg). 

Dále bylo prokázáno, že se zvýšeným zastoupením K a NO3 v píci dochází ke snížené 

resorpci Mg ve střevě. Ve spojení s nedostatečným zastoupením půdního Mg, a tedy i Mg 

v porostu, se vytváří predispoziční podmínky vedoucí ke vzniku pastevní tetanie 

(HYPOMAGNESIEMIE ), která se manifestuje jako křeče a nervové poruchy v důsledku 

změny v iontovém složení tělních elektrolytů. Onemocnění se projeví za 1 - 5 týdnů po 

zahájení pastvy.  

 

Psárka luční (Alopecurus pratensis L.) 

 
Zdroj www.web2.mendelu.cz/1.9.2011/ 

 

Významnou fyziologickou úlohu ve výživě zvířat hraje i samotný draslík (K). V rostlinách se 

vyskytuje v podobě KNO3. Draslík ve fyziologických množstvích je jedním z nejdůležitějších 

prvků intracelulárních tekutin. Jeho potřeba pro skot je 2 - 3 g/kg sušiny (0,2 – 0,3 % sušiny 

KD), tj. asi 50 – 100 g na kus/den. Jeho zvýšený přísun v dietě má negativní vliv na 

metabolismus zvířete. V důsledku nadměrného renálního vylučování K+ spojeného s jeho 

vysokým příjmem v dietě, brání vylučování H+ a tento stav vede k metabolické acidóze. 

Důležitý je nejen absolutní obsah K v KD, ale i jeho poměr k Ca a Mg. Jde o tzv. „tetanický 

faktor“ K : (Ca + Mg), jehož maximální hodnota by neměla překročit hranici 2. Vyšší 

tetanický faktor než 2,2 již predisponuje výše uvedenou pastevní tetanii.  
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Důležitý je i vzájemný poměr K : Na = 3 – 5 : 1. 

 

Z dietetického hlediska je při posuzování obsahu K nutné vycházet z jeho celkového obsahu v 

KD (denní příjem): 

 

 obsah 50 - 100 g K   dobrá, zdravotně nezávadná KD 

 obsah 100 - 350 g K  KD může být provázena poklesem užitkovosti 

 obsah 350 - 500 g K  krmivo nebo KD lze považovat za toxickou (poruchy  

    reprodukce)  

 obsah nad 550 g K  toto krmivo nebo KD lze považovat za letální 

 

Za mezní hranici K v sušině pastevního porostu při sečném využití lze považovat hodnotu 1,8 

- 2,0 % (18 – 20 g/kg), při pastevním využití (pastevní porost asi 16 % sušiny) 2,2 - 2,3 % (22 

– 23 g/kg). 

Naopak nízká koncentrace K v půdě vede k nedostatečné výživě porostu, snižuje se 

fotosyntéza, klesá výnos píce, je snížená syntéza sacharidů a snižuje se nutriční hodnota i 

obsah NL. V důsledku poklesu proteosyntézy narůstá koncentrace NO3 v porostu.  

 

Technika odchovu a krmení jalovic na pastvě 

V rámci techniky pastvy jsou realizovány různé systémy (kontinuální pastva, rotační pastva), 

které mají ještě další varianty (kontinuální – extenzivní, intenzivní a kombinovaná; rotační – 

honová, oplůtková, dávková, pásová a bariérová). V posledních letech je u nás, ale i v 

zahraničí, jedním z nejužívanějších systémů pastvy tzv. pastva s trvalým obsazením ohrazené 

pastviny určitou skupinou věkově a hmotnostně vyrovnaných jalovic (kontinuální). Zásada je, 

aby pastvina byla obsazena hned na počátku vegetačního období, aby byla zvířata schopna 

rovnoměrně spásat porost, aniž by přerostl. Výška porostu při začátku pastvy by měla být 15 

– 20 cm. Výška porostu nad 25 cm má již horší dietetické vlastnosti (klesá především 

stravitelnost). 

Z hlediska výživy je špatné, když zvířata v průběhu pastvy nejsou přikrmována, kdy jalovice 

jsou odkázány pouze na pastvu. Nevhodné je i krmení neúčelné, kdy dochází k překrmování 

zvířat, která se nepasou a pastevní porost je nevyužitý. 
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Správně řízený systém výživy předpokládá přidávat jalovicím v průběhu pastvy doplňkovou 

směs (DS), jejíž složení by se mělo řídit živinovým složením porostu a skutečnou potřebou 

živin pasoucích se zvířat. 

Na mladých porostech, s vysokým obsahem NL a nízkým zastoupením jednoduchých cukrů a 

vlákniny, je třeba podávat DS s vyšším obsahem vlákniny a energie (seno, sláma, melasa, 

obilní šroty). U starších porostů klesají NL a roste obsah vlákniny a cukrů, proto je v této 

době vhodné volit DS sestavenou z krmiv s vyšším obsahem NL (sója, luštěniny apod.). 

Protože pastevní porost je často deficitní na minerální látky, je potřebné tyto dodávat buď 

jako součást doplňkových směsí nebo častěji v podobě minerálních lizů, které jsou umístěny 

na pastvině a jsou neustále k dispozici pasoucím se zvířatům. Z makroprvků je nutný doplněk 

Na (NaCl) a Mg. Ze stopových prvků je vhodné využít minerálních lizů s obsahem Zn, Cu, 

Se, případně Co nebo Mn. Nízký obsah stopových prvků v pastevním porostu je v našich 

podmínkách dán jejich nedostatkem v půdě z důvodu jejich nízkého zastoupení v matečné 

hornině, která v geografických podmínkách České republiky představuje většinou žuly, které 

jsou deficitní na stopové prvky. 

Doplňkové směsi se často připravují průmyslově (tvarované granule, brikety). Orientačně 

(nutno vycházet z konkrétních podmínek) jsou složeny ze slámy (45 - 60 %), obilovin (25 - 

45 %), melasy (6 - 10 %), krmné soli (2 %) a minerální krmné přísady (3 %). 

V průběhu pastevního období je nutné průběžně sledovat zdravotní stav na základě životních 

projevů jalovic (klinické projevy onemocnění, chování na pastvě, příjem krmiva, kálení a 

posouzení výkalů). Důležité je průběžně sledovat i užitkovost jalovic, tzn. hmotnostní 

přírůstky. V průběhu odchovu by měla úroveň výživy respektovat požadovaný denní přírůstek 

hmotnosti (graf 7).  
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Graf 7. Požadované denní přírůstky v jednotlivých měsících odchovu jalovic holštýnského 

plemene (HP) a českého strakatého plemene (ČS) 

 

Z tohoto hlediska by se na pastvě měla zvířata pravidelně vážit v 1 – 2 měsíčních intervalech. 

Při vážení lze individuálně posoudit i zdravotní stav každého zvířete a nemocná zvířata 

přesunout do stáje k léčení. Při individuálním vážení lze provést i bodování tělesné kondice, 

které je objektivnější, než hodnocení zvířat podle jejich přírůstků. Při tomto hodnocení se 

zaměřujeme na trnové výběžky hrudních obratlů, příčné výběžky bederních obratlů, na 

kyčelní a sedací hrbol a kořen ocasu. Tímto tělesným posouzením může rutinní posuzovatel 

poměrně přesně odhadnout kondici zvířete (vyhublá, hubená, průměrná, tučná a přetučnělá). 

Výsledek posouzení kondice poskytuje informace, které lze využít k úpravě krmné dávky (ve 

stáji) nebo doplňkové krmné směsi (na pastvě). 

Problémem je vyhledat na pastvě říjící se jalovice a izolovat je k inseminaci. Pokud je to 

možné nejlepším opatřením je k reprodukčně zralým jalovicím na pastvě přidat plemenného 

býka. Tento systém je běžně realizován u masných plemen. Vhodným opatřením je tuto 

reprodukční skupinu jalovic stáhnout z pastviny do stáje a zde je inseminovat. Po zjištění 

březosti mohou být jalovice opět přesunuty na pastvinu. Přesun jalovic do stáje, tzn. změnou 

podmínek, především zlepšení výživy, se vyvolá u jalovic kvalitnější říji a lepší zabřezávání. 

Vysokobřezí jalovice (od 5. měsíce březosti) se většinou k otelení stahují do stájí. U této 

kategorie jalovic je třeba upravit KD a podávat jádro v dávce až 1,5 kg/ks. Před otelením 

krmíme jalovice, obdobně jako dojnice před otelením, tj. podle předpokládané užitkovosti. 

Podávání jádra u jalovic má ještě větší význam než u dojnic. KD musí být koncentrovanější, 

neboť jalovice ještě rostou a mají proporcionálně menší trávicí trakt než dojnice. Dávka jádra 
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by však neměla překročit více jak 1 % z živé hmotnosti jalovice. Živiny z KD by měly být u 

jalovic hrazeny ze 70 % z živin objemného krmiva a maximálně z 30 % z živin krmiva 

jadrného.  

Při pastevním odchovu nelze zapomínat i na napájení jalovic kvalitní zdravotně nezávadnou 

vodou. Za tímto účelem se na pastvinách zřizují stabilní nebo mobilní napáječky. U stabilních 

zdrojů se využívají místní zdroje vody (potoky). Zde, z hlediska parazitárních chorob, je 

nutné zřizovat zpevněná místa a průtočné žlaby. Dieteticky nevhodná je především voda ze 

stojatých zdrojů. Zejména pak zahnívající voda, která může vyvolat hnilobu bachorového 

obsahu (Alcalosis et putrefactio ingestae ruminis). Nevhodná je i voda znečištěná pískem 

nebo hlínou vedoucí k zapískování předžaludků (Geosedimentum proventriculorum). Velmi 

nebezpečná může být i voda z eutrofizovaných nádrží, kde dochází k rozvoji řas a sinic. Jejich 

toxické produkty mohou být příčinou otravy a úhynu domácích i volně žijících zvířat. 

 
1.1.3. Výživa dojnic 

 

V současné době je výživa dojnic založena na nejnovějších poznatcích z fyziologie trávení a 

racionálního řízení konverzního procesu u přežvýkavců. Cílem krmení dojnic je mimo dodání 

odpovídajícího množství potřebných živin také zabezpečení pocitu sytosti, který je podmíněn 

kapacitou bachoru. Celkový příjem krmiva je řízen CNS a kontrolován hypotalamickými 

centry. Zvýšení teploty krve stimuluje centra pro nasycení, pokles teploty dráždí centra pro 

příjem krmiva. Spotřebu krmiva mohou ovlivnit i vlivy psychiky zvířete (individualita, 

prostředí, stres). Příjem krmiva je závislý na chuti a pocitu sytosti (kapacitou bachoru a 

hladinou glukózy v krvi). Základem KD jsou objemná krmiva a o jejich produkční účinnosti 

rozhoduje jejich nutriční a dietetická hodnota. Obsah a kvalita objemných krmiv podstatně 

ovlivňuje i ekonomiku výroby mléka. Objemná krmiva by měla tvořit 45 – 70 % sušiny KD. 

 

Efektivity výroby mléka lze dosáhnout: 

 zvýšením mléčné užitkovosti dojnic, 

 prodloužením věku dojnic, 

 snížením věku dojnic při prvním otelení. 

 

To vše za předpokladu dobrého zdravotního stavu dojnic, což předpokládá cíleně praktikovat 

management zdraví, z hlediska výskytu onemocnění, především mléčné žlázy, pohybového a 

reprodukčního aparátu.  
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Krmivo kg Krmivo kg 
Čerstvá krmiva  Okopaniny  
luskovinoobilné směsky, travní porosty asi 40 krmná řepa do 25 
vojtěška, jetele 20 - 40 krmná cukrovka do 15 
cukrovkové skrojky do 30 brambory syrové do 10 
krmná kapusta do 30 Průmyslové zbytky  
ozimá řepka 20 - 30 pivovarské mláto 5 - 10 
Konzervovaná krmiva  výpalky do 30 
siláže v zimním období 20 - 40 melasa do 2 
siláže v letním období 10 - 20   
siláže o vyšší sušině 10 - 20   
seno 2 - 6   
krmná sláma 2 - 4   
Tabulka 2. Orientační množství nejčastěji používaných objemných krmiv v KD dojnic 

 

V dřívější době, nebo v současnosti v malochovech, byla rozdílná krmná dávka v letním a 

zimním období. Letní období trvalo obvykle 150 – 160 dnů a KD v tomto období byla 

založena především na zkrmování zelené píce (denně 30 až 70 kg). Dnes je většinou KD, 

zejména ve velkochovech, i v letním období postavena na konzervovaných objemných 

krmivech. Zimní období trvalo v našich podmínkách 210 dnů a KD byla postavena na 

konzervovaných objemných krmivech (denně 15 - 30 kg).  

Optimální krmení dojnic je řízeno podle laktační křivky. Z tohoto pohledu lze mezidobí, tj. 

období od jedné laktace do následující laktace, rozdělit u dojnic na dvě období. Prvé období 

rozdělujeme na tři fáze. V této souvislosti hovoříme o tzv. „fázové výživě dojnic“. Jednotlivé 

fáze se liší kvantitativními změnami v produkci mléka a s tím souvisejícími nároky dojnice na 

potřebu jednotlivých živin a energie.  

 

I.  Období laktace 

 Fáze A 

 Fáze B 

 Fáze C 

 

II.  Období stání na sucho 

 Fáze D 
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Charakteristika jednotlivých fází 

 

 Fáze A  

Tato fáze začíná otelením a končí dosažením vrcholu laktace, což je přibližně do 70. dne po 

porodu. V provozních podmínkách dosahují dojnice dle individuality vrcholu laktační křivky 

mezi 40. a 100. dnem po porodu. Jde o rozhodující období pro celou laktaci. 

 

 Fáze B  

Tato fáze začíná dosažením laktačního vrcholu a v našich podmínkách trvá přibližně 100 dnů. 

V tomto období by se měla užitkovost držet na stejné úrovni, případně jen mírně klesat. 

 

 Fáze C 

Tato fáze začíná výraznějším poklesem užitkovosti a končí tzv. „zasušením dojnice“ – 

ukončením laktace (normovaná laktace 305 dnů). 

 

 Fáze D 

Tato fáze, označovaná jako období stání na sucho, je charakterizována tím, že dojnice 

neprodukuje mléko. Začíná dnem ukončení laktace a končí otelením dojnice. Za optimální 

délku této fáze lze považovat 60 dnů. V tomto období podstatná část živin jde na růst a vývin 

plodu. V posledních šesti týdnech je přírůstek hmotnosti plodu 60 %. Základem KD pro 

dojnice jsou kvalitní objemná krmiva. 

 

Výživa dojnic v jednotlivých fázích 

 

Období laktace 
 

Výživa dojnic je nejsložitější ze všech druhů a kategorií hospodářských zvířat. Střetávají se 

zde živinové a energetické požadavky dojnice na vysokou mléčnou produkci s požadavky na 

pravidelnou reprodukci. Po celý život dojnice se pravidelně střídají gravidita, porod, laktace, 

přitom asi 7 měsíců se překrývá laktace s graviditou. Toto vše je třeba respektovat při výživě 

dojnic. Dojnice nejefektivněji využívají objemná krmiva na produkci živočišné bílkoviny. V 

krmných dávkách dojnic musíme respektovat potřebu živin a energie na záchovu (bazální 

metabolismus, udržení tělesné teploty, ochlazování organismu, pro volní aktivitu) a na 

produkci, kde kromě potřeby na produkci mléka je zohledňována i potřeba na přírůstek 
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hmotnosti na dokončení růstu dojnice (do druhé laktace ještě rostou) a u gravidních zvířat 

přírůstek plodu ve druhé polovině březosti. 

V praxi se dojnicím podává tzv. základní krmná dávka, která pokrývá záchovnou potřebu a 

i část produkční potřeby živin a energie. Základní KD je složena z objemných krmiv a 

vyrovnávací krmné směsi. Základem této KD jsou objemná statková krmiva (i vodnaté zbytky 

potravinářského průmyslu). Nejčastěji volíme 2 - 3 druhy objemných statkových krmiv, z 

toho alespoň jedno krmivo bílkovinného (polobílkovinného) a jedno krmivo glycidického 

charakteru. K objemným krmivům se přidává tzv. vyrovnávací krmná směs (VKS), která 

slouží k doplnění živin, které chybí v objemných krmivech, a to jak organických, tak 

minerálních živin a vitaminů. Používají se horkovzdušné úsušky, statková jadrná krmiva, 

šroty, minerální a vitaminové doplňky. Pokud chybí i vláknina, doplňuje se VKS řezanou 

slámou. Pokud tato VKS obsahuje 20 - 30 % řezané slámy, pak je nutné tuto směs tvarovat. 

Pro lepší soudržnost se přidává melasa nebo zahuštěné sulfitové výluhy (5 - 8 %). Často se 

používají průmyslově vyráběné doplňkové krmné směsi (DKS) označované DOB (doplňková 

směs bílkovinná), DOG (doplňková směs glycidová). Tyto DKS obvykle nezajišťují potřebu 

minerálií a vitaminů. 

Jak již bylo uvedeno, základní krmná dávka pokrývá základní potřebu živin a energie a část 

produkce mléka (podle průměrné užitkovosti). Množství mléka, které vyprodukuje dojnice 

nad tuto základní potřebu, je nutné živinově a energeticky zabezpečit produkční směsí (PS). 

Dojnice dostává PS jako přídavek na každý kg mléka nad základní produkci. Produkční směsi 

jsou vyráběny průmyslově. Vyrábí se z obilnin, luštěnin, extrahovaných šrotů, mlýnských 

zbytků, sladového květu, minerálních a vitaminových doplňků. 

Koncentrace živin v PS musí být tím větší, čím vyšší je užitkovost dojnic. Pro zvýšení 

energetické hodnoty se často přidává tuk a melasa, které současně zvyšují její chutnost. 

Produkční krmné směsi se sestavují tak, aby 1 kg PS živinově a energeticky zabezpečil 

produkci 2 - 3 kg mléka. Krmivářský průmysl vyrábí produkční krmné směsi označované 

DOPS (dojnice produkční směs). 

 

Cílem správné výživy vysokoprodukčních dojnic je: 

 udržet zdravý a funkční bachor, 

 zajistit optimální příjem živin z hlediska stabilizace pH bachorového obsahu, 

 zajistit optimální příjem a strukturu vlákniny,  

 synchronizovat v bachoru trávení NL a energie. 
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 Fáze A 

Jde o nejnáročnější období pro organismus dojnice. Po otelení odchází nejen plod, ale i 

placenta a plodové vody a s tím souvisí i ztráta tekutin a solí z organismu dojnice. Dojnice je 

vyčerpaná porodem a navíc zatížená nastupující laktací. Tento stav vyžaduje vysoký příjem 

živin a energie a potřeba neustále narůstá se zvyšující se produkcí mléka až do vrcholu 

laktace. Paradoxem je, že po porodu není ještě trávicí trakt dojnice připraven na takový příjem 

krmiva, který by mohl plně krýt potřebu živin a zejména energie nutné pro zabezpečení 

zvyšující se produkce mléka. Navíc má dojnice menší kapacitu bachoru ještě z období stání 

na sucho. Určitým pozitivem je, že dochází k rychlejší pasáži tráveniny přes bachor, k nižší 

degradaci proteinu, a tím se zvyšuje podíl by-pass proteinu.  

V tomto období dochází především k deficitu energie – negativní energetická bilance. Dojnice 

tento deficit energie kompenzuje tím, že po otelení dochází k lipomobilizaci tělního tuku 

(intenzivní lipolýza), což lze prokázat nárůstem koncentrace především neesterifikovaných 

mastných kyselin (NEMK) v krevní plazmě. Vysoká koncentrace těchto mastných kyselin v 

krevní plazmě signalizuje, že dojnice strádá nedostatečným přísunem energie krmivem. V 

rámci intermediálního metabolismu dochází k senzibilizaci lipáz. Úspora glukózy je řízena 

poklesem hladiny inzulínu a s tím souvisejícím zvýšením glukagonu a somatotropního 

hormonu, který podporuje glukoneogenezi a lipolýzu. Nastává zvýšené odbourávání 

triacylglycerolů, za uvolnění glycerolu a NEMK. Neesterifikované mastné kyseliny slouží k 

tvorbě mléčného tuku (40 – 60 %) a jako zdroj energie pro svalovou tkáň. Část NEMK je v 

játrech metabolizována na ketolátky (využívají se jako zdroj energie) nebo se v játrech uloží 

jako tuk, který může být z jater vyloučen pouze v podobě lipoproteinů. Při velkém množství 

uvolněných NEMK, a omezené kapacitě jaterní tkáně syntetizovat lipoproteidy, dochází k 

tukové degeneraci jater (steatóza jater). 

Deficit energie je u dojnic hrazen úbytkem hmotnosti. Z úbytku živé hmotnosti až o 140 kg je 

schopna dojnice uvolnit energii a živiny (proteiny, minerální látky apod.) na pokrytí až 1 000 

l mléka (FCM 4 % tuku). U vysokoužitkových dojnic s denní užitkovostí 40 kg mléka FCM 

se ztráty na hmotnosti pohybují asi kolem 50 kg, čímž dojnice kryje potřebu pro produkci asi 

500 kg FCM mléka. Za optimální ztrátu na živé hmotnosti lze pokládat úbytek do 8 % (5 – 10 

%), tj. denně o 0,5 – 1,0 kg, což se rovná pokrytí energetických potřeb na produkci 6 – 7 kg 

mléka. 

Po porodu je důležité, aby u dojnice byla v krvi udržována stálá hladina glukózy, která je v 

převážné míře syntetizována z kyseliny propionové a glukoplastických aminokyselin. 
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Glukóza je zapotřebí k syntéze laktózy, která je rozhodujícím faktorem z hlediska výše 

produkce mléka.  

Na začátku laktace je prvořadým úkolem výživy dojnic zajistit maximální příjem energie a 

živin krmivem, aby úbytek jejich hmotnosti byl co nejnižší. Předpokladem je, funkčně 

připravený bachor (již v období stání na sucho) a vysoká kvalita zejména objemných krmiv. Z 

tohoto pohledu je velmi důležité, co nejpřesněji připravit takovou krmnou dávku, která by 

plně uspokojila živinové a energetické potřeby dojnice. Je třeba vycházet i ze skutečnosti, že 

na začátku laktace je snížena spotřeba sušiny až o 18 %. 

Z dietetického hlediska je po porodu vhodné nejdříve podat dojnici teplý nápoj se spařenými 

otrubami s lněným semínkem. Období od začátku do vrcholu laktace je označováno jako 

období rozdojování. Obvykle začíná 6. den po porodu, a končí 45. až 60. den. Při užitkovosti 

10 000 l mléka za laktaci nadojí dojnice v prvé třetině laktace 40 - 60 l mléka denně. Při 

sestavování krmné dávky je nutné vycházet ze skutečné denní dojivosti a tuto krmnou dávku 

je nutné, vzhledem k rostoucí dojivosti, zvýšit o 20 %. Toto zvýšení je realizováno pomocí 

produkční směsi (PS), která má být sestavena tak, aby měla koncentraci živin a energie, 

odpovídající 0,40 kg PS k zajištění produkce 1 kg nadojeného mléka. V období rozdojování je 

nutné pravidelně v 7 – 10 denních intervalech kontrolovat užitkovost a podle ní upravovat 

krmnou dávku.  

 

Příklad 

 

Produkční účinnost krmné dávky………………….10 kg mléka 

Produkce mléka……………………………………25 kg mléka/den 

Doplněk PS na produkci…………………………...15 kg mléka (15 x 0,4 = 6 kg) 

Potřeba PS…………………………………………..6 kg + 1,20 kg (+20 %) = 7,20 kg PS 

 

Z dietetického a zdravotního hlediska je při podávání většího množství jadrné směsi (PS) 

potřebné podávat tuto směs v určitých časových intervalech, aby jednorázové velké množství 

jadrných krmiv nevyvolalo rozvoj bachorové acidózy. 

 

Potřeba energie 

V tomto období je nutné především zajistit dostatek energie, nejen z jadrných krmiv, ale i z 

objemných krmiv. Proto se považuje za minimum koncentrace energie v objemných krmivech 

5,8, optimálně 7,0 MJ NEL/kg sušiny. Energie u dojnic může být hrazena z nejrůznějších 
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látek, jako jsou glukóza, laktóza, aminokyseliny, kyselina octová, ketolátky, NEMK apod. 

Energii přežvýkavec získává především ze sacharidů obsažených v KD, a to zejména z 

polysacharidů, jak strukturálních (vláknina), tak i nestrukturálních (škroby), proteinů 

(glukoplastické aminokyseliny) a tuků. Prvořadým úkolem výživy na začátku laktace je 

zajistit dojnici maximální příjem energie krmivem, aby úbytek její hmotnosti byl co nejnižší. 

Existují tři možnosti, jak zajistit zvýšený příjem energie: 

 1. zvýšit příjem celkové sušiny, 

 2. zvýšit objem jadrného krmiva v krmné dávce, 

 3. zvýšit obsah energie v jadrné směsi nebo v celkové KD. 

 

 1. Zvýšit příjem celkové sušiny 

Po porodu je fyziologicky nižší příjem krmiva, ale i chuť dojnice k příjmu. Trvá určitou dobu, 

než se vrátí bachor a jednotlivé části trávicího ústrojí do původní polohy a stavu. Hormonální 

změny v souvislosti s porodem mají negativní vliv na chuť a příjem krmiva dojnicí. Určitou 

dobu trvá i adaptace bachorové mikroflóry související se změnou KD. 

Z uvedených důvodů nemohou dojnice přijmout dostatečné množství sušiny, aby pokryly 

velkou potřebu energie pro vysokou produkci mléka. Výsledek tohoto nesouladu se může 

negativně projevit: 

 poklesem mléčné užitkovosti, 

 snížením příjmu krmiva a užitkovosti po celou laktaci, 

 poruchami reprodukce, 

 vyšším rizikem metabolických poruch. 

 

 2. Zvýšit objem jadrného krmiva v krmné dávce 

Zvýšené podávání jadrných krmiv vede ke zvýšení obsahu těkavých mastných kyselin 

v bachoru a kyseliny mléčné. Dochází ke snížení pH, což naruší aktivity celulolytických 

bakterií a trávicích pochodů v bachoru. S tím souvisí pokles stravitelnosti vlákniny, čímž 

dochází ke snížení až zastavení produkce kyseliny octové, prekurzoru tuku.  

Negativním projevem je: 

 acidóza bachorového obsahu, 

 negativní ovlivnění chuti k příjmu krmiva, 

 snížení užitkovosti, 

 pokles obsahu mléčného tuku. 

Z těchto důvodů je množství podávaného jadrného krmiva omezeno max. do 50 % sušiny KD. 
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 3. Zvýšit obsah energie v jadrné směsi nebo v celkové KD 

Podávat koncentrovaná krmiva s vyšším obsahem energie. Zvýšení obsahu energie lze 

dosáhnout především doplněním KD tuky. Nadměrné podávání tuků má však negativní dopad 

na bachorovou fermentaci: 

 obalí částečky krmiva (klesá stravitelnost), 

 toxicky působí na celulolytické bakterie, 

 obaluje mikroorganismy, 

 snižuje resorpci kationtů. 

 

Potřeba energie 

0. – 3. týden laktace      NEL = 6,83 MJ/kg sušiny 

3. – 9. týden laktace      NEL = 7,20 MJ/kg sušiny 

 

Potřeba sušiny 

Z dietetického hlediska nadměrné dávky koncentrovaných krmiv v krmných dávkách vedou k 

vývoji bachorové acidózy, jejímž projevem je pokles hladiny mléčného tuku.  

Optimální příjem sušiny by měl být do 30 dnů po porodu asi 3 % (600 kg dojnice, příjem 18 

kg sušiny) na vrcholu laktace až 4 % (příjem 24 kg sušiny) z živé hmotnosti dojnice. U dojnic 

na druhé a další laktaci se postupně příjem sušiny zvyšuje o 0,8 až 1,2 kg na 100 kg živé 

hmotnosti ve srovnání s prvotelkami. U vysokoprodukčních dojnic může maximální příjem 

sušiny dosáhnout 25 – 26 kg (dáno kapacitou trávicího traktu). V praxi velmi často příjem 

sušiny nesplňuje uvedenou potřebu. Bylo prokázáno, že největší příjem sušiny dojnice 

dosahuje při obsahu 19 – 20 % NL v sušině KD, při jejich 70% stravitelnosti. Nízká kvalita 

objemných krmiv v zemědělské praxi vede ke snaze zvýšit obsah energie v krmné dávce 

zvýšeným podílem jadrných krmiv. Je prokázáno, že 1 kg sušiny jadrného krmiva snižuje 

příjem celkové sušiny o 0,36 kg. Obdobná negativní korelace existuje v souvislosti s příjmem 

vlákniny, především neutrálně detergentní vlákniny (NDF). 

 

Nižší příjem sušiny vede k: 

 snížení mléčné užitkovosti, 

 zhoršení perzistence laktační křivky, 

 zhoršení tělesné kondice krav, 

 problémům s reprodukcí, 
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 predispozici bachorových indigescí, 

 dislokaci slezu. 

 

V provozních podmínkách je vhodné pravidelně provádět stanovení obsahu sušiny KD a 

alespoň jedenkrát měsíčně kontrolu příjmu sušiny. 

 

Potřeba sacharidů 

Sacharidy představují jeden z nejvýznamnějších zdrojů energie pro přežvýkavce. V KD jsou 

sacharidy zastoupeny převážně jako polysacharidy strukturální (vlákninový komplex) a 

polysacharidy nestrukturální (škroby). Pro správnou fermentaci musí být oba typy 

polysacharidů v optimálním zastoupení. 

 

Potřeba strukturálních polysacharidů (vlákniny) 

Z dietetického, zdravotního, ale i produkčního hlediska, je velmi důležitý obsah vlákniny v 

KD, a to nejen po stránce kvantitativní, ale i kvalitativní. Vláknina je jednak energetickou 

živinou a jednak nezastupitelná pro trávení a správnou funkci trávicího ústrojí. Podporuje 

přežvykování, a tím vylučování slin, které jsou důležité pro pufraci bachorového obsahu. Její 

velké množství v KD má negativní vliv na stravitelnost ostatních živin. Jednotlivé frakce 

vlákniny (pektiny, celulóza, hemicelulóza a lignin) jsou různě stravitelné až nestravitelné.  

Z hlediska jejich fermentace je lze rozdělit na vysoce stravitelné (pektiny), částečně 

stravitelné (hemicelulózy a celulóza) a nestravitelné (lignin). Dnes již nestačí z hlediska 

správné výživy znát pouze obsah tzv. hrubé vlákniny, ale je nutné rozlišovat i jednotlivé 

frakce, jako je neutrálně detergentní vláknina (NDF), acidodetergentní vláknina (ADF) a 

acidodetergentní lignin (ADL). Velký význam z hlediska výživy přežvýkavců má především 

NDF. Obsah acidodetergentní vlákniny (ADF) by neměl klesnout pod 18 %, neutrálně 

detergentní (NDF) pod 28 % (optimálně 28 – 32 %) v sušině KD, z toho alespoň 70 - 80 % by 

mělo pocházet z objemných krmiv. Důležitá je i stravitelnost NDF, která se v KD pohybuje 

kolem 50 %. Přitom platí, že každé zvýšení stravitelnosti NDF vede ke zvýšení mléčné 

užitkovosti. Vysoký obsah NDF snižuje příjem sušiny, nízký příjem způsobuje dietetické 

poruchy v podobě chronické bachorové acidózy. V prvé fázi laktace je doporučován obsah 30 

– 32 % ADF v sušině KD. Důležité je i zastoupení tzv. efektivní NDF (eNDF), která 

stimuluje přežvykování a motoriku bachoru. Jde o částice NDF větší než 2 cm, čím jsou delší, 

tím je stimulace vyšší. Pro zajištění fyziologických procesů by KD měla obsahovat min. 20 % 

eNDF. Nízké dávky eNDF mohou být příčinou vzniku chronické bachorové acidózy.  
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Z hlediska fyziologického průběhu bachorového trávení jsou důležité i nestrukturální 

sacharidy (NFC). Krmné dávky s velkým obsahem NFC snižují příjem krmiva a vedou k 

akutní acidóze bachorového obsahu. Někdy je vyjadřována potřeba vlákniny k živé hmotnosti 

dojnice. Z tohoto pohledu je doporučováno 1,2 – 1,3 % NDF z živé hmotnosti dojnice. 

V praxi se provádí posouzení struktury KD pomocí čtyřsítového separátoru. První síto má 

velikost otvorů 19 mm a zachycuje nejdelší částice KD, které v bachoru tvoří tzv. bachorovou 

matraci. Druhé síto má otvory 7,8 mm a zachytí částice o velikosti 7,8 – 19 mm. Jde o hlavní 

substrát pro mikrobiální fermentaci a podporu růstu mikroorganismů. Třetí síto má otvory 1,3 

mm a zachytí částice 1,3 – 7,8 mm, které jsou rychle fermentovatelné pro uvolňování energie. 

Na dně separátoru zůstanou nejmenší částice, které jsou velmi rychle fermentovány, a při 

jejich velkém zastoupení v KD, mohou být příčinou vzniku chronické bachorové acidózy. U 

směsných krmných dávek by mělo být následující rozvrstvení částic: 1. síto 2 – 8 %, 2. síto 30 

– 50 %, 3. síto 30 – 60 %, zbytek na dně separátoru by neměl být vyšší než 20 %. 

Obdobně lze hodnotit i částice ve výkalech, kde se používá síto o velikosti otvorů 2,36 mm. 

Výkaly se properou horkou vodou, zbytek na sítě představuje většinou částice (zejména zrna 

obilovin apod.), která unikla bachorové fermentaci a o jejich energetickou a živinovou 

hodnotu byla snížena produkční hodnota KD. 

 

Potřeba vlákniny 

0. - 3. týden laktace      NDF = 32 – 36 % sušiny 

                                                 NFC = 33 – 36 % sušiny 

3. – 9. týden laktace     NDF = 27 – 34 % sušiny 

                                                  NFC = 35 – 38 % sušiny 

 

Potřeba nestrukturálních polysacharidů (škrobů) 

Nestrukturální polysacharidy jsou prezentovány především obilovinami, jejich produkty, 

vznikajících při jejich zpracování, v menší míře i okopaninami (spíše v malochovech), jejichž 

nejvýznamnější obsahovou látkou jsou škroby. Z hlediska výživy vysokoužitkových dojnic již 

nestačí znát pouze obsah škrobu, ale i jeho degradovatelnost v bachoru. Z tohoto pohledu 

rozdělujeme škroby na degradovatelné a nedegradovatelné (by-pass škrob).  

Degradovatelný škrob se v bachoru fermentuje především na kyselinu propionovou. Jeho 

nedostatek má negativní vliv na bachorovou fermentaci, snižuje se NEL a PDI. Protože 

kyselina propionová je prekurzorem glukózy syntetizované v játrech, nedostatek 
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degradovatelného škrobu snižuje v krevní plazmě dojnice disponabilní glukózu pro mléčnou 

žlázu, a tak negativně ovlivní produkci mléka. Nadbytek degradovatelného škrobu 

predisponuje vznik akutní acidózy. 

Nedegradovatelný škrob (by-pass škrob) uniká bachorové fermentaci a je tráven v tenkém 

střevě a resorbován v podobě monosacharidů, především glukózy, která přispívá k syntéze 

laktózy, ale i mléčné bílkoviny. Nedostatek by-pass škrobu snižuje obsah glukózy v krvi, a 

tím i její nabídku pro mléčnou žlázu. Nadbytek by-pass škrobu způsobuje nadměrné zvýšení 

přísunu glukózy do organismu, stimuluje zvýšení sekrece inzulínu, zvýší se lipogeneze a 

tučnění zvířat. Překročí-li množství by-pass škrobu trávicí a resorpční kapacitu, je škrob 

vylučován ve výkalech (ekonomická ztráta).  

 

Obsah dusíkatých látek (NL) 

V současné době je již překonaný názor, že potřeba energie a NL, potřebných na produkci 1 

kg mléka, je konstantní (na 1 kg mléka potřeba 85 g NL a 3,17 MJ NEL). Tato potřeba se 

vztahuje pouze na denní dojivost 20 – 25 l mléka o tučnosti 4 % a obsahu bílkovin 3,4 %. 

Bylo prokázáno, že se zvyšující se dojivostí nad dojivost 20 – 25 l, se mění potřeba energie i 

NL, a to na každý další litr nadojeného mléka stoupá potřeba o 0,017 MJ NEL a 1 g NL. 

Důležitý je obsah nejen NL, ale i proteinu, který stimuluje příjem krmiva. Z hlediska NL je 

nutné v KD znát obsah celkových NL (CP), ale i zajistit optimální poměr degradovatelných a 

nedegradovatelných NL (RUP). V KD je možné část NL doplnit i močovinou. Za maximální 

úhradu NL v podobě močoviny se považuje 0,1 kg (100 g močoviny = 200 g SNL) na jednu 

dojnici a den. 

 

Potřeba dusíkatých látek 

0. - 3. týden laktace         CP    = 18 – 20 % (20 %) sušiny (200 g na 1 kg sušiny KD) 

                                         RUP = 36 – 40 % z CP (72 – 80 g na 1 kg sušiny KD) 

3. – 9. týden laktace       CP = 17 – 19 % sušiny 

                                        RUP = 35 – 37 % z CP  

Z celkového proteinu – nedegradovatelné NL 38 – 40 % 

                                       degradovatelné    NL 60 – 62 % - z toho polovina v tzv. rozpustné  

    formě, jde o bílkoviny s krátkým řetězcem a rychlou degradací 
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Na základě současných vědeckých poznatků se ve výživě dojnic stává stále aktuálnější 

aminokyselinová výživa, která může pozitivně ovlivnit produkci mléka, ale i zdravotní stav 

dojnice. Za limitující aminokyseliny lze považovat především methionin a lyzin. Za optimální 

poměr stravitelného methioninu a lyzinu se považuje 1 : 3. Francouzský systém PDI 

doporučuje, aby ze stravitelného proteinu v tenkém střevě (PDI) byl stravitelný lyzin 6,8 – 7,3 

% a stravitelný methionin 2,2 – 2,5 % z PDI. Optimalizací aminokyselin se zlepšuje 

využitelnost NL, a tím i jejich vylučování do prostředí. V praxi lze využít i chráněné 

aminokyseliny (methionin), které se vstřebávají až v tenkém střevě. V literatuře je chráněný 

methionin doporučován pro jeho hepatoprotektivní účinek a na zlepšení imunity, s odezvou 

na zvýšení produkce mléka především s vlivem na zvýšení obsahu mléčné bílkoviny.  

Na stravitelnosti aminokyselin u přežvýkavců je založen i tzv. Cornellský systém, který 

sleduje množství aminokyselin, které jsou dostupné pro organismus dojnice, tj. pro záchovu a 

produkci. Existují v podstatě dva zdroje aminokyselin, a to z mikrobiálního proteinu a z 

proteinu krmiv, který unikl bachorové degradaci (by-pass protein). 

Cornellský systém pojímá výživu a trávení přežvýkavců v celé své dynamice, nikoliv pouze 

jako řešení rovnice požadavků normy živin a jejich naplnění. Využívání výsledků 

detergentních analýz krmiv, při kterých je zjišťováno zastoupení jednotlivých frakcí sacharidů 

a N-látek, dává podstatně věrnější obraz o chování přijatých krmiv i celkové krmné dávky v 

trávicím traktu přežvýkavců. Tím umožňuje přesnější vybilancování potřeb živin, jejich 

vzájemné poměry a koncentrace, jak pro správnou funkci bachoru, tak pro zvíře samé. Jinými 

slovy dává možnost sestavit krmnou dávku tak, aby bachor produkoval maximální množství 

levného mikrobiálního proteinu bez zbytečných ztrát a stanovit nezbytný doplněk zpravidla 

dražších by-pass živin. 

Proteinové komponenty KD jsou zajišťovány jak objemnými krmivy, tak krmivy 

koncentrovanými. Z objemných krmiv jde především o vojtěšku, jeteloviny a travní porosty, 

případně konzervovaná krmiva těchto pícnin. Jako velmi vhodné se jeví i směsky, např. 

kombinace jetelovin s luštěninami (vojtěšky a hrachu). Z koncentrovaných krmiv jde o sóju a 

sojové produkty, ale lze využít i hrách, boby, jejichž protein má nižší degradovatelnost v 

bachoru. 

 

Potřeba tuků 

V KD by neměl obsah tuků překročit 4 – 5 % sušiny KD, což zhruba představuje celkový 

denní příjem tuků v KD 0,8 – 1,0 kg. Vyšší dávky tuků se doporučují především při vystavení 

dojnic tepelnému stresu jako energetická kompenzace nižšího příjmu sušiny. Vhodné jsou 
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vápenné soli mastných kyselin nebo tuky s vysokým zastoupením nasycených mastných 

kyselin, které i při vyšší dávce nemají tak pronikavý depresivní vliv na bachorovou 

fermentaci, jako např. oleje s vysokým zastoupením nenasycených mastných kyselin. V praxi 

je často doporučováno bavlníkové semeno, pro svůj vysoký obsah tuku, proteinů, ale i 

vlákniny (NDF). Vhodná je i termická úprava bavlníkového semene. Pro obsah antinutričních 

látek se doporučuje maximální obsah bavlníkového semene 150 g na 1 kg KD. 

 

Bavlníkové semeno 

 
Zdroj www.antee.cz/2.9.2011/ 

 

                  Bavlník (Gossypium) 

           
                               Zdroj www.veda.cz/2.9.2011/                                                              Zdroj www.cs.wikipedia.org/3.9.2011/ 

 

V současné době, v souvislosti s mastnými kyselinami, je popisován pozitivní vliv 

konjugované kyseliny linolové (CLA), ale i kyseliny eikosapentaenové (C20:5n-3) a kyseliny 

dokosahexaenové (C22:6n-3) na ovulaci, zabřezávání a na ranou embryonální mortalitu. V 
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experimentech na dojnicích byl zaznamenán i nižší výskyt retence placenty a dislokace slezu. 

Konjugovaná kyselina linolová vzniká izomerací kyseliny linolové. Nejznámější jsou izomery 

C18:2 – cis-9 trans-11 a C18:2- trans-10 cis-12. U izomeru C18:2- trans-10 cis-12 bylo 

pozorováno snížení mléčného tuku a mírné zvýšení produkce mléka a mléčné bílkoviny. 

 

Vyšší dávka tuku způsobuje: 

 snížení příjmu sušiny, 

 snížení využití vlákniny, 

 snížení využití bílkovin (NL). 

 

Minerální látky 

 

Makroprvky 

Pro dojnice jsou významnými stavebními, funkčními a produkčními živinami. V KD dojnic 

nás z makroprvků zajímá především obsah vápníku (Ca), fosforu (P), hořčíku (Mg), sodíku 

(Na), draslíku (K), síry (S) a chlóru (Cl). Jejich potřeba pro dojnici je dána její hmotností 

(základní potřeba) a především užitkovostí.  

Orientační potřebu makroprvků v sušině KD, vzhledem k výši užitkovosti, při teoretické 

stravitelnosti 70 %, udává tabulka 3. 

 

Sušina 
KD 

Ca 
 

P 
 

Mg 
 

Na 
 

K 
 

S 
 

Cl 
 

g/kg 6,5 - 9,3 3,5 - 7,5 3,3 - 4,6 2,0 - 2,9 6,3 - 9,1 2,4 - 3,4 2,9 - 4,2 
Tabulka 3. Orientační potřeba obsahu makroprvků v sušině KD (g/kg sušiny) pro dojnice s 

denní produkcí mléka od 15 do 40 kg 

 

 Vápník (Ca) 

V poporodním období dochází i k enormní potřebě vápníku. Produkce 40 l mléka představuje 

vyloučení 50 až 60 g Ca, což je 4 krát více, než je ho obsaženo v krvi. Maximální denní 

příjem Ca by měl odpovídat 200 – 220 g, při vyšším zastoupení tuků v KD zvýšit Ca o 20 %. 

Důležitý je poměr Ca : P = 1,5 – 2 : 1. Karence Ca predisponuje řadu onemocnění jako je 

dislokace slezu, zadržení placenty a zánět dělohy. Nadbytek Ca snižuje absorpci Zn, Mn. Jeho 

antagonisté jsou ve vysokých dávkách P, Mg, Al, Mn. 
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 Fosfor (P) 

V rámci výživy dojnic je nutné uvažovat i o potřebě fosforu. Na počátku laktace je 

mobilizován P ze skeletu, kde je uloženo 85 % veškerého tělesného fosforu těla dojnice. Ke 

konci laktace je zpětně fosfor ukládán do skeletu. Obecně se doporučuje dávka 0,35 – 0,40 % 

(35 – 40 g) P v sušině KD, která by měla dostatečně krýt potřebu dojnice. 

 

 Hořčík (Mg) 

Je velmi významný extracelulární prvek důležitý pro funkci nervového systému, svalů a 

tvorbu skeletu. Jeho karence predisponuje vznik dislokace slezu, pastevní tetanie a vede ke 

zhoršení reprodukce. Antagonisticky působí zvýšený obsah Fe, Al, Zn, Mn, Mg, Ca, NL, 

močoviny a síranů v KD. Jeho nadbytek způsobuje poškození až degenerativní změny buněk 

bachorové sliznice. 

 

 Sodík (Na) 

V KD sestavených na základě objemných krmiv (rostlinných krmiv) je obvykle v 

nedostatečném množství. Proto se doplňuje ve formě NaCl. Jeho nedostatek se u zvířat může 

projevit zvrácenou chutí (zvířata olizují stěny nebo požírají hlínu, písek apod.), může 

docházet i ke ztrátě koordinace, chvění, dehydrataci a srdeční arytmii. Nadbytek predisponuje 

otok vemene a zánět dělohy. 

 

 Draslík (K) 

V krmných dávkách na bázi rostlinných krmiv je obsah draslíku v dostatečném množství, 

často i v nadbytečném množství. Proto v krmné dávce je nutné sledovat obsah draslíku, jehož 

maximální hranice by neměla přestoupit 2,0 – 2,3 % sušiny KD. Důležitý je i vzájemný 

poměr K : Mg = 4,5 : 1 a K : Na = 3 : 1. Přesto, že jde o biogenní prvek, jeho nadbytek vede k 

prudkému snížení příjmu sušiny KD, poklesu mléčné užitkovosti a k poruchám reprodukce. 

Jeho nadbytek vede i ke zvýšené exkreci Na, Ca, Mg z organismu zvířete. Nadbytek se často 

podílí, jako jeden z predispozičních faktorů, na vzniku otoku vemene, zánětu dělohy a 

reprodukčních poruch. 

 

 Síra (S) 

Na rozdíl od monogastrických zvířat přežvýkavci díky bachorové mikroflóře mohou částečně 

využít síru i v jiné formě, než vázané v sirných aminokyselinách. V KD je důležité 

zachovávat poměr N : S  = 10 : 1. Ke karenci síry může dojít např. při zkrmování močoviny. 
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Mikroprvky 

V krmných dávkách nás z hlediska potřeby zajímají především obsahy železa (Fe), mědi (Cu), 

zinku (Zn), jódu (I), selenu (Se) a manganu (Mn). Obecně lze konstatovat, že v půdách v ČR 

je nedostatečné množství stopových prvků. To je i důvodem jejich nízkého obsahu 

v krmivech, a proto je nutné tyto prvky doplňovat do KD. Jejich nedostatek, stejně jako 

přebytek v KD, může vést k vážným poruchám v metabolismu zvířat. Důležitý je nejen jejich 

absolutní obsah v KD, ale i jejich vzájemné poměry Zn : Cu = 4 : 1, Zn : Mn = 1 : 1, Fe : Cu = 

40 : 1 a Cu : Mo = 6 : 1. 

 

 Železo (Fe) 

Je prvek velmi důležitý z hlediska krvetvorby. Jeho nedostatek se projevuje především 

vznikem anemie. Jeho nadbytek může vést k reprodukčním poruchám. 

 

 Měď (Cu) 

Kromě spolupůsobení s Fe při zajištění krvetvorby, vystupuje měď jako součást enzymů 

dýchacího řetězce na buněčné úrovni. Má velký význam z hlediska funkce imunitního 

systému při syntéze protilátek a při replikaci lymfocytů. Vysoký obsah Ca, Mo, Zn, Fe působí 

antagonisticky. Jeho karence je dávána do souvislosti se ztrátou pigmentace srsti kolem očí, 

anemií, průjmem, poruchou reprodukce, srdečním selháním a poruchou imunity. Vysoká 

hladina Cu v KD vede ke snížení resorpce Mo, S, Fe, Zn a kumuluje se v játrech. Měď je 

využívána i jako stimulátor růstu. 

 

 Zinek (Zn) 

Je jedním z nejvýznamnějších stopových prvků, protože je součástí více než 300 enzymů. 

Stimulačně působí na bachorovou mikroflóru, má velký význam z hlediska obnovy a správné 

funkce epidermis, epitelů a má nezastupitelný význam pro obranné mechanismy mléčné 

žlázy. Jeho karence vyvolává poruchy tvorby rohoviny, vznik parakeratózy a laminitidy. Jeho 

antagonisté jsou glukosinoláty a vysoké dávky Ca. 

 

 Jód (I) 

Obecně lze konstatovat, že v krmivech je jód v nedostatečném množství. Je součástí hormonu 

tyroxinu, který ovlivňuje metabolismus živin. Nedostatek jódu vyvolává poruchy štítné žlázy, 

snížení růstu, pokles fertility, výskyt embryonální úmrtnosti. Antagonisté jódu jsou Ca, F, As, 

glukosinoláty, NO3. 
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 Mangan (Mn) 

Je důležitý pro metabolismus kostí, kloubů. Jeho antagonisté v krmné dávce jsou vysoké 

dávky Fe, Ca a P. Karence může být predispozičním faktorem poruch vývoje kostry a 

reprodukce. 

 

 Selen (Se) 

Selen má základní funkci v antioxidačních intracelulárních enzymech. Jeho karence vede ke 

svalové degeneraci (svalová dystrofie), zánětu hlezenních kloubů, kulhavosti, zadržení lůžka, 

zánětům dělohy a poruchám plodnosti. Jeho antagonisté jsou nitráty, sulfáty, Ca a Zn. 

 

 Kobalt (Co) 

Podílí se na syntéze vitaminu B12 a působí jako jeden z faktorů při prevenci ketózy. Z jeho 

karencí se můžeme setkat u pasoucích se zvířat. Karence se manifestuje anemií (B12) a 

sníženou odolností zvířat proti infekcím. Jeho nadbytek snižuje resorpci Fe. 

 

Sušina 
KD 

Zn 
 

Fe 
 

Cu 
 

Mn 
 

Se 
 

I 
 

Co 
 

mg/kg 43 - 55 12 - 18 11 - 13 13 - 14 0,3 0,4 - 0,6 0,11 
Tabulka 4. Orientační potřeba obsahu mikroprvků v sušině KD (g/kg sušiny) pro dojnice s 

denní produkcí mléka od 15 do 40 kg 

 

 Fáze B 

Tato fáze navazuje na fázi A. Začíná přibližně od 70. dne laktace a trvá do 140. - 200. dne po 

porodu. V této době dojnice již dosáhla vrcholu laktační křivky a dochází k postupnému 

mírnému poklesu užitkovosti. Toto období je charakteristické maximálním příjmem krmiva a 

nemělo by již docházet k poklesu živé hmotnosti. Dojnice si začíná postupně vytvářet 

rezervy, které byly vyčerpány při intenzivní produkci mléka.  

Základem krmné dávky jsou objemná krmiva vysoké nutriční hodnoty, která by měla 

zaujímat 55 – 60 % ze sušiny krmné dávky. Z dietetického hlediska by se v sušině KD měl 

obsah NDF pohybovat v rozmezí 30 – 36 %. 

Krmná dávka se řídí skutečnou užitkovostí, což předpokládá kontrolovat v 10 denních 

intervalech výši produkce a potřebnou nutriční hodnotu krmné dávky. Při vysoké potřebě PS 

je nutné podávané množství rozdělit na dílčí dávky (minimálně na tři) z hlediska prevence 

vzniku bachorové acidózy. 
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Z výživářského hlediska je třeba si uvědomit, že za prvých 100 dnů laktace dojnice 

vyprodukuje množství mléka představující 42 – 45 % z celkového vyprodukovaného mléka za 

celou laktaci (305 dnů). 

 

 Fáze C 

Tato fáze začíná 140. - 200. den laktace a končí 305. den po porodu, tj. ukončením laktace 

(zasušením, zaprahnutím dojnice). V této fázi dochází již k výraznějšímu poklesu laktace. 

Dojnice by měla být v tomto období již březí. S tím souvisí i zvyšující se potřeba dojnice na 

živiny a energii potřebnou na zajištění vývoje a růstu plodu. U mladých dojnic je nutné navíc 

zajistit potřebu živin a energie na dokončení jejich růstu. Tato potřeba představuje přídavek 

živin a energie rovnající se 20 % nad záchovnou potřebu, u tříletých a starších dojnic asi o 10 

%. Pokud jsou k dispozici vysoce kvalitní objemná krmiva, lze z těchto krmiv, od 200. dne 

laktace, plně krýt potřebu dojnice. V terénních podmínkách je často problematické krýt plně 

požadavky dojnice pouze z objemných krmiv v důsledku jejich nižší kvality, a proto je nutné 

přidávat vyšší dávky jadrných krmiv (dieteticky nepříznivé). 

Na konci tohoto období je nutné realizovat přechod z laktace na stání na sucho, tzn. ukončit 

laktaci. Ukončení laktace se řeší vyšším zastoupením sena v krmné dávce, resp. přídavkem 

krmné slámy a výrazným snížením, případně omezením, podávání šťavnatých krmiv. Někdy 

je možné použít i restrikci napájení. Příprava na období stání na sucho trvá 2 – 3 týdny před 

plánovaným zasušením, realizuje se snižováním jadrných, šťavnatých a laktogenních krmiv v 

KD, která se nahrazují kvalitním senem. Z dietetického hlediska by se měl obsah NDF v 

sušině KD pohybovat v rozmezí 34 – 40 %. 

 

Poslední týden před ukončením laktace se dojí jen 1 krát denně. Klesne-li denní výdojek pod 

3 kg mléka, dojení se ukončí. Ze zdravotního hlediska několik dnů (3 – 5 dnů) po ukončení 

laktace bychom měli kontrolovat stav mléčné žlázy. U vysokoprodukčních dojnic je většinou 

těžké ukončit laktaci pouze krmivářským opatřením. Proto se u těchto dojnic provádí 

„násilné“ zastavení laktace, spočívající v intramamárním podávání vysokých dávek antibiotik. 

Zvýšení intramamárního tlaku zastaví sekreci mléka, navíc antibiotika působí preventivně 

proti vzniku zánětu mléčné žlázy v následné laktaci. 

 

Technika krmení dojnic v průběhu laktace 

Je podmíněna fyziologickými požadavky a souvisí se způsobem ustájení. Kolem porodu a v 

období rozdojování by mělo být krmení zajištěno individuálně. V průběhu laktace je třeba 
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zajistit diferencovanou výživu. Celkový příjem krmiva na dojnici se dá přibližně počítat 50 kg 

při obsahu sušiny 40 – 50 %. Při vazném ustájení (malochov) jde většinou o individuální 

krmení, představující základní krmnou dávku s přídavkem produkční směsi podle skutečné 

denní dojivosti. Při volném ustájení, realizovaném ve velkochovech, jde o skupinové krmení 

dojnic. Dojnice rozdělujeme do skupin podle dojivosti a reprodukčního cyklu. Všechny 

skupiny mají stejnou základní KD s přídavkem na výši produkce a stanoví se individuálně pro 

každou skupinu podle průměrné dojivosti. Vzhledem k individualitě některé dojnice 

překrmujeme, u jiných potřeba není plně uspokojena (snaha o to, aby rozdíly užitkovosti v 

rámci skupiny byly minimální). Oba způsoby krmení vyžadují i pravidelnou kontrolu 

dojivosti. Dojnice krmíme 2 krát denně (při užitkovosti 5 000 kg za laktaci), mezi krmením 

by neměla být doba kratší než 11 hodin. Před krmením se provádí odstranění zbytků krmiva z 

předcházejícího krmení. Celodenní dávku je třeba rozdělit na polovinu, přitom by se neměla 

krmná dávka ráno a večer lišit. 

Při individuálním krmení se jako první podávají objemná krmiva, po 1 hodině vyrovnávací 

KS (někdy současně). Objemná krmiva zkrmujeme vždy čerstvá (rychlý rozklad živin, 

zahřátí, zapaření), pokud nelze hned zkrmit, je třeba je rozložit do tenké vrstvy. Siláže je 

rovněž třeba navážet až před krmením, vlivem provzdušnění v nich dochází k rychlé druhotné 

fermentaci (ztráta živin, ale i chutnosti). Měníme-li v průběhu roku složení KD, je nutný 

přechod 7 - 10 dnů (přizpůsobení mikroflóry). Při volném ustájení je nutné respektovat počet 

ustájovacích a krmných míst 1 : 1. Dojnice potřebují denně 7 - 9 hodin k nasycení, stejnou 

dobu k přežvykování a zbylý čas 6 - 10 hodin na odpočinek a dojení. Produkční směs 

zkrmujeme ve stáji nebo v dojírně. Důležitá je i frekvence krmení, při vyšší frekvenci se 

zvyšuje tučnost mléka a zlepšuje stabilita bachorové fermentace. Proto je nutné krmit 

minimálně 2 krát, optimálně 4 až 5 krát i vícekrát denně (zájem o nové krmivo). 

 

Velkochovy dojnic jsou většinou charakteristické volným ustájením a dojením v dojírně, kde 

podáváme PS. Nejvýhodnější je zkrmovat PS přímo ve stáji jako součást celé KD. Jde o tzv. 

směsnou KD (TMR – total mixed ration) připravenou pomocí krmného míchacího vozu, kde 

dávkování jednotlivých krmiv je řízeno počítačem a je zajištěna důkladná homogenizace 

všech komponent KD. Jde prakticky o přípravu homogenní kompletní krmné dávky, ve které 

jsou smíchány všechny komponenty KD: 

 objemná krmiva (siláže, seno), 

 koncentrovaná krmiva, 

 doplňková krmiva (minerálie, vitaminy). 
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Výhody TMR: 

 nemůže docházet k výrazným změnám v zastoupení jednotlivých krmiv, 

 eliminace vybírání chutnějších krmiv, 

 vyšší využití objemných krmiv, 

 možno použít vyšší podíl jadrných krmiv, 

 prevence trávicích poruch (stabilizace pH v bachoru), 

 zvýšený příjem krmiva (o 1,0 – 1,5 kg sušiny), 

 vyšší nutriční využití živin KD (zejména energie a NL), 

 bezpečnější aplikace neproteinových NL (močoviny), 

 úspora pracovních sil, 

 využití PC programů, optimalizace KD, zpětná kontrola, 

 eliminace nekontrolovatelného příjmu doplňků (vitaminy, minerálie), 

 možnost přesnějšího dávkování krmiv při fázové výživě. 

 

Optimální sušina TMR je 50 – 60 %, vyšší (nad 65 %) i nižší, omezuje příjem krmiva. U 

vysokoprodukčních dojnic je k TMR nutné zkrmovat ještě PS – nejlépe v automatech 

(futterboxech) na základě počítačového programu. Při použití TMR je vhodné použít 

konzervační přípravky, které zvyšují aerobní stabilitu KD, protože při míchání krmiv dochází 

k aerobní oxidaci. V aerobních podmínkách se rychle množí především kvasinky, přičemž 

vznikají ztráty na živinách, ale i řada antinutričních látek jako degradační produkty cukrů, 

škrobů a NL (proteolýza). Tyto látky mohou působit negativně na bachorovou mikroflóru, 

dochází ke snížení produkce TMK (kyselina octová, propionová). Výsledkem je pokles tuku, 

ale i proteinu v mléce a může dojít i k narušení zdravotního stavu a reprodukce u dojnice. 

Používají se komerční přípravky obsahující monopropylenglykol, kyselinu mravenčí, kyselinu 

propionovou, mravenčan amonný, vodu a barviva. Tyto přípravky mají baktericidní a 

fungicidní účinky, dále protiketózní účinky (obsahují glukoplastické látky). 

 

Potřeba vody 

Význam příjmu vody dojnicí je často opomíjen. Napájení dojnic je zajištěno převážně 

automatickými napáječkami, přitom lze počítat se spotřebou asi 5 l vody na 1 kg sušiny KD. 

Voda by měla splňovat parametry pitné vody. Hygienicky, zejména mikrobiologicky, 

znečištěná voda může ohrozit i zdravotní stav dojnic. Na produkci 1 litru mléka potřebuje 

dojnice až 5 l vody. Vysokoprodukční dojnice je schopna vypít denně až 180 l vody. Příjem 

vody je ovlivněn celou řadou faktorů, především obsahem vody v KD a klimatickými 
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podmínkami, zejména prostředím stáje. Voda by mohla být ve větší míře využita i jako 

významný nosič živin. 

 

Období stání na sucho 
 

 Fáze D 

Jde o kritické období z hlediska následné produkce mléka, zdraví a reprodukce. Z hlediska 

vývoje plodu jde o to, zajistit dobrou kvalitu zdravotně nezávadných krmiv. V posledních 6 

týdnech se zvýší hmotnost telete až o 60 %. 

Délka období stání na sucho podstatně ovlivňuje následnou užitkovost. Zkrácení doby stání 

na sucho vede ke snížení užitkovost v následující laktaci o 10 – 20 % (podle délky tohoto 

zkrácení). 

 

Charakteristika období stání na sucho, kdy dochází k: 

 regeneraci alveolární tkáně mléčné žlázy, 

 dokončení růstu a vývinu plodu, 

 úpravě tělesné kondice, 

 stimulaci imunitního systému, 

 vytvoření rezerv minerálních látek (P, Ca), 

 doplnění zásob orgánového tuku, 

 stimulaci bachorové mikroflóry. 

 

Nejdůležitější ukazatele metabolického stavu v tomto období jsou: 

 hladina inzulínu, 

 hladina neesterifikovaných mastných kyselin (NEMK), 

 hladina cholesterolu (schopnost jater vylučovat tuk). 

 

V období stání na sucho je z hlediska následné produkce mléka a zdravotního stavu velmi 

důležitá správná výživa dojnice. Jde o to maximálně využít kvalitní objemná krmiva o vyšší 

sušině. Od 8. měsíce březosti je vhodné snížit podíl konzervovaných statkových krmiv o 15 – 

20 % a nahradit je kvalitním senem. Vhodné je podávat kvalitní luční, jetelotravní nebo 

vojtěškové seno (nejlépe kombinace) v dávce 5 – 6 kg, z objemných krmiv kvalitní kukuřičné 

a jetelotravní siláže (10 – 15 kg). V této době je nutné maximálně, pokud to umožní kvalita 

objemných krmiv, omezit jadrná krmiva. Příjem koncentrovaných jadrných krmiv by neměl 
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překročit 1 % z živé hmotnosti dojnice. Výjimkou jsou dojnice ve slabé kondici, kterým je 

vhodné přidat 0,5 – 1,0 kg jádra denně. Rovněž je nutný přídavek 2 kg jádra u vysokobřezích 

jalovic z hlediska dokončení jejich růstu. 

 

Potřeba energie 

Nízký příjem energie vede k nízké porodní hmotnosti narozených telat a klesá jejich 

životaschopnost. Obsah energie v KD by měl odpovídat energetické hodnotě 6,0 – 6,5 MJ/kg 

sušiny. 

Vysoký příjem energie vede nejen k porodu těžkých telat, ale i k plýtvání krmivem. 

Překrmování vede k tučnění zvířat, což se negativně projeví metabolickými poruchami, jako 

je ketóza, často dochází i k zadržení plodových obalů a negativně je ovlivněna i následná 

reprodukce. Jednou z nejdůležitějších výživářských zásad v období stání na sucho je předejít 

ztučnění krav. 

Plod kryje svoji potřebu energie z 50 – 60 % z přísunu krevní glukózy a laktózy, 10 – 15 % z 

kyseliny octové a 30 – 35 % z aminokyselin. Tuky a molekuly rozpustné v tucích placentou 

prakticky neprochází. Dojnice využívá pro vlastní metabolismus především zásobní tuky, aby 

glukózu chránila pro potřebu plodu. Pokud matka energeticky strádá, odbourává ve zvýšené 

míře tuky a v krvi vzroste hladina ketolátek. Při nedostatku glukózy začíná plod ve zvýšené 

míře energeticky využívat i aminokyseliny, které se odbourávají z těla matky. 

Dojnice v průběhu období porodu mění metabolismus nejprve z hlediska dostupnosti glukózy 

pro plod, po porodu ve prospěch produkce mléka. Glukóza není využívána tkáněmi matky, ale 

tkáněmi plodu, později mléčnou žlázou pro syntézu laktózy. Výjimkou jsou erytrocyty a 

leukocyty, pro které je glukóza nezbytná. Množství syntetizované laktózy v mléčné žláze 

určuje výši produkce mléka a nelze ji v mléce podstatně ovlivnit. Proto jen dostatek krevní 

glukózy může zajistit dostatečnou produkci mléka. Zásoba glukózy v podobě glykogenu je 

uložena v játrech (max. na 18 hod.). 

Z hlediska výživy je podávání dietní glukózy problematické, protože je v bachoru velmi 

rychle fermentována. Proto je jediným zdrojem glukóza, která vznikla v průběhu 

glukoneogeneze, pro kterou je nutný kontinuální přísun kyseliny propionové a 

glukoplastických aminokyselin. 

 

Potřeba sušiny a vlákniny  

Příjem sušiny by měl v období stání na sucho odpovídat 2 % z živé hmotnosti dojnice. Z toho 

by objemná krmiva měla tvořit 50 % sušiny KD. Hmotnost holštýnských krav často dosahuje 
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750 – 800 kg. Potřeba sušiny musí být v souladu s živou hmotností. Proto je nutné znát 

hmotnost dojnice, aby bylo možné objektivně stanovit KD. O příjmu sušiny rozhoduje 

chutnost a především obsah vlákniny a její stravitelnost. 

V tomto období je doporučován příjem ADF 0,8 – 1,1 % z živé hmotnosti dojnice. Z 

dietetického hlediska by se měl obsah NDF v sušině KD pohybovat na začátku období stání 

na sucho v rozmezí 40 - 45 %, na konci 37 – 40 %. 

 

Příjem sušiny v období stání na sucho 

Jalovice na začátku období…………………….10,2 kg (1,85 % z ž.hm. 550 kg) 

              ke konci období……………………  ….8,8 kg (1,50 % z ž.hm. 550 kg) 

Dojnice na začátku období……………………..15,0 kg (2,00 % z ž.hm. 750 kg) 

              ke konci období……………………….13,0 kg (1,73 % z ž.hm. 750 kg) 

Dojnice s dvojčaty mají nižší spotřebu sušiny asi o 2 kg. 

 

Potřeba dusíkatých látek (NL) 

Dostačující obsah NL v období stání na sucho je 120 g NL/kg sušiny KD. Rozmezí NL v 

sušině KD je 15 – 18 %. Vysoké dávky NL vedou k puerperálním poruchám. Nízké dávky NL 

způsobují nedostatečný vývin a růst plodu a nízkou životaschopnost narozených telat. Dojnice 

s vyšší koncentrací proteinů v KD mají nižší hmotnost plodu, než krávy krmené KD s nižším 

obsahem proteinů. Vyšší podíl proteinů v KD nepatrně sníží hmotnost plodu, ale výrazně 

hmotnost placenty. 

 

Nedostatek proteinů v KD způsobuje: 

 vyšší vnímavost ke ketóze, 

 ztučnění jater, 

 zadržení placenty, 

 špatné zabřezávání, 

 selhání imunitního systému. 

 
Potřeba minerálních látek  

Minerální výživa dojnic v období stání na sucho si vyžaduje mimořádnou pozornost. Je třeba 

dbát na nutriční kvalitu zdrojů P – podává se mono nebo dikalciumfosfát. Před porodem (14 

dnů) je vhodné snížit příjem K a Na jako prevence otoku vemene. V tomto období důsledně 

dbát na dodržení vitaminové a minerální hodnoty KD. Velmi důležitým krmivářským 
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opatřením je v předporodním období upravit poměr Ca : P = 1 : 1, a to tak, že z krmné dávky 

vypustíme zdroj Ca a P dodáváme ve formě s Na. Snížení obsahu Ca v KD stimuluje příštítná 

tělíska k vyšší produkci parathormonu, čehož se po porodu využívá k efektivnějšímu využití 

Ca z KD v poporodním období, kdy je nutné opět obsah Ca v KD zvýšit. Vápník je limitující 

pro zajištění produkce zejména mleziva, ale i mléka. Mlezivo obsahuje asi 2 krát více Ca než 

mléko. Na 10 l mleziva je zapotřebí 20 g Ca. Celková zásoba Ca v krevní plazmě dojnice je 

asi na 1,5 l mleziva. Proto je nutná jeho rychlá mobilizace z kostí. Hypokalcémie navíc 

predisponuje retenci placenty. 

Z hlediska zvýšení uvolňování Ca ze skeletu se používají i tzv. iontové soli. Iontové soli 

slouží k úpravě poměrů kationtů a aniontů. V organismu se vytvoří mírná subklinická 

metabolická acidóza. Jde o prevenci zejména poporodní hypokalcémie. Při hypokalcémii 

nereagují dostatečně rychle kosti a ledviny, dochází ke zvýšení pH krve (způsobené zvýšenou 

hladinou kationtů Na a K) a zvýší se i pH moče. 

 

Příčinou subklinické hypokalcémie může být: 

 snížení příjmu krmiva, 

 retence placenty, 

 dislokace slezu,  

 torze slezu, 

 mastitidy (50 – 60 % dojnic). 

 

Příznaky klinické hypokalcémie jsou nechutenství, nekoordinované pohyby, svalová slabost, 

ulehnutí, nižší tělesná teplota. Tento stav je nutné již zvládnout terapeuticky, jinak může vést 

až k úhynu dojnice. 

Tuto metabolickou disharmonii lze upravit, jak již bylo výše uvedeno, podáváním 

aniontových solí v dietě. Jako aniontová krmiva se používají – síran hořečnatý (MgSO4 

.7H2O), síran vápenatý (CaSO4 . 2H2O), chlorid hořečnatý (MgCl2 . 6H2O), chlorid vápenatý 

(CaCl2), síran amonný ((NH4)2SO4), chlorid amonný (NH4Cl) a krmiva upravená kyselinou 

chlorovodíkovou (HCl). Tyto soli je možné podávat samostatně i v kombinacích. V poslední 

době je trend používat pouze HCl vázanou na nosiče. Chloridy jsou až 4 krát účinnější 

acidifikátory, než ekvivalentní množství síranů a sulfátů a mnohem lépe se resorbují.  

Podle zastoupení aniontů (Cl, P a S) a kationtů (Na, K, Ca a Mg) v krmivu, můžeme KD 

rozdělit na alkalické KD s vyšší kationt-aniontovou bilancí a acidické KD s nižší kationt-

aniontovou bilancí, které vedou ke zvýšenému uvolňování Ca a funkci parathormonu. Při 
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použití této speciální iontové diety je nutné sledovat zdravotní stav dojnic, aby nedošlo k 

poškození organismu. Je třeba sledovat především pH moči, která by se za fyziologických 

podmínek měla pohybovat v rozmezí hodnot pH = 7,5 – 8,2. Po aplikaci této diety by se pH 

moče mělo 1. týden před porodem pohybovat v mezích pH = 6 – 7 a stabilizovat se v 

hodnotách pH = 6,0 – 6,5. Nemělo by však poklesnout pod pH = 5,0, jinak hrozí poškození 

ledvin. Proto je nutná kontrola pH moče (4 hodiny po krmení) alespoň 1 krát týdně. V praxi 

se aniontové soli míchají do speciálních předporodních směsí. Z KD je nutné vyloučit NaCl a 

sodu. Jako velmi účinná aniontová látka byla zkoušena i čistá HCl. 

 

Princip působení aniontových solí 

Cílem je vytvořit acidogenní KD zabraňující hypokalcémii. Častou příčinou hypokalcémie u 

dojnic je i nadbytek K v KD před porodem. Podávání aniontových solí vyvolá stav lehké 

metabolické acidózy.  

 

Organismus ji kompenzuje: 

 zvýšenou resorpcí Ca z KD, 

 zvýšenou mobilizací Ca z kostí do krve, 

 zvýšenou syntézou 1,25-(OH)2 D3 (aktivní forma). 

 

Pro stanovení kationt – aniontové bilance (DCAD – dietary cation anion difference) je nutné 

na základě analýzy krmiva stanovit Na, K, S, Cl. 

DCAD = (Na + K) – (Cl + S) milieqvivalenty/kg sušiny KD 

 

Příklad 
 
V sušině KD Na = 0,20 %, K = 1,00 %, Cl = 0,20 %, S = 0,20 % 
 
Prvek          % (v sušině)         přep. faktor             meq/kg 
Na                0,20             x          434              =        87 
K                  1,00             x          256              =        256 
Cl                 0,20             x          282              =        56 
S                   0,20             x          624              =       122 
 

Doporučovaná hodnota DCAD je v rozmezí 50 až - 150 meq/kg. 
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Velmi důležitou součástí KD jsou i mikroprvky. Jejich karence vede ke snížení produkce a 

narušení zdravotního stavu dojnic i k poruchám ve vývoji plodu a nízké životaschopnosti 

narozených telat. Karence Cu (doporučení 15 mg/kg sušiny KD) je jednou z příčin křivice 

telat a současně s karencí Fe a Co (doporučení 0,15 mg/kg sušiny KD) dochází k narušení 

krvetvorby, karence Mn a Zn (doporučení 70 mg/kg sušiny KD) vede ke snížení 

životaschopnosti telat, Se predisponuje vznik svalové dystrofie a dochází k paralýze 

pánevních končetin. Zadržení placenty je dáváno do souvislosti s karencí Se (doporučení 0,3 

mg/kg sušiny KD), Zn, Cu, I, Ca, P, vitaminů A a D. Karence stopových prvků je 

doprovázena aborty, vývojovými abnormalitami, špatným růstem plodu a sníženou imunitou. 

Stopové prvky přechází přes placentu, pro narozená telata je jejich zdrojem především 

kolostrum, méně již mléko. 

 

Technika krmení dojnic v období stání na sucho a vysoko březích jalovic 

Dojnicím v období stání na sucho podáváváme kvalitní, dieteticky nezávadná objemná krmiva 

(seno, zelenou píci, kvalitní siláž, nejlépe kukuřičnou). Jadrná krmiva podáváme jen 

rostoucím dojnicím (na I. a II. laktaci) a při horší kvalitě objemných krmiv v denní dávce do 

0,5 kg. Seno zařazujeme v dávce 4 - 6 kg na kus a den. Objemná šťavnatá krmiva 15 - 25 kg 

na kus a den. Před porodem (2 – 3 týdny) postupně navykáme dojnice na podávání jadrného 

krmiva z důvodu adaptace bachorové mikroflóry na zvýšený přísun jádra po otelení (rozvoj 

bachorových papil a mikroflóry). U vysokoužitkových dojnic by před porodem měla 

dosáhnout dávka jádra do 1 % jejich živé hmotnosti. Dávkování jádra postupně zvyšujeme z 

0,5 kg až na 3,0 kg (4,5 kg u vysokoprodukčních dojnic), a to po 0,5 kg denně. Dávka jádra 

by měla představovat asi 30 % ze sušiny celkové KD, která by se měla pohybovat v množství 

11 – 12 kg. U krav s užitkovostí nad 10 000 l mléka za laktaci se podávají i vyšší dávky 8 až 

10 kg jádra. 

Pokud se v letním období krmí zelená píce (spíše v malochovech), lze doporučit hrubě řezaný 

jetel nebo vojtěšku, kolem 25 kg s přídavkem 1 – 2 kg lučního sena. Stání na sucho u dojnice 

s předpokládanou užitkovostí 6 000 l odpovídá potřebě živin a energie KD, jako by nadojila 

denně 10 – 12 kg mléka. Podávanou KD zkrmujeme až do 6. dne po porodu. Z jadrných 

krmiv je nejvhodnější ovesný a ječný šrot, pšeničné otruby, lněné semeno, lněný extrahovaný 

šrot. 

Asi 20 dnů před porodem je již téměř ukončen růst plodu. Před porodem je z dietetického 

hlediska vhodné připravit matku na porod. Jde o podávání tepelně upraveného lněného 

semene (usnadnění porodu). Vysoký obsah NEMK, zejména ze skupiny omega 3, a slizových 
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látek pozitivně působí na trávení, mají protizánětlivý efekt, působí příznivě na aktivitu žláz s 

vnitřní sekrecí, což se pozitivně projevuje na výši produkce, ale i na kvalitě mléka včetně 

vyšší hladiny protilátek v kolostru. Na této bázi již existuje řada komerčních přípravků. 

 

Lněné semínko 

 
Zdroj www.krmiva.uporiny/6.9.2011/ 

 

Krmení dojnic po porodu 

Jde o nejnáročnější období z hlediska výživy. Se zvyšující se mléčnou produkcí rostou 

výrazně požadavky na potřebu živin, zejména na potřebu energie v KD. V tomto období 

dochází u dojnice k vysokým nárokům na glukózu, která je prekursorem laktózy. 

Vysokoprodukční dojnice spotřebuje denně na syntézu laktózy 1 - 2 kg glukózy. Nedostatek 

krevní glukózy predisponuje vznik ketózy. 

Po porodu dochází u dojnic k poklesu hmotnosti (mobilizace tělesných rezerv). Čím jsou 

úbytky hmotnosti vyšší, tím horší jsou následky na zdravotním stavu (max. úbytek 5 % 

hmotnosti, tj. asi 30 kg). Proto se po porodu snažíme v omezeném množství sušiny dodat 
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maximum živin a energie. Úbytek 1 kg z hmotnosti dojnice poskytuje energii asi na 3,5 l 

mléka. Jde o produkci mléka z úbytku hmotnosti. 

Při vlastním krmení dojnice po porodu postupujeme tak, že: 

5 dnů   krmíme dojnice stejnou KD jako před porodem, 

5. den  změříme denní nádoj a KD upravíme podle skutečné dojivosti a přidáme 

rozdojovací přídavek na další zvyšování produkce (1,0 - 1,5 kg produkční 

směsi zajistí 2 - 3 l mléka).  

Tak pokračujeme každý týden, až dojnice přestane reagovat na rozdojovací přídavek (8. – 10. 

týden laktace). V tomto období do KD zařazujeme jen kvalitní objemná krmiva s nízkým 

obsahem vlákniny a vysokou stravitelností organické hmoty. 

Jde především o kvalitní seno, mladou zelenou píci, kukuřičnou siláž o vyšší sušině, 

silážované drtě obilovin, krmnou řepu (malochovy), siláž z pícnin kosených na počátku 

vegetační fáze. Seno podáváme v prvých dvou měsících i v letním období. Slámu a krmiva s 

nízkým obsahem živin nezkrmujeme. Z jadrných krmiv podáváme obilní šroty a extrahované 

šroty. Pro vysokou potřebu energie je vhodné podávat v KD oleje (3 - 5 %) nebo vápenaté soli 

mastných kyselin. Na začátku laktace je vhodné část jadrných krmiv podávat ve formě nápoje. 

 

Výživa dojnic při pastevním chovu 

Jde především o extenzivní chov realizovaný převážně v podhorských a horských oblastech. 

Pro vysokoužitkové dojnice je tento způsob chovu méně vhodný, protože je spojen se 

snížením produkce mléka v důsledku živinových změn porostů v průběhu vegetace, 

problematické kontroly úrovně příjmu pastevního porostu a zvýšeným energetickým výdejem 

v souvislosti se zvýšenou pohybovou aktivitou. Ve vhodných podmínkách se doporučuje 

pastva dojnic i v období stání na sucho. Ale tento způsob přináší u vysokoprodukčních dojnic 

řadu výživářských problémů.  

Obecně lze konstatovat, že pastva pro zvířata je nejpřirozenějším způsobem chovu z pohledu 

krmení i prostředí. Pastevní porosty v důsledku fotosyntetické asimilace uvolňují do prostředí 

kyslík, který podporuje metabolismus zvířat. Dostatek pohybu zlepšuje kondici, což se 

projevuje v reprodukci i na produkci mléka. U dojnic probíhají snadněji i porody a rodí se 

životaschopnější telata. Sluneční záření má baktericidní účinky, a tím dochází k přirozené 

asanaci prostředí od choroboplodných zárodků. UV záření má vliv na syntézu vitaminu D2 a 

D3 v kůži z ergosterolu a 7-dehydrocholesterolu (prevence rachitidy, osteomalacie, 

osteoporózy). Optimální dávky slunečního záření stimulují i činnost CNS a endokrinních žláz, 

což se projevuje pozitivně na látkovém metabolismu – zvýšení proteosyntézy. Pastevní 
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porosty obsahují i vysoké dávky provitaminů důležitých pro syntézu vitaminu A a E. U dojnic 

je snížen výskyt onemocnění, především mléčné žlázy a končetin. 

Nadměrné záření, UV záření, může mít i negativní vliv na organismus dojnice v podobě 

zánětů až nekrózy kůže, zánětlivých změn na oční rohovce a spojivce, v extremních případech 

může vést až k oslepnutí. Nadměrné ultra červené záření může vyvolat úpal, podráždění až 

zánět CNS. Na pastvinách se pasoucí dojnice mohou nakazit i pastevními nákazami 

bakteriální (keratokonjuktivitida), plísňové (trichoficie) a parazitární etiologie (plicnivky, 

střevní helminti, motolice). 

Mladý pastevní porost v jarním období s vysokým obsahem NL, nízkým obsahem lehce 

stravitelných sacharidů a vlákniny za současného nedostatku hořčíku, může být příčinou 

vzniku hypomagneziémie (pastevní tetanie). Preventivně je tedy vhodné podávat v jarním 

období Mg v doplňkovém krmivu, případně v napájecí vodě. Denně by měla dojnice dostat 

asi 30 g Mg. Při pastvě zvířat na porostech s vysokým obsahem saponinů (mladé jeteloviny, 

ale i řepka, zelí, kapusta) může docházet k tympaniím, zejména ve formě pěnové tympanie. 

Z dietetického hlediska čerstvý pastevní porost působí příznivě na zdravotní stav a produkci, 

ale i na jakost mléka. Pastva je nejlevnější způsob krmení (úspora za sklizeň, převážení 

krmiva, krmení atd.). Zahánění dojnic na vzdálené pastviny vede ke snížení užitkovosti 

(energetické ztráty). V rovném terénu se doporučuje pást do vzdálenosti maximálně 800 m, v 

kopcovitém terénu do 600 m od stájových prostorů. Je nutno realizovat postupný přechod 

zvířat ze zimní KD na pastevní porost a naopak. Tento přechod realizujeme tak, že v prvních 

dnech paseme až po nakrmení a dobu pastvy postupně prodlužujeme. Přechodné období by 

nemělo být kratší než 7 dnů. Náhlý přechod na pastvu vyvolá dietetické problémy, které se 

manifestují průjmovými stavy. Na dojnici se počítá spotřeba 70 - 75 kg porostu včetně ztrát v 

podobě nedopasků (15 - 25 %). Podle úživnosti dané lokality 1 ha pastviny je schopen uživit 

2 - 3 dojnice po celé pastevní období při výnosu 25 - 30 t/ha zelené hmoty. 

 

Dietetika a účinky pastevních porostů 

Luční a pastevní porosty představují složitá rostlinná společenstva. S intenzitou hospodaření 

počet rostlinných druhů rychle ubývá. V našich podmínkách u nehnojených pastvin ve 

vyšších polohách se vyskytuje asi 58 - 84 druhů rostlin. Intenzivním hnojením dusíkem se 

počet druhů významně redukuje na 12 - 22 druhů, a to převážně trav. Některé rostliny se 

považují krmivářsky za nežádoucí jen proto, že nevytváří hmotu, zvyšují však krmnou 

hodnotu, přispívají k chutnosti, stravitelnosti a zvířata je vyhledávají. Často tyto botanické 
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druhy obsahují ve zvýšeném množství řadu mikroprvků jako je bor (B), molybden (Mo), 

kobalt (Co), železo (Fe), měď (Cu) a další prvky.  

Dieteticky působící látky jsou cukry, glykosidy, hořčiny, éterické oleje, organické kyseliny, 

slizy, fytoncidy, třísloviny a některé alkaloidy, fytohormony. Působí v malých dávkách 

příznivě na trávení a zdravotní stav pasoucích se zvířat. Podporují žravost, mléčnou sekreci, 

zlepšují zdravotní stav, plodnost a dlouhověkost.  

Řada těchto druhů patří do skupiny léčivých rostlin. Za dieteticky významné lze pokládat 

smetanku lékařskou (Taraxacum officinalis), která je zvířaty velmi ráda spásána. V jarním 

období má vyšší zastoupení bílkovin a minerálií. Příznivě působí na trávení, sekreci mléka, 

při vyšším zastoupení v porostu může zbarvovat mléko mírně do žluta. Obdobné účinky má i 

pampeliška srstnatá (Leontodon hispidus) a podzimní (Leontodon autumnalis). Dieteticky 

hodnotné jsou byliny jako řebříček obecný (Achillea milefolium), kontryhel obecný 

(Alchemilla xanthochlora), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jedna z nejchutnějších 

rostlin, zvířaty je vyhledávaná a upřednostňovaná i před jetelovinami. Příznivě působí při 

žaludečních chorobách, nemocech dýchacích cest a má mírně projímavé účinky. Za dieteticky 

vhodné lze v pastevních porostech považovat přítomnost bylin, jako jsou bedrník obecný 

(Pimpinella saxifraga), bedrník větší (Pimpinella major) nebo kmín luční (Carum carvi). 

Jejich malé množství v krmivu má příznivé dietetické účinky, zvyšuje peristaltiku střev a 

působí proti nadýmání. 

Ve Švýcarsku jsou botanické druhy jako je kontryhel obecný (Alchemilla xanthochlora), 

řebříček obecný (Achillea milefolium), bedrník větší (Pimpinella saxifraga), krvavec toten 

(Sanquisorba officinalis), kmín luční (Carum carvi), jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata) 

ceněny jako skupina „mléčných rostlin“. Svým složením jsou podobné jetelovinám, dokonce 

je převyšují obsahem některých stopových prvků, např. kobaltu, významného pro syntézu 

vitaminu B12. 

Obdobně v Bavorsku a Tyrolsku jsou výše uvedené byliny, ale i další druhy z rodu zvonky 

(Campanula), fialky (Viola) a prvosenky (Primula). Za dieteticky prospěšné se považují 

byliny ze skupiny mrkvovitých (Daucus) a hluchavkovitých (Lamium) obsahujících éterické 

oleje a třísloviny. Významné jsou i rostliny z čeledi růžovitých (Rosaceae), které se v malém 

množství, 2 - 5 % v krmivu, projeví dobrým zdravotním účinkem.  

 

Vliv na kvalitu mléka a z něj vyrobených produktů 

Uvádí se, že některé látky přechází z bylin do produktů a mohou mít příznivý účinek až na 

zdraví konzumenta. Především mléko a jeho kvalita je odrazem botanického složení 
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pastevních porostů. Často se uvádí, že kvalita např. ementálského sýra z těchto oblastí je 

ovlivněna právě pestrostí složení flóry pastevního porostu. 

Za významnou lze pokládat skutečnost, že mléčný tuk pastevně chovaných dojnic obsahuje 

zvýšený obsah konjugované kyseliny linolové (CLA). V současné době jsou tyto izomery 

předmětem velkého zájmu z důvodu jejich protinádorových účinků. 

 

Vitaminy 

Vitaminy jsou organické sloučeniny nezbytné pro život a dobré zdraví. Organismus nedovede 

vitaminy vytvářet nebo je vytváří jen v omezené míře. Řada vitaminů působí jako koenzym a 

umožňují průběh řady biochemických procesů. Projevem nedostatku je hypovitaminóza (bez 

klinických příznaků, negativně je ovlivněna užitkovost, odolnost, reprodukce apod.) a 

avitaminóza s typickými klinickými příznaky. Terapie vitaminy nezajistí výsledek okamžitě, 

regenerace a úprava biochemických procesů trvá týdny. Při nadbytečném příjmu, ale i při 

relativně malém chronickém příjmu, vzniká hypervitaminóza.  

Vitaminy rozdělujeme na: 

 liposolubilní (A, D, E, K),  

 hydrosolubilní (skupina komplexu vitaminu B, vitamin C). 

 

Liposolubilní vitaminy jsou ukládány do zásoby (játra, kůže), hladina v krvi je téměř stálá až 

do vyčerpání zásob. Vitaminy hydrosolubilní se do zásoby většinou neukládají a po přerušení 

příjmu se jejich hladina v krvi rychle snižuje. Potřebu vitaminů ovlivňuje řada faktorů: 

 omezený volný výběr krmiv, 

 zvýšená spotřeba upravovaných průmyslových krmiv, 

 snížená spotřeba krmiva na 1 kg produkce, 

 zvýšená látková přeměna, 

 vzestup stresových situací, 

 nebezpečí infekčních a parazitárních onemocnění, 

 podávání léčiv. 

 

U přežvýkavců musí být vitaminy přijímány v krmivu (především liposolubilní vitaminy A, 

D, E, β-karoten je třeba zajistit nezávisle na vitaminu A) nebo jsou vytvořeny mikrobiální 

syntézou v zažívacím traktu (vitaminy B-komplexu a vitamin K). Při vysoké užitkovosti 

dojnic je deficit u vitaminu B12, biotinu, kyseliny listové a niacinu. U telat je třeba zajistit jak 

vitaminy rozpustné v tucích (kolostrum, mléko), ale i vitaminy skupiny B. 
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Přirozený obsah vitaminů snižují různé technologické úpravy krmiv, teplo, světlo, kyslík, 

přítomnost dusičnanů v krmivu. Zvýšená potřeba vitaminů je při vývoji a růstu, v laktaci a 

březosti, při onemocnění a rekonvalescenci. 

 

Vitamin A  (retinol) je u skotu nejdůležitější vitamin. Je nezbytný k zachování neporušenosti 

epiteliálních buněk, významnou roli hraje v metabolismu reprodukce, vidění a při vývoji 

kostí. Hypovitaminóza je příčinou degenerace tkání, citlivosti k infekcím, snížení fertility, 

narození mrtvých a defektních telat, zánětů očí až slepoty. V rostlinách se vyskytuje beta-

karoten, který ve stěně střeva a játrech konvertuje na vitamin A. Jeden mg β-karotenu je 

ekvivalentní 400 m.j. vitaminu A. 

U rostoucích jalovic je potřeba doplňovaného vitaminu A 80 m.j. na kg hmotnosti, u 

dospělých dojnic 110 m.j. na 1 kg hmotnosti. U dojnic, v závislosti na užitkovosti, se potřeba 

vitaminu A výrazně zvyšuje: 

 

� 20 kg mléka   70 000 

� 30 kg    85 000 =  asi 5 000 m.j. na kg sušiny 

� 40 kg   100 000 

 

Vitamin D (kalciferol) 

Vyskytuje se ve dvou formách jako vitamin D2 (ergokalciferol), vyskytuje se v rostlinách a 

kvasnicích a D3 (cholekalciferol), který vzniká výhradně z derivátu cholesterolu u zvířat na 

pastvě (slunci). Aktivní forma vitaminu D zvyšuje transport Ca a P epitelem střeva a zvyšuje 

účinnost parathormonu. Kromě uvedených prvků ovlivňuje prostupnost střeva pro další prvky 

(Zn, Fe, Co, Mg). Nedostatek vitaminu vyvolává u mláďat křivici, u dospělých zvířat 

lomivost kostí a osteoporózu. U dojnic po porodu se nedostatek projevuje mléčnou horečkou. 

U zvířat, která jsou trvale ustájena, a nejsou vystavena slunečnímu záření, je třeba zajistit 

vitamin D fortifikací krmných dávek. 

 

Vitamin E (tokoferol) 

Je zapojen do funkce buněčných membrán. Společně se selenem antioxidačním působením se 

podílí na ochraně buněčných struktur. Deficience se projevuje především u telat 

encefalomalácií a exsudativní diatézou. Velmi nízký obsah vitaminu E mají jadrná krmiva, 

velmi rychle se jeho hladina snižuje u pokosených objemných krmiv. Vyskytuje se v několika 
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formách (alfa, beta, gama a delta), v přirozených zdrojích je obsažen především alfa-

tokoferol. Vitamin E je odolný vůči teplotám do 170 °C, je však citlivý na oxidaci. 

 

Vitamin K 

Je syntetizován mikroflórou trávicího traktu. Je nezbytný pro tvorbu protrombinu. Při aplikaci 

léčivých přípravků, které likvidují mikroflóru (antibiotika, sulfonamidy, antikokcidika) je 

třeba vitamin K doplňovat. 

 

U některých vitaminů skupiny B se nutnost doplňování do krmných dávek dojnic diskutuje, 

což je spojeno s vysokou užitkovostí dojnic, kdy fermentační procesy v bachoru dostatečnou 

produkci těchto vitaminů nemohou zajistit. 

 

Vitamin B 1 (thiamin) 

Je hrazen mikrobiální syntézou. U vysoko produkčních dojnic při zkrmování krmných dávek 

s vysokým podílem dusíkatých látek, vysokou hladinou síranů a při poklesu pH bachoru, 

může vzniknout jeho deficience. Thiamin je kofaktorem enzymů, které působí při 

dekarboxylaci alfa-ketokyselin a je nezbytný pro normální funkci nervového systému. Při 

jeho nedostatku se v krvi zvyšuje hladina kyseliny pyrohroznové, která vyvolává neurotické 

křeče. 

 

Niacin (kyselina nikotinová)  

Je nezbytný pro metabolismus glycidů, tuků i bílkovin, kde působí při jejich syntéze a 

degradaci. Niacin působí preventivně proti ketóze, snižuje odbourávání tukových zásob. V 

organismu může být syntetizován z tryptofanu. 

 

Biotin 

Je součástí řady enzymů, významnou roli hraje v procesu diferenciace epidermální tkáně a 

tvorby rohoviny paznehtů. Nepřímo zlepšuje i parametry reprodukce.  

 

Cholin 

V těle zasahuje do několika významných metabolických procesů. Jako součást fosfolipidů 

hraje roli v činnosti buněčných membrán a zachovává jejich integritu. Cholin se podílí na 

stavbě acetylcholinu, a tím na přenosu nervových vzruchů. Je významným faktorem 

transmetylačních reakcí a jako složka fosfatidylcholinu je nezbytný k prevenci tukové 
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degenerace jater. Krmné dávky s vyšším obsahem tuku cholinem doplňujeme, neboť přispívá 

k využití mastných kyselin v játrech, která chrání před tukovou degenerací. U vysoko 

produkčních dojnic fermentační procesy v bachoru nezajistí jeho dostatečnou produkci. 

 

Skupinu biologicky aktivních látek, jejichž vlastnosti nesplňují všechna kritéria pro vitaminy, 

představují vitageny. Podílejí se na struktuře buněk nebo jsou zdrojem energie. Patří sem 

polynenasycené mastné kyseliny (linolová, linolenová, arachidonová), inositol – nezbytný pro 

tvorbu lecitinu a růst srsti, kyselina p-aminobenzoová – koenzym při odbourávání a utilizaci 

proteinů, kyselina orotová – prekurzor biosyntézy pyrimidinů a kyseliny asparagové, 

bioflavonoidy – barevné látky v zeleném krmivu, zvyšují rezistenci kapilár, kyselina 

pangamová – aktivuje tkáňové dýchání a šetří kyslík a vitamin U – aktivovaný methionin, 

který snižuje hladinu tuku v krvi. 

 

Na rozdíl od zvířat s jednoduchým žaludkem jsou přežvýkavci díky své bachorové mikroflóře 

nezávislí na exogenních zdrojích aminokyselin. Výjimkou jsou vysokoprodukční dojnice. 

Odhaduje se, že vysokoprodukční dojnice v prvních pěti týdnech laktace odbourá až 20 kg 

svalového proteinu. U přežvýkavců jsou nezbytné methionin, lyzin, histidin, fenylalanin, 

glutamin a kyselina glutamová.  

 

 

 

 
Zdroj www.agropress.cz/1.9.2011/ 
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1.1.4. Výkrm skotu  

 

V rámci chovu skotu se zaměřením na masnou užitkovost bylo do České republiky uvedeno a 

uznáno 12 masných plemen. Jsou to: Aberdeen angus, Belgické modro-bílé, Blonde 

d´Aquitaine, Galloway, Gasconne, Hereford, Highland, Charolais, Limousine, masný 

Simentál, Piemontese a Salers. Krav bez tržní produkce mléka, včetně kříženek a krav s 

kombinovanou užitkovostí se zaměřením na masnou produkci, bylo u nás k 1. 4. 2011 asi 178 

tisíc kusů. Oproti roku 2002 došlo k nárůstu počtu asi o 77 tisíc kusů. Naproti tomu v období 

let 2001 - 2011 zaznamenáváme trvalý pokles stavu dojných krav (z 611 tisíc kusů na 552 

tisíc kusů). Tento trend je zapříčiněn neustále probíhající specializací jednotlivých chovů a v 

rámci šlechtění postupně se zvyšující mléčné užitkovosti. Největší pokles v počtu porážek byl 

zaznamenán u býků nad dva roky věku. Pokles výroby hovězího masa je vyrovnáván 

dovozem, který v roce 2010 činil 40,7 tisíc tun živé hmotnosti.  

 

Cílem výkrmu jatečního skotu je produkce kvalitního masa telecího, mladého hovězího (baby 

beef) a klasického masa hovězího. 

 

1.1.4.1. Mléčný výkrm telat 

 

Při mléčném výkrmu telat jde o výrobu telecího masa, které patří k dieteticky hodnotným 

druhům masa. Telecí maso má jasnou šedorůžovou barvu, je křehké, šťavnaté, příjemné vůně 

a mírně nasládlé chuti. Pro jemnost svalových vláken je lehčeji stravitelné než ostatní masa.  

 

Mléčná telata do hmotnosti 50 - 60 kg 

Jedná se o vyřazená telata, která nejsou vhodná k dalšímu chovu ani na výkrm. Jde o telata 

pomalu rostoucí, často se zdravotními problémy. Maso je horší kvality a nehodí se jako maso 

výsekové. Ve světě se toto maso pro lidskou výživu nepoužívá a často slouží k výrobě krmiv 

pro masožravá zvířata. 

 

Prodloužený mléčný výkrm telat do hmotnosti 140 - 180 kg 

Cílem je výroba kvalitního telecího masa. Maso se vyznačuje vysokým obsahem nutričně 

kvalitních bílkovin, má vysoký obsah minerálních látek a vitaminů. Výkrm je realizován do 

věku 4 až 5 měsíců, do hmotnosti 140 - 180 (200) kg, při denním průměrném přírůstku 1,0 - 
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1,3 kg živé hmotnosti (minimálně 1,0 kg) a při maximální spotřebě 2,0 kg mléčné krmné 

směsi (MKS) na 1 kg přírůstku živé hmotnosti. Receptury MKS jsou založeny na čtyřech 

komponentech: 

 sušeném odstředěném mléku (zastoupení kolem 75 %), 

 tukové násadě - rostlinné oleje, hovězí lůj nebo vepřové sádlo (20 %), 

 sušené syrovátce (5 - 7 %), 

 minerálně-vitaminovém doplňku (1 - 2 %), 

 jsou obohaceny lysinem a methioninem. 

 

V suché MKS je minimální obsah proteinu asi 220 g/kg, tuku 200 g/kg, popelovin maximálně 

75 g/kg. Z důvodu produkce bledého masa se tradovalo, že do MKS nesmí být přidáváno 

železo a měď. Důsledkem byl špatný zdravotní stav telat (anemie), vysoký úhyn a nutné 

porážky. Dnes, z hlediska optimální výživy, se železo a měď do MKS přidává.  

 

Před napájením se MKS ředí pitnou vodou 38 - 40 °C teplou, nejprve v poměru 1 : 8. S 

věkem telat koncentraci zvyšujeme a poměr se postupně zužuje na 1 : 4. Do 4. týdne věku 

telat, kdy amylolytické enzymy nejsou aktivní, nesmí MKS obsahovat škrob (mouku). Od 4. 

týdne se přidává do MKS pšeničná mouka potravinářské kvality. U telat nad 100 dnů věku se 

do MKS přidává sojový extrahovaný šrot. Po celé období výkrmu nejsou telata krmena 

objemnými krmivy. Krmení je zajištěno MKS ad libitum, neboť je snaha, aby příjem MKS 

byl co nejvyšší. Někdy, z důvodu podpory chuti telat, se provádí tzv. lačnění; jednou týdně se 

vynechá jedno krmení. Telata jsou ustájena většinou skupinově a krmena z krmných 

automatů, ve kterých se míchá potřebné množství MKS s teplou vodou. I při napájení MKS je 

nezbytné, aby měla telata přístup k napájecí vodě. Rentabilita tohoto způsobu výkrmu je 

odvislá od výkupních cen finálního produktu. 

 

Vlastní výkrm mléčných telat lze rozdělit do tří fází, ve kterých se postupně zkrmují tři typy 

krmných směsí. Postupně klesá zastoupení sušeného odstředěného mléka a roste podíl tuku, 

čímž je zajištěna potřebná energie. Od tří týdnů věku lze přidávat do směsí škrob a starším 

telatům (nad 3 měsíce věku) rostlinný protein, např. ve formě sojového extrahovaného šrotu. 
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Schéma průběhu mléčného výkrmu telat 
 
Mlezivové období   do 10 dnů věku 
 
Mléčná krmná směs   A do 21 dnů věku 21 - 28  2. – 4. týden 

B do 100 dnů věku   5. – 10. týden 
C nad 100 dnů věku   nad 10. týden 

 

Fáze výkrmu I. II. III. 
MKS A B C 
Sušené odstředěné mléko % 60 – 65 50 – 60 30 - 50 
Sušená syrovátka % 6 - 12 5 - 10 16 – 25 
Krmný tuk % 15 - 18 16 - 20 20 - 23 
Mineráln ě-vitaminový doplněk % * * * 
Sojový extrahovaný šrot 4 – 5 měsíc % 0 0 0 – 10 
Tabulka 5. Krmné komponenty pro jednotlivé fáze výkrmu, * dle doporučení výrobce 
minerálně –vitaminózních premixů 
 

Fáze výkrmu Věk telat Přírůstek ž. hm. MKS 
I.  do 5. týdne věku 0,3 - 1,2 kg 0,4 - 1,3 kg/den 
II.  do 10. týdne věku 1,3 kg 1,7 - 2,0 kg/den 
III.  nad 10. týden věku 1,4 kg 2,3 - 2,8 kg/den 

Tabulka 6. Předpokládaný přírůstek živé hmotnosti telat a spotřeba MKS 

 

Mléčné krmné směsi na českém trhu 

Trh s mléčnými krmnými směsmi pro telata není velký a v posledních letech trvale klesá 

(odhad roční potřeby MKS je kolem 10 tisíc tun). Především je limitován počtem dojených 

krav. I tak se můžeme v zemědělském provozu setkat s několika desítkami používaných MKS 

v různých variantách, a to jak pro první, tak pro další fáze mléčného výkrmu telat, jak v levné, 

tak i „luxusní“ verzi nebo fortifikované přípravky k řešení dietetických problémů. Kvalitu 

jednotlivých MKS nelze objektivně hodnotit, neboť paralelní testace jejich produkční 

účinnosti se neuskutečnila. Cena MKS může být odrazem kvality, spíše však platí, že levné 

MKS mohou mít nižší produkční účinnost, což se může projevit zdravotními problémy, 

zejména při chovu telat ve zhoršených zoohygienických podmínkách.  

 

1.1.4.2. Výkrm mladého skotu metodou „baby beef“ 

 

Cílem výkrmu metodou baby beef je výroba kvalitního hovězího masa, které již nemá 

charakter masa telecího. Maso vyprodukované systémem výkrmu baby beef lze pokládat za 

maso dietní. Má světlejší barvu, než maso klasicky vykrmovaného skotu, má vysoký obsah 
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svalových bílkovin a nízký obsah vazivových bílkovin, s nízkým obsahem tuku (0,5 %). 

Výkrm je založen na využívání růstových schopností mláďat skotu, především býčků. Lze 

tímto způsobem vykrmovat i telata kombinovaných i mléčných plemen. Zvláště důležité je 

počáteční období růstu, kdy dochází k vývinu svalových tkání a vysokou koncentrací živin v 

KD lze pozitivně ovlivňovat růst a proporce tělních orgánů. Výhodné je uplatňovat raný 

odstav telat a převod na „rostlinný“ typ výživy formou kvalitních krmných směsí. Základní 

podmínkou raného návyku na konzumaci vysokých dávek krmných směsí je limitované 

dávkování MKS (do 5 litrů na kus a den). Je-li dosaženo denní spotřeby směsi, např. typu 

ČOT 0,5 až 0,6 kg na kus, není důvod pokračovat ve zkrmování mléka. Odstav se zpravidla 

provádí v 5. až 7. týdnu věku telat. V počátečním období výkrmu nezkonzumované zbytky 

krmiva odstraňujeme, neboť znehodnocené krmivo může způsobovat nejen jeho nižší 

konzumaci, ale také zažívací problémy. Po celou dobu výkrmu dávky krmných směsí 

neomezujeme. 

 

Jsou známy dva systémy. Jednak rychlovýkrm s použitím speciálních krmných směsí do 300 - 

350 kg (7 - 8 měsíců), kde základní podmínkou je denní intenzita růstu nad 1,2 kg živé 

hmotnosti. Je doporučován i systém výkrmu do hmotnosti 250 – 270 kg. Druhým je intenzivní 

prodloužený výkrm pomocí směsných krmných dávek v různých modifikacích do hmotnosti 

400 - 500 kg (11 - 12 měsíců). Důležité je, aby denní přírůstek živé hmotnosti přesáhl 1 kg. 

Při vhodně sestavené KKS lze dosáhnout denního přírůstku živé hmotnosti 1,4 – 1,5 kg. 

Kompletní krmné směsi (KKS) se zkrmují ad libitum. Na 1 kg přírůstku živé hmotnosti je 

spotřeba 4,7 - 5,4 kg KKS. Jako základ se používají KKS bohaté na stravitelné dusíkaté látky 

(SNL 17 %) a energii (9,5 MJ NEV). Objemná krmiva se podávají jako krmiva doplňková, 

mají pouze dietetický význam. Do věku 80 dnů mají KKS v sušině obsah N-látek 16 – 17 %, 

nad 80 dní 12 - 14 %, podíl N-látek klesá a vzrůstá obsah energie v KKS. Nevýhodou tohoto 

výkrmu je často nízká jateční výtěžnost (jde o velké zastoupení kostí na úkor kvalitní svalové 

tkáně) a vysoká spotřeba jádra, což je příčinou ekonomické nevýhodnosti tohoto systému 

výkrmu. 

 

Od 80. dne věku lze výkrm zabezpečit tvarovanými KKS, které jsou složeny převážně z 

jadrných, ale i objemných krmiv. Směsi mohou obsahovat až 80 % mačkaných obilovin 

(pšenice, ječmen). Dieteticky je důležitý obsah vlákniny (14 - 16 %), především je nutná 

přítomnost strukturální vlákniny v podobě řezaného sena. Nedostatek vlákniny predisponuje 

bachorové dysfunkce. Při zkrmování KKS v důsledku nefyziologické struktury krmiva 
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dochází často ke snížení přežvykování, což vede k narušení bachorové fermentace a 

predisponuje vývoj tympanie a především chronické bachorové acidózy. Proto často součástí 

nutriční prevence je do krmných směsí přidávat bikarbonát, z hlediska pufrace bachorového 

obsahu. 

 

Výkrm baby beef s použitím speciálních krmných směsí dává předpoklad poměrně vyrovnané 

intenzity růstu vykrmovaných telat. Ojediněle se vyskytují jedinci, kteří ze zdravotních příčin 

zaostávají v růstu a negativně ovlivňují vyrovnanost vykrmovaných skupin zvířat. Je proto 

účelné tato zvířata průběžně, pokud nedosáhnou hmotnosti alespoň 240 kg, vyřazovat.  

 

1.1.4.3. Klasický výkrm skotu 

 

Cílem je výroba kvalitního hovězího masa. V současnosti je stále vyšší tlak kladen na kvalitu 

masa a na co nejvyšší jateční výtěžnost. Existuje řada vlivů působících nejen na intenzitu 

růstu, ale i kvalitu masa, jako je: 

 zdraví zvířat, 

 věk zvířat, 

 pohlaví, 

 plemenná příslušnost, 

 užitkový typ, 

 úroveň odchovu, 

 technologie ustájení, 

 výživa, která ovlivňuje nejen intenzitu produkce, ale i kvalitu masa. 

 

Hovězí maso se vyznačuje vysokým zastoupením proteinů, nízkým obsahem tuků a 

cholesterolu a poměrně vysokým zastoupením minerálních látek. Nejekonomičtější je výkrm 

býčků, kteří dosahují nejvyšších hmotnostních přírůstků při relativně nejnižší spotřebě živin 

KD. 

 

Výkrm bý čků 

Býčci se do výkrmu zařazují ve věku šesti měsíců v hmotnosti asi 180 kg, což předpokládá 

průměrný denní přírůstek od narození minimálně 0,8 kg/den. Při této růstové intenzitě je 

předpoklad vyšší produkce i ve vlastním výkrmu a zároveň se neprodlužuje jejich pobyt v 

teletníku, resp. odchovně. Býci se u nás vykrmují zhruba do porážkové hmotnosti 500 - 550 
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kg, pokud není odběratelem dohodnuta vyšší porážková hmotnost. Býci mají vyšší intenzitu 

růstu, což je dáno produkcí androgenů, které vykazují i zvýšenou anabolickou aktivitu 

(stimulují proteosyntézu). Těchto poznatků se využívalo, ale i zneužívalo při hormonální 

stimulaci růstu u býků ve výkrmu. V této souvislosti byla ověřena řada přirozených, ale i 

syntetických, steroidních anabolických hormonů s potlačenou androgenní aktivitou. Ve světě 

byl použit i bovinní růstový hormon (bovinní somatotropní hormon – BSH), s cílem zvýšení 

přírůstků za konstantní spotřeby krmiva. Jde o peptid produkovaný přirozeně, předním 

lalokem hypofýzy. Tento specifický hormon má na růst nepřímý účinek tím, že stimuluje 

produkci somatomedinů v játrech a dalších cílových tkáních (kosti). K nejvýznamnějším 

somatomedinům patří růstový faktor IGF-I. V Evropě je použití těchto stimulátorů růstu 

zakázáno, v Americe a Austrálii jsou povoleny. 

 

Výhodnější využití živin je u mladých zvířat, což lze vysvětlit tím, že neukládají tuk, ale 

vytvářejí především svalovinu. Hlavní složkou stájové krmné dávky jsou kvalitní objemná 

konzervovaná krmiva. Základem kvalitní KD je kukuřičná siláž, kterou je vhodné doplnit 

vojtěškovou, jetelotravní nebo travní senáží, dieteticky je vhodná i limitovaná dávka sena (0,5 

kg) s přídavkem doplňkových jadrných krmiv (3 – 5 kg), které vyrovnávají potřebu živin KD. 

Podle živé hmotnosti a intenzity růstu by měla obsahovat KD v sušině 11,0 – 15,0 % NL. S 

intenzitou růstu by se měl zvyšovat i obsah NL v sušině KD, s věkem zvířat se obsah NL 

naopak postupně v KD snižuje. Pokles NL pod 11,0 % vede ke snížení využitelnosti energie 

KD. Naopak přebytek NL v KD způsobuje nadměrné vylučování dusíku výkaly, což 

představuje zvýšenou zátěž životního prostředí. Z krmiv, která zvyšují obsah NL v krmné 

dávce jsou sojové extrahované šroty, řepkové pokrutiny a luštěniny (hrách, bob, lupina). U 

krmných dávek, které neodpovídají obsahem dusíkatých látek potřebě, může být doplňována 

močovina. V krmné dávce lze nahradit 40 až 50 % N-látek močovinou při přírůstku 1,0 kg, 

maximálně však 25 g/den/100 kg živé hmotnosti. Předpokladem jejího využití je dostatečný 

zdroj pohotové energie (melasa, obilní šroty). 

Základem úspěšné výživy je, aby vykrmovaná zvířata v průběhu výkrmu přijala dostatek 

sušiny KD, jak orientačně uvádí graf 8. 
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Graf 8. Spotřeba sušiny KD ve vztahu k hmotnosti vykrmovaných zvířat 

 

Z hlediska kvality produktů, ale i z hlediska ekonomického, je nejvhodnější výkrm do věku 

12 měsíců. V tomto období dochází k nejvyšší růstové intenzitě (přírůstek hmotnosti 1,0 - 1,5 

kg/den) a k nejvyšší produkci somatických proteinů. U masných plemen nutno uvažovat o 

vyšším ukládání proteinů až o 20 %, ve srovnání s mléčnými plemeny. Ve druhém roce života 

klesá přírůstek hmotnosti, zvyšuje se ukládání tuků, a tím se zvyšuje i spotřeba živin a energie 

na jednotku produkce. Z uvedených důvodů je výhodné výkrm zvířat ukončit nejpozději do 

věku 18 – 20 měsíců. V některých zemích (Německo, Švýcarsko) se požaduje ukončit výkrm 

do 14 měsíců při intenzitě růstu 1,5 kg/den. 

Z ekonomického hlediska je výhodné, aby KD byla plnohodnotná, ale co nejjednodušší a 

technologie krmení a ustájení maximálně mechanizovány a automatizovány. Předpokladem 

efektivnosti výkrmu býčků je příjem živin, který odpovídá požadované užitkovosti a stabilní 

složení krmné dávky během celého roku, což je nezbytné pro adaptaci bachorové mikroflóry a 

optimalizaci bachorového trávení. Vysoká intenzita výkrmu je podmíněna vysokou 

energetickou hodnotou krmné dávky, která odpovídá krmné dávce pro dojnici o užitkovosti 

18 - 19 kg mléka. S věkem a rostoucí hmotností se mění intenzita růstu (přírůstek hmotnosti) 

a dochází i ke kvalitativním změnám ve složení těla. Mění se struktura tvořeného přírůstku 

hmotnosti, a to tak, že se stoupající intenzitou růstu se zvyšuje podíl tuku, čímž se mění 

vzájemný poměr bílkovin, tuku a vody v těle vykrmovaných zvířat. 

Z výživářského pohledu to znamená, že s rostoucím věkem a rostoucí intenzitou přírůstku 

stoupá živinová a především energetická potřeba na jednotku přírůstku hmotnosti. 
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V průběhu výkrmu dochází ke změně nejen v kvantitě, ale i v kvalitě krmné dávky. Mění se 

příjem sušiny, a to tak, že při živé hmotnosti 200 kg představuje příjem sušiny 2,55 % 

hmotnosti těla, to je 5,1 kg, při živé hmotnosti 500 kg je příjem sušiny 1,96 % hmotnosti těla, 

což je 9,8 kg. Objemná krmiva s vysokým obsahem vlákniny a s nízkou stravitelností 

vyvolávají i při jejich nižším příjmu pocit mechanického nasycení, za současného nedostatku 

živin a energie. Proto je nutné ve výkrmu býků zkrmovat kvalitní krmiva s vyšší stravitelností 

organických živin. Procentický podíl vlákniny se ve výkrmu býků řídí podle užitkovosti. Při 

vyšší užitkovosti a vyšší intenzitě růstu je třeba její podíl v KD snižovat, při zajištění 30 – 50 

% strukturální vlákniny. KD musí mít vyšší zastoupení koncentrovanějších krmiv o vyšší 

stravitelnosti. 

 

Při přírůstku živé hmotnosti 

 0,8 kg/den je podíl vlákniny v sušině KD 20 % 

 1,0 kg/den je podíl vlákniny v sušině KD 18 % 

 1,2 kg/den je podíl vlákniny v sušině KD 16 % 

 

Spotřeba N-látek s věkem ve vztahu k přijaté sušině klesá, což je dáno tím, že s věkem klesá 

proteosyntéza na úkor tvorby a ukládání tuků. Naopak spotřeba energie s věkem a hmotností 

roste, a tím se rozšiřuje i úživný poměr. 

Při zkrmování velkého množství jadrných krmiv, při současném nedostatku objemných krmiv 

a při nízkém podílu strukturální vlákniny v KD, dochází u vykrmovaných býků k chronické 

acidóze, vedoucí k hyperkeratóze bachorové sliznice (Hyperceratosis ruminis). Patogeneze 

tohoto onemocnění spočívá v tom, že při nedostatku vlákniny (především strukturální) 

dochází k nedostatečnému dráždění bachorové sliznice. Bachorové papily se mechanicky 

neodlučují a dochází k jejich nadměrné keratinizaci. Jde o degenerativní proces projevující se 

tvrdnutím, rozšířením, shlukováním a nadměrným růstem papil. Tento patologický stav 

snižuje resorpční schopnost bachorové sliznice, což se projevuje snížením přírůstku o 10 - 20 

%. Onemocnění často probíhá bez zjevných klinických projevů. Diagnostikuje se až na 

jatkách, kde jsou zjištěna na bachorové sliznici hyperkeratózní ložiska hnědé barvy. Nutriční 

prevence spočívá v zajištění příjmu dostatečného množství strukturální vlákniny. 

Nejvhodnější je kompletní krmná dávka, kdy do objemných krmiv jsou zamíchány i jadrná 

krmiva. Základem krmné dávky jsou konzervovaná krmiva, především kukuřičná siláž a 

senáž z víceletých pícnin s doplňkem jadrných krmiv, např. doplňkovou tvarovanou směsí. V 
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krmné dávce bez sena, zvláště v zimním období, se objevuje nedostatek β-karotenu 

(hypovitaminóza A a D). Proto je vhodné alespoň jednou za 3 měsíce tyto vitaminy doplnit 

buď enterálně (vitaminózní doplňky) nebo parenterálně (intramuskulárně).  

V letním období je vhodné z dietetického hlediska doplnit krmnou dávku zelenou pící (do 10 

kg). Pro krmnou dávku ze zelené píce je často charakteristický nedostatek fosforu (je nutné 

doplňovat) a nadbytek draslíku, který je třeba vyrovnávat NaCl (30 - 40 g/kus/den). 

Z hlediska bachorové fermentace bylo prokázáno, že na růstovou intenzitu působí pozitivně 

kyselina propionová. Se zvyšující se molární koncentrací této kyseliny v bachoru se zvyšuje i 

přírůstek hmotnosti. Tento poznatek byl využíván ve výkrmu býků, kdy se do krmiva 

přidávaly ionoforová antibiotika (monensin, salinomycin, lasalocit), která působí selektivně 

na bachorovou mikroflóru ve prospěch bakterií produkujících kyselinu propionovou, čímž se 

zvyšuje její molární koncentrace. Ke snížení energetických ztrát v bachoru při tvorbě metanu 

(CH4) byl používán Rumensin (monenzinát sodný). Jeho přídavek do krmných doplňkových 

směsí nebo formou bolusů vedly ke zvýšení přírůstků hmotnosti až o 13 % za současného 

snížení spotřeby krmiva o 3 - 6 %. Od roku 2006 je používání těchto ionoforových antibiotik 

ve výkrmu skotu zakázáno. 

Ekonomicky nejvýhodnější je systém volného skupinového ustájení býků v kotcích. Býci jsou 

rozděleni podle věku a hmotnosti. Postupně jsou naskladňováni a vyskladňováni. V průběhu 

výkrmu je vhodné zvířata selektovat a ta, která nedosahují požadované užitkovosti a zvířata 

nemocná vyřadit (v provozních podmínkách je to problematické). Počet krmných míst by měl 

odpovídat počtu zvířat ustájených v kotci. Krmení je ad libitum, nejlépe směsnou krmnou 

dávkou. V průběhu výkrmu by se měly krmit alespoň dva typy krmné dávky (nejlépe tři 

typy), jiného poměrného složení živin týž komponent, z důvodu různých požadavků na 

koncentraci živin a energie v krmné dávce. 

Při výkrmu býčků se využívá jejich přirozené růstové intenzity, která je vyšší než u jalovic (o 

15 až 30 %), resp. u volků (o 10 - 20 %). Volci (kastráti býčků) se u nás vykrmují jen 

výjimečně. Ve světě, i přes nižší růstovou intenzitu, se vykrmují pro speciální požadavky na 

kvalitu masa. Vyšší ukládání intramuskulárního tuku dává masu specifické chuťové 

vlastnosti, jemnost, křehkost a šťavnatost. 

Intenzivní výkrm býků předpokládá produkci kvalitních objemných krmiv, které zabezpečí 

dostatečný přívod živin a denní přírůstek živé hmotnosti. Využívají se kombinovaná plemena, 

případně jejich kříženci s masnými plemeny. V našich podmínkách jde nejčastěji o 

vykrmovaná plemena: České strakaté, Limousine, Charollaise, Aberdeen Argus, případně 

další.  
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Extenzivní výkrm skotu 

Je prováděn při využití pastvy. V tomto systému výkrmu býků není dosahováno takových 

přírůstků jako v systému intenzivním. Tento způsob výkrmu je aplikován zejména v 

podhorských oblastech. Je běžný u masných plemen skotu. Vhodnými plemeny jsou: 

Aberdeen angus, Hereford, Highland a další. Aby byl výkrm efektivní, je třeba dosáhnout 

přírůstek hmotnosti alespoň 1,0 kg/den. Hmotnost zvířat na začátku pastvy je 200 - 240 kg. 

Krmnou dávku je třeba vyrovnávat směsí jadrných krmiv (glycidových) v množství 1,0 - 1,5 

kg/kus/den, při obsahu 8 - 9 % SNL. 

 

Výživa a krmení masných plemen a krav bez tržní produkce mléka 

Ve výživě masných plemen skotu a krav bez tržní produkce mléka je rozhodujícím cílem 

minimalizace nákladů, především pracovních. Je preferován pastevní způsob chovu, a to co 

nejdelší období během roku. Ve výživě těchto zvířat je zvýrazněn příjem vysokého podílu 

kvalitních objemných krmiv. Ve srovnání s dojnými plemeny je možné počítat s větší 

tolerantností masných plemen k úrovni a vyváženosti výživy. 

Požadavky na koncentraci živin v sušině krmiv jsou vyšší u produkčně intenzivnějších 

plemen. U ranějších plemen dochází k prodlužování chovu (výkrmu) a zhoršuje se kvalita 

přírůstku nadměrným podílem tuku. Čím intenzivnější je plemeno, tím jsou vyšší nároky na 

kvalitu krmiv a podmínky chovu.  

Žádoucí a výhodnější je sezónní telení, které připadá na zimní krmné období, resp. na dobu 

přechodu na pastvu, případně na počátek pastevního období. Po otelení je třeba zajistit příjem 

živin pro matku na úrovni užitkovosti cca 10 kg mléka, což je předpokladem dostatečné 

výživy telat v období mléčné výživy. Potřebné množství živin zabezpečujeme výhradně 

objemnými krmivy, kvalitní jetelotrávní siláží a senem. Při nižší koncentraci živin u 

zkrmovaných krmiv je třeba kravám v laktaci přikrmovat jadrná krmiva (1,0 - 1,5 kg na kus a 

den). Za těchto předpokladů produkují krávy masných plemen dostatek mléka k výživě telat.  

V době přechodu na pastvu je vhodné používat konzervovaná krmiva o nižší sušině a návyk 

na pastvu zahájit již asi dva týdny před vlastním uplatňováním pastevního způsobu chovu. V 

případě většího poklesu hmotnosti, při horší kondici v důsledku nižšího příjmu živin, je třeba 

k úspěšnému zabřezávání použít jadrná krmiva v množství 1,0 - 1,5 kg na kus a den 

(flushing). Při pastvě je nutné zabezpečit minerální výživu, na počátku pastvy jde o zvýšenou 

dotaci hořčíku (prevence pastevní tetanie), celoročně dotaci sodíku (pastevní porost obsahuje 

především velké množství draslíku). 
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Pro pozdní období březosti a přípravu na další laktaci je potřebný příjem živin, který zajistí 

přiměřený růst plodu a udržení odpovídající kondice matek. Oba požadavky lze zajistit 

nezávadnými objemnými krmivy s nižší koncentrací živin. Nadměrné ukládání tuku v období 

stání na sucho není žádoucí (riziko ketózy). 

 

Krmení krav bez produkce mléka středně intenzivních a intenzivních masných plemen 

Pro přežvýkavce obecně platí, že příjem cca 2 kg sušiny krmiva na 100 kg živé hmotnosti 

vede k jejich nasycenosti. U jalovic se hodnota redukuje o 15 %, u vysokobřezích krav o 25 

%. Potřebný obsah vlákniny je 20 % z celkové krmné dávky, z toho 2/3 strukturní (funkční) 

vlákniny. U těžkých masných plemen je trávicí trakt relativně malý. Extenzivní plemena 

mohou krýt svoji potřebu již při velmi nízké koncentraci živin. U intenzivních plemen k tomu 

často nedostačuje koncentrace živin v objemné píci. Extenzivní plemena mají relativně větší 

kapacitu zažívacího traktu. 

V létě nabízí pastva pro středně intenzivní a intenzivní plemena levnou možnost krýt potřebu 

živin a energie. Příliš časné spásání porostů může vést k nadbytečné dotaci dusíkatých látek 

(mladý porost se vyznačuje velkým obsahem NL), naopak příliš pozdní spásání nebo kosení 

vede vlivem zvýšení obsahu vlákniny k poklesu koncentrace energie. Optimální zralost je 

před květem, při výši pastevního porostu 20 až 25 cm. Pastvu je nezbytné doplnit o minerální 

látky, sodík ve formě solných lizů a zajistit potřebu hořčíku. Potřeba vody je obzvláště vysoká 

ke konci březosti krav a při sání telat. 

Základem zimního krmení jsou vlastní objemná krmiva. U středně intenzivních a intenzivních 

masných plemen je třeba dbát při stoupající úrovni užitkovosti na vysokou kvalitu krmiva. 

Hlavním krmivem je vedle sena travní senáž, z trav získaných v optimální době kosení 

(počátek květu hlavních trav), po krátkém intenzivním zavadnutí (obsah sušiny 35 až 40 %). 

 

Výkrm jalovic 

Není tak výhodný jako výkrm býčků. Jalovice dosahují nižších denních přírůstků živé 

hmotnosti (asi 0,8 kg), dříve ukládají tuk a výrazně vyšší ukládaní tuku je ve vyšší hmotnosti.  

 

Dokrm krav 

Vyřazených z chovu se prakticky neprovádí, především z ekonomických důvodů. 
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Vliv krmiv na kvalitu masa 

Kvalitu masa hodnotíme na základě chemických (obsah vody, bílkovin, tuku, minerálních 

látek apod.), fyzikálně technologických vlastností (barva, pH, vaznost atd.) a senzorických 

vlastností (chuť, vůně, barva, jemnost atd.). Na kvalitu vyprodukovaného masa působí řada 

faktorů jako je plemenná příslušnost, růstová intenzita, technologie výkrmu a především 

výživa.  

Z hlediska kvality považujeme za nejkvalitnější maso masných plemen, a to v pořadí Belgické 

modro-bílé, Piemontese, Blonde d' Aquitaine, Limousinne, Charolais, masný Simentál, 

Aberdeen angus a Hereford. Za celosvětově nejkvalitnější maso se pokládá maso z 

japonského skotu plemene Wagyu. Kvalita jeho masa je dána nejen genetickou dispozicí, ale 

především délkou výkrmu a speciálním systémem výživy. 

 

Japonské plemeno skotu Wagyu 

 
Zdroj www.asz.cz/1.9.2011/ 

 

Vliv n ěkterých krmiv na kvalitu masa 

Zelená píce je vhodné krmivo, zajišťuje dotaci N-látek a vitaminů (β-karotenů). Při 

nadměrném zastoupení v závěrečné fázi výkrmu může být příčinou produkce vodnatějšího a 

méně chutného masa, může negativně ovlivnit i barvu masa a způsobit tmavé zbarvení loje. 

 

Silážovaná píce o nižší sušině má obdobné negativní vlastnosti na kvalitu jatečních produktů 

jako nadměrné podávání čerstvé píce. Je vhodné asi dva měsíce před porážkou nahradit část 

siláží suchou pící, senem, případně tvarovanými krmivy. 
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Hovězí Wagyu 

 
Zdroj www.toppotraviny.cz/1.9.2011/ 

 

Silážovaná píce o vyšší sušině odstraňuje výše uvedené nedostatky šťavnatých krmiv. 

Kombinace kukuřičné siláže a senáže s vyšší sušinou vyrobené z víceletých pícnin je 

optimální složení KD. V letní KD lze siláže z víceletých pícnin nahradit zelenou píci při 

zachování silážní kukuřice jako nosného krmiva. 

 

Cukrovarské řízky čerstvé i silážované. Působí obdobně jako čerstvá šťavnatá píce. Lze 

použít v nižších dávkách ve střední fázi výkrmu při zohlednění jejich nutriční a dietetické 

hodnoty. 

 

Zbytky pivovarského a kvasného průmyslu. Mají zchutňující vlastnosti. Vyšší dávky mohou 

negativně ovlivnit konzistenci masa a zvýšenou stažlivost při tepelné úpravě. 

 

Seno působí velmi příznivě dieteticky, pozitivně ovlivňuje i kvalitu masa, ale ekonomicky 

není výhodné. 

 

Jadrná krmiva jsou významným doplňkem KD především u intenzivnějších forem výkrmu. 

Ekonomicky výhodné je použít vlastní jadrná krmiva za současného použití minerálního a 

vitaminového doplňku. 
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Pšenice a ječmen se zkrmují jako mačkané nebo vločkované. Vyrovnávají energetický deficit 

v KD. Příznivě působí na jakost masa, ve vztahu ke konzistenci, barvě, protučnělosti. Vysoké 

dávky, zejména ječmene, ovlivní tuhost a barvu tuku. V počáteční fázi výkrmu může 

nedostatek některých aminokyselin v obilninách (lysin, tryptofan) u mladých zvířat zpomalit 

tvorbu svalových vláken. 

 

Kukuřice ve vyšších dávkách nebo při zkrmování jako jediného jadrného krmiva může 

způsobit tvorbu hrubovláknitého masa s nižší chutností a mazlavého žlutého tuku. 

Luskoviny v přiměřených dávkách korigují nedostatky obilnin. Ve vyšších dávkách negativně 

ovlivňují barvu masa, dochází k tvorbě příliš tuhého tuku s možností negativního ovlivnění 

chuti masa. 

 

Technika krmení zvířat ve výkrmu  

Nejvýhodnější je monodietní systém krmení v tom slova smyslu, že KD je pestrá, ale aby se v 

průběhu roku minimálně z hlediska jednotlivých komponent měnila. Při nedostatku 

konzervovaných krmiv v letním období možno KD doplnit zelenou píci u mladších kategorií 

býků (350 - 400 kg ž.hm.). Je vhodnější podávat zelenou píci samostatně s časovým odstupem 

asi 1,5 hodiny. Při okamžitém krmení se však míchání všech krmiv nevylučuje. 

Ekonomicky nejvýhodnější je systém volného skupinového ustájení býků v kotcích. Býci jsou 

rozděleni podle věku a hmotnosti (jednorázové naskladňování a vyskladňování). Počet 

krmných míst by měl odpovídat počtu zvířat. Krmení ad libitum (nejlépe směsnou krmnou 

dávkou). V průběhu výkrmu by se měly krmit alespoň 2 typy KD (nejlépe 3 typy) – jiného 

poměrného složení týž komponent z důvodu různých požadavků na koncentraci živin v KD. 

 

Pastevní výkrm 

Je běžný u masných plemen. Z hlediska reprodukce je nutné zajistit sezónní telení masných 

krav, aby telata (věk 2 měsíce, hmotnost kolem 100 kg) s matkami co nejvíce využila období 

pastvy. V našich podmínkách je masný skot pasen obvykle od poloviny dubna do konce října. 

Z hlediska správné výživy je nutné věnovat zvýšenou pozornost postupnému přechodu (10 – 

14 dnů) zvířat ze stájové krmné dávky na pastevní porost, obdobně i na podzim při přechodu 

z pastevního způsobu výživy na stájovou krmnou dávku. Velmi důležité, především u 

mladých rostoucích zvířat ke konci pastevního období (zhoršení nutriční kvality porostu), je 

vhodné zvířata cíleně dokrmovat, což se realizuje podáváním doplňkové směsi jadrných 

krmiv (glycidových) v množství 1,0 – 1,5 kg/kus/den, s obsahem 8 - 9 % SNL. 
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Součástí výživy je zajistit zvířatům po celé období pastvy také kvalitní napájení, zdravotně 

nezávadnou vodou. Na pastvě je nutné počítat se spotřebou 4 – 5 l vody na příjem 1 kg sušiny 

(dospělé zvíře až 50 l). Po celé pastevní období je i nezbytné, aby zvířata měla k dispozici 

krmnou sůl a minerální lizy. Zatížení pastviny skotem by mělo být takové, aby se pastevní 

porost udržoval na 7 – 10 cm, aby se zamezilo vykvetení trav a zvýšenému výskytu 

nedopasků. Aby byl výkrm efektivní, je třeba dosáhnout přírůstek alespoň 1,0 kg/den. Na 

pastvinách je chován i masný skot za účelem produkce tzv. „biomasy“, kde se chovatel musí 

řídit hospodařením dle pravidel ekologického zemědělství. Jde o extenzivní chov, kde se často 

využívá skotský náhorní skot (Highland). 

Za ekonomicky výhodné se v současné době ve světě prosazuje celoroční využívání pastvin, 

což vede ke snížení spotřeby především konzervovaných krmiv, zlepšení zdravotního stavu 

zvířat, snížení nákladů na ustájení a často jsou zdůrazňovány i ekologické aspekty chovu. 

Pastevní porosty je nutné připravit na pastvu. Tato příprava spočívá v zajištění dostatku 

pastevního porostu pro zimní pastvu. Toho lze dosáhnout tím, že se pastvina po celé vegetační 

období nepase nebo se nechá bez dalšího využívání, pastevní porost růst zhruba od srpna. V 

praxi jsou doporučovány systémy přípravy pozemku pro zimní pastvu, kdy je vymezená 

pastvina pro zimní pastvu využívána naposledy v červnu nebo červenci. Za velmi vhodné 

trávy pro zimní pastvu jsou považovány kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea) a jílek 

vytrvalý (Lolium perrene) Zvířata při zimní pastvě musí mít k dispozici chráněné suché 

slamnaté lože s pevným podkladem, vytvořené např. z obřích balíků slámy. 

V průběhu zimního období musí mít zvířata k dispozici konzervovaná objemná krmiva. Za 

účelem přikrmování je nutné zřídit krmiště , kde je možné kontinuálně podávat seno a slámu, 

siláže se zakládají volně přímo na pastvinách. Určitým problémem je napájení zvířat 

nezamrzající vodou (průtočné žlaby, nezamrzající míčové napáječky). 

 

1.1.5. Zásady výživy a krmení chovných býků  

 

Z chovatelského hlediska jsou plemenní býci nejcennější kategorií, která významnou měrou 

rozhoduje o kvalitě chovaných stád skotu. Pro odchov a výživu plemenných býků je vedle 

požadavků na krytí potřeby živin a jejich vzájemný poměr kladen důraz na biologickou a 

dietetickou hodnotu používaných krmiv. Do krmných dávek je nepřípustné zařadit nekvalitní 

a dieteticky podezřelá krmiva. 

Hodnocení vlivu výživy na produkci spermatu naráží na potíže – relativně dlouhý časový 

odstup, kdy se změny výživy projeví na kvalitě a produkci semene. Protože spermatogeneze 
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(vznik a vývoj spermií ve varlatech a jejich maturace v nadvarleti) trvá asi 60 - 70 dnů, je 

třeba pomocí správné výživy zajistit, aby byl býk v dobré kondici již před připouštěcím 

obdobím a dobrou kondici si udržel po jeho celou dobu. Horší kondice plemenného býka má 

negativní vliv na počet zabřezlých krav a jalovic ve stádě. 

Vzhledem k tomu, že spermie jsou senzitivní na cizorodé látky, musí být věnována pozornost 

výběru nezávadného krmiva i z tohoto hlediska. Změny v kvalitě a produkci semene se 

projeví i tehdy, když noxa již přestala působit. Reprodukční funkce mladých zvířat jsou 

mnohem vnímavější k omezenému příjmu proteinu a energie než dospělí a závažné 

nedostatky živin mohou vyvolat trvalé poškození pohlavních žláz. Potřebu živin nelze určovat 

podle množství ejakulátu a jeho složení jako pro dojnice podle množství a složení mléka. 

Produkcí ejakulátu nedochází k tak významnému odčerpání organických a anorganických 

živin z těla.  

Býci jsou zpravidla krmeni s ohledem na živou hmotnost, plemennou příslušnost a vytížení 

dle zavedeného systému. Vytížení býků bývá nárazové v připouštěcím období, kdy je řízení 

výživy nejobtížnější. Omezený příjem krmiva u dospělých býků může snížit sekreci 

androgenu a kvalitu semene, nepříznivý vliv je však časově omezený a „re-feeding“ (úprava 

krmné dávky) obvykle reprodukční funkce obnoví. 

Při výběru krmiv je třeba zohlednit několik činitelů. Jednak je nezbytné zajistit vysokou 

kvalitu krmné dávky, uspokojit požadavky na obsah živin a v neposlední řadě zohlednit i cenu 

použitých krmiv. Dostatečný přísun energie je zpravidla zajišťován koncentrovanými krmivy 

na bázi obilovin. Výběr objemného krmiva je do značné míry ovlivněn potřebou a kondicí 

jedince. Krmivo musí obsahovat vyvážený poměr minerálních látek a vitaminů. Zejména je 

třeba zajistit dostatečný příjem stopových prvků zinku, selenu a mědi, které mají vliv na 

kvalitu semene. Z obdobného důvodu je třeba dbát na pokrytí potřeby aminokyselin lysinu, 

argininu a tryptofanu. Krmivo může být doplněno minerálními látkami ve formě anorganické 

či organické. Organická forma je obecně považována za lépe využitelnou. Velmi důležité je 

pravidelné napájení pitnou vodou.  

Reprodukční potenciál zvířat je závislý na kvantitě a kvalitě krmné dávky. Jak nedostatečný, 

tak i nadměrný příjem živin ovlivní produkční i reprodukční funkce a mají škodlivý vliv na 

jejich vývoj. Vliv výživy na reprodukční procesy je zprostředkován cestou působení složek 

diety na osu hypothalamus – nadledvinky, i když existují indicie, že dietní změny mohou 

ovlivnit testes přímo.  

 



 88 

Negativní vliv na tvorbu semene a plodnost býků má: nadměrná výživa, jednostranná výživa, 

časté změny KD, nadbytečný příjem N-látek, vyšší obsah živočišných krmiv v KD (např. 

odstředěné mléko), nedostatek energetických zdrojů v KD, nedostatek aminokyselin lysin, 

methionin, arginin, tryptofan, zkrmování luštěnin (bob, hrách), krmná kapusta, sušené 

výpalky, vikvový šrot, pokrutiny makové, konopné, lněné, dieteticky narušená krmiva, 

krmiva vyvolávající průjem, vyšší kyselost tuků jadrných krmiv, nahnilá a plesnivá krmiva, 

mykotoxikózy (zearalenon), insekticidy, herbicidy, vysoké hladiny antibiotik, otrava Pb, Cd, 

nedostatek Zn, Mn, F, J, Ca, P, hypo a avitaminóza A, β-karotenu, vitaminů D, C, B1 a 

dlouhodobě nedostatečné napájení. 

 

Pozitivní vliv na tvorbu semene a plodnost býků má: seno luční, jetele a vojtěšky, cukrová 

řepa, melasa, lehce stravitelné sacharidy, kompletní krmné dávky, optimální zastoupení N-

látek, aminokyseliny lysin, methionin, arginin, stopové prvky Zn, Se, Co, Cu, J, Mn, vitamin 

A, C. 

 

Nesprávná výživa, ale i další faktory vnějšího prostředí, potenciálně narušují metabolismus, 

zatěžují homeostatické regulační funkce, vedou k poruchám zdraví a plodnosti plemenných 

býků. Nepříznivý vliv výživy se nejdříve projeví na zdraví plemenného býka subklinicky 

(fáze metabolické kompenzace), při protrahovaném působení i klinicky a změnami v 

ukazatelích metabolických testů. 

 

Výživa a krmení chovných býčků 

Odchov plemenných býků probíhá v odchovnách plemenných býků, kde je za standardních 

podmínek testována růstová schopnost plemenných býčků pocházejících ze záměrného 

připařování. Testace probíhá podle metodik modifikovaných pro český strakatý skot a 

příbuzná kombinovaná plemena a pro plemena masná. Růstová schopnost se zjišťuje 

zkouškou vlastní užitkovosti a výsledky zkoušky jsou podkladem pro selekci a podmínkou 

pro výběr býka pro potřebu plemenitby. 

 

Krmení býků kombinovaných plemen v průběhu odchovu 

Nejlepší plemenice, tzv. potenciální matky (matky býčků), jsou zapouštěny vynikajícími 

plemennými býky. Narodí-li se jim býček s přiměřenou hmotností bez exteriérových vad, je 

ve dvou měsících převeden do odchovny plemenných býků. Odchovna zajišťuje pro všechny 



 89 

býčky stejné podmínky, provádí se sledování růstu a později hodnocení semene, od 11. 

měsíce navykání na odběr spermatu. 

Pro zajištění kvalitního odchovu je potřebné minimalizovat stresy spojené s přemístěním 

zvířat do odchovny. Použijeme krmiva a krmnou techniku uplatňovanou v odchovně již před 

přesunem, aby nedošlo k současné změně krmné dávky a ustájení. Po přemístění býčků do 

odchovny se zkrmuje mléčná krmná směs. Od 2. dne po zástavu se začíná zkrmovat krmná 

směs typu startér - směs pro časný odchov telat a seno. Od 110 dnů věku se býčkům krmná 

směs - startér zkrmuje v dávce 2,0 - 2,5 kg na kus a den. Postupně je nahrazována doplňkovou 

krmnou směsí pro odchov plemenných býků typu BO – krmí se 3 krát, později 2 krát denně. 

Býci musí mít trvale k dispozici čerstvou vodu. 

 

Výživa býků v období testu vlastní užitkovosti je založena na zkrmování objemných krmiv, 

sena, kukuřičné siláži a krmných směsí. Úroveň výživy je stanovena na výši denního 

přírůstku 1 200 g. Zejména u býků pro další uplatnění v přirozené plemenitbě je potřebné 

klást důraz na schopnost příjmu objemných krmiv, a tím i na zvýšení podílu živin z 

objemných krmiv na pokrytí celkové potřeby. Jadrná směs se býkům zkrmuje individuálně. 

Zbytky krmiva se váží a evidují. 

 

Věk 
(dny) 

Hmotnost 
(kg) 

Doplňková směs 
(kg) 

Oves 
(kg) 

Objemné krmivo 
(kg sušiny) 

110 - 150 130 - 180 2,5  1,3 
151 - 210 181 - 250 3,0  2,1 
211 - 270 251 - 320 3,5  3,0 
271 - 330 321 - 400 4,0  3,8 
331 - 365 401 - 470 3,5 1 4,8 

Tabulka 7. Krmná dávka v období odchovu – období zkoušky vlastní užitkovosti býků 

(Louda, 2007) 

 

Krmení býků masných plemen v průběhu odchovu 

Býčci masných plemen, používaní v systému chovu krav bez tržní produkce mléka, jsou 

nakupováni do odchovny plemenných býků po odstavu. S ohledem na význam příjmu sušiny 

po odstavu je nutné věnovat zvýšenou pozornost schopnosti příjmu objemných krmiv býčků 

již před odstavem. To předpokládá příjem kvalitních objemných krmiv, resp. pastvy tak, aby 

byl dostatečně stimulován rozvoj bachoru. Pro přípravné období a test vlastní užitkovosti má 

úroveň předcházejícího odchovu značný význam. Úroveň výživy býčků v období testu je 

diferencována pro býky plemen menšího tělesného rámce na přírůstek 1 300 g a býků velkého 

rámce na přírůstek 1 500 g na den. V období zkoušky vlastní užitkovosti je výživa býků 
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založena na zkrmování konzervovaných objemných krmiv a krmných směsí podle norem v 

následující tabulce.  

 

Živá 
hmotnost 

kg 175-225 225-275 275-325 325-375 375-425 425-475 475-525 525-575 

Býci masných plemen menšího tělesného rámce 
ME MJ 46,1 59,2 70,5 81,0 88,5 94,3 99,2 100,3 
NEV MJ 28,2 34,7 40,3 45,7 49,7 53,1 56,1 57,6 

MJ/kg 7,08 7,10 7,07 7,04 6,95 6,83 6,71 6,52 
NL g 648 815 939 1049 1108 1146 1172 1146 
PDI g 453 559 631 693 722 737 747 726 

Býci masných plemen většího tělesného rámce 
ME MJ 48,5 63,0 74,1 85,2 91,1 97,5 101,0 102,7 
NEV MJ 29,2 36,2 41,8 47,3 50,8 54,4 56,8 58,5 

MJ/kg 7,20 7,25 7,20 7,17 7,02 6,91 6,76 6,58 
NL g 700 889 1005 1121 1152 1195 1199 1181 
PDI g 491 610 676 741 750 768 764 747 

Tabulka 8. Potřeby živin pro býčky masných plemen (Louda et al., 2007) 

 

V systému volného ustájení v zimním období se doporučuje navýšení potřeby energie ME, 

NEV o 10 – 12 %. 

 

V přirozené plemenitbě můžeme během života býčků definovat tyto periody: 

 

 Výživa před odstavem 

Během tohoto období je býček u matky a výživa odpovídá potřebě pro normální tělesný růst a 

vývoj. Výjimkou může být období, kdy nedostatečná výživa matky limituje produkci mléka. 

Ještě před odstavem se zpravidla býčci navykají na příjem jadrného krmiva. Toho lze 

dosáhnout přikrmováním telat na pastvině v ohrádkách, kterými neprojde dospělé zvíře. 

 

 Výživa po odstavu 

Během tohoto období má výživa zajistit růst býčků, který je blízký jejich genetickému 

potenciálu. Odstav je obecně považován za vysoce stresový faktor, vyvolaný odloučením od 

matky, přechodem do nového prostředí i změnou krmení. Zvířata jsou v době odstavu 

náchylná na zhoršení zdravotního stavu vlivem snížené imunity vyvolané stresem. Výživa je 

založena na KD na bázi koncentrátů, s vysokou hladinou energie a s nízkým podílem objemné 

píce. 

 

 

 



 91 

 Výživa v období před připouštěním 

Toto období je velmi důležité pro následné období připouštění, a to jak pro rostoucího, tak pro 

býka v plemenném chovu. Rostoucí býci dostávají KD s vysokým obsahem energie. 

Udržovací dieta je založená na objemné píci. Období probíhá asi 60 dní před připouštěním a 

je pro vývoj kvalitního semene před použitím býka v plemenitbě odpovídající. 

 

 Výživa během připouštění 

Během této periody je výživa téměř stejná jako u stáda krav a speciální pozornost není možná. 

Býk v tomto období může ztratit i 45 až 180 kg tělesné hmotnosti. Ztráty hmotnosti ovlivňuje 

věk, tělesná kondice, délka období připouštění, aktivita býka a plemeno. 

 

 Výživa po období připouštění 

Je nutné obnovit tělesnou kondici a vyrovnat případné ztráty tělesné hmotnosti. Výživě býků 

v přirozené plemenitbě je třeba věnovat zvýšenou pozornost a s ohledem na jejich kondici 

operativně zařazovat přídavky krmných směsí. U býků, kteří jsou využíváni v přirozené 

plemenitbě, nejčastěji v systému chovu krav bez tržní produkce mléka, je třeba počítat s 

příjmem objemných krmiv jako rozhodujícím krmivem s přídavkem minerálního lizu pro 

zajištění potřeb energie a dusíkatých látek. Tomuto požadavku je nutné přizpůsobit i odchov 

býků a výběr pro využití v chovech. V období připouštění jsou býci většinou na pastvě, kde 

jsou kladeny vysoké požadavky na jejich dobrou tělesnou kondici, kterou je nutné sledovat, 

aby byly zajištěny požadované reprodukční parametry v chovech. Kvalitu spermatu býků 

příznivě ovlivňují kvalitní statková krmiva, z jadrných krmiv zvláště mačkaný oves a další. 

Zkrmování plesnivých, zatuchlých krmiv a krmiv špatně konzervovaných způsobuje 

dočasnou, nebo výjimečně i trvalou, neplodnost býků, která se může projevit po několika 

týdnech ztrátou pohyblivosti - aktivity spermií. 

 

 Krmení dospělých býků využívaných v plemenitbě 

Požadovaný průběh pohlavní aktivity býků a produkce kvalitního semene vyžaduje podávání 

takové krmné dávky, která zajistí potřebu živin, poměr energie a dusíkatých látek i 

odpovídající obsah důležitých vitaminů A, D a minerálních látek. Dietetická hodnota krmiv 

ovlivňuje objem i kvalitu produkovaného spermatu. V krmných dávkách plemenných býků je 

používána směs jadrných krmiv v množství 2,0 – 3,5 kg, podle kvality a koncentrace živin v 

objemných krmivech. Při pohybu na pastvině se doporučuje navýšení potřeby energie (NEV) 

o 10 – 15 %. 
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Živá 
hmotnost 

kg 

Denní 
přírůstek 

kg 

Základní ukazatele 
NEV      PDI          Ca              P 
  MJ         g             g              g 

Orientační ukazatele 
   NL             Sušina       Vláknina 

g                  kg                kg 
800 0,0 49,6          562           27           25 855              11,2             1,90 

 0,3 56,2          638           32           27 969              11,6             2,01 
1 000 0,0 58,4          664           33            33 985              12,6             2,14 

 0,2 63,6          715          36           35 1061             12,8             2,22 
1 200 0,0 67,2         766           35           35 1115             14,0             2,38 

 0,1 69,8         791           37           36 1153             14,1             2,42 

Tabulka 9. Potřeba živin pro plemenné býky (Sommer et al., 1994)  

 

 Výživa a krmení dospělých plemenných býků 

Krmná dávka podávaná dospělým plemenným býkům sestává ze dvou základních složek: 

ze záchovné dávky, zvýšené o potřebu zejména energetických živin na nezbytnou pohybovou 

aktivitu (včetně odběrů spermatu), z přídavku na ukončení růstu, tj. do cca 700 kg živé 

hmotnosti na denní přírůstek 600 g, který se v dalším období postupně snižuje až na 50 – 100 

g ve třech letech věku býka.  

Pro krmení býků je možné uplatnit rámcové krmné dávky (tabulka 10). Uvedené složení 

krmných dávek je propočteno pro býky o hmotnosti 800 kg, při jiné hmotnosti se dávky 

přepočítávají. Úprava složení krmných dávek se provádí s ohledem na skutečnou nutriční 

hodnotu jednotlivých komponent v souladu s doporučenými hodnotami „Potřeby živin pro 

plemenné býky“. Vypočtená potřeba se u objemných krmiv zvyšuje o 10 – 15 % (u jadrných 

o 5 %) na technologické ztráty. Při snížení nutriční hodnoty použitého sena se zvyšuje jeho 

podíl na úkor krmné slámy. V opačném případě se snižují dávky doplňkové směsi a ovsa. 

Živinové složení doplňkové směsi je upravováno s ohledem na typ krmné dávky. U všech 

typů lze uplatnit jako dietetický doplněk šťavnatá krmiva (zelená píce, krmné okopaniny, 

konzervovaná krmiva). Výše denních dávek, především jádra, se upravují individuálně dle 

přírůstku. U všech typů krmných dávek se předpokládá zkrmování krmné slámy bez omezení. 

Pro přikrmování plemenných býků je vhodný mačkaný oves, který zlepšuje kvalitu spermatu. 

V případě, že jsou základem krmné dávky konzervovaná krmiva (seno, siláže), je třeba do 

krmné dávky zařadit složky s dostatečným obsahem vitaminu A nebo β-karotenu.  
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Krmivo v kg ks/den Typ krmné dávky 
1 2 3 4 5 

Vojt ěškové seno 2,5 - - - - 
Jetelotravní seno - 3,4 - 1,9 - 
Travní seno - - 3,4 1,9 - 
Doplňkové krmné směsi 2 2,3 2,9 2,4 6,5 
Oves* 1,5 1,4 1,8 1,8 - 
Kuku řičná siláž, 30%  5,3 2,8 - - - 
Krmná sláma 5,2 4,7 4,7 4,8 6,5 
Tabulka 10. Rámcové krmné dávky pro krmení býků (Pinďák, 1997), *může být zařazen do 
doplňkové krmné směsi 
 

Systém výživy plemenných býků se v zásadě neliší od jiných kategorií skotu. Rozdíly 

spočívají v nárocích na intenzitu růstu a u dospělých býků na rozsahu zátěží souvisejících i s 

odběrem spermatu. Obecně je u plemenných býků velmi důležitá pravidelná a plnohodnotná 

výživa s dostatečným množstvím stravitelných dusíkatých látek, energie a veškerých 

potřebných aditiv. Krmné dávky dospělých býků je nutné přizpůsobovat kondičnímu stavu 

býka, jeho živé hmotnosti a kvalitě vyprodukovaného semene. 

 

 
Zdroj www.angus-kopanina.cz/1.9.2011/ 
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1.2. Výživa ovcí 
 

Situace v chovu ovcí v ČR je charakterizována transformací genetické základny populace 

ovcí. Vlnařská plemena, která ještě v roce 1990 představovala 63 % z celkových stavů ovcí, 

nejsou od roku 1996 evidována. Masná plemena a plemena s kombinovanou užitkovostí, která 

byla v roce 1990 zastoupena 37 %, se již v roce 2003 pohybovala na úrovni 93,3 %. Zbytek 

představují plemena dojná. Komoditním výstupem z chovu ovcí se stalo jehněčí a skopové 

maso, a proto jsou preferována plemena s vícečetnými porody a dobrým růstovým 

potenciálem jehňat. Bezvýznamná není ani produkce mléka, která je výrazně odlišná u 

různých plemen, dále produkce vlny, kůže a lanolinu. 

Nevýhodou současného stavu v chovu je převažující podíl chovatelů s nízkým počtem bahnic 

pod deset kusů a velmi nízké zatížení zemědělské půdy ovcemi. V roce 2004 to bylo pouze 

2,7 kusů ovcí na 100 ha zemědělské půdy, zatímco průměr EU představuje 72 ks ovcí na 100 

ha. Spotřeba jehněčího a skopového masa na jednoho obyvatele ČR za rok je asi 0,3 kg, 

zatímco průměr v EU je 3,4 kg. S postupným nárůstem početních stavů ovcí lze reálně počítat 

se zvýšením spotřeby masa.  

Ve výživě ovcí mají mimořádnou důležitost dusíkaté látky; produkce vlny, mléka, masa a růst 

plodu je vlastně tvorbou živočišných bílkovin. Vyšší požadavky jsou zejména na sirné 

aminokyseliny, vlna obsahuje asi 13 % cysteinu, tedy 10 krát více než maso. Je třeba 

pamatovat i na zvýšenou potřebu energie pro pohyb zvířat na pastvě, která je o 25 % vyšší ve 

srovnání s ustájenými zvířaty.  

 

 Vlna 

Ovce vlnařských plemen produkují ročně 5 - 8 kg vlny, což představuje 7,5 – 10,0 % 

hmotnosti ovce. Vlna je složena z 97 - 99 % z bílkovin, které obsahují 19 různých 

aminokyselin, vysoké je zastoupení cysteinu, methioninu a tyrosinu. Zbytek 1 - 3 % 

představují minerálie. V organismu ovcí se nemohou uvedené sirné aminokyseliny 

syntetizovat, musí být proto dodány v krmivu. Ve vlně jsou až 4 % síry vázané v uvedených 

sirných aminokyselinách. Ročně je na růst vlny potřeba až 400 g síry. O budoucí kvalitě vlny 

se rozhoduje již v intrauterinním období. Úroveň výživy v 3. - 5. měsíci březosti ovlivní 

zakládání vlasových folikulů. Počet vyvinutých vlasových folikulů je u jehňat optimálně 

živených matek až o 17 % vyšší než u podvyživených, průměr je 5 000 vlnovlasů/cm2. 

Záchovná dávka krmiva, na rozdíl od jiných zvířat, v sobě zahrnuje i potřebu živin a energie 

na růst vlny. Proteiny v základní KD se podílí z 37 - 40 % na růstu vlny. Nadměrný příjem 
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živin (nad normu) se na síle vlnovlasů neprojeví, zvýší se produkce lanolinu. Při nízké úrovni 

výživy produkce lanolinu klesá. Nedostatečná výživa, zejména proteinová, vede k poškození 

kvality vlny. Dochází k zeslabení vlnovlasu (tzv. „hladová vlna“), příčina spočívá v 

nedostatečném přívodu živin, potřebných pro růst vlnovlasů, krví do kůže. Vlna je kratší, 

slabší, lámavá, nehodí se pro průmyslové zpracování, protože se trhá. Zhoršení kvality vlny 

způsobuje i karence mědi, což vede k netypické kadeřavosti. Defekty vlny způsobuje i 

nevhodná technika krmení. Při zakládání krmiv do vysoko umístěných jeslí dochází k padání 

drolků do srsti („zakrmená vlna“). Pasení na nevhodných porostech může vést k poškození 

vlny bodláky, úbory lopuchu a ostnatými keři. 

Za patologický stav lze považovat nefyziologické vypadávání vlny (alopecia). Jde o ztrátu 

vlny bez viditelných změn na kůži. Může ji vyvolat celá řada etiologických agens, jako invaze 

parazitů (motoličnatost, plicní a střevní červivost), infekční choroby (SLAK, mastitis), z 

výživářského hlediska karence minerálií, chemické noxy (toxiny z krmiv, thalium, rtuť), 

léčiva s cytostatickým účinkem. 

 

 Mléčná produkce 

Produkce mléka je dána plemennou příslušností. Za laktaci je u Východofríské ovce 

vyprodukováno 600 - 800 kg (rekord až 1 200 kg), u Cigáje 70 - 150 kg, u Zušlechtěné 

valašky 60 - 90 kg a u Šumavské ovce 50 - 80 kg mléka. Ovčí mléko se svým složením liší od 

kravského, má v průměru 20 % sušiny, 6 % bílkovin, 8 % tuku, 4,5 % laktózy a 0,8 % popele. 

Podstatně vyšší je obsah bílkovin a tuku, proto je třeba na produkci 1 kg mléka u ovcí více 

živin a energie než u dojnic. V průběhu laktace se obsah bílkovin a tuků zvyšuje, mléčný cukr 

naopak klesá. Složení mléka je závislé na plemenné příslušnosti (ale i na individualitě), na 

velikosti vrhu a především úrovni výživy.  Na dobrou mléčnost má podstatný vliv výživa již 

před porodem. Umělé prodloužení denního světla může zvýšit produkci mléka o 25 - 38 %. 

Významná je nutriční hodnota ovčího mléka, které obsahuje více proteinů a všech 10 

esenciálních aminokyselin. V tuku je až 25 % triglyceridů se středně dlouhým řetězcem 

(MCT - medium-chain triglycerides). MCT neprochází lymfatickým systémem jako ostatní 

lipidy, odchází krví přímo do jater.  

Zvýšená úroveň výživy laktujících bahnic se projevuje především zvýšením produkce mléka, 

ale i v jeho složení v podobě zvýšeného obsahu sušiny a tuku.  
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 Masná produkce 

Jde o produkci šťavnatého, tukem prorostlého, chutného masa. Jateční výtěžnost ovlivňuje 

výživa, u dobře živených zvířat je i přes 50 %, u podvyživených klesá na 35 - 40 %. Nejvyšší 

výtěžnost je u dobře vykrmovaných jehňat ve věku 6 - 9 měsíců. Růstová intenzita je dána 

plemennou příslušností a s přibývajícím věkem klesá. Vliv výživy na produkci skopového 

masa spočívá zejména ve správném krmení matek v době gravidity a jehňat v průběhu 

odchovu. Jehňata nedostatečně krmených březích matek se rodí deformovaná (krátkonohá, 

úzký, krátký a málo hluboký hrudník) s nízkou porodní hmotností. Tato jehňata mají omezené 

předpoklady pro výkrm. Z hlediska masné produkce je důležitá i porodní hmotnost, u 

podprůměrných jehňat je vysoká poporodní mortalita, a ta která přežijí, mají nízkou růstovou 

intenzitu. Hmotnost jehňat u unipar je 4,5 až 5,5 kg, u dvojčat 3,5 až 4,5 kg. 

 

 Plodnost  

Ovce se poprvé zapouští ve věku 18 - 20 měsíců (Východofríská ovce již ve věku 8 - 9 

měsíců), živá hmotnost by měla být nad 45 kg, vývin jehniček pokračuje až do 3 let. 

Průměrná délka březosti je 150 dní. Cílem reprodukce je dosáhnout bahnění 3 krát za dva 

roky. 

Výživa výrazně ovlivňuje pohlavní aktivitu. Nedostatečná výživa vede u bahnic k ovulaci 

málo životaschopných vajíček. Vedle genetické predispozice má výživa dopad na počet 

narozených dvojčat. Dochází k poruše nidace vajíčka a ranné embryonální mortalitě, takže 

počet narozených dvojčat u dobře živených může být 60 %, u podvyživených může 

poklesnout až na 18 %. Někteří autoři uvádějí, že v 1. měsíci embryonálního vývoje dochází k 

20 – 40% mortalitě embryí. 

 

 Specifičnost krmení ovcí 

Při výživě ovcí respektujeme obecné principy výživy přežvýkavců. Trávicí ústrojí ovcí je v 

poměru k živé hmotnosti zvířat relativně objemnější než u skotu, což dokládá způsobilost ovcí 

využít objemná krmiva bohatá na vlákninu. Výživa ovcí není v současnosti zaměřena na 

produkci vlny, ale primárně na zvýšení produkce a kvality jehněčího a skopového masa. 

Při výběru krmiv se vyhýbáme krmivům s vysokým obsahem vody, vhodné jsou seno, sláma, 

kvalitní siláže, krmné okopaniny, sušené řepné řízky, jadrná krmiva a především pastva. 

Základ krmné dávky tvoří objemná statková krmiva s převládajícím podílem pastvy. Aby se 

zlepšila ekonomika chovu, je třeba zimní krmení snížit na minimum. Díky utváření ústní 

dutiny a pysků jsou ovce schopny využít velmi nízké porosty, případně i nedopasky po skotu. 
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Vzhledem k délce trávicího ústrojí je ovce schopna využít živiny objemných krmiv s 

vysokým podílem vlákniny. Tato skutečnost vede některé chovatele k mylnému názoru, že 

ovcím lze předkládat nekvalitní krmivo. Naopak, vzhledem k vysoké resorpční schopnosti 

dlouhé trávicí trubice, nelze podávat ovcím dieteticky závadná krmiva (plesnivá, nahnilá, 

zmrzlá, kontaminovaná apod.).  

Ovce lze považovat za velmi skromné zvíře, schopné zužitkovat některá méně vhodná 

objemná krmiva pro ostatní přežvýkavce a využít je mnohem lépe. Záchovná potřeba živin 

závisí na rámci zvířete a potřebě pro růst vlny (věk, živá hmotnost). Ovce malých plemen 

spotřebují až o 20 % NL a o 10 % NEL více než ovce plemen velkých. Je to dáno větším 

povrchem těla, větší pohyblivostí a temperamentem. Upozorňujeme obecně na odlišný 

metabolismus u menších zvířat (zvířat malých plemen), která se vyznačují intenzivnějším 

metabolismem a tím i zvýšenými nároky na živiny a energii. Významný vliv má teplota 

prostředí. Nejnižší energetické ztráty jsou u ovcí při teplotě okolo 12,5 °C, výrazně vyšší je 

spotřeba energie při teplotě pod 5 °C a nad 30 °C.  

 

 Výživa bahnic 

Orientační potřeba živin pro bahnice jalové, březí a bahnice v laktaci je uvedena v tabulce. 

 

Potřeba Základní ukazatele 
  NEL        PDI          Ca           P 
   MJ            g             g            g 

Orientační ukazatele 
N-látky     Sušina     Vláknina 
g                  g                g 

Záchovná potřeba na 1 kg H0,75   0,209       2,5        0,141     0,113 4,75             58,2             17,5 
Jalové živá hm. 45 kg   3,69        43,4         2,5         2,0 90               1010             299 
Jalové živá hm. 75 kg   5,33        63,7         3,6         2,9 125             1496             456 
Březí 75 dní živá hm. 45 kg   3,86        55,6         2,7         2,4 95               1027              293 
Březí 75 dní živá hm. 75 kg   5,60        81,6         4,5         3,1 134             1533             452 
Březí nad 75 dní živá hm. 45 kg  1 jehně   5,40        78,5         5,6         3,1 142             1339             349 
                                                  2 jehňata   5,91        86,0         7.5         4,4 158             1400             351 
Březí nad 75 dní živá hm. 75 kg  1 jehně   7,69      115,2         6,8         4,3 198             1950             528 
                                                  2 jehňata   5,91        86,0         7.5         4,4 158             1400             351 
Laktace do 60 dní ž. hm. 45 kg   1 jehně   9,50        139          7.5         6,2 243             1908             460 
                                                  2 jehňata  12,03       78,0        10,0        8,1 312             2169             509 
Laktace do 60 dní ž. hm. 75 kg   1 jehně  13,10      203,9         9,5        7,6 328             2681             674 
                                                  2 jehňata  16,23      234,0       12,2        9,7 411             2976             730 

Tabulka 11. Potřeba živin pro bahnice (Sommer et al., 1994)  

 

 Krmení bahnic 

V krmení bahnic rozlišujeme čtyři období: přípravu na zapuštění, období březosti, období 

bahnění a období kojení. Z hlediska výživy je nejnáročnějším obdobím poslední měsíc 

gravidity a 6 – 8 týdnů po porodu. 
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Příprava na zapuštění 

 

Začíná po odstavu jehňat a spadá do pastevního období. Pokud je to možné, je vhodné v 

tomto období převést ovce na kvalitnější pastvu. Velmi významný pro nastávající reprodukční 

období je výživný stav ovcí. Zvířata s podprůměrným výživným stavem přicházejí do říje 

dříve, probíhá sice normální ovulace, ale část oplozených vajíček odumírá, čímž se snižuje 

plodnost. U podvyživených samic je tedy třeba tři týdny před a tři týdny po zapuštění zlepšit 

výživnou kondici. Lze využít tzv. „flushing“, kdy se navýší energie, podle výživného stavu až 

o 40 % nad záchovnou dávku. Flushing je prakticky prováděn buď přídavkem 0,25 - 0,50 kg 

jádra s převahou mačkaného ovsa nebo převodem zvířat na kvalitní pastvu, dieteticky 

nevhodný je jetel červený nebo vojtěška (fytoestrogeny), řepka, krmná kapusta, neboť 

dochází ke snížení plodnosti (narušení ovulace, nepravá říje nebo degenerativní změny 

pohlavního ústrojí). V případě horších pastvin je potřebné ovce přikrmovat senem nebo 

vysoce kvalitní siláží. Tímto postupem se může zvýšit plodnost až o 15 %. Naopak u velmi 

dobře živených ovcí se někdy doporučuje stimulovat plodnost tzv. „krmným šokem“. Princip 

je ten, že 6 - 8 týdnů před zapuštěním se omezí KD, čímž dojde ke snížení živé hmotnosti a 

čtyři týdny před zapuštěním se ovce převedou na intenzivní krmení a zvýší se hmotnost o 5 - 

10 %. Obdobně je nutné se z hlediska výživy věnovat i beranům, kterým se v tomto 

přípravném období podává jádro, podle výživného stavu v množství 0,50 až 1,00 kg, ještě s 

vyšším podílem ovsa než u bahnic. 

 

Období březosti 

 

Březost trvá v průměru 150 dní a období březosti je spojené s přechodem na zimní krmení. 

První polovina březosti není na výživu bahnic zvlášť náročná. Důležité je, aby neklesla živá 

hmotnost a aby ovce nebyly podvyživené. K základní KD přidáváme 0,50 - 0,75 kg sena. 

Prvé tři měsíce se plod vyvíjí pomalu, koncem třetího měsíce je hmotnost plodu 0,5 kg, 

poslední dva měsíce březosti plod roste velmi rychle a při porodu má hmotnost 4 - 6 kg (podle 

plemenné příslušnosti), včetně plodových obalů a vod 9 kg. Nejvíce se zvětšuje v posledních 

6 týdnech gravidity, kdy se jeho hmotnost zvýší až o 70 %. Uvádí se, že hmotnost plodů 

představuje 12 – 13 % z živé hmotnosti bahnice. Z uvedených důvodů je nutné v toto období 

zajistit nároky na vysoký příjem živin a energie, aby byl zajištěn optimální vývoj plodu a aby 

se rodila dobře vyvinutá a životaschopná jehňata. U jehňat s podprůměrnou porodní 

hmotností je vysoká mortalita. Se zvětšováním gravidní dělohy se omezuje objem trávicího 



 99 

traktu. Z toho plyne, že je nutné snižovat příjem objemných krmiv a živiny a energii hradit z 

krmiv jadrných, čímž se zvýší potřebná úroveň koncentrace energie krmné dávky. U jehniček 

je nezbytné zohlednit, že ještě intenzivně rostou a mají vyšší živinové nároky než dospělé 

bahnice. Na konci březosti by měla ovce dostávat asi dvakrát více živin než jalová a 2,5 – 3,0 

krát více ovce se dvěma plody. V zahraničí se ve velkochovech úspěšně využívá sonografie, 

ke zjištění počtu vyvíjejících se plodů a podle výsledků vyšetření se rozdělují gravidní 

bahnice do skupin, za účelem úpravy výživy bahnic podle počtu vyvíjejících se plodů. 

Potřeba energie u jednoho plodu je 540 kJ/kg, pokud jsou dva plody je energetický přídavek 

nad záchovu 600 kJ/kg. Nejvhodnější i nejekonomičtější je jarní bahnění, neboť umožňuje 

celoroční pastvu. 

Z dietetického hlediska by měly vysokobřezí bahnice dostávat minimálně 1,0 - 1,5 kg 

kvalitního sena jetelového nebo jetelotravního. Vojtěškové seno je méně vhodné vzhledem k 

vysokému obsahu NL a především Ca. Jako vhodné je vojtěškové seno využívat až v období 

laktace.  Ze šťavnatých krmiv se březím ovcím podává i krmná řepa v dávce 0,20 – 0,30 kg. 

Součástí krmné dávky je doplněk 0,4 - 0,5 kg jádra. V tomto období lze zkrmovat i vysoce 

kvalitní bílkovinné siláže s vyšším obsahem sušiny. Ve větších chovech se využívá k doplnění 

základní krmné dávky průmyslově vyráběná krmná směs složená z obilních šrotů (až 90 %), 

sojového nebo řepkového extrahovaného šrotu (až 10 %) a vitaminózně (A, D ,E, vitaminy 

skupiny B) minerálního (Zn, Se, Co, I) premixu (do 2 %). Z vitaminů je velmi důležitý 

především vitamin E a B1.  Ze stopových prvků je v našich podmínkách významný především 

Se, který je v objemných krmivech v nedostatku. Jeho karence v krmné dávce březích bahnic 

může vést ke snížené životaschopnosti narozených jehňat, provázenou jejich zvýšeným 

úhynem. Jehňata trpí poruchou sání, kulháním a poruchami pohybu, často jako důsledek 

nutriční svalové dystrofie. Snížení Se v krmné dávce vede k jeho snížení i v kolostru a mléce 

bahnic. Sušina této uvedené směsi by měla obsahovat 8,5 – 9,0 MJ NEL a 120 – 130 g PDI. 

Březím bahnicím je třeba podávat i sůl (NaCl) v podobě lizů, které jsou často vyráběny 

komerčně v kombinaci s ostatními minerálními látkami, především stopovými prvky.  

Kvalitní krmení v tomto období pozitivně ovlivní nejen mléčnost bahnic, ale i potencionální 

růst a produkci vlny (zakládání vlasových folikulů) u jehňat. Důležitý je i dostatek nezávadné 

vody k napájení, která významně ovlivňuje i objem přijatého krmiva.  

Velmi nebezpečné je bahnice překrmovat, dochází k nadměrnému hromadění tuku a v 

konečném stádiu gravidity k lipomobilizaci s následným vznikem ketózy, podobně jako u 

skotu. Ketóza ovcí bývá diagnostikována v posledním měsíci březosti, zvláště při vícečetných 

plodech a u nedostatečně živených ovcí, které hubnou. Ketolátky, které procházejí placentou, 
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ovlivňují vývoj plodů a jehňata po narození jsou málo životná a často nemohou přijmout 

mlezivo. Vznik ketózy může být potencován náhlou změnou krmiva (snížení sušiny), 

zkrmováním siláží s vyšším obsahem kyseliny máselné, zkrmováním tuků (v KD nad 5 % v 

sušině), mykotoxiny, při náhlém ochlazení; např. při zmoknutí, kdy dojde ke zvýšenému 

výdeji energie při sníženém přívodu glukogenních prekurzorů. 

 

Bahnění 

 

Bahnění je nejnáročnější období, probíhá od poloviny dubna do poloviny května. Při bahnění 

nevadí mráz, ale vadí mrznoucí déšť nebo vlhký sníh. Při nepříznivých podmínkách je vhodné 

jehňata odnést do úkrytu. Před bahněním ovce ostříháme. Pravidelně kontrolujeme a 

ošetřujeme paznehty na jaře před bahněním, dále v polovině července a v listopadu před 

zapuštěním se doporučuje provést odčervení.  

 

Období laktace 

 

Zvláštní péči je třeba věnovat bahnicím při porodu a v prvých dnech po porodu. Při sestavení 

krmné dávky je nutné zohlednit potřebu živin a energie na záchovu a navíc na produkci 

mléka. Potřebu energie pro záchovu lze vypočítat v podobě NEL (MJ/den) = 0,228 x H0,75. 

Oproti kravskému mléku ovce na produkci jednoho kg mléka potřebuje více živin a 

především energie, což je nutné zohlednit v krmné dávce. 

Do jedné hodiny po porodu je vhodné podat teplý nápoj z pšeničních otrub nebo odvar z 

lněného semene, velmi kvalitní seno a jádro. Klíčové období po porodu je prvních 6 – 8 

týdnů, kdy laktující ovce má výrazně zvýšenou potřebu na živiny a energii v krmivu. V 

průběhu 5 - 7 dnů postupně zařadíme do krmné dávky šťavnatá krmiva podporující sekreci 

mléka. Zvláště u dojných ovcí (Výhodofríská ovce) je výše mléčné užitkovosti přímo závislá 

na úrovni výživy, tj. na množství a kvalitě krmiv. Laktace trvá 100 - 120 dní a potřeba živin 

se zvyšuje o 10 - 20 %, nejvyšší jsou požadavky na obsah živin v prvých 6 týdnech laktace, 

následně se nároky na potřebu živin postupně snižují. V tomto období dochází ke ztrátě 

hmotnosti bahnice, která by však neměla být vyšší než 10 % z živé hmotnosti bahnice po 

porodu. Produkce mléka v jednotlivých obdobích průběhu laktace postupně klesá: 1. – 3. 

týden 100 %, 4. - 6. týden 85 %, 7. - 10. týden 55 % a 11. - 14. týden 30 %. 

Kojící bahnice se dvěmi jehňaty má o 1/4 až 1/3 větší nároky na živiny než s jedináčky. 

Ovcím, které dojíme, přidáváme na každý 1 l mléka 110 g SNL a 4,95 MJ NEL. První měsíc 
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zvýšíme množství jádra na 0,5 kg, 2. měsíc stačí 0,4 kg. Nejlépe je podávat ovesný šrot, 

pšeničné otruby, pokrutiny, extrahované šroty.  

 
Zdroj www.zootechnika.cz/5.9.2011/ 

 
 

V období laktace je nutné podávat ovcím krmiva s vyšší koncentrací živin a energie. Z 

objemných krmiv jde o mladé travní, případně jetelové porosty s nižším obsahem vlákniny. 

Ze šťavnatých objemných krmiv je velmi vhodná krmná řepa nebo vedlejší produkty 

zpracování cukrové řepy pro svoji vysokou koncentraci energie. Ze suchých krmiv je třeba 

podávat kvalitní seno. Součástí krmné dávky mohou být i konzervovaná krmiva jako jsou 

polobílkovinné a bílkovinné siláže připravené z pícnin o vyšší sušině (asi 35 %). Při 

zkrmování kukuřičných siláži je třeba doplnit krmnou dávku o chybějící NL (kvalitní jetelové 

nebo vojtěškové seno). Z koncentrovaných krmiv lze jako vhodný zdroj NL považovat 

extrahovaný řepkový nebo sojový šrot (300 g/den). Na začátku laktace by obsah NL v 1 kg 

sušiny krmné dávky měl být 170 g. Z hlediska racionální výživy je nutné věnovat pozornost 

nejen obsahu NL (proteinu) v KD, ale i jejich kvalitě, tj. zastoupení jednotlivých 

aminokyselin. Krmné dávky pro laktující bahnice mohou být deficitní na některé 

aminokyseliny, jako je lysin, methionin, tryptofan, threonin, leucin, cystin, velmi významné 

jsou i aminokyseliny arginin, histidin, izoleucin, fenylalanin a tyrosin. 

Nezbytnou součástí krmné dávky laktujících bahnic jsou i jadrná krmiva. Ve větších chovech 

se uplatňují průmyslově vyráběné jadrné směsi, které se podávají po porodu podle užitkovosti 

až do 1 kg. V prvých 2 – 3 týdnech laktace se doporučuje podávat bahnicím 0,7 – 0,8 kg 

nešrotovaných obilovin (v závislosti na kvalitě objemných krmiv), ve 3. – 4. týdnu laktace 

zvýšit dávku obilovin až na 0,9 kg a od 5. týdne dávku obilovin snižovat týdně o 0,1 kg. V 

průběhu laktace se jejich dávka postupně snižuje podle klesající produkce mléka. Před 

přechodem na pastvu by měla bahnice dostat kolem 300 g jadrné směsi. Na pastvě by se 

výživa bahnic měla řídit podle kvality pastevního porostu a zohlednit zvýšenou potřebu 
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energie, v souvislosti se zvýšenou pohybovou aktivitou, především v kopcovitém terénu. V 

tomto období je velmi důležité zajistit ovcím dostatek kvalitní nezávadné pitné vody. Potřebu 

pitné vody ovlivňuje živá hmotnost, užitkovost, obsah vody v krmivu, teplota prostředí, 

vlhkost a síla větru. Počítáme s 2 - 3 litry vody na příjem 1 kg sušiny KD. 

Ovčí mléko je velmi kvalitní produkt i z hlediska výživy člověka. Přesto se celkově využívá 

jen asi 10 % ovcí pro produkci mléka. Oproti kravskému mléku ovčí mléko obsahuje více 

sušiny (15,0 – 20,0 %), bílkovin (4,5 – 7,0 %), tuku (5,0 – 8,0 %), laktózy (4,0 – 6,0 %), z 

vitaminů A, B1, B2, B6, B12, niacin, kyselinu pantotenovou, C a D (až dvojnásobně více než v 

kravském mléce). Mléko ovcí se vyznačuje i velmi nízkým obsahem cholesterolu. Je bohaté i 

na obsah minerálních látek, zejména Ca, K, Na, Zn, Fe, a I. Pro vysokou nutriční kvalitu se 

ovčí mléko doporučuje podávat člověku při zánětlivých střevních onemocněních, žlučových 

kamenech, malabsorpčním syndromu apod. Mléčný protein ovčího mléka je pozitivně 

hodnocen pro svůj obsah aminokyseliny tryptofanu, ze kterého je v těle syntetizován 

melatonin, který má imunostimulační a protizánětlivé účinky. Vysoký obsah Ca současně s 

vysokým obsahem vitaminu D v ovčím mléce má preventivní vliv proti rachitidě a 

osteoporóze.  K nejproduktivnějším mléčným plemenům patří Východofrízská ovce, která je 

schopna u špičkových jedinců vyprodukovat za laktaci až 1 200 l mléka. 

 

Ukazatel Mlezivo % Mléko % 
Sušina 40 20 
Bílkoviny 20 4,5 
Tuk 17 10 
Laktóza 1,6 5 
Popel 0,82 0,85 
Tabulka 12. Průměrný obsah základních živin v mlezivu a mléce ovcí 

 

 Kontrola ú činnosti krmné dávky 

Systém výživy ovcí je třeba pravidelně kontrolovat. Celkovou potřebu živin se doporučuje 

posuzovat a stanovit podle aktuálních tělesných rezerv zvířat. Ty lze zjistit hodnocením 

pomocí systému BCS (Body Condition Score). Hodnocení kondice zvířat metodou BCS 

spočívá v kontrole výšky tukové vrstvy a utváření osvalení pohmatem, tzn. tlakem prstů na 

trnové výběžky bederních obratlů, na žeberní oblouk a volný konec žebra. U dojných koz 

oproti ovcím je spolehlivějším ukazatelem utváření tukové vrstvy v oblasti hrudní kosti. 

Hodnotí se pomocí pětibodové stupnice.  
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Bodové hodnocení v jednotlivých fázích reprodukčního cyklu a laktace. Za 6. týdnů laktace 

by neměla klesnout o více než jeden stupeň. 

 

období zapouštění - optimální BCS je 3 - 3,5 je-li BCS 2,5 - 3 využít flushing 

období gravidity (90. den) - optimální BCS je 3 – 3,5, pod 3,5 navýšit energii o 10 % 

období bahnění - optimální BCS je 3,5 (u dojných plemen 3,5 minimálně) 

období laktace (42. den) - optimální BCS je 2,5 - 3,5, kondice by neměla klesnout pod 2  

 

Body Trnové výběžky páteře Transverzální výběžky 
páteře 

Oční svaly 

1 ostře prominují jednotlivě hmatné zapadlé oči, mělké bez 
tuku 

2 prominují, jednotlivě hmatné, 
hladké 

hmatné mírným tlakem, 
hladké, kulaté 

středně hluboké, málo 
tuku 

3 hmatné tlakem, kulaté, hladké konce hmatné jen silným 
tlakem, hladké, kulaté 

plné svaly, střední vrstva 
tuku 

4 hmatné silným tlakem jako 
tvrdá linie 

nehmatné plné svaly, silná vrstva 
tuku 

5 nehmatné nehmatné plné svaly, silná vrstva 
tuku 

Tabulka 13. Hodnocení aktuálních tělesných rezerv systémem BCS 

 

1.2.1. Výživa jehňat 

 

Po narození se hmotnost u nás chovaných plemen (podle plemenné příslušnost a počtu 

narozených jehňat) pohybuje v průměru kolem 4 kg. U jehňat není vyvinutý bachor a funkční 

je pouze slez. Jediným zdrojem živin je mlezivo a mateřské mléko. Mlezivo i mléko mají 

vyšší obsah bílkovin, tuku, cukru a síry než mléko dojnice. Pro získání pasivní imunity je 

nezbytné, aby se jehně napilo mleziva do 2 hodin po porodu. Doporučuje se podat 8 g mleziva 

na 1 kg živé hmotnosti. Jehně by mělo prvý den po narození dostat minimálně 200 g mleziva 

ve 3 – 4 dávkách. Nedostatek množství mleziva může nastat u bahnic se dvěma a více 

jehňaty. Pro tuto situaci existují komerčně vyráběné mlezivové náhražky. Charakter mleziva 

se udržuje 2 - 3 dny, plně hodnotné je 24 hodin. Pro zajištění imunity je možné použít i 

kvalitní mlezivo dojnic v dávce 0,4 – 0,8 l.  

V prvých 14 dnech přijímají jehňata výlučně mateřské mléko, pijí 10 – 15 krát denně (asi 

jednou za hodinu) a denně vypijí 1,0 - 1,5 l. Normálně vyvíjející se jehně, při dobré mléčnosti 

matky, by mělo za toto období zdvojnásobit svoji hmotnost. Na přírůstek 1 kg živé hmotnosti 
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potřebuje jehně zhruba 5 kg mléka. V této době je jehně plně závislé na kvalitní bílkovině 

mléka, vysoké koncentraci živin a jejich vysoké stravitelnosti. Kojení je optimální 12 - 16 

týdnů. Náhradou ovčího mléka může být směs 650 ml mléka kravského, 1 lžíce rybího tuku, 1 

rozmixované vejce a 20 g cukru. Kojená jehňata napájíme i vodou, příjem tekutin mlékem je 

nedostatečný. 

Funkční vývoj bachoru probíhá ve třech fázích. Do 3 týdnů věku jde o počáteční období bez 

přežvykování. Bachorová mikroflóra se začíná vyvíjet od 3. týdne, od 3. do 9. týdne je období 

přizpůsobení rostlinným krmivům, od 9 týdnů nastává plný rozvoj a výkon bachoru, kdy 

jehňata již přežvykují.  

Ke konci 2. týdne věku jehňatům začínáme podávat seno (luční nebo jetelové), později jadrná 

krmiva, mačkaný oves, extrahované pokrutiny, od 2. měsíce krmnou řepu a mrkev.  

Jehňata, která se krmí odděleně od matek, mají tento systém napájení: do 2. týdne připuštění k 

matkám 5 – 6 krát (20 - 30 min.), 3. – 4. týden 4 – 5 krát, 5. – 6. týden 3 – 4 krát, 7. týden 3 

krát. Odstav provádíme buď postupně snižováním počtu sání nebo jednorázově. Pokud se 

ovce nedojí, je možné provést odstav ve věku 100 – 120 dnů, při hmotnosti 18 - 25 kg, slabší 

jedinci se mohou odstavit i později. Je nutné zajistit pozvolný návyk na pastvu. 

V případě využívání ovčího mléka na výrobu sýrů přijímají jehňata dva dny mlezivo, 

následně teplý nápoj z kravského mléka nebo provádíme odchov jehňat pomocí mléčné krmné 

směsi (MKS) pro telata a jehňata. Napájíme nápojem připraveným z MKS rozmíchané s 

teplou vodou. 

 

 Tradi ční způsob odchovu jehňat 

Jehňata jsou trvale u matek. První až druhý týden přijímají mléko matky, následuje mléčná 

výživa a příkrm (seno, jádro, 3. – 4. týden), 5. - 8. týden mléčná výživa a systematické 

přikrmování, jehňata již přijímají krmiva pro bahnice. Od 8. týdne se zkrmuje zelené krmivo 

dobré kvality a mohou s matkami na pastvu, od 9. týdne zajistíme postupný přechod od 

mléčné výživy na cílené dávkování krmiv. Odstav 16. týden, aby mohla zvířata přijmout asi 2 

kg zelené píce. 

Denní spotřeba mléka je 1,0 - 1,5 l, později se snižuje na 0,5 – 1,0 l. Množství jadrných krmiv 

se postupně zvyšuje, při odstavu asi na 0,35 kg. Množství sena obdobně zvyšujeme až na 0,5 

kg. Výborná krmiva jsou sušené cukrovarské řízky (namáčené), mrkev nebo řepa (od 2. 

měsíce) Nezapomenout i v období kojení napájet vodou, teplota vody by neměla klesnout pod 

14 °C. 
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 Časný odstav  

Provádí se ve věku 35 - 40 dnů, při živé hmotnosti asi 15 kg, kdy již pravidelně jehňata 

přežvykují. Důvodem je dojení matky a snaha provést zapuštění do 2 měsíců po porodu. Již 

od 48 hodin po porodu se jehně převede na umělou výživu. K tomu je třeba podávat jehňatům 

speciální směsi ČOJ 1 a ČOJ 2. ČOJ 1 se zkrmuje od 10 (14) dnů do odstavu (35 - 45 dnů). 

Směs se zkrmuje suchá, lépe se sušenými cukrovarskými řízky (máčené), spotřeba je 3 - 4 kg. 

ČOJ 2 (neobsahuje již odtučněné mléko) navazuje na ČOJ 1, krmí se buď suchá, nebo s 

máčenými cukrovarskými řízky. Zkrmuje se do 100 dnů a spotřeba je 28 - 35 kg. Současně se 

zkrmuje kvalitní seno. ČOJ 2, ve 100 dnech, nahradíme doplňkovou směsí pro výkrm jehňat 

VJ.  

 

 Výkrm jeh ňat 

Výkrm zahrnuje: 

1. mléčný výkrm jehňat, 

2. výkrm odstavených jehňat (odstav ve 2. měsíci), 

3. pastevní výkrm mladých zvířat. 

 

1. Mléčný výkrm jehňat 

Cílem je produkce jakostního jehněčího masa. Mléčný výkrm je založen na příjmu 

mateřského mléka nebo je prováděn pomocí mléčných krmných směsí (MKS). Při výkrmu 

mateřským mlékem je jehně s matkou do 2 – 3 měsíců, kdy jehňata dosahují živé hmotnosti 

18 – 25 kg. Od 2. – 3. týdne mají jehňata k dispozici seno a doplňkovou směs jadrných krmiv. 

Poměr sacharidových i bílkovinných krmiv je 1 : 1. Výkrm je možný tradičním způsobem pod 

bahnicemi, mléčnými směsmi, ale i na pastvě. 

Speciální, ekonomicky velmi atraktivní, je výkrm tzv. „velikonočních jehňat“. Jde o mléčný 

výkrm jehňat (většinou u matky) do věku v průměru 45 dnů a hmotnosti kolem 15 kg. Tento 

typ výkrmu předpokládá vysokou růstovou intenzitu jehňat v průměru denní přírůstek 300 g. 

Dosažení uvedeného přírůstku závisí na produkci mléka matky, která by v tomto období měla 

denně nadojit 1,7 – 1,8 kg mléka s obsahem 4,8 % bílkovin a tučnosti 7,0 %. Dá se počítat, že 

za toto období vypije jehně asi 60 kg mléka. Existují i systémy, kdy se jehně odstaví od matky 

již ve věku 28 dnů a následně se dokrmí pomocí mléčných krmných směsí. 

Klasický intenzivní výkrm jehňat se provádí pomocí MKS. Jehně se snažíme odstavit od 

matky do 3 dnů a postupně během 1 – 2 dnů převedeme na MKS. Využíváme krmné 
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automaty. V 60. – 70. dnech je výkrm ukončen v hmotnosti 21 - 23 kg, přírůstek živé 

hmotnosti je 250 - 300 g/den.  

 

2. Výkrm odstavených jehňat 

Jehňata, která nechceme, nebo se nehodí do dalšího chovu, vykrmujeme. Výkrm probíhá 5 - 6 

měsíců do hmotnosti 35 - 40 (50) kg, průměrný denní přírůstek živé hmotnosti se předpokládá 

250 g/den. Možné je dokrmovat jehňata i stájově po ukončení pastvy (1,5 – 2,0 měsíce); 

podáváme seno (0,5 kg), šťavnatá krmiva (2,0 – 3,0 kg) a jadrná krmiva (0,4 - 0,6 kg). 

Efektivnější je výkrm u mladých zvířat do 40 kg živé hmotnosti, kdy je maximálně využita 

jejich růstová intenzita, než jehňata intenzivně dokrmovat na konci pastvy, kdy již mají nižší 

růstovou intenzita a vyšší ukládání tuku. 

Intenzivní výkrm je ekonomicky nejvýhodnější. Realizuje se ve stáji a do výkrmu se vybírají 

jehňata z časného odstavu ve 2. měsíci věku, s minimální požadovanou hmotností 14 kg. 

Důležitý je plný rozvoj a funkce předžaludků. Přírůstek živé hmotnosti se běžně pohybuje 

mezi 180 - 200 g/den, u kombinovaných nebo masných plemen i 300 g/den a více. Krmíme 

kvalitní seno, využívají se kompletní krmné směsi ČOJ 2 a VJ. Na výkrm je spotřeba až 70 kg 

směsi, výhodnější jsou granulované směsi. V menších chovech jsou vhodné i míchanice jádra, 

strouhané řepy a máčených cukrovarských řízků. N-látky je možno doplnit močovinou nebo 

průmyslově vyráběnou směsí, která močovinu obsahuje. Siláž a močovinu není vhodné 

zkrmovat jehňatům do 30 kg živé hmotnosti. Výkrmové směsi by měly obsahovat 18 – 20 % 

N-látek. Poměr Ca : P má být 2 : 1, užší poměr (velký obsah P), může být příčinou tvorby 

urolitů. Prevencí je přídavek 1 % krmného vápence (možno přidat i 5 % NH4Cl). 

 

3. Pastevní výkrm mladých zvířat 

Jde o polointenzivní výkrm, který je realizován na pastvě. Minimální hmotnost jehňat při 

zařazení do výkrmu je 18 kg. Předpokladem úspěchu je velmi kvalitní pastva a skutečnost, že 

jehňata již přešla na pastevní způsob výživy (plná funkčnost předžaludku). Jako hlavní 

krmivo je pastevní porost (počítáme 4 - 6 kg), jako příkrm podáváme seno (0,2 - 0,5 kg), 

jádro (0,3 - 0,4 kg) a minerálie v podobě lizů. Celková spotřeba jádra je do 50 kg, lze využít i 

komerčně vyráběnou krmnou směs určenou pro výkrm jehňat (VJ). Výkrm je ukončen v 8. 

resp. 10. měsíci věku jehňat, při dosažení živé hmotnosti 45 - 50 kg. Při tomto typu výkrmu 

lze počítat s nižším přírůstkem živé hmotnosti (120 - 150 g/den), oproti intenzivnímu výkrmu 

ve stáji. 
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1.2.2. Výkrm vy řazených ovcí 

Cílem je zlepšení jateční kondice a kvality jatečného těla. Dokrm je realizován ve stáji nebo 

na pastvě. Ovce převedeme na 6 - 8 týdnů (do začátku zimy) na pastvu výborné jakosti 

(příležitostná pastva). Následně přesuneme zvířata do stáje a krmíme silážemi (až 5 kg), 

krmnou slámou, přidáváme malé dávky sena a jádro (0,5 kg). Využívají se jadrná krmiva s 

nízkým obsahem vlákniny (pšenice, oves, luštěniny, bramborové vločky). Ovce 6 - 8 týdnů 

před porážkou ostříháme, aby při poražení měla vlna délku 1,5 – 2,0 cm. Dokrm starých 

zvířat (bahnic) se provádí jen výjimečně, protože je neekonomický.  

 

1.2.3. Krmení skopců 

Skopec je vykastrovaný beránek ovce domácí. Beránci se obvykle kastrují ve věku 3 - 4 týdnů 

především proto, že jako kastrát se skopec lépe vykrmuje. U merinových plemen je účelem 

kastrace víceletý chov skopců s cílem získat kvalitní vlnu (průměrně 6 kg). V letním období 

provádíme pastvu, v zimním období podáváme omezené množství sena, krmnou slámu, 

šťavnatá objemná krmiva, např. siláž s močovinou. 

 

1.2.4. Krmení chovných jehniček a chovných beránků 

Cílem je odchov plemenného materiálu za účelem doplnění a obnovy základního stáda. Ve 

výživě odstavených jehňat využíváme období vysoké růstové schopnosti jehňat a krmíme je 

proto intenzivněji, aby nedošlo ke zbrzdění růstu. Po odstavu nahrazujeme mléčnou bílkovinu 

rostlinnými bílkovinnými krmivy (sojový extrahovaný šrot, luštěniny), přidáváme ovesný 

šrot, ječný šrot nebo pšeničné otruby. Výživa závisí na plemenné příslušnosti a hmotnosti 

zvířat. 

Pro rozvoj předžaludku zvyšujeme dávku sena až na 1 kg, a tím i stimulujeme příjem 

vysokých dávek objemných krmiv, což je i příprava na pastvu. Pastva se uskutečňuje od 3 - 4 

měsíců věku. Je nutné jehňata přikrmovat 0,25 - 0,50 kg sena, 0,1 - 0,2 kg jádra. Nad 1 rok 

věku přikrmujeme jádro jen při špatné pastvě. V zimě zkrmujeme 0,4 – 1,0 kg sena, 1,0 – 1,5 

kg šťavnatých krmiv, 0,25 kg jádra a podáváme seno. Období pohlavní zralosti je ovlivněno 

plemenem a jehničky lze zapouštět u ranných plemen, při dobré výživě již v prvém roce 

života, při hmotnosti 45 - 50 kg. Šumavská ovce dosahuje pohlavní zralost ve 12 – 14 

měsících. 

U chovných beránků je do 3. měsíců úroveň výživy stejná jako u jehniček. Z důvodu 

intenzivnějšího růstu je nutná vyšší koncentrace energie v KD. Po odstavu podáváme kvalitní 

jadrnou směs, především mačkaný oves a extrahované šroty, do 180 dní věku průmyslově 
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vyráběné doplňkové krmné směsi. Starší beránci dostávají glycidové krmné směsi, jen malé 

množství šťavnaté píce, důležité je kvalitní seno. Omezeně je možné přidávat i siláže. Výživa 

chovných beránků je zajišťována krmnou dávkou s vyšší koncentrací živin než pro jehničky. 

Omezujeme šťavnatou píci a beránky krmíme senem a jadrnými krmivy s vyšším 

zastoupením ovsa. Obecně lze uvést, že produkce semene nezvyšuje vyšší příjem proteinů, ale 

zvýšený příjem samotné energie nebo v kombinaci s proteinem. 

 

1.2.5. Výživa plemenných beranů 

Cílem je zajistit plemennou kondici v průběhu celého roku. Celý rok podáváme vysoce 

kvalitní seno, v létě 0,8 – 1,5 kg, v zimě 1,0 – 2,0 kg. Siláž podáváme jen v malém množství. 

Pastva, případně zelená píce (3 - 4 kg), jen jako doplněk KD. V zimě podáváme řepu nebo 

krmnou mrkev v množství 1,0 - 1,5 kg. Na pastvině je třeba zajistit kvalitní pastevní porost, 

dostatek pitné vody a minerální liz (Mg , Se a vitamin E). 

V době pohlavního klidu podáváme kvalitní suchá a šťavnatá objemná krmiva, přikrmujeme 

0,5 – 0,7 kg jadrných krmiv. Pro zlepšení kondice, 6 - 8 týdnů před připouštěním, zvyšujeme 

podíl jadrných krmiv na 1,0 – 1,5 kg/den. Z jadrných krmiv má polovinu zastupovat oves, 

dále zařazujeme luštěniny, hrách, bob, luskovinoobilní směsky, naklíčenou pšenici, pšeničné 

otruby a kvalitní pokrutiny, minerální látky a vitaminy (A, D, E). Dieteticky nevhodné jsou 

lněné pokrutiny, které působí negativně na kvalitu semene, stejně nepříznivě působí krmení 

závadným krmivem. Šest týdnů před obdobím připouštění berana ostříháme.  

Připouštěcí období trvá 60 - 70 dnů a berani mohou ztratit až 12 % živé hmotnosti. Jeden 

beran je určen pro 60 - 70 ovcí, připouští se 3 - 5 ovcí denně. V období připouštění zajistíme 

přísun vysoce hodnotných bílkovin, minerálií a vitaminů. Převážnou část živin hradíme 

jádrem, vynecháme siláž, omezíme okopaniny i seno (1,3 - 1,5 kg). Podáváme krmiva s 

menším obsahem vody. Vhodné je podávat koncentrovaná krmiva s obsahem 18 % NL. Nemá 

se krmit těsně před připouštěním. Nedostatečná výživa může být příčinou i úhynů. 

 

1.2.6. Pastva ovcí 

Ovce je typické stepní zvíře a pastva je nejpřirozenější způsob výživy. Anatomická stavba 

dutiny ústní, pysků a chrupu dovoluje spásat nízké mladé porosty. Pastvu lze začít již velmi 

brzy na jaře, několik dnů po sejití sněhu, o měsíc dříve než u skotu. Ovce rády spásají plevele, 

na jaře stařinu (suchá tráva z předcházející sezóny), která však nezabezpečí požadovanou 

potřebu živin. Ovce jsou méně náročné než skot, jak co do druhového složení pastvy, tak i 

vegetačního stádia. Ovce selektivně vyhledávají chutné rostliny a hluboko je vykusují, proto 
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je lépe pást krátkodobě 5 - 7 dnů a obnovit cyklus za 5 - 6 týdnů, kdy dojde k regeneraci, a 

obrostu porostů. Na jaře se využívají pastviny v nižších polohách, přechází se do poloh 

vyšších a v pozdním létě se ovce vrací do poloh nižších. Při pastvě není vhodné ovce pást 

proti slunci a větru. V zamokřených lokalitách je nebezpečí invazních chorob, z hlediska 

prevence nákaz paseme na dané ploše pouze jednou ročně maximálně 4 - 5 dnů. S ohledem na 

užitkový směr a kvalitu pastevního porostu se ovce podle potřeby přikrmují. 

V přechodném období, před vyhnáním ovcí na pastvu, částečně nakrmíme senem nebo 

slámou, po pastvě podáváme jadrné krmivo, seno a slámu. Během roku ovce pobývá na 

pastvě 7 - 9 měsíců a podle kvality porostu trvá pastva 7 až 9 hodin denně. Přežvykování trvá 

7 hodin. Optimální výška travního porostu je 7 - 12 cm.  K nasycení je na dojnou ovci potřeba 

6 - 10 kg trávního porostu. Pase se dvakrát denně, dopoledne mezi 7 - 11 hodinou (lepší 

pastva), odpoledne mezi 15 - 19 hodinou (horší pastva). Nutné jsou kratší přestávky v pastvě, 

především v době vyšší teploty. Je třeba pamatovat na zvýšenou potřebu živin a energie při 

pohybu na pastvě, zvláště ve členitém terénu. V našich podmínkách se dá na pastvě u dojných 

plemen ovcí zhruba počítat na záchovnou potřebu kolem 1 MJ NEL v rovinatém terénu, ve 

členitém terénu 1,3 – 1,5 MJ NEL. Ve srovnání se stájovým chovem je potřeba energie u 

pasoucích se ovcí vyšší až o 25 %. Na pastvě je třeba zajistit krmnou sůl a minerální přísady 

(3 - 5 g/den). Pást (podle podmínek) je možné až do souvislé sněhové pokrývky.  

Krmnou základnu pro ovce tvoří i tzv. „absolutní ovčí krmiva“. Jsou to krmiva, která ovce 

dovedou využít lépe než ostatní hospodářská zvířata. Jde o travní porosty na méně vhodných 

pastvinách, pastva na strmých pozemcích, kde pastva skotu způsobuje půdní erozi, porosty 

pícnin na jaře před jejich hlavním využitím a na podzim po sklizni, pastva na strništích, 

brambořištích, příležitostná pastva na orné půdě a v sadech, přepásání obilovin před hlavní 

vegetací. Lesní pastva není dovolena v kulturách stromků do výšky 70 cm, ve starých lesních 

porostech s přirozeným zmlazováním a na svazích ohrožených erozí. Pastva na 

rekultivovaných haldách a vyvážkách s výskytem ruderálních plevelů má nízkou kvalitu 

porostů a přináší ohrožení zdraví ovcí kontaminanty. 

Z dietetického hlediska je nutné zajistit plynulý přechod ze stájové (zimní) KD na pastevní 

porost. Protože v jarním období pastevní porost obsahuje velké množství NL a málo energie, 

sušiny a vlákniny, hrozí u ovcí riziko bachorové alkalózy. Jako nutriční prevenci lze 

doporučit podávání doplňkových jadrných (glycidických) krmiv, nebo cukrů, v podobě 

melasy, která se podává pomocí speciálního krmného zařízení. Jde o válec, který se při 

olizování otáčí v nádržce s melasou. Alkalóza současně s nedostatkem Mg v pastevním 

porostu predisponuje vznik pastevní tetanie (hypomagneziemie). Jako nutriční prevence je 
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umisťování minerálních lizů s obsahem Mg na pastvinách. Komerčně vyráběné minerální lizy 

obsahují krmnou sůl (NaCl) doplněnou o další minerálie jako Ca, P, Mg, Zn, Mn, I, Se, Co a 

Fe. Pro lepší využitelnost lze v minerálních lizech použít stopové prvky v organické 

(chelátové) formě. Minerální lizy pro ovce neobsahují Cu, která je pro ovce vysoce toxická. 

Lizy se na pastvinách podávají v hranatých nebo kulatých plastových nádobách. Z hlediska 

příjmu musí být podávaný liz pro ovce chuťově atraktivní. 

 

Pastviny pro ovce můžeme rozdělit do čtyř kategorií: 

 1. kategorie – pastviny v nížinných a podhorských oblastech, jde o dobré pastviny 

intenzivního charakteru, botanické složení kostřavy (Festuca), lipnice luční (Poa 

pratensia), sveřep bezbranný (Bromus inermis), psineček obecný (Agrostis ), krvavec 

toten (Sanguisorba officinalis), pryskyřník prudký (Ranunculus acer), smetánka 

lékařská (Taraxacum officinale), jetel plazivý (Triforium repens), štírovník růžkatý 

(Lotus cotniculatus), 

 2. kategorie – polointenzivní a extenzivní pastviny v podhorské a horské oblasti, 

podobné botanické složení, někde s velkým podílem smilky tuhé (Nardus stricta), 

která je měřítkem kvality porostu. Trávní porosty horských pastvin v mladších 

vegetačních fázích jsou sice chutné, mají však nižší výživnou hodnotu a rychle 

stárnou. Obvykle jejich botanické složení je tomka vonná (Anthoxanthum odoratum), 

kostřava červená (Festuca rubra), jednotlivé druhy z rodu mochna (Potentilla), 

prasetník kořenatý (Hypochoeris radicata), smetánka lékařská (Taraxacum officinale), 

jetel plazivý (Trifolium repens), jetel horský (Trifolium montanum) a jednotlivé druhy 

rodu pryskyřník (Ranunculus). 

 3. kategorie - pastviny v nadmořské výšce 1 000 – 1 400 m, enklávy v lesním porostu, 

malá pastevní plocha, těžce přístupné, smilka tuhá (Nardus stricta) tvoří až polovinu 

porostu, 

 4. kategorie - pastviny v nadmořské výšce 1 400 – 1 600 m, lze pást jen 2 - 3 měsíce, 

botanické složení smilka tuhá (Nardus stricta), různé druhy ostřic (Carex), sítina 

trojklaná (Juncus trifidus), borůvka (Vaccinium myrtillus). 

 

Doběrná pastva představuje sběr zelené hmoty z orné půdy, zbytky po sklizni, přepásání 

hustých a přerostlých porostů, pastva v sadech, na březích a hrázích. Je realizována především 

v nížinných oblastech, kde umožňuje racionálně zužitkovat zelenou hmotu. Při příležitostné 
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pastvě jde o spasení zbytků různých plodin, přepásání přerostlých a hustých porostů a 

přepásání strnišť. 

 

Z dietetického hlediska je potřebné dávat pozor po vydatné pastvě na vojtěšce, jetelech, 

hrachovištích, brambořištích, ale i při napájení ovcí před pastvou, kdy může dojít k akutní 

tympanii. Náhlé změny v krmení, při přechodu ze suchého na zelené krmivo, dochází k zánětu 

žaludku a střev. V horských oblastech, při zvýšeném pohybu zvířat, je pomalejší příjem 

krmiva a nebezpečí tympanií se zmenšuje. Doporučuje se pást ovce až po sejití rosy nebo 

oschnutí po dešti. 

Jehňata paseme co nejblíže ovčína, při dlouhém pochodu jsou značné ztráty energie. Měly by 

mít přístup ke slámě a senu, k minerálnímu lizu (krmná sůl) a musí být zabezpečen dostatek 

pitné vody.  

 

 
Zdroj www. web2.mendelu.cz/1.9.2011/ 
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1.3. Výživa koz 

 

Ve 20. století byl zaznamenán ve světě postupný trend poklesu početních stavů koz. V 

posledních letech se početní stavy mírně zvyšují v souvislosti s propagací zdravotního 

významu kozího mléka a z něj vyrobených produktů (sýry, jogurty) pro výživu člověka. Toto 

zvýšení populace koz není ve všech zemích světa rovnoměrné. Nejvíce koz je chováno v Asii 

a Africe, nízké stavy koz jsou v Evropě a Americe. V evropských zemích jsou nejvíce kozy 

chovány ve Španělsku, Itálii, Řecku nebo Portugalsku. Na rozdíl od chovu ovcí je chov koz 

soustředěn na plemena tradiční, především se zaměřením na produkci mléka a následně 

vyráběné mléčné produkty. Kvalitní maso poskytují plemena masná (např. koza burská, 

angorská a kašmírová). Z produktů, které jsou spojeny s chovem koz je i mohér a kašmír. 

Největšími producenty mohéru je Jižní Afrika, Austrálie, Nový Zéland, v Americe Texas a v 

Evropě Turecko. Mohér se často kombinuje s vlnou ovcí, ale i s umělými vlákny. Angorská 

koza vyprodukuje ročně 1 – 4 kg mohéru. Z Kašmírových koz je získáván kašmír. Jde o velmi 

jemnou podsadu, která se u koz převážně vyčesává v jarním období, když líná. Jeho největším 

producentem je Čína a asijské státy, jako je Mongolsko, Afganistán, Indie, ve velkém se 

chovají Kašmírové kozy i v Austrálii a na Novém Zélandu. Průměrná roční produkce na jednu 

kozu je 200 - 500 g kašmíru. 

 

Na rozdíl od skotu mají kozy určité odlišnosti trávicí soustavy, která je 25 krát delší než délka 

těla. Bachor ve srovnání s ostatními přežvýkavci je proporcionálně větší, má obsah 23 l, čepec 

2 l, kniha 1 l a slez 3 l. To umožňuje přijímat větší množství krmiva s vyšším zastoupením 

hrubé vlákniny a efektivněji krmivo využít. Z uvedeného vyplývá, že u koz je nižší spotřeba 

krmiva na záchovu než u skotu, nižší jsou nároky na obsah živin v krmivu a ze stejného 

množství krmiva koza vyprodukuje více mléka.  

 

Kůzlata, stejně jako u telat, se z hlediska výživy v raném poporodním období chovají jako 

monogastická zvířata. Tekutá krmiva (mléko) se dostávají jícnovým žlabem přímo do slezu. 

Tento efekt se uplatňuje až do věku 9,5 měsíce a po prvním roce života zaniká. Bachor se 

začíná u kůzlat postupně vyvíjet již ve 2. - 3. týdnu věku. 
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Kozel kašmírský 

 
Zdroj www.zoo-vyskov.cz/2.9.2011/ 

 

                     Koza mohérová – koza angorská                       Angorská koza 

                     
Zdroj www. www.schok.cz/2.9.2011/                                             Zdroj www.cs.wikipedia.org/3.9.2011/ 

 

 

Koza je vysoce tolerantní k příjmu kyselých, slaných a hořkých látek i různých chemických 

látek, což přináší vyšší riziko otrav. Příjem některých rostlin může mít negativní dopad na 

senzorické vlastnosti mléka (listy akátu, pryskyřníky apod.). Koza je zvláště citlivá na 

závadná krmiva – zaplísněná, nahnilá, silně znečištěná, zapařená atd., což je dáno vysokou 

resorpční schopností trávicího traktu. 
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Odchov koz pastevní 

  stájový 

 

 

 Stájový chov 

Efektivní je stájový chov koz jen při vysoké užitkovost stáda nad 1 000 l mléka za laktaci.  Ve 

stáji se krmivo zakládá do žlabu nebo na krmný stůl. 

 

 Pastevní chov (základ chovu koz) 

Z hlediska krmení je koza velmi vybíravá, což se projevuje selektivním okusováním keřů a 

stromů, vybíráním hodnotnějších bylin, nebo jejich částí, vysokou tolerancí k příjmu 

kyselých, slaných a hořkých látek, různých chemických látek, což přináší vyšší rizika otrav 

(možný negativní dopad krmiva na mléko a mléčné výrobky).  

Kozy jsou schopny ze všech zvířat nejvíce poškodit krajinu, spásají s oblibou aromatické 

rostliny, oblíbená místa úplně vypásají. Proto je při pastvě koz, na rozdíl např. od skotu nebo 

ovcí, nutný celodenní dozor. 

Při pastvě se počítá s ad libitním krmením, dokrm senem a krmnou slámou podle kvality 

pastevního porostu, případně i vhodnou doplňkovou směsí. Pastva představuje oproti 

stájovému chovu zvýšenou energetickou potřebu podle terénu o 20 až 100 %. 

Z hlediska výživy je dobré znát rozbory půdy a porostu (především se zaměřením na 

minerálie, zvláště pak mikroprvky a deficitní prvky doplňovat v podobě minerálních lizů. 

Na pastvě se u koz, stejně jako u ostatních přežvýkavců, můžeme setkat s pastevní tetanií 

(hypomagnesiémie). Nutriční prevence tohoto onemocnění spočívá v tom, že před vyhnáním 

koz na pastvu jim podáváme seno nebo krmnou slámu a minerální lizy. Provádí se i 

přihnojování porostů Mg a je nutné dávat pozor na nepřehnojování porostů (N a K). 

Na pastvě je potřebné zajistit dostatek vody k napájení, asi 3,5 l na 1 kg přijaté sušiny. Voda 

musí být nezávadná, chladná, je třeba dávat pozor na parazity. 
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1.3.1. Krmivová základna pro kozy 

 

Základem KD pro výživu koz jsou objemná krmiva (šťavnatá nebo konzervovaná). 

 

 Šťavnatá krmiva 

Zelená píce v dávce 8 - 10 kg je základem KD v letním období (pastevní porost). 

Nejkvalitnější jsou jeteloviny, jetelotrávy, travní porosty, luskovino obilní směsky. Náhradní 

krmiva (mohou doplnit standardní krmiva – malochovy), jsou kopřivy (zavadlé, sušené), 

opady zeleniny, krouhané spadané ovoce, žaludy (návyk – trpká chuť) v čerstvém nebo 

sušeném stavu, zelené větévky stromů (i suché), keřů (listy malin a ostružin).  

Významnou složkou zimní KD z čerstvých šťavnatých krmiv jsou krmné okopaniny. 

Vhodná je krmná řepa (3 – 5 kg), polocukrovka (2 – 3 kg), krmná mrkev (2 – 3 kg), možno 

zkrmovat i tuřín, vodnici, v kontrolovaném množství i cukrovku. Možno využít i odpadní 

brambory (vařené nebo pařené 1 – 2 kg), na jaře i hlízy topinamburu. Z dietetického hlediska 

okopaniny nesmí být znečištěné zeminou, namrzlé, nahnilé atd. 

 

 Konzervovaná krmiva 

Siláže se stále více uplatňují ve výživě koz, především ve velkochovech. U siláží se 

doporučuje dávka 1 –3 kg/den. Vyšší dávky mohou negativně ovlivnit chuť mléka, mléko pak 

není vhodné k výrobě sýrů. Vhodná kombinace je se senem 1 : 1 (zvýšení užitkovosti), lze 

kombinovat i se zelenou pící. Nekvalitní siláže mohou vyvolat metabolickou acidózu, 

koronární nekrózu, listeriózu nebo enterotoxemii (Clostridium perfringens), která se většinou 

objevuje u kůzlat v závěru zimního období, silným nepříjemně páchnoucím průjmem. 

Onemocnění může vést až k degeneraci ledvin. Kozy mají vyšší nároky na kvalitu 

konzervovaných krmiv než skot nebo ovce. 

 

 Sušená objemná krmiva 

Seno se podává jako kvalitní vojtěškové, jetelové a z travních porostů (2 – 3 kg). Dieteticky 

představuje seno výborné a pro kozy nepostradatelné krmivo, především v zimních KD. Seno 

je vhodné přikrmovat i na pastě. 

Slámu, jako náhradní krmivo, využívají především drobnochovatelé. Lze použít slámu 

ovesnou, hrachovou, čočkovou, fazolovou i bobovou. Podávají se na dosycení večer nebo na 

noc. Vhodná je i hrachová a fazolová sláma pro vysoký obsah bílkovin a minerálií, možno 

krmit i kvalitní kukuřičnou slámu. 
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Letnina je speciální druh zimního krmiva, jde o tzv. „absolutní kozí krmivo“. Jsou to listy 

usušené přímo na výhoncích nejrůznějších stromů a keřů. Kozám chutná akátové listí, listí 

ovocných stromů, vrb, ořechů, přijímají i jedlové a smrkové jehličí.  Větvičky s listím se 

vážou do nevelkých svazků a suší se ve stínu. 

 

Standardní krmiva mohou doplnit krmiva náhradní, která využívají především 

drobnochovatelé. Jde např. o zavadlé nebo sušené kopřivy (obsahují vitaminy, Ca, P, Fe), 

odpady zeleniny – nať celeru, mrkve, listy salátu, zelí, kapusty, krouhané spadané ovoce, 

žaludy v čerstvém nebo sušeném stavu, podávají se většinou drcené a je nutný návyk (trpká 

chuť), zelené i suché větévky stromů (akát, javor, bříza, dub, osika, líska, olše, habr, lípa, 

odpady z chmele, révy), listy keřů, malin a ostružin (trny nevadí). Při použití náhradních 

krmiv je nezbytné dávat pozor na přítomnost pesticidů. 

 

 Koncentrovaná krmiva 

Jadrná krmiva se podávají vysokoprodukčním zvířatům na počátku laktace, pozitivně 

ovlivňují úroveň a perzistenci laktační křivky a jsou významná i pro plemenné kozly (oves, 

ječmen, pšenice). Někteří chovatelé doporučují z obilovin pro výživu koz pouze oves. Při 

odchovu kůzlat se využívá ovesný šrot, ovesné vločky a krmná mouka. U plemenných zvířat 

jako dieteticky vhodný považujeme mačkaný oves. Z obilovin se nejčastěji ve výživě koz 

používá jarní ječmen, u ozimého ječmene je vhodné ho podávat šrotovaný, z důvodu jeho 

silnější slupky. Vhodná je i krmná pšenice, je dobře stravitelná, energeticky hodnotná, má 

nízký obsah vlákniny a lze ji využít především v KD na začátku laktace. Obiloviny je nejlépe 

zkrmovat v podobě jadrných směsí pro zvýšení jejich chutnosti a biologické účinnosti.  

Kuku řičné zrno se podává šrotované nebo drcené. Má vysokou energetickou hodnotu 

(vysoký obsah oleje). Je vhodné zejména při zkrmování bílkovinných objemných krmiv. Jako 

vedlejší krmné produkty lze využít otruby, klíčky, sladový květ, melasu, která je vhodná do 

směsí, nápojů nebo zákvasů. 

 

 Bílkovinná krmiva 

Za nejvýznamnější bílkovinná krmiva lze ve výživě koz pokládat luštěniny (hrách, bob, sója) 

a jejich produkty (šroty, pokrutiny). Lze využít i vikve, lupiny a boby. Pro obsah 

antinutričních látek jsou ve výživě koz méně vhodné, protože obsahují hořké glykosidy a 

alkaloidy (chinolizidinové alkaloidy lupin), které mohou při vyšších dávkách vyvolat 

zdravotní poruchy, projevující se záněty střev a jater, objevují se krvavé průjmy a žloutenka. 
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Lněné, arašidové, slunečnicové a bavlníkové extrahované šroty jsou v KD koz méně 

využívány z hlediska ekonomické nevýhodnosti. 

 

1.3.2. Krmná technika 

 

Je třeba dodržovat stejné zásady jako při výživě krav. Záchovná potřeba na jednotku 

metabolické velikosti těla (1 kg H0,75) je 0,269 MJ NEL, 2,3 g PDI, 4,182 g NL a 62,4 g 

sušiny. Krmná dávka má být pokud možno stálá, kozy jsou náročné na pestrost krmiv. 

Účelem je zajistit maximální zastoupení kvalitních objemných krmiv v KD. Nevhodné je 

nárazové zvýšení přídavku jadrných krmiv. Pokud podáváme vysoké dávky jadrných krmiv, 

je nutné je rozdělit na 2 až 3 dílčí dávky.  

V letním období jsou hlavním zdrojem živin pastva, zelená krmiva, zeleninové listy, ale i listy 

a výhonky dřevin. Denně přijmou 7 až 8 kg zelené hmoty, což stačí na produkci 2,5 až 3,0 kg 

mléka. Při vyšší dojivosti doplňujeme jadrná krmiva.  

Základem krmné dávky v zimním období jsou sušená krmiva, seno, krmné okopaniny, 

brambory, případně siláž 2 - 3 kg. Nezbytný je přídavek minerálních látek, zvláště v zimním 

období a doplněk vitaminu D, především při stájovém chovu (minerálně vitaminózní 

doplňková krmiva). 

Při stájovém chovu krmivo zakládáme do žlabu nebo na krmný stůl. Žlab umisťujeme 20 - 30 

cm nad úrovní stání, hloubka maximálně 25 cm, šířka maximálně 50 cm, poměr ustájovacích 

a krmných míst je 1 : 1. Výhodný je zvýšený okraj žlabu, který brání vyhazování krmiva, 

důležité jsou žlabové zábrany, které nutí zvířata žrát s hlavou ve žlabu, a tím se výrazně 

omezí plýtvání krmivem. 

Zvířatům je třeba zajistit celodenní přístup k pitné vodě. Plovákové napáječky mají být 

umístěny tak, aby nedošlo k jejich znečištění výkaly (asi 70 cm nad podlahou). Z 

anatomického hlediska jsou nevhodné tlakové a pákové ventily. Jedna napáječka zajistí 

napájení 20 koz. Pokud nelze zajistit celodenní kontinuální napájení, je třeba napájet 

minimálně 2 krát denně. Teplota vody 8 - 15 °C (8 - 10 °C). Vysoká je spotřeba vody na 

produkci mléka, na 1 kg mléka 4 l vody a na každý další 1 kg mléka se zvyšuje o 0,5 l vody. 

Při nedostatku vody se snižuje zájem zvířat o příjem krmiva. Nejkritičtější je nedostatek vody 

na počátku laktace, kdy dochází k dehydrataci a poklesu mléčné užitkovosti. Kozel má 

spotřebu 2 l vody/den, při připouštění 4 l vody. 
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Technika pastvy 

 

Pastevní chov představuje základ ve výživě koz. Existuje několik systémů pastvy: 

 dočasná,  

 účelová,  

 společná,  

 oplůtková, 

 dávková. 

 

 Dočasná pastva  

Jde o vhodný systém pro odchov mladých zvířat a chov dojných plemen. Praktikuje se jako 

denní vyhánění zvířat po sejití rosy, po ranním dojení, zpět se přihání k večernímu dojení do 

stáje a zde zůstávají přes noc. Nedoporučuje se pást za deště. Koza má nízkou vrstvu 

podkožního tuku, dochází rychle k prochladnutí a nebezpečí onemocnění. Je vhodné zřizovat 

na pastvinách jednoduché přístřešky, které zajistí ochranu v horkých letních dnech. Vysoká 

teplota může vést k úpalu a poruchám metabolismu. Je možné zřizování i mobilních 

přístřešků. 

 

 Účelová pastva 

Je určena ke spásání plevelů např. v lesních školkách a v kulturních porostech. V USA se 

využívá k hubení plevelů místo herbicidů. Tento systém si vyžaduje celodenní dozor. Kozy 

jsou schopny, jak již bylo konstatováno, ze všech zvířat nejvíce poškodit krajinu.  

 

 Společná pastva 

Někdy je realizována společná pastva s ovcemi nebo skotem. Pro úživnost pastviny je třeba 

provést následující přepočet: 1 kráva s teletem odpovídá 5 ovcím s jehňaty nebo 6 kozám s 

kůzlaty, poměr ovce : kozy je 1 : 1, kozy : skot 1 : 3 - 10. Společná pastva ovcí a koz zvýší 

využití pastevních porostů o 15 - 20 %. 

 

 Oplůtková pastva 

Určí se počet oplůtků, které se postupně spásají a zbytek slouží k produkci sena. 
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 Dávková pastva 

Je založena na denním přidělování nového porostu. Pastva je zajištěna elektrickým 

ohradníkem a představuje minimalizaci ztrát a přesné řízení výživy. Před vyhnáním na pastvu 

podávat seno nebo krmnou slámu, vhodné je přihnojování porostů hořčíkem, nepřehnojovat 

dusíkem a draslíkem a zajistit podávání minerálních lizů. 

 

Zásady výživy koz v období březosti 

Zapuštění koz provádíme v 6 - 7 měsících, při hmotnosti nejméně 35 kg. Příprava koz k 

zapuštění: 2 - 4 týdny pro zlepšení kondice podáváme přídavek zelené vojtěšky nebo jetele 

(proteiny), vitaminy A a E, resp. 0,2 - 0,3 kg jádra (oves) nebo přídavek 0,3 - 0,4 kvalitního 

sena, případně 0,3 - 0,5 kg kapusty, mrkve, krmné řepy. 

Období březosti trvá v průměru 150 dní. Ve druhé polovině březosti začíná plod rychle růst a 

je proto nezbytné 6 až 8 týdnů před porodem kozu zaprahnout (ukončit laktaci). Zasušení je 

spojeno s vynecháním jadrných a šťavnatých krmiv a snížením počtu dojení.  

Před porodem by měla výživa koz odpovídat teoretické produkci 3 kg mléka. V tomto období 

omezíme šťavnatá krmiva na minimum. 

 

Zásady výživy koz v období porodu 

Mlezivo se tvoří již před porodem a má obdobný význam jako u telat a jehňat. Je třeba zajistit 

u kůzlat dostatečný příjem kvalitního mleziva do jedné hodiny po porodu, příp. pomůžeme 

kůzleti najít struk. Pokud se projeví nedostatečný sací reflex, je možné napájet kůzlata pomocí 

kojenecké lahve nebo pomocí sondy. Mlezivo podáváme teplé 37 °C, (prevence dietetických 

poruch). Při nedostatku mleziva matky je možno použít mlezivo od jiné kozy, ovce nebo 

krávy. Při nadbytku je možné mlezivo konzervovat mražením. Po porodu za 2 - 3 hodiny je 

vhodné podat vlažný nápoj z pšeničných otrub, krmné mouky nebo pokrutin. Z dietetického 

hlediska lze doporučit podávat odvar z lněného semene. V prvních dnech po porodu se 

podává již zmíněný vlažný nápoj z 0,5 – 1,0 kg jádra a kvalitní seno. V 7. – 10. dnu se 

postupně přechází na normální KD, do které se zařazují okopaniny, siláže, které mají i 

laktogenní účinky.  KD v tomto období má odpovídat vyšší užitkovosti, než je skutečný denní 

nádoj. Pro zpestření možno do KD přidávat sušené kopřivy nebo chvojí (malochov).  
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Zásady výživy koz v průběhu laktace 

Vzhledem k živé hmotnosti kozy (bílá krátkosrstá 50 - 60 kg, hnědá krátkosrstá 50 - 55 kg) je 

její produkce mléka relativně vyšší než u dojnic. Průměrná dojivost se v ČR pohybuje u kozy 

bílé krátkosrsté 760 kg mléka, u kozy hnědě krátkosrsté 810 kg mléka, individuálně může 

koza za laktaci nadojit 900 – 1 000 kg mléka. Průměrná laktace se počítá v ČR 280 dnů. Pro 

následnou užitkovost má značný význam výživa v období stání na sucho. Existuje řada 

faktorů, které mohou ovlivnit kvantitu i kvalitu produkce, jako je např. plemenná příslušnost, 

individualita, zdravotní stav, věk, fáze a pořadí laktace, počet narozených mláďat, období 

porodu, četnost porodu, způsob dojení, oblast chovu, prostředí (teplota, stres). Jako jeden z 

nejvýznamnějších faktorů v rámci plemenné příslušnosti je výživa kojící kozy. 

V 1. týdnu laktace v důsledku vysoké produkce mléka dochází k energetickému deficitu, 

který je vyrovnáván intenzivním odbouráváním tukových rezerv (lipomobilizace), obdobně 

jako u krav. Toto narušení úrovně energetického metabolismu se především prohlubuje při 

nedostatku sacharidů v KD, u koz přetučnělých, koz s vysokou užitkovostí a koz se 2 - 3 

kůzlaty. Tento stav vyúsťuje následně v poruchu látkového metabolismu (časté i u 

mohérových a kašmírových koz). Negativní energetická bilance se vyrovná až ve 2. měsíci 

laktace. Na konci laktace při zaprahnutí je rozdíl mezi příjmem a potřebou vyrovnaný, 

zvyšuje se lipogeneze, zvířata zvyšují hmotnost a tělesné rezervy dosahují maxima v prvých 

3. měsících gravidity. Paradoxem je, že se zvyšující se užitkovostí po porodu stoupají 

energetické a živinové požadavky, avšak kapacita příjmu krmiva stoupá pomalu a dosahuje 

vrcholu až ve 30. – 40. dnu laktace. Maximální užitkovost bývá dosažena v 50 - 60 dnech 

laktace, u prvniček až v 60 - 80 dnech. Proto kozám v tomto období poskytujeme oblíbená 

nejkvalitnější krmiva s vysokou stravitelností, společně s koncentráty (doplňková krmiva). 

Protože začátek laktace spadá ještě do zimního období, je základním objemným krmivem 

kvalitní seno (vojtěškové, jetelové, luční, travní, lze použít i z vičence, komonice nebo vikve). 

Vhodná je kombinace sena jetelovin (NL, Ca) se senem lučním nebo travním. Ze šťavnatých 

objemných krmiv jsou významnou součástí i okopaniny, především krmná řepa 

(polocukrovka), vařené nebo pařené brambory, krmná mrkev, lze využít v KD i brukev, 

vodnici nebo tuřín. Jako perspektivní ve velkochovech se jeví využití i bílkovinných a 

polobílkovinných siláží (vojtěškové, jetelové, travní, směsky luskovino-obilní). Dieteticky 

méně vhodné, ale i rizikové, jsou kukuřičné siláže. Základem letních krmných dávek je zelené 

krmení, které se krmí přímo ve stáji nebo formou pastvy. Při přechodu ze zimní KD na letní 

KD (pastvu) je nutný postupný přechod. 
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Koza by měla přijmout 3,5 – 5,0 % sušiny ve vztahu k živé hmotnosti. O potřebě příjmu 

sušiny rozhoduje živá hmotnost bahnice a množství nadojeného mléka. Z tohoto pohledu 

potřebuje koza (60 kg), při denní produkci 1 – 5 kg mléka, přijmout 1,5 – 3,0 kg sušiny KD. 

Protože potřeba živin u laktujících koz je vyšší než mohou přijmout z objemných krmiv, je 

nutné přidat jadrnou směs, která je sestavena z obilovin (ječmen, pšenice, oves, kukuřice, 

otruby pšeničné), z hlediska doplnění NL se přidávají luštěniny (hrách, peluška, bob) nebo 

produkty zpracování luštěnin nebo olejnin (extrahované šroty – sojový, řepkový, 

slunečnicový, lněný, arašidový, případně bavlníkový). Jednotlivé komponenty v těchto 

směsích by měly být hrubě šrotované nebo mačkané. Často se tyto směsi vyrábí průmyslově v 

podobě tzv. produkční směsi (PS), která by svým živinovým a energetickým obsahem měla 

pokrýt potřebu na 1 kg mléka 0,4 kg PS.  

Nejvyšší produkci má koza sámská s užitkovostí přes 2 000 kg mléka za laktaci. Vrchol 

produkce je mezi 4. - 8. rokem věku, s věkem klesá tučnost mléka. Asi od 9. laktace klesá i 

produkce. Vyšší produkce je u koz s dvojčaty. Častější dojení 3 krát denně může mít vliv na 

zvýšení tučnosti mléka o 6 - 12 %. Výživa je limitujícím faktorem v produkci mléka. Pro 

mléčnou produkci je nejdůležitější obsah glukózy v krvi. 

Z hlediska výživy je nutné brát v úvahu, že některé látky obsažené v krmivu jsou u koz 

mnohem rychleji vylučovány do mléka, než u krav, což souvisí s intenzivním metabolismem. 

Specifická příchuť kozího mléka je způsobena komplexem chemických látek – větší množství 

jádra může zvýšit nežádoucí příchuť mléka. 

Výživou lze příznivě ovlivnit obsah proteinu i tuku v mléce. Zvýšený energetický přísun v 

KD může zvýšit obsah proteinu o 0,10 - 0,15 %. Restrikce krmení má za následek snížení 

mléčné produkce bez snížení hladiny proteinů. Množství celkového N a kaseinu je jen málo 

závislé na KD, zatímco obsah neproteinového N (NPN), a zvláště pak močoviny, je závislý 

podstatnou měrou na výživě. Nadbytek NL v KD ve vztahu k energii vede ke zvýšení 

močoviny v mléce (možno využít diagnosticky). 

 

1.3.3. Složení mléka koz ve vztahu k lidské výživě 

 

V průměru obsahuje kozí mléko 12 % sušiny, 3,7 % bílkovin, 4 % tuku, 4,5 % laktózy a 0,8 

% minerálních látek. Složení mléka je závislé na celé řadě faktorů, jako je plemenná 

příslušnost, mění se v závislosti na stádiu laktace, zdravotním stavu kozy a především na 

kvalitě výživy. I přes velkou podobnost ve složení kozího mléka s kravským, existují i v 

uvedených hlavních složkách obou druhů mléka kvalitativní rozdíly.  
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U mléčného tuku koz jde o významně vyšší zastoupení kyseliny máselné, kapronové, 

kaprilové, laurové, myristové, palmitové, stearové, olejové, linolové, linolenové a arachidové. 

Tuk kozího mléka má 10 – 15 krát menší velikost tukových kuliček, což způsobuje vysokou 

přirozenou homogenitu tuku v kozím mléce, a s tím související jeho vyšší stravitelnost. 

Výživou lze ovlivnit i složení mléčného tuku. Existují odborné práce, které upozorňují na to, 

že snížení vlákniny a zvýšení podílu obilovin v KD, může vést ke zvýšení podílu nežádoucích 

trans izomerů mastných kyselin (olejové) v mléčném tuku. Jejich snížení za současného 

zvýšení mastných kyselin s rozvětveným uhlíkatým řetězcem může vést u konzumentů kozího 

mléka ke snížení rizika koronárních onemocnění.  

Mléčné bílkoviny jsou tvořeny kaseinem (80 %) a syrovátkovými bílkovinami (20 %) s 

vysokým zastoupením sirných bílkovin (cystin). V kozím mléce často zcela chybí α-S1-

kasein, který podstatně ovlivňuje stravitelnost mléka a sýrařské vlastnosti. Mléčný protein 

obsahuje více threoninu, izoleucinu, lysinu, cystinu, tyrosinu a valinu. Vysoký obsah cysteinu 

v kozím mléce je dáván do souvislosti s vyšší stravitelností Cu. 

V porovnání s kravským mlékem, obsahuje mléko koz více vitaminu A, riboflavinu, niacinu, 

PP, naopak méně vitaminu B6, B12. U minerálních látek kozí mléko obsahuje více Ca, K, Mn, 

P, Cl, Mg a méně Na, Fe, Zn, Mo ve srovnání s mlékem krav. 

V posledních letech se stále více propaguje vysoká biologická hodnota kozího mléka. 

Člověku se doporučuje konzumace kozího mléka při řadě onemocnění, jako je onemocnění 

trávicího traktu, jater a pankreatu, dýchacích cest (tuberkulóza), štítná žláza, při stresových 

stavech, migréně, alergických onemocněních, revmatických bolestech, kožních ekzémech, 

nádorových chorobách a nervových chorobách. 

 

1.3.4. Odchov kůzlat 

Odchov kůzlat je obdobný jako u telat. Kůzlata se nejčastěji rodí v březnu až květnu. Po 

porodu je nutné provést ošetření pupečního provazce, co nejspíše podat kolostrum (do 1 - 3 

hodin), pro zabezpečení ochrany proti infekcím, které ochrání kůzle po dobu 1 měsíce. 

Produkce mleziva trvá jen 18 - 20 hodin, 3. - 5. den dochází již k produkci zralého mléka. Od 

3 - 4 týdne věku kůzlatům podáváme seno a jadrnou směs. Příjmem objemných krmiv 

zajišťujeme u mladých kůzlat rozvoj trávicího traktu. Kůzlata možno pást od věku 3 měsíců.  

 

Odchov kůzlat u matky 

    umělý odchov 
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 Odchov kůzlat u matky 

Je přirozený, nepůsobí stresově na kůzlata ani matku. Výživa je zajištěna nativním mlékem 

sáním od matky  5 – 6 krát denně (1.- 7. den), od 2. týdne 3 krát denně. Pevné krmivo 

předkládáme kůzlatům již od 2. - 3. týdne věku v podobě kvalitního sena, ovesného šrotu, 

dieteticky vhodná je i strouhaná mrkev. Správně živená kůzlata mají za 3. týdny zdvojnásobit 

svoji porodní hmotnost. Průměrný měsíční přírůstek u kůzlat 4 - 5 kg. Hmotnost v 5 měsících 

věku: kozičky  23 - 25 kg, kozlíci 28 - 30 kg. Minimální hmotnost kozy v 7.- 9. měsíci věku 

by měla být 30 - 35 kg. 

 

 Umělý odchov kůzlat 

Je realizován především u chovů mléčných plemen koz, kde je nutné zabezpečit celoroční 

vyrovnanou mléčnou produkci (mléko lze potravinářsky využívat až od 7. dne po porodu). 

Tento systém intenzivní produkce mléka vyžaduje umělý odchov kůzlat, při kterém lze již ve 

věku 2 – 4 dnů po porodu oddělit kůzle od matky (lze realizovat již od 1. dne věku), za 

použití MKS, sena a jadrné směsi. Čím dříve se kůzle oddělí, tím lepší je návyk na MKS. 

Maximální délka období návyku na MKS je do 72 hodin po porodu, po této době se to 

většinou už kůzle nenaučí. Optimální je oddělit kůzlata od matky do 48 hodin po porodu, 

který nejméně traumatizuje matku i kůzle. 

V současné době je často realizován umělý odchov kůzlat z důvodu maximálního využití 

mléka matky pro prodej mléka nebo pro výrobu kozích specialit. Po porodu se nechá kůzle 

napít kolostra a ihned se odebere (podle zavedeného systému za 1 - 48 hodin). Koza se 

vydojuje a kůzlata se napájejí pouze vydojeným mlezivem.  

Velké farmy využívají napájecí automaty na sušené mléko nebo MKS, lze použít i mléčné 

směsi pro jehňata nebo telata, přitom je třeba zvýšit dávku sušiny o 10 – 25 % (pro jejich 

horší stravitelnost). MKS se ředí pitnou vodou dle návodu výrobce. Z dietetického hlediska se 

musí podávat kůzlatům při teplotě 37 – 40 °C. Maximálně do 72 hodin po navykání by měla 

kůzlata již samostatně a bez problémů přijímat MKS. Četnost napájení na počátku 4 krát, 

později frekvenci napájení snižujeme. U bezproblémových kůzlat doba napájení MKS max. 3 

- 4 týdny, u problémových (v 21. dnech živá hmotnost pod 6 kg), je nutné období prodloužit 

na max. dobu 6 týdnů. 

Při intenzivním výkrmu je možné po celou dobu kůzlata napájet ad libitum (krmné automaty). 

Krmení z automatů zvyšuje příjem MKS, oproti klasickému způsobu krmení, při dosažení 

vyšších přírůstků živé hmotnosti. Z dietetického hlediska zde hrozí riziko přepití s následnými 
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dietetickými poruchami trávení. U odchovu plemenných a chovných zvířat je vhodné 

dávkované krmení. 

Při odchovu kůzlat je dobré pro matky i kůzlata vizuální a zvukový kontakt. Kozy jsou pak 

klidnější a lépe si zvykají na strojní dojení. Od 1. týdne věku se podává kvalitní seno a krmná 

směs (min. 11 MJ ME, 18 - 25 % NL). 

Umělý odchov pomoci MKS je realizován i při nedostatku mléka, u vícečetných vrhů, při 

tlumení některých nákaz (maedi visna) nebo úhynu matky. 

 

Krmení odstavených kůzlat 

Odstav kůzlat je vždy určitým stresem pro organismus, a to tím větší, čím je kůzle mladší. 

Rozhodující pro odstav je především živá hmotnost kůzlat. Odstav kůzlat by neměl být 

realizován dříve, než kůzlata dosáhnou 2,5 násobku porodní hmotnosti tj. v 8 - 10 kg. Rychlý 

odstav je příznivější než pomalý. Odstav můžeme provést tehdy, až je jistota, že kůzle je 

schopné přijímat dostatečné množství pevného krmiva, tj. asi 500 g denně. Odstav se provádí 

po 4. týdnu (časný), nebo klasický po 5. týdnu, resp. 7. týdnu věku. U chovných zvířat 

doporučuje odstav až 12., případně 14. týden, u jatečných kůzlat se provádí odstav již ve věku 

3 - 4 týdnů. 

V období odstavu (často v závěru zimního období) při změně krmení se objevuje u kůzlat 

enterotoxemie, která má rychlý průběh. U zvířat se projevuje nechutenstvím, celkovou 

slabostí a zvýšenou teplotou. U kůzlat se dostavuje nepříjemně páchnoucí průjem. Příčinou je 

rozvoj klostridií v jejich trávicím traktu (Clostridium perfringens). 

Po odstavu se kůzlatům podává kvalitní seno max. 0,4 kg a podle kvality sena přídavek max. 

0,5 kg proteinového koncentrátu (16 % NL). Od 3. - 5. měsíce je KD složena z kvalitního 

sena nebo kvalitního zeleného krmiva s přídavkem 0,3 kg jadrného koncentrátu. Možno začít 

podávat kvalitní siláže max. 1 kg/den. Od 5. - 7. měsíce se podává seno a 0,2 kg až 0,3 kg 

koncentrátu (podle kvality sena). 

U odstavených kůzlat, se kterými počítáme do dalšího chovu, je nutné zajistit rovnoměrný 

růst a vývoj. Cílem je dosáhnout chovnou kondici. Proto je nutné jehňata pravidelně vážit. 

Kozičky by v 7. – 8. měsíci věku měly dosáhnout živé hmotnosti v rozmezí 35 - 40 kg (75 % 

hmotnosti dospělého zvířete). Kozy se zapouští obvykle ve věku 12 - 13 měsíců a živé 

hmotnosti 40 - 50 kg.  

Plemenní samci nemají od 5. měsíce věku přijít do styku s kozami, protože se u nich 

projevuje silný pohlavní pud, špatně žerou, což se následně může projevit i na jejich 

plemenné kondici v období jejich připouštění. 
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1.3.5. Výkrm kůzlat 

 

 Dokrm kůzlat dojných plemen nezařazených do dalšího chovu. Po odstavu se podává 

zelené krmení nebo pastva a seno (ad libitum), s přídavkem jádra 0,5 kg. Délka 

dokrmu je asi 60 dní. V tomto věku by kůzlata měla dosáhnout hmotnost 25 - 28 kg 

(jateční výtěžnost 45 - 50 %). 

 

 Intenzivní výkrm časně odstavených kůzlat. Po odstavu ve věku 4 týdnů při hmotnosti 

8 -10 kg se kůzlata intenzivně krmí za účelem: 

� produkce velikonočních kůzlat, 

� produkce kvalitního kozího masa, kůzlata se dokrmují vysokými dávkami 

jádra, na 1 kg přírůstku spotřeba až 5 kg jádra (přírůstek 200 - 250 g/den)., 

doba výkrm je 100 dnů, kdy kůzlata dosahují hmotnost  20 - 25 kg. 

 

Výkrm k ůzlat masných plemen 

Úvodem je nutné podotknout, že obecně spotřeba kozího masa je nízká. Většina 

produkovaného masa má lokální charakter a slouží spíše pro sebezásobení obyvatelstva. V 

současné době je největším producentem kozího masa Čína. K produkci masa se využívají 

masná plemena (burská, nubijská) nebo plemena s kombinovanou užitkovostí, případně se 

kříží s ostatními plemeny, v ČR např. s našimi bílými dojnými plemeny (bílá dojná matka x 

burský kozel). Kůzlata se chovají s matkami do 8. týdne věku, přičemž dosahují intenzity 

růstu v rozmezí od 190 - 350 g/den. Živá hmotnost ve 3. měsíci se pohybuje od 17 do 30 kg.  

Z nejvýznamnějších masných plemen je jihoafrické Burské plemeno. Má vysokou plodnost 

180 – 200 %. Za optimální porážkovou hmotnost se považuje živá hmotnost kůzlat 18 – 22 

kg. Jatečná výtěžnost se pohybuje v rozmezí 42 – 48 %. Jde o typické pastevní zvíře, 

potřebuje prostor, mnoho čerstvého vzduchu a světla. Maso burských koz je kvalitou 

srovnatelné s mladým hovězím masem (baby beef) špičkové kvality. Je ceněna jeho jemnost a 

možnost široké kulinářské úpravy. Maso má nízký obsah tuku 2 % a má zcela bezkonkurenční 

nízký obsah cholesterolu (na úrovni králičího masa). Z výše uvedených důvodů se zvyšuje 

zájem spotřebitelů o tento druh masa, především v zahraničí. 

 

Výkrm k ůzlat masných plemen do vyšší hmotnosti 

Kůzlata se chovají s matkami, které se nedojí, a to do věku 3 měsíců, s následným ad libitním 

dokrm senem s doplňkem 0,3 kg jadrného krmiva. Po odstavu se kůzlata vykrmují do věku 
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100 – 120 dnů. Kůzlata dosahují denní přírůstek 200 - 250 g. Hmotnost při porážení je 35 - 40 

kg při jateční výtěžnosti až 55 %. 

 

1.3.6. Krmení kozlů 

Cílem výživy je udržet kozla v chovné kondici, nesmí být překrmován, zvláště v období 

připouštění. V návaznosti na ustájení má mít kozel samostatný pastevní výběh. Příklad KD 

pro kozla v letním a zimním období: 

 

Letní období                                                       Zimní období 

KD 5,0 - 6,0 kg zelená píce                                KD 2,0 - 3,0 kg kvalitní luční seno 

       0,5 - 1,0 kg luční seno                                        2,0 – 3,0 kg krmná mrkev 

       0,2 – 0,5 kg ovesný šrot (jadrná směs)               4,0 – 5,0 kg krmná řepa 

 

Měsíc před připouštěním (konec srpna) zvýšit dávku jádra (nejlépe oves) 

  1,0 kg (jádro) 

  6,0 kg (zelené krmení) 

  0,5 kg (seno luční) 

 

Období připouštění (od poloviny září do poloviny prosince) 

Nejlépe podávat směsi jadrných krmiv (oves, luštěniny, extrahované šroty v KD 1,5 - 2,0 kg 

(jádro), 10 g minerálně-vitaminózní komerčně vyráběné směsi. Při intenzivním připouštění se 

doporučuje zkrmovat kozlům 0,5 – 2,0 l odstředěného mléka. 

 

 

 
Zdroj www.agropress.cz/5.9.2011/ 
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Zdroj www. burske-kozy.cz/3.9.2011/ 

 
 
 
 
 
 
 

 
Zdroj www. web2.mendelu.cz/1.9.2011/ 
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