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Ideální hmotnost pro první inseminaci belgické
jalovice je 400 kg ve 13 mûsících
Kamil Malát, âesk˘ svaz chovatelÛ
masného skotu
V˘Ïiva masného skotu je ãasto
podceÀovanou oblastí. Nezﬁídka
panuje i mezi samotn˘mi chovateli pﬁedsvûdãení o tom, Ïe
masná kráva, potaÏmo masná
jalovice, nepotﬁebuje kvalitní
v˘Ïivu a Ïe vyÏije z mála a je‰tû
bude prospívat a chovateli pﬁiná‰et k˘Ïen˘ uÏitek. To je sice do
jisté míry pravda, ale oãekává-li
chovatel od plemenice nûjak˘
v˘kon v urãitém stádiu jejího
Ïivota, je tﬁeba vûnovat otázce
v˘Ïivy patﬁiãnou pozornost.
A ãím intenzivnûj‰í masné plemeno chová, tím by ta pozornost
mûla b˘t vût‰í. U nich totiÏ platí
dvojnásob, Ïe rentabilita jejich
chovu se odvíjí od bezproblémového zvládnutí managementu
celého stáda. Jakákoliv vût‰í chovatelská chyba se rychle projeví
a chovatel to záhy pocítí ve své
penûÏence buì v rostoucích
nákladech, nebo naopak sníÏen˘ch pﬁíjmech.
Rentabilita chovu belgického
modrobílého skotu nestojí na nejosvalenûj‰ích zvíﬁatech, která se
sice draho zpenûÏí, ale dopracujeme se k nim za vysok˘ch nákladÛ
na jejich odchov, ale na ekonomick˘ch zvíﬁatech, která jsou osvalená, ale souãasnû zdravá, plodná
a celkovû dobﬁe prospívají. Dnes
se pro tato zvíﬁata ãasto pouÏívá
anglick˘ v˘raz „trouble-free”.
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 Období mléčné výživy trvá do věku zhruba 12 týdnů (foto: Kamil Malát)

Základním pravidlem chovu
masného skotu je, Ïe kaÏdá plemenice musí dát kaÏd˘ rok tele.
To je jedin˘m trÏním produktem
a tudíÏ i jedin˘m ekonomick˘m
v˘stupem. StûÏejním pﬁedpokladem dobré ekonomiky chovu je
proto zvládnutí reprodukce. A ta
velmi úzce souvisí s dobr˘m zdravotním stavem a v˘Ïivou, která je
zejména u jalovic zásadní. Bﬁezí
jalovice sama dokonãuje svÛj
vlastní v˘voj a k tomu musí je‰tû
odnosit zdravé mládû. To je bez
adekvátní v˘Ïivy témûﬁ nemoÏn˘
úkol. V podstatû je to ale velmi
jednoduché – farmáﬁi, kteﬁí svá
zvíﬁata dobﬁe krmí, mají problémy
s plodností jen zﬁídka.

Belgické modrobílé je rané
plemeno
Aã to nûkomu moÏná nepﬁipadá, belgické modrobílé patﬁí
mezi ranûj‰í masná plemena.
Cílem chovu by mûlo b˘t, aby
první otelení probûhlo maximálnû do vûku 24 mûsícÛ, pﬁiãemÏ je zcela bûÏné, Ïe se jalovice poprvé telí uÏ ve 22 aÏ 23
mûsících. Klíãem k dosaÏení
tûchto parametrÛ je dobré zdraví
a vysok˘ denní pﬁírÛstek v prvním
roce Ïivota. Ten by u jalovic v prvních 12 mûsících mûl b˘t nejménû
900 g dennû. Abyste toho dosáhli,
musíte zaãít s kvalitní v˘Ïivou
ihned po narození telete. Mezi
základní pravidlo patﬁí vãasné

Zpravodaj_4_2020_final:Zpravodaj

23.11.2020

9:18

Stránka 33

napojení telete kvalitním mlezivem v dostateãném mnoÏství
(minimálnû 3 litry). Studie a praktická sledování jednoznaãnû ukázaly, Ïe telata s vy‰‰ím pﬁíjmem
mleziva v prvních ‰esti hodinách
po porodu nejenom Ïe jsou zdravûj‰í a vitálnûj‰í, ale vykazují
pozdûji i lep‰í rÛst.
Startér jako nedílná souãást
krmné dávky
Poté následuje období mléãné
v˘Ïivy. Belgické plemenice nevynikají zrovna vysokou mléãností,
proto je ãasto napájení telat
ﬁe‰eno s vyuÏitím mléãn˘ch náhraÏek v podobû su‰eného mléka
– buì zcela, nebo jako doplnûk pﬁi
nedostateãné mléãnosti matek.
Vysok˘ pﬁíjem Ïivin v období
mléãné v˘Ïivy je velmi podstatn˘.
Po dobu prvních 8 t˘dnÛ po
porodu je doporuãováno podávat
telatÛm 900 aÏ 1000 g su‰eného
mléka dennû. Poté by mûl b˘t
podíl mléka sniÏován aÏ do
odstavu, coÏ by mûlo b˘t nûkdy
kolem 12 t˘dnÛ stáﬁí. V té dobû by
uÏ tele mûlo zcela, ãi z vût‰í ãásti,
pﬁijímat rostlinnou stravu. Tele
bude logicky vÏdy upﬁednostÀovat mléko, ale pokud chovatel
pokraãuje s mléãnou v˘Ïivou
déle, mÛÏe mít tele pozdûji problém s pﬁíjmem rostlinného
krmiva, neboÈ nedojde k dostateãnému rozvinutí pﬁedÏaludkÛ
a Ïaludku (bachoru). Tele na
mléce sice na první pohled
poroste lépe, ale v pozdûj‰ím
vûku zaãne v porovnání se sv˘mi
vrstevníky ztrácet. DÛleÏité je
proto od samého poãátku navykat telata na pﬁíjem rostlinné
stravy (rÛzné startéry a jiná
vhodná koncertovaná krmiva),

 Jalovice pro bezproblémovou
reprodukci potřebují zajištění
kvalitní výživy (foto: Kamil Malát)

 Skupinové ustájení telat s dostatkem místa pro pohyb je ideálním prostředím
pro správný růst (foto: Kamil Malát)

která jsou dÛleÏitá pro správn˘
rozvoj pﬁedÏaludkÛ. Pamatujte,
Ïe ãím pozdûji zaãnete telata na
startér navykat, tím obtíÏnûj‰í to
bude. Ideální je zvládnout to
v prvním t˘dnu Ïivota. Návyk na
startér je rovnûÏ problematick˘,
pokud telata pﬁekrmujete mlékem. Nemá-li totiÏ tele urãit˘
pocit hladu, startér odmítá pﬁijímat. SloÏení, struktura komponent a rovnûÏ chutnost startéru
jsou pro v˘bûr ideálního produktu nejdÛleÏitûj‰ími parametry.
Na trhu je dostupné nepﬁeberné
mnoÏství tûchto v˘robkÛ, v ãeské
praxi se ale jednoznaãnû osvûdãil
startér vyrábûn˘ pﬁímo v Belgii,
kter˘ je „‰it˘” na míru potﬁebám
belgického modrobílého plemene. Navíc je jeho cena srovnatelná, ne-li nûkdy i niÏ‰í, s alternativními v˘robky bûÏnû dostupn˘mi v âeské republice.
Zaﬁazování sena do krmné
dávky telat je ale v první fázi zbyteãné, protoÏe telata nejsou
schopna objemná krmiva efektivnû trávit právû proto, Ïe
nemají je‰tû dostateãnû rozvinuté pﬁedÏaludky. Odborníci na
v˘Ïivu doporuãují zaﬁadit kvalitní
seno do krmné dávky aÏ tehdy,
pﬁijímají-li telata minimálnû 2 kg
startéru dennû, coÏ by mûlo b˘t
v dobû odstavu. Seno pomáhá
dobrému rÛstu bachoru a podílí
se rovnûÏ na stimulaci bachorov˘ch papil.
V prvním roce Ïivota jalovic je
tﬁeba, aby krmivo mûlo vysok˘
podíl energie (950 NEL/1 kg su-

‰iny) s dostateãnû vysokou hladinou bílkovin (16–17 % hrubého
proteinu). AÏ do vûku 10 mûsícÛ
není problém do krmné dávky
mladého zvíﬁete zaﬁadit i krmiva
s vy‰‰ím podílem ‰krobu.
V˘Ïiva jako klíã k bﬁezosti
Dobﬁe rostoucí telata rychleji
dosahují hmotnosti, pﬁi které
zaãíná jejich pohlavní dospívání.
U jalovic to b˘vá obvykle pﬁi váze
mezi 300 a 350 kg. Od 10 mûsícÛ je
tﬁeba sníÏit hladinu ‰krobu
v krmné dávce, neboÈ vysok˘ podíl ‰krobu mÛÏe vést k nadmûrnému pﬁib˘vání tûlesného tuku.
Je tedy tﬁeba b˘t velmi opatrn˘
s krmn˘mi dávkami zaloÏen˘mi
na kukuﬁiãné siláÏi. Jsou-li jalovice
pﬁíli‰ tuãné, nedostavuje se
u nich ﬁíje vÛbec nebo jsou její
projevy pﬁíli‰ tiché, coÏ vede
k tomu, Ïe jalovice nebﬁeznou
a vûk prvního otelení se posune.
Pokud jsou dodrÏena v˘‰e uvedená základní pravidla v˘Ïivy,
bude mít jalovice ve vûku 13–14
mûsícÛ hmotnost okolo 400 kg,
coÏ je váha, kdy lze bez problémÛ provést první inseminaci.
Jalovice nad 12 mûsícÛ stáﬁí jiÏ
pﬁijímají více su‰iny a pomûr koncentrátu v dávce obecnû klesá na
úroveÀ 1 aÏ 2 kg pﬁi dávce asi 8 kg
su‰iny. Od tohoto okamÏiku je
dobré podávat jalovicím minerály
– buì samostatnû, nebo je pﬁimíchávat do krmné dávky. VyváÏená
minerální v˘Ïiva je zásadní pro
ovulaci.
Pro dal‰í v˘voj bﬁezí jalovice ve
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 S podáváním kvalitního startéru zbytečně neotálejte (foto: Kamil Malát)

vûku od 1 do 2 let by mûla b˘t
krmná dávka zaloÏená na krmivu,
ve kterém je obsaÏena nejménû z
padesáti procent kvalitní travní
siláÏ (senáÏ). V druhém roce
Ïivota je rÛst jiÏ o nûco pomalej‰í,
jalovice v tomto období Ïivota
pﬁirÛstají zpravidla okolo 750
gramÛ dennû. AÏ do porodu je
vhodné jalovice pﬁikrmovat rovnûÏ koncentrovan˘mi krmivy.
U plemene belgické modrobílé je
zpravidla porod systematicky
ﬁe‰en císaﬁsk˘m ﬁezem, a tak se
není tﬁeba bát komplikací pﬁi
telení v pﬁípadech, Ïe by byly jalovice ztuãnûlé. Jak jiÏ bylo ale uvedeno v˘‰e, pﬁíli‰né ztuãnûní
mÛÏe zpÛsobovat problémy
s ﬁíjemi, a proto není pﬁíli‰né
tukové krytí Ïádoucí, byÈ to na
prÛbûh porodu nemá vliv.
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Mlad˘m zvíﬁatÛm je vhodné
podávat rovnûÏ deriváty lnûného
semínka. To obsahuje nûkteré
zdraví prospû‰né omega-3 a 6
mastné kyseliny (kyselina linolenová a linolová), které napomáhají transportu beta-karotenu do
folikulÛ. Ty díky tomu dosahují
ideální velikosti a mají tak vy‰‰í
pravdûpodobnost pﬁeÏití po
oplodnûní. Kromû toho lnûné
semínko pozitivnû ovlivÀuje rÛst
srsti, která je hladká, lesklá
a pruÏná, coÏ zvíﬁeti dodává
zdrav˘ vzhled.
Zejména v posledních 4 aÏ 6
t˘dnech pﬁed otelením odborníci
doporuãují zv˘‰it pﬁíjem vitamínÛ
a stopov˘ch prvkÛ jako je zejména vitamín E, mûì, selen ãi
mangan.
Nedostatek
selenu
v travních porostech trápí vût‰inu

Evropy a proto je tﬁeba tento
prvek do tûla zvíﬁat dodávat
umûle a to pﬁedev‰ím u pastevnû
odchovávan˘ch zvíﬁat. Nejlep‰í
formou je organická podoba,
která je lépe vyuÏitelná, rychle se
vstﬁebává do krevního ﬁeãi‰tû
a pﬁes nûj i do mléka. U b˘kÛ je
selen velmi dÛleÏit˘ pro správnou
morfologii spermií. Mangan je
zase dÛleÏit˘m pro zlep‰ení
reprodukce a omezení v˘skytu
vajeãníkov˘ch cyst.
Bûhem posledního mûsíce bﬁezosti je vhodn˘m doplÀkem
krmné dávky také beta-karoten,
kter˘ má pozitivní vliv na v˘voj
vajíãek a nástup ovulace po otelení. Kromû pﬁísunu koncentrátu,
kter˘ je pﬁizpÛsoben kvalitû píce,
je vhodné podávat do porodu
také minerální látky. V tomto
období by jalovice mûly mít minimální hmotnost 600 kg.
Energie ovlivÀuje plodnost
Plodnost je znaãnû ovlivnûna
i pﬁíjmem energetické sloÏky
krmné dávky. Nedostateãn˘ pﬁíjem energie mÛÏe vést k pomalej‰ímu rÛstu dominantního folikulu
a vût‰ímu mnoÏství anestru. To se
mÛÏe negativnû projevit napﬁíklad
u kojících matek, které na produkci mléka spotﬁebovávají pﬁíli‰
mnoho energie. To b˘vá problémem zejména u jalovic. Krmné
dávky, ve kter˘ch je obsah proteinu nízk˘ (ménû neÏ 12 % hrubého proteinu), mohou vést ke
sníÏení pﬁíjmu krmiva a energetické potﬁeby zvíﬁete nejsou
dostateãnû pokryty. Nedostatek
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energie pak vede i k opoÏìování ãi
úplnému vymizení ovulace a mÛÏe
zpÛsobovat vznik cyst. Naopak
dávky s pﬁíli‰ vysok˘m obsahem
bílkovin (více neÏ 18 % hrubého
proteinu) a u zvíﬁat s pﬁíli‰ vysokou
hladinou moãoviny v krvi, se zvy‰uje riziko embryonálního odúmrtí plodu. Pokud je podávané
krmivo pﬁíli‰ energeticky „nadupané” (obsahuje vysok˘ podíl dusíkat˘ch látek), zatûÏuje nadmûrnû
metabolismus zvíﬁete, které musí
následnû na odbourání pﬁebyteãného proteinu spotﬁebovat
ãást dÛleÏité energie.
Pokud nejsou plemenice urãeny
na v˘krm, je dÛleÏité dávat pozor
na hladinu ‰krobu v krmné dávce.
Na dobré fungování bachoru má
pozitivní vliv pﬁidávání travní siláÏe
(senáÏe), sena nebo slámy do
krmné dávky. AÈ uÏ je ale krmná
dávka jakákoliv, musí b˘t vÏdy sloÏena tak, aby zvíﬁata dobﬁe
pﬁeÏvykovala. Pak je mikroflóra bachoru vyváÏená a v‰echny Ïiviny,
které se v nûm tvoﬁí a vstupují do
nûj, jsou skuteãnû absorbovány
a tûlem optimálnû vyuÏity.
Podchycení ﬁíje je zásadní
Klíãov˘m prvkem pro zabﬁeznutí je provedení inseminace
v optimální dobû. U belgického
modrobílého plemene není aÏ tak
v˘jimeãné, Ïe jsou ﬁíje pﬁíli‰ tiché
a chovatel si jich nemusí ani v‰imnout. Stejnû tak doba ﬁíje se
v posledních letech vlivem ‰lechtûní zkrátila, coÏ farmáﬁÛm ztû-
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 Kvalitní startér belgické výroby je ideální pro potřeby plemene belgické
modrobílé (foto: Kamil Malát)

Ïuje ﬁíje podchytit. Není se proto
aÏ tak ãemu divit, Ïe stále více
belgick˘ch ãi nizozemsk˘ch chovatelÛ investuje do nejrÛznûj‰ích
systémÛ detekce ﬁíje jako je
napﬁíklad Ovalert aj. Nezﬁídka se
stává i to, Ïe chovatelé nevûnují
pozornost vy‰etﬁování bﬁezosti
a pokud se u plemenice ﬁíje nedostavuje nebo ji nezpozorují,
mylnû se domnívají, Ïe je bﬁezí
a dále to neﬁe‰í. Pravidelná kontrola bﬁezosti je proto velmi dÛleÏitá, neboÈ zavãasu podchytíte
negravidní zvíﬁata, ãímÏ zabráníte
v˘Ïivû neekonomick˘ch zvíﬁat
a v samém dÛsledku nepﬁijdete
o peníze.

 Na správné fungování bachoru má pozitivní vliv přidávání travní senáže nebo
sena do krmné dávky (foto: Kamil Malát)

Vedle v˘Ïivy je samozﬁejmû
neménû podstatn˘m pﬁedpokladem bezproblémové reprodukce
nezávadná v˘roba krmiv (bez
mykotoxinÛ atd.) a celkovû
dobr˘ zdravotní stav stáda. Dostateãnou péãi je tﬁeba vûnovat
nejenom „klasick˘m“ onemocnûním skotu, ale rovnûÏ v˘skytu nejrÛznûj‰ích parazitÛ, kteﬁí mají
pomûrnû zásadní vliv na rÛst zvíﬁete a jeho plodnost a jejichÏ
v˘skyt je stále vût‰ím problém
zejména ve vztahu k resistenci
parazitÛ na anthelmintické pﬁípravky.
Závûr
Aãkoliv je belgické modrobílé
masn˘m plemenem, v ãistokrevné formû má z hlediska nárokÛ na
v˘Ïivu a poÏadavkÛ na management v˘raznû blíÏe k chovu specializovan˘ch dojen˘ch plemen,
neÏ tradiãnímu odchovu masn˘ch plemen skotu. Toho by si
mûl b˘t vûdom kaÏd˘ chovatel,
kter˘ zvaÏuje s chovem „belgiãákÛ” zaãít a dopﬁedu si vyhodnotit, zda je schopen nároky zvíﬁat,
které jsou v porovnání s „klasick˘mi” masn˘mi plemeny vy‰‰í,
plnû uspokojit. Jen tak se totiÏ
mÛÏe tû‰it ze zdravého a ekonomicky prosperujícího hospodáﬁství.
Zpracováno s vyuÏitím zahraniãních zku‰eností a literatury.
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