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DÒLEÎITÉ ASPEKTY PRO ÚSPùCH V PROGRAMU KALIBER

• 1,5 – 2 litry mleziva přijmout do 2 hodin po narození
• Ve věku 8 týdnů začít s odstavem: minimální příjem startérového krmiva (Kaliber Starter) 2 kilogramy denně
• Odstavovat při tělesné hmotnosti +/- 75 kg
• Minimální hmotnost při 1.inseminaci 400 kg
• Tělesná hmotnost po 1.otelení 570 kg
• Dbát na dotaci minerálních látek zejména ve Fázích Dospívání a Březosti

KALIBER VYUÎÍVÁ K ÚSPù·NÉMU ODCHOVU JALOVIC TYTO PRODUKTY:

 KALIBER MILK
Vyvážená, okyselená mléč- 

ná krmná směs optimalizo-

vaná pro potřeby telat, která 

zabezpečí bezproblémový 

intenzivní růst a stabilitu trá-

vicího traktu.

KALIBER MUSLI
Atraktivní kompoziční směs 

granulí, vloček a pufovaných 

obilovin pro rychlý návyk na 

pevná krmiva

KALIBER STARTER
Startérová granulovaná krm- 

ná směs s melasou a stra- 

vitelnou vlákninou pro snad-

ný odchov a podporu rozvo- 

je bachoru do 3 měsíců až 

půl roku věku telat

KALIBER JUNIOR
Následná granulovaná, me- 

lasovaná směs pro vyrovná- 

ní poměrů živin, dotaci mi-

nerálních látek a vitamínů

BESTERMINE LACTO
Minerální krmivo pro odchov 

jalovic



KALIBER – PLÁN ODCHOVU JALOVIC JE ROZDĚLEN DO 4 FÁZÍ:

• Fáze Startu  0 – 5 měsíců
• Fáze Dorostu 5 – 8 měsíců
• Fáze Dospívání 8 – 14 měsíců
• Fáze Březosti 14 – 24 měsíců

KALIBER
PLÁN ODCHOVU JALOVIC  

KALIBER – PLÁN ODCHOVU JALOVIC DLE SPOLEČNOSTI DE HEUS ANIMAL NUTRITION. REPREZENTUJE 
VÝSLEDKY MNOHALETÝCH ZKUŠENOSTÍ VŠECH SPECIALISTŮ ODDĚLENÍ SKOTU, KTEŘÍ TENTO 
PLÁN STANOVILI, BALANCOVALI A EKONOMICKY VYHODNOCOVALI. ODCHOVEM TELAT PODLE 
NÁSLEDUJÍCÍHO PROGRAMU ZÍSKÁTE SPRÁVNĚ VYVINUTÉ A „KALIBROVANÉ“ JALOVICE.

Kaliber vyhodnocuje vztah mezi výškou, hmotností a rozměry zvířat. Kaliber popisuje to nejdůležitější, co musíme zvažovat pro 
kompletní vývoj a odchov telat až k prvotelkám. Společnost De Heus Animal Nutrition se zaměřuje na podstatu vývoje prvotelek bez 
nežádoucí tvorby tukové tkáně. Kaliber poukazuje na dlouhé kosti a žebra, velký rámec a odpovídající hmotnost. Linie páteře a žeb- 
ra by měly být zřetelné.
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Věk jalovic - měsíce
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KALIBER - křivka růstu jalovic

FÁZE STARTU 
(0-5 MùSÍCÒ)

Jak je obsaženo v názvu, je to 
fáze, kdy začíná plán na úspěšný 
odchov. Podstatou této fáze je 
rychlé dosáhnutí vysokého den-
ního přírůstku v mléčném obdo-
bí. Po odstavu by měl přírůstek 
nadále zůstat vysoký. Období po 
odstavu je rozhodující pro rozvoj 
bachoru. Krmení vysoce kvalitním 
telecím startérem (Kaliber Starter) 
podmiňuje řádný rozvoj bachor-
ové stěny. Dobrý příjem kvalitních 
objemných krmiv je nezbytný pro 
dosažení maximálního objemu ba-
choru. Vysoká stravitelnost je zase 
nezbytnou součástí funkčního ro-
zvoje bachorových papil.

DÒLEÎITÉ ASPEKTY 
FÁZE STARTU  :
• Mlezivo: rychle, často  
 a v dostatečném množství
•  Odchov s efektivní mléčnou 

krmnou směsí Kaliber Milk
• Po 1.týdnu začít s Kaliber Musli
• Po 3 týdnech začít  
 s Kaliber Starter
• Po 12 týdnech začít  
 s Kaliber Junior
•  Od 3.týdne lze začít s návykem 

na kvalitní objemná krmiva
• Po 1.týdnu podávat kvalitní 
 pitnou vodu

FÁZE DOROSTU 
(5 – 8 MùSÍCÒ)

V této fázi je důležité vytvořit ne-
jvětší přírůstek. Vysoký přírůstek 
je efektivní a nepřináší zatloust-
nutí. Vysoký efektivní přírůstek je 
potřebné stimulovat specifickými 
a kvalitními krmivy. Krmná dávka 
této fáze obsahuje nejlepší ob-
jemná krmiva a koncentrovaná 
krmiva (Kaliber Junior). Zkrmování 
nedožerků od jiných skupin není 
vhodné.

DÒLEÎITÉ ASPEKTY 
FÁZE DOROSTU  :
• Vysoký denní přírůstek 
•  Krmná dávka: Celkový protein 

17%, 100% SDVE, 75-500 
SOEB, 950 VEM (cca 6,6 NEL) 

• Kukuřičná siláž v dávce  
 v rozmezí 15 – 35% 
• Dobrý rozvoj bachoru 
 - Extra dotace kyseliny  
  propionové
 - Pro objem: dostatečná dotace  
  vlákniny v dávce
• Optimálně vybalancovat dávku
• Nezkrmovat nedožerky  
 od jiných skupin

FÁZE DOSPÍVÁNÍ 
(8 – 14 MùSÍCÒ)

Fáze dospívání – puberty je zásad-
ní bod odchovu. Nejdůležitějším 
aspektem je rozvoj těla. Úroveň a 
vztah velikosti těla vs. hmotnost je 
rovněž prevencí před tvorbou tuku 
mimo KALIBER. Krmná dávka v 
této fázi by měla být velmi dobře 
vybilancována především v kon-
centraci energie, dusíkatých látek 
a obsahu škrobu.

DÒLEÎITÉ ASPEKTY 
FÁZE DOSPÍVÁNÍ:
•  Rozvoj korpusu a rámce těla 

(KALIBER)
•  Krmná dávka: Celkový protein 

16%, 100% SDVE,  
125-500SOEB,  
850 VEM (cca 5,9 NEL)

• Kukuřičná siláž v KD:  
 maximálně 15%
•  Vysoký příjem kvalitních a chut-

ných krmiv s dobrou strukturou
•  Dostatečná dotace minerálních 

látek se snížením koncentrátů  
v KD

FÁZE B¤EZOSTI 
(14 – 24 MùSÍCÒ)

V počátku této fáze jsou jalovice 
připraveny pro inseminaci a za-
březnutí. Cílem je další rozvoj bez 
ukládání tuku. Jalovice může-
me inseminovat pokud je jejich 
Body Condition Score (B.C.S.) 
2,75. Dobře vyvinuté jalovice jsou 
dostatečně velké a schopné zajis-
tit zdravý vývoj a porod telete.

DÒLEÎITÉ ASPEKTY 
FÁZE B¤EZOSTI:
•  Udržet úroveň denního  

přírůstku
• Vysoký příjem objemných krmiv
•  Krmná dávka s 15% celkového 

proteinu,  
100% SDVE, 175-500 SOEB, 
850 VEM (cca 5,9 NEL)

• Správná balance minerálních  
 látek
• Minimalizace stresů v období  
 před otelením


