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Obor: 41-51-H/01 Zemědělec – farmář 



Mladá hospodářská zvířata 

Odchov telat 

Ošetření telete a matky po narození 

 

 Vyčištění dutiny tlamní a nosní 

 Dezinfekce pupečního pahýlu (ajatin, septonex) 

 Tele necháme olízat matkou-dáme hřbetem k dutině tlamní 

 Vysušení telete - vytření víchy ze slámy 

 Oddojení mleziva 

 Napojení mlezivem do 2 hodin po porodu (2l) 

 Označení ušní známkou do 72 hodin 

 Umístění telete do VIB ( individuálního venkovního boxu) 

 



Mladá hospodářská zvířata 

Odchov telat 

 

Směrnice Rady EU č.vyhlášky 2008/2004 

 
  

 

 

Zákaz uvazování telat 

Individuální boxy - vizuální a sociální kontakt 

Ustájení v individuálních boxech do 8 týdnů stáří telete 

 



Mladá hospodářská zvířata 

Odchov telat 

Ustájení telat 

 Venkovní individuální boxy 

     Do ukončení mléčné výživy, velikost boxu 2,8m2 

 Přístřešky 

 Školky 

Skupinové ustájení 5-8 telat, prostor 1,5m2 

Ustájení po odstavu 60-90 dnů 

Ustájení od 3.měsíce stáří  

Volné ustájení 

 Přístřešky 

 Kotcové a boxové stáje 



Mladá hospodářská zvířata 

Odchov telat 



Mladá hospodářská zvířata 

Odchov telat 

Krmení telat 

 

 

Období mlezivové výživy 

Období mléčné výživy 

Starterová výživa  

Hrubá struktura starteru 

    -správný vývoj bachoru 

Dostatek pitné nezávadné vody 

Nedávat seno 

                                                                

 



Mladá hospodářská zvířata 

Odchov telat 

Odrohování telat  

Akumulátorový odrohovač Buddex 

 
  

• Vypalovací kroužek  

• Zahřátí na 700°C – přiložení 

na 8 sekund 

• Přístroj se zahřívá pod 

tlakem na rohový výrůstek 

• Napájení akumulátorem 

 

Odrohování  

 - snižuje rizika úrazu ve 

skupinách zvířat 



Mladá hospodářská zvířata 

Odchov telat 

Bezpečnost práce 

 Přístup ke zvířatům, zacházení se zvířaty 

 Pracovní oblečení, pracovní obuv 

 Dodržování hygieny 

 Pozor na uklouznutí 

 

Prověřovací otázky: 

1) Popište ošetření telete a matky po porodu 

2) Uveďte, jaká platí pravidla podle směrnice EU 

3) Uveďte ustájení telat 

4) Popište vhodná krmiva pro telata 

 

 

 



Zdroje: 

Vlastní 

www.zemedelske-potreby.cz 

 

http://www.zemedelske-potreby.cz/
http://www.zemedelske-potreby.cz/
http://www.zemedelske-potreby.cz/

