
KRMIVA 
SKOTUJADRNÁ 

KRMIVA

KVALITNÍ OBJEMNÁ 
KRMIVA

DOPLŇKOVÁ 
KRMIVA

KRMENÍ SKOTU

OBJEMNÁ KRMIVA

Suchá:
 seno 
 sláma

Šťavnatá:
 siláže 

zejména kukuřičné, 
vojtěškové, jetelové 
travní

JADRNÁ KRMIVA DOPLŇKOVÁ KRMIVA

Obilniny:
 pšenice
 ječmen
 oves

Luskoviny:
 Hrách
 Peluška
 Bob
 Lupina

Olejniny:
 sojový extrahovaný 

šrot
 řepkový 

extrahovaný šrot
 lněné semeno
 slunečnicové 

semeno

Minerální doplňky
Vitaminové doplňky

 vypiju 80 až 120 litrů vody denně, při teplotě  30 oC až 180 litrů

 sežeru 30 až 120 kg krmiva  za den

 přežvykuju 6,5 až 8 hodin denně



HODNOCENÍ 
KVALITY KRMIV A KRMNÝCH DÁVEK

SMYSLOVÉ POSOUZENÍ

 barva
 vůně
 struktura
 konzistence

FERMENTAČNÍ PROCES CHEMICKÉ SLOŽENÍ

 pH
 obsah kyseliny mléčné, 

octové 
a máselné

 kyselost vodního 
výluhu

 obsah amoniakálního 
dusíku

 sušina
 dusíkaté látky
 vláknina
 tuk
 popel
 škrob
 cukry
 energie
 vápník, fosfor, sodík, 

draslík, hořčík, 

STANOVENÍ STRAVITELNOSTI KRMIV 
A KRMNÝCH DÁVEK

IN VIVO
STANOVENÍ METODOU 

IN VIVO I IN VITRO – laboratorní metody

STANOVENÍ METODOU

I IN VITRO – laboratorní metody

 Stanovení stravitelnosti živin na 
zvířatech pomocí měření 
rozdílu mezi příjmem živin 
v krmivu a výdejem živin, 
výkaly a močí.

 Využití průmyslových enzymů 
nebo bachorové tekutiny 
či výkalů jako inokulantu
dodávajícího mikroorganismy 
trávicí vzorky krmiv.

HODNOCENÍ STRUKTURY KRMIV 
A KRMNÝCH DÁVEK

Stanovení pomocí 
sítových separátorů 

19 a 8 mm síta

Nezbytné pro 
fyziologicky optimální 

pochody v trávicím 
traktu – zachování zdraví 

zvířat



TVORBA A OPTIMALIZACE 
KRMNÝCH DÁVEK SKOTU

TECHNOLOGIE 
A SYSTÉM KRMENÍ

POTŘEBA ŽIVIN JEDNOTLIVÝCH ZVÍŘAT SESTAVENÍ KRMNÝCH DÁVEK

 Na základě kategorie, 
hmotnosti, užitkovosti, 
fázi březosti, zdravotního 
stavu.

 Výpočty a sestavení 
podle potřeby živin 
a složení připravených 
krmiv.

PŘÍPRAVA KRMNÝCH DÁVEK POMOCÍ 
MÍCHACÍCH KRMNÝCH VOZŮ

ZAKLÁDÁNÍ KRMNÝCH DÁVEK

 Optimální podíly krmiv, dostatečné zamíchání, 
zachování struktury.

 Minimálně dvakrát denně 
a dostatečně časté přihrnování, 
stálá dostupnost krmiva 
pro zvířata.



MODERNÍ METODY VÝŽIVY 
PRO POHODU KRAV 

aneb 

KRAVINY DO KRAVÍNA

TECHNOLOGIE MĚŘENÍ PH 
BACHOROVÉHO PROSTŘEDÍ

doby příjmu krmiva a přežvykování
Sledování

doby příjmu krmiva a přežvykování fyzické aktivity zvířat
Sledování

fyzické aktivity zvířat

 Na základě času 
stráveného žraním 
a přežvykováním lze 
hodnotit pohodu 
zvířat i odvozovat 
případné zdravotní 
problémy.

 Sledování aktivity 
zvířat umožňuje 
přesně stanovit dobu 
říje dojnic, případně 
upozorní na zdravotní 
problémy, např. 
končetin.

Sledování pH a teploty bachorového
prostředí v pravidelných intervalech

Vyhodnocování průměrných 
a kritických hodnot pH

 Na rozdíl od přímých 
odběrů bachorové
tekutiny jsou pH sondy, 
vkládané do bachoru, 
přesnější díky 
dlouhodobému 
sledování a nižší fyzické náročnosti na získávání 
dat.

 Získaná data umožňují získat nejen 
průměrnou hodnotu pH v bachoru, 
ale zejména posoudit délku období, 
kdy je v bachoru pH v kritických 
hodnotách (tedy pod 5,8) a tedy 
zdraví ohrožujících.

 Na základě těchto parametrů je 
možné zasáhnout jak individuálně 
(léčbou zvířete), tak skupinově 
(změny krmných dávek).

TECHNOLOGIE „ŽVEJKOMETRŮ“


