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KOTERCOVÉ PODSTIELKOVÉ USTAJNENIA TELIAT
V OBDOBÍ MLIEÈNEJ VÝIVY S FIXÁCIOU PRI NAPÁJANÍ
Priestor matale je rozdelený na kàmnu chodbu, leovisko s krmoviskom a hnojnú chodbu. Plocha
kotercov je dimenzovaná tak, aby kadé te¾a malo k dispozícii 0,9 m2 leoviska a 0,45 m2 krmoviska.
Poèet zvierat v skupine je 10 a 20. V kadom koterci sú dve napájaèky; výhodnejí je napájací ¾ab.
Strojno-technologické vybavenie predstavuje kàmny ¾ab s fixáciou, zariadenie na mieanie a
dopravu mlieènej zmesi, malotraktor s radlicou alebo obený zhròovaè.
Kàmny ¾ab s fixáciou je dodávaný v segmentoch pre 5 kusov teliat, z ktorých bude moné
zostavi pozdå kàmnej chodby ¾ubovo¾ne dlhú kàmnu linku. Zariadenie sa skladá z troch hlavných
èastí: z kàmneho ¾abu, nad ktorým je umiestnený sklopný rám s otvormi pre vedrá, z krmítka na seno
a z kàmnej zábrany. Pútacie ramienka kàmnej zábrany sú ovládané individuálne alebo skupinove.
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Mlieèna kàmna zmes sa dávkuje individuálne do vedier. Poèas dávkovania mlieka sú fixaèné
zábrany zatvorené, aby sa zamedzil prístup teliat do ¾abu. Potom sa zábrany skupinove otvoria a
zvieratá sa zafixujú. Po vypití mlieènej zmesi a odznení reflexu cicania sa odfixujú, vedra sa vyberú a
rám na vedrá sa postaví do zvislej polohy. Nasleduje dávkovanie kàmnej zmesi a sena. Odstav od
mlieènej výivy sa uskutoèní vo veku 8 týdòov. Po ukonèení mlieènej výivy sa te¾atá nemusia presúva
do druhého koterca, staèí ak sa odmontuje sklopný rám na vedrá. Je moná aj alternatíva, e sa po
odstave pouívajú vedrá na kàmenie jadrovej zmesi pri súèasnej fixácii zvierat.
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