




Rovnice ekonomiky produkce zástavu 

100 krav 20  jalovic do obratu 
březost v % 

95
čistá hmotnost při prodeji

240 (300)
ztráty do odstavu  % 

5

cena za jalovice  % tržba na 100 krav 

70

cena za býčky  % 1 221 600 
(+195 000)82



Rovnice ekonomiky produkce zástavu 

březost 1 % 16 500 Kč

ztráty 1 % 16 500 Kč

cena 1 Kč 16 500 Kč

10 kg hmotnost 50 900 Kč

10 kg hmotnost 32 500 Kč





Chov masných plemen 

skotu

výběr budoucích plemenic z odstavených jaloviček

výběr budoucích plemenic před připouštěním

výživa v období stání na sucho a v období po otelení 

negativní selekce plemenic 

skóre tělesné kondice   BCS u masného skotu  
management stáda s ohledem na optimální reprodukci 



Chov masných plemen 

skotu

výběr býka při koupi – garance plodnosti 

sledování plemeníka ve stádě – zdravotní stav - kondice

končetiny, výživa před PO a po PO

vyhodnocení plodnosti – kontrola 

počet plemenic ve stádě – harém ? 





Chov masných plemen 

skotu

hygiena stájového prostředí 

hlídání telení 

péče o telata – mlezivo – napití - refraktometr

stání na sucho – vakcinace – minerální výživa - výživa  

skóre tělesné kondice  BCS matek   



sezonnost prodeje

• srpen až říjen

• ostatní měsíce   - 10-20 % 

plemeno 

• PI, LI, CH +5 Kč

• x CH,LI =0 Kč

• SM -5 Kč

• AA, HRF -10-15 Kč   

uvnitř plemene +-5 Kč 



sezonnost telení 

• simentál 315 kg

• charolais 310 kg

• limousine 295 kg 

kvalita otce a matky  

• 10 bodů 10-15 kg v 210

• matka ME PH 

• otec PE PH

výživa a příkrm        starter 6 Kč  * 0,1 kg přírůstku

odstav – příprava prodeje  



100 krav 
20  jalovic do 

obratu CH x špatně 

březost v % 

90 čistá 
hmotnost při 

prodeji

220ztráty do 
odstavu  % 

10

cena za 
jalovice  % 

tržba na 100 
krav 

65

cena za býčky  
% 

888 80075

100 krav 
20  jalovic do 

obratu CH x TOP

březost v % 

95
čistá hmotnost 

při prodeji

290ztráty do 
odstavu  % 

5

cena za 
jalovice  % 

tržba na 100 
krav 

65

cena za býčky  
% 

130610077



Rovnice ekonomiky produkce zástavu 

100 krav 
20  jalovic do 

obratu LI x TOP

březost v % 

95 čistá hmotnost 
při prodeji

240ztráty do 
odstavu  % 

5

cena za jalovice  
% 

tržba na 100 
krav 

70

cena za býčky  
% 1 200 

00080

Rovnice ekonomiky produkce zástavu 

100 krav 
20  jalovic do 

obratu SM x CH 

březost v % 

95 čistá hmotnost 
při prodeji

270ztráty do 
odstavu  % 

7

cena za 
jalovice  % tržba na 100 krav 

65

cena za býčky  
% 

1 22070078



mailto:kacer@jchovatel.cz

