
 

 

 

GRANULOVANÉ STARTÉRY PRO TELATA 

Starter pro telata je krmná směs určená pro výživu telat. Již během mléčné výživy telat se stává 

důležitým nutričním a dietickým faktorem. Zajišťuje optimální rozvoj předžaludků. Stimuluje 

celkový vývoj organismu telat. Tato krmná směs je granulovaná. Starter pro telata obsahuje 

obiloviny, sojový extr. šrot, kukuřici, minerální látky, premix vitamínů. Pro zvýšení chutnosti  

a dotaci energie jsou do směsi zařazeny cukrovarské řízky i cukr (melasa). Granulování 

zlepšuje stravitelnost krmiva. Směs se dává do misek nebo nízkých kbelíků, případně do lahví 

s „dudlíkem“. Při zkrmování Starteru pro telata je nutno zajistit telatům dostatek pitné vody. 

 

 

Deukana S 
 
Deukana S je kompletní krmivo určené ke krmení telat s vyšším obsahem energie, vápníku a fosforu. 

Má vynikající chutnost (v jeho složení jsou použity atraktivní suroviny – obiloviny hydrotermicky 

upravené metodou Opticon®, melasa, cukrovarské řízky, lněný extrahovaný šrot a kukuřičný gluten) 

a poskytuje velmi brzy optimální podmínky pro včasné přijetí základního krmiva (seno nebo dobrá 

travní siláž). 

 

 

 

                                                                                                                  

 

 

Krmné doporučení: krmíme jako doplněk k mléku 
a k základnímu krmivu až do konce 1. měsíce 
života. Od konce 1. měsíce života snižujeme dávky 
mléka a zvyšujeme dávky Deukanu S. Deukanu S 
krmíme až do 16. týdne života a to max. 2 kg na 
kus a den. 
 
Složení: pšenice, pšeničná mouka, pšeničné 
otruby, ječný šrot, řepkový extrahovaný šrot 
(bachorově chráněný), lněný extrahovaný šrot, 
slunečnicový extrahovaný šrot, melasa, 
melasované řízky, kukuřice, kukuřičné výpalky, 
uhličitan vápenatý, pšeničné otruby, chlorid 
sodný. 
 



Vebtel 24, Vebtel 20 
 

Doplňková krmná směs je určena pro intenzivní odchov telat po ukončeném mlezivovém období.  

Je vhodné tele navykat již od 3 dnů stáří. Směs svojí skladbou a hrubou strukturou urychluje rozvoj 

bachoru. Je obohacena o zchutňovadlo a výtažky česneku, které působí proti rozvoji parazitů  

a patogenů v trávicím traktu. 

 

Krmné doporučení: směs se podává ad libitum do stáří min. 90 dnů. Denní spotřeba směsi při 

odstavu by měla činit 2kg/den. Telatům je nutné zajistit dostatečné množství kvalitní vody. 

 

Složení Vebtel 24: sojový extrahovaný šrot, pšenice, úsušky vojtěšky, cukrovarské řízky, sladový 

květ, řepkový extrahovaný šrot, rohovník (Caroubel), sůl krmná, vápenec krmný, lněný extrudovaný 

šrot, melasa řepná, rostlinný olej řepkový, monokalcim-F, Mp. DT 5, GP 3 (telata) 

Složení Vebtel 20: jako směs Vebtel 24 + oves + kukuřice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Vebtel 24        Vebtel 20 

    

 

Průměrné hodnoty: 
        

NL Tuk Vláknina Popel Ca P Na 

g/kg 

Deukana S 180,00 33,00 77,00 73,00 11,00 6,00 3,00 

Vebtel 24 232,48 27,56 80,55 91,41 10,45 5,34 6,02 

Vebtel 20 200,00 29,00 77,00 71,00 7,57 10,70 4,40 

A D3 E (mg/kg) B1 (mg/kg) ME MJ/kg 

Deukana S 15 000 mj 1 250 mj 25,00 10,00 10,80 

Vebtel 24 17 500 mj 4 250 mj 34,59 7,61 9,99 

Vebtel 20 12 250 mj 3 000 mj 28,09 7,00 10,50 


