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Tudi telice lahko pitamo

[Vnesite
vsebino
str. vrstice.
Str. vrstica
je samostojen
Tisti, ki se ukvarjajo s pitanjem govedi, imajo
vedno
težave
z nabavo
primernih
telet za dodatek glavne
pitanje. Poleg tega so teleta relativno dragadokumentu.
glede na ceno
pitanca,
ki ga damo
v zakol.
Ena
Pogosto
je poravnana
na levo
ali desno
oz. je na vrhu ali d
od možnosti je tudi nabava telic za pitanje.

Oblikovanje polja z besedilom v str. vrstici lahko spremenite na zavihku

Telice so cenejše in lažje jih je dobiti, ker je povpraševanje po njih manjše. Seveda so za
risanje«.]
pitanje primerne le telice kombiniranih pasem,
križanke z mesnimi pasmami in telice mesnih
pasem. Telice mlečnih pasem se preveč hitro zamastijo.

Telice so na splošno bolj mirne od bikov in imajo bolj fino in mehkejše meso zaradi finejših
mišičnih vlaken. Telice imajo zaradi drugačnega hormonskega sistema nižje priraste. Prirasti
so pri telicah 10 -20 % nižji kot pri bikih. Za celice ni primerno intenzivno pitanje kot za bike.
Pri takem pitanju se telice hitro zamastijo in moramo jih oddati v zakol pri nižji teži. Za telice
je primernejše manj intenzivno ali pa ekstenzivno pitanje na paši.
Če pitamo telice z koruzno silažo, jim moramo dodajati beljakovinska krmila, kot so;
beljakovinski koncentrati, repične tropine, sojine tropine in podobno. Telice naj ne dobivajo
veliko močne krme, ker se bodo sicer preveč zamastile. Telice lahko krmimo tudi s travno
silažo in dodatkom žit. Travna silaža naj bo čim boljše kakovosti, da nima slabih vplivov na
meso. Možno je tudi pitanje s senom in dodatkom žit, vendar je to manj gospodarno. Tako
pitanje daje zelo kakovostno meso.
Najcenejše pitanje telic je vsekakor na paši. Telice lahko pasemo dve pašni sezoni. V drugi
pašni sezoni dosegajo telice dobre priraste. Na paši jih dokrmljujemo s senom, žiti in
mineralnimi mešanicami. Prirasti so na paši odvisni predvsem od kakovosti in količine paše.
Končne teže telic oziroma teže pri kateri se telice zamastijo so odvisne predvsem od pasme
in intenzivnosti prehrane. Mlečne in kombinirane pasme se bodo prej zamastile. Mesne
pasme lahko pitamo na višjo težo. Intenzivnejše pitanje z višjimi prirasti povzroča zgodnejšo
zamastitev. Telice so primerne za pašo vseh travnatih površin in ob ustreznem dokrmljevanju
lahko dosegajo primerne priraste. Pri taki reji dobimo zelo kakovostno meso.
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