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Në rritjen e viçit shkëputja nga qumështi ka një rëndësi qendrore. Gabimet e bëra këtu shpesh kanë një 

ndikim të gjatë në zhvillimin e viçave dhe bagëtisë së re, në shëndetin e kafshëve dhe më vonë në 

moshën e pjelljes së parë. Kjo është e rëndësishme për të parandaluar që pas shkëputjes nga gjiri, 

shtimi në peshë të mos jetë në stagnacion.   

Mosha e duhur e shkëputjes 

Mosha në të cilën viçat shkëputen nga qumështi ka një rëndësi të madhe. Shkëputja e hershme, 

në gjashtë javë i përket të kaluarës.  Përkundrazi, rezultatet e hulumtimit më të fundit tregojnë se 

është përparësi e madhe që viçat të 

ushqehen me qumësht për aq kohë sa të 

jetë e mundur. Vetëm midis moshës 12-16 

javë rumeni është zhvilluar deri në atë pikë 

sa viçi e ka të mundur të fillojë të tresi sa më 

mirë të jetë e mundur ushqimin e ngurtë.  

Jo çdo viç është i njëjtë 

Shkëputja nga qumështi nuk duhet bërë 

sipas skemave dhe orareve strikte. Viçat 

duhen parë si individë. Jo çdo viç 

konsumon menjëherë në sasi të 

mjaftueshme Kälber-TMR ose 

Kälberstarter.  

Vlera e synuar është: viçi duhet të marrë 

1.5 kg Kälberstarter në ditë në mënyrë që 

të shkëputet nga qumështi. Disa e bëjnë 

këtë më shpejt, disa më vonë. 



 

Reduktoni ngadalë qumështin 

Nëse viçat pijnë sasi shumë të mëdha qumështi në kohën e pikut, duhet shumë vëmendje për ta 

zvogëluar sasinë ngadalë. Nëse sasia reduktohet shume shpejtë, kjo shkakton stres te viçi; 

depertimi i semundjeve , ulje imuniteti dhe thithje e ndersjellte, jane pasojat. Me reduktimin e sasisë 

së qumështit duhet të rritet marrja e ushqimit të ngurtë.  Nëse kjo nuk ndodh, mos e reduktoni 

sasinë e qumështit, por prisni derisa marrja e ushqimit të ngurtë të rritet në përputhje me rrethanat. 

Ofroni ushqim të shijshëm për viça 

Në këtë fazë të ndjeshme pranimi i ushqimit të ngurtë duhet të jetë shumë i lartë. Nëse viçat nuk 

e hanë Starter-in ose Kälber-TMR atëherë duhet të kaloni në një produkt tjetër. 

Mos i acidifikoni shumë viçat 

Viçat gjithashtu duhet të konsumojnë ushqim voluminoz. Përdorimi në këtë fazë i KälberTMR është 

shumë i dobishëm. Bar jonxhe e pasur me sheqer është shumë e njohur, por mund të çojë në diarre. 

Përveç Kälber-TMR do të ishte e dobishme të ofronim bar dhe kashtë për konsum të lirë.   

 

 

 


