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Zdravé tele ozdraví ekonomiku dojnic
Odchov telat je prvním krokem k budoucí rentabilitě chovu dojnic. Této problematice byl věnovaný okruh odborných seminářů v červnu letošního roku Telata
2013. Kromě zástupců společnosti VVS na seminářích vystoupili praktický veterinární lékař MVDr. Tomáš Haloun a ředitel společnosti Nukamel Dr. Jan Druyts.
Společnost Nukamel patří mezi celosvětově největší producenty mléčných náhražek. U našich chovatelů je známá vysoce kvalitními náhražkami řady Multimilk.

V současnosti jsou z pohledu
statistických přehledů za jednot-
livé podniky značné rozdíly v pa-
rametrech odchovu, zdraví a ma-
nagementu. Odchov telat je sice
opakovaným evergreenem růz-
ných seminářů, čísla však hovoří
o rezervách a nedostatcích, které
v tomto směru stále máme. Ak-
tuální situace ztrát a úhynů podle
podniků s plemeny holštýn (H),
české strakaté (CS) či oběma
plemeny je uvedeno v tabulce.

Z uvedených čísel je jasné, že
mnoho chovatelů má před se-
bou ještě náročnou cestu k opti-
málním parametrům v odcho-
vu. Vždy je na prvním místě jas-
ně nastavený systém, odpověd-
ný a spolehlivý personál, hygie-
na prostředí a použití kvalitních
krmiv. Telata jsou jako děti a ty
musí mít vždy to nejlepší. 

Prvním krokem k úspěšnému
odchovu je ošetření bezpro-
středně po otelení, včetně včas-
ného, dostatečného napojení

kvalitním mlezivem. Tele není
po narození imunologicky vyba-
veno, a proto je mlezivo životně
důležité pro přežití. Až 75 % ztrát
telat nastává v průběhu prvního
měsíce života (NAHMS 2007).
Ze zdravotních komplikací v ra-
ném odchovu telat jsou to pře-
devším průjmy (56,5 % úhynu)
následovány respiračními kom-
plikacemi (22,5 %). Nejen prů-
jmy, ale i další zdravotní kom-
plikace může prvotní poporodní
péče významně omezit.

Příjem mleziva teletem by měl
odpovídat následujícímu dopo-
ručení: 

během 2–3 hodin 1,5–2 litry
mleziva,

během 6–8 hodin 5 % těles-
né hmotnosti,

během 24 hodin 10 % těles-
né hmotnosti.

Kvalitu mleziva lze orientačně
stanovit pomocí hustoměru. Ús-
pěšnost napájení mlezivem lze
vcelku spolehlivě stanovit rych-

lým testem z krve u telat ve vě-
ku 2 až 7 dnů podle hodnoty cel-
kové bílkoviny v krvi. Toto sta-
novení je rychlé a mohou je pro-
vést i naši specialisté přímo na
farmě. Proto se na ně neváhejte
s důvěrou obrátit. 

Úspěšné napojení mlezivem
ovlivňuje nejen zdravotní stav
telat, ale i ekonomiku chovu.
Pokud tele objektivně nechce
pít mlezivo, je nutné je napojit
pomocí sondy. Nácvik tohoto
postupu není složitý, zároveň by

ale neměl nahradit přirozené pi-
tí narozených telat. Proto tam,
kde to nejde „po dobrém“, musí
nastoupit osobní ohodnocení
odpovědných pracovníků.

Odchov telat (jalovic) může-
me rozdělit do čtyř fází. Cílem je
správně odchovaná a otelená ja-
lovice ve věku 24 měsíců, při-
pravená k vysoké produkci ve
více laktacích. 

První fáze ohraničuje narození
do pěti měsíců, kde je rozhodu-
jící období mléčné výživy. Po

mlezivu by měla následovat
kvalitní mléčná náhražka. Otáz-
ky volby nativního mléka nebo
mléčné krmné směsi je jedno-
značná. Mléčná krmná směs
představuje vyváženou, stabilní
stravu bez rizika přenosu cho-
rob (paratuberkulóza, salmone-
lóza a jiné). Pravidelné krmení
konzistentním mléčným nápo-
jem je základem bezstresového
odchovu.

Společnost VVS může využí-
vat vývoj, testování a celosvěto-
vé znalosti firmy Nukamel. Řa-
da Multimilk představuje tři va-
rianty skutečně mléčných krm-
ných směsí, kde je nadprůměr-
ný podíl mléčných složek, čímž
je zaručena vysoká stravitelnost
a biologická hodnota těchto ná-
hražek. Mléko našich vysoko-
produkčních dojnic se značně li-
ší od původního mateřského
mléka krav. Proto je i z dietetic-
kého hlediska vhodnější použít
kvalitní mléčnou krmnou směs
založenou na sušených syrovát-
kách, která umožnuje rychlejší
pasáž živin. Jednoznačnou vý-
hodou je doplnění těchto směsí
o potřebné minerální látky, vita-
míny, případně probiotika a dal-
ší účinné látky. Typickým pří-
kladem změn mateřského mlé-
ka dojnic je dnes mnohdy opo-
míjená anémie telat související

právě se změnami mléka jako
potraviny pro lidskou spotřebu.

Multimilk není jenom preciz-
ně poskládaná směs suchých
směsí. Je to především unikát-
ním způsobem namíchaná
kompletní výživa telat s využi-
tím sprejově chlazeného tuku,
tím i jeho zlepšenou strukturou
a vysokou mírou rozpustnosti
ve vodě spolu s proteinovou
složkou. Fermentovaná syrovát-
ka s přirozeným podílem kyseli-
ny mléčné příznivě působí na

stravitelnost. Jedinečnou výho-
dou je Emulsizym® – patentova-
ná záležitost. Poskytuje zlepšení
stravitelnosti s nižší zátěží střev,
modeluje mikrobiální prostředí
střev selektivní eliminací pato-
genů, obsahuje vícenasycené
omega-3 mastné kyseliny a dal-
ší funkční aditiva. Varianty
mléčné směsi se m. j. liší podí-
lem probiotik. Emulsizym zajiš-
ťuje zdravou výživu mléčných
telat ve všech čtyřech ročních
obdobích.

Emulsizym hubí nežádoucí
bakterie střev přirozeným způ-
sobem. Není to antibiotikum ani
kokcidiostatikum. Je to přiroze-
ný boj s předem stanovenými
nepřáteli vašich telat. Patentova-

ná záležitost, která nezatěžuje
prostředí rezidui, ale hlavně s an-
tibakteriálním účinkem.

Vhodný poměr proteinu a ener-
gie zabraňuje riziku tloustnutí –
ukládání tuků v tělních tkáních.
Vysoká stravitelnost mléčné ná-
hražky je prvním předpokladem
pro dostatečný příjem startero-
vé směsi, a tím i potřebného roz-
voje předžaludků. Tele je v prv-
ních třech týdnech monogast-
rem. Při odstavu v osmi týdnech
už musí zvládat dostatečný pří-
jem rostlinných krmiv pro inten-
zivní růst.

Přesné doporučení vedoucí
k úspěchu v dalších fázích od-
chovu telat mají k dispozici naši
zookonzulenti. Investice do od-

chovu telat a jalovic je investicí
do kvalitních a dlouhověkých
produkčních dojnic. Už prvotní
péče o telata má vliv na to, jestli
budou naše krávy dojit dvě ne-
bo více laktací. Právě v dlouho-
věkosti dojnic je ukryto kouzlo
návratnosti prvotních investic
do odchovu.

Nastavená pravidla a postupy
na farmách vedou k úspěchu
a rentabilitě pouze tehdy, po-
kud jsou dodržována. Pokud je
naše snaha pouhou teorií na za-
prášené nástěnce, nebude ni-
kdy znamenat potřebný pokrok
v našem snažení. 
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Ztráty a úhyny podle plemen

České
strakaté

Holštýn České
strakaté
+ holštýn

Ukazatel/plemeno

min. max. min. max. min. max.
Celkové ztráty telat (%) 6,78 29,24 2,37 20,60 6,93 19,58
Z toho úhyny telat (%) 2,51 22,43 0,45 12,28 2,09 13,90

Zdroj: šetření VÚŽV Uhříněves, rok 2012

anionty inhibují transkripci DNA;
dělení bakterií se zastaví  

ztráta energie
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(Dokončení ze str. 20)
Dlouhodobé zmrazení mlezi-

va  na –18 až –20 °C nemá na je-
ho kvalitu prokazatelně negativ-
ní vliv 

Rozmrazování mleziva v mik-
rovlnné troubě při využití progra-
mu „defrost“ je možné a účinné.

Napájení třikrát denně v prv-
ních 3 až 7 dnech života telete,
a to zvláště v zimním období, je
pro novorozená telata prokaza-
telně více než účelné.

Zkrmovat veškeré nadojené
mlezivo i ostatními telaty v post-
mlezivovém období (směsné
mlezivo) je pro zdraví telat velice

prospěšné (laktogenní ochranná
výživa). Imunoglobuliny v mlezi-
vu působí v trávicím traktu star-
ších telat proti patogenním mik-
roorganismům. Vhodné je pro
telata ve věku 4–14 dní přidávat
do mléčného nápoje 0,5–1 litr
mleziva.

Jaké jsou zásady pro období
mléčné výživy?

Po období mlezivové výživy
přikročit ke zkrmování mléčné-
ho nápoje ve stejném objemu
10–12 % živé hmotnosti telete. 

Dodržet zásadu: jedno tele –
jedno vědro!

Vhodný je i tzv. přídavek
mléčného krmného nápoje „na
mráz“(10–20 %).

Při teplotě mléčného nápoje
asi 35 °C dochází ke srážení na-
tivního mléka ve slezu již za pět
minut. Při teplotě 20 °C to trvá
dokonce nežádoucích 35 minut!

Platí korelace mezi příj-
mem mléčného nápoje a starte-
ru: čím vyšší jsou dávky nápo-
je, tím nižší je ochota telat přijí-
mat starter.

Vysoké, anebo naopak nízké
koncentrace mléčného nápoje
vždy způsobují vážné dietetické
poruchy.

Experimenty potvrdily, že od
7. do 21. dne věku metoda zkr-
mování čistě nativního mléka vy-
tváří vynikající základ pro pře-
chod na komerční mléčnou
krmnou směs.

Praxi některých pohodlných
chovatelů (vyznávajících pravi-
dlo ‘ono to také funguje!’), kteří
ohřívají mléčný nápoj přídavkem
horké vody, je nutné zcela od-
mítnout! Tím u telat vznikají kri-
tické průjmové stavy, jejichž pří-
činou je nežádoucí koagulace ve
slezu.

V celé řadě předních chovů
se osvědčilo nejen okyselování

krmného mléka organickými
kyselinami na pH 4,3–4,5 (kyse-
lina mravenčí, citrónová aj.), ale
navíc s následnou úpravou acidi-
ty přídavkem jedlé sody.

Značné problémy ve zdra-
votním stavu jsou zaznamená-
vány při velké kolísavosti v aci-
ditě mléčného nápoje, ale i při
vyšším obsahu rostlinných bíl-
kovin.

Před více než 20 lety se s vel-
kým úspěchem zavedla metoda
zkrmování mléčného nápoje při
využívání mléčných zákysů (jo-
gurtový, smetanový, kefírový,
acidofilní) za pomoci komerč-

ních bakteriálních kultur. Stojí
za to se k nim ve větším rozsahu
vrátit!

Nadšení tehdejších i sou-
časných uživatelů této metody
je zcela namístě. Nemusí se
dodržovat předepsaná teplota
nápoje, příprava není složitá.
Tyto zákysy působí velice po-
zitivně na střevní flóru. Zvláště
výhodný je tento postup při
skupinovém krmení nebo
tam, kde je nutné mléčný ná-
poj uchovávat po delší dobu.
Navíc se snižuje i spotřeba lid-
ské práce.

(Pokračování na str. 22)


