
 

 

 

 

 

 
 

Mléčnou horečkou trpí mnohem víc krav, než si myslíme 
"Tichý zloděj užitkovosti a profitability" je zhruba u 50 % zvířat v každém stádě 

 
Souhrn vybraných článků různých autorů z odborného webu Dairy Herd Management.  
 

Úvod 
"Krávy nám padají po porodu a nedaří se jim tak dobře, jak bychom chtěli" je věta, kterou slyšíme během 

návštěv farem bohužel až příliš často. Možná řešíte ten samý problém a lámete si hlavu s tím, jak se s 

tranzitním obdobím vypořádat lépe. Důvod problémů nemusí být vždy vidět na první pohled. To se týká 

především onemocnění způsobeným nedostatkem vápníku, tzv. hypokalcémií. Pokud se zavčas neléčí, 

může zdánlivě zdravá krávy v rozmezí několika hodin uhynout. 

 

Během otelení dochází k náhlému a urgentnímu nedostatku vápníku pro potřeby samotného porodu, což je 

ještě více intenzifikováno okamžitým a dlouhodobým odběrem tohoto minerálu pro potřeby tvorby 

kolostra a poté mléka. U některých krav není organizmus schopen dostatečně rychle a adekvátně pokrýt 

nedostatek z vápníku uloženého v kostech. Tyto zvířata budou vykazovat klinické příznaky mléčné horečky 

a v případě ulehnutí je často jedinou možností včasné intravenózní podání kalcia. Znalost příznaků a 

protokol léčby může představovat zásadní rozdíl v tom, zda se povede zvířeti zachránit život. 

 

Jaké jsou příznaky mléčné horečky? 
1. Fáze I: Často obtížně rozeznatelná, jelikož je její nástup velice rychlý a má široké spektrum 

symptomů. Tato fáze trvá zhruba jednu hodinu, během které krávy ztrácejí apetit, jsou zesláblé, 

hypersenzitivní a začínají mít problém s chůzí. 

 

2. Fáze II mléčné horečky trvá v rozmezí od 1 do 12ti hodin. Je doprovázena zjevnými příznaky - matné 

oči, studené ušní boltce, svalový třes, ztráta koordinace při chůzi a neaktivní trávicí trakt. Tělesná 

teplota může klesnout na 35-37 °C. 

 

3. Fáze III: Ulehnutí a neschopnost vstát, ztráta vědomí. Srdeční tep rapidně roste a může dosáhnout 

rychlosti přes 120 tepů/minutu. Tyto krávy bez rychlého zákroku nepřežijí více než pár hodin. 

 



Možnosti akutní léčby 
Orální vápníkové suplementy 

Krávy, které jsou schopny stát, by měly dostat co nejdříve zdroj vápníku ve formě drenče a nebo bolusu, 

popř. pasty, která ale není doporučována vzhledem k vyššímu riziku popálení sliznice. Orální doplňky kalcia 

mají tu výhodu, že jsou vstřebávány pomaleji a napodobují tak přirozenou rychlost zásobení minerálu z 

krmiva. Avšak na těžší případy, kdy krávy ulehnout, je již orální podání nedostatečné.   

 

Subkutánní podání 

Tato metoda představuje celou řadu rizik. Aby došlo ke vstřebání vápníku, musí fungovat v těle dostatečně 

silná krevní cirkulace až do oblasti podkoží. U krav, které jsou již v těžších fází onemocnění a které jsou 

dehydratované, tento mechanizmus není zcela zaručen. Injektovaný vápník má také žíravé efekty a může 

způsobit dokonce nekrózu tkáně v oblasti aplikace. Plná dávka kalcia by tak měla být rozdělena do 6-10ti 

míst aplikace. Tato metoda není doporučena a v praxi se již příliš nevyskytuje. 

 

Intravenózní podání 

U ulehlých krav vše závisí na včasnosti zákroku. V těchto případech pomůže jen okamžitá intravenózní 

léčba, která dramaticky navyšuje hladinu vápníku v krvi. Existuje zde ale riziko, že přílišná administrace 

vápníku během krátké doby může způsobit srdeční zástavu. Po provedení IV zákroku by navíc mělo 

následovat podání orálního doplňku, jelikož intravenózní aplikace poskytuje pouze krátkodobé zásobení a 

zvířata by se tak zhruba po 4 hodinách dostala opět do stavu hypokalcémie.  

 

"Tichý zloděj profitability..." 
Ostatní krávy nemusí mít zjevné příznaky, avšak přesto pociťují následky skryté, subklinické, formy 

hypokalcémie. Vzhledem k obrovskému rozšíření a negativních dopadech se o ní mluví jako o 

nejzásadnějším "tichém zloději užitkovosti a profitability" v chovu dojeného skotu dnes. 

 

Diagnostika je vcelku jednoduchá a nenáročná. Pokud se provede vyšetření krve, tak je nízká hladina 

vápníku v krevním séru poměrně spolehlivým ukazatelem. O subklinické formě nemoci se můžeme bavit v 

případech, kdy hladina vápníku v krevním séru klesne pod 8,5 mg/dl. Kdybyste si nechali udělat plošný 

rozbor, byli byste možná velice nepříjemně překvapeni, kolik krav ve stádě zažívá subklinickou 

hypokalcémii. Možná i proto, že příznaky si lze jednoduše splést s jinými běžnými problémy na farmě. 

Onemocnění se ve skryté formě projevuje především nižším příjmem sušiny, poklesem nádoje, vyšším 

výskytem metabolických poruch a zhoršenou reprodukcí. 

 

Průzkumy dokládají, že až 50 % všech krav na druhé a další laktaci (a 25 % prvotelek) si prošlo 

subklinickou hypokalcémií. I přesto, že klinické příznaky nakonec vykazuje jen asi 5 % zvířat. Ačkoliv vnější 

příznaky nejsou zcela patrné, tak jasné důkazy můžeme najít v propadech příjmu sušiny a dojivosti. 

Ekonomické následky této skryté formy onemocnění jsou ve skutečnosti mnohem závažnější, než 

případy klinické mléčné horečky, protože je jejich výskyt výrazně vyšší a následky se projevují na 

zdravotním stavu nepřímo, formou jiných zdravotních problémů. Kupříkladu nízká hladina vápníku v krvi 

vede ke zhoršené práci hladké svaloviny v celém těle, což může mít za následek obtížné porody a nebo 

přesuny slezu. Další příklad - nižší stažitelnost kruhových svalů ve struku - zvyšuje výrazně riziko vstupu 

bakterií a vzniku mastitidy. 

 



Prevence hypokalcémie 
Během tranzitní periody dochází k zásadním změnám v potřebách organizmu na živiny a minerály. Krávy 

přecházejí ze stavu nízké potřeby vápníku do stavu, kdy vápník potřebují okamžitě a ve velkém množství. 

Z toho důvodu si metabolizmus sám vyvinul mechanizmus mobilizace vápníku ze zásob v kostech. Ten 

slouží k rychlému a krátkodobému doplnění nedostatku do té doby, než je příjem minerálu z krmiva pokryt 

dlouhodobě. Obrovským odběratelem je především laktace. Existují určité biologické faktory, které mohou 

mobilizaci vápníku omezit, což znamená okamžitý nedostatek a vznik hypokalcémie.  

 

Suchostojná KD 

Nejčastější možností prevence mléčné horečky je úprava krmné dávky v období stání na sucho, kdy je 

výhodné snížit koncentraci vápníku, sodíku a draslíku jakožto hlavních kationtů (pozitivně nabitých částic). 

Vojtěška, plodina s vyšším obsahem vápníku a draslíku oproti trávám nebo senu, se obvykle z diety 

suchostojných krav z tohoto důvodu vynechává. Aby fungovala prevence hypokalcémie efektivně, obsah 

těchto minerálů musí být velice nízký, což ale v praxi není moc jednoduše dosažitelné, jelikož KD obsahují 

velké objemy píce. U takových farem je typický výskyt subklinické hypokalcémie až cca 50 %. 

 

Anionové soli pro krávy před otelením - DCAD 

V posledních letech se doporučuje přidávání anionových solí. V podstatě se jedná o doplňky krmiva, které 

snižují pH tělesných tekutin, čímž se umožňuje vyšší mobilizace vápníku z kostí. Výživáři by měli rutinně 

pracovat s parametrem poměru kationtů a aniontů především v krmné dávce suchostojných krav a v 

rozdoji. Dobrá práce s hodnotou DCAD (dietary cation-anion difference) (pozn. překladu - publikovali jsme 

na toto téma oddělený článek) představuje velice dobrou prevenci hypokalcémie. Můžeme monitorovat 

efektivitu anionových solí měřením pH moči krav před otelením. Hodnota pH by měla klesnout z 8.0 do 

rozmezí 6-6.8 poté, co jsou anionty přidány do krmné dávky. Některé anionové soli avšak nejsou příliš 

chutné a mohou snížit příjem sušiny, což by mělo nepříznivý efekt. Doplňky krmiva, které snižují příjem, by 

neměly ve skupině před porodem být vůbec používány, jelikož se často připojují další omezující faktory jako 

menší prostor u žlabu, přeplnění sekce apod. Přesto u stád, které zařadily efektivně do KD anionové soli, 

byl výskyt subklinické hypokalcémie zhruba 15-20 %. 

 

Orální suplementy 

Jednorázové doplnění vápníku hned po otelení může pro mnoho krav znamenat rozdíl mezi dobrým 

nástupem do laktace a nebo propadem do zdravotního problému. V praxi jsou nejčastěji používány orální 

doplňky vápníku ve formě bolusů nebo nápojů. Ze zdravotního hlediska je samozřejmě vhodnější použití 

nápojů, které obvykle mimo samotného vápníku obsahují ještě velké množství vody, energii, další 

minerály a důležité živiny. Obvykle je vhodné použít alespoň 2 dávky suplementu - první okamžitě po 

otelení a druhou v rozmezí 12-24 hodin.  

Překlad a doplnění: Ing. Tomáš Novotný 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaujal vás tento článek? Mnoho dalších naleznete volně na našem webu. 

Chcete se podělit o své zkušenosti a nebo názory? Přidejte si nás na Facebooku! 

 

.mtssro.cz info@mtssro.cz /mtssro 

http://www.mtssro.cz/
file:///C:/Users/Novotný/Desktop/Soubory/Práce/TechMix/Články%20a%20překlady/info@mtssro.cz
https://www.facebook.com/mtssro/


 

 
Prevence hypokalcémie ve formě komplexního poporodního nápoje 

Fresh Cow YMCP je komplexní krmný doplněk, který byl navržen specificky pro období té 

největší zátěže - po otelení, v případě mastitidy, ketózy a dalších onemocnění, veterinárních 

zákroků atp. Každá kráva před porodem omezuje příjem vody a sušiny, což znamená, že v 

momentu otelení, se spolu s okamžitě nastupující laktací, dostává do velice výrazného 

deficitu energie, hlavních živin a minerálů a především silné dehydratace. Právě toto 

období prvních několika dní po porodu je zcela kritické a rozhoduje o úspěchu či neúspěchu. 

Tedy, zda dojnice zvládne bezproblémový přechod do vysoké laktace a nebo dojde k rozvoji 

celé řady metabolických onemocnění (ketóza, mastitida, metritida, dislokace slezu, mléčná 

horečka atp.), které mají všechny přímou návaznost na nedostatek energie a tekutin ve 

stresovém období. Základem úspěchu je co nejrychlejší nastartování samotného trávení v 

bachoru, které kravám dodává až 80 % veškeré energie trávením vlákniny. Z toho důvodu 

obsahuje každá dávka YMCP 30 miliard živých kvasinek - ne pouze glukózu či jiné zdroje 

jednoduché a krátkodobě využitelné energie, které se vyskytují v běžných konkurenčních 

produktech.  
 

Hlavní přínosy: 

 obsahuje 30 miliard živých kvasinek pro okamžité nastartování bachorového trávení 

a stimulaci příjmu velkého množství krmiva hned po otelení 

 60 g vápníku ve 4 různých formách pro rychlé i pomalé uvolňování - proti rozvoji 

hypoklacémie a mléčného ulehnutí 

 hořčík je zcela nutný pro aktivní vstřebávání a efektivní využití vápníku 

 elektrolyt draslík pro energetický metabolizmus, podporu příjmu tekutin a jejich 

udržení v těle 

 niacin posiluje funkci jater a slouží k prevenci ketózy 

 20-30 litrů vody představuje pro vyčerpaný organizmus ten největší přínos 

 fermentační extrakty z Aspergillus oryzae aktivně blokují navázání patogenů na 

střevní mikroklky 

 více zdrojů energie pro rychlé zásobení jejího nedostatku 

 

 

Fresh Cow YMCP je nejlepší volbou pro ty, kteří se 

spokojí pouze s tím nejlepším! 


