
 

 

 

 

 

 
 

Vápník a hořčík - kritické minerály tranzitního období 
Využitelnost vápníku bude bez dostatečného množství hořčíku minimální 
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Úvod 
Tranzitní (okoloporodní) období je kritickým prvkem pro úspěšnou laktaci. Cílem je připravit zvířata na 

rapidní nárůst metabolických požadavků v období, kdy množství přijatého krmiva zdaleka není dostatečné, 

aby pokrylo vysoké potřeby. Dojnicím nechybí pouze energie a protein, ale důležité minerály - především 

vápník a hořčík.  

 

Vápník 
Vápník se podílí na celé řadě fyziologických funkcí v těle, např. zajišťuje svalové kontrakce nutné k vypuzení 

telete při otelení. Kalcium hraje také důležitou roli ve spoustě metabolických tělesných pochodů, jakými 

jsou přenos nervového vzruchu, propustnost buněčných membrán, sekrece enzymů a proteinů, koagulační 

a vazokonstrikční mechanizmy a aktivace buněčné imunity. 

 

Již dlouho jsme si vědomi, že požadavky na vápník v okoloporodním období silně narůstají a krmná dávka 

by tak měla poskytovat adekvátní množství minerálů, abychom se vyhnuli problémům spojeným s jejich 

nedostatkem. Svalové kontrakce dělohy, které jsou pro porod nezbytné, dostávají metabolizmus pod 

obrovský tlak, který musí být krávy připraveny ustát. Nejdříve bychom ale měli porozumět mechanizmům, 

které ovlivňují regulaci, vstřebávání a využitelnost minerálů u zvířat. Prakticky všechny tělesné pochody 

stojí na určitém citlivém stavu rovnováhy a krávy mají několik možností, jak s vápníkem pracovat. 

 

Jednou z nich je funkce parathormonu (PTH), který vzniká v příštítných tělískách a reguluje množství 

vápníku v organizmu. Při nedostatku kalcia se uvolňuje více PTH, což stimuluje vyšší vstřebávání minerálu z 

krmiva a využívání tělesných rezerv z kostí. PTH má vícero rolí: 

 

1. Stimuluje aktivitu osteoklastů (kostních buněk) během poklesu sérové hadiny vápníku. Tyto buňky 

jsou zodpovědné za uvolňování zásobního vápníku z kostí.  



 

2. Nepřímo podporuje vstřebávání vápníku v trávicím traktu tvorbou aktivní formy vitaminu D 

(kalcitriolu). Když je PTH aktivní, využitelnost vápníku v těle se maximalizuje pro uspokojení 

potřeb metabolizmu. Steroidní hormon kalcitriol spolu s PTH také omezuje ztráty vápníku v moči.  

 

Hořčík 
Magnezium je nezbytný minerál pro funkčnost hned několika enzymů a tělesných mechanizmů, např. 

přenosu nervových vzruchů . Je také součástí ATP - nejrychlejšího zdroje energie v těle. Hořčík hraje 

důležitou roli v celistvosti kostí a zubů. Podobně jako u dalších minerálů existují různé mechanizmy, které 

řídí vstřebávání hořčíku. Hlavním faktorem je koncentrace magnezia v bachorové tekutině. Vzhledem k 

tomu je velice důležitá rozpustnost a vstřebatelnost zdroje hořčíku, který je obsažen v krmné dávce. Na 

rozdíl od vápníku je rozpuštěný hořčík velice dobře vstřebáván povrchem bachoru a tento proces není 

přímo závislý na aktivitě enzymů či hormonů. Přesto má aldosteron, hormon produkovaný kůrou 

nadledvin, nepřímý vliv na množství hořčíku, jelikož reguluje vylučování tohoto minerálu v moči. Hlavní rolí 

aldosteronu je ovlivňování koncentrace sodíku a draslíku ve slinách a v bachoru. Vzhledem k tomu, že 

absorpce hořčíku není řízena hormony, je nezbytné, aby množství poskytnutého magnezia bylo dostatečné. 

V opačném případě nemá zvíře možnost využívat zásoby minerálů z kostí a přestává fungovat homeostáza 

(tělesný stav rovnováhy).  

 

Podobně jako vápník je hořčík zcela nezbytným minerálem pro úspěšné zvládnutí tranzitní periody a je 

jedním z nejdůležitějších faktorů, který předchází mléčné horečce (hypokalcémii). Magnezium se aktivně 

podílí na dostupnosti vápníku tím, že umožňuje jeho vstřebávání. Jeho role je ještě více posílena v případě 

strategií krmení postavených na DCAD poměru (pozn. překladu - již dříve jsme na toto téma publikovali 

samostatný článek). Přidání anionových solí do krmné dávky před otelením aktivuje uvolňování PTH 

hormonu, který se aktivně podílí na metabolizmu vápníku.  

 

Nedostatek hořčíku má za následek nedostatečnou odezvu cílových tkání na PTH, což zjednodušeně 

znamená, že využitelnost vápníku z tělesných zásob zásadně klesá. Magnezium se také podílí na syntéze již 

zmíněného kalcitriolu. Nedostatek hořčíku drasticky zvyšuje riziko mléčné horečky i v případě, že má 

organizmus dostatek zásob vápníku - jen ho ale neumí využít.  

 

Úspěch celé laktace je bezpochyby odvislý na celé řadě faktorů. Tranzitní perioda má zcela zásadní vliv na 

zdraví krav, jejich schopnost se vyrovnat s vysokými nároky laktace a plodnost zvířat.  

 

Zdroj: Dumas, G. L. 2019. Calcium and magnesium are important to teh success of the transition period. Progressive Dairy. 

 

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/
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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! 


