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Úvod 
Čas od času se můžeme setkat s případy nadýmání telat. Příčina je ovšem úplně jiná, než typické nadmutí, 

na které jsme zvyklí u dospělých zvířat. U krav dochází k zachycení volného plynu v bachoru (první části 

čtyřdílného žaludku), což se viditelně projevuje na vnějším vyboulením levé části těla. Nadmutí u telat je 

ovšem způsobeno nadměrným množstvím plynu ve slezu - posledním oddílu předžaludků.  

 

Postižená telata jsou nejčastěji ve věku kolem 5-10 dní  (ojediněle i do 21 dní věku) a bez jakéhokoliv 

průjmu. Mezi klinické příznaky patří odmítání příjmu mléka, distenze břicha (nafouknutí) na pravé či 

obou stranách a poměrně rychlý úhyn. Naštěstí k tomuto syndromu dochází na většině farem sporadicky, 

ačkoliv existují i takové, kde se s tímto problémem potýkat opakovaně.  

 

Hledání příčin... 
Přestože si nejsme úplně jisti, co nadýmání způsobuje, zdá se, že problém souvisí s několika faktory. Za 

prvé, ve slezu jsou přítomny bakterie produkující plyny - Clostridium perfringens, Sarcina ventriculi nebo 

druhy bakterií Lactobacillus, u kterých se předpokládá, že hrají také roli. Jelikož se ale tyto bakterie 

vyskytují ve střevním prostředí telat zcela přirozeně, musíme hledat i další faktory. 

 

V jedné pokusné studii byl syndrom nadmutí slezu experimentálně navozen drenčováním holštýnských 

telat mléčnou náhražkou obsahující velice bohatý mix sacharidů - kukuřičného škrobu a glukózy. Autoři 

této studie studovali teorii, která říká, že nadýmání slezu je způsobeno především nadměrnou fermentací 

vysoce energetického gastrointestinálního obsahu. Nadýmání v tomto případě způsobuje kombinace 2 

faktorů. Musíme mít ve slezu velké množství fermentovatelných sacharidů (z mléka, mléčných náhražek 

nebo orálních elektrolytů) a současně i přítomnost fermentačních enzymů (produkovanými bakteriemi). 

 

Negativní následky budou dále umocněny čímkoli, co zpomaluje rychlost vyprazdňování slezu. Ve 

skutečnosti bylo prokázáno, že krmení produktů s příliš vysokou osmolalitou (koncentrací) jako jsou 



nejčastěji nevhodně formulované orální elektrolyty či mléčné krmné směsi (případně obojího), bylo 

jedním z předních faktorů způsobujících nadýmání na některých farmách. 

 

Tím není myšleno, že bychom měli upustit od programů intenzivního krmení telat. Naopak - významně 

zlepšují rychlost růstu. Při míchání MKS ale zkrátka musíme věnovat zvýšenou pozornost tomu, abychom 

se ujistili, že obsahují správný poměr vody. Termín "osmolalita" vyjadřuje míru koncentrace pevných 

částic v roztoku. 

 

Kravské mléko má obvykle osmolalitu mezi 280 až 290 mOsm/l - takový roztok je tzv. "izotonický", protože 

se rovná osmolalitě krve. Některé náhražky mléka a orální elektrolyty však mohou být při smíchání naopak 

tzv. "hypertonické". To znamená, že jsou mnohem koncentrovanější než krev. U takových musíme počítat s 

negativními vlivy na metabolizmus. Otázkou ovšem je, zda se skrývá chyba přímo v produktech a nebo 

spíše v jejich přípravě. 

 

Nejčastější důvod - chyba lidského faktoru 
Experimentální výzkum ukázal, že telata krmená orálním elektrolytem s příliš vysokou osmolalitou 

(hypertonické roztoky) mají mnohem pomalejší vyprazdňování tráveniny z žaludku. To naznačuje, že 

náhražky mléka nebo elektrolyty s velmi vysokou osmolalitou zpožďují vyprazdňování žaludku. Umožní tím 

přirozeně se vyskytujícím bakteriím delší čas na fermentaci sacharidů, což zvyšuje riziko nadměrné 

produkci plynu a nadýmání. 

 

Cíl je tedy poměrně zřejmý - při výběru komerčních produktů bychom se měli pokusit vyhnout mléčným 

krmným směsím a orálním elektrolytům, které mají osmolalitu vyšší než 600 mOsm/l, jelikož výrazně 

zvyšují riziko nadýmání. Autor tohoto článku měřil osmolalitu mléčných náhražek na více než 20ti 

mléčných farmách s problémy s nadýmáním. Často zde našel hodnoty finálního roztoku výrazně nad 1 000 

mOsm/l. Nenašel však žádnou mléčnou náhražku, jejíž osmolalita by byla při smíchání podle pokynů na 

etiketě větší než hraničních 600 mOsm/l. 

 

Z toho vychází, že příčinou vysokých hodnot byla nejčastěji špatná příprava produktů, ne produkty 

samotné. Důvody chyb nejčastěji vznikají neúmyslně. Ovšem mohou být provedeny i záměrně (ač v 

dobrém úmyslu), s cílem podávání vyššího množství pro zlepšení rychlosti růstu, dodatečné energie během 

chladného počasí nebo přidání elektrolytových solí do mléka bez přidání další vody, aby došlo k vyrovnání 

koncentrace. 

 

Jiné rizikové faktory pro nadýmání slezu zahrnují krmení velkého objemu mléka v jednom denním 

krmení, podávání studeného mléka (či mléčné náhražky), nedostatečný přístup telatům k vodě, 

nepravidelný režim krmení a selhání pasivního přenosu. Proto je pro farmy, které mají problémy s 

nadýmáním u telat, doporučeno podívat se pozorně a detailně na vlastní program krmení. Ujistěte se 

především, že je mléčná náhražka rozmíchávána ve správném poměru a krmena při správné teplotě. 

 

Je také důležité stanovit jednotný rozvrh krmení. Pokud krmíte dvakrát denně, nemusí to být v přesně 12ti 

hodinových intervalech. Můžete si vybrat krmení v 8 ráno a poté znovu ve 16:30 odpoledne. Je však 

důležité důsledně dodržovat přesnou pravidelnost. Krmení telat „někdy ráno“ a pak znovu „někdy večer“ 

zvýší riziko nadýmání. Pokud máte nafouklé tele, je důležité neotálet se zavoláním veterináři. Tato telata 

často umírají poměrně rychle, tudíž včasnost zákroku je zcela zásadní. 



Čemu se rozhodně vyvarovat 
Občas se můžeme setkat s tím, že se ošetřovatelé rozhodnou zavést jícnovou sondu hluboko do telete ve 

snaze odblokovat plyn ze slezu, podobně, jako můžeme ulevit nadmutí u krav. Je ovšem nutné si 

uvědomit, že tento postup u malých telat použít efektivně nelze. Jelikož je plyn zachycen až ve slezu, 

nebude možné se jícnovou sondou dostat reálně až do slezu přes stále ještě zakrnělé předžaludky. 

 

Dále - velice sporadicky, ale přesto, se můžeme setkat s pokusy propíchnutí slezu jehlou. To rozhodně není 

dobrý nápad. Nejen, že nedojde k úplnému uvolnění plynů ze slezu, ale spíše vystavíte tele významnému 

riziku úniku žaludečních tekutin do dutiny břišní. To může mít za následek další závažné komplikace. Proto 

je důležité spolupracovat s veterinářem či konzultantem na vypracování jasně daných protokolů. V tomto 

případě tedy mít vytvořený protokol léčby nadmutých telat. I pokud se vaší farmy tyto problémy příliš 

netýkají, je lepší být preventivně připraven. Včasnost zákroku často rozhoduje o životě telete.  

 

Přestože je v této oblasti publikováno jen velmi málo vědeckých poznatků, tak je v USA vakcinace 

suchostojných krav proti průjmům další věcí, která by mohla zabránit nadýmání u telat. Všechny produkty 

obsahují toxoid proti Clostridium perfringens a jsou určeny k podávání březím krávám před otelením. 

Sledovaný účinek je zvyšování hladiny kolostrálních protilátek proti primárním onemocněním, která 

způsobují průjmy telat. Mohou také pomoci zajistit určitou imunitu proti klostridiálním organismům, které 

jsou často spojeny s nadýmáním. 

 

Kolostrální protilátky jsou absorbovány do krve při prvním napojení a cirkulují v ní několik týdnů. Z krevního 

oběhu ovšem mohou být tyto protilátky znovu transportovány zpět přes povrch střevních buněk přímo do 

epitelia střevní sliznice, kde zabraňují průjmům. Přestože nebyl proveden konkrétní, specifický výzkum, 

který by prokázal, že použití vakcín chrání před nadýmáním u mladých telat, zkušenost autora článku 

naznačuje, že mohou být velmi užitečné. 

 

V souhrnu je nejdůležitějším preventivním krokem zavedení konzistentního managementu krmení mléka 

či mléčné náhražky. Zvláště MKS musí být smíchána přesně podle pokynů na etiketě. Spolupracujte také 

s veterinářem/konzultantem na přípravě léčebných protokolů, abyste byli schopni případy řešit rychle a 

efektivně. 

 

Zdroj: Smith, G. You can prevent bloat in calves. 2010. Hoard's Dairyman. 

 

Překlad a doplnění: Ing. Tomáš Novotný 
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NABÍDKA MTS 
PREVENCE I ŘEŠENÍ PRŮJMOVÝCH ONEMOCNĚNÍ 

 

 

    - okamžité řešení průjmů bez použití antibiotik 

 

okamžité řešení průjmového onemocnění bez použití antibiotik 

jednoduché a rychlé podání bolusu pomocí plastového aplikátoru 

extrakty z oreganového oleje mají přírodní antibakteriální účinky 

speciální selektivita pouze proti G- bakteriím (E. coli a Salmonella) 

primární efekt - vyčištění střevní mikroflóry od přemnožených patogenů 

sekundární efekt - obsahuje probiotika rodu Bacillus pro rychlé zotavení 

speciální protein chrání střeva od dalšího přemnožení a posiluje imunitu 

 
 

 

 

    - tekutý elektrolyt vyrobený na základě rozsáhlé studie 
 
 složení postaveno tak, aby splňovalo všechna doporučení rozsáhlé, nekomerční studie 

 kvalitativní špička na trhu za jedinečnou cenu 56 Kč/denně (nikoliv na jednu aplikaci) 

 jednoduchá příprava bez nutnosti složitého rozmíchávání a se zkrmením beze zbytku 

 aplikace pouze 1x denně šetří vynaložený čas i náklady 

obsahuje vysoké množství energie, minerálů a vhodná alkalizační činidla - propionát a acetát sodný 

krmení ve vodě i mléce bez omezení - osmolalita nepřekračuje doporučované rozmezí odborníků 

 

 

 

    - probiotika nejvyšší kvality pro zdravé a efektivní trávení 
 

zdroj vysoce kvalitních, koncentrovaných probiotik rodů Enterococcus a Bacillus 

obsahuje trávicí enzymy a antioxidanty pro podporu imunitního systému 

specializovaný protein udržuje zdravý trávicí trakt a zabraňuje přemnožení patogenů 

prokazatelně urychluje rozvoj bachorových papil pro efektivnější a vyšší příjem krmiva 

lépe narostlá a odolná telata připravená na odstav na rostlinnou stravu 

podávání probiotik po průjmovém onemocnění urychluje zotavení a návrat k příjmu potravy 


