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Úvod 
V proslovech velkých řečníků a státníků se mnohdy objevuje podobná věta: „Děti jsou naše budoucnost a 

to, co je dnes učíme a ukazujeme jim, ovlivní způsob, jakým se náš svět bude posouvat kupředu." Stejně tak 

jsou budoucností každé mléčné farmy telata. S podobnou péčí a obavou, s jakou se rodiče starají o své 

děti, by se chovatelé krav měli starat o telata hned od narození. Jelikož to, co jak se o ně postaráme a 

kolika chybám se budeme schopni vyvarovat, ovlivní přímo jejich budoucí výkon v mléčném stádě. 

 

Okamžitá péče o novorozené tele je pro celý následující život naprosto klíčová. Okamžikem narození je 

novorozenec vystaven prostředí plného škodlivých bakterií, virů a prvoků, které mohou jeho vývoj a 

zdraví negativně ovlivnit. Žaludek novorozeného telete je až do samotného porodu zcela sterilní a první 

mikroorganizmy se do něj dostávají již při průchodu porodními cestami, o porodním prostředí ani nemluvě. 

Střevní prostředí je velice citlivé na všechny typy bakterií - dobré i špatné. Zeptejme se sami sebe, co 

můžeme udělat, abychom těmto bezbranným, ohroženým telatům co nejvíce pomohli? Následující 4 kroky 

by měly být naprostým základem úspěšného odchovu zdravých telat. 

 

Telata oddělujeme v jejich vlastním zájmu 

Výsledky studie provedené na Clemson University zcela jednoznačně ukazují negativní vlivy delší doby 

společného kontaktu tele-kráva. 

Čas v přímém kontaktu 

(hodiny po otelení) 
Počet stád 

Průměrná mortalita 

 (od 1. týdne po 6 měsíců) 

2 - 6 13 5,2 % 

7 - 12 35 9,3 % 

13 - 24 32 10,7 % 

25 - 48 24 20,5 % 

48 + 35 14,4 % 

*Zdroj: Clemson University, USA 

 



 

Dezinfekce pupečního pahýlu co nejdříve 

Pupeční pahýl je jedinou otevřenou ranou na těle narozeného telete a poskytuje tak přímou cestu pro 

vnik patogenů do těla. Běžně dostupné prostředky jsou postaveny na bázi 7% roztoku jódu a jejich výrazné 

zbarvení umožňuje i možnost zpětné kontroly. Studie prokázaly, že výskyt infekcí pupku roste s tím, o co 

později byl dezinfikován. Výrazným faktorem je také čistota porodní sekce a individuálních kotců pro 

mléčná telata.  

 

„Je ti teplo děvenko?" 

Udržte telata suchá a v teple. Je zcela logické, že prochlazená telata musí vynaložit velké množství energie 

na produkci tepla. Zvýšená spotřeba energie ovšem znamená to, že bude její nedostatek pro funkci 

imunitního systému, který je během prvních 2 měsíců života velice silně namáhán. Nemluvě o tom, že 

tukové zásoby novorozence jsou naprosto minimální a samotná efektivita boje proti chladu je tak výrazně 

omezena. Zvláště v zimě bychom pro telata měli mít připravené nadměrné množství podestýlky a používat 

zahřívací dečky, či přímo pro telata pořídit výhřevné boxy. Nezapomeňte tyto pomůcky ovšem důkladně a 

pravidelně sanitovat.  

 

Management kolostra 

Základem úspěšného vytvoření vlastní imunity je kolostrum. To musí být podáno co nejrychleji, v 

dostatečném množství a s odpovídající kvalitou.  Jednoduché body jsou: 

 První krmení kolostra podejte co nejdříve, ideálně během první hodiny života. 

 Naprosto minimální množství jsou 3 litry. Druhé krmení se opakuje zhruba po 12ti hodinách. 

 Používejte pouze čisté a sanitované krmící pomůcky.  

 V případě nutnosti použijte jícnovou sondu. Pro život telete je naprosto zásadní dostat plnou dávku 

3 litrů. 

 Pořiďte si přístroje pro měření kvality kolostra. Ne každá kráva má mlezivo s dostatečným 

množstvím imunoglobulinů, které garantuje silnou imunitu.  

 Neslévejte dohromady kolostrum od více krav. Méně kvalitní kolostrum mají obvykle prvotelky a s 

věkem se zlepšuje.  

 

Toto je pouhý souhrn naprostých základů péče o telata. Mnohem více najdete článků najdete na našem 

webu www.mtssro.cz v sekci "Články". 

 

Zdroj: TechMix Global. 4 key steps to successful care for newborn calves. Webové stránky firmy. 

 

Překlad a doplnění: Ing. Tomáš Novotný 

 
 
 
 
 
 
 

Zaujal vás tento článek? Mnoho dalších naleznete na našem webu. 
Chcete se podělit o své názory a zkušenosti? Přidejte si nás na Facebooku a komentujte! 

.mtssro.cz @mtssro info@mtssro.cz 

http://www.mtssro.cz/
https://www.facebook.com/mtssro/
info@mtssro.cz


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 


