
 

 

 

 

 

 
 

Probiotika, probiotika...zkrátka další z řady článků... ;) 
Nižší výskyt onemocnění, úmrtnost a lepší růst. Tak co víc ještě chcete slyšet? 

 

Předmluva MTS 
Název tohoto článku samozřejmě berte trochu jako vtip. Je to ale opravdu další z řady přeložených článků, 

které potvrzují přínosné efekty podávání probiotik mléčným telatům. Tomuto konceptu výživy se v MTS 

věnujeme již delší dobu a čím více si rozšiřujeme odborné znalosti, tím více se snažíme chovatelům princip 

probiotik vysvětlovat. Cenu svého nákladu totiž nekolikanásobně vydělají zpět... 

 

Na úvod nutno podotknout, že pokud krmíte telata mléčnou krmnou směsí (MKS) a "nějaká probiotika 

jste nikdy neřešily", tak možná ani nevíte, že se nejvyšší pravděpodobností již probiotika telatům 

podáváte. Naprostá většina těch lepších mléčných náhražek totiž v současné době obsahuje základní 

koncentrace základních bakteriálních populací - nejčastěji se jedná o enterokoky (Enterococcus faecium). 

A z naprosto jednoduchého důvodu - prostě fungují a jejich efekt je dávno prokázán. Samozřejmě, ostatně 

jako ve všem, i zde ale najdete velkou variabilitu v kvalitě produktů. Pokud ovšem krmíte "pouze" mlékem, 

s plnou vážností byste měli o pořízení "jakýchkoliv" dodatečných probiotik popřemýšlet. 

 

Pokud vás napadlo, zda by mělo smysl dávku probiotik ještě navýšit a využít jejich potenciál naplno a ne 

"pouze v základu", tak uvažujete naprosto správně. Ponechme ale "komerci" až na samotný závěr, kde 

najdete odkazy i na předchozí (a více komplexní) články na stejné téma. 

 

Tak hurá do toho - "už zase další  článek, který blahosloví probiotika".  

           

Úvod 
Podle vědců z Cornell University může být přidávání probiotických bakterií telatům v brzkém věku vhodným 

pro-aktivním opatřením pro snížení výskytu běžných onemocnění, spotřeby antibiotik a posílení 

celkového zdravotního stavu.  

 

Studie Foditsch et al. (2015) zkoumala vliv orálně podávaných probiotik (Faecalibacterium prausnitzii) 

mléčným telatům. Konkrétní bakteriální rod byl vybrán s respektem ke skladbě celé bakteriální mikroflóry a 

ve spojitosti s průjmovými a respiračními onemocněními. F. prausnitzii je bakterie produkující butyrát a její 



přítomnost ve střevech vykazovala pozitivní korelaci s nižším výskytem průjmů a vyšším průměrným 

denním přírůstkem před-odstavových telat. U jiných živočišných druhů byla nalezena v malém množství ve 

střevech psů s akutními průjmy a je také spojena s obezitou u dětí. To naznačuje, že může mít 

protizánětlivé účinky a také podporuje zásobení těla energií. Alespoň z toho původně vědci vycházeli. 

 

V prvotním, bezpečnostním testu, který předcházel většímu pokusu v praxi, podávali vědci z Cornellu tuto 

bakterii orálně a rektálně 30ti novorozeným holštýnským býčkům. U zvířat nebyly pozorovány žádné 

nepříznivé účinky a orální podání bylo stanoveno jako účinnější způsob jak zajistit, aby každé tele dostalo 

opravdu celou dávku. Mohlo se tedy pokročit k širšímu měřítku zkoumání. 

 

Následný pokus "na ostro" zahrnoval 554 holštýnských jaloviček, které byly rozřazeny do kontrolní (bez 

přídavku) a pokusné skupiny, která měla krmení obohaceno navíc probiotickou kulturou F. prausnitzii. 

Konkrétně 258 telat dostalo orální cestou jednu dávku v prvním týdnu života a poté ještě jednou o týden 

později.  

 

Pokusná skupina dosáhla následujících výsledků: 

 Výrazně nižší výskyt (3.1 %) těžkých průjmů v porovnání s kontrolní skupinou (6.8 %). 

 Nižší úmrtnost (1.5 %) v důsledku těžkého průjmu ve srovnání s kontrolou (4.4 %). 

 Vyšší celkový přírůstek hmotnosti (4.4 kg) od narození do odstavu. 

 

V souhrnu dospěl výzkumný tým k tomu, že tyto výsledky jsou slibné a perorální suplementace probiotiky  

F. prausnitzii může mít značný přínos pro zlepšení gastrointestinálního zdraví a profitability odchovu 

mléčných telat. Na Cornellské Univerzitě pokračuje další výzkum na této bakterie.  

 

Zdroj: Hanson, M. Probiotic Supplement Could Improve Calf Health. 2019. Bovine Veterinarian. 

 

Překlad a doplnění: Ing. Tomáš Novotný 

 
 

Další články, které jsme na toto téma publikovali:  
 Úvod do velice zajímavé problematiky mikrobiomu 

 Podrobnější pokračování v mikrobiomu 

 Navazující článek vysvětlující spojitost mikrobiomu a probiotik 

 Nenechte se opít rohlíkem - probiotika v elektrolytu nejsou "něco navíc" - spíše "něco zbytečně 
navíc" 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2020/02/Mikrobiom-nepostradateln%C3%BD-ciz%C3%AD-org%C3%A1n-v-t%C4%9Ble-Corbett-R.B..pdf
https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2020/02/%C4%8C%C3%A1st-1-Tajemn%C3%BD-mikrobiom-vl%C3%A1dne-nad-zdrav%C3%ADm-telat.pdf
https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2020/02/%C4%8C%C3%A1st-2-Tajemn%C3%BD-mikrobiom-vl%C3%A1dne-nad-zdrav%C3%ADm-telat.pdf
https://mtssro.cz/2019/07/29/myty-a-mylne-predstavy-pri-lecbe-prujmu-u-telat-ridte-se-pri-dulezitych-rozhodnutich-na-zaklade-faktu-nikoliv-fikce/
https://mtssro.cz/2019/07/29/myty-a-mylne-predstavy-pri-lecbe-prujmu-u-telat-ridte-se-pri-dulezitych-rozhodnutich-na-zaklade-faktu-nikoliv-fikce/
http://www.mtssro.cz/
https://www.facebook.com/mtssro/
info@mtssro.cz


 

 

Probiotika nejvyšší kvality pro podporu zdravého mikrobiomu 
Přidávání probiotik (živých bakterií) do krmiva je celkem běžnou praxí a téměř každá mléčná 

náhražka obsahuje bakterie rodu Enterococcus faecium. Probiotika obecně udržují vhodné 

podmínky v trávicím traktu, podporují zdravé trávení a zvyšují efektivitu konverze krmiva. 

Mají tak preventivní účinky, které snižují riziko rozvoje patogenních organizmů 

způsobujících průjmy. Většina chovatelů vnímá odchov mléčných telat jako vleklé období 

rostoucích nákladů, které končí až poté, co se jalovice poprvé otelí a produkuje mléko. 

Jakékoliv zvýšení nákladů na řešení "menších" problémů se zdá jako zbytečné a na farmách 

se tak obvykle sáhne do kapsy až v momentě, kdy je zdraví telat výrazněji ohroženo 

(nejčastěji průjmová a respirační onemocnění). Takto čistě ekonomické smýšlení má ale 

zásadní chybu - "nepočítá" s tím, že jakékoliv snížení genetického potenciálu jalovic během 

odchovu nenávratně omezuje jejich budoucí mléčnou užitkovost. Všechny negativní efekty 

se kumulují a neexistuje pro ně zpětný mechanizmus nápravy. Na bezpočtu studií a pokusů 

bylo zcela jasně doloženo, že prodělání byť sebemenšího zdravotního problému má 

negativní vliv na mléčnou užitkovost v dospělosti. Stresových okamžiků během prvních dvou 

měsíců života je hned několik a pouze jejich bezchybné zvládnutí je příslibem plné 

profitability odchovu. Udržení zdravého trávicího traktu a efektivního trávení potravy jsou 

klíče pro odchov bezproblémových jalovic, které lépe zvládnou odstav od mléka na 

rostlinnou stravu. Nemluvě o tom, že náklady na prevenci jsou vždy nižší, než na léčbu... 

Calf preRD je zdroj vysoce kvalitních, koncentrovaných probiotik nejen rodu Enetrococcus, 

ale především 2 dalších rodů Bacillus. Preventivní podávání během mléčného období 

prokazatelně urychluje rozvoj bachorových papil, což má za následek efektivnější a vyšší 

příjem krmiva, odstav lépe připravených a zdravějších telat. Podávání probiotik při zotavení 

po průjmovém onemocnění urychluje rekonvalescenci a návrat k příjmu krmiva. 

Investice do jakékoliv podpory telat během stresových událostí (ne pouze při průjmech) 

nezvyšuje náklady na odchov, ale naopak představuje cestu, jak předcházet rozvoji 

větších problémů, které se podepisují výrazně a nenávratně na profitabilitě odchovu, 

avšak především na zdravotním stavu jalovic a jejich budoucí užitkovosti. 

  

Hlavní přínosy: 

 koncentrované kolonie živých bakterií rodů Enterococcus a Bacillus subtilis a lichenif. 

 obsahuje trávicí enzymy a antioxidanty pro podporu imunitního systému 

 specializovaný protein udržuje zdravý trávicí trakt a zabraňuje přemnožení patogenů 

 

 Calf preRD je zdroj vysoce kvalitních a 
koncentrovaných probiotik pro bezproblémový odchov 


