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Krmení okyseleného mléka  
Proč, čím a jak? Komplexní přehled. 

 
Ing. Tomáš Novotný 

 

Úvod 
Mléko je pro telata tou nejpřirozenější a nejvýživnější potravinou. Kombinace vyšší teploty a vysokého 

zastoupení živin ale představuje ideální podmínky i pro růst a množení bakterií. Jak velký je to problém? 

Při provedeném pokusu byl sledován počet koliformních bakterií (CFU) v čerstvě nadojeném mlezivu. Z 

počátečního počtu 100 000 CFU/ml došlo během 24 hodin při skladovací teplotě 23 °C k nárůstu na 18 000 

000 CFU/ml. V případech, kdy mlezivo/mléko okamžitě nezkrmujeme či nezchlazujeme/nezmrazujeme, 

vystavujeme telata obrovskému zdravotnímu riziku a v podstatě zakládáme u telat na průjmové 

onemocnění. Jednou z možností prevence je okyselování mléka. 

 

K čemu je to vlastně dobré? 
Vzhledem k opětovnému otevření tohoto tématu by si mohl někdo myslet, že je okyselování něco nového, 

ale není tomu tak. Dodatečné okyselování mléka či již hotové, od výrobce okyselené mléčné krmné směsi 

(MKS) se používaly již před 50ti lety.  

 

Bakteriím vyskytujícím se v mléce/kolostru/prostředí obvykle nesvědčí nízké pH a nízké teploty. Krmení 

studeného/vlažného mléka ovšem neprospívá ani samotným telatům, která obvykle reagují na jakékoliv 

odchylky od standardu (špatná teplota, změna časů krmení, změna krmiva atp.) dietetickými průjmy. 

Snížení pH jsou telata schopna ale poměrně dobře tolerovat - bakterie již ne. Zvýšením kyselosti (= 

snížením pH) lze efektivně předcházet bakteriálnímu přemnožení a dovoluje zkrmovat mléko i v delším 

intervalu od podojení. Neznamená to ale, že tímto bakterie, které se již v mléce/MKS vyskytují zabijeme - 

pouze inhibujeme jejich aktivitu. 

 

Počáteční množství bakterií po nadojení má stěžejní vliv na to, jak dlouho může nadojené mléko "stát" a 

než dosáhne bakteriální populace takových hodnot, které již ovlivňují zdraví telat. Úroveň imunity každého 

telete pochopitelně také hraje roli v náchylnosti k infekci. Všechny pomůcky používané ke krmení 
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mléka/MKS musí být pravidelně sanitovány po každém krmení. Rozhodně bychom neměli přemýšlet o 

okyselování mléka jako o pomůcce, která nám dovoluje sanitaci odfláknout. 

 

Přídavek kyseliny/konzervačního činidla pouze umožňuje zastavit další množení již přítomných bakterií, což 

je vítané především na farmách, kde se telata krmí mlékem v delším intervalu od dojení, popř. kde 

nezkrmená MKS čeká na následující krmení celé hodiny. 

 

Ovlivňuje okyselování kvalitu mléka a zdraví telat? 
V žádné z doposud provedených studií nebylo prokázáno, že by acidifikace ovlivňovala 

negativně/pozitivně kvalitu a složení živin v mléce/MKS či jejich využitelnost telaty. Velkou předností je 

ale fakt, že dochází ke zpomalení procesu degradace mléčného proteinu, který s postupující dobou po 

dojení pochopitelně nastává. A to se týká právě chovů, kde se telatům krmí mléko/MKS, které nebylo 

připraveno bezprostředně před podáním. Většina dnešních doporučení počítá s tím, že by okyselené mléko 

mělo být zkrmeno max. do 3 dní. 

 

Nebylo potvrzeno ani to, že by okyselování mléka mělo jakýkoliv vliv na zhoršení růstových schopností, 

ovšem ani v jejich zlepšení. Jedná se tak de-facto především o preventivní opatření proti množení bakterií 

při současném prodloužení intervalu do krmení. Některé pokusy u telat krmených acidifikovaným mlékem 

udávají celkově lepší konzistenci výkalů, avšak je nutno podotknout, že ani telata krmena normálním 

mlékem při těchto pokusech neměla fekální skóre výrazně horší. V souhrnu tedy lze říci, že okyselování 

mléka jako takové nemá větší přímý vliv na zdravotní stav či růst telat - jak pozitivní, tak negativní. 

Hlavním efektem je především prevence. 

 

Spousta výrobců u svých produktů slibuje lepší přírůstky telat. Jak již bylo řečeno, tak tento efekt ale u 

okyseleného mléka nikdy prokázán nebyl.  

 

Jak to funguje v těle telete? 
Když tele saje, tak mléko/MKS putuje přímo do slezu a doposud nevyvinuté předžaludky víceméně 

obchází. Děje se tak díky specifickému jícnovému vyústění (tzv. žlábkový efekt v hltanu), jelikož bachor je 

určen především pro trávení a fermentaci rostlinné potravy.  Tu telata nejsou schopna prvních cca 10 dní 

po narození efektivně trávit (musí mít ovšem od 5. dne starter volně dostupný!) a jejich růst je plně závislý 

na příjmu energie a živin z mléka. V případech, kdy se mléko dostane nedopatřením do bachoru, vzniká 

riziko kvašení. To může mít za následek průjmy, 

nadýmání a množení patogenů. Příroda to holt 

vymyslela dokonale. Nedokonale je to ovšem mnohdy 

řešeno člověkem - častěji, než bychom si přáli, 

můžeme ještě na některých farmách vidět napájení 

telat mlékem z volné hladiny. Při tomto způsobu 

příjmu krmiva se ale zvyšuje riziko, že mléko bude 

putovat do bachoru a ne do slezu. Z  toho důvodu je 

jednoznačně doporučováno, aby telata sála z dudlíků.  

 

 

Normální pH slezu se u telat první 2 týdny po narození pohybuje v hodnotách 1-2. Vzhledem k tomu, že 

tele současně nepřijímá žádný starter (či zanedbatelně málo) a aktivita předžaludků je minimální, tak 

Obr.: Průchod mléka přímo do slezu žlábkovým efektem 
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nedochází ani k ovlivňování pH slezu bachorovým trávením. Když telata pijí mléko, tak s jeho příchodem 

roste i pH ve slezu na hodnotu pH mléka (6.5) či MKS (6.0). Na této úrovni se udrží zhruba 3-4 hodiny po 

napojení a poté postupně klesá na původní stav. Celý proces návratu k nízkému pH trvá cca 6 až 7 hodin. 

Slez se postupně vyprazdňuje a trávenina pokračuje dále do tenkého střeva. Rychlost vyprazdňování závisí 

do velké míry na objemu přijatého mléka, množství energie, poměru tuků a bílkovin, osmolalitě a v 

poslední řadě i na pH ve dvanáctníku (první část tenkého střeva). Zde je de-facto kopírováno pH ze slezu - 

tedy v době nakrmení kolem 6.5/6.0 a poté pozvolný pokles na 1-2. Nízké pH je velice důležité pro 

efektivní srážení mléčného kaseinu, ale také účinně zabraňuje kolonizaci trávicí soustavy patogenními 

bakteriemi jako je Salmonella či E. coli. Druhá jmenovaná je sice přirozenou součástí mikroflóry, ale pomocí 

nízkého pH a aktivitě celého mikrobiomu se drží na uzdě.   

 

Když to ovšem porovnáme s fungování trávicí soustavy 8mi týdenního telete, tak je situace dramaticky 

odlišná. Hladina pH ve slezu je již prakticky shodná s dospělými zvířaty - 2.0 až 2.2 - a drží se tak bez větších 

výkyvů, jaké můžeme vidět u malých telat po každém napojení. Tato stabilita vnitřního prostředí je 

zapříčiněna již více funkčním a aktivním bachorem a také konstantním průchodem tráveniny z bachoru do 

slezu (v porovnání s malými telaty, kde se mléko bachoru vyhne a jde přímo do žaludku).  

 

Graf: Změny v pH slezu při příjmu mléka u 2týdenního telete vs. 8 týdenního. 

 
 

Teď si to samé porovnejme ve scénáři, kdy krmíme okyselené mléko/MKS, které má pH 4,5. Maximální pH 

v samotném slezu telete tentokrát není 6.0, nýbrž 4.5. Díky tomu se s pozvolným poklesem dostáváme na 

přirozené pH slezu o pár hodin dříve, než v případě neokyseleného mloka. Dosáhneme tedy delšího 

intervalu při nízkém pH, které má organizmus telete jako jednu z cest boje proti přemnožení patogenů. 

Stejně tak bude nižší i maximální pH v duodenu (dvanáctníku).  

 

Čím okyselovat a jak moc? 
Jaké látky tedy můžeme použít pro acidifikaci? Výzkum sledoval celou řadu kyselin a konzervačních látek. 

Velice často se používá kyselina citronová či mravenčí jak ve formě koncentrované, nebo přímo již 

zakomponovaná do okyselených mléčných krmných směsí. Obvykle jsou koncentrované kyseliny dostupné 

ve formě prášku či tekuté. Jednodušší práce je určitě s práškovou formou, ovšem je nutno počítat s většími 

riziky, kdy se může "prach" dostat do očí, nosu či úst. U obou kyselin, především pak ale u kys. mravenčí je 

na místě zvýšená opatrnost vzhledem k riziku silného podráždění pokožky a vážnému poranění očí. Navíc 

má tato kyselina korozivní účinky. V každém případě při zacházení s koncentrovanou kyselinou používejte 

rukavice, dlouhé rukávy a ochranné brýle. Opatrná manipulace je samozřejmostí. Po použití je vhodné si 



Stránka 4 z 6 

pečlivě omýt ruce. Připravte si nejdříve koncentrovaný, slabší roztok, než budete kyselinu přidávat do 

mléka.  

 

A jak je to s vhodnou mírou okyselení? U MKS je pH obvykle kolem 6.0. Nativní mléko má přirozené pH 

kolem 6.5 až 6.7. Běžně se snižuje výsledné pH někam k hodnotám kolem 4.5. Např. v případě patogenní 

bakterie Mycobacterium bovis, která způsobuje tuberkulózu skotu, dochází k inhibici jejího množení při 

poklesu pH pod 5. Pokud ovšem okyselení přeženeme a dostaneme se pod hladinu 4, výrazně se zvýší 

poměr telat, která budou odmítat mléko/MKS pít.  

 

K okyselení je možné použít např. 2-3 ml 85% kyseliny mravenčí na 1 l mléka. Tím se dostanete na pH, 

které dovoluje uskladnit mléko při okolní teplotě na 3 dny, aniž by vznikalo riziko bakteriálního 

přemnožení. Postup při okyselování mléka by měl vypadat následovně:  

1. Po nadojení by se mělo mléko okamžitě zchladit pod teplotu 24 °C. Pokud bychom přidali kyselinu 

do teplého mléka, nastartoval by se proces srážení. 

2. Jakmile se tak mléko zchladí, můžeme přidat kyselinu, kterou si odměříme přesně tak, aby 

odpovídala objemu mléka. 

3. Zamícháváme průběžně a pozvolna - při rychlém míchání může opět docházet ke srážení. 

4. Po 30ti minutách bychom si měli změřit hodnotu pH a ujistit se, že se pohybuje kolem úrovně 4.5. 

Pokud je pH nad 5, nezastavili jsme množení patogenů, pokud naopak pod 4, roste riziko srážení. 

5. Nádobu pevně uzavřeme a můžeme ponechat v normálních podmínkách (stín, okolní teplota) po 

dobu 8 hodin. Poté je třeba okyselené mléko opět zlehka promíchat. S těmito 8hodinovými 

intervaly je možné mléko uchovávat až 3 dny.  

 

Pokud vám poté postačuje krmit telatům mléko při teplotě kolem 24 °C, pak se nemusíte již starat 

opětovné navýšení pH. Musíte ale počítat s vyšším rizikem trávicích obtíží, jelikož telatům nepodáváte 

potravinu o optimální teplotě. 

 

Pokud budete mléko opět ohřívat na teplotu 40 °C, která je z fyziologického hlediska pro telata optimální, 

pak je ale nutné do mléka přidat jedlou sodu (hydrogenuhličitan sodný) v dávce cca 3,5 g na 1 l. Tím docílíte 

zvýšení pH na úroveň kolem 5.0 až 5.3. Poté je ale potřeba potravinu okamžitě zkrmit. Bez přidání zásady 

by po ohřevu okamžitě začalo docházet ke srážení mléčného kaseinu. 

 

Management okyselování vskutku zkrátka vyžaduje určitou míru managementu a schopnosti 

ošetřovatelů celý postup provádět bez chyby.  

 

Krmení mléka ad-libitum? Ano, ale není to pro každého. 
Někteří chovatelé ve Skadninávii a poté i v Kanadě se rozhodli využít všech možností, které jim okyselování 

mléka přináší a přešli na ad-libitní přístup telat k mléku/MKS. Cílem je snaha vyjít více vstříc přirozenému 

chování telat v přírodě, kde telata od matky pijí až 10x denně.  

 

Okyselené mléko bude o nižší teplotě, ale zase není tak velké riziko ho tam nechat ležet pro ad-libitní 

příjem. Díky výrazně nižšímu pH se totiž bakterie množit nemohou a nebo výrazně pomaleji v porovnání 

s neošetřeným mlékem. V takovémto systému, kdy neohrozíme telata nekvalitní potravinou, si krmení ad-

libitum lze poměrně reálně představit. Neomezený přístup k mléku/MKS mnohem lépe napodobuje 

přirozené krmení telat od jejich matek. Tedy možnost krmení menších porcí vícekrát denně a lepší projevy 
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sacího reflexu. Konvenční systémy odchovu jsou založeny na restriktivním, limitovaném krmení mléka, 

což navozuje příliš agresivní příjem krmiva či přímo hltání.  

 

Při pozorování telat, která jsou ponechána s matkami, se udává, že telata pijí 6-10x za den a denně do 

sebe dostávají zhruba 16-24 % jejich tělesné hmotnosti během prvních 2 týdnů. Porovnejme si to s 

konvenčním systémem, kde jsme omezeni především počtem krmení za den - nejčastěji je to 2x, méně 

často 3x. Obvykle objemem odpovídajícím 10-15 % těl. hmotnosti. V těchto systémech nejsme tak moc 

omezeni celkovým objemem mléka za den, jako spíše objemem mléka na jedno krmení. Pokud krmíme 

nad 4 l mléka/MKS na 1 krmení, vystavujeme telata riziku zpomalení průchodu tráveniny ze slezu, riziku 

růstu Clostridií a nadýmání telat.  

 

Okyselení mléka umožňuje ponechání mléka při okolní teplotě tak, aby bylo dostupné přes celý den. To vše 

při dodržení výsledného pH kolem 4.5, kdy dochází k inhibici bakteriálního množení. V podmínkách ČR je 

samozřejmě nutné myslet i na ochranu proti mrazu.  

 

Než se ale nadchnete pro naprostou změnu systému krmení mléčných telat, je nutné si uvědomit pár věcí. 

Tento systém rozhodně není pro všechny. Nefunguje jako kouzelné řešení špatného managementu či 

nevhodného ustájení. Pokud bychom měli telata pohromadě, musíme počítat s výrazně vyšším rizikem 

respiračních onemocnění. Je tak nutno naplánovat i výraznou investici do efektivní ventilace. Turnusový 

provoz je vhodnější, aby nedocházelo k přenášení patogenů průběžně mezi telaty. Promyšlený systém 

mixování kyseliny do mléka/MKS musí počítat i s tím, že takové mléko je potřeba 3-4x denně promíchat. Na 

farmách, kde je nedostatek personálu, se dá těžko počítat s tím, že si s tímto někdo dá práci. Vyšší příjem 

mléka/MKS je taktéž projeví na finančních nákladech mléčného odchovu, které představují zhruba 40 % 

celé investice odchovu jalovic.  

 

Zdroje: Jones, C.M., Heinrichs, J. Feeding Acidified Milk to Calves. Penn State Extension. 2014. 

Costello, R. Effect of Acidified Milk Replacer on the Calf's Digestive Track. Calf Sessions. 2017. 

Dairy Herd Management. Acid + milk = healthy calves? Dairy Herd Management. 2011. 

 

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
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PREVENCE I ŘEŠENÍ PRŮJMOVÝCH ONEMOCNĚNÍ 
 

 

    - okamžité řešení průjmů bez použití antibiotik 

 

okamžité řešení průjmového onemocnění bez použití antibiotik a jejich negativních efektů 

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 


