
Stránka 1 z 4 

 

 

 

 

 
 

Čas napojení prvního kolostra 
Jak pozdě už je moc pozdě? 

Úvod 
Zkuste si tipnout, kolik hodin od narození v průměru trvá, než telata na farmách dostanou první kolostrum? 

Pokud se narodí během dojení...mohou to být 2 hodiny. Pokud nemáte nočního hlídače, který je schopen 

telata napojit...může to být kdekoliv od 6 do 8 hodin po narození. 

 

Z různých dotazníků vycházelo, že většina chovatelů udává první napojení do 2 hodin po narození. 

Pozorným monitorováním ošetřovatelů na farmách se ovšem zjistilo, že se ale spíše udává čas od nalezení 

telete, nikoliv od narození. To je samozřejmě velký rozdíl. Nemalé množství telat tak nemusí dostat první 

kolostrum do šesti hodin i později. S těmito zjištěními se výzkumníci z University of Alberta rozhodli provést 

pokusy, které by se zaměřili přesně na to, jak důležité je rychlé napojení mlezivem u novorozeného telete. 

 

Odchov zdravějších telat 
Pro chovatelskou komunitu již není nic nového, že podání kolostra navozuje tzv. pasivní imunitu, která 

zajišťuje obranyschopnost zvířete po celý zbytek života. Není ani novinkou, že nezvládnutí tohoto procesu 

vede k tzv. selhání pasivního transferu protilátek, imunoglobulinů (požadavek je obsah vyšší než 10 mg/ml 

v krevním séru), což vede k častějším onemocněním. Zatímco naprostá většina výzkumu se doposud 

soustředila především na pasivní transfer, tak na druhou stranu nebylo příliš pozornosti věnováno dalším 

příznivým efektům včasného podání mleziva. Kolostrum totiž pozitivně ovlivňuje i přítomnost specifických 

skupin bakterií ve střevech, které mají nemalý vliv na zdraví i budoucí produktivitu (užitkovost). 

Konkrétně se jedná např. o bakterie mléčného kvašení, které ve střevním prostředí produkují energii pro 

buňky tlustého střeva a napomáhají současně k rozvoji gastrointestinálního imunitního systému. 

 

Imunitní systém přežvýkavců je nejvíce rozložen především úzce kolem trávicího traktu a není se čemu divit 

- právě s velkým množstvím potravy do sebe přežvýkavci dostávají i obrovské množství patogenních 

organizmů, které by se bez celé kaskády imunitních bariér dostaly přímo do krevního oběhu. Dobré je i 

zopakovat, že celou řadu potenciálně škodlivých bakterií obsahuje střevní epitel přirozeně (např. E. coli, 

Salmonella, Clostridium). Takové bakterie začínají působit škodlivě až poté, co dostanou příležitost se 

výrazně přemnožit (např. zvýšení teploty, pH, oslabení imunity). Jinak jsou ale pouze součástí velice 

rozmanité škály mikroorganizmů, které ve střevech působí a vzájemně si konkurují v boji o živiny. 
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Provedený pokus a jeho výsledky 
Cílem výzkumu se tak stalo zjistit, jaký vliv má opožděné podání prvního kolostra na transfer 

imunoglobulinů (IgG), ale především pak jak tato doba ovlivňuje specifické bakteriální skupiny v tenkém a 

tlustém střevě telat. 

 

V provedené studii byli novorození holštýnští býčci rozřazeni do 3 odlišných skupin. 1. Telata krmena 

kolostrem 45 min po narození ("skupina 0"), 2. v šesti hodinách po ("skupina 6") a ve 12ti hodinách života 

("skupina 12"). Všechna telata obdržela směsné, pasterované kolostrum obsahující 62 gramů IgG na litr v 

množství představující 7,5 % porodní váhy, tedy mezi 3-4 l kolostra. Přesně po uplynutí 12 hodin po 

napojení dostala telata druhé krmení mléčnou náhražkou v objemu 2,5 % porodní váhy (1-1,5 l), které se 

opakovalo dále po 6ti hodinách ve stejném množství.  

 

Aby bylo možné pravidelně měřit hladinu imunoglobulinů v krvi, byly všem telatům zavedeny katetry do 

krční žíly, skrze které se každé 3 hodiny odebíraly nové vzorky. Pro následné zhodnocení přítomnosti a 

množství specifických bakterií byla všechna telata usmrcena na konci druhého dne života. Okamžitě poté 

byla provedena pitva a odběry vzorků tenkého a tlustého střeva.  

 

Dle očekávání měla nejvyšší koncentraci IgG v séru telata ze "skupiny 0", následovala "skupina 6" a 

poslední byla telata ze "skupiny 12". Telata nakrmena ve 45ti minutách po narození byla schopna vstřebat 

až 50 % dostupných protilátek z kolostra, zatímco obě zbývající skupiny dosáhly pouze 35% úspěšnosti. 

Překvapivě však u žádného telete v provedeném pokusu, bez ohledu na čas krmení, nedošlo k selhání 

pasivního transferu (požadavek byl hladina IgG pod 10 mg/ml). To bylo patrně následkem dvou hlavních 

faktorů - množství krmeného kolostra a současně jeho vysoká kvalita.  

 

Rozhodně by to ale nemělo být chápáno tak, že není nutné telata napájet nejdříve po narození, i když 

máme k dispozici velice kvalitní mlezivo. Už jen proto, že s každou postupující hodinou necháváme telata 

nechráněna proti jakýmkoliv patogenům, se kterými se setkají. A že jich je - kontaminované je samotné 

porodní prostředí, podestýlka, matka, ostatní telata atp. Tato studie rovněž potvrdila, že dřívějším 

napojením mleziva byla dosaženo lepšího vstřebávání imunoglobulinů. Výsledkem je mnohem lepší 

vybudování pasivní imunity pro případný brzký boj s patogeny. Vzhledem k velice specifickému 

mechanizmu vstřebatelnosti protilátek, která se s časem výrazně snižuje, je nutné využít okno prvních 2 

hodin po narození, než se jednou 

provždy zavře. Při opožděném 

podání kolostra se absorbuje už 

výrazně nižší množství. Na druhou 

stranu to neznamená, že bychom 

neměli telata první dny krmit 

kolostrem, pokud ho máme 

dostupné. Imunoglobuliny se sice již 

do krve nedostanou, ale budou 

fungovat posilovat obranyschopnost 

přímo v samotném střevním 

prostředí. Využijme toho.  
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Silnější mikrobiom = celoživotně zdravější zvíře 
Při zkoumání přítomnosti specifických bakteriálních skupin bylo zjištěno, že telata ze "skupiny 0" měla vyšší 

výskyt bakterií mléčného kvašení v tlustém střevě. Pro telata jsou tyto bakterie přínosné, jelikož posilují 

růst střevních buněk a znesnadňují patogenním mikroorganizmům se na stěnu přichytit. "Skupina 0" taktéž 

měla vyšší množství E. coli, což nebylo žádným překvapením, vzhledem k přirozené přítomnosti této 

bakterie v gastrointestinálním traktu téměř všech savců.  

 

Co zapříčiňuje, že telata, která byla napojena kolostrem dříve, mají ve střevech vyšší koncentrace bakterií? 

Již dříve bylo zjištěno, že mlezivo přirozeně obsahuje složky, které podporují kolonizaci střev již v prvních 

hodinách a dnech po narození. Je to z důvodu vytvoření zdravého a silného mikrobiom co nejdříve, jelikož 

tento bakteriální orgán bude mít v celém životě zvířete obrovský vliv. Opožděné podání kolostra tak může 

negativně ovlivnit složení střevního mikrobiomu, což by mělo trvalé následky na zdraví a produktivitu. 

 

Tab. 1: Vliv doby podávání prvního kolostra na množství IgG a bakteriální populace 

Parametr Skupina 0 Skupina 6 Skupina 12 

IgG12 (g/l) 23.2 15.2 15.3 

IgG24 (g/l) 22.3 17.0 16.9 

Cmax (IgG, g/l) 25.5 18.2 18.5 

Bifidobacterium (%) 9.4 1.7 0.6 

Lactobacillus (%) 2.1 2.2 1.4 

E. coli (%) 35.4 38.6 31.7 

*IgG12 = množství IgG 12 hodin po prvním krmení kolostra; IgG24 = po 24 hodinách; Cmax = maximální dosažená koncentrace 

IgG; Bifidobacterium, Lactobacillus, E. coli = procentuální zastoupení ze všech bakterií v tenkém a tlustém střevě telat. 

 

Zajímá vás téma mikrobiomu více? Máte štěstí. V minulosti jsme již publikovali 2 články, které si můžete 

přečíst: 

1) https://mtssro.cz/2020/02/25/cast-1-tajemny-mikrobiom-vladne-nad-zdravim-telat/ 

2) https://mtssro.cz/2020/02/25/cast-2-tajemny-mikrobiom-vladne-nad-zdravim-telat/ 

 

Jak lze sílu, odolnost a funkci mikrobiomu podpořit? I o tom se dozvíte v dalším článku o probiotikách. 

https://mtssro.cz/2020/04/08/probiotika-probiotika-zkratka-dalsi-z-rady-clanku-nizsi-vyskyt-onemocneni-

umrtnost-a-lepsi-rust-tak-co-vic-jeste-chcete-slyset/ 

 

Zdroj: Fisher, A., Steele, M. How long is too long to delay colostrum feeding? 2017. Hoard's Dairyman 

 

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 

https://mtssro.cz/2020/02/25/cast-1-tajemny-mikrobiom-vladne-nad-zdravim-telat/
https://mtssro.cz/2020/02/25/cast-2-tajemny-mikrobiom-vladne-nad-zdravim-telat/
https://mtssro.cz/2020/04/08/probiotika-probiotika-zkratka-dalsi-z-rady-clanku-nizsi-vyskyt-onemocneni-umrtnost-a-lepsi-rust-tak-co-vic-jeste-chcete-slyset/
https://mtssro.cz/2020/04/08/probiotika-probiotika-zkratka-dalsi-z-rady-clanku-nizsi-vyskyt-onemocneni-umrtnost-a-lepsi-rust-tak-co-vic-jeste-chcete-slyset/
http://www.mtssro.cz/
https://www.facebook.com/mtssro/
info@mtssro.cz
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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 


