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Management šetrného odstavu telat 
Jak správně provést telata nejvíce stresovým okamžikem odchovu? 

 

Předmluva MTS 
Tento článek je součástí úzce specializovaného zaměření MTS na odchov mléčných telat. Nové poznatky již 

delší dobu ukazují, že dlouho prosazovaný systém tzv. "restriktivní výživy", tedy omezeného krmení mléka, 

stimulace spotřeby starteru a časného odstavu, který je v ČR stále doposud hojně doporučován, není pro 

telata v dlouhodobém měřítku správný a naopak omezuje potenciál budoucí mléčné užitkovosti. Telata 

nejsou pouze nákladem, ale především investicí a v tomto ohledu by k nim mělo být přistupováno.  

 

Čtenářům doporučujeme si nejprve přečíst článek "Revoluce v přístupu k mléčnému odchovu telat?", který 

poskytuje komplexní pohled do nového trendu tzv. "intenzivní mléčné výživy", jenž je zmiňován i v tomto 

materiálu. Na našem webu v sekci Články dnes najdete již přes 50 odborných článků a překladů, které jsou 

chovatelům zdarma k dispozici.  

 

V rámci ČR se zabýváme na nespočtu farem odborným poradenstvím (nejen) pro mléčný odchov telat. 

Pokud máte zájem o základní, bezplatné projití chovu či jen názor někoho jiného, není nic jednoduššího, 

než se nám ozvat. Ať už přes kontakty na webových stránkách nebo přímo na FB profilu, kde každý týden 

přidáváme jednoduché tipy pro zootechniky a ošetřovatele.  

 

Úvod 
Odchov zdravých a dobře narostlých telat je nezbytným krokem k profitabilitě každé farmy. První dny, 

týdny a měsíce života jalovic pokládají základy k jejich budoucí produktivitě v dojném stádě. Kdybychom 

měli během odchovu jalovic určit jeden nejvíce stresový moment, byl by to bezesporu odstav od mléka a 

přechod na plně rostlinné krmivo. Stresových faktorů se v tomto velice krátkém časovém rozmezí setkává 

hned několik a není se tak čemu divit, že zvířata na odstav mnohdy reagují průjmy či několik dní trvajícím 

propadem v příjmu krmiva. 

 

Příliš uspěchaný odstav od mléka na koncentrované krmivo, příliš rychlé podávání TMR či příliš velké rozdíly 

mezi jednotlivými jalovicemi ve skupinách - všechny tyto faktory a další vedou k nadbytečnému stresu, 

který se nesmazatelně podepíše na růstu. Především díky výrazné změně v krmení mléčných telat vstříc 

https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2020/10/Revoluce-v-p%C5%99%C3%ADstupu-k-ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A9mu-odchovu-telat-Restriktivn%C3%AD-krmen%C3%AD-ml%C3%A9ka-omezuje-budouc%C3%AD-ml%C3%A9%C4%8Dnou-u%C5%BEitkovost.pdf
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konceptu tzv. metabolickému programování se dnes soustředíme mnohem více na to, abychom růstové 

schopnosti telat v prvních měsících života využili vskutku naplno. Jen díky intenzivní výživě je možné 

uplatnit genetický potenciál co možná nejvíce to jde. Pouze zdravá a dostatečně krmená telata dosáhnou 

průměrného denního přírůstku mezi 900-1100 g během prvních 40 dnů života, které se ukazují jako hlavní 

období, kdy probíhají tzv. epigenetické změny ovlivňující budoucí mléčnou užitkovost. 

 

Je zcela bez pochyb, že telata, která prodělala vážnější průjmové či respirační onemocnění (v nejhorším 

případě obojí), nebudou nikdy moci svůj genetický potenciál naplnit, jelikož omezení metabolického 

programování během prvních 40ti dní nemůže již nikdy být kompenzováno. Jalovice sice možná své 

vrstevnice později během odchovu dorostou, ale neproběhne u nich požadovaná epigenetická změna, resp. 

neproběhne do takové míry, kterou se snažíme intenzivní mléčnou výživou podnítit a která nám přináší 

požadované změny na prvních dvou laktacích. 

 

Cesta, po které se nezbytně musíme vydat, směřuje 

vstříc pro-aktivním opatřením, které předchází 

problémům. Vše pochopitelně stojí na důsledné 

prevenci a hygieně, avšak dále bychom mohli 

pokračovat směrem podpory zdravého trávení, 

podporou imunitního systému a v poslední řadě mít v 

záloze rychlé a efektivní řešení onemocnění.  

 

Využití intenzivní růstové schopnosti 
Během prvních měsíců života je růstová křivka nejintenzivnější, stejně tak i samotná růstová schopnost 

telat. Toho bychom měli jednoznačně využít jak v mléčném období, tak i následujících pár měsíců po 

odstavu. Na největší Evropské odchovně jalovic - Španělském Rancho Las Nieves - byl stanoven cíl dosažení 

hmotnosti 200 kg ve 140 dnech života. Zaměření se na co nejvyšší intenzitu růstu může pochopitelně přijít 

na řadu až poté, co jsou vyřešeny oblasti odchovu s vyšší prioritou - sanitace a hygiena, kvalita ustájení, 

léčba onemocnění. Chovatelé jsou často toho názoru, že náklady na každé kilo živé hmotnosti navíc oproti 

"běžnému růstu" jsou zbytečně příliš vysoké. Ve skutečnosti jsou ale tyto kilogramy ty nejlevnější, resp. 

nejvíce profitabilní. Využití maximální růstové schopnosti v prvních měsících znamená současně i 

nejefektivnější využití investice. I v normálním životě zcela logicky investujeme nejvíce do intenzivně se 

rozvíjejícího podnikání oproti podnikání, které už tak rapidní nárůst nemá. Na náklady je vždy třeba se dívat 

s ohledem na jejich efektivitu využití a návratnost.  

 

Odchov zdravých telat je základem profitability produkčního stáda a naopak nekvalitní odchov budoucí 

mléčnou užitkovost (a nejen ji) silně negativně postihuje. Oblasti, kterým se momentálně věnuje velká 

pozornost, patří např. podpora vyšší využitelnosti živin, snížení spotřeby antibiotik, stimulace zdravého 

střevního prostředí - to vše přispívá k dlouhodobé udržitelnosti živočišné výroby. Optimální systém krmení 

by telatům měl dovolovat ad-libitní příjem mléka ve větším množství krmení. Mléko se u savců vytváří z 

jednoho jediného důvodu - aby zajistilo růst a přežití mláďat. V případě telat si sama příroda určila, že 

přirozený odstav bude kolem 10. měsíce věku. Telata tak mají zajištěný optimální příjem a množství 

proteinů pro správný vývoj. 

 

Pomocí kvalitních telecích starterů jsme dokázali urychlit přirozený proces rozvoje předžaludků a jejich 

funkce, což nám umožnilo odstavovat telata v nižším a nižším věku. To ale také znamená, že na telata 

https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2020/10/Revoluce-v-p%C5%99%C3%ADstupu-k-ml%C3%A9%C4%8Dn%C3%A9mu-odchovu-telat-Restriktivn%C3%AD-krmen%C3%AD-ml%C3%A9ka-omezuje-budouc%C3%AD-ml%C3%A9%C4%8Dnou-u%C5%BEitkovost.pdf
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vyvíjíme nadměrnou zátěž, především v systémech časného odstavu (před 8. týdnem). V tomto věku 

rozhodně ještě není trávicí soustava plně připravena pro trávení pouze rostlinného krmiva. Prodloužení 

odstavu ke 3 měsícům předcházíme tomu, aby telata procházela tak zásadní změnou jakou odstav od 

mléka je, ještě navíc v kritické době růstu a rozvoje orgánů nejen trávicí soustavy, ale celého těla.  

 

Nenechte se rozhodit argumenty těch, kteří se zaštiťují výsledky pokusů a studií udávajících, že jalovice 

dosahují v určitém věku vyšší tělesné hmotnosti, když jsou odchovávány v systému restriktivního krmení 

mléka a časného odstavu oproti intenzivní mléčné výživě a pozdějším odstavu. Zaprvé tyto údaje 

nepotvrzují všechny studie. A zadruhé, a co je důležitější - v chovech dojeného skotu neodchováváme 

telata pouze s ohledem na co nejrychlejší růst a následnou porážku. Naopak, směřujeme veškeré úsilí 

směrem k budoucí produktivitě krav a především i jejich dlouhověkosti. Maraton neuběhnete tak, že 

první kilometry proběhnete sprintem...spíše naopak. Maraton je o co nejefektivnějším využití a rozložení 

sil při dlouhém běhu. Využijme plný potenciál mléčné výživy a netlačme telata k odstavu.  

 

Management starteru 
Během prvních osmi týdnů nemohou telata dostatečně účinně trávit živiny z rostlinných zdrojů, jelikož k 

tomu stále ještě postrádají nezbytnou enzymatickou výbavu. Jejich požadavky pro růst a vývoj tudíž 

nemohou být plně uspokojeny pouhým krmením telecího starteru. Mléko je zcela jednoznačně 

primárním a komplexním zdrojem živin. I přesto je ale velice důležité, aby telata měla ke starteru volný 

přístup (podobně jako k vodě) již zhruba od 3.+ dne života. Ačkoliv bude příjem během prvních pár týdnů 

prakticky zanedbatelný, je přesto potřebné, aby si telata na starter zvykla a v případě potřeby se v něm 

mohla přehrabovat a sem tam něco sezobnout. 

 

Krmení kvalitního starteru je jednou z velice důležitých věcí pro vývoj bachoru, resp. bachorových 

mikroklků. Není to ovšem pouze starter, ale svoji nemalou roli sehrává i příjem volné vody (tedy vody z 

volné hladiny) a zkrmování probiotik, které produkcí butirátů stimulují rozvoj předžaludků. Klasické, pouze 

granulované startery jsou dnes postupně v chovech nahrazovány vhodnějšími variantami - s vločkou, 

slamnatým komponentem atp. Ukazuje se, že tyto strukturované startery fungují lépe. Pro některé 

chovatele se nabízí alternativní možnost podávání kvalitního sena ke klasickému, grarulovanému starteru. 

Tento krok by ale měl být probrán s odborníkem - nabídnutí kvalitního sena je vhodné až od pozdějšího 

věku a jen do určitého množství, aby nedošlo k rozhození zdravého trávení. 

 

Je nutné současně dbát na čistotu a čerstvost starteru. Mnoho chovů v ČR starter podává způsobem 

nasypání celého kbelíku a ponechání po tu dobu, dokud tele vše nesežere. Případně se postupně dosypává. 

Obě varianty ale nejsou vhodné a naopak mohou spíše představovat nemalé riziko. Starter je biologický 

materiál a bude tak pochopitelně s postupem času ztrácet na kvalitě - jak následkem přirozeného rozkladu, 

tak především působením okolích podmínek (vlhkost, déšť, sníh, slunce). Největší riziko ale spočívá v růstu 

plísní. Z tohoto ohledu není doporučeno podávat telatům vyšší množství starteru, než jsou sama za den 

schopna sežrat (plné kýble), ale také systém pouhého dosypávání tento problém nevyřeší. Nehledě na to, 

že starter bude pro telata stále méně chutný a lákavý s každým postupujícím dnem. Schválně - dali byste si 

sami s chutí 3 dny otevřený balíček sucharů? Asi ne. Tak proč by měla telata...? 

 

Správný management starteru se zakládá na každodenní úplné obměně - tedy vyhození nesežraného a 

nasypání nového, čerstvého. Nejen, že má čerstvý starter nejvyšší kvalitu, ale i aroma, které podněcuje 

https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2020/11/Calf-preRD.pdf
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telata k příjmu. Odebraný starter lze zkrmit starším jalovicím, není nutné ho přímo vyhazovat - bavíme se 

zde ale samozřejmě o den starém starteru - nikoliv zbytku z kýble, který u telat stál celé dny, ne-li déle. 

 

V České republice mají dnes chovatelé k dispozici širokou nabídku komerčních starterů. Smyslem ani 

snahou teď není rozebírat kvalitu a složení jednotlivých produktů na trhu. Zaměříme se zlehka spíše na to, 

jaké jsou základní rozdíly ve struktuře a jejím vlivu na rozvoj bachoru. Tradiční, pouze granulované startery 

jsou stále častěji nahrazovány více strukturovanými variantami - starterem s vločkou či slamnatým. A je 

dobrý krok kupředu. Proč? "Jednotvárná" textura granulovaných starterů totiž nemůže tak efektivně 

podporovat rozvoj mikroklků. Strukturované startery, na opačnou stranu, díky rozmanité textuře stimulují 

rychlejší růst bachorové výstelky. Čím to je?  

 

Princip je jednoduchý - těkavé mastné kyseliny (máselná, propionová a octová), které v bachoru vznikají při 

fermentaci starteru, mají hlavní slovo v tom, jak rychle budou předžaludky růst a vyvíjet se. Strukturované 

startery jednoduše podporují vyšší produkci TMK a v porovnání s granulovaným starterem o naprosto 

stejném složení zajistí efektivnější rozvoj bachoru. 

Telata, stejně jako krávy, prospívají nejlépe na naprosté konzistentnosti. To se netýká pouze systému 

krmení mléka/MKS, ale i starteru. Správný starter by měl být velice konzistentní a s minimálními změnami 

složek a živin. Texturované startery jsou nejen vhodnější samotnou funkci bachoru, ale také poskytují lepší 

podmínky pro zavádění návazných druhů krmné dávky po odstavu telat.  

 

Odstav. Jak brzy? 
Přechod z mléka na plně rostlinnou stravu při odstavu je zcela zásadním okamžikem. V žádném případě 

nesmí docházet k jednorázovému odstavu. Přílišný stres se totiž na jalovicích pokaždé projeví výrazným 

omezením příjmu krmiva, které netrvá den, ale mnohem déle. Sami se tak špatným managementem 

odstavu připravujeme o využití citlivého období intenzivní růstové schopnosti. Na již zmíněném Rancho Las 

Nieves udržují telata na maximálních objemech mléka minimálně do 6. týdne. V tomto období není ještě 

spotřeba starteru nijak zásadní. To se ovšem mění okamžitě s tím, jak poprvé sáhnou do mléka a začnou 

snižovat denní množství. Postupný odstav zde trvá celé 4 týdny. Samotný odstav se provádí až poté, co tele 

přijme alespoň 3 dny po sobě 2 kg starteru/den. To příklad z konkrétní farmy. Obecná doporučení? 

 

Odstav samotný by rozhodně neměl začínat před 6.-7. týdnem, jelikož většina telat nebude konzumovat 

požadované množství starteru. Nehledě na to, že bachor v tomto věku zdaleka ještě není dostatečně 

rozvinutý pro příjem pouze rostlinného krmiva. Množství spotřeby starteru se často používá jako indicie ke 

kompletnímu odstavu. Na farmách, kde se spotřeba měří, se často určuje spotřeba nejméně 2 kg/den po 3 

po sobě jdoucí dny. Vrátíme-li se k již několikrát zmíněnému věku 40 dní (vrchol metabolického 
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programování), tak ani do tohoto kritického období nechceme zasahovat příliš časným odstavem. 

Naprostá většina živinových požadavků je (a měla by) v tomto věku být pokryta dostatečným množstvím 

kvalitního mléka či mléčné náhražky. Krmení odpadního mléka, další z častých nešvarů českých chovů, 

rozhodně nemůže zajistit požadované efekty. A to zde ani nebudeme rozebírat negativní vliv reziduí 

antibiotik (ATB), která často v odpadním mléce jsou. O tom ale v jednom z budoucích článků... 

 

Nejnižší doporučený věk pro počátek postupného snižování mléka je zhruba na hranici 50. dne. Pozor - to 

neznamená, že to je ten nejvhodnější věk odstavu. Znamená to čistě jen to, že před 50. dnem bychom do 

mléka sahat neměli. Tato hranice je uvedena pro chovy, které jsou z kapacitních důvodů tlačeny do 

časného odstavu. Pokud farma má dostatek prostoru, může postupný odstav začít klidně až kolem 60.-65. 

dne. Samotný odstav tím pádem vychází až k 11. týdnu věku (kolem 75.-80. dne). Celkový denní objem by 

měl být postupně omezován, avšak ne tempem více jak 0,4 l za den. 

 

Odstav by měl být proveden až při spotřebě nad 2 kg starteru denně. Avšak i nadměrná konzumace 

starteru (nad 4 kg) přináší svá rizika - v tomto případě riziko acidózy. S nabízením siláže jalovicím bychom 

měli počkat nejdříve až od 12.-13. týdne věku, a to ještě v naprosto špičkové kvalitě, bez plísní atp. 

Postupem času můžeme její množství navyšovat.  

 

Živé kvasinky 
Celosvětový lídr v produkci živých kvasinek pro různé účely, firma Lallemand, před více než 20ti lety 

vyvinula a přinesla na trh s krmnými doplňky pro přežvýkavce specifický kmen živých kvasinek 

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 vyšlechtěních speciálně pro bachorové trávení. Kvasinky Levucell 

SC jsou dnes nejpoužívanějším produktem své třídy na světě, který je podpořen desítkami vědeckých prací. 

Období odstavu představuje pro bachorovou mikroflóru významnou změnu. S přechodem na plně rostlinné 

krmivo se mění i složení mikrobiálních zástupců. Diverzita bachorové mikroflóry se v tuto dobu snižuje 

následkem rostoucí spotřeby vysoce fermentovatelného starteru, což má za následek disbalanci a snížení 

pH v bachoru (riziko bachorové acidózy). 

 

Především v časech vysokého stresu je podpora zdravé funkce bachoru potřebná o to více. Jedním z těchto 

případů je i odstav a naší snahou by mělo být, aby byl přechod na novou krmnou dávku co nejméně 

stresový jak pro zvíře, tak pro bachorové mikroorganizmy. Přidávání kvasinek Levucell SC pomáhá 

udržovat stabilní podmínky v bachoru. MTS má v nabídce bolusy RYCaps s 30ti miliardami živých kvasinek 

Levucell. Na vyžádání je také možné zaslat informace o koncentrovaných kvasinkách ve formě prášku - 

TriMic. Tento produkt dodáváme pouze do vybraných chovů. Vzhledem k tomu není ani ve standardní 

nabídce. 

 
Zdroje: Kertz, A.F. What makes a good calf starter? 10/2021. Hoard's Dairyman. 

             Stegnik, J. Weaning: A Crucial Early Moment During Calf Raising. 2/2021. Holstein International. 

 

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 tom@mtssro.cz 

https://mtssro.cz/wp-content/uploads/2020/11/RYCaps.pdf
http://www.mtssro.cz/
https://www.facebook.com/mtssro/
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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, vitaminy antioxidanty pro podporu imunitního systému 

 specializovaný protein udržuje zdravý trávicí trakt a zabraňuje přemnožení patogenů 

 

 
Calf preRD - cesta ke špičkovému odchovu telat 


