
PNEUMONIE U TELAT

PRUVODCE FARMÁRE

Úvod
• velmi častý problém u mladého dobytka

• nejběžnější příčina ztrát u telat mléč-
ného skotu

 –  nejkritičtější je období prvních 
12 týdnů života telete

Příčiny
• pneumonie u telat způsobuje směsice 

virů a bakterií

• v mnoha případech onemocnění 
nahrává nízká úroveň managementu

 –  špatné větrání – viry a bakterie, které 
způsobují pneumonii, mají rády vlhko 
a malý pohyb vzduchu

 –  rychlost větru – mladá telata vysta-
vená průvanu a silnému větru musí 
vynaložit hodně energie na vlastní 
ohřívání, termoregulaci, a tak mohou 
snadněji onemocnět

 –  chladový stres – opět zvýšený nárok 
na energii v zimním období

 –  podvýživa – speciálně v chladném 
počasí, telata překlenou nízké tep-
loty, pokud jsou jim dodány extra 
kalorie

 –  management odstavu – telata potře-
bují postupný odstav a za předpo-
kladu, že příjem energie z pevného 
krmiva je dostatečný

 –  věkově smíšené skupiny – způsobují 
rozšíření onemocnění ze starších telat 
na mladší

Viry 
a bakterie

Nemocné tele

Faktory managementu

Ustájení Výživa

Management odstavu

Příjem kolostra

Vznik nemoci

Rozšíření infekce na ostatní telata



Volac Agro-Best spol. s r.o. Běstovice 115, 565 01 Choceň, Česká republika
T/F +420 465 471 763, agrobest@agrobest.cz, www.agrobest.cz, 
IČO: 62029592, DIČ: CZ 62029592

PNEUMONIE U TELAT
PRUVODCE FARMÁRE

Dopad
• pneumonie je nevětším zabijákem telat 

v mléčných stádech

• poškození plic u postižených telat také 
snižuje produktivitu:

 –  snižuje tempo růstu

 –  zvýšení nákladů na léčbu (léky, práce, 
veterinář)

• i po zotavení telete zaznamenáme další 
ztráty:

 –  pokles užitkovosti na 1. laktaci

 –  dlouhodobý negativní vliv na váhové 
přírůstky a hodnocení jatečně opra-
covaného těla (výkrm telat)

SHRNUTÍ
• nejběžnější příčina ztrát v kategorii 

mladých telat

• dlouhodobý dopad tohoto onemoc-
nění

• největší riziko v chladných měsících

• dostatečný příjem energie v riziko-
vém období podporuje odolnost proti 
onemocnění

Prevence
• preventivní opatření by měla být disku-

tována s veterinářem

• omezení rizik:

 –  zlepšení kvality vzduchu stájového 
prostředí

 –  prevence chladového stresu u mla-
dých telat

 –  dosažení dostatečného příjmu ener-
gie v zimním období


