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PRUJEM U TELAT
Úvod

Příčiny

• velmi časté onemocnění telat v mléčných stádech

• nedostatečný příjem mleziva (kolostrum obsahuje protilátky, které zajišťují
ochranu telete před onemocněním)

• častá příčina průjmu je kombinace
virů, bakterií a parazitů (např. rotaviry,
E. coli, kokcidie a kryptosporidie),
které se rozšiřují mezi telaty
• efektivní preventivní program proti
průjmu může být zacílen na dvě oblasti.
Maximalizace imunity vašich telat a
minimalizace jejich kontaktu s nemocí

• podvýživa zvyšuje vnímavost k onemocnění
• nedostatečná hygiena v porodně – tele
může být
• vystaveno různým patogenům
• nehygienické prostředí
– přeplněné stájové kapacity
– věkově smíšené skupiny
– špatná nebo žádná dezinfekce a čištění bud a stájí mezi jednotlivými
telaty či skupinami
– rozšiřování infekce ze starších telat
na mladší prostřednictvím krmícího
vybavení či skrze oděv personálu

PRUJEM U TELAT

PRUVODCE FARMÁRE
Dopad

Prevence

• omezuje tempo růstu

• včasná konzultace s veterinářem

• zvyšuje náklady na ošetřování, práci
spojenou s nemocnými zvířaty

• dostatečné napojení mlezivem

• zvyšuje pravděpodobnost vzniku dalšího onemocnění – pneumonie

– konzultujte s veterinářem, jestli příjem mleziva je adekvátní
– prodloužená doba podávání mleziva
je možná a běžná, ale dávejte pozor
na možnost přenosu onemocnění,
např. paratuberkulozy
• udržování čistého prostředí u mladých
telat
– čištění a dezinfekce stájových prostor
mezi skupinami telat
– zabránění kontaktu mezi různě starými telaty
• jestliže je umožněno telatům po porodu
sát od matky, vemeno před tím řádně
očistěte, během stání na sucho se na
vemeni množí různé bakterie
• dosažení adekvátního příjmu energie
pro podporu imunity

SHRNUTÍ
• častý případ mortality a poklesu
růstu
• prevence – zajištěním dostatečného
příjmu mleziva a hygieny
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