Kolostrum - vskutku zázračný nápoj
Management kolostra rozhoduje o zdraví ve zbytku života
Úvod
Kolostrum, které jste dnes ráno krmili novorozené jalovičce, má obrovský vliv na její zdraví i produktivitu
jako telete, jalovice i dospělé krávy. Faktorů, které ovlivňují kolostrum je celá řada.
Selhání pasivního přenosu imunity (SPPI) je v zásadě výsledkem selháním kvality kolostra, jeho podáním,
případně nebo obojího. SPPI je majoritním problémem, který má negativní krátkodobé i dlouhodobé
důsledky pro zdraví a produktivitu zvířat.
Diagnostika je poměrně jednoduchá - po odběru krve veterináři sledují sérovou koncentraci proteinu (SKP).
U SPPI pozitivních telat je doloženo, že se s různými zdravotními problémy potýkají ve zbytku života
mnohem častěji. Výskyt u telat samozřejmě může být individuální. Pokud ale diagnostikujeme větší
množství případů, je jasné, že máme stádový problém a celý program managementu kolostra potřebuje
detailní prověření. Konkrétně jde o hodnoty, kdy více jak 20 % telat má SKP menší než 55 g/l, či nad 10 %
telat hodnoty pod 52 g/l. Údaje by měly samozřejmě pocházet z více vzorků - alespoň 10-12 telat mladších
7 dní věku.
Stádový problém SPPI pravděpodobně souvisí s objemem kolostra, čistotou, absorpčními faktory či
kvalitou - nebo kombinací těchto faktorů.

Management kolostra
Telata s rodí s naprosto minimální imunitou do prostředí, kde je vystaveno celé řadě patogenů. Ačkoliv
bychom měli očistu a nastýlání porodních boxů dělat co nejčastěji, není v praxi možné udržet tento prostor
zcela sterilní. Čím více krav se na porodně otelí (a čím delší celkovou dobu tam stráví), tím více infekční
prostředí bude na telata čekat.
S ohledem na kolostrum je naprosto klíčové dodržet tyto 3 body - rychlost, kvalita, množství. Není možné
vypustit ani jeden z nich.

Telata musí dostat první mlezivo optimálně 1 hodiny po narození, nejpozději do dvou. Hlavní důvody jsou
3:
1) Telata se rodí s velice propustným střevním epitelem, a to proto, aby velké částice (jako jsou
především imunoglobuliny) mohly procházet přímo do krve. Jsou to právě Ig, které zakládají pasivní
imunitu pro celý život. S postupujícím časem ale propustnost epitelu poměrně rychle klesá a
mezery mezi enterocyty (střevními buňkami) se zmenšují, aby se zhruba za 24 hodin uzavřely úplně.
Nejvyšší vstřebatelnost je okamžitě po narození, po 6ti hodinách je o třetinu nižší, po 12ti hodinách
o dvě třetiny. Rychlost podání kolostra je tedy klíčovým faktorem.
2) Mlezivo přirozené obsahuje i bakterie a může se stát, že některé z nich budou i patogenní. Mimo to
již okamžikem porodu dochází k mikrobiální kontaminaci střevní mikroflóry mikoroorganizmy, které
zakládají tzv. mikrobiom. Propustnost epitelu tak není otevřena pouze pro imunoglobuliny, ale i
pro případné patogeny, které se tak mohou dostat bez problémů přímo do krevního oběhu. Čím
dříve teleti kolostrum podáme, tím rychleji do děj dostaneme i protilátky.
3) Pokud bychom mlezivo podojili a nechali stát v konvi bez okamžitého
zkrmení/zchlazení/zmrazení, můžeme počítat s tím, že zhruba každých 30 min se kontinuálně
zdvojnásobí bakteriální kontaminace mleziva. A takovou první potravu by tele rozhodně dostat
nemělo.
Měření kvality kolostra je také velice důležité. Ne každé mlezivo bude dostatečně kvalitní pro zajištění
funkční imunity. Pro hodnocení kolostra není nic jednoduššího, než pořídit na farmu pomůcky - ponorné
měřáky, refraktometry (Brix) atp. Ty nám v podstatě okamžitě a přesně řeknou, zda je kolostrum
dostatečně dobré pro napojení, či ne.
Co se týče objemu, tak by holštýnská telata měla dostávat kolostrum v objemu nejméně 10 % porodní
hmotnosti během prvních 4 hodin po narození. V případě potřeby použití jícnové sondy toto množství
můžeme navýšit i lehce navýšit. Bakteriální kontaminace (více než 100 000 CFU/ml) může narušit
vstřebávání imunoglobulinů do těla.
Mezi běžné důvody špatné kvality mleziva (= nízké koncentrace Ig) patří:
 Vysokoužitkové krávy: Ke zředění mleziva mlékem dochází dříve.
 Zpožděné dojení: Mlezivo by mělo být získáno co nejdříve, resp. nejdéle do 4 hodin po otelení.
 Sání telat: Pokud jsou telata ponechána s matkou po dobu 30-60 minut po narození, nastávají první
pokusy sání.
 Odkapávající mléko nebo dojení před otelením.
 Zkrácená doba stání na sucho pod 30 dní.
 Nutriční nedostatky suchostojných krav: Obvykle postihuje více množství kolostra, než jeho kvalitu.
 Zdravotní problémy krav: Opět snižuje spíše objem.
 Omezená či špatná vakcinace matek: Vakcinace proti některým onemocněním se dělá z důvodu
ochrany zdraví telat. Neovlivňuje ale koncentraci imunoglobulinů.

8 bodů pro zacházení s mlezivem - návod pro ošetřovatele
1.
2.
3.
4.

Kolostrum musí být čisté - to se týká i hygieny při dojení.
Čisté mlezivo neznamená sterilní mlezivo. Nechceme žádné příměsi krve a výkalů.
Tele musí dostat alespoň 10 % své porodní hmotnosti během prvních hodin (max. 4 h) po narození.
Ošetřovatelé musí umět zacházet s jícnovou sondou. Šetrně, bezchybně, efektivně.

5.
6.
7.
8.

Zchlazené mlezivo se musí spotřebovat do 3 dní. Pokud víte, že se tak nestane, zamrazte ho.
Optimální teplota krmeného kolostra se rovná tělesné teplotě.
Teplé kolostrum zvyšuje příjem a optimalizuje tělesnou teplotu telat.
Nechávat tele sát od matky představuje zdravotní rizika.

Udržování čistých pomůcek ke krmení
Při dojení kolostra je nutné mít na mysli udržení jeho čistoty. Konev, kbelíky, láhve a cucáky musí být
pravidelně sanitovány. Optimálně mezi každým použitím.
 Zaveďte protokol pro zacházení s kolostrem: Stejně jako máte pracovní protokoly pro postup při
dojení, tak byste měli mít jasný a pevně daný postup pro mlezivo.
 K prvnímu opláchnutí použijte vlažnou vodu: Často se pomůcky čistí horkou vodou - ta ale
denaturuje (připeče) proteiny na povrch, kde se vytvoří neviditelný a velice odolný biofilm, který je
skvělou živnou půdou pro bakterie. Naopak příliš studená voda není efektivní k odstranění tuků.
 Namočte pomůcky do lázně s horkou vodou s chlorovým detergentem.
 Důsledné vydrhnutí: Používejte kartáče různých velikostí a tvarů, abyste se dostali opravdu všude.
Už i jediné "zapomenuté" místo bude zdrojem patogenů.
 Opláchnutí studenou vodou.
 Druhý oplach s přídavkem kyselého roztoku: Použití kyselého roztoku s pH 2-3 pomůže zabít
případné mikroorganizmy, které mohly doposud přežít.
 Nechte vše zcela oschnout: Jedním z nejdůležitějších kroků k zajištění čistých pomůcek je umožnění
úplného oschnutí. Pokud si nemůžeme dovolit pořízení vysoušeče, musíme alespoň pomůcky dávat
na odkapávač.
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NABÍDKA MTS
PREVENCE I ŘEŠENÍ PRŮJMOVÝCH ONEMOCNĚNÍ
- okamžité řešení průjmů bez použití antibiotik
okamžité řešení průjmového onemocnění bez použití antibiotik
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

