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Manažment kolostra

Základy pre priaznivý vývin teliat a hovädzieho dobytka sa kladú hneď po narodení. Kŕmenie teľaťa v prvých 
dňoch života alebo dokonca bezprostredne po narodení je rozhodujúce pre ďalší vývin.

Teľa sa rodí bez imunitnej ochrany a je bezbranné proti chorobám a choroboplodným zárodkom. Príjem 
protilátok sa uskutočňuje výlučne prostredníctvom mlieka. Prvé mlieko kravy matky po pôrode teľaťa, zvané 
kolostrum alebo mledzivo, má v porovnaní s normálnym kravským mliekom vyšší obsah imunoglobulínov a 
živín. Kolostrum by sa malo poskytnúť teľaťu do prvých niekoľkých hodín po narodení.  Ihneď po narodení 
má totiž črevná stena najväčšiu priepustnosť, a cez ňu sa imunoglobulíny absorbujú do krvného riečišťa. 
Potom sa schopnosť absorbovať z hodiny na hodinu prudko znižuje. Preto musí novonarodené teľa prijať 
vysokokvalitné kolostrum vo veľkých množstvách ihneď po narodení, aby sa vybudoval účinný imunitný 
systém.

Odporúča sa dať vypiť novorodenému teľaťu počas prvých 3 hodín po pôrode kolostrum v množstve asi 10% 
jeho telesnej hmotnosti.

Prvé kŕmenie kolostrom má okrem toho nielen krátkodobé účinky na zdravie a vývin teľaťa. Vedecké štúdie 
ukazujú, že vďaka optimálnej starostlivoti teľatá môže neskôr dosiahnuť vyššiu výkonnosť a celkovo sú 
zdravšie a odolnejšie.

Základným pilierom vysokej životaschopnosti teliat je zabezpečenie pre nich kvalitného kolostra v 
dostatočnom množstve. Preto je veľmi vhodné vytvoriť pomocou zmrazovania zásobu kolostra, ktoré bude 
takto vždy poruke, aj v prípadoch, kedy je popôrodná kvalita kolostra nízka alebo ak je množstvo získaného 
kolostra príliš obmedzené - vždy je možné siahnuť po vopred pripravených zmrazených kolostrových 
zásobách.

Pre vydarený štart do života



Výrobky nášho systému manažmentu kolostra ColostroStart vám optimálne pomáhajú napájať novonarodené 
teľatá kolostrom (mledzivom). Jednoducho treba naplniť hliníkové vrecká (4 l), tieto sa môžu pasterizovať 
(voliteľne), zmraziť alebo tiež ohrievať. Na kŕmenie kolostrom naskrutkujte jednoducho napájacie cumle alebo 
drenčovaciu sondu.

Zostavili sme pre vás prispôsobené predajné súpravy: 

 ColostroStartSET 10:
• 10 vreciek na kolostrum • 1 cumeľ • 1 drenčovacia sonda

ColostroStartSET 50:
• 50 vreciek na kolostrum • 3 cumle • 3 drenčovacie sondy

Kvalitu kolostra určíte jedným z našich meracích 
prístrojov na kolostrum a iba vysoko kvalitné kolostrum 
by malo byť zmrazené a používané ako krmivo.

Na komfortné plnenie vreciek bez zbytočných strát vám ponúkame plniacu pomôcku 
ColostroFILLER. Napájacie vrecko ColostroCASE udržiava mledzivo dlhšie teplé a uľahčuje 
kŕmenie.   

ColostroStart

Naskenujte QR kód a pozrite si video na www.kerbl.de!



A takto to funguje:

1 Prvé dojenie
Ide o mlieko získané podojením kravy matky hneď po otelení sa. Prvé mlieko, kolostrum (mledzivo), má najvyššie množstvo 
imunoglobulínov a živín.

2 Určenie kvality kolostra
Overte kvalitu čerstvo nadojeného kolostra. Ako pomôcka slúžia jednoduché kolostrometre alebo presnejšie refraktometre.  
Len vysoko kvalitné kolostrum (> 50 gamaglobulínov/liter) by sa malo používať ako krmivo pre novonarodené teľatá. V 
opačnom prípade je ohrozené vybudovanie odolného imunitného systému.

3 Naplnenie vrecka na kolostrum
Kvalitné kolostrum sa plní do jednorazových vreciek na kolostrum a zodpovedajúco  sa označí (číslo kravy, dátum, kvalita 
kolostra). Pomocou samostatne dostupnej plniacej pomôcky ColostroStartFILLER sa vrecká dajú plniť ešte rýchlejšie a bez 
strát kolostra zbytočným rozliatím.

4 Pasterizácia
V čerstvo nadojenom kolostre sú vždy prítomné baktérie. Z matky na teľa môžu byť prenesené aj nebezpečné choroboplodné 
zárodky. Riziko nákazy, ktorá sa niekedy môže prejaviť dokonca až o rok neskôr, by sa malo podľa možnosti znížiť. Preto sa 
odporúča kolostrum pasterizovať. Naplnené vrecko na kolostrum vložte do vodného kúpeľa na 60 minút pri 60 ° C. Štúdie 
ukazujú, že to účinne redukuje baktérie a choroboplodné zárodky, a pritom zachováva základné protilátky v kolostre. 
Pasterizácia kolostra je voliteľným krokom a musí sa vykonávať v súlade s prevádzkovou praxou a hygienou.

Meranie refraktometrom Meranie kolostrometrom
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5 Skladovanie
Kolostrum naplnené do vreciek sa môže uchovávať dlhšiu dobu v chladničke alebo v mrazničke. Vytvorte si zásobu a 
budete mať vždy po ruke vysoko kvalitné kolostrum.

6 Ohrievanie
Ak je to potrebné, z mrazničky vyberte zmrazené vrecko kolostra a zohrejte ho vo vodnom kúpeli. Vrecko so 4 litrami 
kolostra sa v krátkom čase zahreje na teplotu pitia.

7 Kŕmenie
Akonáhle kolostrum dosiahne teplotu 40° C, môže sa podávať priamo z vrecka. Jednoducho naskrutkujte cumeľ alebo 
drenčovaciu sondu. K dispozícii pre vás je i napájacie vrecko ColostroStartCASE. S ním bude kŕmenie z vrecka s 
kolostrom pohodlnejšie a zachováte si voľné ruky, aby ste napomohli teľaťu v procese sania. Softshellový materiál 
napájacieho vrecka udržuje po dlhšiu dobu optimálnu teplotu mlieka.

8 Likvidácia odpadu
Po úplnom vyprázdnení sa hliníkové vrecko dá ľahko zlikvidovať spolu s domovým odpadom. Cumeľ a drenčovacia 
sonda sa môžu po vyčistení znova použiť.
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Zostavili sme pre vás prispôsobené predajné súpravy:

 ColostroStartSET 10: 
• 10 vreciek na kolostrum • 1 cumeľ • 1 drenčovacia sonda

 ColostroStartSET 50: 
• 50 vreciek na kolostrum • 3 cumle • 3 drenčovacie sondy

Na komfortné plnenie vreciek vám ponúkame plniacu pomôcku 
ColostroFILLER. Doplnkové napájacie vrecko ColostroCASE 
udržiava kolostrum dlhšie teplé a uľahčuje kŕmenie. 

ColostroStart 
Manažment kolostra

Výrobky nášho systému manažmentu kolostra ColostroStart vám optimálne pomáhajú napájať novonarodené teľatá 
kolostrom (mledzivom). Jednoducho treba naplniť hliníkové vrecká (4 l), tieto sa môžu pasterizovať (voliteľne), 
zmraziť alebo tiež ohrievať. Na kŕmenie kolostrom naskrutkujte jednoducho napájacie cumle alebo drenčovaciu 
sondu.

Výr. č. Popis €

14640 ColostroStartSET 10 1 24,99
14641 ColostroStartSET 50 1 94,99
14642 ColostroStartBAGS, vrecko v balení po 5 ks 1/20 11,99
14644 Cumeľ s prevlečnou maticou 1 3,99
14648 Sonda s prevlečnou maticou 1 6,99
14646 ColostroCASE, napájacie vrecko 1/50 25,99
14647 ColostroFILLER, plniaca pomôcka 1 17,99

Refraktometer 
Prístroj na meranie kvality kolostra

• na presnejšie a rýchle určenie kvality kolostra • s presvedčivou presnosťou sa 
môže stupeň kvality kolostra odčítať pohľadom cez šošovku • vhodné pre kravské 
alebo konské kolostrum • príslušenstvo: pipeta, skrutkovač, plátená handrička, 
vrecko • zabalené vo vysoko kvalitnom púzdre

Výr. č. €

1464 1/20 69,99

Kolostrometer 
Prístroj na meranie kvality kolostra

• na jednoduché a rýchle určenie kvality kolostra • meria sa obsah gamaglobulínu 
pomocou špecifickej hustoty • kvalita kolostra sa dá odčítať na farebnej stupnici vretena

Výr. č. €

1459 1/100 27,99

Naše produkty
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