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De HANNE SKOVSGAARD PEDERSEN, doctor veterinar coloQuick International  A/S

Nu tot aurul strălucește 

Anticorpii din colostru sunt un factor decisiv în producția de lapte viitoare a unui 

vițel. Introducerea unui sistem de gestionare al colostrului este simplă, nu implică o 

investiție mare, dar nu uitați, aveți doar o singură șansă. 

Patru articole despre optimizarea gestionării colostrului: 

Acesta este primul articol, dintr-o serie de patru, despre optimizarea gestionării colostrului 

pentru viței. Cele patru articole se concentrează pe următoarele subiecte: 

• Beneficiile financiare prin implementarea unui sistem îmbunătățit de gestionare a

colostrului

• Importanța crucială a numărului de anticorpi absorbiți de vițel

• Importanța hrănirii colostrului imediat după fătare

• Semnificația unei bune igiene a colostrului
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Despre Hanne Skovsgaard și coloQuick International A/S 

Dr. Hanne Skovsgaard Pedersen este un veterinar calificat, cu experiență practică cu 

animalele de talie mare, și experiență de cercetător de mai bine de 10 ani. Scopul ei este 

dezvoltarea și răspândirea cunoștințelor profesionale despre optimizarea gestionării creșterii 

vițeilor. 

coloQuick International A/S este o companie daneză înființată în anul 2015 de proprietarii 

Calvex A/S. Compania furnizează produse și cunoștințe aprofundate pentru a crește 

productivitatea și a reduce folosirea de antibiotice în fermele de lapte, prin concentrarea pe 

primele ore de viață a vițelului. 
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Orice antreprenor are interesul de a obține maximul de rentabilitate și productivitate al companiei 

- ex: ajustări minore pot aduce beneficii financiare majore în cadrul companiei. În fermele de vaci 
de lapte, junincile sunt baza producției viitoare de lapte și este vital pentru o economie sănătoasă 
ca junincile rezultate, să devină vaci puternice cu un număr mare de lactații și producții mari de 
lapte.

Colostrul este cea mai importantă masă din viața vițelului. 

O bună gestionare a colostrului pentru vițel este vitală pentru a menține potențialul maxim de 

producere al laptelui ca animal adult și, astfel, pentru a obține viitoarele vaci de lapte din efectiv 

de cea mai înaltă calitate. 

Pe lângă nutrienți, colostrul conține multe substanțe bioactive, inclusiv anticorpi. Numeroase 

cercetări au demonstrat efectul pozitiv al colostrului asupra fiziologiei vițelului - în timpul vieții 

timpurii cât și mai târziu (Figura 1). 

Nutrienții din colostru asigură energie și constituie fundația pentru sustenabilitate și creștere. 

Substanțele bioactive influențează metabolismul și producția de hormoni, ajutând formarea de 

țesuturi și organe prin sinteza ridicată a proteinelor și creșterea celulelor. De asemenea colostrul 

influențează dezvoltarea mucoasei intestinale, precum și absorbția de anticorpi și nutrienți, având 

impact asupra creșterii vițelului. 

Vițelul se naște fără anticorpi, astfel anticorpii din colostru constituie singura metodă de apărare 

împotriva bolilor în primele săptămâni după fătare, până producția proprie de anticorpi a vițelului 

devine funcțională. Colostrul este vital atât pentru sănătatea vițelului cât și pentru creșterea 

rapidă și dezvoltarea corectă a acestuia. Experimentele au arătat o legătură directă între o 

gestionare a colostrului optimizată și producțiile de lapte viitoare, datorită efectului pozitiv al 

colostrului asupra dezvoltării ugerului junincilor și a producției viitoare de lapte. 

Figura 1 

Lorena
Highlight
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Efectele asupra parametrilor de producție și a finanțelor 

O îmbunătățire a ges�onării colostrului are un efect pozi�v asupra parametrilor de creștere a 
vițeilor, �neretului și vacilor de lapte. Vițeii sănătoși se vor dezvolta având o producție de lapte 
mai ridicată, având în vedere că diareea și infecțiile respiratorii au un impact nega�v asupra 
potențialului producției de lapte. Dacă vițeii crescuți sănătos înseamnă că junincile vor putea fii 
inseminate mai repede, pentru că vor fii suficient de dezvoltate fizic pentru prima gestație. Prin 
urmare, printr-o inseminare a junincilor mai �mpurie, combinată cu o durată de viață mai ridicată, 
crește atât durata de viață a vacilor, cât și câș�gul financiar de pe urma întregului efec�v. 

Tabelul 1 arată câș�gurile financiare es�mate, prin op�mizarea ges�onării colostrului, extrase din 
patru surse. În urma diferitelor surse folosite cât și a numărului și �purilor de parametrii de 
producție incluși, rezultatul final calculat diferă de la o sursă la alta. 

Toate sursele citate prevăd o îmbunătățire financiară prin op�mizarea ges�onării colostrului, cel 
mai important factor fiind durata de viață a animalului și produc�vitatea de lapte mai ridicată. 
Calculele în cazul Campos 2015 sunt realizate după o creștere a produc�vității de lapte măsurată 
în primele două lactații ale vacilor, fiind corelat cu numărul lactațiilor. Ca urmare, acest rezultat 
este rela�v mai mare (243 EUR/vacă/an) comparat cu celelalte rezultate. Dacă presupunem că 
durata de viață a vacii crește în același �mp, es�mările în cazul Campos pot fi realizate. 

IMPACTUL ECONOMIC DATORITĂ OPTIMIZĂRII GESTIONĂRII COLOSTRULUI 

1 

2 

3 

Contribuție marginală: 0,19 EUR/kg lapte 
Simulare folosind SimHerd realizat de coloQuick Interna�onal A/S 
Câș�guri financiare totale pentru mortalitate redusă și tratamente reduse

Tabelul 1 

Producția de lapte 
mai ridicată:
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Ce înseamnă gestionarea colostrului pentru efectivul dumneavoastră? 

Optimizarea gestionării colostrului rezultă în productivitate mai ridicată de lapte când vițelul 

devine vacă matură. Creșterea de vaci mai puternice cu o durată de viață mai mare, va îmbunătăți 

compoziția efectivului, întrucât vor fi mai multe vaci cu productivitate ridicată mai în vârstă, 

rezultând o cantitate medie de lapte mai ridicată (Figura 2). 

Media producției de lapte per efectiv poate crește fără a fi neapărat necesară creșterea vârfurilor 

producției de lapte. 

Figura 2 

Cu privire la producție, realizările acestui scenariu sunt explicate în Figura 3, în care se presupune 

o creștere a producției medii cu 600 kg (Figura 3a) ca rezultat al unei schimbări în efectivul fermei 
în ceea ce privește producția de lapte (Figura 3b).

Cu costuri de producție preconizate de 0,19 EUR/kg lapte, câștigul financiar anual va crește la 114 

EUR/vacă/an, ex: 22.800 EUR/200 vaci. 

Estimarea este minimă, din vreme ce creșterea producției de lapte este relativ joasă, și niciun alt 

venit nu a fost luat în calcul pentru alte schimbări aduse în același timp. 
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Figura 3a + Figura 3b 

 

Câștigul financiar trebuie luat în considerare în lumina investițiilor financiare minime necesare 

pentru optimizarea gestionării colostrului într-un efectiv. Din totalul costurilor din perioada de 

creștere, de aproximativ 1.350 EUR pe junincă (Clausen 2014), investiția în gestionarea colostrului 

se ridică la aproximativ 0,5% (figura 4). 

 

Figura 4 
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Determinarea duce la schimbare - și producție optimizată 

Colostrul pune bazele pentru a produce viței sănătoși și vaci puternice. Optimizarea gestionării 

colostrului este o cale simplă dar importantă în îmbunătățirea producției și economiei fermei. 

Investiția în îmbunătățirea gestionării colostrului necesită determinare și concentrare, dar din 

punct de vedere financiar, nu este o investiție mare în comparație cu alte costuri necesare în 

perioada de creștere a vițeilor. 

Ca fermier și proprietar de fermă, culegi ce plantezi - iar dacă calitatea nu este optimă în efectiv, 

punctul de start este slab. Pe de altă parte, dacă te concentrezi pe un start bun al vițelelor, efortul 

va fi răsplătit în sala de muls. 

Trei lucruri importante în acest articol: 
 

• Colostrul este prima și cea mai importantă masă a vițelului 

• Anticorpii din colostru sunt vitali în producerea de viței sănătoși și vaci puternice 

• Optimizarea gestionării colostrului implică o investiție scăzută cu un beneficiu 

financiar ridicat 

 

Următorul articol se va concentra pe cât de ușor și cât de puțin costă să culegi beneficiile. 
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