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

Anticorpii din colostru înseamnă producție mai bună de lapte
Anticorpii din colostru sunt un factor decisiv în producția viitoare de lapte a unei juninci.
Introducerea sistemului de gestionare a colostrului este simplă și nu implică investiții mari,
însă nu uitați, aveți doar o singură șansă.

Patru articole despre optimizarea gestionării colostrului:
Acesta este al doilea articol, dintr-o serie de patru, despre optimizarea gestionării de colostru
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 Skovasgaard și coloQuick International A/S
Dr. Hanne Skovsgaard Pedersen este un medic 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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Atunci când un vițel primește o concentrație ridicată de anticorpi în colostru, acest lucru face o
diferență decisivă pentru sănătatea și creșterea lui și mai târziu pentru producția de lapte ca
animal adult. Acești anticorpi nu sunt transferați direct de la vacă la vițel în timpul perioadei de
gestație, deci este vital ca vițelul să primească anticorpi în colostru. O cantitate prea mică de
colostru predispune vițelul la afecțiuni în primele săptămâni de viață și rezultă într-o producție de
lapte scăzută mai târziu (Figura 1).

Figura 1: O cantitate corespunzătoare de colostru asigură sănătate și creștere excelente până când vițelul
își începe propria producție de anticorpi. Pe de altă parte, o cantitate prea mică de colostru mărește riscul
de infecții și încetinește creșterea vițelului în primele săptămâni de viață.

Variație largă a conținutului de anticorpi în colostru
O strategie bine planificată de gestionare a colostrului reprezintă fundația producerii de vaci
puternice cu producție de lapte ridicată. Una dintre provocările din practică este diversitatea
conținutului de anticorpi din colostru a vacilor dintr-un efectiv. Acest lucru a fost demonstrat atât
în studiile daneze, cât și în alte țări. (Tabelul 1). Variația calității colostrului dintre vaci apare
datorită mai multor factori, inclusiv genetică, numărul de lactații, intervalul dintre fătări, hrănirea
și gestionarea perioadei de înțărcare.
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Tabelul 1: Studii științifice ce arată variații mari ale conținutului de anticorpi din colostru (IgG) a diferitor
vaci. (Vă rugăm să țineți cont: Conținutul de anticorpi din colostru este notat în grame de anticorpi per litru
de colostru, ceea ce nu este direct comparabil cu valoarea Brix.)

Conținutul de anticorpi variază mult, prin urmare este imposibil de prezis în ce măsură va produce
o vacă colostru de înaltă sau slabă calitate. Acest lucru înseamnă că dacă colostrul este dat direct
de la vacă la vițel fără testarea calității, vițeii care primesc cantități mai mari sau mai mici de
anticorpi vor avea un curs de creștere aleatoriu și șansele de viață vor fi la voia întâmplării. Pe de
altă parte, dacă gestionarea colostrului este optimizată sistematic, toți vițeii din efectiv vor avea
șansa să se dezvolte în vaci puternice de lapte cu o producție ridicată.

Nu este posibil să preziceți câți anticorpi va conține colostrul
În fiecare efectiv conținutul de anticorpi din colostru variază, astfel colostrul trebuie să fie testat la
fiecare fătare. Conținutul de anticorpi din colostru nu poate fi prezis - nici măcar pe baza
numărului de lactații ale vacii. Doar din punct de vedere statistic, există o șansă mai mare ca vacile
adulte să producă lapte cu conținut ridicat de anticorpi, dar în practică, unele juninci produc
colostru de înaltă calitate, pe când unele vaci adulte produc colostru de slabă calitate! Numărul de
lactații nu este un factor potrivit pentru a fi considerat un criteriu independent al selectării de
colostru pentru vițeii nou-născuți, iar în același fel, conținutul de anticorpi nu poate fi evaluat
precis din factori precum consistența sau culoarea colostrului.
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Testați conținutul de anticorpi din colostru
Conținutul de anticorpi din colostru trebuie astfel testat întotdeauna cu un refractometru Brix
(Figura 2). Un refractometru măsoară cantitatea de solide din lapte, fiind o estimare rezonabilă a
conținutului de anticorpi din colostru, în timp ce există o corelație bună între concentrația de
anticorpi (proteine) și conținutul total de solide din colostru. Un refractometru Brix este rapid,
ușor de utilizat și un indicator rezonabil corect al conținutului de anticorpi din colostru. Pentru
scopuri practice, se poate folosi fie un refractometru optic (pe care valoarea Brix poate fi citită
precum în Figura 2), fie un refractometru digital (care afișează valoarea Brix pe un ecran). După
ce puneți câteva picături de colostru pe lamela de sticlă a refractometrului, valoarea Brix poate fi
citită foarte rapid și ușor. Ține strict de preferință dacă folosiți un refractometru optic sau unul
digital, însă ambele tipuri sunt potrivite în acest scop. Cu toate acestea, refractometrele digitale
sunt relativ mai costisitoare, în timp ce o citire manuală pe o scară Brix este complet adecvată
pentru testarea și selectarea calitativă a colostrului, acest instrument este recomandat.

Figura 2: Conținutul de anticorpi din colostru trebuie testat mereu cu un refractometru cu care vă puteți
asigura că toți vițeii primesc colostru de înaltă calitate.
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Determinați valoarea limită individuală a efectivului
Este extrem de important pentru sănătatea vițelului și pentru nivelul de producție de mai târziu să
fie măsurată concentrația de anticorpi din colostru și vițelului să i se ofere cel mai bun colostru de
la vacile din efectiv. Cu cât este mai ridicat conținutul de anticorpi din colostru, cu atât este mai
ridicată concentrația de anticorpi din sângele vițelului.
Pragul Brix 22 (care corespunde unui conținut de anticorpi de peste 50 g/L) din colostru este
adesea menționat, însă ar trebui ignorat. În schimb, scopul ar trebui să fie implementarea unei
strategii de gestionare a colostrului prin care se folosește doar cel mai bun colostru posibil ce este
disponibil în fiecare efectiv. Pentru a face acest lucru, o valoare limită individuală (valoare Brix)
trebuie stabilită în efectiv, determinată pe baza mediei și a variației conținutului de anticorpi
prezent în colostrul provenit din întreg efectivul fermei (Figura 3). Acest lucru asigură începutul cel
mai bun posibil pentru vițeii nou-născuți din efectiv. În același timp, trebuie făcute eforturi pentru
a crește nivelul calității colostrului din efectiv ca pragul valorii limită să fie ridicat cât de mult
posibil (Figura 3, efectivul B) - de exemplu prin concentrarea asupra furajării și gestionării vacilor
aflate în repaus mamar, și asupra mulgerii vacii cât de repede posibil după fătare.

Figura 3: Ilustrație a estimării practice pentru optimizarea gestionării de colostru în două efective (A, B) cu
colostru de calitate diferită. Efectivul A produce colostru cu un conținut mai scăzut de anticorpi (valoare Brix
mai scăzută) comparativ cu efectivul B. O valoare limită individuală trebuie setată pentru fiecare efectiv (
Efectivul A);

Efectivul B); pentru a vă asigura că toți vițeii primesc cel mai bun colostru din efectiv.
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Cu cât mai mulți anticorpi, cu atât mai bine
În discuția despre calitatea colostrului și valorile de prag este important să țineți cont că pragul
tradițional Brix 22 se bazează pe studii efectuate între anii 1980 și 1990, desfășurate în condițiile și
scopurile legate de producția vacilor de lapte care predominau în acel timp (Gay 1983, NAHMS
1994). Rezultatele acestor studii au arătat o frecvență de afecțiuni și mortalități reduse printre
vițeii cu un conținut de anticorpi în sânge de peste 10 g/L. Nu există nicio dovadă care să sugereze
că nu ar fi benefic pentru sănătatea, creșterea și dezvoltarea vițelului și ulterior producția de
lapte, dacă gradul de imunizare crește și mai mult. Studiile recente arată de asemenea un efect al
creșterii pragului și țintirea pentru o concentrație de anticorpi mai ridicată în sângele vițelului.
(Urie et al., 2018).

Un pas simplu, însă foarte eficient
Măsurarea conținutului de anticorpi din colostru și depozitarea colostrului de cea mai bună
calitate din efectiv se recomandă în toate fermele. Acest lucru va îmbunătăți calitatea colostrului
pentru toți vițeii. Măsurarea colostrului este un pas simplu și ușor spre optimizarea gestionării
colostrului, scăzând frecvența afecțiunilor, având creșteri mai bune și, în cele din urmă, formând o
vacă de lapte mai bună.

Cele mai importante trei puncte ale articolului:
•

Mulți anticorpi formează viței buni și vaci puternice cu producție ridicată

•

Este necesar să măsurați conținutul de anticorpi din colostru, datorită variației mari a
calității colostrului de la o vacă la alta

•

Alegeți-vă propria valoare limită și folosiți doar colostrul cel mai bun din efectiv.
Valoarea limită trebuie ajustată în mod regulat în funcție de nivelul actual al
efectivului.
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Accentul pus pe măsurătorile Brix și sortarea
colostrului au rezultat în îmbunătățirea sănătății și
creșterii în greutate a vițeilor din efectiv.

Dezghețarea colostrului testat și de înaltă
calitate, din banca de colostru în unitatea de
dezghețare coloQuick, facilitează asigurarea
unui început optim pentru toți vițeii.

Viței puternici prin testarea și sortarea colostrului
Mulți anticorpi în colostru formează viței buni și vaci puternice cu producție ridicată.
Vedsted Cotel selectează colostrul și îl folosește doar pe cel mai bun pentru toți vițeii,
având rezultate mai bune în sănătatea și creșterea vițeilor.
Măsurarea constantă a conținutului de anticorpi din colostru cu un refractometru Brix și
depozitarea celui mai bun colostru din efectiv într-o bancă de colostru a dus la viței mai puternici
și la o creștere mai rapidă la Vedsted Cotel.
Acesta este modul în care Emil Vestergaard și Kristina Lund explică progresul vițeilor din efectivul
lor. Împreună, aceștia sunt responsabili de vițeii de la Vedsted Cotel.
„Am avut probleme serioase cu diareea și mortalitatea la viței. Ne-am pus accentul pe
adăpostire, igienă și gestionarea colostrului și am văzut îmbunătățiri considerabile în sănătatea și
bunăstarea lor”, afirmă Emil Vestergaard.
Cei care se ocupau de viței erau descurajați și frustrați de situație.
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„Era greu să mergi la muncă, atât datorită faptului că vițeii nu prosperau, cât și pentru că știm că
junincile sunt viitorul efectivului. Din fericire, am primit sfaturi utile de la coloQuick International
A/S despre optimizarea gestionării de colostru și pe parcurs am devenit conștienți de concentrația
de anticorpi din acesta”, explică Kristina Lund.
„Înainte de a lua aceste măsuri nu testam și nu selectam colostrul pentru viței, așa că nu aveam
control asupra cantității de anticorpi pe care o primeau vițeii de fapt”, spune Emil Vestergaard.
„Deci, a ținut strict de șanse dacă un vițel nou-născut a avut parte de un început optim.”

Șase din șapte viței au avut un nivel scăzut de anticorpi
Mostrele de sânge extrase pentru a testa absorbția de anticorpi au arătat că șase din șapte viței
testați au avut niveluri scăzute de anticorpi.
„Am început să măsurăm colostru cu un refractometru digital Brix și să fim conștienți de variația
largă a calității colostrului dintre vaci. Unele vaci au produs colostru cu o valoare Brix de 13, în
timp ce altele au avut până la 25”, spune Kristina Lund.
În fermă, Kristina Lund și Emil Vestergaard pot să își fixeze valoarea limită la Brix 20 (vedeți Figura
1) și pot să asigure au o porție de colostru de calitate pentru toți vițeii nou-născuți.
„În perioadele cu multe fătări suntem uneori forțați să ne scădem valoarea limită, însă vom
continua să evaluăm calitatea și să ne asigurăm că toți vițeii primesc cel mai bun colostru din
efectiv”, spune Emil Vestergaard.
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FIGURA 1
Două scenarii diferite ale utilizării
colostrului din efectiv. Înainte de
măsurătoarea Brix și sortarea
colostrului, tot colostrul disponibil a
fost folosit pentru vițeii nou-născuți
(A). După optimizarea gestionării de
colostru, inclusiv măsurătoarea Brix și
sortarea (B), efectivul folosește doar
colostru cu o valoare Brix ridicată,
conform valorii limită a efectivului
(linia punctată albastră)

În același timp, se are grijă ca vițeii să primească colostru cât de repede posibil după fătare și să se
optimizeze furajarea vacilor aflate în repausul mamar.
În fermă sistemul coloQuick este folosit pentru a gestiona colostrul, lucru care înseamnă că
gestionarea bună a colostrului este mai ușoară în practică.
„Înghețăm colostrul testat și selectat în pungi speciale de depozitare a colostrului de 4 litri de
unică folosință și apoi încălzim o porție din colostru în unitatea de dezghețare coloQuick după
fiecare fătare. O rutină sistematică precum aceasta reduce timpul de lucru și ne permite să lucrăm
eficient în adăpostul vițeilor”, explică Emil Vestergaard.
Există proceduri standard pentru administrarea colostrului care sunt intuitive și oferă o satisfacție
crescută la locul de muncă.
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Poza 3: Folosirea unui refractometru pentru testarea concentrației de anticorpi din colostru este ușoară și se
folosește constant în fermă pentru testarea și sortarea colostrului de calitate

Vițeii prosperă în mediul exterior
Pe lângă schimbările din gestionarea colostrului în efectiv, adăposturile pentru viței s-au schimbat
din adăposturi interioare în cușete montate în aer liber. În același timp, atenția s-a concentrat pe
continuitatea și stabilitatea în îngrijirea vițeilor și acum sunt implicați mai puțini indivizi. Emil și
Kristina merg la muncă mult mai motivați. Schimbările au rezultate considerabile cu mai puține
cazuri de afecțiuni, mortalitate foarte scăzută și viței mai mari.
„Vițeii prosperă și vin la găleata pentru alăptare când ne văd”, spune Kristina.
Mostrele de sânge care indică absorbția de anticorpi a vițeilor au arătat că toți vițeii care sunt
testați acum au o absorbție mult mai bună de anticorpi.
Selectarea colostrului în funcție de calitate înseamnă îmbunătățiri vizibile în boxa vițelului,
motivarea celor care au grijă de viței să facă un efort suplimentar și convingere asigurată în
producția de juninci puternice care pot deveni vaci de lapte cu producție ridicată în viitor.
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