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Pe locul întâi viţelul, pe locul doi vaca

Dacă vei începe să testezi
colostrul vei realiza că,
calitatea acestuia variază nu
numai de la o vacă la alta, ci şi
de la o lactaţie la alta.
Prin urmare, dacă hrăneşti
viţelul cu colostru direct
de la mamă rezultatul va fi
aleatoriu.

Este mult mai important să hrăneşti viţelul cu
colostru imediat după fătare decât să mulgi vaca.
Prin urmare, hrănirea viţelului trebuie să fie separată
de mulgerea vacii. Doar în acest mod poţi asigura
un început perfect pentru toţi viţeii.
Este dovedit faptul că anticorpii pe care viţelul îi
absoarbe din prima porţie de colostru sunt cei mai
importanţi – nu numai pentru sănătatea sa şi pentru
a lua în greutate, ci şi pentru vârsta de reproducere
şi pentru cantitatea de lapte produsă ulterior.

De asemenea, capacitatea
viţelului de a absorbi colostrul
scade rapid după naştere,
aşa că în ciuda faptului că
există colostru bun, acesta
trebuie să fie dat viţelului
imediat după naştere pentru
a-i asigura o imunitate
corespunzătoare.

Soluţia este coloQuick !
Testează calitatea colostrului
dinainte. Congelează doar
colostrul de cea mai bună
calitate. Când se naşte un
viţel, ia o porţie de colostru
de calitate superioară,
dezgheaţ-o timp de 20 de
minute şi hrăneşte viţelul.
Este foarte simplu !
După aceea: mulge vaca,
verifică calitatea colostrului,
alege-l pe cel mai bun,
congelează-l şi aşa mai
departe… construieşte banca
ta de colostru.
Hrănirea viţelului înainte
de a mulge vaca de
colostru sporeşte absorbţia
de anticorpi şi ajută la
economisirea timpului.

Variante de hrănire pentru prima porţie de colostru:
METODA

A

Bancă colostru

METODA

METODA

Mulsoare colostru

Mulsoare colostru

B

C

METODA

D

Testare

Dezgheţare/încălzire

Viţelul suge de la vacă

Durată

< 20 minute
Eficienţă

Durată

> 60 minute
Eficienţă

Durată

> 35 minute
Eficienţă

Durată

0 minute
Eficienţă

(viţei cu suficiente igG)

(viţei cu suficiente igG)

(viţei cu suficiente igG)

(viţei cu suficiente igG)

Factori limitativi

Factori limitativi

Factori limitativi

Factori limitativi

90 - 100%
• Bacteriile

80 - 90%
• Timpul
• Bacteriile

30 - 40%
•
•
•
•

Calitatea
Temperatura
Timpul
Bacteriile

20 - 30%
•
•
•
•

Igiena
Cantitatea
Calitatea
Bacteriile

Ce metodă
		foloseşti

PROTOCOL
1

Colostrul de bună calitate este păstrat în congelator şi se foloseşte în momentul în care se naşte un
viţel.

2

Colostrul congelat este încălzit în mai puţin de 20 de minute.

3

Viţelul este hrănit cu colostrul încălzit la temperatura corespunzătoare.

4

Vaca este mulsă atunci când acest lucru este programat în operaţiunile de rutină de la fermă.

5

Conţinutul de anticorpi din colostru este măsurat cu refractometrul şi este clasificat.

6

Colostrul de bună calitate este turnat într-o pungă nouă de colostru cu ajutorul staţiei de umplere şi
este îngheţat.

...soluţia completă pentru gestionarea colostrului
Ţine cont de R C C !
Rapiditate - viţelul trebuie hrănit cu

colostru în maxim o oră de la fătare. Cu
coloQuick acest lucru este acum fezabil.
Timpul este cel mai important factor,
deoarece acesta este cel ce poate fi
influenţat direct prin folosirea coloQuickului.

Cantitate - un viţel normal de 40 kg

trebuie să primească 4 litri de colostru (10%
din greutatea viţelului). Prin hrănirea cu
tetină un viţel, în mod normal, nu poate
bea 4 litri şi este foarte important ca viţelul
să primească colostrul de cea mai bună
calitate imediat după fătare.

Calitate - o calitate bună înseamnă cel

puţin 30 gr igG (anticorpi) per litru de
colostru. Trebuie ţinut cont că pe lângă
anticorpi, în colostru sunt multe alte
elemente valoroase. Calitate înseamnă, de
asemenea, şi colostru cu o igienă de top.
Colostrul de la vacile cu mastită şi colostrul
cu o consistenţă anormală trebuie eliminat.

coloQuick Standard

Fără pasteurizare

coloQuick Pasteur II

coloQuick Pasteur MAXX4

Cu pasteurizare

coloQuick Standard - părţi componente
Unitatea de dezgheţare (1 buc.)
Rotirea constantă a casetelor cu pungile de colostru în apa caldă asigură o încălzire omogenă
şi rapidă. Astfel, colostrul este gata pentru a fi dat viţelului în mai puţin de 20 de minute.
În unitate se pot introduce două casete simultan şi funcţionează la 400 V, 16 A.

Staţia de umplere (1 buc.)
Staţia de umplere ajută la gestionarea uşoară a cantităţii necesare de colostru în pungile de
colostru sterile. Staţia de umplere poate sta independent pe podea (suportul este inclus) sau
poate fi montată pe perete. Aparatul este fabricat din inox de înaltă calitate şi este uşor de
curăţat şi întreţinut.

Refractometrul (1 buc.)
Pentru determinarea conţinutului de anticorpi din colostru se va folosi un refractometru.
Refractometrul oferă rezultate exacte, aşa că poți determina uşor şi rapid calitatea colostrului,
indiferent de temperatura colostrului. Refractometrul este furnizat într-o cutie de depozitare
cu pipetă şi şurub de calibrare.

Casetele (10 buc.)
Caseta este proiectată pentru păstrarea şi manipularea pungii de colostru. Structura interioară
asigură o dezgheţare rapidă şi uşoară a colostrului în baia de apă. Caseta este realizată din
plastic special de înaltă calitate, care rezistă la congelare şi încălzire şi care este uşor de curăţat.
Clemele și etichetele de plastic sunt incluse.

Pungile sterile (35 buc.)
Punga de colostru este proiectată special pentru depozitarea colostrului şi are o capacitate
de 4 litri. Suprafaţa mare permite o dezgheţare rapidă şi eficientă. Materialul este prietenos
pentru mediul înconjurător şi este aprobat pentru industria alimentară.
Din motive de igienă, punga de colostru este de unică folosinţă.

Tetina şi sonda esofagială (1 buc. din fiecare)
Un sistem cu tetină proiectat special şi o sondă esofagială din inox sunt incluse pentru hrănire.
Ambele instrumente pot fi folosite cu o singură mână şi sunt proiectate ergonomic, ceea ce
face posibilă manipularea viţelului cu cealaltă mână.
Furtunele și accesoriile de conectare incluse.

Curelele de prindere (2 buc.)
Curelele fac posibilă transportarea cartuşului cu colostru atât peste umăr, cât şi ca un rucsac,
ceea ce îți permite să îți păstrezi mâinile libere pentru a manipula viţelul.
Curelele se montează pe cartuş printr-un simplu click.

De ce coloQuick? - Testimoniale
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Ferma Agroserv Măriuţa
Ion Militaru - Inginer

Cu un efectiv de 2500 de capete și 900 de animale la
muls, avem aproximativ 1000 de fătări pe an. Folosim
coloQuick de mai bine de 4 ani și suntem extrem de
mulțumiți de acest sistem. Ne ajută foarte mult la
management-ul colostrului!

Ferma Unic Prodcom

Cristian Catană Marius - Medic Veterinar
Efectivul nostru este de 1500 de animale, dintre care
mulgem 700. Avem undeva între 700 - 800 de fătări
pe an, iar sistemul de management al colostrului
coloQuick ne ușurează munca.

Pentru mai multe informații despre
managementul colostrului intră pe:
coloQuick.ro

Produs comercializat în România prin
www.dairymax.ro

NORD: Str. 66, Nr. 16
Tăuții Măgherăuș, Maramureş
SUD:

Str. Horia, Cloşca şi Crişan, Nr. 17-19
Otopeni, Ilfov

0740 937.516 | 0749 305.500
coloquick@dairymax.ro

coloQuick furnizează
mai mulţi anticorpi decât
oricare altă metodă !
www.coloquick.ro

