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De HANNE SKOVSGAARD PEDERSEN, medic veterinar, doctor în medicină veterinară și specialist în creșterea vițeilor la coloQuick International

Hrănește vițeii cu colostru cât mai repede posibil
Pentru o vițea, colostrul este unul dintre factorii decisivi pentru viitoarea producție de lapte.
Îmbunătățirea managementului colostrului este simplă și nu necesită investiții mari - dar nu
uita, cu fiecare vițel ai o singură șansă.

Există patru aspecte cheie ale optimizării gestionării colostrului:
•

Felul în care îmbunătățirea managementului colostrului poate crește profitabilitatea
fermei

•

De ce măsurarea calității colostrului este esențială

•

De ce momentul primei hrăniri a vițelului cu colostru este foarte important

•

De ce nu se poate subestima importanța unei bune igiene atunci când colectăm colostrul
și îl oferim vițeilor

Acesta este al treilea din cele patru articole despre importanța hrănirii cu colostru imediat după
fătare.
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Despre Hanne Skovsgaard și coloQuick International
Dr. Hanne Skovsgaard Pedersen este un medic veterinar calificat, cu experiență practică cu
animalele de talie mare, și cu experiență în cercetare. Este mereu la curent cu publicațiile
științifice și cu toate articolele care explică biologia vițelului. Este pasionată de diseminarea
cunoștințelor și de optimizarea managementului vițeilor la fermele din întreaga lume.
coloQuick International este o diviziune a companiei daneze Calvex A/S (înființată în 1992).
Compania furnizează produse și cunoștințe aprofundate pentru a crește profitabilitatea
fermelor și pentru a reduce folosirea antibioticelor în fermele de lapte, prin concentrarea pe
primele ore din viața vițelului.
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Un bun administrator de fermă comunică echipei sale o strategie clară, pentru a se asigura că toți
vițeii primesc colostru în mod eﬁcient și sistema�c, imediat după fătare. Tu și angajații tăi ar
trebui să priviți momentul primei hrăniri cu colostru ca o cursă contra cronometru, căci în cazul în
care colostrul nu este administrat rapid, vei ﬁ deja cu un pas în urmă în ceea ce privește sănătatea
vițelului, creșterea acestuia și posibilitatea de a-i exploata întregul potențial.

Crește la maximum eficiența absorbției administrând colostrul cât mai
repede posibil
Vițeii se nasc cu un sistem imunitar nedezvoltat, as�el că an�corpii din colostru vor cons�tui
principala apărare a vițelului împotriva agenților patogeni în �mpul primelor 2-3 săptămâni după
fătare, până când vițelul își dezvoltă propria imunitate ac�vă. Imunitatea ac�vă este capacitatea
vițelului de a produce an�corpi împotriva agenților patogeni proveniți din mediu.
Hrănirea cu colostru de bună calitate nu este suﬁcientă - colostrul trebuie administrat cât mai
repede posibil după fătare pentru a crește la maximum eﬁciența și pentru a beneﬁcia de pe urma
numeroaselor sale ingrediente. Capacitatea vițelului de a absorbi an�corpi este un mecanism
biologic specializat, ac�v doar pentru o scurtă perioadă. În primele câteva ore de după fătare,
structura și funcțiile celulelor intes�nale sunt specializate pe absorbția colostrului, dar eﬁciența
absorbției an�corpilor scade rapid în �mp (Figura 1).
Studiile au arătat că puterea de absorbție a an�corpilor scade deja după primele 30-60 de minute
de la fătare (Rajala & Castren 1995, Shivley și alți cercetători, 2018). Asta înseamnă că dacă
vițelului nu i se administrează colostru imediat după fătare, concentrația de an�corpi din sângele
vițelului va ﬁ mai mică decât ar putea și ar trebui să ﬁe. Acest lucru va crește riscul de boală, cum
ar ﬁ diareea și infecțiile respiratorii. Orice boală va avea un efect nega�v asupra performanțelor de
creștere și capacității vițelului de a-și împlini potențialul în ceea ce privește producția de lapte ca
adult.

Timpul scurs de la fătare
Figura 1: Hrănirea cu colostru a vițelului imediat după fătare (cercul verde) asigură un nivel înalt de absorbție a
anticorpilor în sângele acestuia. Administrarea de colostru mai târziu (cercul roșu) reduce absorbția de anticorpi și,
prin urmare, imunitatea și rezistența vițelului.
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Hrănirea timpurie cu colostru afectează microbiomul intestinal
Colonizarea bacteriană a intestinului vițelului începe în timpul fătării și continuă imediat după
fătare. Unele tipuri de bacterii s-au dovedit a fi benefice pentru dezvoltarea intestinului și a unui
sistem imunitar sănătos.
Dincolo de transferul pasiv al imunității, hrănirea vițeilor cu colostru cât mai repede posibil după
fătare crește numărul bacteriilor intestinale benefice (Fischer și alți cercetători, 2018). În plus,
există cercetări care arată că tipurile de microorganisme care se stabilesc în rumen și în sistemul
intestinal pot afecta în mare măsură sănătatea și productivitatea vițelului de lapte, atunci când
acesta se maturizează (Li, 2018).

Reducerea riscului de boală la vițeii imunizați și bine hrăniți
Hrănirea vițelului cu colostru cât mai
repede posibil după fătare va reduce și
riscul ca acesta să ingereze
microorganisme patogene. Un vițel
bine hrănit se va culca pentru a digera
(Figura 2), în timp ce un vițel flămând
va avea o mai mare tendință de a suge
pereții boxei, mâinile fermierului,
îmbrăcămintea etc. Acest
comportament crește probabilitatea
ca vițelul să vină în contact cu bacterii
potențial dăunătoare sau cu virusuri
din mediul înconjurător.
Fermierii experimentați îți vor spune
de asemenea că dacă vițelul se naște
fără supraveghere umană, reflexul lui
de a suge va fi cel mai puternic
imediat după fătare. Prin urmare, va fi
cu atât mai ușor să determini vițelul să
bea o porție întreagă de colostru cu
cât i-o vei oferi mai devreme.
Figura 2: Hrănirea timpurie cu colostru are ca efect
o bună absorbție a anticorpilor și un sentiment de
sațietate, care reduce riscul de contagiune din
mediul înconjurător.
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Fii sistematic și mai rapid
Nu uita, ai o singură șansă. Perioada în care poți crește la maximum beneficiile de pe urma hrănirii
timpurii cu colostru este foarte scurtă, astfel încât administrarea colostrului cât mai repede posibil
ar trebui să fie prioritară.
Administrarea colostrului în decursul primei ore după fătare poate fi o provocare, mai ales dacă
vaca fată în timpul nopții sau în timpul desfășurării altor sarcini din program. Este așadar extrem
de important să ai mereu în stoc colostru de bună calitate și să existe proceduri clare și ușoare
privind hrănirea cu colostru a vițeilor.
În mod optim, colostrul ar trebui oferit vițelului cât mai repede posibil după fătare, iar ideal - în
decursul primei ore. În acest fel, te poți asigura că vițelul va beneficia în totalitate de efectele
fiziologice pozitive ale ingredientelor din colostru. Recomandările anterioare privind
administrarea colostrului în decurs de 4-6 ore ar trebui așadar considerate inadecvate.

Cele mai importante lucruri de reținut sunt trei:
•

Vițeii au nevoie să ingereze o cantitate mare de colostru pentru a rămâne sănătoși și
pentru a deveni vaci de lapte sănătoase, productive și cu o durată mare de viață.

•

Hrănirea cu colostru imediat după fătare (<1h) crește semnificativ eficiența absorbției
de anticorpi.

•

O metodă sistematică de administrare a colostrului este de preferat, și este cel mai
ușor mod de a-ți atinge obiectivele.
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Colostrul administrat imediat după fătare –
baza pentru a crește vaci de lapte productive
Capacitatea vițelului de a absorbi anticorpi din colostru începe să scadă după fătare. În
ferma Skovgård, obiectivul este ca toți vițeii să primească colostru imediat după fătare,
pentru a asigura producția de viței sănătoși și vaci puternice.

Managementul colostrului are cea mai mare prioritate în ferma Skovgård. Colostrul este testat și
selectat, astfel ca vițelul să primească cel mai bun colostru colectat din efectiv, imediat după
fătare.
"După ce o vacă fată, decongelăm imediat o porție de colostru, ceea ce înseamnă că 95% dintre
viței primesc colostru imediat după fătare", spune Anne Fuglede-Hansen, cea care deține Skovgård
împreună cu soțul ei, Simon Fuglede-Hansen.
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Hrănirea rapidă cu colostru creează vaci de lapte puternice
Anne și Simon s-au concentrat întotdeauna asupra importanței hrănirii vițeilor cu colostru cât mai
repede posibil, pentru a obține absorbția de anticorpi cea mai bună, ceea ce îi asigură vițelului cel
mai bun start în viață.
"Hrănirea timpurie cu colostru este incredibil de importantă, nu doar pentru sănătatea vițelului,
pentru bunăstarea și creșterea acestuia, ci și pentru calitatea animalului pe cale să devină vacă de
lapte. Administrarea de colostru imediat după fătare este mai ușoară și mai rapidă, întrucât vițelul
își dorește să sugă", spune Anne Fuglede-Hansen.
Problemele de sănătate ale vițeilor din efectiv sunt rare, și Anne este foarte mulțumită.
"Managementul nostru nu este perfect în toate aspectele sale, dar am avut succes pentru că le
asigurăm vițeilor un start foarte bun. Credem că felul în care gestionăm problema colostrului
clădește o bază bună pentru creșterea unor vaci de lapte sănătoase în viitor", spune Anne FugledeHansen.

Skovgård este proprietatea
Annei și a lui Simon
Fuglede-Hansen, care au
preluat efectivul de animale
în 2014. Producția este
convențională și se bazează
pe un efectiv de 140 de vaci
de lapte. Vițeii sunt crescuți
într-o clădire separat de
animalele tinere (>6 luni),
de vacile aflate în repaus
mamar și de vacile aflate în
perioada de lactație.

La Skovgård, hrănirea vițeilor cu colostru imediat după fătare este de maximă prioritate.
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Încălzirea colostrului într-o baie de apă coloQuick asigură că acesta va fi
disponibil pentru vițel rapid și ușor

Determinarea și sistematizarea sunt calea de urmat
Sistemul de management al colostrului coloQuick este cel mai bun și cel mai ușor mod de a
gestiona colostrul la ferma ta.
"Este un sistem genial, care face ca administrarea corectă a colostrului să fie simplă. Când
observăm că s-a născut un vițel, o porție de colostru este scoasă din congelator și încălzită folosind
baia de apă coloQuick. În acest mod, știu că în scurt timp vom avea colostru de bună calitate
disponibil pentru vițel. Când iau punga de colostru, acesta are temperatura potrivită și este gata
pentru a fi administrat - totul e incredibil de ușor", spune Anne Fuglede-Hansen.
La Skovgård, vițeii sunt bine îngrijiți. Motivarea și determinarea Annei și a lui Simon FugledeHansen provin din cunoașterea problemelor care se ivesc pe baza unei stări nu tocmai bune de
sănătate a vițeilor.
"Cu noi, nu există posibilitatea ca vițelul să nu primească colostru imediat, întrucât noi cunoaștem
consecințele unei alimentații incorecte - atât pentru viței, cât și pentru întregul efectiv de
animale", spune Anne Fuglede-Hansen.
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