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Kontrola
Zcela jistě nestačí posoudit kvalitu mleziva pouze senzoricky – i kdyby vypadalo
husté a žluté, může být nestandardní.
Kolostrometr vám může pomoci rychle
a jednoduše posoudit kvalitu mleziva.
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COLOSTROMETER
COLOSTROMETER

Značný počet krav produkuje méně kvalitní mlezivo, zejména jalovice. Nicméně,
s dobrým managementem krmení a díky
vakcinačním programům, jsou nyní i jalovice schopné poskytnout kvalitní mlezivo,
takže kontrola kvality je na prvním místě.
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COLOOSTROMETE
COLOSTROMETER
TROMETER
COLOSTROMETER

Pro maximální podporu zdraví a produktivity telat je nezbytné, aby tele přijalo
správné množství nejkvalitnějšího mleziva ve správný čas.

PRUVODCE FARMÁRE

MLEZIVO

Použití kolostrometru
• dejte vzorek mleziva do čistého válce
kolostrometru
• dodržte pokojovou teplotu při měření
– cca 20–22 °C pro zajištění přesnosti
měření. Pokud je příliš vysoká teplota,
výsledek bude zkreslený v neprospěch
množství protilátek
• zabraňte napěnění mleziva, znesnadnilo
by to odečet výsledku na stupnici
• plovák ponořte do mleziva
• pokud se stupnice pohybuje v zelené
části, pak je mlezivo dobré kvality
a můžeme jím napojit novorozená
telata co nejdříve (ideálně do 2 hodin
po narození), nebo ho uskladnit

Kolostrometr se
pohybuje v zeleném
a znamená
-poli
dobrou kvalitu

+

• pokud se stupnice pohybuje v oranžovém poli, kvalita je průměrná a není
toto mlezivo vhodné pro novorozená
telata, zkrmte ho telatům ve stáří
2–3 dnů
• stupnice v červeném poli znamená
nekvalitní mlezivo a nemělo by se
krmit telatům od 0 do 3 dnů věku
• mlezivo dobré kvality můžeme uchovat
v chladničce po dobu 7 dnů a zamrazit
lze na dobu až 1 roku
• mlezivo je třeba zchladit či zamrazit
do 1–2 hodin po nadojení, v případě
vystavení pokojové teplotě se zdvojnásobuje počet nežádoucích bakterií každou
půlhodinu

Kolostrometr se pohybuje v červeném poli
a znamená nedostatečnou kvalitu
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