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 "הכה את המומחה"

 לות ותשובות עם ד"ר מנואל צ'מורומקבץ שא

 ומומחה בינלאומי לקולוסטרום.  Saskatoonחוקר ראשי בחברת 

 

 

 

 לי יש שכבר משהו לקנות צריך אני מדוע, שלי והעיזים מהכבשים קולוסטרום לי יש? 

 הוא כאשר אימהי קולוסטרום להחליף במטרה טלאים או בגדיים לשימוש מותאם שלנו הקולוסטרום המיובש

 ג"מ 30פחות מ) מאוד נמוכה העיזה \ הכבשה קולוסטרום של האיכות כאשר(, עז מתההאו  כבשהה) זמין איננו

 עדר רוצה אתהו במידה, נמוכה באיכות האימהי קולוסטרוםוה במקרה חיזוק \לשיפור כתוסף( , ל"מ \ IgG של

 אשר OPP (Ovine Progressive Pneumonia) ( אוCaprine Arthritis Encephalitis) CAE -נקי מ

 כבשים בעדרי"מחלת ג'ונס"  של השכיחות להפחתת בנוסף, המוצר תורם .קולוסטרוםה ע"י בעיקר יםמועבר

 .ועיזים

 

 היתרונות ןמה .מבקר מגיע שלכם. כבשים\מהעזים מגיע שלי קולוסטרוםה? 

 כגון האימהי בקולוסטרום המועברות ממחלות נקי שהוא הוא שלנו של הקולוסטרום המיובש העיקרי היתרון

 CAE, OPP, SPP ,Pseudomona SPP, Mycobacterium Avium Paratuberculosisסלמונלה 

Paratuberculosis Bovine. 

, SPP  E.coli,סלמונלה) בילודה גירה בקרב מעלי ותלמחל הגורמים לפתוגנים מסוימת חסינות מספק ובנוסף 

 .'( וכו Haemolytica  Manheimia, קורונה, וירוס-רוטה
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 ישירות קולוסטרום יונקים הם. שלהם האימהות עם שלי טלאים/  הגדיים את משאיר אני 

 שבה אני הצורה תא לשנות מבלי שלי לאינטרסים לתרום יכול שלכם המוצר איך. מהן

  לגרור הוצאות כספיות נוספות? ומבלי שלי גדיים/  הטלאים את מגמיעה

 של עקבית להעברה שמוביל ועיזים כבשים ידי על מיוצרה קולוסטרוםה של ובאיכות בנפח גבוהה וריאציה יש

 שלהם המערכת את לשפר כדי שלנו במוצר להשתמש יכולים יצרנים. מהןהיונקים  גדיים/  בטלאים חסינות

 בשתי דרכים:

 עקבית העברה ולספק הנוגדניםהעברת  איכות את לשפר\להגדיל בכדי הוספת קולוסטרום מיובש.1 

 בעדר הצעיר. מופחתת טיפול ועלויות לבריאות שיובילו נוגדנים של יותר

 

 שיובילו, וגדילה מקומית חסינות לגורמי כמקור היום הראשון לאחר מיובש קולוסטרום הוספת על ידי.2 

 .למכירות יותר גבוהה הכנסה מכן ולאחר (משקלי גמילה גבוהים) משופרים לביצועים

 

 

 

 שונות מחלות משק לכלזה נכון ש. האם ל"בחו התקיימו המוצר על שנערכו הניסויים כל 

 על. שונות מדינות על מדברים אנו כאשר על אחת כמה וכמה ?שונה התאמותמגוון ו

 ?ישראלגם ב לשימוש מומלץ המוצר כי קובע אתה מה סמך

 

  .דומים ניהולה תנאי

 השכיחות את להקטין או להגדיל יםשיכול ניהול תנאי ישנם . ספציפיות מחלות או פתוגנים עם דיר כזה דבר אין

 עולםב מדינה בכל זהים צעירה גירה במעלי למחלה הגורמים פתוגנים אבל ,מסוימיםבדירים  מחלה של

(E.coli, Rotavirus ,וכו, קלבסיאלה, סלמונלה, קורונה  )..'שעשויים יוצאים מן הכלל נדירים וירוסים כמה עם 

  .מהמדינות בחלק שכיחים להיות שלא עשויים או
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  במצב כזה המוצר לא . מהייא קולוסטרום חלב עם המוצר ערבובקיימת האפשרות של

 מאבד את הסטריליות שלו?

 אם ,אבל .יותר סטרילי אינו התמהיל האימהי קולוסטרום עם הקולוסטרום המיובש את מערבב שאתה ברגע

 הנמצאים החיידקיםשמספר  חושב אתה אם או, בקולוסטרום הנמצאים חיידקים כמות לגבי מודאג אתה

 .המוצר שלנו את הקולוסטרום האימהי עם להחליף לך ממליץהייתי  מלכתחילה , אזמדי גבוה בקולוסטרום

 

 כגון נפוצות ממחלות סובלות ותהישראלי העזים CAE,ACE, Pseudomonas, E.coli 

אצל  חיסוניתה המערכת לבנות את מסייע הקולוסטרום המיובש כיצד. -Mycoplasmaו

 ?מחלות אלוולהתמודד עם  גדיים

 שלנו שהקולוסטרום המיובש כך בקרב עדרי הבקר נפוצים שהוזכרו פתוגניםה כל כלל,ן היוצא מ  CAEכאשר ה

 . אליהם ועקבית נאותה חסינותרמת  יספק

 . ACEו  CAEהמוצר שלנו נטול נוגדני , CAEל הכבוד כל עם

 .לגדיים CAE להעברת העיקרי המקור הוא קולוסטרום

 נוגדני של נוכחותש מכיוון, הסר דאגה מליבך -במוצר שלנו CAE נגד נוגדנים של מחסור לגבי מודאג הנך אם 

CAE אימהיים תאים עם יחד הועברש סביר ושהווירוס בווירוס הנגוע עזהש -וכמשמע פשוטו יזיע בקולוסטרום 

 .עם צריכת הקולוסטרום לגדיים ונוגדנים

  .אל תיתן קולוסטרום עיזי אימהי לגדיים שלך,  CAE נטול עדר רוצה אתהו במידה
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 -ד"ר מנואל צ'מורו כמה דברים על...  

 המובילה בעולם בענף הקולוסטרום. ,הקנדית  Saskatoonד"ר צ'מורו הינו חוקר מוביל בחברת 

 החברה משווקת בין היתר לאנגליה, ארה"ב ומדינות אפריקה.

 . 2003 בשנת "קולומביה של הלאומית האוניברסיטה"מ כרופא וטרינר תארוהשיג את  מנואל

 , בקולומביה הפרטי חלבבשוק ה ניסיון של שנים עארב לאחר

  ,החיים עליב תזונהב התמחותו את להמשיך כדיב ב"לארה עבר מנואל

 .סטייט קנזס באוניברסיטת וכירורגיה פואהר

 

 רפואהת בע"ח ו"תזונ כנציב אובורן אוניברסיטת של תזונת בעלי החיים למדור הצטרף הוא, 2008 באוגוסט התמחותו את שסיים לאחר

 . "פנימית

ג' הקול של כדיפלומט מוסמך דירקטריון והפך BVDV (Bovine virus diarrhea )נושא ב שני תוארל תוכנית סיים מנואל, 2011 בשנת

 . גדולים חיים בבעלי פנימית הלרפוא האמריקאי הווטרינרי

 את שסיים בזמן ., ארה"באובורן באוניברסיטת בבית החולים לחיות גדולות בבע"ח וניתוחים תזונה ואה,לרפ כמרצה קליני עסק הוא

 .לחיסון ותגובה, נגזרות החיסון -קולוסטרום, יםעגלשל  אימונולוגיהעל  מיוחד דגש עם בקר של זיהומיות במחלות שלו הדוקטורט

 


