
 מיובש בקר קולוסטרום אבקת 100%ב שימוש

 באנגליה כבשים בעדר

 ".Saskatoon colostrums company LTD" ידי על מיוצר המיובש הקולוסטרום

 

  נולדו עתה שזה טלאים הוגמעו אנגליה, בפרסטון שהתבצע בניסוי

 . היצרן הוראות לפי במים שנמהל, בקר קולוסטרום באבקת

 .אימונוגלובולין ורמות תמותה, מחלות - נבדקו

 :רקע

 . הדם במערכת נוגדנים ללא, פעילה איננה שלו החיסונית כשהמערכת נולד הטלה,כידוע

 באמצעות, מהכבשה הראשונות בהנקות המתקבל אימהי קולוסטרום באמצעות נרכשת החסינות

 G (IgG. ) מסוג נוגדנים בעיקר, נוגדנים העברת

 ". פסיבית חסינות" מייצרת  מהאם  האימונוגלובולינים  אספקת

 .לכבשה כבשה בין ובאיכותו הקולוסטרום בכמות ניכרת שונות בחשבון לקחת יש

 החיונית, הפאסיבית החסינות על מסתמך הוא,אלו נוגדנים בעצמו לייצר יוכל הצעיר הכבש אשר עד

 . חייו בראשית וזיהומים מחלות כנגד

 .בסרום IgG  מיליליטר\ג"מ 10 לצרוך צריכים טלאים, מיטבית חיסונית הגנה לצורך

 18  במהלך בקילוגרם גוף משקל\כבשים קולוסטרום ל"מ 50 צריכת י"ע להם מסופקת זו כמות

 . לחייהם הראשונות השעות

 .להמלטה בסמוך באספקתה והצורך אנרגיה לאובדן קשורה, הטלה לגבי נוספת ידועה בעיה

.  רטובה שכבה הטלה מכוסה בהמלטה וכידוע לנפח ביחס גדול פנים שטח מהווה טלאים של גופם

 ..החום לשמירת רבה אנרגיה ונדרשת גוף חום לאובדן מאוד רגיש הנולד  הטלה

 לשמירת  תסייע אשר(  ולקטוז שומן של ממקור)  אנרגיה  תספק טובה באיכות קולוסטרום צריכת

 .הטלה  של גופו חום

 18-ב הגוף משקל קילוגרם \קולוסטרום של יליטרמיל 180 נדרשים, טובה ברמה אנרגיה לספק כדי

 . החיים של הראשונות השעות

 מיליליטר 210ל עולה הצריכה רמת,  סביבתי וקור  חזקות רוחות של שבתנאים, לציין חשוב

 .גוף משקל לקילוגרם

 



 

 

  הניסוי תיאור

 :אנגליה, מפרסטון, G. Shepherd BVM&S MRCVS י"ע התבצע הקולוסטרום הגמעת ניסוי

 הריון לאבחן בכדי אוטרסאונד גלי י"ע אמת בזמן נסרק מעורבים בגילים כבשים 170-כ של עדר

 .עוברים ומספר

 .בהמלטה הופרדו שלישייה ברחמן נשאו אשר כבשים

 .נפרד לתא הוכנסו  שהמליטה והטלאים הכבשה ההמלטה לאחר מיד

 מהרגלים הטלה הרמת י"ע -"בטן מצב"-ל הוערכו הטלאים שלישיות כל, שלוש עד שעתיים בגיל

 .ושלמותה  הבטן בצורת והתבוננות הקדמיות

 .גוף משקל קילוגרם לכל קולוסטרום אבקת של גרם 10-ב הוגמעו", מלאים"כ אובחנו שלא טלאים

 באותו ניתנה קולוסטרום אבקת של שניה מנה. הושט צינור באמצעות נעשתה הקולוסטרום  הגמעת

 .מכן לאחר שעות ארבע עד שלוש האופן

 רמות מדידת לצורך ממשלתית למעבדה ונשלחה שעות 48-72 בגיל מהטלאים נלקחה דם בדיקת

 .ותועדו נרשמו מוות או מחלה כל(. ועכירות סולפט, אבץ) ZSTה רמת בדיקת ידי על בסרום הנוגדנים

 דשא לכרי הועברו מכן ולאחר, אחד יום למשך הנפרדים בתאים אמהותיהם עם נשארו הטלאים

 .קטנים

 קיבלו ואשר משלישיה כחלק שנולדו, טלאים 15  של אוכלוסייה לגבי הינן  הניסוי תוצאות

 .מיובש קולוסטרום אבקת

 לעדר הצטרפו שהם עד הטלאים בקרב תמותה או מחלות התגלו לא -והשרדות בריאות

 .העיקרי

 בקר קולוסטרום 100%ב שהוגמעו הטלאים 15ב הממוצעת ZSTה רמת -גלובולין אימונו רמות

 העברה נחשבת אשר, יחידות 20ל מעל הייתה ZSTה רמת טלאים 15 מתוך 14ל.  28.9 היו מיובש

 .מעולה חיסונית

 .אמריקה בצפון שנמדד כפי גלובולין חלבון או IgGה סרום של  dL\mg או L\לגרם דומות ZST -ה רמות

 

 גבוהה רמה מספקת, נכון בשימוש, מיובש קולוסטרום אבקת 100% כי להסיק ניתן הניסוי מתוצאות

 . בדיר מעשי בשימוש נאותה תזונה מהווה וגם, הטלאים של המכריע ברוב פסיבית הגנה של

   www.saskatooncolostrum.com: החברה אתר

 

 

http://www.saskatooncolostrum.com/

