Obvladovanje somatskih
celic
Vnetjevimena(mastitisi)so v mleinih
rejahena najveijihteZavin vir stalnih
stroSkov.
Velikoje tudi prikritihmastitisov,kijih ne odkrijemoin zdravimo,
nanje pa lahko sklepamoiz poveianega 5tevilasomatskihcelicv mleku.
V prejinji StevilkiKmetovalcasmo si
ogledali nekaj novosti na podroiju
odkrivanja in zdravljenja mastitisov.
Tokrat si poglejmo nekaj ukrepov, s
katerimizmanjSamo
verjetnostokuib
in zniiamoitevilo somatskihcelic.
Selekcija na somatske celice
Tudi v Sloveniji smo prideli v redni
mlednikontroli zbirati podatkeo somatskih celicahpri posameznihkravah.Ti
podatkibodo osnovaza selekcijskodelo.

Nizozemci imajo v selekcijskemmodelu
Zedolgo postavko >zdravjevimena<,ki pa
je v zadnjih letih popolnoma zasnovana
na podatkih o somatskih celicah. Osnova
za ta selekcijski kriterij je bila uvedba
enostavnein zanesljivemetode dolodanja
somatskih celic v mleku. Prej5nji kriterij
je bil zasnovanna bolj opisnih postavkah,
zato ni bil posebno natanden.Povpretna
natandnosttegakriterija je bila 0,74,medtem ko je nataninost novej5egakriterija
dosegla vrednost 0,93. Ker pa je selekcija zamuden proces in prvi rezultati se
bodo poznali Seledez nekaj generacij,je
za kratkorodni udinek potrebno uporabiti
tudi druge re5itve, ki lahko zniLajo Stevilo
somatskih celic v mleku.

Vitamini in minerali

tost komaj zaznavna,popolnoma druge
rezultate pa daje organsko vezan selen.
Slednji se tudi izredno dobro prenaSav
mleko in je lahko potem tudi dober vir za
kritje dlove5kihpotreb po selenu.Najbolje
so se v prehrani krav obnesli pripravki, v
katerih je selenvezanv kvasovke.

Razkuievanie po molii
Seskovkanal je nekaj dasapo molZi 5e
odprt in vstop bakterij v notranjost vimena, kjer lahko zadnejo svoj unidevalni
pohod po obdutljivem tkivu mledne Zleze,
je zelo enostaven. RazkuZevanjeseskov
po molZi je Ze dolgo znan ukrep, s katerim zmanj5amo Stevilo bakterijskih klic
na koZi seskovin klicam tudi oteZimo, de
Ze ne prepredimo, prodor v seskovkanal.
Izbira pripravkov za razktJi.evanjeje tudi
velika. Edina tetava je das, potreben za
izvedbo razkuLevanja, ki g" pogostokrat
zmanjka v dirki za timptej opravljenim
delom. Uvedba avtomatiziranega razkui.evanjabi znatno povedaladeleZ kmetij,
ki izvajajo ukrep razkuLevanja, in tudi
izboljiala njegovo kakovost. Postopek je
izdelan in uporabljan pri molznih robotih, sedajpa ga nekateri izdelovalci ponujajo prilagojenega tudi klasidnim molzi5iem.
PolegrazkuZevanjmoZnostprenosaSkodljivih bakterij z vimena na vime zmanjSamoz uvedbo izpiranja molznih enot po
vsaki kravi ali pa vsaj po problematidnih

Dobra oskrba z vitamini vpliva na vedjo
odpornost Zivali in s tem manjSo verjetnost nastankavnetij. Za zdravjevimena je
zelo pomemben vitamin E (a-tokoferol).
Z dnevnim dodatkom 3000 IE vitamina
E se izbolj5a odpornost iivali in pojavi se
manj vnetij vimena. Zlasti v dneh okoli
poroda se poru5i imunski sistem krave in
s tem se odpre prosta pot za povzroditelje
bolezni (tudi mastitisov). Zato je priporodljivo zadnja dva tedna pred predvideno
telitvijo in dva tedna potem krave oskrbeti z zadostnimi kolidinami vitamina
E. Na ta nadin se nekako zamaSijovrzeli
v imunskem sistemu. Vitamini ugodno
vplivajo tudi na
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Zivinoreja
kravah zvisokim Stevilomsomatskih celic
v mleku. Rodno izpiranje je sicer enostavno izvedljivo, ampak spet pomeni zamudo oziromapodalj5anjemolZein seje zato
uveljavilo samo na manj5em deleZukmetij. T[di tu bo hitrej5i napredek moZen po
uvedbi ar,tomatiziranega izpiranja, ki gu
Le poznamo pri molznih robotih, seveda
prilagoj enegaklasidnim molziSdem.

Pravoiasno snemanie molznih
enot
Predolga molZa, imenovana tudi slepa
molZa, negativno vpliva na zdravje vimena. Predolgo delovanje vakuma na sesku
privede do po5kodb tkiva ob zapiralki
mleinega kanala. Govorimo o brstenju
tkiva ali o hiperkeratozi. Tako po5kodovano tkivo spet olajda prodor bakterijam
v notranjost seska. Zato se velja slepi
molZi in pretiranemu izmolzevanju izogibati, kar velja tako za rotno kot avtomatsko snemanje molznih enot. Seveda
pa tudi nasprotno - opuSdanjeizmolzevanja ali prezgodnje snemanje molznih
enot ni ugodno za zdravje vimena, pa
1ntdi za skupno kolidino namolzenega
mleka. Strokovnjaki priporodajo, naj bi
na koncu molZeostalov vimenu pod 400
g mleka. Pri kravah, ki jih ne izrr'olzujemo, obidajnov vimenu ostane0,2 do 2,5
kg mleka. In vsak rejecve za krave v dredi,
ki jih praktidno ni potrebno izmolzevati,
pa tudi takine, katerih izmolzevanjeje
potrebno temeljito izvesti. Sevedapa pri

Predolgamol1a ali molha do zadnje kaplje mleka slej ko prej privede do poikodb tkiva
okoli zapiralke kanala seska.
nobeni ni potrebno teLiti z tem, da bi
iz vimena iztisnili zadnjo kapljo mleka.
Poleg morebitnih po5kodb na zapiralki
seska temeljitejie izmolzevanje nesorazmerno podaljSaias molie, kolidina dodatno pridobljenegamleka pa je majhna.
Zaradi teh spoznanj pa tudi selekcijepri
Zivalih, ki je 5la v smeri hitrejSegaiztoka
mleka, danesveljajo druga priporotlla za

vklop izmolzevanja ali snemanje molzne
enotev molzi$dih,kjer to tehnika omogota. Vdasih je veljalo, da se vklopi izmolzevanje,ko pretok mleka upade pod 600
do 800 g/minuto, in snemanjeenote pri
pretoku 200 g/min. Danesso priporoiene
vrednostiprecejviSje:800-1000glmin za
vklop izmolzevanja in 400 g/min za snemanje molzne enote.
V raziskavi, ki so jo naredili v Nemdiji,
so ugotovili, da je bil vklop izmolzevanja
nepravilno nastaden v 17 o/omolziSd,
vklop snemanjaenota pa kar 90 o/omolzisd.

Zakljufek
Moinosti za izbolj(anje zdravstvenega
stanjavimen v dredahmolznic je 5e precej. Ne samo pri selekciji,ki je podasen
postopek, ampak predvsem v izboljSavah vsakodnevne rutine molie lahko z
majhnimi stro5ki veliko doseZemo.Ker
pa to obidajnopodaljSamolio in dodatno
obremenjuje molznika, posku5amo dim
ved teh rutin prenesti na molzne naprave.
Ponudba ustreznih strojev je Ze kar velika in se tudi z dnevav dan poveduje.Pri
tem pa je potrebno opozoriti 5e na pravilne nastavitvestrojev,kjer velja,da Se
tako drag in artomatiziran stroj molZe in
zdravja v dredi ne bo izbolj5al ob nepravilnih nastavitvah.
Se tako draga in avtomatizirana molzna oprema ob slabi nastavitvi ne bo imela
pravega utinka.
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