Zivinoreja

Pripravatelic na laktacijo
Telice so v dasu telitve izpostavljene
hudim stresom. Obidajno jih pred telitvijo prestavimo v hlev s kravami, kjer se
sretajo z novim okoljem, borijo za poloiaj
v dredi,spremeniseobrok ... Samatelitev
je zanjo napor, nato sledi 5e molZa, ki je
za nevajeno iival hud stres. Vse skupaj
oslabi organizem in zato so telice 5e bolj
podvrZenepoporodnim boleznim (poporodna mrzlica, ketoza, vnetja maternice,
mastitis ...). Da bi nekoliko zmanj5ali
stres, v Ameriki priporodajo molio telic
ie pred telitvijo.

5e dva tedna po telitvi. Zanimivo je, da
molia pred telitvijo ni negativno vplivala
na sestavomleka. Zaradi vi5je mleinosti
v dasu telitve pa so zaSditnesnovi, ki se
nahajajo v mlezivu, bolj razreddene in
zato manj utinkovite. Za prvo napajanje
telet zato priporodajouporabo zamrznjenegamleziva od starej5ihkrav.
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Viije zauiivanje krme

V dasu telitve telice obidajno zauLljejo
manj krme. Raziskovalceje presenetilo,
da pri telicah, ki so jih molzli pred telitvijo, niso zaznali pomembnej5egaobporodnega zmanj5anja zauLivanja.Medtem
Molia pred telitvijo
ko je zauiivanje pri telicah v poskusni
AmeriSke raziskave kaZejo, da molia
telic proti koncu brejosti zmanj5a ver- skupini znaSalo1,9 kg suhe snovi na 100
jetnost nastanka poporodnih zapletov, kg iive mase,se je pri kontrolni skupini
povedamlednosttakoj po telitvi in zmanj- skorajprepolovilo (1 kg SS/100kg mase).
5a Stevilosomatskih celic v mleku. Telice, Vedjasposobnostza zatLivanjekrme pred
ki sojih zadelimolsti pribliino 15dni predf telitvijo molzenih telic se je ohranila vse
do 28. dne laktacije.Kljub vi5jemu zautelitvijq so ob teliwi namolzle i.e blizu
20 I mleka in so viSio mletnost obdriale iivanju pa so imele molzene Zivali slab5o
energijskobilanco, sajso energijo Leizgubljale z mlekom. Ne gledena slab5oenergijsko bilanco pa nobena od poskusnih
Mleinost (kg/dan)
Zivali ni zbolela za ketozo. Ker pa obsta- Poskusna
skupina
ja nevarnost pojava ketoze strokovnjak,i
priporodajo,da telicam, ki jih molzemo
proti koncu brejosti,obrok dopolnimo z
dodatno energijo.

-15

Somatskih
celic(000/ml)
1200

Porodna oteklina vimena je pri pred
telitvijo molzenih telicah redkost oziroma trikrat manj pogosta kot pa pri
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Vsebnostsomatskih celic v mleku
nemolzenihtelicah.MolZapospeSipretok
krvi skozivime, ki odna5atekodino,ki se
sicer nabira v tkivu vimena in povzrofa
oteklino. Na manjSo oteklino rpliva tudi
dodatno gibanje med hojo v molzi5dein
nazaj.Zivali z motnej5o oteklino vimena
dalj dasastojijo in manj leZijo.
MolZaproti koncu brejosti ugodno rpliva na kakovost mleka in zdravje vimena.
Medtemko so nemolzeneteliceimeleprvi
teden v mleku blizu milijon somatskih
celic,so jih pri poskusniskupini namerili
samo dobri sto tisod. Podobno razmerje
je med skupinamavladalo vesprvi mesec
laktacije.Razliko razlagajoz >izpiranjem<
mletnega tkiva med molZo, medtem ko je
pri nemolzenihtelicah zastajajodemleko
v vimenu idealni medij za bakterije.Na
izboljSanoodpornostvpliva tudi modnej5i imunski sistem pri molzenih telicah,
ker so v dasu izpostavljenemanjSemu
stresu- odpadestreszaradiprivajanjana
molzi5te,ker so ga tepreLivele.

Zakljuiek
Z molLo telic proti koncu brejosti se
zmanj5a verjetnost nastanka zdravstvenih teiav po telitvi (porodna oteklina
vimena),zmanjSasestresin povedamlednost po telitvi. Telice,ki jih nameravamo
molsti v pozni brejosti, je priporotljivo
imeti v lodeni skupini,kjer jih lahko bolje
nadzorujemo in jim prilagajamo obrok,
eeprav dosedanjeraziskaveniso pokazale
negativnegarpliva molZe v pozni brejosti, predvsem zaradi negativne energijske
bilance, na plodnostne parametre krav,
bodo na tem podrodju potrebne5edodatne raziskave.
Zaenkrat lahko sklepamo,da molZa telic
pred telitvijo ugodno vpliva na mlednost,
zdravjein dobro podutjetelic.

Z molhotelicproti koncubrejostisezmanjia verjetnostnostankaporodneotekline
vimenain itevilo somatskihcelicv mleku.
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