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Buzağı yaşamında kilit bir role sahip olan kolostrumun yönetimi işletmenin geleceği için son derece önemlidir. Teknolojideki gelişmeler 

ve genetik havuzdaki ilerleme ile buzağı ve kolostrum yönetiminde de güncellemeler olmaktadır.  
Kolostrum kalitesi için günümüzde kullanılan başarı değerleri 10 gr/L IgG ve 5,2 gr/dL serum total protein miktarıdır. 1980’li yıllardan 

beri kullanılan bu değerler, 2020 yılı içinde “Sütçü Buzağı ve Düve Birliği (DCHA)” tarafından yapılan yıllık toplantıda bu değerler 
güncellenmiş ve yenilenen değerler tabloda verilmiştir. 

 
 

Kategori IgG Seviyesi (g/L) Total Protein Seviyesi (g/dL) 
Harika 25.0’a eşit veya daha yüksek 6.2’ye eşit veya daha yüksek 
Iyi 18.0-24.9 arası 5.8-6.1 arası 
Ortalama 10.0-17.9 arası 5.1-5.7 arası 
Kötü 10.0’dan az 5.1’den az 

 
  

Yaşamın ilk saatlerinde alınacak kolostrum ile buzağılar hayata tutunma, bağışıklık geliştirme ve güçlü bir vücuda sahip olmanın ilk ve en 
önemli adımını atmaktadırlar. Doğum sonrası alınan ilk kolostrum müthiş besleyici unsurlar içermesi yanında, çeşitli hormonlar, enzimler, 
immun faktörler (Immunglobulinler), büyüme faktörleri ve yaşama etkili birçok unsuru barındırmaktadır. Yeterli miktarda ve kalitede kolostrum 
almayan hayvanlarda gelişen IgG eksikliği durumuna Pasif Transfer Yetmezliği (PTY) adı verilmektedir.  
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Buzağılar doğumu takip eden süreçte vücut ağırlıklarının %15’i kadar kaliteli kolostrum tüketmelidir. Kolostrum yönetimini idealize 
etmek amacıyla çeşitli hacimlerde (2-3-4 litre) üretilen PerfectUdder® kolostrum poşetleri; pastörizasyon, saklama, ısıtma ve içirme süreçlerinde 
başarıyı sağlamak adına en büyük yardımcınız olacaktır. DairyTech pastörizatörleri ile başarılı bir şekilde enfekte edici etkenlerden arındırılan 
kolostrum, buzağının beslenmesinde kolaylık sağlayan yapısı ile uygulama kolaylığı sunmaktadır. Kolostrumun dondurularak saklanması ise 
yapısı ve üretildiği materyal sayesinde PerfectUdder® sayesinde yüksek kalite ve başarıyla sağlanmaktadır.  

 

Perfect Udder®;  

• Elde edilen kolostrumu Perfect Udder® kolostrum torbaları ile pastörize ederek, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, 
Staphylococcus aureus, Mycoplasma spp., Salmonella spp. ve Campylobacter spp. gibi etkenlere karşı koruma sağlar, 

• Kolostrumun yönetiminde başarı sağlamak amacıyla dondurmadan önce pastörize ederek en iyi kondisyonda saklanmasına olanak sunar, 
• Dondurulmuş kolostrumu en ideal süre ve sıcaklıkta ısıtarak buzağı tüketimine hazırlar.  


