ColoDan je čisté sušené bovinní kolostrum, bez
jakýchkoli aditiv. Toto mlezivo není odtučněné,
není obohaceno specifickými protilátkami, ani
nebyly změněny žádné jeho přirozené složky.

ColoDan je vyroben z kolostra IBR-prostých stád.
Pro výrobu bylo použito nejhodnotnější
kolostrum získané z prvních dvou dojení po
otelení.

ColoDan je sušen šetrnou cestou, která zajišťuje
maximální obsah protilátek a optimální
stravitelnost.

Typická analýza:
Hrubý protein
45% Hrubý tuk
25%
Laktóza
15% IgG (z celk. proteinů) 38%

Kvalitu kolostra ovlivňuje mnoho různých
faktorů, mezi které patří onemocnění krav v
období stání na sucho a v době telení, stejně jako
sekrece mléka během stání na sucho. Kvalitu
kolostra je možno prověřit použitím hustoměru.

Rozsáhlým množstvím testů bylo prokázáno, že
nedostatečná imunizace způsobuje vyšší
nemocnost a mortalitu způsobenou infekcí
dýchacího a střevního traktu.

Pro zajištění optimálního příjmu protilátek je
velice důležité, aby telata byla napojena
kolostrem co nejdříve po narození. Schopnost
absorpce protilátek střevní stěnou totiž během
prvních 24 hodin života velice rychle klesá.

Studie provedená přibližně na 6500 telatech
(White & Adams,1986) ukázala, že více než
polovina telat, která měla příliš nízký obsah
protilátek v krvi, měla téměř dvakrát vyšší míru
nemocnosti a čtyřikrát vyšší mortalitu v
porovnání s telaty s dostatečnou imunitou

Kvalita kolostra se dá zjistit použitím hustoměru.
Specifická hmotnost musí být nejméně 1,050 aby
se kvalita dala charakterizovat jako dobrá.

V případě nekvalitního kolostra může být
ColoDan použit jako jeho doplněk nebo jako
úplná náhrada.

Jedním z řešení je vytvořit si zásobu zmraženého
kvalitního kolostra pro pozdější rozmražení a
použití

Odměrka je přiložena (1 odměrka = asi 60g)
Jako doplněk: Je-li kolostrum nekvalitní, přidejte
100g ColoDan na 2 litry kolostra.
Jako náhražka: Rozmíchat ColoDan s vodou
tepolou max. 50 oC. Teplota při podávání 37 - 40
oC. Doporučená dávka: 400 g ColoDan rozmíchat
ve 2 llitrech vody, podat 2x během prvních 24
hodin. První dávku podat co nejdříve po
narození.
POZOR: pokud si chcete být jisti tím, že je tele IBR prosté, nesmí být podáváno jiné mlého během prvních
2 dní po narození.
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