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BEVEZETÉS 
 
Az eredményes borjúnevelés különösen fontos eleme a passzív immunitás megszerzése. Ebben nagy 
jelentősége van, hogy az ellést követően minél előbb megtörténjen a kolosztrum itatása, illetve a megitatott 
kolosztrum megfelelő mennyiségű és minőségű legyen. Ez a folyamat gyakran kevesebb figyelmet kap a 
borjúnevelés során, pedig táplálása az élet első napjaiban vagy akár közvetlenül az ellés után is 
létfontosságú a borjak egészséges fejlődéséhez. A kolosztrum sűrűség ellenőrző a megfelelő minőségű 
kolosztrum kiválasztásához szükséges alapvető eszköz. Használatával meghatározható a föcstej 
gammaglobulin tartalma. 
 

 
Kérjük, figyelmesen olvassa el a Használati útmutatót a termék használata előtt, és 
a későbbiekben is tartsa elérhető helyen! A Használati útmutató az eszköz részét 
képezi. Használata során tartsa be a vonatkozó munkavédelmi szabályokat. 
 

 
 

1. Eszköz részei 

1 – Prizma / tárgylemez 

2 – Tárgylemez fedő 

3 – Kalibráló csavar 

4 – Kémlelő cső 

5 – Kémlelő nyílás (élesség állítható) 
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2. Használata 

a. Használat előtti kalibrálás 
 
 

 Tartsa a refraktométert fényforrás irányába, és 
állítsa be a szeméhez a kémlelőnyílás élességét. 

 Nyissa fel a tárgylemez fedelét, és cseppentő 
segítségével tegyen 1-2 csepp desztillált vizet a 
tárgylemezre. Zárja le a tárgylemez fedelét enyhén 
összenyomva a folyadékot, úgy hogy elterüljön a 
tárgylemezen. 

 A kalibráló csavart tekerje addig, amíg a kék és 
világos mező határvonala a ’Nulla’ értékre áll.  
A kalibrálás lehetőleg szobahőmérsékleten 
történjen (20°C), ezután a mérést már végezhetjük 
10-30°Cels. tartományban anélkül, hogy az 
eredményt jelentősen befolyásolná. 

b. Mérés 
 
 
 

 Nyissa fel a tárgylemez fedelét, a hozzávaló puha 
ruhával törölje tisztára a tárgylemezt. A pipetta 
segítségével tegyen 1-2 csepp kolosztrumot a 
tárgylemezre. Zárja le a tárgylemez fedelét. 

 Tartsa az eszközt fény irányába és olvassa le a 
kémlelőn keresztül a kék és világos rész határa 
által jelzett értéket. 

 Amennyiben a mérések nagy hőmérsékleti 
változással járó környezetben történnek, akkor 
végezze el a kalibrációt 30 percenként. 

 Mérés után tisztítsuk meg a tárgylemezt és a 
fedelét puha ruhával. Száradás után tartsuk az 
eszközt megfelelő zárt csomagolásában védett 
helyen. 
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3. Értékelés 
A mérés során leolvasott értéket a következő táblázat alapján értékelje: 

 
 
 

Mérőskála értéke 
(Brix %) 

Gammaglobulin mennyisége 
(IgG) 

Kolosztrum minősége 

< 17 0-25 g/L 
ROSSZ 

A föcstej nem javasolt borjú itatásra. 

18-20 25-50 g/L 

GYENGE 
Valószínűsíthetően a borjú immunrendszere 

az átlagosnál gyengébb lesz. 

20-30 50-100 g/L 
ELFOGADHATÓ, JÓ 

Borjú itatásra még alkalmas a föcstej. 

> 30 
> 100 g/L KIVÁLÓ 

A föcstej tökéletes borjú itatásra. 

4. Figyelmeztetés 
 Ne mossuk meg bő vízzel a mérőeszközt, mert ha a kémlelőcsőbe víz kerül, akkor az csökkenti az 

eszköz használhatóságát. 
 Kezeljük óvatosan és körültekintéssel az eszközt. Ne érintse meg szabadkézzel a tárgylencsét és a 

fedelét.  

5. Gyártási adatok 
Gyártó: Albert Kerbl GmbH 
Cím: Németország, 84428 Buchbach, Felizenzell 9. 
Elérhetőség: +49 8086 933-100, info@kerbl.com, www.kerbl.com 
 
Forgalmazó: Bos-Plus Kft 
Cím: 5000 Szolnok, Mártírok u. 25. 
Elérhetőség: +36 56 413-564, info@bosplus.hu, www.bosplus.hu 

SIKERES MUNKÁT ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉST KÍVÁNUNK  
AZ ESZKÖZ HASZNÁLATÁHOZ! 


