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Biegunki u cieląt to jedna z najpowszechniejszych dolegliwości,
jakie dopadają maluchy tuż po porodzie. Ich konsekwencje mogą
być dość poważne z perspektywy opłacalności produkcji, dlatego
warto je nie tylko jak najszybciej leczyć, ale też zadbać o właściwą
profilaktykę, która ma niebagatelne znaczenie dla obniżenia
częstości występowania biegunek.
Biegunki u cieląt nowo narodzonych są groźne nie tylko dla zdrowia, ale też dla życia. Przede
wszystkim bardzo szybko powodują odwodnienie, zaburzenia elektrolitowe oraz zaburzenia
pracy serca, mogą również powodować trwałe uszkodzenia narządów wewnętrznych, co
przełoży się na słabszą kondycję organizmu w wieku dorosłym. Dlatego też hodowca powinien
szczególną opieką otaczać cielęta po porodzie i zwracać uwagę na wszystkie odstępstwa od normy,
jeśli chodzi o ich zachowanie. Warto zwracać uwagę na luźniejsze stolce, brak apetytu,
osowiałość. Co ciekawe, oznaką, że coś jest nie tak, może być nawet fakt, że cielę podczas
pojenia nie potrząsa ogonem i stoi nieruchomo.

Co powoduje biegunki u cieląt?
Przyczyną biegunek u cieląt najczęściej są bakterie i wirusy, z którymi ich nie do końca
wykształcony układ odpornościowy nie potrafi sobie poradzić. Ryzyko biegunek wzrasta, gdy cielęta
są nieprawidłowo karmione lub mają niezapewnione odpowiednie warunki higieniczne. Jeśli pojawia
się biegunka, cielę należy zaprzestać poić siarą, a zamiast niej podawać specjalne płyny
buforujące. Jeśli po 3 dniach biegunka nie ustąpi, należy włączyć leczenie weterynaryjne. A przy
tym należy pamiętać, że najlepszym sposobem radzenia sobie z biegunkami u cieląt jest
odpowiednia profilaktyka. Im lepsze warunki higieniczne, czystość i żywienie, tym mniejsze ryzyko
wystąpienia biegunek. Oczywiście, wymaga to od hodowcy dużo większych nakładów pracy, ale jest
to inwestycja w opłacalność produkcji w przyszłości!

Zobacz też: Szczepienia bydła: na co szczepić cielęta i dorosłe osobniki?

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

