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Zapalenie macicy u krów: jak je rozpoznać?
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Krowy w okresie poporodowym są narażone na liczne choroby
i dolegliwości, związane ze spadkiem odporności i zmęczeniem
organizmu. Jedną z chorób, która poważnie wpływa na wyniki
rozrodu oraz ekonomikę produkcji w gospodarstwie, jest zapalenie
macicy u krów.
Zapalenie macicy u krów wydłuża okres międzyciążowy, powoduje powstawanie torbieli na jajnikach,
które mogą prowadzić do niepłodności i konieczności brakowania krów ze stada. Zapalenie macicy
negatywnie wpływa też na ogólną kondycję zwierzęcia. Jest to w dużym stopniu związane z faktem,
że podczas choroby krowa pobiera znacznie mniej paszy, spada jej mleczność i pojawiają
się liczne choroby metaboliczne, wynikające ze złego żywienia. Co więcej krowa z zapaleniem
macicy jest nieekonomiczna, gdyż kosztowne leczenie stanów zapalnych oraz mleko nienadające się
do użytku z powodu stosowania antybiotyków znacznie obniżają zysk z gospodarstwa.
Ważne jest, by krowę po porodzie objąć bardzo dokładną obserwacją i zapewnić jej właściwą
opiekę.
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Jakie są objawy zapalenia macicy u krów?
Najczęściej zapalenie macicy u krów pojawia się w ciągu pierwszych 3 tygodni po porodzie. Główne
objawy choroby to brunatno-czerwone albo wodniste wypływy z dróg rodnych, mające
nieprzyjemny zapach. Czasem pojawia się też gorączka, a nawet objawy podobne do zatrucia.
Zapalenie macicy może przebiegać z różnym nasileniem – w niektórych przypadkach objawy są
doskonale widoczne, co ułatwia diagnozę, ale zdarzają się też zapalenia niemal bezobjawowe.
Dlatego tak ważne jest, by krowę po porodzie objąć bardzo dokładną obserwacją i zapewnić jej
właściwą opiekę. Zapaleniu macicy sprzyjają trudne porody, ciąże bliźniacze, a także liczne
choroby metaboliczne, które obniżają odporność i kondycję zwierzęcia.
Zapalenie macicy u krów jest trudne do leczenia i powoduje poważne straty, dlatego tak ważne są
działania profilaktyczne. Przede wszystkim krowy w okresie ciąży powinny być prawidłowo
żywione, a ich codzienna dawka pokarmowa powinna uwzględniać zapotrzebowanie na
wszystkie niezbędne składniki mineralne i odżywcze. Oprócz tego konieczne jest zachowanie
właściwych warunków higienicznych podczas porodu oraz po porodzie.

Inne w temacie: Żywienie krów mlecznych w zasuszeniu: o czym musimy pamiętać?
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