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Zatkanie przełyku u bydła: jak sobie z nim radzić?
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Zatkanie przełyku u bydła najczęściej następuje wskutek zbyt
łapczywego jedzenia. Gdy krowy za szybko jedzą buraki, ziemniaki
czy jabłka, nie nadążają z żuciem i połykaniem, przez co zaczynają
się dławić. Sporadycznie zdarza się też zatkanie przełyku u bydła
innymi ciałami obcymi.
Jeśli z jakiegoś z wymienionych powodów wystąpi zatkanie przełyku u bydła objawy pojawiają się
niemal natychmiast. Zwierzę zaczyna obficie się ślinić, próbuje przełykać, bardzo szybko narasta
wzdęcie brzucha. Można je zaobserwować przy dłuższej obserwacji. Jeśli ciało obce utknie
w krtani, dodatkowo pojawia się kaszel. Zwierzę jest niespokojne i rozdrażnione. Zatkanie
przełyku u bydła nie wymaga żadnych dodatkowych badań, można postawić diagnozę wyłącznie na
podstawie obserwacji zachowania. Czasem podczas badania wprowadza się sondę, która
natrafia w przełyku na opór i nie chce pójść głębiej.
Aby uniknąć zatkania przełyku w przyszłości, warto zmienić zasady podawania zwierzętom
buraków, ziemniaków czy jabłek.

Leczenie podczas zatkania przełyku u bydła powinno być natychmiastowe. Najpierw podaje się
środki rozluźniające mięśnie przełyku, a następnie należy delikatnie spróbować przesunąć ciało obce
albo w kierunku gardła, albo żwacza. Jeśli nie przyniesie to spodziewanego rezultatu, należy za
pomocą sondy spróbować wyjąć kawałek, który utknął w przełyku. Jeżeli i to nie pomoże, żwacz
jest trokarowany (czyli przebijany), a poszwa trokaru pozostaje przyszyta do następnego dnia. W tym
czasie ciało obce zostanie w części strawione, dzięki czemu wpadnie do żwacza. W trudnych
przypadkach zatkania przełyku może okazać się konieczne przeprowadzenie zabiegu pod
narkozą.
Aby uniknąć zatkania przełyku w przyszłości, warto zmienić zasady podawania zwierzętom
buraków, ziemniaków czy jabłek. Po pierwsze, należy je podawać po podaniu innych pasz, dzięki
czemu zwierzę nie będzie nadmiernie łapczywie rzucało się na jedzenie. Dobrze jest też rozdrabniać
warzywa i owoce, szczególnie przed podaniem ich tym zwierzętom, u których w przeszłości
wystąpiło zatkanie przełyku.
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Powiązane: Dlaczego należy dbać o żwacz krów?
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