Použitie prípravku PROGAL plv. pri terapii diarrhoického syndromu dojníc.

Hnačkové ochorenia sa u dojníc najčastejšie vyskytujú v puerperálnom období. Okrem
infekčných faktorov /vírusy, baktérie/ a toxických atakov / nekvalitné krmivo, pliesne/ môžu
diarrhoický syndróm spôsobiť náhle zmeny kŕmnej dávky bez postupného prechodu z kŕmenia
v zasušení na produkčnú dávku.

Charakteristika chovu:

Forma vlastníctva – podielové družstvo
Počet dojníc : 240
Plemeno : nížinný čiernostrakatý dobytok
Ustajnenie: voľné s podstielkou
Úroveň chovu : dobrá
Sledované obdobie : IV – XI mesiac 2010

Anamnéza: Zvýšený výskyt hnačiek dojníc v puerperálnom období. V dobe 7- 10 dní po
pôrode pozorovaný výskyt hnačiek . Hnačky sú vodnaté, zapáchajúce / hnilobný pach / hnedej
až hnedozelenej farby. Dojnice sú bez teploty, apatické so zníženou chuťou do žrania.
Bachorové rotácie spomalené alebo žiadne. V abdominálnej oblasti auskultačne bovborigmus.
Dojnice chudnú a klesá úžitkovosť.
Diagnóza: Po zhodnotení bakteriálneho a serologického vyšetrenia bola diagnóza stanovená
ako dietetická diarrhoe spôsobená náhlou zmenou bachorovej mikroflóry a pomnoženie
hnilobných baktérii.
Opatrenia a terapia: Postihnuté dojnice boli izolované od produkčného stáda. Bolo zavedené
dietne kŕmenie / seno , malé množstvo jadra, voda / a liečba.

Na základe výsledkov vyšetrení a zhodnotenia príčin
neboli pri liečbe použité antibiotiká ani
antibakteriálne prípravky . V terapii sme sa zamerali
hlavne na obnovu funkcie bachora, zníženie črevnej
peristaltiky a obnovu bachorovej mikroflóry .
Spočiatku sme dojniciam aplikovali parenterálne
choleretiká, spasmolitiká a analgetiká. Perorálne
v kŕmnej zmesy boli podávané prípravky na úpravu
bachorového prostredia. Výsledky tohto
terapeutického postupu sme vyhodnotili ako málo
efektívne . Po zvážení možností sme
nahradiliprípravky na úpravu bachorového prostredia
prípravkom PROGAL plv. Ten bol aplikovaný
individuálne každej postihnutej dojnici 2x denne
v dávke 40g. v 500ml vody po dobu 4 – 5 dní.
U takto ošetrovaných dojníc prišlo v priebehu 2 – 3 dní k úprave zdravotného stavu a ústupu
hnačiek. V priebehu 7 – 10 dní bol stav dojníc znormalizovaný.
Záver : Prípravkom PROGAL plv. bolo za sledované obdobie ošetrených 67 dojníc. K úprave
zdravotného stavu došlo v 49 prípadoch. Dve dojnice uhynuli a v 16tich prípadoch prišlo len
k čiastočnému zlepšeniu. Uhynuté a nevyliečené dojnice vykazovali zhoršené výsledky aktivity
AST, ALT, tie boli v ďalšom období riešené ako hepatopatie.
Nevýhodou tohto terapeutického postupu bolo individuálne podávanie prípravku per os /
fixácia,manipulácia so zvieratami /. Výhodou bola rýchla úprava zdravotného stavu, cenová
dostupnosť v porovnaní s inými prípravkami, 73,13 % úspešnosť terapie, čo podstatne znížilo
ekonomické straty spôsobené hnačkovým ochorením dojníc v produkcii.

