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ZATIRANJE NOTRANJIH ZAJEDAVCEV PRI DROBNICI
Zajedavske bolezni drobnice predstavljajo zelo pomemben zdravstveni in rejski problem. Različne
vrste želodčno-črevesnih in pljučnih glist, metljajev in trakulj povzročajo ovcam in kozam občutne
zdravstvene težave, rejcem pa veliko ekonomsko škodo. Zajedavci naseljujejo določene dele prebavil,
jetra, pljuča ali druge notranje organe, zajedajo gostitelja, delujejo slabo na počutje živali in slabijo
njihov organizem. Invadirane živali izločajo v zunanje okolje jajčeca oz. ličinke, z njimi kontaminirajo
pašnike, nato pa se s krmo - ali direktno, v nekaterih primerih pa preko vmesnih gostiteljev - prenesejo
v novega gostitelja. Trajna driska, hujšanje z napredujočo slabokrvnostjo in zmanjšana
proizvodnost živali so poglavitna zunanja znamenja bolezni. Prisotnost posameznih vrst
zajedavcev lahko potrdimo ali ovržemo s koprološko parazitološko preiskavo iztrebkov živali.

Z načrtnim in preventivnim zdravljenjem želimo doseči ravnovesje med zajedavci in ekonomičnostjo
reje živali. Ni pričakovati uspeha brez pravilne uporabe antihelmintikov (v kombinaciji s selitvijo na
varen pašnik), stalne menjave antihelmintikov ter osamitve novonabavljenih živali in njihove
preventivne dehelmintizacije. Dehelmintizirati je priporočljivo vse živali v čredi oz. vse, ki se pasejo na
istem pašniku. Za letošnje jesensko tretiranje priporočamo zdravilo Fascoverm Plus.
Fascoverm® Plus je kombinirani sintetični antihelmintik, ki deluje na notranje in nekatere zunanje
zajedavce pri ovcah. Že pripravljeno delovno raztopino apliciramo v dozi 1 ml na 5 kg telesne mase s
pomočjo posebnega odmernika (drenča) direktno na koren jezika. Zadostuje enkratno dajanje.

Z enim originalnim pakiranjem (1 liter) lahko tretiramo 100 odraslih živali. Zdravila ne smemo dajati
živalim, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. Meso in organi zdravljenih ovac niso primerni
za prehrano ljudi v času dajanja zdravila in še 42 dni zatem. Fascoverm Plus se izdaja na
veterinarski recept zato morata biti izdaja in njegova poraba evidentirana v Dnevniku veterinarskih
posegov. Pred uporabo zdravilo dobro pretresite, preberite priloženo navodilo in dosledno upoštevajte
varnostne ukrepe. Cena originalnega pakiranja znaša 64,70 €.
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