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KOKCIDIOZA PRI TELETIH
Ko se pojavi driska zaradi kokcidijev, je večji del škode že narejen. Obolela teleta okužujejo
okolje, slabo priraščajo in so dovzetnejša za druge okužbe. Nekatere živali nosijo zajedavce v
sebi, ne da bi kazale znake bolezni. Razvojne oblike kokcidij (oociste) so v zunanjem okolju
zelo odporne in zaradi tega je bolezen zelo težko izkoreniniti.
Bolezen povzročajo znotrajcelični zajedavci mikroskopske velikosti - protozoji (kokcidiji) - katerih
razvojne oblike napadajo in uničujejo celice črevesnih resic. Pri razmnoževanju kokcidij nastajajo
boleče poškodbe črevesja, obsežne krvavitve črevesne sluznice, posledično pa hude prebavne
motnje in slaba konverzija krme. Invadirana teleta izločajo z iztrebki na tisoče zelo odpornih oocist, ki
v zunanjem okolju po 2 do 3 dneh sporulirajo in čakajo na novega (ali istega) gostitelja. Teleta se
invadirajo, ko zaužijejo sporulirane oociste iz kontaminiranega okolja (s hrano, vodo, lizanjem).

Vodena driska s primesjo krvi, napenjanje, grbasta drža, neješčnost, hujšanje z napredujočo
slabokrvnostjo in zmanjšana proizvodnost so poglavitna zunanja znamenja bolezni. Prisotnost
kokcidijev lahko potrdimo s koprološko parazitološko preiskavo iztrebkov živali šele 3 tedne po invaziji.
V rejah, kjer je bila bolezen potrjena, priporočamo preventivno zdravljenje vseh novorojenih telet (pri
starosti 10 do 14 dni) in vseh novonabavljenih telet. Preventivno zdravljenje je nujno dopolnjevati s
postopki hlevske higiene, s katerimi uničujemo oociste v zunanjem okolju.
®

Baycox Bovis je antiparazitik, ki preprečuje rast in razmnoževanje kokcidij. Že pripravljeno delovno
raztopino apliciramo v dozi 15 ml na 50 kg telesne mase s pomočjo posebnega odmernika (drenča)
direktno za koren jezika. Zadostuje enkratno dajanje.

Z enim originalnim pakiranjem (100 ml) lahko tretiramo 5 (pet) 65-kilogramskih telet. Zdravila ne
smemo dajati živalim, katerih mleko je namenjeno prehrani ljudi. Meso in organi zdravljenih telet
niso primerni za prehrano ljudi v času dajanja zdravila in še 63 dni zatem. Zdravilo se izdaja na
veterinarski recept, zato morata biti izdaja in njegova poraba evidentirana v Dnevniku veterinarskih
posegov. Pred uporabo preberite priloženo navodilo. Cena originalnega pakiranja znaša 43,60 €.
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