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Úvod
• kokcidiózy jsou stále častější příčinou
průjmu u telat
• zvířata se nakazí kokcidiemi z prostředí
• onemocnění se projeví kdykoliv mezi
12–21 dnem po nákaze
• infekce parazita významně poškozuje
střeva
• postižená zvířata
mívají prudký průjem s příměsí krve

1. DEN
Příjem
oocyst

PO 21 DNI
Vajíčka zůstávají
v prostředí

• významná bývá
ztráta tělesné
hmotnosti
• těžký průběh
může znamenat
smrt nebo chronické problémy

18-21 DEN

1-15 DEN

Oocysty (vajíčka)
jsou vylučovány
ve výkalech

Kokcidie dozrávají
v tenkém střevě

16 DEN
Kokcidie vstupují
do tlustého střeva

KOKCIDIÓZA

PRUVODCE FARMÁRE
Příčiny

Prevence

• kokcidie je častý parazit na mnoha
farmách

• konzultace s veterinářem v případě
podezření na kokcidiózu

• onemocnění vzniká, pokud jsou mladá
telata vystavena velkému množství
parazitů

• pokud už jsou zjištěny projevy kokcidie, střevo je už poškozeno

• infekce se přenáší ze zvířete na zvíře
prostřednictvím kontaktu s inﬁkovanými výkaly
– nedostatečná dezinfekce stájového
prostředí mezi jednotlivými skupinami telat
– příliš velký počet telat ve skupině

• omezení rizika kontaktu telat s inﬁkovanými výkaly
– „vše dovnitř, vše ven „ – striktní hygiena a dezinfekce mezi jednotlivými
skupinami telat
– prevence kontaminace krmiv výkaly
– izolace postižených zvířat (mohou
kontaminovat prostředí)

– malé množství podestýlky, nebo její
špatná kvalita
– nepřetržité používání stájí
– kontaminace krmiv nebo vody výkaly
(krmení ze země nebo z nízko umístěných žlabů)

SHRNUTÍ
• velmi častý problém, významné
ztráty
• prevence je nezbytná, léčba není tak
účinná

Dopad
• snížení přírůstků
• zvýšení nákladů na ošetřování
• oddálení doby prvního otelení
• zvýšení mortality a nutného vyřazování
• větší pravděpodobnost výskytu pneumonie
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