
 SCC-Bolus- Natūralus būdas suvaldyti somatinių
ląstelių skaičių

Karvėms su aukštu somatinių ląstelių skaičiumi (SLS)

Užtrūkinimo metu

 

 
Pakanka TIK

1 boliuso

Veikia iki

28 dienų

      Užtrūkinimo metu:

1 SCC-Bolus boliusas suduodamas užtrūkinimo dieną karvėms, turinčioms aukštą SLS, ir karvėms, kurios pakutinės

laktacijos metu sirgo klinikiniu mastitu. SCC-Bolus veikia iki 28 d. ir pašalina iš tešmens audinių patogeninius

virusus, bakterijas ir grybelius. Boliusas sumažina klinikinio mastito riziką sekančioje laktacijoje. 80% susirgimo

klinikiniu mastitu per 60 pirmųjų laktacijos dienų atvejų yra sukelti bakterijų, kurios infekavo tešmenį užtraukinimo

laikotarpiu.
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0 dienų

išlauka

SCC-Bolus naudojimo gairės:

       Karvėms su aukštu somatinių ląstelių skaičiumi (SLS):

Nustačius aukštą SLS suduodamas 1 SCC-Bolus boliusas. SCC-Bolus veikia iki 28 d. ir pašalina iš tešmens audinių

patogeninius virusus, bakterijas ir grybelius. Boliuso veikimo laikotarpiu tešmuo išvalomas nuo patogenų sankaupų,

kurios sukelia subklinikinį mastitą ir daro įtaką aukštam SLS skaičiui. Po 4-5 savaičių matomas ženklus SLS

sumažėjimas.

Kai SLS padidėja laktacijos pabaigoje, geriau palaukti iki užtrūkinimo ir tada suduoti 1 SCC-Bolus boliusą.
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 Boliuso veikimo laikotarpiu tešmuo išvalomas nuo bakterijų
sankaupų, kurios sukelia mastitą ir didina SLS skaičių

Nuostoliai dėl aukšto SLS : produkcijos netekimas dėl infekcijos, gydymo kaštai, veterinaro paslaugos, diagnozavimo

išlaidos, brokavimas, nuoskaitos nuo pieno kainos, pieno išmetimas dėl vet. preparatų išlaukos. 

Apibendrinti rezultatai iš septynių Lietuvos pieninių

galvijų ūkių*. Ūkių dydžiai nuo 50 iki 1300 karvių.

 

Gydymui buvo atrinktos karvės, sergančios subklinikiniu

mastitu, su didžiausiu SLS. Viso 221 karvė. Gydymo

laikotarpis 1 mėnuo.

 

Gydymo SCC bolusais teigiamas poveikis nustatytas

daugiau nei 85% karvių.

 

Teigiamai sureagavusių karvių SLS sumažėjo 75%

 

Bendras visų gydytų karvių SLS sumažėjo 67%. 

 

 

*Ūkių pavadinimai konfidencialūs 

 

Boliusuose esančios aktyvios medžiagos (augaliniai komponentai, ekstraktai ir kt.) naikina bakterijas supančias

bioplėveles, nutraukia ryšius tarp bakterijų ir ardo jų kolonijas.

Subklinikinis mastitas sukelia produkcijos nuostolius, kurie varijuoja tarp 10-20%: gaunama mažiau pieno iš karvės/

laktacijos bei suprastėja pieno kokybė (didelis SLS).


