مدیریت سالمت سم در گاوداری
گندیدگی و پوسییگدگی سی دو عارضی رایج اندام های حرکتی گاو هسییتند ک ب لنگش و کاهش تولگد
منتهی می شوند .هر دو عارض ب وسگل عفونت های باکتریایی ایجاد می شوند .همچنگن زگگل های پر موی
پا شن پا یکی از علل رایج لنگش در گاو می با شند .هر س مورد را می توان با بهدا شت منا سب و ا ستفاده
مدبران از یک حمام س مهار یا ک کرد .این بگماری ها اغلب اشتباه تشخگص داده می شوند .گندیدگی س
ب یک بوی متعغن نگز معروف است .نام های رایج برای پوسگدگی پاشن س گندیدگی اصطبل یا گندیدگی
جایگاه می باشد .نام های دیکر برای زکگل های پر موی پاشن س شامل درماتگت بگن انگشتی (تورم پوست
بگن انگ شتان) و گندیدگی توت فرنگی شکل س (تورم پو ست پ شت بخولق ک قابلگت تکثگر دا شت ) می
باشدر .
گاوهای دارای گندیدگی س ب طور ناگهانی و ب طور محسوسی دچار لنگش می شوند .ب طور کلی فقط
یکی از پاها مبتال می شود و معموال با گسترش عفونت باکتریایی بگن پنج ها شروع می گردد و چنانچ بدون
مراقبت رها شییود با گسییترش ب نقاط دیگر اندام حرکتی باعث صییدمات دایمی می گردد .ناحگ بخولق
(پاسترن) ب طور بسگار محسوسی ورم می کند .اگر عقب گاو بایستگد می بگنگد ک تورم باعث شده ک پنج
ها از ه جدا قرار بگگرند .گاو ممکن ا ست ک تب و یک افت در تولگد شگر دا شت با شد .م شخ ص ای ک
وجود دارد ب مشام رسگدن بوی متعفن از بگن پنج ها می باشد .بعد از این ک گندیدگی س تشخگص داده
شد برای درمان از آنتی بگوتگک ها استفاده کنگد و از مگزان تجویز و مدت زمان مصرف نکردن شگر اطالع

داشت باشگد .ناحگ بگن پنج ها را با یک ضدعغفونی کننده ضعگف شستشو دهگد و هرگون بافت رها و فاسد
شده را بردارید .همچنگن هرگون بافت گندیده س را نگز بردارید.

پوسگدگی یا سایگدگی پاشن س طی مراحل مختلف و با عالیمی گوناگون اتفاق می افتد .ن شان اولگ یک
التهاب مرطوب شفاف یا خاک ستری رنگ بر روی پو ست بگن پنج ها می با شد .معموآل مرحل اول این
عارض باعث لنگش تب یا افت قابل مالحظ ای در تولگد شگر نمی شود و آنتی بگوتگک ها ه اثر ندارند .در
مرحل بعدی عفونت باکتری ها می توانند پاشیین سی اندام حرکتی را آلوده کنند و باعث پوسییگدگی سی
شوند ک این موضوع می تواند ب فساد رشد غگرطبگعی صدمات دایمی و آبس های کف س منتهی شود.
پوسگدگی س در اصطبل های بست بسگار شایع است.
معموآل زگگل های پر مو ابتدا بر روی برآمدگی های پاشن س پاها (اندام حرکتی عقبی) دیده می شوند .آن
ها خگلی ب ندرت در دست ها (اندام حرکت جلویی) اتفاق می افتند .همچنگن آن ها می توانند در بگن پنج
ها و در نزدیکی بخش جلویی اندام حرکتی بروز کنند .زگگل ها ممکن ا ست بگرون زدگی هایی شبگ مو
داشت باشند .با استفاده صحگح از حوضچ های ضدعفونی س (حمام های س ) مشکالت مربوط ب عفونت
اندام های حرکتی گاو ب شدت کاهش می یابد .حو ضچ های ضدعفونی را می توان خریداری کرد یا با
استفاده از تخت ای چندالی ب عنوان زیرساخت و تخت هایی با ابعاد 55*5سانتگمتر ساخت .برای محک شدن
اتصییاالت قبل از سییوار کردن تخت ها بر روی ه

از مقداری درزگگر (بتون ) سییگلگکونی در بگن تخت ها

استفاده کنگد .محلول حمام س مثل یک نگهدارنده برای خود چوب عمل می کند .
طول حوضچ ضدعفونی باید دست ک  4.2متر و نسبتآ عریض باشد البت ب طوری ک گاو نتواند در داخل
آن دور بزند .معموآل حوضچ ضدعفونی در مسگر خروجی سالن شگردوشی قرار می گگرد بنابراین گاوها
در روز دست ک دوبار از آن مسگر عبور می کنند .در بهاربندهای بست این حوضچ می بایست در سمت

بگرونی درب خروجی قرار گگرد .بنابراین گاوها هر بار ک از درب وارد یا خارج می شییوند از حوضییچ
ضدعفونی س عبور می کنند .
ثابت شده ک محلول های 5در صد سولفات مس و سولفات روی برای برطرف نمودن م شکالت مربوط ب
اندام های حرکتی موثر می باشند.
م شخص شده ک تترا سایکلگن و اک سی تترا سایکلگن با غلظت  1.5در صد یا لگنکومای سگن در نحلظت 1.15
درصید علگ زگگل های پاشین سی موثر اسیت .همگن ک مشیکالت کاهش پگدا کردند ک کردن غلظت
سولفات مس ب مگزان  4.5درصد کافی است .اگر حوضچ ضدعفونی با کود گاوی آلوده شد می بایست
تخلگ و دوباره پر شود .این کار ممکن است چندین بار در روز برای گاوداری های بزرگ یا ب طور هفتگی
برای گاوداری های کوچک صورت پذیرد .یک روش این ا ست ک حو ضچ را پر کنگد و اجازه دهگد ک
گاوها برای  2روز در آن راه بروند .سیی،س آن را تخلگ و برای  ٣روز خالی بگذارید .در هشییتمگن روز
حوضچ حمام را دوباره پر کرده و این چرخ را ادام دهگد .کار دیگر این است ک از سولفات مس برای 5
روز و از لگنکومای سگن بوای  4روز ا ستفاده کنگد .با ک سب تجرب و برا ساس و ضعگت گاوداری خود بهترین
برنام ممکن را اجرا کنگد.
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