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Pirma pagalba sergant diarėja
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Veršelių gaišimo priežastys  

Kodėl diarėja gali nužudyti veršelius?
Nepriklausomai nuo priežasties, dėl diarėjos netenkama 
elektrolitų ir vandens, sumažėja pieno suvartojimas.
Galiausiai, šis procesas sukelia dehidraciją, elektrolitų 
disbalansą, acidozę ir neigiamą energijos balansą dėl 
prarastų maisto medžiagų ir pieno trūkumo. Dehidracija 
išreiškiama procentais , jais nurodomas kūno svorio 
sumažėjimas dėl kūno skysčių netekimo. 

Naujagimių diarėja (viduriavimas) kelia grėsmę pirmosiomis 
veršelio gyvenimo savaitėmis. Daugiau nei pusė veršelių  
gaišimo atvejų yra susiję su naujagimių diarėja (žr. 1 grafiką). 

Viduriavimui gali įtakos daug infektcijas sukeliančių 
mikroorganizmų, tokių kaip E. coli, Rotavirus, Coronavirus,  
Cryptosporidia, Clostridium, Coccidia ar Salmonella. Mitybos 
veiksniai, tokie kaip prastos kokybės veršelių pieno pakaitalas,  
taip pat gali sukelti arba  prisidėti prie veršelių viduriavimo.

Viduriavimas 

53%Trauma 
2%

Kvėpavimo 
takų ligos 21%

Sąnarių/bambos 
ligos 2%

Kita 
12%

Nežinoma 
10%

Viduriavimo poveikis veršeliams

Dehidracijos stadijos

Kūno skysčių trūkumas.
Vidutiniška depresija.

Kūno skysčių trūkumas. 
Depresija, bet veršelis dar stovi, 
sausa burna ir nosis.

Kūno skysčių trūkumas.
Stipri depresija, negali stovėti,
šaltos ausys ir kojos.

Kūno skysčių trūkumas.
Guli ant šono, sunkiai juda.
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Kaip atpažinti diarėją ir dehidraciją?
Kadangi dėl dehidracijos veršeliai gali nugaišti labai 
greitai, svarbu kaip įmanoma anksčiau pastebėti diarėjos 
ir dehidracijos požymius. Todėl, apžiūrėkite savo veršelius 
dukart per dieną ir pasiūlykite jiems dietinių, elektrolitų 
turinčių produktų, tokių kaip „Farm-O-San Rediar“ iškart, kai 
tik pastebite pirmuosius diarėjos ir/ar dehidracijos požymius. 
Tai padidina tikimybę, kad veršelis greičiau pasveiks. 

Kaip apsaugoti nuo diarėjos?
Nuo diarėjos apsaugoma derinant veršelio atsparumą ir 
imunitetą stiprinančias bei infekciją mažinančias priemones.

Ausys nenukreiptos pirmyn 
ir aukštynĮkritę akys

Šlapia uodega

Aukšta rektalinė 
temperatūra 
- ankstyvoje 
stadijoje, 
temperatūra 
krenta, kai 
dehidracija 
sunkėja

Sausas 
snukutis

Skystos, vandeningos 
išmatos

Veršeliai nenoriai geria

39-
41oC

Kaip apsaugoti nuo diarėjos?

Tinkamu laiku girdyti 
pakankamu, aukštos 

kokybės krekenų, kiekiu

Laikyti veršelius švariuose, 
individualiuose gardeliuose

Atskirti sergančius veršelius 
nuo sveikų veršelių

Tinkama girdymo 
temperatūra 

Naudoti aukštos kokybės 
veršelių pieno pakaitalą

Girdyti du ar tris kartus 
per dieną

Šerti veršelius atsižvelgiant į 
jų amžių, pirmiau jaunesnius

Užtikrinti tinkamą 
ventiliaciją

Dezinfekuoti reguliariai

HIGH 

QUALITY

1

2
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4

5

Sugirdykite veršeliui pakankamai krekenų 
iškart po gimimo
•  Iškart pamelžkite apsiveršiavusią karvę ir 

patikrinkite krekenų kokybę
• Užtikrinkite, kad per 12 valandų po gimimo veršeliai    

būtų sugirdyta ne mažiau kaip 6 litrai krekenų. 
 - Sugirdykite 4 litrus kokybiškų krekenų veršeliui per  
  1 valandą po gimimo

 -  Antrą kartą sugirdykite praėjus 8-12 valandų po 
pirmojo girdymo

Užtikrinkite gerą krekenų kokybę
• Nuvalykite tešmenį, taip pat kaip prieš melžimą
•  Patikrinkite krekenų kokybę krekenų kokybės 

matavimo prietaisu
•  Negirdykite krekenų su krešuliais bei krekenų gautų 

iš antibiotikais gydytų karvių

Tinkamai girdykite krekenimis
•  Krekenis veršeliui girdykite iš buteliuko su žinduku
•  Užtikrinkite, kad girdomų krekenų temperatūra 
 būtų 39-41 °C
•  Fiksuokite veršelį tarp savo kelių ir pasiūlykite 

žinduką

Stenkitės negirdyti krekenimis tų karvių, kurių 
krekenys gali būti nekokybiškos
• Venkite krekenų šių karvių:
 - Jei jos kenčia dėl ligų
  - Jei užtrūkimo periodas trumpesnis nei 3-4 savaitės
 - Išskiria didelį kiekį krekenų prieš apsiveršiavimą
 -  Kai primelžiama daugiau nei 10 litrų per pirmą 

melžimą

Alternatyvūs sprendimai, kai motina neišskiria 
reikiamo kiekio krekenų
•  Naudokite šaldytas krekenis:
 -  Pasiruoškite krekenų atsargas iš kitų karvių ir jas 

užšaldykite
 -  Užtikrinkite, jų laikymo temperatūrą -18 °C 
 -  Naudokite plokščios formos konteinerius
•  Naudokite krekenų pakaitalus tokius kaip 
 „Farm-O-San Rediar“ Colostrum

Krekenų girdymo protokolas

2-3X

Kaip atpažinti diarėją ir dehidraciją?
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Kaip išvengti veršelių praradimo kai 
pasireiškia diarėja?
Dauguma naujagimių veršelių diarėjos priežasčių yra savaime praeinančios, gyvulys 
išvengia infekcijos be gydymo, išskyrus tuos dehidracijos ir acidozės atvejus, kai 
veršeliai nugaišta greičiau, nespėjus jiems atsigauti nuo infekcijos. Kita problema - 
susidoroti su neigiamu energijos balansu, dėl sumažėjusio pieno suvartojimo. Dėl šios 
priežasties,viduriuojantiems veršeliams turi būti pasiūlytas produktas, koreguojantis 
dehidraciją ir acidozę bei atstatantis energijos balansą. 
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„Farm-O-San Rediar“ yra dietinis produktas su elektrolitais, 
cukrumi ir buferiais - vandens ir elektrolitų balansui koreguoti. 
Produktas skirtas apsaugoti nuo acidozės ir suteikti energijos 
nuo diarėjos kenčiantiems veršeliams. „Farm-O-San Rediar“ 
sudėtyje yra probiotikų reikalingų bakterijų balansui žarnyne 
palaikyti ir medžiagos, kuri veršelio žarnyne suformuoja 
gelį. Šis gelis reikalingas apsaugoti žarnų sienelę ir greitai 
pagerinti išmatų konsistenciją.

Gelį formuojančios „Farm-O-San Rediar“  
Rediar savybės
„Farm-O-San Rediar“ gebėjimas suformuoti gelį šiltame 
vandenyje, buvo palygintas su konkurentiniu produktu. 
ruošiant gelį šiltame vandenyje. Kaip matyti paveikslėlyje, 
skirtingai nei konkurentinis  produktas, „Farm-O-San 
Rediar“ Rediar pasižymi puikiomis gelį sudarančiomis 
savybėmis. 

„Farm-O-San Rediar“ gelis:  
pirmoji pagalba pasireiškus diarėjai

„Farm-O-San Rediar“ (kairėje) suformuotas puikus 
gelis,lyginant su konkurentiniu produktu (dešinėje). 
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Higiena  yra labai svarbi veršelių 
sveikatai palaikyti
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Ūkininkas Dennisas Tenas iš Silvoldės (Nyderlandai) veršelius 
augina labai atsakingai. Jo veršeliai pirmąją dieną gauna 
krekenis ir dvi dienas girdomi karvės pienu. Po to jie girdomi 
veršelių pieno pakaitalu tris kartus per dieną. Kadangi 
veršelių sveikatai labai svarbi higiena, jie laikomi atskiruose 
nameliuose, kuriuos lengva išvalyti. Po trijų savaičių veršeliai 
perkeliami į grupę ir laikomi ant šiaudų.

Ūkininkas Tenas visada patikrina veršelius, prieš melždamas 
karves. Kai jo veršeliai nėra žvalūs ar pasireiškia
viduriavimo požymiai, jis pastiprina juos „Farm-O-San 
Rediar“.
 
„Aš savo veršeliams, kai jie viduriuodavo, duodavau 
standartinį elektrolitų mišinį,  tačiau jiems tai nepatiko. 
Kai tai pasakiau tiekėjui,  jis patarė pabandyti “Farm-O-
San Rediar”. Aš labai džiaugiuosi produktu „Farm-O-San 
Rediar“. Jis pastiprina viduriuojančius veršelius labai gerai 
pakoreguodamas vandens ir elektrolitų balansą. Jame yra 
natūralios ląstelienos, kuri manau yra svarbi. Man taip pat 
patinka tai, kad įsisavinimas yra labai geras. Veršeliams tai 
tikrai patinka “.

Dennis ten Have, 
Silvolde (Nyderlandai)

Ūkininkas Tenas veršelius šeria pats. „Labai svarbu, kad tas 
pats žmogus juos kasdien maitintų, nes lengviau patikrinti, 
ar viskas gerai. Tai leidžia man greitai reaguoti. Prieš 
melždamas karves, aš visada patikrinu veršelius. Kartais aš 
net nutraukiu melžimą ir nedelsdamas atkreipiu dėmesį, tai 
veršeliui, atrodo, nėra gerai. Krekenos girdomos iš karto, kol 
neatvėso, kad veršelis norėtų jas gerti. Jei tai reiškia, kad kitos 
karvės turi palaukti - taip ir bus. Veršeliai yra svarbesni“.

„Įsisavinimas 
yra labai geras. 
Veršeliams tai 
tikrai patinka“. 



Kaip naudoti 
Farm-O-San Rediar

Nestiprios diarėjos atvejais

„Farm-O-San“ turi būti skiriamas kaip galima anksčiau, 
ankstyvose dehidracijos stadijose, kol veršelis dar žvalus. 
Tokiu atveju reikia tęsti įprastą girdymą pienu.

Rekomenduojamos normos:
•  Įprastai girdyti pienu/veršelių pieno pakaitalu įmaišius 25 

g „Farm-O-San Rediar“ į vieną  litrą pieno/veršelių pieno 
pakaitalo,

arba
•  Paruošti elektrolitų tirpalą: 50 g „Farm-O-San Rediar“ 

išmaišyti viename litre vandens ir pasiūlyti šį tirpalą tarp 
girdymų pienu

 

Stipresnės diarėjos atvejais

Stipresniais atvejais, reikia praleisti vieną ar du girdymus 
pienu. Tokiais atvejais, rekomenduojama:

Rekomenduojamos normos:
•  Praleisti vieną ar du girdymus pienu ir iki soties girdyti 

elektrolitų tirpalu paruoštu iš 50 g „Farm-O-San Rediar“

Kai girdymas pienu atnaujinamas:
•  Įpilkite 25 g „Farm-O-San Rediar“ į litrą pieno / pieno 

pakaitalo ir pamažu pakartotinai girdykite pienu, duodant 
1,5-2 litrus pieno 3 kartus per dieną, 2-3 dienas. Jei 
„Farm-O-San Rediar“ įpilamas į pieną / veršelių pieno 
pakaitalą, veršeliai turi turėti laisvą priėjimą prie geriamo 
vandens.

arba
• Palaipsniui įvedant pieną, girdyti 1,5-2 litrus pieno, 3   
   kartus per dieną. Paruoškite elektrolito tirpalą, kuriame
      yra 50 g „Farm-O-San Rediar“  litre vandens ir   
     pasiūlykite veršeliams tarp girdymo pienu.

40oC

Kiti produktai 
atrajotojams iš 
„Farm-O-San“

“Farm-O-San Rediar” yra dietiniai pašarų papildai veršeliams iki 6 mėnesių 
amžiaus, skirti padėti vandens ir elektrolitų pusiausvyrai stabilizuoti bei palaikyti 
fiziologinį virškinimą virškinimo sutrikimų (viduriavimo) atvejais.

farmosan.com TN
-1

0
0

02
/J

un
15

/
FO

S 
RE

D/
Ju

n1
5/

C
EN

“Farm-O-San” yra “Trouw Nutrition”, “Nutreco”, prekės ženklas. Daugiau informacijos rasite www.trouwnutrition.com
„Trouw Nutrition“ Veerstraat 38 5830 AE Boxmeer Olandija

Paruošimas

Maišymas „Farm-O-San 
Rediar“ su pienu / veršelių 
pieno pakaitalu
•  Paruoškite veršelių pieno  
  pakaitalą įprastu būdu
•  Sumaišykite 25 g „Farm- 
  O-San Rediar“ su litru  
  pieno /veršelių pieno  
  pakaitalu prieš girdant  
  veršeliui.

Maišymas „Farm-O-San 
Rediar“ su vandeniu
• Naudokite maždaug 
  40 ° C temperatūros  
  vandenį
•  Įpilkite 50 g „Farm-

O-San Rediar“ į litrą 
vandens

•  Išmaišykite miltelius


