
BUZAĞI İSHALLERİ 
 
Buzağı ishalleri sığır yetiştiriciliği yapılan tüm ülkelerde yaygın olup, önemli ekonomik kayıplara yol 
açmaktadır. Hastalık virus, bakteri ve parazitler tarafından oluşturulmaktadır. 
Buzağı doğduktan sonraki ilk 6 saat kritik bir dönemdir. Yeni doğan buzağıya ilk 12 saatte canlı 
ağırlığının %10-15'i kadar kolostrum verilmelidir. 
 
Belirtileri: 
İshal doğumdan sonraki ilk 30-50 günlerde sıkça görülmektedir. Buzağıların diyare sendromu akut, 
subakut ve kronik seyredebilir. İntoksikasyon belirtileri vardır. Gaita; açık sarıdan beyaza kadar olan 
renk tonlarında, sulu ve içerisinde kan, mukus ve fibrin bulunabilir. 
Hayvanlar iştahsız ve bitkindirler. Ara sıra timpani oluşur. Vücut sıcaklığı genelde düşük değerlerdedir. 
İntoksikasyon ve dehidratasyon durumuna göre nabız frekansı artar; nabız ayrıca zayıf, düzensiz ve 
zor hissedilebilir. Solunum yüzeysel olup, frekansı artmıştır. Genç hayvanlarda genelde ishal 
başlamadan 24 saat önce kuru merme, iştahsızlık, düşük vücut sıcaklığı, miktarı artmış, normal 
görünüşlü, kötü kokulu gaita görülebilir. 
Ağır hasta hayvanlarda vücut sıcaklığı 38 °C’den yukarı ise prognoz iyi sayılabilir. Daha düşük vücut 
sıcaklıkları prognozun kötü olduğunu gösterir. Ağır olaylarda koma hali, sürekli anoreksi, böbrek 
yetmezliği, lökepeni ve dehidratasyon(vücut ağırlığının en az%6-8 kayıp olduğuna işarettir.) görülür. 
 
Korunma: 
- Sürüde sağlıklı inekler oluşturarak sağlıklı ineklerin yavrularına koruyucu maddeleri aktarması temin 
edilir. Koruyucu sağlık programının yaratılması için veteriner hekiminiz ile işbirliği yapınız. 
- Yavruyu ishallerden korumak için gebe ineğe E.coli' ye karşı aşı uygulayınız. 
- İç parazitler için gerekli ilaçların yapılması gerekir. Pasif immunitenin sağlanması için parazit 
mücadelesinin yapılması şarttır. 
- Gerekli gördüğünüz hallerde, anne ve yavruya stres oluşturmamak için doğuma yardımcı olunuz. 
- En kısa süre içinde anne ve yavruyu başka temiz bir bekleme bölmesine veya temiz bir meraya 
alınız. 
- Buzağıları temiz ve ılık tutunuz. Soğuk ve ıslak hava şiddetli ishallerin oluşmasını sağlayan  
unsurlardır. 
- Hayvanları kalabalık halde tutmayınız. Yeterli havalandırmayı sağlayınız. 
- Buzağılar arasında ishal çok süratle yayılır. Şişeler, kovalar ve ağız sondaları dezenfekte edilerek 
bulaşma riski azaltılmalıdır. 
- Hasta hayvanları sağlıklı alanlardan hemen ayırınız. İyi direnajı olan buzağı boksları kullanınız. 
- Bir ishal salgınında, erken tanı ve tedavi çok önemlidir. İshal başladıktan 12 saat içinde dışkı 
örneklerini teşhis için laboratuara gönderiniz.  
- İshalleri engellemek ve salgınları tedavi etmek için ishaller ile mücadeleyi bir plan dâhilinde 
uygulayınız. 
 
Tedavi: 
Veteriner Hekime danışılmalıdır. 
 
  

 


