Integrated Milk and Dairy Development Project – IMDDP
АНТИБИОТИЦИ

Да ли су ваше краве често болесне?
Како видите да су ваше краве болесне?
Да ли знате шта изазива болест код ваших крава?
Шта радите кад приметите такво понажање код животиње?
Шта су антибиотици?
-

У организам животиња се могу путем воде, ваздуха или земљишта унети
бактерије, вируси и гљивице које једним именом називамо микроорганизми.
Они у организму могу изазвати разна оштећења ткива. Кад се то догоди код
животиње можете да приметите другачије понашање.

У ком случају зовете ветеринара?
Ако сами дајете лекове који су то лекови?
Колико дуго дајете антибиотик?
Ко прописује антибиотик?
-

Антибиотици се несмеју користити неконтролисано као што се догодило у
неким земљама. Дошло је до неконтролисане употребе антибиотика тако да се
исти могао набавити без рецепта у било којој апотеци. Последица која се јавила
је да више није било лека којим би се могле лечити болести код људи и
животиња.

Ефекти антибиотика на животну средину?
-

Ако се антибиотици нађу у нашем окружењу онда се бактерије стимулишу и
временом постају отпорне на антибиотик

Ефекти антибиотика на друге животиње?
Ефекти антибиотика на људе?
-

Лечене животиње излучују антибиотике млеком. Напајањем подмладака
таквим млеком у каснијим стадјумима живота могу се јавити проблеми при
лечењу јер коришћени антибиотици за лечење њихових мајки неће дати
жељене резултате при лечењу подмладка. Што жначи да су неке бактерије које
се иначе налазе у организму стекле отпорност на коришћене антибиотике.
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У неким случајевима уношење малих доза антибиотика стимулисаће организам
и код тих животиња могуће су појаве алергиjских реакција што ће животињу
избацити из запата тј даљег искориштавања.
Исти ефекти који се јављају код животиња могу се јавити и код људи.

Шта је каренца?
-

Код лечених животиња постоји време када се антибиотик налази у месу али и у
млеку, то време за које се антибиотик задржава и излучује из организма је
период када се млеко и месо тих животиња несмеју користити за исхрану.

Које је време каренце?
-

Време каренце је различито и зависи од употребљеног антибиотика. Зато је
неопходно да од ветеринара који је лечио вашу животињу добијете савет шта
даље са млеком те животиње.

Зашто постоји каренца?
-

Да не би дошло до нежељених ефеката које смо описали у предходном тексту

Ко одлучује о времену каренце?
-

на основу испитивања у кућама које производе лекове одређује се каренца
сваког антибиотика

Шта урадити са млеком ако су коришћени антибиотици?
-

Ако млеко са андибиотиком доспе до млекаре треба га осушити и спалити што
је доста скуп процес.
Млеко које садржи антибиотик може се убацити у стајњак или течну осоку где
ће доћи до његове разградње и касније употребе за ђубрење обрадивих
површина.

Користи се за...
-

не користи се!
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