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Kaj so paraziti? 

Paraziti so organizmi, ki živijo v ali na drugem 
organizmu oz. gostitelju in iz njih črpajo hrano za 
svoj obstoj.  

Ločimo jih na: 

• zunanje zajedavce – ekto parazite  

in  

• notranje zajedavce– endo parazite 

 



Zunanji zajedavci  

• Delimo jih na:  

• Insekte - imajo tri pare nog (npr. uši).  

• Pajkovce - imajo štiri pare nog (klopi, garje). 

Nujno je potrebno ugotoviti za katere zunanje 
zajedavce gre.  

• Pomembno, saj zdravila praviloma delujejo 
ali na ene ali na druge.  



Ugotavljanje zunanjih parazitov  

Ugotavljamo jih na živih živalih, lahko jih vidimo s prostim 
očesom ali povečevalnim steklom. 

• Uši, tekuti in zolji- z natančnim pregledom kože in 
dlake, krtačenjem na določenih mestih (za ušesi, na vratu, 

podpazduhami, mednožju…) lahko najdemo odrasle živali ali na dlako 

pripeta jajčeca.  
 

 

 

• Srbce oz. garje - s pomočjo kožnega ostružka, ki ga 
odvzamemo na robu spremenjenega dela kože.  

 



Insekti - Uši 
Ločimo po načinu prehranjevanja: 

  
1. Sesajo  kri 

Kratko-nosa uš 
• Sesajo kri - povzročajo slabokrvnost. 
• Zato na njih vplivajo zdravila, ki delujejo preko krvi.  
• Razvojni ciklus 20 – 41 dni. 
• Pogosto v kombinaciji s tekuti. 
• Pogosteje se pojavljajo pozimi.  

 
2. Jedo odmrlo kožo  

Dolgo-nosa uš  
• Prehranjujejo se z odmrlo kožo. 
• Razvojni ciklus 20 – 24 dni (40 dni) 
• Zdravila, ki delujejo preko krvi, nanje ne učinkuje. 
 

•Rdeča uš-  Tekuti (1,2-1,5 mm) 
 

• Prehranjujejo z žvečenjem dlake – nastane prhljaj 
• Močne invazije pri slabotnih živalih 
• Pojavljajo od nov. do marca- poleti izginejo  
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Klinična slika 

• Insekti (uši, tekuti, zolji) povzročajo pri živalih nemir, 
srbenje, ekceme, kraste in poškodbe kože. 

• Posledice: poškodbe kože in dlake, anemija… 

• Zmanjša se ješčnosti, mlečnost, prirasti … 

Najpogosteje se pojavljajo okoli ušes, repa, rogov, na vrhu 
glave, hrbta…  



Pajkovci- Garjavci 

Garje povzročajo: 

 srbci (Sarcoptes), grinje (Psoroptes) ali pršice-(Chorioptes) 

 
 

 

 

 

Garje se prenašajo iz živali na žival s kontaktom.  

Zajedajo kožo in njene zgornje plasti pri različnih domačih živalih.   

Povzročitelji so prilagojeni na določeno vrsto živali (govedo, ovce...) 

Hranijo se z celicami kože, limfo in vnetnimi izločki.  

Pretežno se živali okužijo pozimi, poleti okužb manj oz. 
izginejo - večina jih je občutljiva na sončno svetlobo. 



Klinična slika  

Garje pri vrtanju povrhnjice izločajo snov, ki draži kožo in 

povzroča vnetje. 

To pri živalih povzroča nemir, močno srbenje, živali se 

drgnejo ob predmete, tolčejo z nogami, predvsem ponoči. 

Znaki okužbe: 

• Kraste na koži, 

• Suha, debela in 

nagubana koža   

Najpogosteje se pojavijo med zadnjimi nogami, 
pri vimenu, na korenu repa in križu.  



Zdravljenje zunanjih zajedavcev  

• Po ugotovitvi bolezni je priporočljivo zdraviti istočasno 
vse živali v čredi.  

Metode zdravljenja: 

• z antiparazitiki s podaljšanim delovanjem obliki poliva, 

• s kopanjem, škropljenjem in z umivanjem z insekticidi.  

• čiščenje in dezinfekcija hlevov  

Za učinkovito zdravljenje moramo 
postopke ponoviti 2 do 3-krat v štirinajst 
dnevnih presledkih.  



Ugotavljanje parazitov v rejah vključenih v 
ukrep Dobrobit živali – govedo za leto 2016 

• Skupno smo pridobili od pooblaščenih 
organizacij, ki so opravljale koprološke analize, 
rezultate za 2158 vzorcev (Vsi pridobljeni podatki so bili v 

skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov ). 

• Na parazite je bilo  pozitivnih 1656 vzorcev oz.  (76,7%).   
• Kar kaže, da so zajedavci pogosto prisotni pri pašnem govedu v Sloveniji. 

• Od zajedavcev so bili najpogosteje ugotovljeni: 

• nematodi Strongylida,  

• sesači Paramphistomum spp.,  

• trakulje Moniezia spp. in  

• kokcidije Eimeria spp.  



Notranji paraziti- Endo paraziti 

Nematoda – valjasti črvi, gliste -na prerezu so okrogli 

 

 

Trematoda – SESAČI, pogosto ovalno obliko 

 

Cestoda – Trakulje- ploščate  

 

 
Protozoa- Praživali (bičkarji, migetalkarji, trosovci) 

 

 
Pomembno je, da ugotovimo za katerega povzročitelja gre. 

Ni uspešnega zdravila, ki bi delovalo na vse parazite hkrati. 



Nematoda – valjasti črvi  

• Zelo veliko vrst  

Najpogostejši pri govedu (in drugih prežvekovalcih) 
so črevesno želodčni paraziti iz:  

družine Trichostrongylidae: 

in rodov: 

• Trichostrongylus 

• Ostertagia 

• Cooperia 

• Haemonchus 

 

 



Trichostrongylidae 

• Najpogostejši želodčno črevesni paraziti pri prežvekovalcih 
(veliki od 0,5-3 cm).  

• Pogosto so živali sočasno okužene z različnimi vrstami 
nematod. 

• Vsi se spolno razmnožujejo in njihov razvoj lahko poteka 
brez vmesnih gostiteljev .  

• Njihov razvoj poteka v dveh fazah (1. faza na travnikih in 2. 
faza v gostitelju–prežvekovalcu). 

 

Ličinke na večje razdalje lahko prenašajo dež, ljudje, 
živali, stroji in insekti, ki se zadržujejo na iztrebkih.  



 



Okužbe vedno na pašnikih!!! 

V našem podnebju je na pašnikih veliko ličink do maja. 
V juniju število pade, zaradi bujne vegetacije na pašnikih 
(zmanjša koncentracija ličink).  

Od sredine julija in do konca avgusta (odvisno od vlage in temp.), 
ponovno sledi velik prenos na rastline- večja možnost 
invazije in okužb.  
Od septembra dalje, manj ličink prehaja na rastline- manj 
okužb. 
Ličinke lahko prezimijo na pašnikih do naslednje pomladi 
(odporne na nizke temperature).   
 
 Če so živali močno okužene jeseni po koncu paše, ostanejo ličinke v 

telesu v t.i. hipobiozi (faza čakanja in počivanja). 

Ponovno se aktivirajo se ob koncu zime ali spomladi.  
 



Klinična slika  

Ličinke nematod lahko živijo v siriščniku 

in /ali v črevesju. 

Zarinejo se v sluznico in  povzročijo krvavitve  

in/ali poškodbe sluznice in črevesnih resic. 

 

Posledice so: 

zmanjšana sposobnost resorpcije hranilnih snovi,  motena prebava 
beljakovin, slabokrvnost (anemija). 

 Znaki so: 

neješčnost, dolgotrajna vodena driska, hujšanje, oslabelost, resasta 
dlaka, oteklina v medčeljustju, nabiranje tekočine v trebušni votlini…  

Prizadete so predvsem mlade živali, ki se 1. leto 
pasejo, nato zbolijo v drugi polovici pašne sezone.  



Ukrepi za preprečevanj in zmanjševanje 
okužb z Nematodami 

• Živali se okužijo predvsem na pašniku, v hlevu 
je okužb manj.  
 
 

• Paraziti postanejo aktivni spet marca ali aprila. 
• Jajčeca parazitov lahko preživijo v naravi šest 

mesecev. 
• Uničijo jih le zelo nizke temp. (- 10⁰C).  
• V  čredinkah, kjer so se živali pasle novembra, 

se lahko aprila ponovno okužijo.  
 

Pozimi paraziti ne ležejo jajčec, zato v tem obdobju ni smiselno 
opraviti koproloških analiz in zdraviti živali.  



Črevesno želodčni paraziti pozimi  
Pri nekaterih črevesno želodčnih parazitih se ličinke (L4 in L5) 
pozimi ne razvijejo do spolno zrelih samic. 

• Zarijejo se v sluznico prebavil in imajo „Fazo mirovanja“ 

• Ne ležejo jajčec in se skoraj ne hranijo. Zakaj?  

• „Vedo“, da pozimi jajčeca ne bi preživele v naravi.  

• Konec zime ali zgodaj spomladi se ponovno aktivirajo in čez 
nekaj dni (odvisno od vrste parazita) spolno dozorijo in začnejo 
ponovno izločati jajčeca. 

 Zato se spomladi priporoča opraviti 
koprološke analize za živali, ki so se že 
pasle v prejšnji sezoni. V primeru 
okuženosti NUJNO ZDRAVLJENJE  !!! 
Živali, ki bodo šle prvič na pašo 
spomladi, ni potrebno analizirati in 
zdraviti, ker še niso okužene.  



Ukrepi za preprečevanj in zmanjševanje 
okužb z Nematodami 

• Čredinska paša 

• Spomladi  min.  3 čredinke  - spomladi so lahko živali dlje v isti 
čredinki ( 6- 8 tednov).  

• Ciklus razvoja od jajčeca do invazivne ličinke  je odvisen od 
temp. in vlage. 

• Poleti menjamo čredinke hitreje (6-8 dni), zato min 6 čredink. 

• Suho poletje- manj okužb, mokro poletje- veliko okužb 

• Če pasemo samo v eni čredinki, lahko pride do tako močne 
okužbe, da bodo v avgustu začele živali poginjati.  

• Čistilne košnje - visoke temperature in UV žarki uničijo ličinke. 

• Travo čistilnih košenj NUJNO pospraviti s pašnikov in 
kompostirati.  



Trematoda- Sesači  

• Sploščen organizmi 

• Dvospolniki- vsak osebek ima moške in ženske spolne 
organe. 

• Prehranjujejo se s krvjo, krvnim serumom, žolčem, 
črevesno vsebino, izločki žlez, epitelom… 

• Pri nas so pri govedu najpogostejši  

• Vampov sesač  – Paramphistum cervi 

• Veliki metljaj – Fasciola hepacia 

 

• Mali metljaj – Dicrocoelium dendriticum 



Vampov sesač- Paramphistomum Cervi.  

• Okuži govedo, ovce, koze , divjad, ni nevaren za ljudi. 

• Odrasli osebki se naseljujejo v vampu, mlade nezrele 
oblike v tankem črevesu (dvanajstniku).  

• Odrasli so sive do rdečkaste barve, hruškaste oblike, 
dolgi do 1,5 cm in široki do 0,5 cm. 



• Odrasli sesači  v vampu 
izločajo jajčeca in jih 
izločijo z iztrebki.  

• Zunanji razvoj je podoben 
kot pri drugih sesačih.  

• Vmesni gostitelji so polži.  

• Živali se okužijo, ko s travo 
pojedo invazivno ličinko. 

• V prebavilih traja razvoj do 
spolno zrelih parazitov 2-4 
mesece.  

 Zato jajčeca vampovega sesača 
lahko s parazitološko preiskavo 
ugotovimo šele 4 mesece po 
okužbi.  

Razvojni  ciklus vampovega sesača   



Okužbe z vampovim sesačem 

• Živali se  lahko okužijo z invazivno obliko ličinke 
(metacerkarijo) na paši. Največ invazijskih ličink na 
pašniku je proti koncu poletja in jeseni.  

• Največja okužb je v toplih in vlažnih poletjih.  

• Živali zato zbolijo pozimi in/ali zgodaj spomladi.  

• Nevarni mokri pašniki- veliko polžkov. 

• Živali se lahko okužijo tudi v hlevu s svežo travo ali 
„svežim“ senom. 

Diagnoza: 
• koprološke analize, 
• najbolj natančna diagnoza v klavnici.  



Klinična slika  

Poškodbe in zdravstvene težave povzročajo nezrele oblike sesačev v 
dvanajstniku. 

Posledice:  
• poškodba sluznice v dvanajstniku,  
• krvavitve in  
• vnetje sluznice tankega črevesa.  

 
 
 

Znaki: 
• močna driska (lahko krvava), 
• živali zaradi driske dehidrirajo,  
• otopelost, hujšanje, slabokrvnost,  
• podčeljustna oteklina,   
• možni abortusi, 
• pri mladih živalih s slabo odpornostjo – možen tudi pogin. 

 

Nezreli sesači po dveh mesecih migrirajo v vamp in tam kot odrasli 
sesači, kljub velikemu številu, ne povzročajo velike škode. 



Veliki metljaj- Fasciola hepatica   

• Okuži zlasti govedo in drobnico, zajedavca lahko 
najdemo tudi pri jelenjadi, srnjadi, prašičih, včasih tudi 
pri konjih, oslih, glodavcih in človeku.  

• Odrasli paraziti imajo obliko akacijevega lista in merijo 2-3 cm. 

• Jajčeca so ovalna, precej močna in zaščitena, za svoj nadaljnji 
razvoj NUJNO potrebujejo vlažno okolje.   

 

Veliki metljaji se naselijo v žolčevodih in jetrih gostitelja in tam 
lahko živijo tudi več let.  



Okužbe z velikim metljajem  

• 1. faza-zunaj gostitelja 

• Živali  okužene  v prejšnji pašni sezoni, spomladi na paši z 
iztrebki izločijo nezrela jajčeca velikega  metljaja.  

• Iz njih se razvije vmesna stopnja (miracidij), ki  poišče 
vmesnega gostitelja- malega blatnega polžka.  

• V njem poteka več faz razvoja, 6-8 tednov  kasneje se iz njega 
izločijo invazivne ličinke (metacerkarije).  

• Živali se okužijo z invazivno obliko ličinke , ki jo požrejo s hrano 
ali pa jih popije z vodo. 

• Okužijo se lahko na paši, v hlevu s krmo iz okuženih področij, 
lahko pa tudi z gnojenjem in gnojevko.   

 

 

 

Invazivne ličinke  lahko  preživijo v mrvi do 8 
mesecev, v silaži 35 dni in v gnoju do 3 mesece.  



Okužbe z velikim metljajem  

2. faza v gostitelju  

• Metacerkarije zelo hitro po okužbi ( 24 ur) iz trebušne 
votline  potujejo v jetra in žolčevode. 

• V žolčevodih spolno dozorijo, jajčeca pa pričnejo 
invadirane živali izločati šele 10 do 12 tednov po 
okužbi.  

• Oplojena jajčeca, ki se z žolčem zanesejo v črevesje, 
izločijo iz okužene živali z iztrebki (paša, gnoj, 
gnojevka). 

Dolg razvoj v polžku (6-8 tednov) je razlog, da se najbolj 
okužujejo živali  na pašnikih, šele od sredine avgusta  do 
začetka novembra.  



 



Klinična slika  
• Ličinke iz tankega črevesa potujejo v jetra in žolčevode 

Hranijo se z krvjo in izločki žolča. 

• Možni dve obliki bolezni: 

Akutna- posledica množične okužbe.  

Posledice: 

• poškodba jetrnega tkiva in  

• krvavitve v jetrih, anemija ter  

• poškodbe in vnetje trebušne stene.  

Kronična – pogostejša oblika. 

Posledice: 

• Zamašitev žolčevodov in zaostajanje žolča. 

• Težave z metabolizmom, živali hujšajo, dehidrirajo (driske), 
občutljivejše na druge okužbe, problemi  s plodnostjo, 
abortusi…  



Mali metljaj - Dicrocoelium dendriticum 

• Okuži lahko vse prežvekovalce in druge travojede 
živali, zveri in tudi ljudji.  

• Odrasli parazit je ploščat in suličaste oblike, dolg 6-
10 mm in širok 1,5-2,5 mm (je manjši od velikega metljaja).   

• Pri nas je najbolj razširjen na kraških, suhih in toplih 
področjih. 

 

 

 

.   



Okužbe z malim metljajem  

• Živali se vedno okužijo na paši. 

• Največ živali se okuži aprila in maja,  

     nato še celo pašno sezono.  

• Spolno zreli metljaji začnejo izločati 
jajčeca  2-3 mesece po okužbi 
(največ jeseni).  

• Razvojne oblike malega metljaja 
preživijo zimo v polžih in mravljah. 
(zelo so odporni na nizke temperature). 

Divji prežvekovalci raznašajo jajčeca po pašnikih celo leto.   



Pri malem metljaju je vmesni gostitelj suhozemni polž, torej se živali 
lahko okužijo tudi na suhih travnikih in pašnikih.  



Klinična slika  
• Odrasli paraziti se v gostitelju naselijo v žolčevode in izvodila  

trebušne slinavke. Povzročijo poškodbe na ožilju in žolčevodih. 

• Posledice: 

• vnetni procesi, ki se lahko končajo s cirozo jeter in poginom.   

• Znaki: 

• Zunanji znaki okužbe z malim metljajem običajno niso očitni. 

• Oslabelost, hujšanje, anemija se lahko pojavijo šele po daljši 
hudi okuženosti.  

Okuženost lahko ugotovimo s koprološkimi analizami. 

Pri živalih, ki so se že pasle opravimo analize spomladi, 
pri mladih živalih jeseni pred vhlevitvijo.  



Ukrepi za preprečevanj in zmanjševanje 
okužb s sesači 

Za vse sesače velja, da so uspešnejše preventivne 
metode za preprečevanje ali zmanjšanje okužb in 

manj zdravljenje. 
• Koprološka analiza v začetku zime  oz. zgodaj spomladi (marec). 

• Takrat največja verjetnost, da odkrijemo okuženost s sesači oz. 
Zdravljenje okuženih živali.  

• Spomladi na pašnike le živali, ki so proste želodčno črevesnih  
zajedavcev. 

Posipanje pašnikov z apnenim dušikom- ta v času 
razgradnje (cianamidne faze) uniči jajčeca in ličinke (večine 
črevesnih zajedavcev) in tudi malega blatnega polža.  



Ukrepi za preprečevanj in zmanjševanje 
okužb s sesači 

• Omejevanje paše na vlažnih in poplavnih travnih površinah.  
• Izsuševanje  travnikov. 
• Zmanjševanje populacije polžev na travnikih. 



Cestoda- Trakulje  
• So zajedavci, ki nimajo trebušne votline in obtočil, 

respiratornega in prebavnega sistema.  

• Hrano sprejemajo skozi celotno površino kože, vsi so 
dvospolniki.  

• Zelo hitro raste – doseže lahko dolžino do 10 m. 

• Večina je prilagojena na specifičnega gostitelja.   

• Pri nas sta pogosti dve vrsti: Moniezia expansa in 
Moniezia benedeni. 

 





Okužbe s Trakuljo  

• Trakulja lahko proizvede do 12.000 jajčec, ki lahko 
preživijo izven gostitelja od 5- 9 mesecev. 

• Iz trakulje se jajčeca izločijo z iztrebki ali z zadnjimi 
členki v katerih so tudi jajčeca.  

• Trakulja lahko izloči do 75 zadnjih členkov, ki se še 
premikajo  izven živali. 

 

 
 

 

S trakuljo iz vrste Expansa, se največ živali okuži spomladi,  

z vrsto Benedeni pa skozi celotno pašno sezono.  

 

Živali lahko pojedo pršico, ki je vmesni 
gostitelj, v hlevu ali na pašnikih. 



Klinična slika  
 

Trakulje ne zajedajo gostitelja direktno, 
prehranjuje se shranili v črevesnih 
sokovih gostitelja.  

Trakulje so  precej „neškodljive“ za 
odraslo živino in običajno ne povzročajo 
kliničnih znakov. 

Posledice: 

Zaradi  dolžine trakulj, lahko pride do 
zamašitve črevesja 

Znaki: 

Živali ne morejo iztrebljati ali pa imajo 
driske,  hirajo, so anemične, imajo 
otekline v medčeljustju in na prsnem 
delu živali.   

Pogosto so prežvekovalci  
okuženi tudi z drugimi želodčno 
črevesnimi zajedavci, ki 
povzročajo večjo škodo kot 
trakulje.    



Ukrepi za preprečevanj in zmanjševanje okužb  

Preventivni ukrepi pred okužbo s Trakuljo so zelo omejeni. 

Težko oz. skoraj nemogoče je preprečiti razvoj pršice.  

• Pršice imajo raje vlažne in neosvetljene predele  

Priporoča paša na suhih pašnikih in čistilne košnje.  

• Pršice so bolj aktivne zgodaj zjutraj in v mraku  

Omejevanje paše zjutraj in v mraku. 

• Pršice se lahko prenesemo v hlev s senom  

Iz okuženih področij ne krmimo sena takoj po spravilu.  



Trosovci- Kokcidia  

Kokcidiji so enocelični paraziti, ki povzročajo kocidiozo. 
Pri govedu, predvsem teletih,  Kokcidiozo  povzročajo 
paraziti iz vrst Emeria.  
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 

Zdravo tele       Tele s kokcidiozo  
Bolezen se pogosteje 
se pojavlja v pašni 
sezoni.  
Povzroča veliko 
gospodarsko škodo (slabši 
prirasti, stroški zdravljenja 
in dosti poginov). 
 



Okužbe s Kokcidijo  

• Živali se okužijo  s sporulirano oocisto v krmi  in /ali vodi, 
v hlevu ali na pašniku.  

• V črevesju živali poteče razvojni krog (cca. 2 tedna). 

• Z iztrebki okužene živali se izloči kot occista. 

• Ta zunaj živali pri ugodni temperaturi (26-320C) sporulira 
in je ponovno sposobna za okužbo novih živali.  

Kokcidioza je nalezljiva 
bolezen.  
 
Prenašalci so tudi obolela 
teleta. 



Klinična slika  

Znaki: 

Driske – zelo smrdeče, lahko tudi 
krvave.  

Živali imajo značilni krožni vzorcev 
iztrebkov okoli repa. 

Živali se grbijo, so neješče, 
slabokrvne in hujšajo.   

Pogin zaradi dehidracije, ki jo 
povzročijo driske.  

Zbolijo in imajo driske lahko tudi starejša teleta  
(3-8 mesecev). 
Driske se pogosto pripisujejo spremembam pri 
prehrani in jih zato rejci ne zdravijo.  



Ukrepi za preprečevanj in zmanjševanje okužb pri 
kokcidiozi   

• Zračen, suh in čist hlev. 
• Zmanjšanje obremenitve z živalim 

v hlevu ali na pašniku.  
• Paziti da se hrana in voda ne 

onesnaži z iztrebki (dovolj visoke jasli in 
napajalniki). 

• Redno premeščanje krmilnikov in 
napajalnikov po pašnikih.  

• Okužena teleta ločiti od zdravih 
živali.  

• Opazovati živali - znaki okužbe. 
 

Iztrebke telet lahko damo na koprološko analizo še 
pred odhodom na pašo. 



Splošni ukrepi za preprečevanj oz.  
zmanjševanje okužb s paraziti na paši: 

• Zelo veliko lahko naredimo s preventivo. 
• Vse pašno leto redno tedensko pregledujemo živali, kondicijo, 

dlako, očesne veznice, otekline (podčeljustne ali na predelu 
trebuha). 

• Spomladi po odhodu na pašo obvezno odvzamemo 
vzorce iztrebkov in jih pošljemo na koprološke analize.  

 

 

 

 

V primeru okužb zdravimo po navodilu veterinarja. 



Splošni ukrepi za preprečevanj oz.  
zmanjševanje okužb s paraziti na paši: 

• Če je potrebno živali zdraviti, jih zdravimo vedno 
pred odhodom na pašnik. 

• Živali morajo po zdravljenju ostati v hlevu ali v za to 
namenjenem prostoru, ves čas delovanja 
antiparazitika.  

• Tako preprečimo močne okužbe pašnikov, saj 
antiparazitiki ponavadi parazitov ne uničijo, ampak 
samo izločijo iz telesa (v velikem številu).  

• Hlev oz. prostor moramo po končanem zdravljenju 
očistiti in razkužiti.  



Splošni ukrepi za preprečevanj oz.  
zmanjševanje okužb s paraziti na paši: 

• Zmanjšati obremenitev pašnih živali/ha. 
• Pašno–košni sistem. 
• Najbolj varne so čredinke, kjer je bila predhodna raba  

košnja (spomladi pasejo pašniki, ki so bili jeseni 
pokošeni). 

• Priporoča se počitek pašnikov, vsaj 6 mesecev, v tem času 
se površina samo kosi.  

 
 

Ne priporoča se paša v »živo« -  
invazivne ličinke se gibljejo  
po rastlinah navzgor do 6 cm visoko. 



Splošni ukrepi za preprečevanj oz.  
zmanjševanje okužb s paraziti na paši: 

• Živalim je potrebno zagotoviti dobro počutje, 
kondicijo in odpornost.  

• Pri pomanjkanju paše je potrebno živali 
dokrmljevati.  

• Krmišča in napajalnike redno premikamo po 
pašniku. 

• Krmo vedno polagamo v jasli in ne na tla. 
 
 

NUJNA UPORABA MINERALNO  
VITAMINSKIH DODATKOV.   



Splošni ukrepi za preprečevanj oz.  
zmanjševanje okužb s paraziti na paši 

• Kombinirana paša z drugimi vrstami živali 
• Paša različnih starostnih skupin- naprej pasemo mlade živali, 

ki so prvo leto na paši in še niso okužene- nato stare. 
• Različne živalske vrste npr. govedo,ovce in nato konji. 

 Paša perutnine -  poberejo veliko ličink in polžkov. 



Splošni ukrepi za preprečevanj oz.  
zmanjševanje okužb s paraziti na paši. 

• Na pašnike raztresamo samo dozorel gnoj. 

• Kompostiran gnoj, visoke temperature (60-
800C) uničijo jajčeca parazitovi, zmanjšana 
nevarnost okužbe pašnikov z gnojenjem.  

 

 



Hvala za pozornost   

 

 



Viri:  
• B. Müller, 2001, Parazitologija 

http://studentski.net/gradivo/ulj_vtf_vt1_par_sno_parazitologija_
_skripta_2001_01?r=1 

• Vergles Rataj A., Ježek J., 2005, Program za izobraževanje na 
KGZS: Biovarnost, parazitoze,oskrba novorojenih mladičev. 

• http://www.vetent.co.nz/dairy-disease-
management/coccidiosis.html 

• http://www.vaxteko.nu/html/sll/sjv/utan_serietitel_sjv/UST94-
1/UST94-1R.HTM 

• http://parasite.org.au/para-site/text/strongyloides-text.html 

• http://www.apneni-dusik.com/zajedavci_na_pasnikih.html 

• http://parasitipedia.net/index.php?option=com_content&view=
article&id=2568&Itemid=2850 

• www.arsktrp.gov.si/.../09_DZ_-_navodilo_za_vzorcenje_-
_MKGP_21_3_16.doc 
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