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Drenčování

=

podání tekutin sondou do bachoru



Kdy drenčovat?

• Všechny krávy po porodu by měly dostat 
nálev. Většina z nich ho přijme dobrovolně, 
zbytku je podán sondou.

• Podání tohoto nápoje je nezbytnou součástí 
prevence hypokalcémie, ketózy, dislokace 
slezu a dalších onemocnění typických pro 
poporodní období.



• Při dehydrataci:

Fyziolog. rozt. 2l

+

126g NaCl

=

Hypertonický roztok i.v.

+

50l vody do bachoru



• Po korekci dislokace slezu 

(chirurgické i nechirurgické).

• Před korekcí…

• Nejasný pink šelest.



• Krávy se sníženou bachorovou činností.

• Bachorová obstipace.

• Enteritida.

• Bachorová tympanie.

• Krávy ztrácející kondici.

• Ulehnutí.



• Výborné pro udržení krav do uplynutí OL.



• Inokulace zdravé bachorové tekutiny při akutní 
acidóze a alkalóze bachorového obsahu, po 
perorálním podání antibiotik.



Kolik drenčovat?

• 10 – 50l.

• Objem bachoru 150 – 200l.



Rozhodnout se podle naplněnosti 

bachoru.



Co drenčovat?

Komerční nálev

nebo

rozhodnoutí se podle 

daného stavu?



• Propionát vápenatý (200g) hypokalcémie a ketóza.

• Propylenglykol nebo Glycerol (500ml) ketóza.

• KCl (120 g) a NaCl (120 g) náhrada ztracených elektrolytů.

• Síran hořečnatý (120 g) zdroj hořčíku.

• Fosforečnan sodný (45 g) zdroj fosforu.

• Fosforečnan hořečnatý (50g) zdroj fosforu a hořčíku.

• B-komplex a otruby (…) podpora bachorové činnosti.

• Bachorová tekutina (4l).



• Kvasinková kultura Yea-Sacc (100g) stimuluje bakterie rozkládající 
vlákninu a utilizující kyselinu mléčnou, podporuje dobrý příjem 
sušiny a minimalizuje nechutenství. 

• Bioplexy mikroprvků – Immunate (100g). 

• Bikarbonát sodný (120g) zdroj sodíku a pufrace bachorového
prostředí . 

• Chráněný cholin (15 g) umožňuje export lipidů z jater a chrání je tím 
před ztučněním. 

• Niacin (10g) antilipolytický účinek.

• Ricinový a lněný olej (1l) při bachorové obstipaci.

• Tympasol (50ml) při tympanii bachoru.



Kompletní drenč:

• Obsahuje propionát vápenatý, MgP, NaCl, KCl, 
cukry, živou kvasinkovou kulturu, organický 
selen,   B-komplex, niacin, obdukovaný cholin, 
kobalt, vojtěškové úsušky a otruby.

• Cena za 0,5kg pytlík je 30Kč bez DPH.

• Lze použít i jako nápoj přijatý pouhým vypitím.



Bezpečnost





Možnosti drenčovacích systémů:

• Nerezové nebo plastové.

• Bachorové nebo jícnové.

• Pro podání tekutin do bachoru nebo 

pro odběr bachorové tekutiny nebo 
kombinace obou.
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