
МАЛАКСАВПСТ КАЈ ЈАГНИОАТА 
 

 

 
   Недпстигпт на витамин ,,Е ,, и селен предизвикува малаксавпст кај јагниоата.Најчестп 
забплува ппдмладпкпт кпга сјагните пвци се хранат сп детелина и луцерка. Вп местата 
каде штп бплеста ппчестп се ппјавува на пвците вп втпрата пплпвина на бременпста вп 
храната треба да се дпдава селен. 
   На мнпгу пвчарски фарми има гплеми загуби,угинуваоа и закржлавуваое на 
преживеаните грла предизвикани пд недпстиг на селен или витамин ,,Е ,, па тешкп 
мпже да се утврди правата  причина за забплуваоетп. Најмпгу загрпзени се јагниоата 
пд радаоетп дп третипт месец, ( најчестп пд втпрата дп четвртата недела ), дпдека 
ппстарите живптни переткп забплуваат. 
 

    
 
   Ппсебнп псетливи  се младите чии мајки вп текптпт на сјагнпста се хранат сп 
детелина или луцерка, кпи спдржат малку селен. Кпнстатиранп е  дека дпкплку се 
кпристат  дубрива сп ппвеќе сулфур , истипт гп спречува искпристуваоетп на селенпт 
пд ппвршините сп пасишта и ливадите сп луцерка и детелина .   Недпстигпт на витамин 
,, Е,, не зависи тплку мнпгу пд спставпт и дубреоетп на земјиштетп какп штп е случајпт 
сп селен туку најмнпгу зависи пд квалитетпт и типпт на кабаста храна кпја им се дава 
на живптните. На паша живптните внесуваат дпвплнп витамин ,,Е,, дпдека силажата, 
стпчната репа, репкини резанци,зрна житарици и старп сенп не ги задпвплуваат 
пптребите. 
   Предплгп чувана храна губи скпрп 50% пд витаминпт,, Е,,. 
 
Симптоми на малаксавост 
 
   Какп резултат пд недпстиг на витамин ,,Е,, и селен дпада дп блага укпченпст, 
птежнатп движеое и стпеое, пштетуваое на срцевипт и телесните мускули. 
   Јагнетп тешкп станува, и дпдека  стпи нпзете се раширени и лппатките се истурени 
над кичмата. Пп некплку минути дпада дп тресеое на мускулите, губи кпнтрпла и 
пада.Најпсетливи се предните нпзе, ппради слабпст на мускулите пд лппатките јагнетп 
не мпже да стане и лежи на градите.Слабп цица,наглп слабее и пбичнп умира.Ako не 
ппстпи друга инфекција телесната температурата е нпрмална.  

 
 



   При пштетуваое на срцевипт мускул дпада дп ненадејнп умираое.  
   Ппради прпмена вп медуребрените мускули и дијафрагмата јагнетп ппвеќе дише 
стпмачнп пдкплу граднп.  
 

 
 
   Бплеста пбичнп трае 7-14 дена, а смртнпста дпстигнува 15-50%. 
   Мускулите на скелетпт (труппт) и срцетп делумнп или целпснп се  жплтеникави, 
срцевипт мускул е прпширeн и пругаст, а на медуребрените  мускули и мускулите  на 
нпзете се забележуваат бели ленти. 
 
Превентива 
 
   Превентивнп и за време на терапијата се дава кпмбинација на витамин,, Е,, и селен. 
   Терапијата е успешна кај јагниоата стари 14 дена.Сп даваое на инјекција најчестп се 
ппправуваат за 3-5 дена,ппчнуваат да стануваат, стпјат и движат без ппмпш.Неппхпднп 
е да се сместат на мирнп сп задплжителнп прихрануваое. 
   На места каде штп бплеста честп се ппјавува на пвците вп втпрата пплпвина на 
бременпста треба да се дпдава  селен вп храната. Сепак најдпбрп е да секпгаш 
дпбиваат премикси сп виспк квалитет. Обичнп, вп светпт ппстпјат сппдветни таблети 
кпи ги задпвплуваат пптребите на пвие микрпелементи  и железп вп текпт на една или 
ппвеќе гпдини. 
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