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نصائح بخصوص التحصين:
:IB أوال: مرض االلتهاب الشعبى المعدى

-  فى �ملناطق �لتى ثبتت فيها �لإ�صابة يتم �إعطاء 
ج��رع��ة �أول����ى م��ن �ل��ل��ق��اح ع��ن��د ع��م��ر ي���وم و�ح��د 
بالتقطري فى �لعني و �جلرعة �لثانية عند عمر 

)14( يوم بنف�س �لطريقة. 

ثانيا : مرض نيو كاسل : 
-  يتم �إعطاء جرعة هت�صرن من �ليوم �لثالث �إلى 

�خلام�س بالتقطري فى �لعني.
- يتم حقن لقاح �لنيو كا�صل �مليت فى �ليوم �ل�صابع. 

ثالثا : مرض األنفلونزا :
يتم �حلقن فى �ليوم �ل�صابع مع لقاح �لنيو كا�صل �مليت .

رابعا : مرض الجامبورو :
- �جلرعة �لأولى فى بد�ية �لأ�صبوع �لثانى 

-  �جل��رع��ة �ل��ث��ان��ي��ة ب��ع��د 10 �أي����ام م��ن �لأول����ى مع 
بتطبيق  وذل���ك  �ل��ف��ائ��دة  تعظيم  على  �حل��ر���س 
و�إن  �لعينى(  )بالتقطري  �ل��ف��ردى  �لتح�صني 
مياه  طريق  �أوع��ن  �خل�صن  بالر�س  يكون  تعذر 

�ل�صرب لأنها تعطى �أقل فاعلية. 
-  كذلك ل نن�صح باإعطاء �للقاحات �حلية بعد نهاية 
�لطيور  �إجهاد  �إل��ى  ت��وؤدى  �لثالث لأنها  �لأ�صبوع 

وبالتالى ظهور م�صاكل مر�صية ونفوق عالى .
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جمهورية م�صر العربية
وزارة  الزراعة وا�صت�صالح الأرا�صى

الهيئة العامة للخدمات  البيطرية



أوال: الرعاية البيطرية
�إن �لتهوية �جليدة وجتديد هو�ء �لعنرب با�صتمر�ر 

من �لعو�مل �ملهمة لنجاح برنامج �لرتبية.

تدفئة + تهوية جيدة = طائر سليم

ينتج  �جليدة  �لتهوية  و�نعد�م  �لتهوية  �صوء  بينما   
عنه �رتفاع ن�صبه غاز �لمونيا بالعنرب و�لناجت من 
تنف�صية  م�صاكل  ي�صبب  مم��ا  �ل��دو�ج��ن  زرق  حتلل 
للطيور وقلة حيويتها و�صهيتها للغذ�ء ويوؤدى ذلك 
�لعو�مل  وزي���ادة  بالعنرب  �ل��رط��وب��ة  ن�صبة  لرت��ف��اع 
�مل��ه��ي��ئ��ة حل���دوث �لأم���ر�����س ك��ذل��ك ي����وؤدى تعر�س 
�إلى زيادة نزلت  �لباردة  �لطيور للتيار�ت �لهو�ئية 
�لتنف�صى  �جل��ه��از  �ل��ت��ه��اب��ات  ع��ن  و�ل��ن��اجت��ة  �ل���ربد 

وكذلك قلة معدلت �لنمو و�صعف �لإنتاجية .

ثانيا : برامج التحصين المقترحة: 
�ملتعددة  �لأم��ر����س  �نت�صار  معدل  لتغري  ن��ظ��ر�ً 
برنامج  تطبيق  ميكن  ف��ا  �ملختلفة  �لأم��اك��ن  ف��ى 

ولكننا  �جلمهورية،  م�صتوى  على  موحد  حت�صني 
ن���وج���ه ع��ن��اي��ة ح�����ض��رات��ك��م ل��ل��خ��ط��وط ال��ع��ري�����ض��ة 
�ملطلوب تو�فرها فى بر�مج �لتح�صني �لتى ي�صعها 

�لطبيب �مل�صرف على �ملزرعة. 

1- األسبوع األول :
يتم �لنتهاء من حت�صني جرعة مبدئية من �للتهاب 
�ل�صعبى �ملعدى )IB( وجرعة �لهت�صرن وحقن لقاح 

�لأنفلونز� و�لنيوكا�صل �مليت.

2- األسبوع الثانى :
�أ-  �جل��رع��ة �لأول����ى م��ن �جل��ام��ب��ورو وف���ى نهاية 
�لأ�����ص����ب����وع )�ل����ي����وم �ل����ر�ب����ع ع�������ص���ر( �جل���رع���ة 

.IB لتن�صيطية من لقاح �للتهاب �ل�صعبى�
ب-  فى بد�ية �لأ�صبوع �لثالث �جلرعة �لتن�صيطية 

للقاح �جلامبورو. 
ج� -  ين�صح بالنتهاء مبكر� من ��صتخد�م �للقاحات 
�حلية وذلك لتجنب طيورك �لإجهاد وزيادة 
حدوث �لأمر��س وحدوث ن�صبة نفوق عالية.

بتعميم  نن�صح  لقاح  �أى  من  ��صتفادة  د-  لأف�صل 
�لثانى  و�لتقطري و�خليار  �لفردى  �لتح�صني 
يكون بالر�س و��صتخد�م مياه �ل�صرب �لتى هى 

�أقل �لو�صائل فاعلية للتح�صني. 

أخى المربى
مع اقتراب فصل الشتاء نقدم لك 

بعض النصائح الضرورية لحماية 
طيورك  من األمراض التنفسية التى 
تؤدى الى خسائر اقتصادية كبيرة.

برد شديد + تهوية سيئة = طائر مريض


