
 קאסלמחלת הניו

גם עופות מחוסנים יכולים להידבק במחלה ואף להעביר  מחלת הניוקאסל מתפשטת בימים אלה בכל הארץ.

התפרצות המחלה יכולה להיות אלימה ביותר )עופות שאינם אותו , אך לא להראות סימני מחלה בעצמן. 

 על מנת להתעדכן  במצב כרגע ובאזורים נגועים :  מחוסנים( או "רגועה" יותר.

http://www.poultrymed.com/Poultry/Templates/ShowPage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=10000&F

ID=168 

 :נגועים אזורים

http://www.poultrymed.com/Poultry/Templates/showpage.asp?DBID=1&LNGID=2&TMID=84&FID=

392&PID=0 

 רבות מגבלות קיימות 2-ה רדיוס על כאשר, מ"ק 01-ה ורדיוס מ"ק 2 -ה רדיוס: רדיוסים שני מקיימים כ"בד

 .האירוע למוקד הקירבה בשל יותר

 .מהמוקד מ"ק 01-ל 2 -ה שבין ברדיוס הם והאחרים מ"ק 2-ה שברדיוס הישובים מופיעים מתחתם קו עם

 משטר חיסונים

של חיסון זה נמוכה מאד , ולכן גם אם אנו חושבים  אפקטיביותנוהגים לחסן במי השתייה.  מאתנורבים 

 מחוסנים אין כך הדבר. חיסון "חי" יש לטפטף לעיניים ומומת ע"י זריקה. שהעופות

  הוראות חיסון לבעלי כנף" ראשית , יש להתייחס לקישור הבא

 "בפינות חי

 :עכשיו נרחיב

  יום נשתמש בחיסון חי בטפטוף , שילוב של 41בין אפס ל 

 222ויר  - ברונכיטיס וניוקאסל

 233וירסין  שתייה( , חיסון משולש מומת , בזריקה )לא אפקטיבי במי עה שבועותבין שבועיים עד ארב

 ניוקאסל מומת -שבועות  41 -שבועות  41גיל  

  , 011ויר , בזריקה  שבועות , פעם אחת בכל חיי העוף 8מעל  

 .נגד אבעבועות

 

 : עוף חדש שהגיע אליכם , או כזה שלא חיסנתם מעולם

 .בזריקה 733בטיפטוף + וירסין  222ויר 

 הסגר וקבלת עוף חדש

בחיסון חי + מומת )במידה והוא בן למעלה מארבעה שבועות(. ד"ר אין להכניס עוף חדש ללהקה. יש לחסנו 

 אלקין ממליץ על שלושים יום הסגר לפחות.
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 ואנטיביוטיקהברונכיטיס 

ע הידועה לכולנו : כל חירחור , קשיי נשימה , עיניים עצומות וכו' יקרא להלן ברונכיטיס , מיד לבודד בתושב"

 את העוף ולטפל באנטביוטיקה.

טועים. ראשית , הסימפטומים המתוארים מתאימים למגוון רחב של מחלות. דווקא עיניים אנחנו  –אז זהו 

 מן מובהק לברונכיטיס. עצומות ומוגלתיות אינן סי

למי שרוצה להרחיב בדת על נגיפים , רק כנגד חיידקים )הוא נגיף , ואנטביוטיקה לא עוברונכיטיס  –בנוסף 

 .(בנושא , על ההבדל בין חיידק לנגיף

 אבל בכל זאת , תאמרו , אנחנו עושים זאת שנים ובד"כ מצליח לנו ...

ילה. ראשית , מחלות נגיפיות פותחות את הדלת למחלות משנה וחיידקים וכאן האנטביוטיקה יכולה להיות יע

 שנית , יתכן והיינו מפרידים את העוף , דואגים למקום נקי ומחומם , הוא היה מבריא.

 גנרית מומלצת האנטיביוטיק

 אנרוגל )ביוואק(

 חיטוי

)גלואקסידין למשל( ולא חיטוי יכול להיות במשטחים שאינם חוליים או אדמה. רצוי לקנות אבקת חיטוי 

 תמיסה , נשמרת לאורך זמן רב יותר.

.חשיפה של המשטח לשמש ישירה מנטרל נגיפים אף יסרון(חיקה יעילה מאד )אך הריח מהווה ונומאק

 הוא.
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