
1 احلشرات والقراد فى الدواجن

تتعرض الدواجن لإلصابة بعدد كبير من الطفيليات الخارجية 
التي تس���بب أضرار مباشرة وغير مباش���رة للثروه الداجنه، 

وأهم هذه األخطار هي:
- إزعاج الطيور وفقد راحتها مما ينعكس بصورة مباش��رة 
على تناول العلف ومدى اإلستفادة منه، مع زيادة الحاجة 

الغذائية بما ال يقل عن 10% من احتياجات الطيور.
-  إصابة الطيور بفقر الدم نتيجة لتطفل الطفيليات الخارجيه 

وخاصة القراد.
-  تهيج الجلد نتيجة لعض ولدغ الحش��رات وتكوين جروح 

صغيرة تكون عرضة للتلوث والعدوى.
- الحساس��ية،  تصاب بعض الطيور بالحساسية نتيجة لدغ 

وعضة الحشرات.
- إنخفاض إنتاج اللحم.

- إنخفاض انتاج البيض فى الدواجن.
مكافحة القمل على جسم الطائر:

تس���تخدم إحدى الطرق األتيه لمكافحة الطفيليات الخارجيه 
على جسم الطائر:

1- التعفير:

2- التغطيس: يمسك الطائر من جناحيه ثم يتم غمس الجسم في 
المحلول و يجب أال يتعدى زمن التغطيس عن نصف دقيقة.

3- التبخير: عادة ما يستخدم )الدلتامثرين(

مكافحة القراد اللين بالعنبر:

1- الطيور تنقل من العنبر الموبوء بالطفيل إلى آخر نظيف.

2- يرش العنبر من الداخل بالمالثيون 3 % .

3- يجب عدم إستخدام المجاثم واألدوات الخشبيه حتى ال تكون 
مص��دراً لتوالد الطفيلي��ات الخارجيه، أكث��ر المزارع األن 

تستخدم البالستيك وهو أفضل.

4-  تعام��ل الفرش��ة العميقة بخلطها بمس��حوق المالثيون %5 
وذلك إلبادة الطفيليات الخارجية بها.

5- فى المناطق الموبؤة يتبع اآلتى:

- قبل اس��تقبال الكتاكيت الجديدة بالعنب��ر يجب رش أجزاء العنبر 
من الداخل والخارج واألدوات التى تس��تخدم فى التربية )يجب 

إستخدام موتورات الرش ذات الضغط العالى(.

- يمكن إستخدام محلول سيفين بمعدل 40 جم/ لتر ويستخدم 1 
لتر من هذا المحلول لرش 30 م3 من المساحة.

- يمكن إس��تخدام محلول المالثيون بمعدل 3 س��م3/ لتر لرش 
30 م3 من مساحة الحظيرة 
وج��ود  وب��دون  العنب��ر  أو 

الدواجن.

- يكرر الرش كل 3 شهور.

ضد  التحصين  وبرامج  أنظمة 
األمراض المعدية والوبائبة:

* برنام���ج التحصي���ن ف���ى 
بدارى التسمين:

نموذج لبرنامج تحصين:

اللق��������احالعمر باليوم

تحصين ميرك وانفلونزا الطيور بالحقناليوم األول

التحصين بلقاح هتشنرب بالتقطير العينىاليوم الخامس

فى حالة التحصين ضد RT بالرشاليوم السابع
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جامبورو فى مياه الشرباليوم 12 - 18

لقاح زيتى فى العضل نيوكاسلاليوم 14

السوتا أو هتشنر فى مياه الشرباليوم 20

جامبورو فى مياه الشرباليوم 24

السوتا فى مياه الشرباليوم 35 - 40

          - فى المناطق ش��ديدة الوبائية بالجمبورو يمكن إعطاء 
الجمبورو فى اليوم الثامن من العمر فى مياه الشرب ويعطى 
مرة أخرى فى اليوم 24 من العمر )أو اليوم الثامن ثم ال� 28 

فى حالة االنتشار الخطير للمرض(.

برنامج تحصين يناس���ب المناطق المعزولة والتى فيها أمن 
حيوى جيد:

اللق��������احالعمر باليوم

التحصين بلقاح هتشنرب 1 بالتقطير العينىاليوم األول

لقاح ميت زيتى فى العضل نيوكاسلاليون 14

لقاح السوتا فى مياه الشرب )أو هتشنرب 1(اليوم 20

لقاح السوتا فى مياه الشرباليوم 35- 40

يج���ب األخذ فى االعتب���ار هذه العوامل أثن���اء عمل برنامج 
التحصين:

- الوضع المرضى
- مدى توافر اللقاحات

- مدى وجود أمراض أخرى

حجم القطي���ع ودورة التربية. اقتصادي���ات التحصين. كفاءة 
البرنامج السابق للتحصين:

برنامج أخر )لمرض النيوكاسل(:

اللق��������احالعمر باليوم

تقطير هتشنراليوم الخامس

السوتا فى مياه الشرب أو الرشاليوم 21

تكرار السوتا فى مياه الشرب أو الرشاليوم 35

السوتا فى مياه الشرب أو الرشاليوم 48

برنامج تحصين أمهات التسمين والبياض:
1- ف���ى المناطق التى ال يحدث بها أوبئة بمرض النيوكاس���ل 
وكذل���ك الم���زارع ذات التحكم بالعوام���ل المناخية والتى بها 

مستوى عال من األمان الحيوى:
اللق��������احالعم����ر

فى المفقس تحصين ميرك وانفلونزا الطيور لقاحاليوم األول

لقاح جمبورو فى مياه الشرباليوم 10-7

األسبوع الثالث

- تحصين النيوكاسل بالرش )السوتا أو هتشنرب 1(

- فى المناطق التى يظهر بها مرض إلتهاب الشعب 
الهوائية يعطى عن طريق مياه الشرب

- تحصين جمبورو فى مياه الشرباألسبوع الرابع

األسبوع 8-6
- يمكن إعطاء لقاح أنيميا الطيور المعدى فى مياه 

الشرب وذلك فى المناطق الموبؤة فقط

األسبوع 10

- تحصين نيوكاس��ل الرش الس��وتا أو هتش��نر عن 
طريق الرش

- تحصين االلتهاب الشعبى المعدى عن طريق مياه الشرب
إعطاء لقاح )RT( بالرشاألسبوع 12

األسبوع 14
إعط��اء لق��اح االرتعاش الوبائى ع��ن طريق مياه 

الشرب

األسبوع 18

- نيوكاسل ميت بالحقن

- التهاب الشعبى المعدى بالحقن وف المناطق التى 
يظهر بها )RT( يمكن حقن لقاحه فى هذا الوقت

لقاح نيوكاسل ميت بالحقناألسبوع 32
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2- فى المناطق شديدة الوباء ومع كثرة األمراض وقلة األمن 
الحيوى.

اللق��������احالعم����ر

اليوم األول
- تحصين ميريك بالحقن فى المفقس 

وانفلونزا الطيور
- لقاح نيوكاسل ميت بالحقن

- االلتهاب الشعبى المعدى + نيوكاسل اليوم 7-2
»السوتا« عن طريق مياه الشرب أو الرش

- جمبورو وفى مياه الشرباليوم 10

- لقاح نيوكاسل »السوتا« عن طريق اليوم 21-18
مياه الشرب

- لقاح »السوتا« عن طريق مياه اليوم 28-25
الشرب

األسبوع 8

- نيوكاسل ميت )بالحقن(

- االلتهاب الشعبى المعدى )عن طريق 
مياه الشرب(

- نيوكاسل »السوتا« عن طريق مياه 
الشرب

- تحصين الجدرىاألسبوع 12

األسبوع 14

- يمكن التحصين ضد األنيميا المعدى 
بالحقن فى المناطق الموبؤة

- التحصين ضد مرض االرتعاش 
الوبائى فى مياه الشرب

األسبوع 18
- تحصين نيوكاسل ميت

- تحصين التهاب شعبى ميت
- تحصين جمبورو ميت

- لقاح نيوكاسل ميت بالحقناألسبوع 32
مالحظات:

- االنيميا المعدى يحصن فقط فى المناطق الموبؤة.
- االلتهاب الشعبى المعدى يعطى فقط فى المناطق الموبؤة.

برامج تحصين قطعان البيض التجارى أو بيض المائدة:

اللق��������احالعم����ر

يوم فى 
المفرخ

- حقن ميريك وتحصين أنفلونزا الطيور
- اإللتهاب الشعبى المعدى )IB( بالرش

- لقاح نيوكاشل حى »هنشنرب 1« تقطير عينىاليوم 7-5

- لقاح مشتركاألسبوع 3
- لقاح جامبورو فى مياه الشرب

- نيوكاس��ل + الته��اب ش��عبى مع��دى عن األسبوع 4
طريق الرش

- نيوكاسل جامبورو عن طريق مياه الشرباألسبوع 5

- نيوكاسل جامبورو عن طريق مياه الشرباألسبوع 7

األسبوع 12
- نيوكاس��ل عن طريق مياه الش��رب )يمكن 
التحصين ض��د مرض االرتعاش الوبائى 

فى المناطق الموبؤة فقط(

األسبوع 16
- نيوكاسل مشترك ميت حقن عضلى

- التهاب شعبى معدى بالحقن

- لق��اح م��رض ظاه��رة انخف��اض البيض األسبوع 20
بالحقن فى المناطق الموبؤة فقط

مالحظات:
1- بعد ذلك يعطى لقاح نيوكاسل حى فى مياه الشرب أو بالرش كل 

شهر لتنشيط المناعة ضد مرض نيوكاسل
2- فى المناطق شديدة الوباء بالنسبة للجمبورو يفضل هذا البرنامج:
- التحصين فى اليوم 8 ثم ال�يوم 14 ثم اليوم 28 بعترات الجمبورو
3- اإللتهاب الشعبى المعدى يعطى فى المناطق المتوقع ظهوره بها.

األستاذ الدكتور

مصطفى فايز
أستاذ بكلية الطب البيطري

جامعة قناة السويس


