
 الوقايت والسيطرة علي السالموويال بللورم في الدواجه

 أوالً : فى مزارع اإلوتاج

 -يلزم مراعاة ما يأتى:

يدة ػسو  ذطتيّ إَٔاع يررهفح يٍ انسٔاخٍ )زخاج يغ تػ أٔ ضٔيي( في َفػ انًعضػح،  يدة ذطثيك َظاو   -1

 ذطتيح انكم أٔ شتح انكم.

ذهٕز لشطج انثيط انُاذح في حظائط انسٔاخٍ، ترعٔيس انحظيطج تؼسز كافٗ  يدة ػًم االحرياغاخ انالظيح نؼسو -2

يٍ انثياظاخ حرٗ ال ذعغ انسٔاخٍ تيعٓا ػهٗ االضض، كًا يدة ذعٔيس انثياظاخ كًيح كافيح يٍ انرثٍ 

ٔانمش ذثُي حرٗ ال ذرهٕز انثيعح  أٔ ذُشطخ، كًا يدة خًغ انثيط كم ؼاػريٍ أ اضتغ يطاخ في انيٕو ػهٗ 

 لم حرٗ يمهم يٍ فط  ذهٕهّ.األ

يدة ػسو ذُظيف انثيط انًرؽد تصُفطج ذشُح حري ال ذمم يمأيح انمشطج ٔيدة اؼرثؼاز انثيط انشسيس  -3

 اإلذؽاخ أٔ انًشطٔخ،  أيا انثيط لهيم االذؽاخ فيُظف ترطلح يثههح.

ٍ لرم انثكرطيا انرٗ ذكٌٕ ذعٔز كم يعضػح تًكاٌ يًكٍ ذثريط انثيط فيّ فٗ ألطب فطصح تؼس خًؼّ حرٗ يًك -4

ػانيمح تانمشطج، ٔيرى ذثريط انثيط فٗ ألطب فطصح تؼس خًؼح يثاشطج أٔ يطج ٔاحسج أذط انيٕو ػهٗ األلم، 

خطاو نكم يرط يكؼة يٍ  24ٔتطيُداَاخ انثٕذاؼيٕو تُؽثح  3ؼى 44ٔيؽرؼًم فٗ انرثريط انفٕضيانيٍ تُؽثح 

األلم كًا يًكٍ اؼرؼًال غطيمح حطق ألطا  انثاضافٕضيانسْيس حدى حدطج انرثريط، ٔيسج انرثريط ؼاػح ػهٗ 

خطاو نكم يرط يكؼة يٍ حدى حدطج انرثريط، كًا يدة ذثريط أغثاق  2نيرصاػس انغاظ، ٔيؽرؼًم تًؼسل 

 انثيط فٗ َفػ انٕلد يغ ذثريط انثيط َفؽح.

نٕضليح أٔ إذثاع انُظاو اآلنٗ نعد يدة ذثريط األخٕنح انًؽرؼًهح فٗ َمم انؼهيمح، ٔيفعم اؼرؼًال األكياغ ا -5

انؼهيمح إنٗ صٕايغ انؼهف يثاشطج، ٔاؼرؼًال انؼهيمح انًصُؼح ػهٗ شكم ألطا  يمهم يٍ فطصح ٔخٕز 

 انؽانًَٕيال، َظطاً ألٌ ػًهيح انرؽريٍ ٔانعغػ ذمرم كثيطاً يٍ انًيكطٔتاخ.

نهحى ٔانسو نهفحص انثكرطيٕنٕخٗ ذطؼم ػيُاخ يٍ انؼالئك ٔيكَٕاذٓا ٔذصٕصاً يؽحٕق انؽًك ٔيؽحٕق ا -6

 فٗ إحسٖ انًؼايم انثيططيح ٔػسو اؼرؼًانٓا إال تؼس هثٕخ ذهْٕا يٍ انؽانًَٕيال.

أْى ٔؼيهح يٍ ٔؼائم انًمأيح ْٕ إخطاء إذرثاض اإلؼٓال األتيط نهمطيغ انًُرح نثيط انرفطيد، ٔيدة ػسو  -7

 نًعضػح ذًاياً يٍ انطيٕض انحايهح نهًيكطٔب.اؼرؼًال انثيط انُاذح نهرفطيد إال تؼس انرأكس يٍ ذهٕ ا

 مه الممكه أن يتبع البروامج الوقائى األتى فى بعض مزارع التربيت:

كهٕض  ٔ »أٔ « أٔكؽٗ ذيرطاؼيكهيٍ»يٕو ذحرٕٖ ػهٗ  14* ػُس ٔضٔز انكراكيد ذؼطٗ ػهيمح ػالخيح نًسج 

ٔ أحس انًعازاخ انحيٕيح يثم )انُيٕيايؽيٍ، خطاو يٍ انًازج انفؼانح نكم غٍ، أ 444-344تًؼسل « ذيرطاؼيكهيٍ

خطاو يٍ انًازج انفؼانح نكم غٍ، ْٔصِ انؼهيمح ذمي  344-244كٕنؽريٍ، فهٕيكٕيٍ، االَطٔفهٕكاذيٍ( تًؼسل 

 انكراكيد فٗ انفرطج انحطخح يٍ حياذٓا ٔانرٗ ذكٌٕ فيٓا أكثط ذؼطظاً نهًطض.

شٓط، ٔشنك  2-1يٕو كم  7دح نثيط انرفطيد ٔشنك تًؼسل * يكطض ْصا انثطَايح ٔشنك فٗ لطؼاٌ األيٓاخ انًُر

 نإللالل يٍ فطصح ظٕٓض انًطض ٔإَرمانح نهكراكيد.

 ثاوياً : فى معامل التفريخ

ً إشا كاٌ انثيط انًفطخ غيط يؼطٔف  - يؼايم انرفطيد انثهسيح ذؼرثط أكثط ػٕايم إَرشاض انًطض ٔذصٕصا

غاخ انصحيح غيط يطهمح ٔيصؼة ذطثيمٓا، ٔنصا يفعم انرؼايم انًصسض أٔ يٍ يصازض يرفطلح، كاو أٌ اإلشرطا

 -يغ يؼايم انرفطيد انحسيثح انرٗ ذطثك انثطَايح األذٗ:

 ذثريط انثيط تًدطز ٔضٔزج إنٗ يؼايم انرفطيد. -

 ذفطيد كم يصسض يٍ يصازض انثيط فٗ يفطخ ذا . -



 انفصم انراو تيٍ انًفطذاخ ٔانًفمؽاخ.

 إزذال انثيط. ذثريط انًفمؽاخ لثم ٔتؼس -

 انررهص يٍ انثيط انفاغػ ٔانكاتػ ٔيرهفاخ انرفطيد تططيمح صحيح. -

 يطاػاج أٌ ذكٌٕ ػًهيح انردُيػ نهكراكيد انُاذدح يٍ لطؼاٌ ؼهثيح نًطض انغؽٓال األتيط. -
وجى لميكروب السالمونيال وال يربى أى بيطات فاطسة( إلى إحدى المعامل البيطرية للفحص البكتريول 5كتاكيت فاقسة ،  5ترسل عينات )فى حدود  -7

 قطيع إال بعد التأكد من خلو العينات من السالمونيال.


