
 يخبغش صُبعخ انذٔاصٍ فٗ انغُٕاد األخيشح
نى تتعزض صناعت اندواجن فى يصز نًثم هذا انكى ين انًخاطز فى انسنىاث األخيزة رغى 

أنها يهنت يعاناة، وأول هذه هذه انًخاطز إنتشار األيزاض انىبائيت فى عنابز انتسًين 

ً إنخفاض سعز انًنتج سىاء انهحىو أو  يسجالً نسب نفىق عانيت نى تشهدها ين قبم.. ثانيا

ً ارتفاع األسعار انجنىنى فى انخاياث انعهيقت وخصىصا بعد  انبيط نفتزاث طىيهت وثانثا

 إرتفاع أسعار انعًالث انصعبت.
 

% فٗ 02إني  02ٔنُجذأ صذيخُب عٍ انًشبكم انٕثبئيخ انًُتششح فٗ يصش ٔانتٗ تغجت َغت َفٕق تتشأس يبثيٍ 

صبد فٗ إَتبد انجيط عٕاء فٗ عُبثش ثيط انًبئذح أٔ قطعبٌ األيٓبد ٔأْى ْزِ عُبثش انتغًيٍ ٔكزا اَخفبض 

( َتيزخ إَتشبس عتشاد شذيذح انعشأح يٍ فيشٔط IBاألٔثئخ إَتشبس يشض إنتٓبة انشعت انٕٓائٗ انًعذٖ )

(IBٔانتٗ ظٓشد فٗ يصش خالل انغُٕاد انخالث األخيشح ٔعبعذ عهىىتأحيشْب انًذيش غجيعخ انعُبثش ف ) يصش ٗ

ٔإختالف انطقظ فقذ أصجش انشتبء شذيذ انجشٔدح ٔانصيف شذيذ انضشاسح ٔصتٗ أحُبء تطٕيش انعُبثش إنٗ عُبثش 

يغهقخ نى يتى رنك ثطشيقخ عهيًخ نعذو ٔرٕد تٕاصٌ ثيٍ َغت انشغٕثخ فٗ انعُبثش ٔعشعخ تغييش انٕٓاء يًب َتذ 

أٌ كخبفخ انطيٕس تكٌٕ عبدح كجيشح فقذ أدٖ رنك  عُٓب إستفبع َغجخ انشغٕثخ ٔإَخفبض َغجخ األكغزيٍ، ٔصيج

 نإلَتشبس انغشيع نهفيشٔعبد.

( ٔانزٖ يأتٗ فٗ انًشتجخ NDٔيٍ األيشاض انتٗ كبٌ نٓب دٔس ٔاظش فٗ ْزِ األٔثئخ ْٕ يشض انُيٕكبعم )

فٗ تعقيذ ( IB( ٔغبنجبً يب يكٌٕ عبيالً يشتشكب يع يشض إنتٓبة انشعت انٕٓائٗ انًعذٖ )IBانخبَيخ ثعذ يشض )

( خصٕصب فٗ صبنخ H9( أٔ )H5انًشكهخ. ٔيأتٗ فٗ انًشتجخ انخبنخخ يشض اَفهَٕضا انطيٕس ثشقيٓب عٕاء )

% يًب يزعهٓب عبيم يغبعذ يع أصذ 022انتضصيٍ ظذْى يشح ٔاصذح فتكٌٕ انًُبعخ غيش كبفيخ نهصذ ثُغجخ 

 انًغججبد انغبثقخ نتعقيذ انًشكهخ.

بد تُشػ ثعط انًيكشٔثبد َتيزخ ظعف انضبنخ انًُبعيخ نهطيٕس أٔ عٕء ٔيع ٔرٕد أصذ أٔ كم ْزِ انًغجج

انتٕٓيخ فٗ انعُبثش يخم ييكشٔة انًيكٕثالصيب أٔ ييكشٔة انكٕنغتشديب يًب يؤدٖ إنٗ تفبقى انًشكهخ ٔإَخفبض 

 يعبيم انتضٕيم انغزائٗ يع إستفبع َغت انُفٕق يًب يُتذ عُّ خغبئش اقتصبديخ يذيشح.
 ه المشاكل البد من العمل بروح الفريك وتحتاج إلى تعاون صادق بين الجهات اإلدارية والفنية وتتمثل الجهات اإلدارية فى الهيئة العامةوللسيطرة على هذ

تعاون ة بالللخدمات البيطرية بوزارة الزراعة والجهات الفنية تتمثل فى مراكز البحوث مثل معهد بحوث صحة الحيوان، معهد المصل واللقاح فى العباسي

ض مع كليات الطب البيطرى بجامعات مصر على أن يتكون فرق يقوم بعمل فحص دورى يقدم إلى اللجنة المذكورة لتحديث برامج التحصين ضد األمرا

الهوائى المذكورة سابقاً وكذلك تحديث اللقاحات بما يتوائم مع العترات الموجودة فى الحقل و خصوصا مرض انفلونزا الطيور ومرض التهاب الشعب 

 المعدى.


