
1 الوقاية والسيطرة على الساملونيال بللورم

أوالً : فى مزارع اإلنتاج :-
يلزم مراعاة ما يأتى:-

1-  يجب عدم  تربيه أنواع مختلفة من الدواجن )دجاج مع 
ب��ط أو رومي( في نفس المزرع��ة،  يجب تطبيق نظام 

تربية الكل أو ذبح الكل.
2- يج��ب عم��ل االحتياط��ات الالزمة لعدم تلوث قش��رة 
البيض الناتج في حظائر الدواجن، بتزويد الحظيرة بعدد 
كاف��ى من البياضات حتى ال تضع الدواجن بيضها على 
األرض، كم��ا يج��ب تزويد البياضات بكمي��ة كافية من 
التب��ن أوالق�ش حتى ال تتلوث البيضة  أو تنش��رخ، كما 
يجب جمع البيض كل س��اعتين أو أربع مرات في اليوم 

على األقل حتى يقلل من فرص تلوثه.
3- يجب عدم تنظيف البيض المتس��خ بصنفرة خشنة حتي 
ال تقل مقاومة القش��رة ويجب اس��تبعاد البيض الش��ديد 
اإلتس��اخ أو المشروخ،  أما البيض قليل االتساخ فينظف 

بخرقة مبللة.
4- ت��زود كل مزرعة بمكان يمكن تبخي��ر البيض فيه فى 
أق��رب فرصة بع��د جمعه حتى يمكن قت��ل البكتريا التى 
تك��ون عاليق��ة بالقش��رة، ويتم تبخير البي��ض فى أقرب 
فرص��ة بعد جمعة مباش��رة أو م��رة واحدة أخ��ر اليوم 
على األقل، ويستعمل فى التبخير الفورمالين بنسبة 40 
س��م3 وبرمنجانات البوتاسيوم بنسبة 20 جرام لكل متر 
مكع��ب من حجم حج��رة التبخير، ومدة التبخير س��اعة 
عل��ى األقل كما يمكن اس��تعمال طريق��ة حرق أقراص 
البارافورمالدهي��د ليتصاعد الغاز، ويس��تعمل بمعدل 2 
ج��رام ل��كل متر مكعب م��ن حجم حج��رة التبخير، كما 
يج��ب تبخير أطب��اق البيض فى نف��س الوقت مع تبخير 

البيض نفسة.
5- يجب تبخير األجولة المستعملة فى نقل العليقة، ويفضل 
اس��تعمال األكياس الورقية أو إتب��اع النظام اآللى لضخ 
العليقة إلى صوامع العلف مباش��رة، واس��تعمال العليقة 
المحبب��ة يقلل من فرصة وجود الس��المونيال، نظراً ألن 

عملية التسخين والضغط تقتل كثيراً من الميكروبات.

6- ترسل عينات من العالئق ومكوناتها وخصوصاً مسحوق 
السمك ومسحوق اللحم والدم للفحص البكتريولوجى فى 
إح��دى المعامل البيطرية ويجب عدم إس��تعمالها إال بعد 

ثبوت خلوها من السالمونيال.
7- أه��م وس��يلة م��ن وس��ائل المقاومة هو إج��راء إختبار 
اإلس��هال األبيض للقطيع المنتج لبيض التفريخ، ويجب 
عدم اس��تعمال البيض الناتج للتفري��خ إال بعد التأكد من 

خلو المزرعة تماماً من الطيور الحاملة للميكروب.

من الممك���ن أن يتبع البرنامج الوقائ���ى األتى فى بعض 
مزارع التربية:

* عند ورود الكتاكيت من الممكن أن تعطى عليقة عالجية 
لمدة 14 يوم تحتوى على »أوكس��ى تيتراس��يكلين« أو 
»كلور و تيتراس��يكلين« بمع��دل 300-400 جرام من 
المادة الفعالة ل��كل طن، أو أحد المضادات الحيوية مثل 
)النيومايس��ين، كولس��تين، فلومكوين، االنروفلوكاتين( 
بمع��دل 200-300 ج��رام من الم��ادة الفعالة لكل طن، 
وهذه العليقة تقي الكتاكيت فى الفترة الحرجة من حياتها 

والتى تكون فيها أكثر تعرضاً للمرض.
* يك��رر هذا البرنامج وذلك فى قطع��ان األمهات المنتجة 
لبيض التفريخ وذلك بمعدل 7 يوم كل 1-2 شهر، وذلك 

لإلقالل من فرصة ظهور المرض وإنتقالة للكتاكيت.
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ثانياً : فى معامل التفريخ
- معامل التفريخ البلدية تعتبر أكبر عوامل إنتشار المرض وخصوصاً إذا كان البيض المفرخ غير معروف المصدر أو 
من مصادر متفرقة، كام أن اإلشتراطات الصحية غير مطلقة ويصعب تطبيقها، ولذا يفضل التعامل مع معامل التفريخ 

الحديثة التى تطبق البرنامج األتى:-
- تبخير البيض بمجرد ورودة إلى معامل التفريخ.

- تفريخ كل مصدر من مصادر البيض فى مفرخ خاص.
الفصل التام بين المفرخات والمفقسات.

- تبخير المفقسات قبل وبعد إدخال البيض.
- التخل��ص م��ن البيض الفاط��س والكاب��س ومخلفات 

التفريخ بطريقة صحية.
- مراعاة أن تكون عملية التجنيس للكتاكيت الناتجة من 

قطعان سلبية لمرض الغسهال األبيض.
7- ترس��ل عين��ات )فى ح��دود 5 كتاكيت فاقس��ة ، 5 
بيطات فاطسة( إلى إحدى المعامل البيطرية للفحص 
البكتريولوج��ى لميكروب الس��المونيال وال يربى أى 
قطيع إال بعد التأكد من خلو العينات من السالمونيال.
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