
 

 

 

 

 

 دیبا  تخمگذار یهاگله همه ،یکل طور به .دارد ازین نیروت ونیناسیواکس برنامه کی به و است دشوار ای و گسترده اریبس،  خاص یهایماریب یکنشهیر

 پرندگان تیلیآنسفالوم یماریب ،(  گامبرو ای IBD) یعفون بورس یماریب  ،  ( IB) یعفون تیبرونش ،(  NDV)  وکاسلین یماریب  ، رکام یماریب هیعلبر

 (AE  )شودیم افزوده برنامه نیا به نطقه ایم یها یماریب یها چالش عنوان به زین یگریدهای  ونیناسیواکس .شوند نهیواکس آبله و. 

 هایواکسن از تنها .کنید پیروی واکسن کننده تولید توسط شده تهیه پیوستی هایدستورالعمل از. شود نمی توصیه مناطق تمامی برای واحد برنامه یک

 نمائید . مشخص را خود منطقه برای واکسیناسیون برنامه بهترین تا کنید مشورت محلی دامپزشکان با .بکنید استفاده شده تایید

 

 

 

 

 

 

بیماری مارک

بیماری گامبرو

بیماری نیوکاسل، در مناطق با درگیری متوسط که فرم ولوژنیک 

 در آن مناطق وجود ندارد

بیماری نیوکاسل، درمناطق با درگیری باال که فرم ولوژنیک 

 در آن مناطق وجود دارد
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سن به هفته

●  همه مرغهای تخمگذار  تجاری باید در کارخانه جوجه کشی با واکسن مارک واکسینه شوند

●  بایستی حداقل یک بار واکسیناسیون در طی دوره رشد  به صورت اسپری مصرف شود

●  واکسن Rispens یا Rispens / HVT ترجیح داده میشود

●  HVT / SB  در مناطق با درگیری پائین تر  استفاده میشود

●  بین روزهای ۱۵ تا ۱۸، ۲۱ تا ۲۵، ۲۸ تا ۳۲  واکسن زنده گامبرو )IBD (براساس کاهش آنتیبادی 

    مادری و چالش های موجود در مزرعه داده شود 

●  مصرف واکسن بشکل آشامیدنی ترجیح داده شده است

●  واکسن وکتور HVT - IBD برای تجویز در کارخانه جوجه کشی قابل دسترس میباشد

●  برای اطالعات بیشتر به بخش بیماریهای عفونی بورس ) IBD-گامبرو(در تکنیکال آپدیت سایت 

     www.hyline.com مراجعه شود 

●  ۲ – ۳ بارواکسیناسیون با واکسن زنده انجام داده و اجازه دهید  4- 6 هفته بین آخرین 

     واکسیناسیون زنده و تزریق واکسن غیرفعال فاصله باشد 

●  واکسن یادآوری زنده هر ۳۰ - ۶۰ روز در طول دوره تولید انجام گیرد تا ایمنی باال حفظ شود.

●  مصرف همزمان واکسن زنده  ) قطره چشمی( و واکسن غیرفعال شده حفاظت خوبی را در مناطق

     پر خطر  فراهم میکند

●  یادآوری واکسن هر ۳۰ تا ۶۰ روز یکبار در طول دوره تولید ممکن است برای حفظ ایمنی 

مخاطی باال مورد نیاز باشد.

 پایه و اساس برنامه های واکسیناسیون طیور تخمگذار

 شود می جلدی زیر تزریق کشی جوجه کارخانه در زنده واکسن

 شوندمی تجویز چشمی قطره یا و اسپری، آشامیدنی آب توسط که زنده هایواکسن

 شوند می مصرف بال زیر تلقیح طریق از که زنده های واکسن

 .ندا شده تزریق جلدی زیر و عضالنی تزریق روش به که غیرفعال هایواکسن

توصیه هایی در مورد 

 واکسیناسیون

   به روز رسانی فنی    

 



 

 

 

 

 

 برنامه های اختیاری واکسن طیور تخمگذار تجاری

  پیروی واکسن دهکنن تولید توسط شدهتهیه  پیوستی هایدستورالعمل باشد از این برنامه واکسیناسیون استفاده کنید . از شایع منطقه در هابیماری این اگر

با یک دامپزشک محلی ، جهت مشاوره در طراحی یک برنامه واکسیناسیون موثر برای مزرعه خود  .بکنید استفاده تائید مورد هایواکسن از تنها .کنید

مشورت بگیرید . 

 

 برونشیت عفونی

 آنسفالومیلیت طیور

 آبله مرغان 

     مصرف میشود .

سن به هفته
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●  استفاده از واکسنهای ترکیبی نیوکاسل - برونشیت 

●  ۲ - ۳ بار واکسیناسیون با واکسن زنده با استفاده از سروتیپ های مختلف برونشیت که ایمنی متقاطع

    مخاطی باال حفظ شود.
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سن به هفته

      ایجاد میکنند ) اگر سروتیپ ها در منطقه شناسایی شدهاند( 

●  آخرین واکسیناسیون با واکسن زنده باید به صورت اسپری مصرف شود

●  تکرار واکسیناسیون با واکسن زنده  هر ۳۰ تا ۶۰ روز یکبار در طول دوره تولید مورد نیاز باشد تا ایمنی 

●  استفاده از آبله کبوتر با آبله مرغان برای حفاظت متقاطع بهتر

●  بیشتر موارد شیوع ناشی از بکار گیری تکنیک ضعیف در واکسیناسیون است .

● برای اطالعات بیشتر به مقاله"آبله مرغان در طیور تخمگذار " در بخش تکنیکال آپدیت 

●   ۱ یا ۲ بار واکسیناسیون

●   در مورد واکسیناسیون در پرندگان با سن کمتر از ۶ هفته باید از واکسن ضعیف شده آبله یا 

    پاتوژن) عامل بیماری زا (آبله استفاده میشود

   سایتwww.hyline.com مراجعه نمائید

●  یکبار بین ۶ تا ۱۵ هفتگی برای جلوگیری از افت تولید تخم مرغ داده میشود 

●  از طریق آب آشامیدنی داده میشود  و یا اغلب با واکسن ابله مرغان ترکیب شده و بصورت تلقیح زیر بال

 کریزای عفونی

 وبای مرغان
یایا

الرنگوتراکئیت عفونی

سن به هفته
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●  2 بار واکسیناسیون در دو تا 4 هفته ی مجزا

●  گاهی اوقات  باکتریهای بومی با استفاده از جدایه های محلی  مورد استفاده قرار میگیرند.

●  قطره چشمی روش واکسیناسیونی  است که ارحجیت دارد

●  تا  ۷ روز از یک واکسن زنده استنشاقی دیگر واکسینه نشود.

●  گاهی اوقات  باکتریهای بومی با استفاده از جدایه های محلی  مورد استفاده قرار میگیرند.

●  واکسنهای زنده وبا مانند M - ۹ یا PM - ۱ نیز استفاده میشوند.

●  2 بار واکسیناسیون در دو تا 4 هفته ی مجزا

  واکسن این بیماری )ILT( است.

● بسیاری از موارد شیوع بیماری عفونی الرنگو تراکئیت  به دلیل گسترش ناخواسته 

●  واکسن نو ترکیبی حامل ILT - HVTدر کارخانه جوجه کشی هم موجود است و مورد استفاده قرار میگیرد 

●  واکسن نو ترکیبی حامل آبله - ILT  نیز موجود میباشد 

● برای اطالعات بیشتر به مقاله"بیماری الرنگوتراکئیت عفونی )ILT(" در بخش تکنیکال آپدیت 

   سایتwww.hyline.com مراجعه نمائید
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سن به هفته

 توصیه هائی در مورد واکسیناسیون – به روز رسانی فنی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)EDS( سندروم افت تولید تخم مرغ

نوموویروس طیور

مایکو پالسما گالی سپتیکوم ،

واکسن زنده 

 

مایکو پالسما گالی سپتیکوم ،

باکترینهای غیرفعال

سالمونال

یا

ای کوالی

   سایتwww.hyline.com مراجعه نمائید

سن به هفته
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● یکبار بار واکسیناسیون بسیار موثر است.

● برای کسب اطالعات بیشتر به مقاله"آبله مرغان در طیور تخمگذار " در بخش تکنیکال آپدیت 

●  واکسنهای زنده حفاظت خوبی در برابر انواع گروههای سرمی مشابه و حفاظت متغیر در برابر انواع دیگر گروههای 

● برنامههای واکسیناسیون که با استفاده از واکسنهای زنده و کشتهشده اجرا میشود ازموثرترین 

برنامه ها میباشند .

●  واکسنهای زنده میتوانند اثرات اقتصادی ناشی از عفونت مایکو پالسما گالی سپتیکوم )MG(را کنترل کنند 

  ●  واکسنهای   TS-11 ,  .6/85   و  واکسنهای سویه F موجود هستند 

   سایتwww.hyline.com مراجعه نمائید
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سن به هفته

●  از واکسن سویه F  برای حفاظت قوی تر  استفاده میشود 

● برای کسب اطالعات بیشتر به مقاله"کنترل MG در گله های تخمگذار تجاری  " در بخش تکنیکال آپدیت 

●  واکسیناسیون سالمونال باعث کاهش کلونیزاسیون ارگانهای داخلی و روده و کاهش 

    دفع مجاری رودهای به محیط میشود.

●   اغلب باکترین  های MG در ترکیب با نیوکاسل و برونشیت هستند.

● برای کسب اطالعات بیشتر به مقاله"کنترل MG در گله های تخمگذار تجاری  " در بخش تکنیکال آپدیت 

   سایتwww.hyline.com مراجعه نمائید

●  استفاده از واکسن تخفیف حدت یافته زنده به روش اسپری در کارخانه جوجه کشی یا

    در سالنهای پرورشی در چند هفته اول توصیه شدهاست.

● دومین واکسیناسیون بین هفته ۱۲ تا هفته 14

●  ۲ یا ۳ بار واکسیناسیون با واکسن زنده با سویه اصالحشده سالمونال تیفی موریوم و 

●  باکتریهای غیرفعال شده میتوانند محافظت هدفمندی رادر برابر یک سویه  خاص را ایجاد کنند.

    به دنبال آن یک باکتری غیرفعال بهترین حفاظت را ارایه میدهد.

     سرمی فراهم میکنند.

●   با دیگر واکسنهای زنده اسپری شده میتواند ترکیب شود

● برای کسب اطالعات بیشتر به مقاله" کلی باسیلوزیس در طیور   " در بخش تکنیکال آپدیت 

   سایت www.hyline.com  مراجعه نمائید

 شود می جلدی زیر تزریق کشی جوجه کارخانه در زنده واکسن

 شوندمی تجویز چشمی قطره یا و اسپری، آشامیدنی آب توسط که زنده هایواکسن

 شوند می مصرف بال زیر تلقیح طریق از که زنده های واکسن

 .ندا شده تزریق جلدی زیر و عضالنی تزریق روش به که غیرفعال هایواکسن



 

 

 HVT نوترکیب واکسن

 واکسنهایی که از تکنولوژی وکتور نوترکیبی بهره می برند باعث تسهیل اجرای واکسیناسیون در کارخانه جوجه کشی میشوند بدون اینکه عوارض

 Rispens واکسن از (مارک) بیماری  برابر در بهتر حفاظت برایجانبی ناشی از مصرف این واکسنها که معموالَ در فیلد رخ می دهد ، بوجود آید . 

 .شودمی استفاده HVT نوترکیب واکسن با ترکیب در

 .نکنید استفاده HVT دیگر واکسن از   HVT  وکتور هایواکسن از استفاده هنگام در: هشدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

واکسن نو ترکیبی گامبرو - مارک )حامل (

( vHVT-IBD )

واکسن نو ترکیبی نیوکاسل - مارک )حامل (

( vHVT- NDV )

 

واکسن نو ترکیبی الرنگوتراکئیت - مارک )حامل (

( vHVT- ILT )

واکسن نو ترکیبی آنفوالنزای طیور - مارک )حامل (

( vHVT-H5 )

● با آنتی بادی های مادری تداخل ندارد 

● برای کسب اطالعات بیشتر به مقاله"بیماری بورس عفونی )IBD( گامبرو  " در بخش تکنیکال آپدیت 

● برای کسب اطالعات بیشتر به مقاله"بیماری الرنگو تراکئیت عفونی )ILT(  " در بخش تکنیکال آپدیت 
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سن به هفته

●   بدون نیاز به واکسیناسیون اضافی، در برابر هر گونه ویروس آنفلوآنزای H۵ محافظت میکند.

●  استفاده از واکسن آنفوالنزا عموماً به کشورها یا مناطقی محدود میشود که بیماری در آنها بومی است

●  طول مدت ایمنی حفاظتی نامشخص است

●    ژن به رمز درآورنده الرنگو تراکئیت وارد منطقه غیر ضروری ویروس HVT میشود 

● بممکن است نیاز به واکسیناسیون زنده را بسته به چالشهای موجود در  مرغداری  کاهش دهد

   سایت  www.hyline.com  مراجعه نمائید

 ● ژن به رمز در آورنده بیماری آنفوالنزای طیور )  H5 (  وارد منطقه غیر ضروری ویروس HVT میشود 

    دفع مجاری رودهای به محیط میشود.

 ● ژن به رمز در آورنده بیماری نیوکاسل  ) پروتئین فیوژن و نورآمینیداز( وارد منطقه غیر ضروری ویروس HVT میشود 

 ● یا مصرف این واکسن تعداد واکسنهای زنده ای که در جریان واکسیناسیون داخل مرغداری استفاده میشود ،

    کاهش می یابد

● واکسن غیر فعال شده برای ایجاد ایمنیت  بهتر و  طوالنیمدت مورد نیاز است

سن به هفته
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●  ژن به رمز درآورنده گامبرو) VP۲( وارد منطقه غیر ضروری ویروس HVT میشود 

● با مصرف این واکسن نیاز به واکسیناسیون در داخل مرغداری با واکسن زنده گامبرو  وجود ندارد  

   سایت www.hyline.com مراجعه نمائید

 شود می جلدی زیر تزریق کشی جوجه کارخانه در زنده واکسن

 شوندمی تجویز چشمی قطره یا و اسپری، آشامیدنی آب توسط که زنده هایواکسن

 شوند می مصرف بال زیر تلقیح طریق از که زنده های واکسن

 .ندا شده تزریق جلدی زیر و عضالنی تزریق روش به که غیرفعال هایواکسن


