
تابع توصيات التحصني

تحتاج بعض األمراض واسعة اإلنتشار و تلك التى يصعب القضاء عليها اىل برامج تحصني دورية, و بشكل عام فإن كل قطعان البياض التجارى يجب أن تحصن ضد أمراض 

النيوكاسل و اإللتهاب الشعبى املعدى و الجمبورو و اإلرتعاش الوباىئ و الجدرى. تضاف لقاحات أخرى للربنامج حسب وبائية األمراض املحلية.

ال ميكن استخدام برنامج تحصني واحد للتطبيق ىف كل املناطق, لذا يجب استشارة الطبيب البيطرى لتحديد أنسب برنامج تحصني يناسب مكان املزرعة. 
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تحديث تقنى

تعطى لقاحات الجمبورو الحية ثالثة مرات ىف الفرتات 18-15 و 25-21 و 32-28 يوم 	 
من العمر حسب معدل انخفاض املناعات األمية و معدل انتشار اإلصابات بالجمبورو ىف 

املنطقة

يفضل استخدام التحصني ىف مياه الرشب	 

يتوافر حاليا لقاح املاريك املحمل عليه جمبورو للتحصني ىف معامل التفريخ	 

تعطى اللقاحات الحية مرتني أو ثالثة, مع رضورة ترك فرتة من 4 اىل 6 أسابيع بني أخر 	 
تحصني باللقاح الحى و بني حقن اللقاح امليت

ينبغي أن يطبق تحصني حي واحد عىل األقل خالل فرتة  النمو بطريقة الرش	 

قد نحتاج إلعطاء جرعات تنشيطية من اللقاحات الحية كل 30 - 60 يوم خالل فرتة اإلنتاج 	 
لضامن استمرار مناعة مرتفعة للطيور

يوفر اإلستخدام املتبادل بني اللقاحات الحية )بالتقطري ىف العني( و اللقاحات امليتة حامية 	 
أفضل للقطعان ىف أماكن انتشار اإلصابات

قد نحتاج إلعطاء جرعات تنشيطية من اللقاحات الحية كل 30 - 60 يوم خالل فرتة اإلنتاج 	 
لضامن استمرار مناعة مرتفعة للطيور يف األغشية املخاطية.

يجب أن تحصن كل كتاكيت البياض التجارى ضد مرض املاريك ىف معامل التفريخ	 

 	)HVT(يفضل استخدام لقاح الريسبنس أو الريسبنس مع هريبس الرومى

 	HVT/SB1  ىف أماكن اإلحتامالت املنخفضة لإلصابة يستخدم لقاح مزدوج

الجمبورو

النيوكاسل )مناطق اإلصابات الشديدة و وجود الفريوس الحقىل الضارى من النيوكاسل(

النيوكاسل )مناطق اإلصابات املنخفضة و عدم وجود الفريوس الحقىل الضارى من النيوكاسل(

املــاريك

العمر باإلسبوع

و و

العمر باإلسبوع

لقاحات تستخدم ىف معامل التفريخ, بالحقن تحت الجلد

لقاحات حية تعطى ىف ماء الرشب أو بالرش أو بالتقطري ىف العني

لقاحات حية تعطى بالوخز بالجناح

لقاحات ميتة تعطى بالحقن ىف العضل أو تحت الجلد

التحصينات األساسية لقطعان البياض التجارى
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تستخدم هذه اللقاحات فقط ىف حالة انتشار هذه األمراض ىف املنطقة, لذا يجب استشارة الطبيب البيطرى لتحديد أفضل برنامج تحصني فعال يناسب املنطقة

يوىص باستخدام اللقاحات الثنائية للنيوكاسل و اإللتهاب الشعبى	 

يفضل التحصني مرتني أو ثالثة بلقاحات حية من عرتات مختلفة لتكوين مناعات جيدة ضد 	 
أكرب عدد من عرتات االلتهاب الشعبى املعدى )خاصة اذا تم تحديد أنواع العرتات املنترشة 

باملنطقة(

يفضل اعطاء أخر لقاح حى بطريقة الرش	 

قد نحتاج إلعطاء جرعات تنشيطية من اللقاحات الحية كل 30 - 60 يوم خالل فرتة اإلنتاج 	 
لضامن استمرار مناعة مرتفعة للطيور يف األغشية املخاطية.

 	sيعطى التحصني مرة واحدة أو مرتني

عند تحصني الطيور ىف عمر أصغر من 6 أسابيع يجب استخدام لقاح جدرى الدجاج شديد 	 
التضعيف أو استخدام لقاح جدرى الحامم

يعطى استخدام لقاح جدرى الحامم ثم جدرى الدجاج مناعة أفضل للطيور	 

ترجع معظم حاالت اإلصابة اىل سوء عملية التحصني	 

 	www. ملزيد من املعلومات، راجع »  داء الجدري يف دجاج البيض« التحديث التقني يف
hyline.com

اإللتهاب الشعبى املعدي

اإلرتعاش الوباىئ

جدرى الدجاج

العمر باإلسبوع

العمر باإلسبوع

أو

التحصينات األساسية لقطعان البياض التجارى

يعطى مرة واحدة فقط ىف الفرتة من 6 اىل 15 أسبوع ملنع نزول اإلنتاج	 

ميكن أن يعطى منفردا ىف ماء الرشب أو ممزوجا مع لقاح جدرى الدجاج بالوخز ىف 	 
الجناح

التحصينات اإلختيارية لقطعان البياض التجارى

يتم التحصني مرتني بفاصل 4 أسابيع	 

أحيانا يتم استخدام لقاحات مصنعة من املعزوالت املحلية	 

 	PM-1 و M-9 تستخدم أيضا لقاحات الكولريا الحية مثل

الطريقة املثىل للتحصني هى التقطري بالعني	 

يجب أال يتم التحصني بلقاح إلتهاب الحنجرة و القصبة الهوائية خالل 7 أيام من أى 	 
تحصني بلقاح حى ألى مرض تنفىس أخر

إن عدة إصابات بالتهاب الحنجرة والرغامى املعدي كانت بسبب انتشار غري مرغوب 	 
للقاحه

يتوافر حاليا لقاح املاريك املحمل عليه لقاح التهاب الحنجرة و القصبة الهوائية للتحصني ىف 	 
معامل التفريخ

يتوافر حاليا لقاح الجدرى املحمل عليه لقاح التهاب الحنجرة و القصبة الهوائية	 

الكوريزا

الكولريا

التهاب الحنجرة و القصبة الهوائية املعدى

يتم التحصني مرتني بفاصل 4 أسابيع	 

أحيانا يتم استخدام لقاحات مصنعة من املعزوالت املحلية	 

العمر باإلسبوع

أو أو

العمر باإلسبوع
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لقاحات تستخدم ىف معامل التفريخ, بالحقن تحت الجلد

لقاحات حية تعطى ىف ماء الرشب أو بالرش أو بالتقطري ىف العني

لقاحات حية تعطى بالوخز بالجناح

لقاحات ميتة تعطى بالحقن ىف العضل أو تحت الجلد

التحصينات اإلختيارية لقطعان البياض التجارى

 اللقاح الحي املستضعف يوىص به للرذاذ الخشن يف معمل التفريخ أو يف عنابر 	 إيكوالي
التحضني يف األسابيع األوىل من العمر

التحصني الثاين يف 12-14 أسابيع	 
ميكن دمجها مع اللقاحات الحية األخرى للتحصني بطريقة الرش	 
ملزيد من املعلومات حول إيكوالي، راجع »داء العصيات القولونية يف دجاج البيض« 	 

www.hyline.com التحديث التقني يف

ميكن للقاحات الحية أن تحد من الخسائر اإلقتصادية إلصابات امليكوبالزما	 
 	F-strain و  TS11,6/85 تتوافر اللقاحات الحية من عرتات
ملزيد من املعلومات حول امليكوبالزما جاليسبتيكم، راجع »التحكم يف امليكوبالزما 	 

www.hyline.com جاليسبتكم يف البياض التجارية« التحديث التقني يف

أحيانا تكون لقاحات امليكوبالزما مزدوجة مع النيوكاسل أو اإللتهاب الشعبى املعدى	 
ملزيد من املعلومات حول امليكوبالزما جاليسبتيكم، راجع »التحكم يف امليكوبالزما 	 

www.hyline.com جاليسبتكم يف البياض التجارية« التحديث التقني يف

تحصني واحد كاىف متاما	 

استخدام برنامج تحصني يشمل كال اللقاحني الحى و امليت يعطى أفضل نتائج	 

امليكوبالزما )اللقاحات الحية(

امليكوبالزما )اللقاحات امليتة(

ظاهرة انخفاض البيض

فريوس التهاب األنف و القصبة الهوائية ىف الرومى و ظاهرة تورم الرأس ىف الدجاج

يقلل التحصني ضد الساملونيال من قدرة امليكروب عىل احداث املستعمرات املمرضة ىف 	 
األعضاء الداخيل و    

 	 Salmonella تم التحصني باللقاحات الحية 2 أو 3 مرات باستخدام عرتة
typhimurium أو  Salmonella enteritidis يتبعها التحصني باللقاح البكتريي امليت 

للحصول عىل أفضل حامية.  
يعطي استخدام اللقاحات الحية مناعة جيدة ضد العرتات داخل نفس املجموعة 	 

املصلية و مناعة بدرجات متفاوته ضد العرتات من املجموعات املصلية األخرى.
تعطي اللقاحات البكتريية امليتة مناعة جيدة ضد عرتة محددة.	 

الساملونيال

العمر باإلسبوع

أو

العمر باإلسبوع
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لقاحات املاريك املحمل عليها لقاحات أخرى

يتيح استخدام تقنية لقاحات املاريك الحاملة ميزة الدقة ىف التحصني ىف معامل التفريخ, بدون ان تسبب أى أثار سلبية كالتى تسببها بعض اللقاحات الحية ىف املزارع. و ألفضل 
حامية ضد مرض املاريك يتم حقن لقاح الريسبنس مع لقاح هريبس الرومى)HVT( املحمل عليه اللقاحات.

تحذيرهام: ال يتم استخدام أى لقاح هريبس رومى أخر عند استخدام لقاح هريبس الرومى املحمل عليه لقاحات
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لقاحات تستخدم ىف معامل التفريخ, بالحقن تحت الجلد

لقاحات حية تعطى ىف ماء الرشب أو بالرش أو بالتقطري ىف العني

لقاحات حية تعطى بالوخز بالجناح

لقاحات ميتة تعطى بالحقن ىف العضل أو تحت الجلد

لقاح املاريك املحمل عليه جمبورو

)vHVT-IBD(

لقاح املاريك املحمل عليه نيو كاسل

)vHVT-NDV(

لقاح املاريك املحمل عليه التهاب الحنجرة و القصبة الهوائية

)vHVT-ILT(

العمر باإلسبوع

العمر باإلسبوع

تم استزراع الجني املسؤل عن املناعة ىف فريوس التهاب الحنجرة و القصبة الهوائية ىف موضع 
غري حيوى من جينوم فريوس املاريك

قد يقلل استخدام هذا اللقاح من استخدام اللقاحات الحية بحسب درجة انتشار 	 
املرض

 fusion protein and( تم استزراع الجني املسؤل عن املناعة ىف فريوس النيوكاسل
neuraminidase( ىف موضع غري حيوى من جينوم فريوس املاريك

يقلل استخدام هذا اللقاح من عدد التحصينات الحية ىف املزرعة	 

نظل ىف احتياج إلستخدام لقاح النيوكاسل امليت للحصول عىل أفضل مناعة ألطول فرتة	 

تم استزراع الجني املسؤل عن املناعة ىف فريوس الجمبورو )VP2( ىف موضع غري حيوى من 
جينوم فريوس املاريك

استخدام هذا اللقاح يلغى الحاجة اىل تحصني الطيور بأى لقاح جمبورو حى ىف املزرعة	 

ال يتعارض مع وجود املناعات األمية	 

 لقاح املاريك املحمل عليه إنفلوانزا الطيور

)vHVT-H5(

تم استزراع الجني املسؤل عن املناعة ىف فريوس إنفلوانزا الطيور )H5( ىف موضع غري حيوى 
من جينوم فريوس املاريك.

يعطي مناعة ضد أي فريوس إنفلوانزا H5 بدون الحاجة إىل أي تحصني إضايف.	 

ينحرص استخدام لقاح اإلنفلوانزا عىل الدول أو املناطق املوبوئة باملرض.	 

املدة الزمنية للحامية التي يوفرها اللقاح غري محددة بدقة.	 


