Aktualizacja Techniczna

PRZYKŁADOWY PROGRAM
SZCZEPIEŃ
Niektóre choroby są tak rozpowszechnione lub trudne do wyeliminowania, że konieczne jest szczepienie przeciwko nim. Generalnie
stada towarowe powinny być zaszczepione przeciwko chorobie Mareka, pomorowi rzekomemu drobiu (NDV), zakaźnemu zapaleniu
oskrzeli (IB), zakaźnemu zapaleniu torby Fabrycjusza (IBD lub choroba Gumboro), zakaźnemu zapalenia mózgu i rdzenia kręgowego AE
oraz ospie ptasiej. Program szczepień ochronnych dla każdego stada należy dostosować do lokalnie istniejących zagrożeń.
Program szczepień należy skonsultować z miejscowym lekarzem weterynarii aby dostosować go do lokalnych zagrożeń.
Postępuj zgodnie z zaleceniami wydanymi przez producenta szczepionki. Stosuj wyłącznie zatwierdzone szczepionki.

PODSTAWOWE SZCZEPIENIA STAD TOWAROWYCH
WIEK W TYGODNIACH
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Choroba Mareka

• Wszystkie stada towarowe powinny być zaszczepione
przeciwko chorobie Mareka w wylęgarni
• Preferowanymi szczepionkami są Rispens lub Rispens / HVT
• HVT / SB1 stosuj w rejonach o niskim zagrożeniu

IBD, choroba Gumboro

• Podawana w dniach 15-18, 21-25, 28-32, szczepionka żywa,
na bazie matczynych przeciwciał, których poziom spada a
potem wzrasta
• Preferowane są szczepionki podawane do wody
• HVT-IBD szczepionki wektorowe dostępne w wylęgarni
• W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz: “Infectious
Bursal Disease (IBD, Gumboro)” na stronie www.hyline.com

Pomór rzekomy drobiu ND średnie zagrożenie terenowe

• 2-3 szczepienia żywą szczepionką, uwzględnić 4-6 tygodni
pomiędzy ostatnią żywą szczepionką a inaktywowaną
szczepionką podaną iniekcyjnie
• Preferowane jest przynajmniej jednokrotne szczepienie żywą
szczepionką podaną w oprysku w trakcie odchowu
• W celu zachowania wysokiego poziomu odporności korzystnym
może być podawanie w trakcie produkcji żywych szczepionek co
30-60 dni

Pomór rzekomy drobiu ND wysokie zagrożenie terenowe

• Jednoczesne podanie szczepionki żywej (do oka) i
inaktywowanej zapewnia dobrą ochronę w obszarach
wysokiego ryzyka terenowego
• W celu zachowania wysokiego poziomu odporności korzystnym
może być podawanie w trakcie produkcji żywych szczepionek co
30-60 dni
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Żywe szczepionki podawane podskórnie w wylęgarni

Szczepionki żywe podawane w błonę skrzydłową

Szczepionki żywe podawane do wody, w sprayu lub
kropli do oka

Szczepionki inaktywowane podawane iniekcyjnie
domięśniowo lub podskórnie
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• Stosuj szczepionkę rekombinowaną
• Podanie 2-3-krotne żywej szczepionki bazujące na
wielokrotnym serotypie IB buduje odporność krzyżową (jeśli te
serotypy zostały zidentyfikowane w danym terenie)
• Ostatnia żywa szczepionka powinna być podana w sprayu
• W celu zachowania wysokiego poziomu odporności
korzystnym może być podawanie w trakcie produkcji żywych
szczepionek co 30-60 dni
• Podać raz pomiędzy 6 a 15 tygodniem by zapobiec
wtrąceniom w jajach
• Podać do wody lub w połączeniu ze szczepionką przeciwko
ospie drobiu w błonę skrzydłową
• 1 lub 2 szczepienia
• Szczepienie ptaków przed 6 tygodniem życia powinno się
odbywać przy użyciu wysoko atenuowanej szczepionki
przeciwko ospie ptasiej lub ospie gołębi
• Stosuj szczepionki przeciwko ospie ptasiej i ospie gołębi dla
uzyskania lepszej ochrony krzyżowej
• Większość przełamań jest skutkiem złej techniki szczepienia
• W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji patrz:
“Fowl Pox in Layers” na stronie www.hyline.com

Zakaźne zapalenie oskrzeli IB

Zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego AE
lub

Ospa ptasia
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DODATKOWE SZCZEPIENIA STAD TOWAROWYCH
Stosuj w zależności od istniejących zagrożeń terenowych. Postępuj zgodnie z zaleceniami wydanymi przez producenta
szczepionki. Stosuj wyłącznie zatwierdzone szczepionki. Program szczepień uzgodnij z lokalną służbą weterynaryjną w
celu zapewnienia jego skuteczności.
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Zakaźny katar nosa / Infectious coryza

• 2 szczepienia w odstępie 4 tygodni
• Czasem stosowane są autogeniczne bakterie pozyskane z
lokalnych izolatów

Ospa ptaków

• 2 szczepienia w odstępie 4 tygodni
• Czasem stosowane są autogeniczne bakterie pozyskane z
lokalnych izolatów
• Stosuje się również żywe szczepionki przeciwko cholerze,
takie jak M-9 lub PM-1
• Zalecane jest podanie szczepionki w kropli do oka
• Nie należy stosować przed upływem 7 dni po podaniu innej
wziewnej żywej szczepionki
• Wiele przełamań odporności przeciwko ILT jest skutkiem
niepożądanego rozpowszechnienia szczepienia przeciwko ILT
• Do stosowania w wylęgarni dostępny jest szczep ILT-HVT
• Dostępny jest szczep ILT-ospa
• W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz: “Infectious
Laryngotracheitis (ILT)” na stronie www.hyline.com

lub

lub

ILT, Zakaźne zapalenie krtani i tchawicy

0

2

2

4

6
8
10
12
WIEK W TYGODNIACH

14

16

DODATKOWE SZCZEPIENIA STAD TOWAROWYCH (cd.)
0

2

4

WIEK W TYGODNIACH
6
8
10
12

14

16

EDS, Syndrom spadku nieśności

• 1-krotne szczepienie jest skutecznym zabezpieczeniem

AP, Avian pneumovirus

• Najskuteczniejszą ochronę daje zastosowanie zarówno żywej
jak i inaktywowanej szczepionki

MG, Mycoplasma gallisepticum,
żywa szczepionka

• Stosowanie żywej szczepionki pozwala ograniczyć
ekonomiczne straty wywołane infekcją MG
• W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz: “MG Control
in Commercial Layers” na stronie www.hyline.com

Salmonella

• Szczepienie przeciwko salmonelli zmniejsza kolonizację
bakterii w organach wewnętrznych i przewodzie pokarmowym,
tym samym redukuje ich liczbę w środowisku
• Najlepszą ochronę zapewnia 2 lub 3-krotne szczepienie
zmodyfikowanymi szczepami Salmonella typhimurium lub
Salmonella enteritidis i późniejsze zastosowanie szczepionki
inaktywowanej
• Szczepionki żywe zapewniają dobrą ochronę przeciwko
szczepom tego samego serotypu i zmienną ochronę przeciwko
szczepom innych serotypów
• Szczepionki inaktywowane zapewniają ochronę przeciwko
konkretnemu szczepowi

lub

• Zaleca się stosować żywe atenuowane szczepionki podane
w oprysku “grubą kroplą” w wylęgarni w pierwszym dniu lub
obiekcie odchowowym w ciągu pierwszych kilku tygodni
• Drugie szczepienie w wieku 12-14 tygodni
• Może być łączone z innymi żywymi szczepionkami
podawanymi w oprysku
• W celu uzyskania dodatkowych informacji patrz: “Colibacillosis
in Layers” na stronie www.hyline.com

E. coli
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Żywe szczepionki podawane podskórnie w wylęgarni

Szczepionki żywe podawane w błonę skrzydłową

Szczepionki żywe podawane do wody, w sprayu lub
kropli do oka

Szczepionki inaktywowane podawane iniekcyjnie
domięśniowo lub podskórnie
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