Teknik Güncellemesine
AŞILAMA ÖNERILERI
Bazı hastalıklar o kadar yaygındır ki, bunların eradikasyonu ancak aşı kullanımıyla mümkündür. Genel olarak
tüm yumurtacı sürülerin, Marek Hastalığı, Newcastle (NDV), infeksiyoz bronşit (IB), infeksiyoz bursal hastalık
(Gumboro ya da IBD) Kanatlı ensefalomiyeliti (AE) ve çiçek hastalıklarına(FP) karşı aşılanması tavsiye edilir.
Tüm bölgeler de tek bir program önerilmez. Tedarikçi firma tarafından sunulan aşı etiketlerindeki
talimatlara uyulması önerilir. Sadece onaylanmış aşılar kullanınız. Bölgeniz için en iyi aşılamayı veteriner
hekiminize danışınız.
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Marek hastalığı

• Tüm ticari yumurtacılar marek hastalığına karşı, kuluçkada
aşılanmalıdır
• Rispens veya Rispens /HVT aşısı tercih edilmelidir
• HVT/SB1 aşısı hastalık baskısının az olduğu bölgelerde kullanılır.

IBD, Gumboro

• Damızlıktan gelen antikor seviyesine ve sahadaki hastalık
baskısına bağlı olarak IBD canlı aşısı;15–18, 21–25, 28–32
günlerinde uygulanabilir
• İçme suyu aşıları tercih edilir
• HVT-IBD vektör aşısı kuluçkada uygulanablir.
• Bilgi için www.hyline.com adresinden “Infectious Bursal Disease
(IBD, Gumboro)” teknik güncellemesine bakınız.

Newcastle Hastalığı, orta hastalık baskısı olan alanlar, velojenik olmayan Newcastle durumları
• İnaktif aşısı enjekte edilmiş sürülerde 2-3 defa canlı aşı, 4-6
hafta aralıklarla uygulamalıdır.
• Yetiştirme döneminde en az 1 kere canlı aşı sprey
uygulanmalıdır.
• Canlı sprey aşı uygulaması üretim periyodunda her 30-60 gun de
tekrarı yüksek immunite saglamaya yardımcı olur.

Newcastle Hastalığı, yüksek hastalık baskısı, velojenik Newcastle suşu mevcutsa
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• İnaktif aşı uygulamaları ve göz damlası yoluyla canlı aşı
uygulamaları bu tarz yüksek hastalık baskısı olan alanlarda iyi bir
koruma sağlayacaktır.
• Canlı sprey aşı uygulaması üretim periyodunda her 30-60 gun de
tekrarı yüksek mukozal immunite sağlamaya.
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Canlı kuluçka aşıları, deri altı yoluyla verilir

Canlı aşılar kanat zarına uygulama yoluyla verilir

Canlı aşılar; içme suyuna karıştırılarak, sprey
yoluyla veya göze damla yoluyla verilir

İnaktif aşılar, kas içi veya deri altı yolla enjekte edilir

Teknik Güncellemesine – Aşılama Önerileri
TİCARİ YUMURTACILARDA TEMEL AŞILAMA UYGULAMALARI (DEVAM)
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• Newcastle-bronşit kombinasyon aşıları kullanılabilir.
• Birden çok IB serotipine karşı çapraz koruma sağlanması
amacıyla 2-3 canlı aşı kullanılabilir. ( ancak bölgedeki virüs
serotipleri belirlendiyse)
• Son canlı aşılama sprey yoluyla uygulanmalıdır.
• Yüksek bir mukozal immunite oluşumu için canlı aşıların,
üretim periyodu içerisinde her 30-60 günlük aralarda
tekrarlanması önerilir.
• Yumurta üretimindeki düşüşleri engellemek için 6 ve 15.
haftalar arasında bir kez verilmelidir.
• Bu aşı içme suyu yoluyla verilir ve genellikle kanat zarı yoluyla
verilen tavuk çiçeği aşısıyla kombine edilebilir
• 1 veya 2 aşılama
• 6 haftalıktan daha küçük yaşlardaki aşılama, yüksek
attenüye edilmiş tavuk çiçeği aşısı veya güvercin çiçeği aşısı
kullanılabilir.
• Güvercin çiçeği aşısının, tavuk çiçeği aşısıyla kullanılması
daha iyi bir çapraz koruma sağlayacaktır.
• Çoğu salgın kötü aşılama tekniği sebebiyle ortaya çıkar.
• Bilgi için www.hyline.com adresinden “Fowl Pox in Layers”
teknik güncellemesine bakınız.

Infeksiyoz Bronşit

Avian encephalomyelitis (AE)
VEYA

Fowl pox (Tavuk çiçeği)
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TİCARİ YUMURTACILARDA OPSİYONEL AŞILAMA UYGULAMALARI

Bu hastalıklar eğer bölgenizde varsa aşılarını kullanınız. Tederikçi firma tarafından sunulan aşı etiketlerindeki talimatlara
uyulması önerilir. Sadece onaylanmış aşılar kullanınız. Bölgeniz için en iyi aşılamayı veteriner hekiminize danışınız.
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Infectious coryza (KORİZA)

• 4 hafta aralıkla 2 aşılama
• Lokal izolatlardan elde edilen otojen bakterin aşılar ara sıra
kullanılabilir.

Fowl cholera (KOLERA)

• 4 hafta aralıkla 2 aşılama
• Lokal izolatlardan elde edilen otojen bakterin aşılar ara sıra
kullanılabilir.
• M-9 veya PM-1 gibi canlı kolera aşıları kullanılabilir

VEYA

VEYA

• Göze damla yoluyla verilmesi önerilir
• Diğer solunum yolu hastalıklarının aşılarıyla 7 gün arayla
uygulanmalıdır
• Çoğu ILT salgını, ILT aşısının uygulanmamasından dolayı
yayılmıştır
• ILT-HVT vektör aşısı, kuluçkada kullanım için uygundur
• ILT-çiçek vektör aşısı kullanılabilir
• Bilgi için www.hyline.com adresinden; “Infectious
Laryngotracheitis (ILT)” teknik güncellemesine bakınız.

Infectious laryngotracheitis
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TİCARİ YUMURTACILARDA OPSİYONEL AŞILAMA UYGULAMALARI (DEVAM)
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Egg drop syndrome (EDS)

• 1 aşılama çok etkilidir

Avian pneumovirus

• Aşılama programında hem canlı hemde inaktif aşı kullanımı
en etkili yöntemdir.

Mycoplasma gallisepticum, canlı aşılar

• Canlı aşılar vasıtasıyla MG enfeksiyonunun yaratabileceği
ekonomik kayıplar engellenebilir
• TS-11 6/85 ve F suşu aşıları kullanılmaktadır
• Daha güçlü bir koruma için F-suşu aşılarını kullanınız

Mycoplasma gallisepticum, inaktif aşılar

• Genellikle MG inaktif bacterin aşılar , Newcastle ve bronşit
aşılarıyla kombine edilir
• Bilgi için www.hyline.com adresinden “MG Control in
Commercial Layers” teknik güncellemesine bakınız.

Salmonella

• Salmonella aşıları iç organlardaki ve bağırsaklardaki
kolonizasyonu azaltarak, bağırsaktan etrafa saçılımı önler
• Modifiye Salmonella typhimurium veya Salmonella enteritidis
suşlarına ait, 2 veya 3 canlı aşının inaktif aşı sonrası
uygulanması en iyi korumayı sağlayacaktır.
• Canlı aşılar aynı serogruptaki suşlara karşı iyi bir koruma
sağlarken, farklı serotiplerdeki suşlara karşıda değişken bir
koruma sağlar.
• İnaktif bakteri aşıları belli bir suş için hedeflenen korumayı
sağlayabilir

VEYA

• Canlı aşıları kuluçkada veya yetiştirme döneminin ilk
haftalarında kalın sprey önerilir
• İkinci aşılama 12-14. haftalar
• Diğer canlı sprey uygulanan aşılarla kombine edilebilir.
• Bilgi için www.hyline.com adresinden;“Colibacillosis in Layers”
teknik güncellemesine bakınız.

E. coli
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Canlı kuluçka aşıları, deri altı yoluyla verilir

Canlı aşılar kanat zarına uygulama yoluyla verilir

Canlı aşılar; içme suyuna karıştırılarak, sprey
yoluyla veya göze damla yoluyla verilir

İnaktif aşılar, kas içi veya deri altı yolla enjekte edilir
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REKOMBİNANT HVT AŞILARI
Aşılamada rekombinant vektör teknolojisini kuluçkada uygulanmasının, sahada uygulanacak canlı aşıya hiçbir yan etkisi
olmaz. En iyi marek hastalığı koruması için, Rispens suşu kullanılmış rekombinant HVT aşısı kullanın.
DİKKAT:HVT-vektör aşılarla birlikte başka bir HVT aşı kullanmayınız.
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IBD, Gumboro, HVT vector
(vHVT—IBD)

HVT virüsünün belirli bir bölgesine IBD koruyucu geni (VP2)’nin
eklenmesiyle oluşturulur

Newcastle, HVT vector
(vHVT—NDV)

NDV koruyucu genlerin ( fizyon proteini ve neurominidaz) HVT
virüsüne eklenmesiyle oluşturulur.

Laryngotracheitis, HVT vector
(vHVT—ILT)

ILT koruyucu genlerin HVT virüsüne eklenmesiyle oluşturulur.

Avian Influenza, HVT vector
(vHVT—H5)

Avian influenza H5 koruyucu genlerin HVT virüsünün
eklenmesiyle oluşturulur
• Ekstra aşılama olmadan herhangi bir H5 influenza virüsüne
karşı koruma sağlar.
• Hastalığın endemik olduğu bölgelerde influenza aşısının
kullanımı yasaklanmıştır
• Koruyucu bağışıklık süresi belirsizdir
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• Sahada yapılacak IBD aşılarını ortadan kaldırır
• Meternal antikorlarla interference oluşturmaz.
• Bilgi için www.hyline.com adresinden; "Infectious Bursal Disease
(IBD, Gumboro)” teknik güncellemesine bakınız.

• Sahada yapılacak canlı aşılama sayısını düşürür
• İnaktif aşılama en iyi ve uzun koruma için hala gereklidir

• Saha baskısına bağlı olarak canlı aşı kullanımını azaltır.
• Bilgi için www.hyline.com adresinden; “Infectious
Laryngotracheitis (ILT)” teknik güncellemesine bakınız.
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Canlı kuluçka aşıları, deri altı yoluyla verilir

Canlı aşılar kanat zarına uygulama yoluyla verilir

Canlı aşılar; içme suyuna karıştırılarak, sprey
yoluyla veya göze damla yoluyla verilir

İnaktif aşılar, kas içi veya deri altı yolla enjekte edilir
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