
 هاي واكسنهاي دامي برنامه
 واكسن آگاالكسي يا چشم سفيدي يا ورم مفاصل يا ورم پستان -1
 اين واكسن براي گوسفند و بز براي پيشگيري از بيماري آگاالكسي يا ورم پستان استفاده مي شود.  -
 هفته پس از اولين تزريق واكسن ياد آور زده مي شود.  2ماهگي است و  3سن تزريق از  -
 ماه يكبار است . 6واكسن هر تكرار  -
 شود. ماه پيش از بره زايي توصيه مي 2واكسيناسيون ميشهاي آبستن  -
 دو نوع است كه عبارتند از : واكسن آبله :-2

 واكسن آبله بزي سويه گرگان  (الف 
 د. گير سي بصورت زير جلدي براي پيشگيري از آبله بز مورد استفاده قرار ميسي 5/0اين واكسن به مقدار 

 تكرار واكسن يكبار در سال است و نبايد در ماه آخر آبستني مورد استفاده قرار گيرد.  -
 واكسن آبله گوسفندي  (ب

رود . تكرار واكسن يكبار سي بصورت زير جلدي براي پيشگيري از آبله گوسفند بكار ميسي 5/0اين واكسن به مقدار 
 مصرف شود. در سال بوده و در ميشهاي ماه آخر آبستني نبايد 

 واكسن شاربن :-3
اين واكسن براي پيشگيري از بيماري شاربن يا سياه زخم در گاو ، گاوميش ، گوسفند ، بز و ساير حيوانات حساس به 

شود در ماه آخر آبستني ماهگي به باال استفاده مي 3رود. اين واكسن هر سال يكبار و از  سن اين بيماري بكار مي
 اسفند تا پايان خرداد ماه است.  15مان واكسيناسيون نبايد استفاده شود. ز 

 واكسن بروسلوز يا تب مالت -4
ماهه  3-6هاي ماده كه در گوساله   S19  بيماري بروسلوز يا تب مالت  واكسنهاي مختلفي دارد كه عبارتند از واكسن 

 6هاي زير ه است و نبايد در گوسالهجهت گاوهاي باالي شش ما RDS19گيرد. واكسن فقط يكبار مورد استفاده قرار مي
 ماه سن استفاده گردد. 

گيرد. اين واكسن به بره و جهت پيشگيري از  بيماري بروسلوز در گوسفند و بز مورد استفاده قرار مي  Rev Iواكسن 
 Rev Iگردد. واكسن شود و يكماه پيش از رسيدن به سن توليد مثل دوباره تكرار ميماهگي تزريق مي 4بزغاله در سن 

 نبايد در گوسفندان و بزان بالغ استفاده شود. 
 واكسن تب برفكي -5

 4گيرد . سن تزريق از رد استفاده قرار مياين واكسن جهت پيشگيري از بيماري تب برفكي در گاو، گوسفند و بز مو
ماه خواهد  4-6شود. تزريقات بعدي هر هفته پس از اولين تزريق يك واكسن يادآور زده مي 3-4ماهگي به باالست و 

 بود . اين واكسن نبايد با ساير واكسنهاي ويروسي، همزمان استفاده شود. 
  واكسن قانقارياي كبدي : -6

شود . اولين تزريق واكسن به مقدار د و بز براي پيشگيري از بيماري قانقارياي كبدي استفاده مياين واكسن در گوسفن
ماه يكبار  10 -12شود سپس دو هفته بعد تكرار شده و تزريقات بعدي هر سي بصورت زير جلدي تزريق ميسي 3-2

 گيرد. خواهد بود . اين واكسن در دو هفته آخر آبستني نبايد مورد استفاده قرار 
  واكسن تيلريوز : -7

سي بصورت زير سي 1رود . مقدار تزريق واكسن اين واكسن جهت پيشگيري از بيماري تيلريوز يا زردي گاو بكار مي
ماهگي ، حيوانات تب  4شود . اين واكسن نبايد در گاوهاي آبستن بيش از جلدي است و در فصل زمستان انجام مي

 روز پس از زايمان استفاده شود.  10ماهگي و تا  2هاي كمتر از دار ، گوساله
  واكسن آنتروتوكسمي يا علفي -8

 2تزريق به فاصله  2رود. در ميش اين واكسن جهت پيشگيري از بيماري آنتروكسمي يا علفي در گوسفند بكار مي
ماهگي يك تزريق واكسن  2شود . در   بر ه ميشهاي واكسينه در سن هفته آخر آبستني استفاده مي2هفته به غير از 

 3-4هفتگي انجام شده ،  2گردد.در بره ميشهاي غير واكسينه ، اولين تزريق در هفته بعد تكرار مي 3-4انجام شده و 
 گردد. هفته بعد تكرار مي


