
  دار و دارای تهویه مناسب استفاده نمایید.بان خود  از وسیله نقلیه واجد مجوز حمل، سایهبرای حمل دام 

 تر آب ساعت، از دادن آب و خوراک در طی مسیر خودداری کنید و در سفرهای طوالنی 10های کمتر از در مسافت

به میزان محدود در اختیار دام قرار گیرد. نیم تا یک ساعت پس از رسیدن به مقصد آب، و پس از سه ساعت 

ی پرهیز شود. به منظور کاهش استرس علوفه خشک در اختیار دام قرار گیرد. از مصرف کنسانتره تا وعده بعد

 در آب آشامیدنی استفاده کرد. Cتوان از ویتامین ناشی از حمل و نقل، می

   ها با گله بومی خودداری نمایید و در صورتی که مجبور به این امر هستید، با انجام الهاز مخلوط کردن بزغ

 بومی خود اطمینان حاصل کنید.آزمایش بروسلوز )تب مالت( و بیماری یون، از پاک بودن گله 

  دام به یک فضای مسقف با تهویه مناسب که بتوان دمای آن را در شرایط دمایی سرد و گرم کنترل نمود نیاز

 دارد. وجود بهاربند ضروری نیست، به شرطی که تهویه فضای بسته مناسب باشد.

 قرار نگیرند و از نوسانات دمایی در طول ها در معرض مسقیم باد شدید ای باشد که دامشرایط جایگاه به گونه

 روز مصون باشد.شبانه

 دهنده، دامپزشک یا تامین کنندگان علوفه باید پس از تعویض لباس یا رشتردد بازدید کننده ها اعم از پرو

 پوشیدن کاور بهداشتی مخصوص انجام شود.

 اوره کارشناسان انجام پذیرد.شود انتخاب جیره برای مراحل مختلف و شرایط متفاوت با مشتوصیه می 

 پرورش بزغاله

  قبل ازورود دام، جایگاه را ضدعفونی و بستر خشک و مناسب فرآهم آورید. اگر دامی قبال در جایگاه حضور داشته

آوری کرده و پس از شستشوی کامل، اقدام به ضدعفونی محل نمایید. بهترین روش جمعابتدا کود جایگاه را 

 دهی یا اسپری کردن ضدعفونی شیمیایی با غلظت مناسب است.ضدعفونی شعله

 .قبل از خرید اقالم خوراکی مانند کلش، از پاک و عاری بودن از فضوالت حیوانی اطمینان حاصل کنید 

 ایی باید بصورت تدریجی و با شیب مالیم ظرف یک هفته تا ده روز صورت پذیرد. هر گونه تغییر در جیره غذ

تهیه شود تا تغییر تدریجی به سمت جیره جدید به ژن شود مقداری پلت مورد استفاده در مزرعه آوینتوصیه می

 صورت مناسب امکانپذیر شود.

 وعده در اختیار دام قرار بگیرد.تا چهار های خوراکی برای هر روز جداگانه آماده شود و خوراک طی سه وعده 

 .در تمام طول دوره پرورش آب پاکیزه با دمای متعادل در اختیار دام قرار بگیرد 

 تا زایش تولد

 ژن نـیآو 
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:آماده سازی جایگاه و تهیه علوفه مناسب  

خریدار گرامی، با توجه به 

حساسیت نژاد سانن و آلپاین، 

بهداشتی  -لطفا نکات پرورشی

را به دقت مطالعه و رعایت 

 فرمایید
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بستر بزها باید خشک باشد. برای این منظور مدفوع خشک خود دام قابل استفاده است. در فصول مرطوب 
و یا دوران شیرواری که ادرار دام افزایش می یابد می تواند از کلش و یا پوشال یا پوست برنج برای خشک 

روز در میان نیاز به نگهداشتن بستر استفاده کرد. ممکن است در مناطق بسیار مرطوب هر روز یا یک 
 انتشار کلش باشد. 

با پنومونی عفونت تنفسی یا های مهم در بزهای سانن و آلپاین بویژه تا سن یک سالگی، یکی از بیماری
عامل این بیماری یک باکتری است که معموال در حلق و بینی دام سالم . نام داردریوی پاستورلوز عامل 

یابد. یک یا چند عامل از تر دستگاه حمله کرده و تکثیر میای پایینهوجود دارد و تحت شرایطی به قسمت
 کنند:این عوامل مستعد کننده برای بروز بیماری کفایت می

  غیرهشیرگیری، زایمان و واکسیناسیون، ازحمل و نقل،  گی و سو تغذیه،گرسن :استرس -
 . دهدامکان تخلیه مؤثر ن)آمونیاک( ر رسان بستگازهای آسیببه تهویه ناکافی که   -1 تهویه نامناسب: -

 دام در معرض جریان هوای مستقیم )کوران هوا( قرار گیرد.  - 2                          

برای طراحی سیستم تهویه مناسب می توان از افراد ذی تجربه در صنعت طیور مشورت گرفت. فن ها 

برای تخلیه گاز در محیط بسته استفاده می شوند و پنجره یا دریچه های هوا امکان ورود هوای تازه 

یاتی در را فرآهم می نماید. ورود دایم هوای تازه و برخورد غیر مستقیم آن به دام یک فاکتور ح

 پرورش است.  
 بیشتری وارد می کند. تر باشد آسیبکه هر چه ناگهانی)نوسان زیاد دما( سرد شدن یا گرم شدن هوا  -

روز جلوگیری کرد. بیشتر موارد بیماری در بهار و بنابراین باید از نواسانات زیاد دمایی در طول شبانه
درجه کاهش یابد و نوسان ایده آل نهایتا پنج  15اید از دمای محیط پرورش به هیچ وجه نب دهد.پاییز رخ می

 درجه سانتی گراد باشد.
 تراکم بیش از حد دام در واحد سطح -
 استفاده ناکافی از آغوز یا کیفیت پایین آغوز مثال به دلیل تغذیه نامناسب مادر در دوره آبستنی   -
 رطوبت باالی محیط یا بستر -

گراد(، سرفه، کاهش یا قطع درجه سانتی 7/39)افزایش دمای بدن به بیش از عالیم بیماری عبارتند از تب 
 دل زدن( گیری و کز کردن دام و افزایش تعداد تنفس )دلاشتها، ریزش ترشحات کدر از بینی، گوشه

بدیهی است با پیشگیری از عوامل مذکور، می توان از بروز بسیاری از موارد بیماری جلوگیری کرد. در هر 
حتی با رعایت تمام موارد بهداشتی هم باز ممکن است بیماری رخ دهد. متأسفانه در حال حاضر  صورت

 واکسن این بیماری در کشور موجود نیست.
مشورت با در های دارویی خاصی برای درمان پاستورلوز و به طور کلی التهاب عفونی ریه از برنامه

  .شود استفاده میدامپزشک 

 بیوتیک:آنتی
 1ترومایسین )با نام تجاری دراکسین( داروی جدید و قدرتمندی است که تنها یک بار به میزان توال -1

 شود.زریق میتبه صورت زیر پوستی  کیلوگرم وزن بدن دام 40سی به ازای هر سی
سی برای هر سی 1( به میزان، بهترین نوع ساخت شرکت رازکنکسهای تجاری اففلورفنیکول )با نام -2

 شود. ساعت یک بار استفاده می 48هر نوبت رم وزن بدن دام، داخل عضالنی که جمعا تا سه کیلوگ 15

 ترجیحا همزمان بکار نرود(: -ضد التهاب )یکی از داروهای زیر
کیلوگرم وزن بدن دام،  45سی برای هر سی 2فلونیکسین مگلوماین )با نام تجاری فلونکس( به میزان  -1

 کند.بیوتیک، به درمان مؤثرتر کمک میسه روز اول درمان در کنار آنتی داخل عضالنی، روزانه برای
 تزریق 2تا سی بسته به جثه دام که یک روز در میان سی 5/2تا  1دگزامتازون به میزان  -2

 

 

 

 Caption describing picture or graphic. 

 

دمای محیط پرورش به هیچ وجه "
درجه کاهش یابد و  15نباید از 

دما نهایتا پنج درجه  نوسان ایده آل
 "سانتی گراد در شبانه روز باشد

 بستر، تهویه و کنترل دما:
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بایست به های دیگر در تماس هستند ای ممکن است. تردد افرادی که با دامها رعایت بیشترین نکات قرنطینهمهمترین عامل در پیشگیری از بروز بیماری
 اطمینان حاصل فرماییید. وارده به مجموعه ایشود و در صورت لزوم با تعویض لباس و چکمه انجام شود. از سالمتی اقالم تغذیهمجموعه محدود 

 
 

  دریافت کرده است:زیر را واکسن های  97مرداد -تیرتحویل ماهه  4بزغاله های 

 

 آنترو توکسمی -

بره و برای بزهای بالغ در ابتدای بهار و پاییز استفاده شود. : )ملقب به علفی یا زهله درد(
واکسیناسیون برای نوبت واکسینه شوند و دو هفته بعد روزگی  25در های متولد شده بزغاله

 تکرار شود.دوم 

 آتی بدون نیاز به تکرار -فول ُدز )تمام مقدار(  واکسن تب مالت )بروسلوز( -

ماهگی مورد استفاده  4الی  3برای بزغاله هایی در که در نسل بعدی متولد می شوند بین سن 
قرار می گیرد و انتظار بر این است که باعث ایجاد ایمنی برای تمام طول عمر شود. واکسن 

برای دام های  "تمام مقدار"و برای دام های بالغ  "تخفیف مقدار یافته"بروسلوز در دو نوع 
. در حال حاضر سیاست سازمان دامپزشکی کشور بر عدم استفاده از تولید می شوندنابالغ 

واکسن برای دام های بالغ است. بنابراین با واکسینه کردن دامهای نابالغ علیه این بیماری مهم 
و بسیار خطرناک از نظر زئونوز )مشترک میان انسان و دام( و همچنین از نظر اقتصادی، 

  کسیناسیون در سالهای بعدی نمی باشد. نیازی به انجام وا
 
 

 شودها استفاده بسته به شیوع بیماریکه بایست دیگری  هایواکسن: 

. گله های شودهفته بعد تکرار می 4تا  3ماهگی انجام و سپس  5/2اولین تزریق در  تب برفکی: -
اند، ایمنی کسب نکردههایی که از مادر شود. در دامشش ماه یک بار تکرار میبالغ معموال هر 

در صورت شیوع بیماری در منطقه، . ماهگی انجام و سپس تکرار شوداولین تزریق در یک
 .ماه یک بار در نظر گرفته شود 4واکسیناسیون  های بینفاصله

 

بر اساس برنامه سازمان یکبار در سال سالیانه : (PPR) طاعون نشخوارکنندگان کوچک -
 گیرد.واکسیناسیون صورت می ماه به باال 4های دامپزشکی برای دام

 

هفته بعد  3تا  2)قانقاریا(: اولین تزریق در سه ماهگی انجام و سپس  قانقاریای عفونی کبد -
 شود. شود و پس از آن هر شش ماه یک بار تکرار میتکرار می

 

 شود.سه ماه به باال استفاده می هایالیانه برای بزس شاربن: -
 

شود در های وارداتی به سویه واکسن آبله ایرانی، توصیه میتوجه به حساسیت دام: با نکته -
های خالص استفاده نشده و در صورت تمایل با مشورت موسسه رازی به تهیه واکسن کشته گله

 اقدام گردد.
 
 

 
 
 

 

 

 :واکسیناسیون و پیشگیری از بیماری ها

 

دام های خالص وارداتی حساسیت 

بیماری های منطقه بیشتری نسبت به 

خاورمیانه دارند و بایست مشابه دام 

های بومی هر ساله علیه بیماری های 

 رایج کشور ایمن شوند

 

مهمترین عامل در پیشگیری از بروز “
بیماری ها رعایت بیشترین نکات 

 ”قرنطینه ای ممکن است
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 تغذیه:

شده  پلتکنسانتره  دیتول به ژن نیآو شرکت ،یریشو گوسفندان  بزها دردر سرنوشت پرورشی و تولیدی  هیغذبسیار زیاد نحوه ت تیاهم به توجه اب
استفاده نمایند. استفاده از هر نوع  شرکت کارشناسان یعلم مشاورهتوانند از و متقاضیان می استنموده  اقدام "پلت نیآو" مناسب تحت نام تجاری

ل زیر آمده کنسانتره باکیفیت دیگر با میزان پروتیین و انرژی مناسب ممکن خواهد بود. نحوه تغذیه بزغاله از تولد تا شیردهی به طور خالصه در جداو
 است.

 

 رشد دوران در پلت نیآو مصرف شده هیتوص زانیم: 

 کلش پروتئین مخصوص بزغاله )گرم در روز( %5/16پلت  سن )روز( وزن دام )کیلوگرم(

 - - تولد 3

 - آزاد 10 6-5

 آزاد آزاد 30 10

 آزاد آزاد 75-70 18-17

 آزاد 800 160 30

 آزاد 800 210 38

 

-بزغاله زمانخواهد بود. در این  لوگرمیک 20الی  18 وزن درکیلوگرم و برای بزغاله ماده  15برای بزغاله نر در وزن  استاندارد یریرگیش از زمان .1 :نکته

سرعت رشد باید  شده و شتریب بریف به بزغاله ازین زانیم یماهگ 5 از بعد. 2بدست آورده باشند.  را روز در استارتر گرم 250 حداقل مصرف ییتوانا بایدها 
 گیرد.دام قرار میوعده در اختیار  3. کلش به صورت آزاد و پلت با توجه به میزان توصیه شده در 3. شودمحدود می پلت مصرفکنترل شده باشد، لذا 

 

در صورت چاقی بیش از حد، . می باشد 5/3 تا 3دوران بارداری مناسب در  امتیازبدنی در این دوره از اهمیت فراوانی برخوردار است و  امتیازکنترل  نکته:
به اهمیت باالی تغذیه در خواهد بود. با توجه محتمل های متابولیکی از جمله کبد چرب بیماری بروزعالوه بر ایجاد سخت زایی )خصوصا در دام شکم اول( 

باشد و باشد، این پلت سرشار از مواد معدنی و ویتامینی و همچنین پیش ساز گلوکز میچند هفته آخر آبستنی، استفاده از پلت آبستن سنگین الزامی می
رت مصرف این پلت نیازی به هیچ گونه در صوغیره خواهد شد.  تب شیر، مسمومیت آبستنی، جفت ماندگی، سقط ونظیر باعث به حداقل رساندن مشکالتی 

 وجود ندارد.تقویتی داروهای تزریق یا افزودنی خوراکی 
 

  :میزان توصیه شده مصرف آوین پلت در دوران آبستنی 

وزن دام 
 )کیلوگرم(

سن 
 )روز(

 پلت پایه
 )گرم در روز(

 پلت آبستن سنگین
 )گرم در روز(

 یونجه
 )گرم در روز(

 کلش
 

  توضیحات

 آزاد 450 - 650 270 44
پلت پروتئین با  %5/16بعد از جفت گیری به تدریج پلت 

شودپایه و یونجه جایگزین می  

 آزاد 650 850 - 330 50
در انتهای ماه چهارم آبستنی به تدریج پلت پایه با پلت 

شودآبستن سنگین جایگزین می  

55 360 - 1000-1100  آزاد 800 
یک تا یابد و خوراک مصرفی به تدریج افزایش می

رسداز زایمان به میزان توصیه شده می پیشهفته   

 
 

  شیر در تغذیه دستیمیزان توصیه شده مصرف 
 

لیتر در روز(میزان کل شیرمصرفی )میلی سن   تعداد وعده در روز 

درصد وزن بدن آغوز 10 تولد  3 
 3 1000 هفته اول تا هفته دوم

 3 1200 هفته سوم تا هفته چهارم
 2 800 هفته پنجم تا  هفته نهم

 1 500 هفته دهم
 - شیرگیری ابتدای هفته یازدهم
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 ورم پستان 

ها ممکن است موجب التهاب بافت پستان شوند. عالوه بر قرمزی، گرما و درد در پستان، ظاهر شیر عوامل مختلف میکروبی به خصوص باکتری
)در شود که بسته به نوع عفونت تغییر کند. گاهی شیر در زمان حرارت دادن لخته )به اصطالح بریده( مینیز ممکن است شامل رنگ، بو و قوام 

. برای دهدنشان میلنگش اشتهایی یا حتی و بی عفونت است. بعالوه در مواردی دام تبوجود نشان دهنده م آغشته بودن به آغوز( صورت عد
التهاب طبق  بیوتیک تزریقی و داروهای ضددرمان ورم پستان حتما باید با دامپزشک مشورت و بسته به عالیم و معاینات، پمادهای پستانی، آنتی

 ضروری خواهد بود.تزریق سرم  ییاشتهابیده شود. در صورت ادامه دستور استفا

شوند. در این نوع از ورم پستان، ابتدا پستان گرم است و سپس بتدریج رو به سرما رفته برخی عوامل میکروبی موجب ورم پستان قانقاریایی می
شود. با در صورت درمان و زنده ماندن دام بتدریج از بدن جدا میپستانی دچار مرگ بافتی شده و حتی  شود. چنینو رنگ آن به آبی متمایل می

 مفید نیست. در این موارد معموال  هاها استفاده نمایید. استفاده از پمادبیوتیک وریدی و ضد التهابآنتی ورت دامپزشک از سرم درمانی قوی،مش
 برای پیشگیری از ورم پستان نکات زیر را رعایت نمایید: 

ها قبل دوشش، های ظاهری سرپستانک، برطرف کردن آلودگیمکرر و توزیع کلش یا کود خشکنگه داشتن بستر از طریق تجدید خشک و تمیز 
، رعایت تنظیمات های سالمدامهای مبتال به ورم پستان پس از های کارگر شیردوش )استفاده از دستکش یکبار مصرف(، دوشش دامنظافت دست

فشار خأل، سرویس منظم دستگاه شیردوشی، چک کردن الینرهای همچنین میزان ضربان و تعداد و نسبت مناسب دستگاه شیردوشی از نظر 
( و شستشوی دستگاه طبق الینترها هر سال یا هر دو سال یکبار تعویض کلیه-تعویض الینتر معیوبو تعویض به موقع آنها ) خرچنگی
 مل بعد از هر بار شیردوشی.دستورالع

ها بعد از هر دوشش با محلول مناسب )محلول تیت دیپ( و در زمان خشک کردن دام، در موارد شیوع باالی ورم پستان، ضدعفونی سرپستانک
 شود.استفاده از پماد خشکی مناسب توصیه می

 

 در دوران شیردهی پلت نیآو مصرف شده هیتوص زانیم 

 تولید شیر
 )کیلوگرم در روز(

 پلت پایه
 )گرم در روز(

 پلت پروتئین 
 )گرم در روز(

 یونجه
 )گرم در روز(

 کلش
 )گرم در روز(

 کل مصرف
 )گرم در روز(

4 1250 700 5015 5003 آزاد   

5/3  1501  506  5014 5032 آزاد   

3 1050 550 3001 9002 آزاد   

5/2  900 500 2001 6002 آزاد   

2 850 400 1001 5023 آزاد   

5/1  2000 آزاد 1000 300 750 

 محاسبه شده است 3 و امتیاز بدنی درصد 4/3درصد،  پروتئین  6/3 شیر چربیکیلوگرم و  65مقادیر فوق برای دامی با وزن 

 
ی . در ابتدای دوران شیردهی به علت باالتر بودن ماده خشک شیر و همچنین توانایی کمتر دام در مصرف خوراک، بزهای پرتولید در باالنس منف1 نکته:

شود استفاده از پلت آبستن سنگین تا یک هفته پس از زایش ادامه یابد(. شد )توصیه میکاهش وزن خواهند به همین دلیل دچار و  دارندانرژی قرار 
. این روند کاهش وزن به تدریج با افزایش توانایی مصرف خوراک باشدمیگرم در روز متغییر  100گرم تا  20میزان کاهش وزن با توجه به تولید دام از 

وعده پلت )مخلوط پلت پایه و پروتئین  2وعده در روز شامل  4الی  3. توزیع خوراک 2شد.  هداز زایمان متوقف خوا پسماه  2و تقریبا  کردهکاهش پیدا 
 .4. حفظ شود 3امتیاز بدنی حدود و  بودهدر دوران شیردهی وضعیت بدنی دام باید مورد توجه . 3گیرد. وعده صورت می 2الی  1با توجه به جدول( و 

قطعات بلند و با ا کیفیت ب یونجه.  استفاده از 5 و به صورت آزاد در اختیار دام باشد.قطعات بلند  باید با کلشسانن و آلپاین  در تمامی مراحل پرورش بز
سم چینی  .7 خر آبستنی باید به طور آزاد در اختیار دام قرارگیرد.آ در یک ماه جز.  سنگ نمک ب6 در کنار پلت تأثیر بسزایی در تولید و سالمت دام دارد.

 از زایمان انجام شود. ماه بعد 4تا  3
 

 ینگهدار ازین نیتأم جهت پلت نیآو مصرف شده هیتوص زانیم:  

با  ونجهی گرم 550 و( درصد 13 تا 12 نیپروتئ) هیپا پلت گرم 550
 بالغ بز ینگهدار ازین نیتأم جهت، نیپروتئ درصد 14 تا 13محتوای 

 .باشدیم مناسب لوگرمیک 65 وزن با
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از هم از دو ماهگی  پسرا جنس نر و ماده باید رسند. بنابراین میماهگی به بلوغ جنسی می 2های نر و ماده سانن و آلپاین در سن بزغاله
کیلوگرم از لحاظ جسمی نیز بالغ و آماده جفتگیری  38تا  35ماهگی با وزن حدود  7کرد. در صورت تغذیه مناسب، بزهای ماده در سن تفکیک 
)در صورت بروز مشکالت پرورشی می توان سن جفتگیری را تا  دنآورکه در این صورت در یکسالگی اولین بزغاله خود را به دنیا میهستند 

، عالوه بر افزایش احتمال رخ دهد. در صورتی که آبستنی قبل از بلوغ جسمی به تعویق انداخت(المت و وزن استاندارد و حصول سسالگی  1
طی شده وط به پرورش بزغاله بجدول مرمطابق تغذیه  در صورتی که نحوهخواهد افتاد. دام نیز به مخاطره ی آتی زایی، عملکرد تولیدسخت
  .باشدمصرفی جهت فالشینگ نمینیازی به افزایش خوراک باشد 

بروز از شهریور تا آذر ماده بیشترین عالیم فحلی که  کند. به این معنیبروز میفصلی  شکلماده به  تولید مثل بزهای سانن و آلپاین نر و
ی بزها اکثر هامحدودهز این . در خارج ادهندنشان مییک فصل فرعی جفتگیری نیز ماه تا خرداد  اردیبهشتدر بهار از برخی از بزها کند. می

 تغییر است. مالبته رفتار تولید مثلی بسته به مکان و شرایط جغرافیایی دهند. از خود نشان نمیمثل برای تولید آمادگی  نر و ماده

بز کند. گذاری می تخمکشود. بطور طبیعی، در هر چرخه، دام یکبار تکرار مییکبار روز  24تا  18 هرهای تولیدمثلی در فصل جفتگیری چرخه
. عالیم فحلی در بز ماده عبارتند از: متورم شدن شودها نگهداری میروز( در کنار ماده 45تا  40ی تولید مثلی )حدود نر به مدت دو چرخه

در ایستادن  ، راه رفتن در کنار حصارهای جایگاه ودم های مکررسر و صدا، تکان دادنایجاد دار از فرج، فرج، ریزش ترشحات شفاف و کش
 انجامد.بطول میساعت  36تا  12 (دهداجازه جفتگیری به دام نر میدام ماده که )زمانی  دام نر برای جفتگیری است. فحلیکنار 

درصد دوقلوزایی دارند که این میزان از شکم دوم به  25الی  20بزهای سانن و آلپاین در شکم اول  ماه است. 5 اطول دوره آبستنی بزها حدود
 رسد.درصد می 80تا  70عد، به ب

 

 ی خشک کردن بزهای شیردهنحوه 

یابد، در ماه هفتم روز بعد از زایمان( تقریبا ثابت و با شیب مالیمی کاهش می 60تا  50بعد از پیک تولید )در بزهای پرتولید میزان تولید شیر 
کند، در اواسط ماه دهم شیردهی )ماه سوم آبستنی( تری کاهش پیدا میشود و تولید شیر با شیب سریعانجام میجفت اندازی دهی شیر

کند )ابتدا پلت پروتئین ک هفته میزان خوراک کاهش پیدا می. به منظور خشک کردن دام، در طی یشودمیجهت خشک کردن دام اقدام نسبت به 
رسد، سپس در طی یک گرم در روز )مجموع یونجه و پلت پایه( می 1100یابد( و به مقدار و سپس میزان پلت پایه و یونجه کاهش می حذف

شود تا در اثر شوک نگاه داشته میروز ثابت  4تا  3این میزان یابد و کاهش مییه( گرم )مجموع یونجه و پلت پا 250هفته خوراک به میزان 
باشد و همزمان با کاهش میزان خوراک باید فواصل در این روش نیازی به استفاده از پماد خشکی نمیای فرآیند خشکی تسهیل شود. تغذیه

گرم پلت  650مجددا میزان خوراک در طی دو هفته افزایش و به میزان  نامنظم و تعداد دفعات دوشش کاهش یابد. پس از خشکی کاملدوشش 
ماه اخر آبستنی، پلت پایه با پلت آبستن سنگین  طی. خواهد بودرسد و این مقدار تا ابتدای ماه پنجم آبستنی ثابت گرم یونجه می 450پایه و 

گرم  800به همراه  گرم پلت آبستن سنگین 1100تا  1000مان به میزان زای یابد و تا یک هفته قبل ازو میزان خوراک افزایش می شدهجایگزین 
 رسد.مییونجه 

 

 

 

 

 یدرمان ضد انگل 

باید داروی ضد انگل خوراکی و تزریقی مناسب دریافت نمایند. در حال ها هر سه تا شش ماه یکبار میبه جز بزهای ماده شیرده، بقیه دام
کیلوگرم وزن بدن(  5سی به ازای هر سی 1هستند )به میزان در بازار فلونیل بهترین داروهای خوراکی موجود و در درجه بعد حاضر پارانیل 

توان استفاده کیلو وزن بدن، زیر پوستی( می 50سی به ازای هر یک سی -اینترشیمی هلند و یا آلفاسانبه همراه داروی تزریقی آیورمکتین )
هر سه تا چهار ماه و در مناطق دیگر هر شش ماه یکبار اقدام به درمان  متداول است،طوب و مناطقی که آلودگی انگلی کرد. برای مناطق مر

های دارویی، پس از خشک شدن کامل، بزهای ماده شیرده به منظور رعایت مسایل بهداشت عمومی و پرهیز از ایجاد باقیماندهدر  نمایید.
توان از سموم مناسب به های خارجی در بزها میبرای مبارزه با انگل .سال(یکبار در ) کننددریافت می داروی ضد انگل خوراکی و تزریقی

آن )معروف به سم کمری( بر روی خط میانی پشت مثل سم فلومترین، یا از سمپاشی بر روی بدن در فصول مختلف استفاده -صورت پور
ماهگی و در مناطق دیگر همزمان با از شیرگیری، اولین  1در  رایج است،ها در مناطق مرطوب و مناطقی که آلودگی انگلی برای بزغاله .نمود

 برنامه درمان ضد انگلی گله در مورد آنها عمل نمایید.مطابق پس سو شده ضد انگل خوراکی و تزریقی استفاده 

 

 تولید مثل:
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 آوین ژن

 
 

  

 تلفن: 
02188621456 - 02188620946 – 02188620947 

 فکس:

88621573  

 مشاوره تغذیه:شماره تماس جهت 
09198942995 

 

 آدرس الکترونیکی:

www.avingen.com 

 تلگرام:

https://t.me/avingendam 

 

 

 آنتروتوکسمی 

ترین عامل تولید سم افتد. مهماین بیماری در اثر تکثیر و تولید سم توسط نوعی باکتری که به صورت طبیعی در روده بز ساکن است، اتفاق می
گهانی ورود نا - ای )کنسانتره(شروع ناگهانی تغذیه از مواد دانه :عبارتند ازهایی از آن و در نتیجه بیماری، تغییر ناگهانی جیره است که مثال

اشتهایی در اثر افزایش اشتهای دام پس از یک دوره کم -تغییر جیره از علوفه خشک به علوفه تر - مقدار زیادی از ماده غذایی خاص در جیره
 .از شیر خشک به شیر طبیعی و بالعکسها تغذیه بزغالهتغییر ناگهانی  - بیماری یا محرومیت از غذا

بیماری معموال به طور  .است هوا های ناگهانیزا مثل شیرگیری ناگهانی و سرد و گرم شدنموارد استرسآغازگر مهم دیگر در بروز بیماری، 
می که قبل از مرگ یشود. عالمیدام شود و ظرف چند ساعت و معموال کمتر از یک روز علیرغم هر درمانی موجب مرگ ناگهانی شروع می

 بیماری در اغلب موارد قابل درمان نیست. اشتهایی، زمینگیری، ناله و دندان قروچه است. ممکن است مشاهده شود شامل لرزش، بی
ها لهبرای بزغاواکسن نماید. گیری میزیادی از بیماری پیش تا حدهفته  2روزگی و تکرار واکسیناسیون پس از  25ها در واکسیناسیون بزغاله

هر چند واکسن سالم باید از مراکز مورد اطمینان تهیه، در زنجیره سرد حمل و نگهداری شده باشد.  ماه تکرار شود. 6 الی 4هر های بالغ و دام
ز رو 10تا  7ظرف  به صورت تدریجی و های غذاییجیره ی درتغییرو هر  شودجلوگیری نیز ساز برای پیشگیری کامل، باید از عوامل زمینه

 صورت گیرد. 

 

فراهم کردن بستر نرم و خشک مانند کلش، تأمین امری حیاتی است. دام به استرس جلوگیری از بروز ماه آخر،  خصوصادوران آبستنی کل در 
 هرگز دام آبستن را مورد واکسیناسیون قرار ندهید. کند.مورد دام، به کاهش مشکالت زایمان کمک میبی آب و خوراک کافی و جا بجا نکردن

اقدامات الزم از سانتی گراد درجه  15پس از زایمان با خشک شدن اولیه بزغاله توسط مادر، بزغاله از مادر جدا شده و در مکانی با دمای حداقل 
سازی بند  ورروش غوطهو درصد  2د بند ناف، تنتور یُضد عفونی برای شود. بهترین ماده جمله ضد عفونی بند ناف و خوراندن آغوز انجام می

  توان مایع ضدعفونی را بر روی موضع اسپری نمود.میباشد. همچنین میثانیه  30مدت  ناف به

دارد  نیازغلیظ و با کیفیت آغوز خود به درصد وزن بدن  10به میزان پس از تولد شود. بزغاله آغوز از مادر دوشیده و با پستانک خورانده می
ساعت اول  6تا  4در . تجویز آغوز سی(سی 400کیلو معادل  4ای با وزن سی و برای بزغالهسی 300کیلو معادل  3ای با وزن )برای بزغاله

د های کوچکی منجمد و در موارد کمبوتوان در ظرفاضافه آغوز بزها را میبیشترین جذب را دارد و در سالمت بزغاله اثر حیاتی دارد. زندگی 
ها، به مصرف رساند. برای تغذیه بزغالهدرجه سانتی گراد(  38)در دمایی معادل دمای بدن بزغاله زدایی و به مالیمت یخ ،آغوز به میزان نیاز

استفاده کرد.  )مطابق دستورالعمل کارخانه تولید کننده( توان از شیر بز یا شیر خشک مخصوص بره و بزغالهبسته به سیاست پرورشی، می
های دستگاهدار یا پستانک های مخصوصپس از آن، تغذیه با سطلشوند و تغذیه میشیشه شیر عادت دهی توسط چند روز اول در ها بزغاله

 تاشوند برای خوردن شیر تشویق  در روز نوبتباید چندین ها بزغالهگیرد. در یک تا دو هفته اول زندگی شیرخوران صورت میاتوماتیک 
 پستانک را بیاموزند.استفاده از 

 

 اسهال نوزادان 

یاخته و پریاخته های تکها، انگلها، ویروسجمله باکتری اسهال یک بیماری نیست بلکه عالمتی از یک بیماری است. در نوزادان عوامل مختلفی از
یا ناسازگاری پرخوری معروف است و در اثر  ایتغذیهدهد که به اسهال کنند. همچنین نوعی از اسهال در نوزادن رخ میایجاد اسهال می

یابد. در برخورد با اسهال نوزادان در صورتی که اشتهای خود بهبود میی خودبه دهد که معموال موقتی است و گوارشی با شیر خشک رخ می
، سرم درمانی وریدی )در ORSهای . استفاده از محلولضروری استبه درمان اقدام نوزاد کم شده یا کوچکترین ضعف و بیحالی وجود دارد، 

هایی هستند که بسته به های خوراکی یا تزریقی و مواد قلیایی کننده خون )بیکربنات وریدی( درمانبیوتیکصورت امکان( و یا زیرجلدی، آنتی
هی اسهال دفعات شیردبروز . در زمان نماییدت مشورحاذق شوند. برای تعیین نوع سرم و نحوه تجویز با دامپزشک وضعیت نوزاد تجویز می

 یابد.مینوبت به نصف و کمتر کاهش  هرتغذیه در حجم و افزایش 
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