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 2016-11 סיכום שבועי
 מחלות

 ברוצליוזיס ברביבים 
מיכאל ואן סטרטן ניתח את הפצת המחלה בעדר. בעקבות ניתוח זה תתבצע הנחייה מחודשת לדרכי ד"ר 

יחל באמצע אפריל. המשק יבדוק פרטנית כל  19מניעת הפצת החיידק במשק. חיסון העגלות בחיסון זן 

ממליטה בשיטת "רוז בנגל" מיד עם ההמלטה לקיצור זמן הכנסת הממליטות שאינן נגועות למעגל החליבה. 

תקנות לניטור נגיעות בברוצליוזיס בעדרים לפי רמות סיכון. התקנות יתמקדו בניטור הפלות יופצו בקרוב 

 והמלטות מוקדמות.

 

 מפסטורלוזיס ספטיסמיה ותמותה
תמותה בשבוע אחרון. במהלך השבועיים האחרונים התקבלה תשובה  קיבוצית בדרום רמה"גברפת 

. פרוטוקול הטיפול כרגע הוא חיסון נוסף של היבשות בטריאנגל ביובש IBRלתחלואה ב  PCRחיובית ב 

שני ולא כסיבת אבחנה נוספת של פסטורלוזיס, כנראה כממצא מושימוש באמקוסיצילין לעגלות וממליטות. 

 י בקר לבשר (ראו פוליסרוזיטיס בהמשך).בני שריר בעדרד"ר על ידי המוות, דווחה 

 

 קופלסמה בוביסימ
שלושה האבחון בבדיקה בקטריולוגית מדלקת עטין קלינית. בשפלה.  רפת שיתופיתראשון באבחון 

 העדר נבדק.מארבעת הרבעים היו נגועים בחיידק. 

 

 כלבת בסוס
 . הומת ונמצא חיובי לכלבת. (כשלים בתנועה) ואטקסיהמ"צ  41סוס עבודה מעדר גונן. הסוס סבל מחום של 
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 פוליסרוזיטיס (כולל פריקרד ופלאורה) בעגלי בקר לבשר
בעדרים גדולים על המורדות המערביים של רמה"ג בואכה עמק החולה. פגיעה ספורדית בעגלים גמולים 

עדרים שונים. הסבר אפשרי לתופעה הוא מרעה דל עקב שנה שחונה  4עגלים בכל עדר ב  5-10מפותחים. 

הגמילה והעדר מזון איכותי יכולים להיות גורמים מסייעים. העגלים הועברו למרעה איכותי עם חורף קשה. 

 יותר והתמותה פסקה. לא אובחן גורם ויראלי. אובחנו מיני קלוסטרידיום ללא אבחנה ספציפית. 

         

  

 

 כללי
 משלוח בדיקות לאישורי העברה  
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הדרישה היא כי בדיקות הנשלחות למכון לפני מכירה יועברו אל הלשכה הווטרינרית  מגדלים שימו לב!!!

כאשר המבחנות מסומנות עם מספרה הממשלתי של הפרה או העגלה הנבדקת. נהלים אלה הודגשו בעבר 

ום זה. הרישום הוא והם הכרחיים למעקב מסודר אחר הדגימות. הלשכות לא יעבירו בדיקות ללא ריש

 מתעכבות מלהגיע הן מסיבה זו.   בדיקות ה. סביר להניח שחלק מההקפיד על כךפשוט ועלייכם ל

 

 עלייה בתחלואה מלשמניאזיס בישראל
 כפי שפורסם באינטרנט. ישורק

 

 כללי
  

 תרופות סןבמח חדש
 .חזרקרפריב 

שימו לב למינון הכפול של הסלניום. החומר על המדף (בשורה לעדרי הצאן)  סלניום חדש Eויטמין מוצר 

  רעיל יחסית ויש להקפיד על המינון.

סמ"ק. כמובן שמדובר  4סמ"ק. לעגלים לא יותר מ  0.5הזרקה חד פעמית לטלה צעיר מומלצת היא 

 בהזרקה תוך שרירית.

 

 (ד"ר שלומי לוי) תמונת השבוע
 חולף וחורף נדיר בארצנו – שעיר משורטט 

 

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4771410,00.html
http://www.hachaklait.org.il/files/111604.pdf
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 שבוע טוב

 קניגסוולדגבי ד"ר 

 רופא ראשי


