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 אל: מנהלי הלשכות הווטרינריות
 
 
 

 6102 – 5102, נגד מחלת הפה והטלפיים )פו"ט( בקר וצאןחיסון הנדון:  

 
  בקר
 .4109 - 4102יש להתחיל בחיסון השנתי של הבקר לעונת  10.01.02ביום 

 כדלקמן: פה וטלפיים )פו"ט(קר יחוסן בתרכיב כל הב

 ערכי באמולסיה שומנית-תרכיב  פו"ט תלת

  O+  434 O  +444 O 424אצוות בשימוש: 

 ההרכב האנטיגני של התרכיב:
 .O Manisa + O–3039 + O–4625 + Israel 2007 מכיל את האנטיגנים:  Oטיפוס 
 . A- 4165 + A Iran 05מכיל את האנטיגנים:  Aטיפוס 
 . Asia 1 Shamirמכיל את האנטיגן: ASIA  1טיפוס 

0לקראת ההזרקה יובא התרכיב לטמפרטורה של  
C 02 – 42שרירית בצוואר-. התרכיב יוזרק תוך 

 אין להזריק בחלקי גוף אחרים.  בלבד;
ואין להשתמש בתרכיבים  לערבב את תרכיבי הפו"ט עם תרכיבים אחרים אין :לבכםלתשומת 

 מועד החיסון עם חיסון אחר. ניתן לשלב את  שפג תוקפם.

 :בקר לחלב .2

ח'( כנגד פו"ט ולסיים את החיסון עד סוף חודש  4יש לחסן את כל הבקר לחלב מגיל חודשיים )
 .4102דצמבר 

חודשים.     9עגלים/ות ברפתות החלב יחוסנו לפחות פעמיים, לכל המאוחר עד לגיל של   (0
 לת החיסון הראשון. חודשים לאחר קב 0 -החיסון השני יינתן לא יאוחר מ

 .בלבד חיסון אחר ו/או חיסון נוסף יבוצע עפ"י בקשת המגדל על ידי הרופא המטפל כל (4
 

 :במרעה בקר לבשר .1

ומעלה כנגד פו"ט. אמהות ועגלות תחלופה  ח'( 4) יםייש לחסן את כל הבקר לבשר מגיל חודש
מגיל חודשיים  –פשר . חיסון הוולדות יבוצע מוקדם ככל הא4102תחוסנה עד סוף חודש ינואר 
 ולכל המאוחר עד  הגמילה. 

 כל קבוצת גמולים לאחר החיסון הראשון תקבל חיסון דחף אחד נוסף כנגד פו"ט.  (0

 חודשים. 01עגלות תחלופה תהיינה מחוסנות לפחות פעמיים עד לגיל של   (4

אין להוציא עגלים מעדרי הבקר לבשר למשקים אחרים אלא לאחר שחוסנו  שגרהבעת  (0
(! x2לאחר שחוסנו לפחות פעמיים ) התפרצות מחלהפעם אחת כנגד פו"ט; בעת לפחות 

 ימים לפחות ממועד החיסון!   01בשני המקרים יוצאו העגלים מהעדר לאחר  

 .בלבד כל חיסון אחר ו/או חיסון נוסף יבוצע עפ"י בקשת המגדל על ידי הרופא המטפל (2
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 מקומות הסגרבבתחנות וקר חיסון ב .3

 בתחנות לאחר קליטתם שעות 28 נגד פו"טכ יחוסנו יובאים לישראלראשי הבקר המ (0
 ואילות(  חיפה, דור, צופר ובמקומות ההסגר המאושרים )רמלה,הממשלתיות הסגר ה       
 וכאשר יאושרו. במקומות נוספים אםכן ו       

 .תוהווטרינריות הלשכעל ידי בשלב הנוכחי  ויבוצעני הפו"ט חיסו (4

 חיסון נוסף יבוצע עפ"י בקשת היבואן על ידי הרופא המטפל בלבד. חיסון אחר ו/אוכל  (0

 של עגלים מקומיים ועגלי יבוא במפטמותחיסון  .4

לנושא החיסונים במפטמות שמתפקידו יהיה לעקוב  רופא אחראיכל מנהל לשכה ימנה 
 ולוודא ביצוע תכנית החיסון של כל המפטמות בתחום הלשכה.  

שבועות לאחר הגעת העגלים למפטמה, חובה לחסנם בחיסון דחף כנגד  9 – 2לתשומת לבכם: 
 פו"ט. ככלל, יש להיכנס לפחות אחת לארבעה חודשים לכל מפטמה!

 :הנחיות החיסון בהתאם למקור העגלים

יחוסנו  –בגילאים של עד חודשיים  מרפת החלבהנמכרים  (ץהארילידי מקומיים )עגלים  (0
 חודשים. 9 פעמיים במפטמה הקולטת עד גיל

 9יקבלו חיסון ראשון בעדר המקור וחיסון שני עד  – עגלים גמולים מעדרי הבקר לבשר (4
 שבועות לאחר קליטתם במפטמה.

 יקבלו חיסון ראשון בתחנות ובמקומות ההסגר – עגלי יבוא )מאירופה ומאוסטרליה( (0
 שבועות לאחר קליטתם במפטמה. 9וחיסון שני עד  כאמור המאושרים

 

  צאן
 ערכי באמולסיה שומנית.  –דופה וטלפיים אן יחוסן בתרכיב כל הצ

  O + 434 O 414אצוות בשימוש: 

 ההרכב האנטיגני של התרכיב:
 .O Manisa + O–3039 + O–4625 מכיל את האנטיגנים:  Oטיפוס 
  A– Iran 2005 + A– 4165מכיל את האנטיגן:  Aטיפוס 

0לקראת ההזרקה יובא התרכיב לטמפרטורה של  
C 02 – 42שרירית בצוואר-. התרכיב יוזרק תוך 

 . בלבד
ואין להשתמש בתרכיבים  לערבב את תרכיבי הפו"ט עם תרכיבים אחרים אין :לבכםלתשומת 

 מועד החיסון עם חיסון אחר. ניתן לשלב את  שפג תוקפם.

 כללי

 מגיל חודשיים ומעלה, כל עדר במועדו השנתי. יש נויחוס )לחלב ולבשר( הצאןכל ראשי   (0
       חודשים מחיסון קודם. 04על  להקפיד       
 יום. 0חודשים, לאמהות לא מחוסנות מגיל  4לאמהות מחוסנות מגיל  –גיל חיסוני השגר   (4

 במקומות ותחנות הסגרצאן חיסון  .2

 שעות לאחר קליטתם בתחנות  28 נגד פו"טכ ראשי הצאן המיובאים לישראל יחוסנו  (0
 ישראל.הממשלתיות ובמקומות ההסגר המאושרים ב הסגרה 

 על ידי הלשכות הווטרינריות.בשלב הנוכחי  וחיסוני הפו"ט יבוצע (  4
 עפ"י בקשת ויבוצעכל חיסון אחר ו/או  (דבר צאן ואבעבועות צאן)חיסוני החובה האחרים  (  0

 .בלבד על ידי הרופא המטפל יבואןה     
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 וגני חיות פינות חי

 צאן יחוסנו בהתאם למפורט לעיל.ובקר   (0
 יחוסנו בהתאם ל"הנחיות לחיסון בפינות חי". בעלי חיים אחרים, לרבות חיות בר בשבייה,(    4

 
 
 
 

 ת שנה טובה,בברכ
 

 
 ד"ר ר. עוזרי

 מנהל השירותים הווטרינריים בשדה
 
 
 
 
 
 

 :רשימת תפוצה

 מנהל השירותים הווטרינריים
 מנהל המכון הווטרינרי

 רופא וטרינר ראשי ליבוא ויצוא
 רופא וטרינר למחלות צאן

 יםרופא וטרינר ארצי למחלות חזיר
 ופינות חי , גמליםרופא וטרינר אחראי לקלוטי פרסה

 רופא וטרינרי ראשי לפיקוח על מוצרים מן החי
 רופא וטרינר אחראי על פיקוח תכשירים וטרינרים

 מנהל המעבדה לאבחון ויראלי
 מנהל המעבדה לפה וטלפיים

 מנהלי חטיבות, המכון הווטרינרי

 שו"ט אתר אינטרנט

 


