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  ט" באלול תשסד"י : תאריך 
   2009 בספטמבר 3

  18/ 2009/ משב :                     חוזר מספר
  

  מנהלי הלשכות הווטרינריות: אל
  
  

    1020 – 9200 ,)ט"פו( פה וטלפיים  –חיסון כללי   :הנדון

  
זירים צאן וח, בבקר )ט"פו(כנגד מחלת הפה והטלפיים יש להתחיל בחיסון הכללי  15.09.2009יום ב

  .2010 – 2009לעונת 

   בקר

  .ערכי באמולסיה שומנית- תלת הינוהתרכיב

   O – 086: ת בשימושאצוו

  :ההרכב האנטיגני של התרכיב

  .O Manisa, O Geshur 85, O – 3039  : מכיל את האנטיגנים1O  טיפוס

1טיפוס  
Aמכיל את האנטיגנים  :A- 4165 + A22 Iraq.  

  . Asia 1 Shamir :מכיל את האנטיגןASIA טיפוס 

0 התרכיב לטמפרטורה של  יובאההזרקה לקראת 
C 15 – 25 . תוך שרירית בצווארהתרכיב יוזרק.  

  

 :בקר לחלב .1

  .2010חודש ינואר סוף  ולסיים החיסון עד )' ח2 (םי לחסן את כל הבקר לחלב מגיל חודשייש

 10ל של עד לגי  לכל המאוחר)x2 (יםיפעמלפחות ברפתות החלב יחוסנו ות /יםעגל •
.  החיסון הראשוןו של חודשים לאחר קבלת4-החיסון השני יינתן לא יאוחר מ. חודשים

 .19חיסון זן  עםולב ישבעגלות ט "חיסון הפו

 בישובים סביב רצועת עזה ולאורך – )לשכת באר שבע (בדרום מסגרת החיסון השנתיב •
 יחוסן –לגבול מ המקבילה " ק10ברצועה של , כולל ישובי הערבה, הגבול עם מצרים

  . כנגד מחלת קטרת העוראבעבועות צאןבנוסף גם בתרכיב ,  ומעלה חודשים2 מגיל ,השגר

 .י בקשת המגדל" יבוצעו עפ אחריםחיסון האנפלסמה וחיסונים נוספים •

 .לערבב את התרכיבים השונים אין •

  חיסון;ט" עם חיסון הפו אלהש לשלב בדיקותי, שחפתה בדיקות תבוצענהפתות בהן בר •
 .ט יתבצע בזמן קריאת תוצאות בדיקת השחפת"הפו
  

 :)במרעה (בקר לבשר .2

 סוף  עד חודשים ומעלה ולסיים את החיסון לכל המאוחר2יש לחסן את כל הבקר לבשר מגיל       
  . 2010 ינואר חודש

ועם ) עגלות (19 זן  חיסוןעםלשלב  יש ,חודשים 4 – 2אים  בגיל,ט הראשון"חיסון הפו את •
 .ש להתאים את מועד חיסון האמהות והוולדות לפי עונת ההמלטות בכל עדר י.אנפלסמה

בכל (. ט"כל קבוצת גמילה לאחר החיסון הראשון תקבל חיסון דחף אחד נוסף כנגד פו •
 ). הקודמתה בכניסה שחוסנהאת הקבוצדחף לחיסון הגידול יש לחסן כניסה 

 . חודשים10עגלות תחלופה תהיינה מחוסנות לפחות פעמיים עד לגיל של  •

אלא לאחר שחוסנו  ים אחריםבמשקלפיטום הבקר לבשר  ימעדראין להוציא עגלים  •
     . ט" כנגד פולפחות פעם אחת

 .חיסונים נוספים ישולבו לפי הצורך •

 .לערבב את התרכיבים השונים אין •
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 עגלי יבוא ועגלים מקומיים לשחיסון במפטמות  .3

נושא החיסונים ל רופא אחראי מנהתכל לשכה . מחייב את כל הלשכותשלהלן נוהל ה
המפטמות בתחום כל של ) בלוח אקסל(להכין רשימה מפורטת שמתפקידו יהיה  במפטמות
    . ולעקוב ולוודא אחר ביצוע תכנית החיסוןהלשכה

  : יצויןרשימהב

 .תאריך הגעת העגלים למפטמה   .א

 .םתצוין ארץ מוצאליד עגלי היבוא   –  העגליםמקור   .ב

 . למפטמהכניסת העגלים טרםד ביצועם ב החיסונים ומועמצ   .ג

 חובה לחסנם בחיסון דחף , לאחר הגעת העגלים למפטמה שבועות8 – 6: נא לתשומת לבכם
  !יש להיכנס לפחות אחת לארבעה חודשים לכל מפטמה,  ככלל. ט"כנגד פו

  :התאם למקור העגליםבחיסון הנחיות ה

 יחוסנו – חודשיים  עד שלאיםגילב מרפת החלב הנמכרים )ץהארילידי (מקומיים עגלים  )1(
 . חודשים6עד גיל פעמיים במפטמה הקולטת 

 יקבלו חיסון ראשון בעדר המקור וחיסון שני עד – עגלים גמולים מעדרי הבקר לבשר )2(
  .חודשיים לאחר קליטתם במפטמה

 וחיסון שני עד )רמלה או חיפה ( יקבלו חיסון ראשון בתחנת ההסגר– עגלי יבוא מאירופה )3(
 .חודשיים לאחר קליטתם במפטמה

 העברתם טרם )צופר ואילות (ת ההסגרנו יחוסנו פעמיים בתח– עגלי יבוא מאוסטרליה )4(
 .למפטמות

 

   צאן

ערכים -חד) בשלב הנוכחי(התרכיבים לצאן הינם . Aתרכיב וב Oיחוסן בתרכיב צאן כל ה
  . באמולסיה שומנית

  )Aזן O (+ 099 – 0 )זן  (O – 080:  בשימושתאצוו

  :ההרכב האנטיגני של התרכיבים

  .O Manisa, O Geshur 85, O – 3039 :  מכיל את האנטיגניםOטיפוס 

  A Iran 2005 :ן מכיל את האנטיגAטיפוס  

 .כל עדר במועדו השנתי, הצאן יחוסן מגיל חודשיים ומעלה •

  . יום1סנות מגיל לאמהות לא מחו,  חודשים2 לאמהות מחוסנות מגיל – שגרה ניחיסוגיל  •

   .ט ודבר"עיזים בוגרות בפו  ;דבר ואבעבועות, ט"כבשים בוגרות יחוסנו בפו •

 .טליות גם באבעבועות; )Ovirev(ואובירב דבר , ט" וגדיות יחוסנו בפויותטל •

 .ט ודבר"גדיים בפו; דבר ואבעבועות, ט"טלאים יחוסנו בפו •

אל ולהזין במחשב את מספר  בתוויות צהובות באוזן שמ וגדיותטליותחובה לסמן  •
 .תעודת הזהותמספר שם הבעלים ו, התווית

 שמאלבתוויות אדומות באוזן , כבשים בוגרות ללא סימון וכן,  וגדייםטלאיםחובה לסמן  •
 .שם הבעלים ומספר תעודת הזהות, מחשב את מספר התוויתבולהזין 
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   חזירים

 באמולסיה םערכי- חד)בשלב הנוכחי(הינם  יםהתרכיב. A ובתרכיב Oחזירים יחוסנו בתרכיב 
  .  במיוחד לחזיריםיםשומנית ומיועד

  )Aזן  O( ;909 – 0 )זן  ( O + 081P817-1P 7– 46008: אצוות בשימוש

  :ההרכב האנטיגני של התרכיבים

  .O Manisa, O Geshur 85, O – 3039 :  מכיל את האנטיגניםOטיפוס 

  A Iran 2005 :ן מכיל את האנטיגAטיפוס  

0א להקפיד לקראת ההזרקה להביא את התרכיב לטמפרטורה של  נ
C 15 – 25 . התרכיב יוזרק תוך

 .שרירית מאחורי האוזן

 יש לחסן את כל האמהות, שבע-בארבלשכת  ונצרת-בלשכת עכו, במסגרת החיסון השנתי הכללי
  . דר הרבייה לעהמיועדיםהחזירים הצעירים והחזירות הצעירות   וכן את כל)"פרות'ג"( והמבכירות

  .י בקשת המגדל"או עפ/או חיסון נוסף יבוצע לפי צורך ו/כל חיסון אחר ו

  

  

 

  ,בברכה

  
  עוזרי. ר ר"ד

  מנהל השירותים הווטרינריים בשדה
  
  

  
  

  :העתקים

  מנהל השירותים הווטרינריים
  מנהל המכון הווטרינרי

  )אמרכלות(ט "מנהל השו/ס
  רופא וטרינר ראשי ליבוא ויצוא

   ראשי לפיקוח על מוצרים מן החירופא וטרינר
  רופא וטרינר ראשי לבתי מטבחיים

  רופא וטרינר למחלות צאן
  אחראי לנושא אפידמיולוגיה

  לפה וטלפייםמנהל המעבדה 
  ח"מנהל יחידת הפיצו
  "החקלאית"רופא וטרינר ראשי 

  רופא וטרינר רשות הטבע והגנים
  ה"מאל, נהל מקצועי מ-רופא וטרינר 
  אי מחלבותאחר, רופא וטרינר

   התאחדות מגדלי בקר
   מועצת החלב

  הסיירת הירוקה 


