
                                                                                                                                                                                     

 یبسمه تعال

 سازمان جهاد کشاورزی مازندران
 

 اسوذراناستان م یگزام دامذارانقاتل تًجه 

 "بروسلوز  ایتب مالت  "
 

 میشان است حیًاوات ي اوسان تیه مشتزك های تیماری تزیه شایع ي مهمتزیه اس یكی مالت تة یا تزيسلًس یماریت 

 خسارات اس پیشگیزی تزای ري ایه اس دارد تستگی دامها در تزيسلًس شیًع ته مستقیماً اوسان در مالت تة شیًع

 .است واپذیز اجتىاب حیًاوات در آن كىی ریشه یا ي كىتزل تیماری ایه تهذاشتی مخاطزات ي اقتصادی

-ديرٌ تزای تاسٌ پىیز ي خامٍ ضیز، مختلف اوًاع در كٍ تاضذمي تزيسال وام تٍ میكزيتي ،تیماری عامل  

 در را میكزيب َفتٍ 11 تا 8 مذت تٍ تش ضیز اس ضذٌ تُیٍ پاستًریشٌ غیز وزم سفیذ پىیز .ماوىذمي تالي سوذٌ متغیز سماوي َای

 .ومایذ مي حفظ خًد

 ي گًسفىذ چًن حساس حیًاوات دیگز تٍ آوكٍ ضمه ،تًدٌ گاي تیماری اصلي ي تزجیحي میشتان  

 .یاتذ مي اوتمال ویش يحطي ذگانكىىوطخًار ي سگ اسة، ضتز، تش،

 ياگیزی راٌ تزیه عمذٌ ي مُمتزیه .ضًوذ مي اوسان تذن يارد راٌ چىذیه اس تیماری ایه میكزيب 

 ٌپاستًریش غیز ي آلًدٌ تستىي حتي یا ي پىیز ماوىذ پاستًریشٌ غیز لثىي َای فزآيردٌ ي تاسٌ ضیز مصزف كٍ خًراكي راٌ اس تیماری

 مي ،دیگز تیماریُای تزخي اوتمال خطز تز عاليٌ ویش جگز مثل آلًدٌ حیًاوات اس ضذٌ تُیٍ مصزفي َای فزآيردٌ دیگز . تاضذ مي

 . گزدد تیماری سزایت مًجة تًاوذ

 .تاضذ مي دام در تیماری تزيس عالمت مُمتزیه جىیه سمط  

 ممكه تیماری ضزيع َزصًرت در اما تاضذ داضتٍ ضثاَت دیگز دار تة َای تیماری تٍ ستا ممكه مالت تة تیماری اوسان در

  . ومایذ تزيس تیطتز یا َفتٍ یك خالل در یا تذریجي ،ريسٌ 2 تا 1 ديرٌ طي ،واگُاوي است

 سزتاسز در ىتطزم دردَای عمًمي، لزاری تي ضذیذ، تعزق ي رعطٍ یا لزس تة،  

 .عمًمي ضعف ي سيدرس خستگي اضتُایي، تي سزدرد، كمز، ي مفصل درد تذن،

 وثًدن التصادی َمچىیه ي داريئي ممايمت ایجاد احتمال سثة تٍ دامُا در تیماری درمان 

 .ضًد مي حذف ي كطتار آلًدٌ دام ضىاسائي اس پس معمًالً ي ضًد ومي اوجام

 َمزاٌ ویش تیماری عًد ي درمان ضكست مًارد تا است ممكه حتي تاضذ مي مذت طًالوي ي وثًدٌ آسان اوسان در مالت تة درمان

 .ضًد مي استفادٌ پشضك تجًیش تا مىاسة تزكیثي َایتیًتیك آوتي اس معمًالً اوسان تیماری درمان در .تاضذ

 نکته مهم:

 دامُا كًتي مایٍ طزیك اس حیًاوات در تیماری كىتزل ي پیطگیزی:

 مستلشم اوسان در تیماری پیطگیزی . ضًد مي اوجام آلًدٌ َای دام حذف ي ضىاسایي ي سیستي امىیت ي تُذاضتي اصًل رعایت ي

 ي ضیز پاستًریشاسیًن چًن يلاوًو ممزرات اجزای جامعٍ، عمًم ي دامپشضكي ي پشضكي كادر آمًسش ،حیًاوات در تیماری كىتزل

 .است آلًدٌ ای دام كطتار ي آسمایص ياكسیىاسیًن، مخاطزٌ، تحت افزاد تًسیلٍ محافظ الثسٍ اس استفادٌ لثىي، َایفزآيردٌ دیگز

 

 کشاورزی مدیریت هماهنگی ترویج


