
  هاي بهداشتي براي توصيه

  در مزارع پرورش ماهيان قزل آال VHSزيانبار پيشگيري از بيماري 

سرما   )VHS)aSepticemi hagicrHemor Viralويروس بيماري سپتي سمي خونريزي دهنده ويروسي يا 
هاي سرد سال نگران بروز و شيوع اين  طبيعي است كه آبزي پروران در ماهدوست است؛ بنابراين 

و زيان تلفات تواند  مي دانند اين بيماري بيماري در مزارع پروش ماهي قزل آال باشند؛ چراكه مي
براي الزم بهداشتي  نكات؛ بنابراين، رعايت صاحبان مزارع كندماهيان و متوجه را  يسنگيناقتصادي 

  : ودش توصيه مي به شرح زير ،پيشگيري از اين بيماري
داشته  رعايت اصول بهداشتي به منظوررا ، دقت و كنترل كافي نسبت به بازديدكنندگان مزرعه .1

 .باشيد
 .از دسترسي مرغان ماهيخوار به استخرهاي مزرعه جلوگيري كنيد .2
 .تغذيه نشوند ،حاوي ماهي مراقب باشيد آبزيان با غذاي ترِ .3
تخم و بچه ماهي براي وارد كردن  ي بهداشتي دامپزشكي اخذ گواهينامهتوجه داشته باشيد كه  .4

 .به مزرعه ضروري است چشم زده
اعم از  ( ي مجزا براي هر استخر ماهي و تانك بچه ماهي از لوازم كار شماره گذاري شده .5

 .استفاده كنيد )...ساچوك، سطل،
ار استخرها، اعم از ورودي دستشويي، ورودي محل استقر( هاي داخل مزرعه اهگدر تمام گلو .6

 .، حمام پا بگذاريد)...وروي اطاق استراحت كارگران،
 .ها را با آب گرم و صابون بشوييد ها و چكمه مرتب دست .7
 .استخرها جلوگيري كنيد اطرافمورد افراد در  از ترددهاي بي .8
 .اطراف مزرعه را حداقل با فنس مناسب محصور كنيد .9

ه به مزرعبدون استفاده از دستكش و پاكش يكبار مصرف مناسب، به هيچ كس اجازه ندهيد  .10
 .وارد شود

 .هاي محرك سيستم ايمني استفاده كنيد ماهيان از غذاي با كيفيت و پروبيوتيكي  تغذيهدر  .11
. از استخرها خارج كنيد مرتبهاي مجزا و ضدعفوني شده  ك با ساچوماهيان تلف شده را   .12

 .است ها پيش از استفاده و پس از آن ضروري ضدعفوني ساچوك
 .كنيددفن   در چاله ،با آهك زندههمراه بسوزانيد و يا ماهيان تلف شده را مرتب   .13

  

  هاي آبزيان دفتر بهداشت و مديريت بيماري   و   آموزش و ترويج

  سازمان دامپزشكي كشور


