
  فصل سرماهاي دامي در  پيشگيري از بيمارياي دامپزشكي براي ه توصيه

  
به هايي كه  طبق توصيهاست  ها ضروري ها و پيشگيري از بيماري به منظور تأمين سالمت دامهاي سرد سال  در ماه

   :ها صورت گيرد اعالم شده است اقدامات الزم در دامداريشرح زير 

 .دشومين أت ها آن يها در محل نگهدار م بردن درجه حرارت بدن دا راي باالتجهيزات حرارتي الزم ب -1
 .دشومين أها ت دام ي روزانه ضروري است آب آشاميدني مورد نياز ،زدگي آب  با توجه به احتمال يخ -2
بايد گازهاي حاصل از احتراق وسايل گرمايشي به  ،درصورت استفاده از وسايل گرمازا در محل نگهداري دام ها -3

 .سالن هدايت شود خارج از
 خارج و موجودتا گازهاي  بمانندهاي اصطبل باز رو براي مدتي د شونداز اصطبل خارج  ها دام ،تر روز ت گرمادر ساع -4

 .هواي تازه وارد شود
 .ها استفاده شود براي دام هاي ريوي داروهاي ضد انگلاز در فصل سرما  -5
 .ه دنيا آمده ضروري استهاي تازه ب بره مين دماي بدنأحفظ گرماي الزم براي ت -6
، خمودگي و كاهش سرعت تنفس حالي ، بيها گوش شامل سردي شديد تا يخ زدگي انتهاي شروع سرمازدگيعالئم  -7

 .شودبايد فوري نسبت به تنظيم دماي محل نگهداري دام اقدام  ،شروع اين عالئم ي در صورت مشاهده ؛است
در  دارند جدا و را  صورت آبريزش و تورم سر و ،، عطسه مانند سرفه بيماريكه هرگونه عالئم  هايي دام الزم است -8

 .شوندمحل ديگري نگهداري 
مركبات و مالس مفيد است و  ي چغندر، تفاله ي پر انرژي داراي قند، تفاله ي ها با علوفه دام ي تغذيه ،در فصل سرد -9

 .توان از كنسانتره يا غالتي مانند جو استفاده كرد دنبال آن مي هب
ها تهيه  پر انرژي براي دام ي جيره چنين شرايطي بايددر . شود هاي تازه متولد مي ي سرد مانع رشد دامآب و هوا -10

 .شود
 داراز اهميت بيشتري برخوموقع آن  تعويض به وها  در جايگاه نگهداري داماستفاده از بستر مناسب  ،در فصل سرد -11

 .است
.دآغوز تغذيه  .شونده تغذي بايد بالفاصله خشك و با شير گرمن فصل هاي تازه متولد در اي ها و گوساله بره - 12 -12  

  سازمان دامپزشكي كشور -يهاي دام آموزش و ترويج، و دفتر بهداشت و مديريت بيماري


