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COM .משק הבקר והחלב 404נוקדים

מחלה שנגרמת ע"י שני טפילי 
דם B.Motasi, ו-B.Ovis, גורמי 

המחלה מועברים ע"י קרציה מסוג 
ריפיצ'יפאלוס,הקרציות מהוות מאגר 

טבעי של הטפילים 

ממצאים אחרי מוות 
רזון  £
קצף מהפה )יכול להיות עם דם( £
קרישי דם תת עוריים  £
נוזל עכור או דמי בחלל החזה  £
דימום מתחת לכרום הריאות  £
לב מקובץ )מנוון( שביר £
דימום מתחת לכרום הלב £
דימום  £ הכבד  בחתך  מוגדל,  כבד 

)גודש פסיבי(
אופייני,  טחול מוגדל קשיח, דימום  £

מתחת לכרום הטחול 
כליות מוגדלות וטחורות, )דימום( £

עם  £ מוגדלות  הלימפה  בלוטות 
שיטפי דם.

סימני המחלה 
המחלה יכולה להיות חריפה,  אקוטית,  

וכרונית. במקרה בעלי חיים רגישים, 
מוות תוך 4-5 שעות במצב אקוטי: 

חום )42(, יכול להמשך כמה ימים £
חוסר תיאבון, שתיית יתר,   £
האחוריות,  £ ברגליים  בהליכה  קושי 

או שיתוק של הרגליים האחוריות 
רעידות שרירים  £
חסרות  £ מכן  לאחר  אדומות  ריריות 

צבע מאוחר יותר גוון צהוב
דופק 140-150  £
התנשמות מהירה, 40-60 לדקה  £
ולאחריה  £ עצירות  בהכרח,  לא 

שלשול דמי
שינויים חשובים ירידה במספר. תאי 

דם אדומים,  צבע הדם בהיר,  קרישת 
דם חלשה,  שתן דמי.

שלב  £ את  שעוברים  חיים  בעלי 
להיראות  יכולם  האקוטי  המחלה 
לסגת  יכולים  אך  )נשאים(  בריאים 

אחרי 3-4 חודשים. 
מצב כרוני: 

תיאבון סילקטיבי חלש £
רזון מתמשך  £
ריריות ללא צבע  £

אבחון המחלה: 
על סמך התסמינים הכליניים 

והפתולוגיים,  משטחי דם, גם מהכבד 
והטחול 

אבחנה מבדלת: 
מחלת הגחלת)Antrax(, טחול בצבע  £

מחלות   * בוצית  ועקביות  שחור, 
בדרך   ,)pasteureloza( נשימתיות 
כלל מלוות בשיעול כואב, והפרשות 

מהאף.  ▲

קדחת הקרציות בעיזים וכבשים
קצת על מחלת קדחת הקרציות בעיזים וכבשים 

האקטואלית מאוד לעונת הקיץ •
ד'ר מאג'ד אבו טועמה וטרינר

co m נוקדים.

קרציה על עז

נייד: 050-5379383
טלפון/פקס: 03-9227921

aaviram11@bezeqint.net  :דוא"ל
רח' פיק"א 10, פתח תקווה, 4961112

המחקר קובע טחינת מזון גס - 

מעלה תפוקה וניצול אפקטיבי של המנה!

מחקר אוניברסיטאי בארה"ב קבע שקיצוץ / טחינת המזון הגס בבליל המוגש 

לפרות קובע את גובה תפוקת הבליל הנעכל בתחומים:

תוספת משקל הבשר - בין 20% ל-40% בהשוואה עם אותה כמות קש בבליל 

שאינו קצוץ / טחון.

תוספת בתפוקת החלב - 

ROTOGRIND. COM /advantages :ראה נתונים באתר

כדאי לבחור
Roto Grind-ב

בימים אלה שהיעילות היא המפתח להצלחת הרפת,
טחינת מזון גס היא הדרך היעילה והחסכונית

בזמן הקורונה
א.אבירם באים 

לקראתכם במחירים 
מיוחדים והנחות 

משמעותיות 
לכל הכלים 
שברשותנו!!
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