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تب برفکی1

گاو

گوسفند

بز

سالیانه 2 بار6 ماهکشته

در گاو غبغب یا 

جلو دوطرف 

گردن زیر جلد، 

در گوسفند جلو 

دوطرف گردن

5cc گاو

1cc گوسفند و بز
250cc 4 درجهشیشه

در شرایط عادي و دام هایی که از مادر ایمن متولد شده اند، 

تجویز واکسن از 2/5 ماهگی آغاز شود. 

در دام هایی که براي اولین بار مایه کوبی می شوند (به خصوص 

نتاج)، واکسیناسیون در دو نوبت و به فاصله 4-3 هفته تکرار و 

سپس مانند سایر دام هاي واکسینه، هر 6 ماه یک بار دز یادآور 

تجویز شود.

2
انتروتوکسمی

(پلی واالن)
6 ماهکشتهگوسفند و بز

در فصل بهار و 

پاییز تکرار دو 

هفته بعد

زیر جلدي پشت 

کتف

cc 2-3 بر حسب 

جثه
250cc 4 درجهشیشه

اگر میش آبستن واکسن دریافت نکرده باشد می توان در بره یک 

روزه هم واکسیناسیون انجام داد. بهتر است دو نوبت 

واکسیناسیون در میش 4 ماه آبستن انجام شود.

6 ماهکشتهگوسفند و بزآگاالکسی3

سالی دو بار بهار 

و پاییز

زنده در بهار 

سالی یکبار

زیر جلدي پشت 

کتف

کشته 2cc یا دوبار 

1cc
100cc 4 درجهشیشه

در نوع کشته اگر دام در دسترس نبود 2cc یک نوبت و اگر بود 

1cc دو نوبت

یک سالکشتهگاو و گاو میشپاستورلوز4
سالیانه در فصل 

بهار

زیر جلدي پشت 

کتف

3cc-2 بر حسب 

جثه
100cc 4 درجهشیشه

قبل از شروع فصل بارندگی با توجه به تجربه همکاران در برخی 

استانها در جمعیت گوسفند و بز 1 سی سی در کتف و تکرار در 

4 روز بعد انجام می گیرد

6 ماهکشتهگاو و گاو میششاربن عالمتی5

در دو نوبت و به 

فاصله 3-2 هفته 

تکرار

زیر جلدي پشت 

کتف

3cc-2 بر حسب 

جثه
100cc 4 درجهشیشه

در شرایط عادي و در دام هایی که از مادر ایمن متولد شده اند، 

تجویز واکسن از 3 ماهگی آغاز شود.

گوسفند و بزهپاتیت نکروزان6

کشته

مهلکترین 

توکسویید 

کلستریدیوم

6 ماه

سالیانه آخر 

تابستان 3-4 

هفته بعد تکرار

زیر جلدي پشت 

کتف

2cc-3 بر حسب 

جثه
300cc داروي ضدانگل همراه واکسیناسیون4 درجهشیشه

7

سه گانه

Kolibin-RE

E.Coli-روتا-کرونا

گوساله

ویروس بی اثر و از 

سویه بیماریزاي 

غیرفعال

بویژه در دو 

هفته اول

28 الی 60 روز 

مانده به زایمان 

به گاو آبستن

در مناطق آلوده دو دوز 6-5 هفته مانده به زایمان2-8 درجه5ccزیر جلدي

ویروس غیرفعالگاوتب سه روزه8
دو دوز به فاصله 

یک ماه
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9

طاعون 

نشخوارکنندگان 

کوچک

گوسفند و بز
همولوگ زنده 

تخفیف حدت
سالیانهیک سال

زیر جلدي در 

گوسفند و بز
1cc

فالکن محتوي 

100 دوز 

واکسن

8-2 درجه

در حیوانات باالي 6 ماه یک تزریق و در حیوانات زیر 6 ماه دو 

تزریق با سه تا شش ماه فاصله بطوریکه تزریق دوم در سن بیش 

از شش ماه باشد. در دامهاي زیر 6 ماه یک حالت تب ناپایدار 

transient pyrexia ممکن است دیده شود آبستنی بم مورد 

احتیاط براي واکسیناسیون با این واکسن نیست

گوسفندآبله10
زنده تخفیف حدت 

یافته
یک سال

سالیانه در فصل 

بهار

زیر جلدي در زیر 

بغل یا پشت کتف
0/5cc

 10cc شیشه

لئوفیلیزه سبز
عدم تزریق در دوماه آخر آبستنی- تورم موضعی4 درجه

بزآبله11
زنده تخفیف حدت 

یافته
یک سال

سالیانه در فصل 

بهار

زیر جلدي در زیر 

بغل یا پشت کتف
0/5cc

 10cc شیشه

لئوفیلیزه قرمز
عدم تزریق در دوماه آخر آبستنی- تورم موضعی4 درجه

بروسلوز12

گاو

RB51

RB51diluen

t

زنده تخفیف حدت 

یافته یا سویه خفیف
یک سال

زیر جلدي پشت 

کتف
1cc سویه خفیف

ویال هاي 

20دوز

FDIRIBA

50dose

RDIRIBA

4 درجه
یک سویه خفیف دارد که در دام آبستن تا 5 ماه استفاده می 

شود و در گوساله زیر 4 ماه مصرف نشود.

بروسلوز13
گوسفند و بز

Rev1

زنده تخفیف حدت 

یافته
3-2 ماهگییک سال

زیر جلدي پشت 

کتف
1cc

 10cc شیشه

لئوفیلیزه
4 درجه

شاربن14
گاو، گوسفند، 

اسب، بز

زنده تخفیف حدت 

یافته
بهار یا پاییزیک سال

زیر جلدي پشت 

کتف

 0/5cc دام کوچک

2cc دام بزرگ
100cc تورم موضع و گاهی چرکی شدن4 درجهشیشه

گاوتیلریوز15
زنده تخفیف حدت 

یافته
یک سال

آخر پاییز تا آخر 

زمستان
زیر جلدي

3cc-2 بر حسب 

جثه
-70

به دنبال تزریق آسیب و تورم غدد لنفاوي

منع مصرف در 10 روز بعد از زایش- باالي 4 ماه

گوساله زیر 2ماه-تب دار

تب و تورم غدد لنفاوي

گوسفندتیلریوز16
زنده تخفیف حدت 

یافته- ماکروشیزونت

آخر پاییز تا 

زمستان

غضله گردن یا زیر 

جلدي
1cc

شیشه 100 یا 

250cc
12 روز بعد از تزریق ایمنیت می دهد. تب و تورم غدد لنفاوي4 درجه


