
بسمه تعالی

گروه علوم دامی

پرورش گوسفند و بز

 مدیریت پرورشی میش-4
و بز در دوران مختلف

ابراهیم قاسمی



چرخه زندگی بز و میش
)Dry Period(دوره خشک 1.

)Flushing or Breeding(فالشینگ یا دوره تولید مثل 2.

)Pregnancy(آبستنی 3.
ابتداي و انتهاي آبستنی◄

)Lambing/kidding(بره زایی 4.

)Lactation(شیردهی 5.
ابتدا و انتهاي شیردهی◄
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زمدیریت پرورشی چرخه زندگی میش و ب
...)وضعیت فیزیولوژیکی و بدنی و (معرفی دوره ◄

)احتیاجات، چرا، تغذیه دستی(مدیریت تغذیه ◄

)کاهش طول دوره خشکی، فالشینگ(مدیریت تولید مثل ◄

)واکسیناسیون، برنامه انگل کشی و درمان بیماري ها(مدیریت بهداشت و بیماري ها ◄
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دوره خشک. 1
qپایان شیردهی تا آبستنی دوباره: میش و بز غیرشیري

)بره زایی(ماه بسته به مدیریت تولید مثلی  3تا  0طول دوره ◄
)BCS=2/5(نه آبستن و نه تولید شیر ◄

qپایان شیردهی تا زایش دوباره: بز شیري
خشک ولی آبستن◄
ماه آخر آبستنی 2◄
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دوره خشک... 
q کردننحوه خشک
طبیعی◄

)میش با بره(میش اجازه شیرخوردن بیشتر بره نمی دهد ◦

مصنوعی◄
.Iجداسازي بره از میش

.II هفته قبل از خشک شدن و  1عدم تغذیه غله (استفاده از غذاي کم انرژي و پروتئین
)هفته بعد از شیرگیري 1استفاده از کاه تا 

.III12 ساعت بدون آب
)مقدار شیر و قرمزي(بررسی پستان ◦
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دوره خشک... 
qBCS
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BCS 4-2اکثر میش ها 
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1.53-3.55.0
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دوره خشک... 
q احتیاجات میش و بز در حد نگهداري)NRC, 2007(
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جثه
q کیلوگرم 50-40میش
فراهانی، کلکوهی، کرمانی، کردي، نائینی◄

q کیلوگرم 60-50میش
قشقایی، مهربان◄

q کیلوگرم 60-70میش
بختیاري، شال-افشاري، قزل، مغانی، لري◄
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دوره خشک...
q احتیاجات میش و بز در حد نگهداري)NRC, 2007(
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احتیاجات نگهداري
kg 50بز  kg 60میش 

1/1 1/1 )در روز کیلوگرم(مصرف خوراك 
53 53 TDN  %)جیره(
1/9 1/9 ME )مگاکالري در کیلوگرم(
7 8 )جیره(% خام  پروتئین

0/19-0/15 0/21-0/19 کلسیم و فسفر



دوره خشک... 
qچرا
مرتع یا چراي علوفه متوسط کیفیت◄
معموال تابستان بعلت علوفه تازه مقداري هم رشد مشاهده می شود◄

qجیره
، مقداري جو و نمک مکمل معدنی و ویتامینی لیسیدنی)کاه و یونجه(علوفه ◄
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BCS
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دوره تولید مثل یا قوچ اندازي
q دوره تولید مثل)Breeding(

ه تولید تعداد بره یا بزغال: یکی از مهمترین عوامل موفقیت در پرورش میش و بز◄
شده به ازاي هر سال است
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دوره تولید مثل... 
qاندازي  کمی قبل و بعد از قوچ) عمدتا انرژي( تغذیه مکمل : فالشینگ

جهت افزایش تخمک اندازي) هفته بعد 2هفته قبل تا  2(
%)20-10(افزایش تخمک ریزي، جایگزینی رویان، وضعیت بدنی و بره زایی ◄
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پاسخ به فالشینگ
و فصل BCSسن، نژاد، ◄
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دوره تولید مثل... 
qBCS  و مدت فالشینگ
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Ewe body score Flushing period (weeks)

1.5 9

2.0 6

2.5 3

3.0 2



دوره تولید مثل... 
qمکانیسم فالشینگ
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لوکزافزایش پروپیونیک اسید و سپس گ

ي توازن مثبت انرژي و افزایش آنزیم ها
کبدي کاهنده استروئیدها

افزایش ترشح گونادوتروپین ها



دوره تولید مثل... 
qاحتیاجات تولید مثل و فالشینگ
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احتیاجات تولید مثل و فالشینگ
kg  60میش 

فالشینگ
kg 60میش 

تولیدمثل
1/5 1/15 )در روز کیلوگرم(مصرف خوراك 
58 53 TDN  %)جیره(
2 1/9 ME )مگاکالري در کیلوگرم(
9 8 )جیره(% خام  پروتئین

0/35-0/17 0/22-0/18 کلسیم و فسفر



دوره تولید مثل... 
qچرا
)kg DM/h 2300-1900ارتفاع علوفه،  cm 7-5(چراگاه خوب ◄
 250-500بعالوه ) cm 4-3 ،kg DM/h 1900-1500چراي گوسفند (چراگاه غیرمرغوب ◄

)BCS=3-2.5(گرم 
عدم تغذیه چراگاه هاي غنی از لگوم◄

qجیره
)گرم 250-500(کیلوگرم علوفه بعالوه مکمل جو یا ذرت  1◄
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آبستنی. 3
q15 هفته اول آبستنی

تشکیل تخم، ◄
)  هفته 3(جایگزینی رویان ◄
)ماهگی 3هفتگی تا  3(تشکیل جفت ◄
روزگی جهت تعیین تعداد بره 84اسکن میش ها در ◄
)تنش(روز پس از لقاح  30بیشترین میزان تلفات تا ◄
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اوایل آبستنی... 
qکاهش درصد لقاح اووسیت و زنده مانی آن بخصوص در ماه اول

...عفونت کالمیدوز و توکسوپالسموز و ◄
...، مدیریتی و ...)گرما و (تنش ناشی از آب و هوا ◄
کمبود ویتامین و مواد معدنی◄
دارو مانند لوامیزول، آلبندازول◄
تغذیه زیاد در این دوره◄
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اوایل آبستنی... 
q درصد 20(احتیاجات فقط کمی باالتر از نگهداري(
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احتیاجات اوایل آبستنی
kg 50بز  kg 60میش 

1/3 1/3 )در روز کیلوگرم(مصرف خوراك 
53 53 TDN  %)جیره(
1/9 1/9 ME )مگاکالري در کیلوگرم(
9 9 )جیره(% خام  پروتئین

0/32-0/25 0/32-0/25 کلسیم و فسفر



اوایل آبستنی... 
q ثابت نگه داشتنBCS

qچرا
)cm 4-3 )kg DM/h 1500کیلوگرم علوفه متوسط کیفیت  1/3◄

qجیره
)کیلوگرم 1/3(جیره مشابه نگهداري اما به مقدار بیشتر ◄
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آبستنی... 
q6 هفته یا ماه آخر آبستنی

q%70 رشد جنین در این دوران

q اسکن اولتراسوند(گروهبندي میش ها بر اساس تعداد بره(
و تک قلوزاها ) هفته 4(، دوقلوزاها )هفته 6(تغذیه مکمل قبل از زایش سه قلوزاها ◄
)هفته 2(
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)اواخر(آبستنی ... 
qBCS  4تا  3/5هنگام زایش حدود 
وزن تولد مناسب، تولید شیر کافی و رشد بره◄
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)اواخر(آبستنی ...
q بیشتر 50%(احتیاجات(

، رشد پستان، تولید آغوز)بره هاي جایگزین(نگهداري، رشد جنین، رشد مادر  ◄
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 100درصد دوقلوزایی میش و  50(احتیاجات اواخر آبستنی 
)درصد دوقلوزایی بز

kg 50بز  kg 60میش 
1/5 1/6 )در روز کیلوگرم(مصرف خوراك 
65 60 TDN  %)جیره(
- 2/1 ME )مگاکالري در کیلوگرم(
13 11 )جیره(% خام  پروتئین

0/45-0/25 0/4-0/25 کلسیم و فسفر



)اواخر(آبستنی ... 
qچرا

)جو و ذرت(علوفه با مکمل کنسانتره ◄

qجیره
 500(و دو قلوزا ) گرم  250( و کنسانتره تک قلوزا ) سیالژ و یونجه(کیلوگرم  1علوفه ◄

)گرم 750(و سه قلو ) گرم
گرم 200-100عادت دهی به کنسانتره با ◄
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)اواخر(آبستنی ... 
qمدیریت بهداشتی

و تتانوس جهت تولید آنتی بادي در آغوز) C,D(واکسن انتروتوکسمی و بوستر ◄
کاهش ) گرم در تن 40(میلی گرم در روز  65افزودن آنتی بیوتیک آئرومایسین ◄

  4%به  14تلفات بره ها از 
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)اواخر(آبستنی ... 
qمدیریت بهداشتی
مبارزه علیه انگل هاي داخلی◄
crutching)(پشم چینی اطراف پستان و دنبه ◄

قبل از زایش بخصوص در مناطق با بیماري عضله سفید  Seو  Eمعموال تزریق ویتامین ◄
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)  اواخر(آبستنی ...
qبیماري هاي اواخر آبستنی
مسمومیت آبستنی◄
سقط◄
پروالپس رحم◄
تب شیر◄
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)اواخر(آبستنی ... 
q هفته آخر آبستنی 6مدیریت تغذیه

qتامین ناکافی غذا
کاهش قند خون و آزاد شدن چربی و بیماري مسمومیت آبستنی◄
)تلفات باالتر(سقط جنین، وزن کم بره و ضعف آن ◄

qتغذیه زیاد
چاقی، سخت زایی و پروالپس رحم◄
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)  اواخر(آبستنی ... 
)کتوز، استونمیا(مسمومیت آبستنی . 1

میش یا بزهاي چاق، دوقلوزاها و میش هاي الغر◄
تقال، آب و هوادرگیر شدن حیوان آبستن با تنش هاي دیگر مانند تغذیه ناکافی، نقل و ان◄
هفته قبل از زایش 1-3◄
)  mg/dl 18(رشد جنین، کاهش حجم شکمبه، مصرف خوراك و کاهش گلوکز خون ◄

باعث آزاد شدن چربی و تولید اجسام کتونی
گیجی، ضعف، کوري و عدم توانایی در بلند شدن◄
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)اواخر(آبستنی ... 
qپیش گیري و درمان

)جیره(تغذیه اواخر آبستنی ◄

فضاي کافی آخور◄

ز در اوایل میلی لیتر پروپیلن گلیکول، گلوکز، تزریق رگی گلوک 250خوراندن روزانه ◄
)سدیم بیکربنات(بیماري، الکترولیت ها 
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)اواخر(آبستنی ... 
q سقط جنین
توکسوپالسموز -1

)توکسوپالسما(عامل کوکسیدیا ◄
خوردن آب و غذاي آلوده شده با مدفوع گربه حاوي اووسیت هاي توکسوپالسما◄

◄Bovatec®
◄Rumensin®    N to equines
◄Deccox®
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)اواخر(آبستنی ... 
qسقط جنین

بروسلوز -2
میش کمتر از گاو ◦
)تورم بیضه ها(بیشتر در قوچ ◦

لیستریوز -3
باکتري لیستریا در خاك و روده باعث سقط و انسفالیتیس◦
خاك آلوده... با مصرف سیالژ ذرت و علوفه کپکی و ◦
قابل انتقال به انسان◦
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)اواخر(آبستنی ... 
q پروالپس واژینال
هفته قبل از زایش 1-3◄
مصرف علوفه باال◄
شستشوي واژن با شوینده گرم و برگرداندن آن◄

qپروالپس رکتال
در بره ها در اثر مصرف کنسانتره باال ◄
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)  اواخر(آبستنی ... 
qتب شیر
اواخر آبستنی و اوایل شیردهی◄
Caاحتیاجات باالي ◄

)mg/dl 5-7(کاهش کلسیم خون ◄
در بز بیشتر از میش◄
قبل از زایش Caتغذیه بیش از حد ◄
تزریق کلسیم◄
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بره زایی. 4
q ساعت قبل از زایش 24جداسازي

qنشانه ها
و بزرگ شدن پستانک ها) آغوز(سفت شدن پستان ◄
افزایش نرخ تنفس◄
ترشحات موکوسی از مهبل◄
شل شدن لیگامنت هاي لگن ◄
ناآرامی و گوشه گیري میش◄
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مراحل زایش
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Lambing supplies

Rubber gloves, protective sleeves or latex gloves For assisting with difficult births and handling 
newborns

OB lubrication For assisting with difficult births

Nylon rope, snare, or leg puller For assisting with difficult births

Disinfectant For assisting with difficult births

Bearing retainer, ewe spoon, or prolapse harness For holding vaginal prolapse in

Heat lamp or warming box For warming chilled lambs

Various antibiotics To give to ewes whose births you assist

Needles and syringes For giving shots
Thermometer For diagnosing problems

Gentle iodine, betadine, or chlorhexadine For dipping navel cords

Esophageal feeding tube For feeding lambs
Frozen colostrum For feeding lambs

Colostrum supplement To supplement colostrum
Lamb milk replacer For feeding orphan lambs
Lamb nipples (teats) For hand feeding orphan lambs
Propylene glycol For treating pregnancy toxemia
Calcium borogluconate For treating milk fever
50% dextrose For weak lambs
Oral dosing syringe For giving oral medications
OB S-curved needle For suturering
Ear tags and an applicator For identifying lambs

Docking and castrating equipment For docking and castrating

Hanging scale For weighing feed and lambs
Weigh sling To weigh newborn lambs
Pocket record keeping book For recording lambing data45
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بره زایی... 
qتغذیه و مدیریت
)تعداد بره(روز در زایشگاه  2تا  1نگهداري گوسفند با بره §
ساعت اولیه  24تامین علوفه با کیفیت در §
افزایش تدریجی کنسانتره§
دوشش جهت باز شدن راه پستانک§
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بره زایی... 
qپس زدن بره
بیشتر در تقلی ها◄
بررسی وضعیت پستان◄
نگهداري میش در یک جایگاه انفرادي به همراه بره◄
تغذیه خوب در اواخر آبستنی◄
مالیدن مقداري شیر یا آغوز مادر به بدن بره ◄
مالیدن جفت و ترشحات رحمی هم به بدن بره◄
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بره زایی... 
qبره هاي بی مادر و عدم جفت شدن

زندان◄
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بره زایی... 
qبیماري
سخت زایی◄

)سر بین دو دست در جلو(شکل طبیعی بزغاله یا بره در رحم ◄
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زایش بز... 
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بره زایی... 
qکمک به زایش
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شیردهی. 5
qماه 5-3طول دوره شیردهی میش : میش و بز غیرشیري

)فرودین و اردیبهشت(هفته اول شیردهی  6-8◄
ماه آخر شیردهی 1◄
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شیردهی... 
q شیردهیاوایل

باالترین احتیاجات به انرژي و پروتئین◄
هفتگی  2-4اوج تولید شیر ◄
هفتگی 9-5اوج مصرف خوراك ◄
)2/5در انتهاي این دوره  BCS(اکثر میش ها ) 7%-5(کاهش وزن ◄
تولید شیر باالتر از میش هاي تک قلوزا 30%-20میش هاي دوقلوزا ◄
تا  هفته بعد اما میش هاي زایش کننده در زمستان و بهار معموال آنستروس 3-2بازگشت رحم ◄

هفته بعد از زایش فحل می شوند 8-4پائیز ولی میش هاي زایش کننده در پائیز 
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شیردوشی میش
q روز 60-30بره با میش طی

)یکبار شیردوشی(ساعت جدا  12ساعت همراه و  12◄

q جداسازي میش از بره از روز سوم
تغذیه بره با جایگزین شیر و جیره خزشی◄
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شیردهی... 
qماه شیردهی 10-8: بز شیري

کیلوگرم 4-2تولید روزانه ◄
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شیردوشی میش و بز
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تک وعده شیردهی
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روند شیردهی بزهاي شیري
)هفته 16-12(و اوج مصرف خوراك ) هفته 9-6(اوج شیر ◄
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اوایل شیردهیاحتیاجات 
بیشتر از نگهداري %100◄
هرچه کاهش وزن کمتر نیاز پروتئینی جیره کمتر◄

61

احتیاجات اوایل شیردهی
kg 50بز  kg 60میش 

2/3-1/6 1/8-2/3 )در روز کیلوگرم(مصرف خوراك 
65 65 TDN  %)جیره(
- 2/35 ME )مگاکالري در کیلوگرم(
14 14 )جیره(% خام  پروتئین
- 0/4-0/3 کلسیم و فسفر



جیره
qدوقلوزابندي میش هاي تک قلو و روه گ

q%50  کنسانتره 50%علوفه و

q 1  یونجه و سیالژ( با کیفیتکیلوگرم علوفه(

qبعالوه کنسانتره
گرم به ازاي هر بره یا بزغاله 450◄
◄Kg 1  کنسانتره به ازاي هرkg 2/5 شیر
هفته به جیره کامل 1عادت دهی ظرف ◄
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بیماري
q التهاب غدد پستان(ورم پستان(
اوایل شیردهی، میش هاي زود خشک شده◄
عامل استرپتوکوکوس، استافیلوکوکوس، پاستوروال و کلی فرم◄
التهاب و سفتی غدد پستان، گوسفند لنگ بنظر می رسد◄
ترشحات آبکی، لخته یا خونی شیر◄
غذاي کم انرژي و پروتئین: هنگام خشک کردن◄
درمان آنتی بیوتیکی داخل پستانی و سیستماتیک◄
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شیردهیماه سوم 
q تابستان(بره در سال  1ادامه شیردهی در ماه سوم در صورت تولید(

qتسریع بره زایی
)سال 2بار زایش در  3بار زایش در سال،  2(دوباره ) تخمکریزي(آبستنی §
ماه بعد از شیردهی 3-2خشک کردن میش ها §
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عدماه سوم شیردهی به باحتیاجات 
qاحتیاجات
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احتیاجات اواخر شیردهی
kg 40بز  kg 60میش 

1/7 1/6 )در روز کیلوگرم(مصرف خوراك 
55 53 TDN  %)جیره(
2 1/9 ME )مگاکالري در کیلوگرم(
11 11 )جیره(% خام  پروتئین

0/55-0/32 0/35-0/25 کلسیم و فسفر



جیره اواخر شیردهی
qجیره

مرتع خوب◄
گرم کنسانتره 200مرتع با کیفیت متوسط و ◄
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عوامل بیماري زا
qپریون

qویروس

qباکتري

qقارچ

qانگل

qتغذیه اي
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اسکراپی. 1
q انسفالوماالسیا اسفنجی(یک بیماري عصبی(

پریون: عامل◄
شده بخصوص در مغزشکل پروتئین هاي ساخته تغییر ◄
سال 5-3حیوانات بیشتر ◄
پشمسر و خراشیدن و مالش ◄
انتقال از طریق روده یا زخم◄
قرنطینه: پیشگیري◄
بدون درمان◄
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بیماري هاي ویروسی
qتب برفکی

qاکتیما

qزبان آبی

qانسفالیتیس ورم مفصلی بزي
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تب برفکی -2
q دهان سم و بیماري)Foot-and-mouth disease(

بیماري شایع براي زوج سمان◄
)درجه 41-40(روز  3تا  2تب طی ◄
سپس تاول در دهان و سم و بزاق ریزي، لنگش◄
انتقال از طریق ذرات گرد و غبار از مزارع آلوده و دام و سوزاندن ناقل ها ◄
قرنطینه◄
5%، آهک و فرمالین 2%مواد سود ◄
ماه 4-6بعدي هر و تزریقات هفته پس از اولین تزریق یک واکسن یادآور  3-4باال و ماهگی به  4تزریق از واکسن سن ◄
واکسن هاي ویروسیبا سایر عدم واکسیناسیون ◄
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کزيتلفات بره و بزغاله در استان مر
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)Soremouth(دهان یا اکتیما زخم . 3
زخم و تاول هاي ریز قرمز اطراف پوزه، بینی، پستان، بین سم◄
عامل ویروس متعلق به خانواده آبله◄
بخصوص در دام شیرده و فصل بسیار گرم یا سرد◄
ظرف چهار هفته دام خوب می شود◄
ید/جداسازي دام و شستشو با گلیسرین◄
د مصرف در ماه آخر آبستنی نبای(تکرار واکسن یکبار در سال بوده و واکسن زیر جلدي ◄

)شود
مسري و قابل انتقال به انسان◄
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بیماري هاي باکتریایی
qگندیدگی سم

qلیمفادنیتیس

qتتانوس

qبیماري یون

qلیستریوز
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)Foot rot(سم گندیدگی . 4
)  هفته زنده مانی 2(باکتري گرم منفی بی هوازي باکتروئیدیس و فوزوباکتریوم ◄
زبیماري به شدت مسري، در مناطق گرم و مرطوب و گوسفند حساس تر از ب◄
تورم و قرمزي بین سم، شاخی شدن و بوي بد سم◄
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درمان
سم چینی ◄
یا پودر ) چندین هفته(بار در هفته  2-1درصد  10) مس(حمام سم با سولفات روي ◄

)  گرم 0/5(سولفات روي در کف یا تغذیه 
)پنی سیلین تتراسایکلین(تزریق آنتی بیوتیک ◄

75



caseous(لیمفادنیتیس کازئوس . 5 lymphadenitis(
qآبسه غدد لنفاوي

).Corynebacterium pseudotuberculosis(در اثر عفونت غدد لنفاوي با کورینی باکتریوم ◄
)انتقال از شیر و تماس(مسري و مشترك با انسان ◄
بدون درمان◄
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)Lockjaw(تتانوس . 6
Clostridium tetaniعامل ◄

در اثر پشم چینی اخته کردن دم چینی و زخم وارد بدن◄
سفتی و فلجی حرکت بره ها و اسپاسم ماهیچه هاي فک◄
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انگل ها
qپروتوزوآها

گونه هاي ایمریا◄
گونه هاي بابزیا◄
گونه هاي توکسوپالسما◄

qکرم ها
)فاسیوال(کرم هاي پهن یا ترماتود ◄
)نیااکینوکوکوس و ت(کرم هاي نواري یا سستود ◄
)هامونکوس(کرم هاي گرد یا نماتود ◄
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qانگل خارجی
کنه◄
شپش◄
مگس◄



انگل هاي داخلی
q حیوانات شیرده، اواخر آبستنی و بره ها: حساس ترحیوانات

بز حساس تر از میش◄

qنشانه ها
اسهال، کاهش رشد و عملکرد، کم خونی، ادم، پشم هاي بهمریخته◄

q مرتع جدیداز ورود به ضد انگل قبل خوراندن داروي
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نشانه ها
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)contortus Haemonchus(انگل هامونکوس . 7
qکرم سیمی از نماتودها در معده و روده

چسبیدن به مخاط و تغذیه از خون◄
در مناطق گرم و مرطوب◄
باعث کم خونی و فک بطري◄
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فک بطري
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هامونکوسمبارزه علیه انگل 
کشت نمونه مدفوع و شمارش مدفوع◄
FAMACHAروش ◄
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فاسیوالزیس. 8
qفاسیوال هپاتیکا

حاوي دو مکنده◄
میزبان واسط حلزون◄
)تخم گذاري(میزبان اصلی گاو و گوسفند ◄
بعد از خورده شدن توسط دام وارد کبد و بالغ می شود◄
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چرخه زندگی
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سستود ها یا کرم هاي نواري. 9
qاکینوکوکوس گرانولوس

روده گوشتخواران: میزبان اصلی◄
)کیست هیداتید(کبد و ریه واسط دام ها و انسان : میزبان واسط◄

q بخش هاي زرد و سفید رنگ در مدفوع(تنیا(
میزبان اصلی سگ◄
واسط گوسفند◄
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چرخه تنیا اویس

93



q کیست سیستی سرکوس در قلب گوسفند 3تعداد
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qستی چندین سیستی سرکوس اویس در تهی گاه و یک کیست سی
)با پیکان مشخص شده(سرکوس تنیو کولیس 
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انگل هاي خارجی
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)Mange, scabies(بیماري گري . 10
q گونه هاي(کنه و مایتSarcoptic  وPsoroptic(

چسبیدن به پوست و تغذیه از سلول هاي فولیکلی مو و خون◄
باعث خارش و قرمزي پوست◄
استفاده از سموم مختلف ◄
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میاز. 11
qآلودگی به الرو مگس در داخل بافت هاي بدن

پوستی، زیرپوستی، تنفسی، چشمی، روده اي و واژنی و زخم ها◄
تخم گذاري مگس بخصوص ناحیه پشت◄
تبدیل تخم ها به الرو◄
سوراخ کردن پوست و ایجاد عفونت◄
استفاده از حشره کش ها و درمان با وازلین◄
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داروها
qانگل هاي داخلی

qانگل هاي خارجی
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ضد انگل ها
Anthelmintics commonly used in the U.S. sheep and goat industry

Acronym Class Drugs Common trade names

1 BZD Benzimidazoles

Thiabendazole
Fenbendazole
Albendazole
Oxfendazole

TBZ®1

Panacur®, Safeguard®2

Valbazen®1

Synanthic®

2 IMID
TETR

Nicotinic agonists
Imidazothiaoles
Tetrahydropyrimidi

nes

Levamisole

Morantel
Pyrantel

Prohibit®1, Levasol1, 
Tramisol®1

Rumatel®2, Nematel®
Strongid®

3 ML
Macrolytic Lactones

Avermectins
Milbemycins

Ivermectin
Eprinomectin
Doramectin

Moxidectin

Ivomec®1, Primectin™1

Eprinex®
Dectomax®

Cydectin®1, Quest®
1FDA-approved for use in sheep. 2FDA-approved for use in goats.
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بیماري هاي تغذیه اي
qسنگ ادراري

qاسیدوز

qمسمومیت آبستنی

qنفخ

qدیستروفی عضالنی

qمسمومیت مس
10
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نفخ. 12
qتجمع گاز در شکمبه

qتورم در قسمت چپ

q علف تازه سبز لگوم(نفخ کفی(

q غده ها(نفخ انسدادي(

qعدم چرا مرتع سبز و نم دار

qروغن، شوینده، نمک، تروکارد
10
5



نفخ. 12
)نفخ مرتع(کفی ◄
در اثر مصرف لگوم، گراس تازه یا غالت ریز◦
درمان با روغن معدنی، خوراکی یا پولکسالن◦

)نفخ پرواري(گازي ◄
)همراه با اسیدوز(در اثر مصرف غله ◦
درمان لوله معدي◦
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