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סיוע ולווי וטרינרי )(Coaching

)ליונאים )מגדלים ומתחרים(

חשוב או מיותר??
.לווי ויעוץ וטרינרי מהווים תמיכה לטיפול היומי בלהקת היונים
טיפול טוב ומסור מהווה בסיס אופטימלי שיכול להביא להישגים אליהם שואף
.המגדל להגיע עם הלהקה שלו
יעוץ וטרינרי למגדלים ששמים לב לפרטים הוא תוספת יעילה להשגת
הישגים
ליווי ויעוץ וטרינרי למגדלים ולהקות בהן המגדל מזלזל בכללי ההיגיינה ,ובהן
הבעיות חוזרות על עצמן ללא הרף לא יביא כל תועלת או שיפור בהישגים
בתחרויות ו/או בגידול
לגבי כל השאר ,שהם  80%מחובבי ספורט היונאות ,נותן הליווי הווטרינרי
.את התוצאות הטובות ביותר

"?מה הכוונה ל,:לווי ויעוץ וטרינרי

בראש וראשונה  :מידע בנושא ההיגיינה , ,תזונה נכונה  ,שיטות גידול וכד.,
.בהתאם להתפתחויות וידע מדעי עדכני
וטרינר שמלווה את המגדל תורם הערות והארות המבוססים על ניסיונו האישי
.ועל רקע תאורטי
.

בדרך כלל נערכת פגישת יעוץ ראשונה בקליניקה .
בפגישה זו נבדקות מספר יונים בדיקה קלינית ובדיקה מקרוסקופית של
 .הלשלשת לזיהוי תולעי מעיים וקוקסידיוזיס
.ביקור בשובך הוא השלב הבא במערכת הלווי הווטרינרי
 ,קשר טלפוני סדיר גם הוא נדבך חשוב בפתרון וליבון בעיות

אפשרות נוספת היא השימוש ב"חבילות בדיקה" .
היונאי שולח דוגמיות לשלשת לבדיקה מיקרוסקופית לזיהוי ביצי תולעי מעיים
.ו/או קוקסידיוזיס
)בדיקות אלו יש לבצע מספר פעמים בשנה ) לפני הדגירה ,הנשירה והתחרויות

:חיסונים
 .חיסון נגד פאראמיקסו .paramyxo virusיש לבצע כל שנה
.השאלה היא כמובן :באיזה תרכיב יש להשתמש
תכשירים לתרנגולות אינם ספציפיים ליונים .בנקודת ההזרקה עלולה להופיע
(יאקציה מקומית )בליטה ,נפיחות אבצס וכד'(
:באירופה משתמשים בתכשירים שפותחו במיוחד ליונים

.NOBILIS PARAMYXOהוא הזול ביותר
התכשיר מיוצר מזן וירוס פאראמיקסו ספציפי ליונים וגורם לחיסון מעולה
בו בזמן ניתן לחסן נגד אבעבועות עלידי תכשיר הנקרא COLOMBOVAC
בשיטת חיסון זו תולשים מספר נוצות מירך היונה ובפוליקלים )שורש הנוצה(
.מברישים את התכשיר
. COLOMBOVAC PMV POXהוא תכשיר משולב נגד שתי המחלות
ב :נגד פאראטיפוס ) סלמונלוזיס ( נשתמש COLOMBOVAC PARATYFUS
החיסון נגד פאראטיפוס חשוב במיוחד בלהקות בהן המחלה הופיעה בעבר או
שיש סיכוי גבוה שהמחלה עלולה לפרוץ שנית.

פאראטיפוס ופאראמיקסו אפשר לחסן בזריקה אחת עלידי שילוב של
 COLOMBOVACעם .COLOMBOVAC PARATYFUS
בקומבינציה זו אין להשתמש ביונים דוגרות ,או כשהן מאכילות גוזלים,
או  3שבועות לפני הזיווג
.ו 3-שבועות לפני עונת התחרויות
ניתן לחסן גוזלים בני  3.5-4שבועות ) מינימום( נגד פאראמיקסו
.נגד אבעבועות יש לחכות עד גיל מינימלי של  6שבועות
.מובן מעליו שאין לחסן יונים חולות

לשאלות 0546855225:דר' אילן פלגי

