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نوشیدنی آب  مدیریت  

کندمی  یی راهنما خوب  واکسیناسیون مراحل  برای  را  شما کوتاه  ویدیوی این  

حداقل  به  آنان در  را  استرس حال  درعین  و  یافتهدست   خود  پرنده در  عالی ایمنی سیستم  یک به تا کندمی  کمک  شما  به مراحل  این

  برسانید

باشدمی  واکسن از  بهتر استفاده و  برای کارایی دقیق  سازی آماده  به نیاز نوشیدنی آب  طریق از  طیور  واکسیناسیون  

 باکتریایی و  آلی  مواد هرگونه عاری از و  تمیز ها نوشیدنی و  خطوط  تمام که  باشید مطمئن واکسیناسیون از قبل   روز دو  تا یک

کند فعال  غیر  را واکسن توانندمی  که اینها هستند  

یخچال  پشت دیواره  یا درب در  داشتن  نگه از . شود می  نگهداری گرادسانتی درجه  ۸ تا ۲ مناسب دمای در  واکسن که  باشید مطمئن

کنید خودداری  

پروکسید  یا و  کلر مانند کننده ضدعفونی  مواد  گونه  هر  از استفاده.بنویسید و  کرده کنترل دماسنج با را  یخچال  دمای مرتب طور  به

  قطع را  الکترولیز دستگاه  نهایت در و  کرده خنثی  یا و  خودداری  حذف، واکسیناسیون از قبل   ساعت۲۴ تا ۱۲ نوشیدنی آب   از را

 کنید 

عمومی  سازیآماده  : اول مرحله   

همیشه.دارند بیشتری آب  نوشیدن به تمایل و  هستند تر فعال  پرندگان چون   شودمی انجام صبح  معمولا  واکسیناسیون

کنید پیروی و تعیین را  شودمی  داده  شرکت توسط  که ایمنی هایدستورالعمل   

و  کرده قطع  واکسیناسیون از  قبل  ساعت  ۴ تا ۳ را آشامیدنی آب.بپوشید تمیز و  کرده  تمیز را خود هایچکمه  و  لباس  ورود از  پس

بنوشند را آب  باقی  پرندگان دهید اجازه  

شوند  واکسینه سالم پرندگان تنها باید. کنید بررسی  واکسیناسیون  روز و  قبل  روز  را پرندگان سالمتی  وضعیت  

ساعت(  دو   متوسط  بطور ) بمانند تشنه کم  یک دهید اجازه  پرندگان به  تا ببرید بال کافی  مدت برای را آبخوری   های صف   

طولنی   زمان برای هاآن کردن محروم . شود   تنظیم دما چون شرایطی  همچنین و  نگهداری  محیط و  پرنده سن با باید دقیق  زمان

شود   خطوط کاهش  از  پس  واکسن  برابرا ن  توزیع و  تهاجمی رفتارهای  ایجاد باعث تواندمی  

را واکسیناسیون توزیع روش تست. شد  نخواهند تشنه کافی ی اندازه  به پرندگان باشد کوتاه  خیلی  آب از  محرومیت زمان اگر

داد  انجام آب خط   شدن  پر زمان مانند مناسب پارامترهای تعیین منظور  به  شده  رنگ  آب  از  استفاده با توانمی  

ا  کنید استفاده رنگ  از خواستید اگر فرمایید مراجعه  صفحه  راهنمای به  لطفا  

کنید محاسبه را  شودمی  داده  واکسن آن طی   که ساعته دو  دوره یک  در پرندگان شده  نوشیده آب مقدار واکسن  تزریق  از قبل   

کند  یریا موضوع  این محاسبه  در شما  به تواندمی  قبل  روز در  گله  مصرف  میزان بررسی  



 

 

واکسیناسیون بازسازی  :دوم  مرحله    

  یخچال از  را  واکسن بشورید، را  خود  هایدست  کنید. استفاده شخصی محافظ  تجهیزات  از  بشود.. آماده تمیز محیط  در  باید واکسن

کنید نام ثبت  ردیابی  برای را  انقضا تاریخ و  دسته شماره  واکسن،  نام کرده، خارج    

  

 

دهید قرار  یخچال  در  فورا  اصلی بندی بسته  در را نشده  استفاده واکسن  هر.کنید حذف را  نیاز مورد دوزهای تعداد فقط   

  عرض  در تا کنید اضافه  است  کننده ضدعفونی  مواد بدون و  تمیز آب با که  تمیزی ظرف  به  را  هاقرص   نئو فرم از استفاده هنگام

شوند   حل دقیقه  چند  

کنید درست  واکسن ی شده   میکس  ظرف  در را  ویال  هایگلوله  ویال  و  کالسیک هایشیشه  برای  

  و بیندازید را هازباله  سپس کنید، مخلوط  دقت  با را آن.  نکنید وارد آب در  مستقیم را  خود  دست یا   ویال  هرگز  که کنید توجه 

بشورید را هایتاندست    

  دوره حداکثر این. کنید تنظیم ساعت دو  روی   را خود   ساعت.  شود انجام  دوره پایان از  قبل  دقیقه پانزده باید فقط   واکسن  بازسازی

است  مناسب واکسن  یک مصرف برای بهینه   

هدراضافه کنید و به  خوبی قاطی کنید.سپس منبع اب اشامیدنی را باز کنیددوز یا مخزن  پمپ  به را  واکسن  محلول   

  

 

واکسیناسیون ی  پروسه :  سوم قدم   

 

شود  تخلیه نشده  تصفیه  باقیمانده آب خطوط تا کرده باز  را نهایی مقدار  و کنید پر واکسن  آب  با را  آشامیدنی خطوط    

  به و بیاورید پایین پرنده سطح   تا را آبخوری  خطوط   و  خاموش را  اش نیپایا مقدار  رسید خط انتهای به  واکسن محلول زمانیکه

دهید نوشیدن اجازه هاآن   

کنند مصرف ساعت   دو  ظرف  را شده  واکسینه  آب باید پرندگان   

کنید تشویق استرس بدون و  طبیعی  نوشیدن به را آنها و  گرفته  نظر  تحت  را پرندگان   

نهایی مرحله  و   

  مواد با باید واکسن مانده باقی  محلول .کنید بررسی را  مخزن یا پمپ قسمت  از  محلول  منظم  تخلیه  واکسیناسیون  درطول

شود  شسته  کنندهضدعفونی   

..تبریک.شما طیور خود را از  کنید بازیابی واکسیناسیون از پس ساعت ۸ تا ۶ باید را  شده  الکترولیز و کنندهضدعفونی  ماده این

اشامیدنی واکسینه کردیدطریق مدیریت اب    

 




