Koyun ve Keçilerde Yıl Boyu Aşılama Programı
OCAK

Yeni Doğan Kuzu-Oğlaklara Öldürücü İshale Karşı SEPTİSEMİ AŞISI Uygulanır

ŞUBAT

Doğum Sezonu Kuzu Oğlak Bakımı Kuzu ve Oğlaklarda ENTEROTOKSEMİ (Mera)
AŞISI Uygulanır

MART

- ŞAP AŞILAMASI ve EKTİMA AŞISI yapılır
-Yeni Doğan kuzu ve oğlakların ağız ve burun bölgesinde yara ve su toplaması ve
erişkin koyun ve keçilerde memelerde su toplayan küçük yaralar meydana
gelir.(EKTİMA HASTALIĞI) EKTİMA AŞISI her yıl mart ayında Özel Veteriner
Hekiminize uygulatınız.
-ŞAP HASTALIĞI ağız, dil, tırnak ve memelerde yaralar oluşur, her 6 ayda bir
defa ŞAP AŞISI uygulanmaktadır

NİSAN

- KEÇİ ÇİĞER AĞRISI AŞISI ve AGALAKSİ AŞISI yapılır.
-Koyun ve keçilerde meme ağrısına ve gözlerde beyazlama ve çapaklanmaya karşı
6 ayda bir defa uygulanır. Sağlıklı ve devamlı süt alabilmek için AGALAKSİ AŞISI
şarttır.

MAYIS

- İÇ-DIŞ PARAZİTER Mücadele başlar.
-Sütte kalıntı bırakmayan KIL KURTLARINA, ŞERİTLERE VE KELEBEKLERE etkili bir
iç paraziter ilaç kullanılmalıdır.
-Programlı BRUCELLA AŞISI göz içerisine damlatılır.(Konjuktival yolla)

HAZİRAN -Koyun ve keçilerde PSEUDOTÜBERCÜLOZ AŞISI yapılır. Dış paraziter mücadeleye
devam edilir.
-Koyun ve keçilerde deri üzerinde gözle görülebilen fındık şeklinde iltihaplı
şişkinlikler ile karakterizedir, bu şişlikler zamanla patlar içerisinde peynir iltihap
çıkar, bu hastalık PARATÜBERCÜLOZUDUR ve ancak aşılama ile bu hastalıktan
koruma sağlanır.
TEMMUZ Hayvan barınaklarının bakım ve onarım ve dezenfeksiyonu yapılır

AĞUSTOS -ÇİÇEK AŞISI yapılır.
-KEÇİ ÇİĞER AĞRISI HASTALIĞI öksürük, hızlı soluma, burun akıntısı, yüksek ateş
ile kendisini gösteren öldürücü bir hastalıktır. TOPALLIK AŞISI ağustos ayında
yağışlar başlamadan önce uygulandığında daha etkili olmaktadır.
EYLÜL

- KOYUN KEÇİ ŞAP AŞISI ve KEÇİ VEBA AŞISI uygulanır.
-VEBA HASTALIĞI çok bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. Devlet Programında
koyun ve keçilere Eylül-Ekim aylarında uygulanır

EKİM

-ÇELERTME (ENTEROTOKSEMİ) AŞISI ve İç PARAZİT MÜCADELESİ yapılır.
-ÇELERTME AŞISI Eylül ayında veya en geç ekim ayında uygulanmalıdır(Kuzu ve
Oğlaklara 15 gün ara ile 2 defa uygulanmalıdır) 6 ayda bir defa ÇELERTME
AŞISI uygulanmalıdır. Sütte kalıntı bırakmayan Kıl kurtlarına , şeritlere ve
kelebeklere etkili bir iç paraziter ilaç kullanılmalı

KASIM

AGALAKSİ (SÜT KESEN) AŞISI Uygulanır.

ARALIK

Doğumuna 1-1,5 ay kala gebe koyunlara SEPTİSEMİ AŞISI uygulanır.

