נתונים מסקר סלמונלה בתרנגולות פיטום 2011-2012
שהוצגו בכנס למדע העופות
•  8משקי פיטום במשך  7מדגרים (משקי עוף טוב)
נגיעות סלמונלה
• מטוש נגרר אחרי ניקוי וחיטוי  92%חיוביים
• אפרוחים  41%חיוביים
• פטמים  3שבועות  97%חיוביים
• מטוש נגרר לפני שחיטה  75%חיוביים.
סוגי סלמונלה
• INFANTIS- 53%
KENTUCKY-7.7%
•
• JAVA - 3.4%
• MUNECHEN - 3%
•  - 32%אחרים
סוגי הבידודים והקשר ביניהם
נמצאה התאמה סטטיסטית מובהקת של סלמונלה  INFANTISבין הבדיקה אחרי  3שבועות
.1
לבדיקה אחרי הניקוי והחיטוי .אבל לא ללהקה הקודמת שגודלה בחווה ולא לאפרוחים מלהקת
המקור.
נמצאה התאמה סטטיסטית מובהקת של סלמונלה  INFANTISשל המטושים לפני השחיטה
.2
לבדיקות שהתבצעו בלהקה הקודמת  .אבל לא לתוצאות מטוש נגרר או לאפרוחים מלהקת המקור.
חיטויים שונים
בוצעו  3סוגי חיטוי  :גלוטראלדהיד עם אמוניום רבעוני ,כלורידים ופורמלין ונמצא יתרון לפורמלין

הערכות אירגונית להורדת נגיעות בסלמונלה
מבוא
זיהום בשר עוף בחיידקי סלמונלה מהווה בעיה קשה
למשחטות.
נגיעות בסלמונלה פוגעת בתוצאות הכלכליות של הגידול.
הדבקת עופות בסלמונלה יכולה להתרחש בכל אחד משלבי
היצור .
מומלץ לבדוק נגיעות בשלבי היצור .
אחריות בשלבי היצור
 .1הכנת החווה לקליטת אפרוחים – מגדל הפיטום.
 .2יצור האפרוחים הנקלטים בחווה – ספק האפרוחים.
 .3תערובת נקייה מסלמונלה – מכוני התערובת.
 .4גידול פיטום  -מגדל הפיטום.

ספקים לארגון
•
•
•
•

•
•

ספק האפרוחים
חיסון להקות הרבייה כנגד
סלמונלה.
אבטחה ביולוגית של חוות
הרבייה.
מניעת הדבקה בסלמונלה ע"י
החמצה (מומלץ).
איסוף ,חיטוי ואחסון ביצי
הרבייה.
בדיקת נגיעות בסלמונלה בלול.
הדגרה תקינה והפרדת מקורות
ביצים שמסופקים לחוות הפיטום.

מכון התערובת
• אספקת תערובת נקייה
מסלמונלה.
• אבטחה ביולוגית בתהליך
האספקה.
• אפשרות לספק תערובת המונעת
התפתחות סלמונלה בעופות
(מומלץ).

טיפול בחום
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טיפול בחום
מפחית את ספירת החיידקים ,אך אינו מגן מפני זיהום חוזר!!!

תערובת אחרי
כפתות

מגדל הפיטום
•
•
•
•
•
•

הכנת החווה לקליטת הגידול
שמירת ניקיון הלול וסביבתו ומניעת מזיקים.
הקפדה על פינוי פגרים אל אזור מוסדר לקליטתם.
אבטחת איכות מי השתייה וטיפול במערכות המים.
החמצה לאורך כל הגידול (מומלץ).
בדיקת סלמונלה במהלך הגידול(מומלץ).

איך אפשר למנוע סלמונלה
בבשר?
נכתב ע"י
ד"ר יאיר סער ואיציק אביר

•גידול החיידק מיטבית ב.40°C -
ונעצרת כמעט לגמרי ב.5°C -
•גידול החיידק נעצר ב. 5.0 < pH-
(תלוי בחומצות המוספות).
•הטמפרטורה לקטילת  90%מחיידק
בסלמונלה הוא  4-5דקות ב.60°C -

סלמונלה בבעלי כנף
•נגיעות בסלמונלה עלולה להופיע בכל
אחד משלבי הגידול ברבייה ובפיטום.

•עמידות חיידקי הסלמונלה.
לאנטיביוטיקה הופכת את הנגיעות
למחלה ממשקית המקטינה ביצועים.
•בשר תרנגולות ותרנגולי הודו נגוע
בסלמונלה גורם לתחלואה בבני אדם

ומסכן ייצוא בשר מישראל.

מניעת הידבקות בסלמונלה
ברבייה מה האפשרויות?
•חיסון בתרכיבי חיסון -תרכיבים חיים יעילים.
•טיפול מונע באנטיביוטיקה במים/תערובת.

יעיל
לא יעיל

•בטיחות ביולוגית בגידול ומניעת מזיקים.

יעיל

•מניעת נגיעות מחומרי גלם וכפיתות תערובת.

יעיל

•החמצת מי שתייה ספורדית.
•החמצת תערובת רציפה למניעת הידבקות.

לא יעיל

יעיל
יעיל

מניעת הידבקות מסלמונלה
בפיטום מה האפשרויות?
יעיל

•אין חיסונים או טיפול מונע באנטיביוטיקה.

לא יעיל

•בטיחות ביולוגית בגידול ומניעת מזיקים.

יעיל

•מניעת נגיעות מחומרי גלם וכפיתות תערובת.

יעיל

•החמצת מים חלקית .
•החמצת תערובת רציפה למניעת הידבקות.

לא יעיל

יעיל
יעיל

פיתרון למניעת הידבקות מסלמונלה
בלול הפיטום
•החמצת מערכת העיכול בעוף נמצאה יעילה

למניעת תחלואה מהידבקות בחיידקים.
•ההחמצה המקובלת בישראל היא דרך מי השתייה.
•הפתרון בהחמצת התערובת מאפשרת מינון גבוה.
על ידי ערבוב חומצות בריכוז גבוה בתערובת.
•עלות החמצת התערובת היא נמוכה מעלות

החמצת המים .
•החמצת התערובת הוא פתרון רציף יעיל המונע
הדבקה חוזרת לאורך כל שלבי הגידול.

Biotronic Inside

ביוטרוניק® טופ 3לתערובת
•מיוצר בחברת ביומין

• הרכב :חומצה פורמית וחומצה

אוסטריה החברה

פרופיונית -יעילות מקסימאלית

נגד סלמונלה ועובשים.
המובילה באירופה
בתחום תוספים למזון • סה"כ חומצות אורגניות 38%
• מינון 3.0- 1.0 :ק"ג ל-טונה
בעלי חיים
תערובת
• מינון מונע מומלץ :סטרטר2 :
•תקן אירופאי לאיכות
ק"ג לטונה ,גידול וגמר  1ק"ג
לשימוש לכל סוגי חיות לטונה.
• מינון טיפולי  2-3ק"ג לטונה
המשק

עיכוב הפרשת סלמונלה באפרוחי פיטום
עיכוב הפרשת סלמונלה באפרוחים לאחר הדבקה בS. gallinarum-
במשך  7ימים עם ביוטרוניק בתערובת כנגד מחמיץ  Yוביקורת לא מטופלת

השוואה תוספי החמצה
החומר

יצרן וארץ
יצור

חומצה
פעילה

ריכוז
חומצות

אפיון החומר

מינון
Kg/T

38%

ריכוז חומצות גבוהה.
פעילות שאריתית גבוהה.
מונע התיישבות בזפק

3-1

ריכוז חומצות בינונית .
פעילות שאריתית
בינונית.

3-1

יעילות נמוכה בגלל
חומצות שומן קצרות.

4-2

חומצות
ביוטרוניק
פורמית
אוסטריה פרופיונית
21%
יצרן Selko :חומצות
פיסל
פורמית
 BVפרופיונית
הולנד
וסורבית
NOREL - GUSTOR
90%
סודיום
ספרד
BP 70
בוטיראט

ביצועי עופות בשימוש ביוטרוניק בגידול פטמים

35.2טון תערובת לפי  ₪ 25לק"ג ביוטרוניק= ₪ 880
 1850ק"ג לפי  ₪ 2200לטון =₪ 4070
חסכון  40גרם מזון לעוף לפי 10000עופות =  400ק"ג תערובת=₪ 880

מניעת סלמונלה בבשר במשחטה
•הפסקת תערובת לפני שחיטה

•ניקוי לפני חיטוי -דטרגנטים אלקאלים
ודטרגנטים חומציים.

•טבילה בתמיסת חיטוי בשטף מים נגדי
והפרדת מיכלים בשלבים.

•ניקוי נוצות במכונות המריטה
•ריסוס בתמיסת חיטוי לפני המלחה.

Biotronic Top
•ביוטרוניק משפר את היגיינה של מערכת העיכול על ידי הפחתה ניכרת של הpH-
וכושר ההתרסה (capacity

1(Buffer

•אספקת חומצות פורמית ופרופיונית מונעת את ההידבקות בסלמונלה וקמפילובקטר,
עקב יכולת נמוכה להתרבות במערכת העיכול ,וגם את כמות הא .קולי במעי

העיוור2.

•אספקה דינמית (רציפה) של ביוטרוניק במזון שיפרה את ניצולת המזון והביצועים
בפטמים בהתאם לריכוז החומצות ( 3-1ק"ג בטונה)

3

•ביוטרוניק ומניעת מזון לפני שחיטה ,מקטין משמעותית את נגיעות הבשר במשחטה
במיני סלמונלה שונים ,ביחד עם ניטור וניהול סיכונים במשחטה
מראי מקום מתוך הספר
Poultry Diseases influenced by Gastro Intestinal Health, Dr. Gino Lorencini,
Nottingham University Press, 2010

עצמה .4

