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 هر خرابي رو مي شه درست كرد اال ذات خراب رو
 

 تائيد آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در چهارمحال و بختياري
 هاي ارسالي آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان خبر داد. مديركل دامپزشكي چهارمحال و بختياري از مثبت شدن نتايج آزمايش نمونه

وگو با جهانبين نيوز؛ اظهار كرد: پس از مشاهده و گزارش عاليـم بـيـمـاران  سلطاني مديركل دامپزشكي چهارمحال و بختياري در گفت
هاي الزم صورت گرفت و وجود بيماري در اين دو  برداري و آزمايش مشكوك به آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در دو واحد مرغداري، نمونه

 واحد مرغداري از نظر آزمايشگاهي تاييد شد.
اي و اقدامات كنترلي و پيشگـيـرانـه جـهـت  وي تصريح كرد: طبق پروتكل و دستورالعمل سازمان دامپزشكي اقدامات آمايشي، قرنطينه

 جلوگيري از انتشار و گسترش بيماري انجام شد و تداوم دارد.
مديركل دامپزشكي چهارمحال  بختياري خاطرنشان كرد: تهيه و مصرف تخم مرغ و گوشت طيور كه مجاز و مورد تاييد دامپزشكي بوده و 
به صورت كامالً پخته؛ نيز جلوگيري از تماس پرندگان بومي با پرندگان وحشي و به ويژه پرندگان آبزي و رعايت شرايط بهداشتي بـراي 

 هاي پيشگيري از اين بيماري است پرندگان بومي و افراد در تماس با اين پرندگان مهمترين راه
 

 محصول ذرت آمريكا آلوده به مقادير باالي سم شد
متخصص كيفيت غالت در دانشگاه يوآ گفت محصول ذرت آمريكا آلوده به سم گياهي وميتاكسين بوده است، چون هواي باراني پـايـيـز 
امسال باعث رشد قارچها و تاخير در برداشت شده بود. كشاورزان آمريكاي شمالي مقدار زيادي از يك سم گياهي به نام وميتاكسين را در 
محصول ذرت امسالشان پيدا كردند كه اوضاع بد كشاورزان را بدتر كرد. جنگ تجاري آمريكا و چين قبال به صادرات دانه هاي سـويـا و 

شود. خريداران غـالت  كند و در نتيجه باعث بيماري انسان و حيوانات خانگي مي قيمت ذرت آسيب رسانده بود. وميتامسين دام را بيمار مي
توانند محصوالت آلوده كشاورزان را رد كنند يا آنها را بخاطر فروش اين محصوالت جريمه كنند. چارلز هربرك، متخصص كيفيت غالت  مي

در دانشگاه يوآ گفت تعداد محصوالت آلوده بيش از حد نرمال بوده است. چون هواي باراني پاييز امسال باعث رشد قارچها و تاخـيـر در 
برداشت شده بود. حدود سه چهارم محصول ذرت آمريكا در داخل و براي خوراك دام، ساخت اتانول و يك محصول جانبي به نام غـالت 
خشك استفاده مي شود كه نوعي غذاي حيوانات است. دامداران و توليدكنندگان اتانول بايد ذرت حاوي وميتاكسين و ذرت سالم را با هـم 
مخلوط كنند تا براي تغذيه دام مناسب باشد. وقتي درامد مزارع آمريكا نسبت به پنج سال گذشته نصف شد و بخاطر شدت جنگ تجـاري 
تقاضاي دانه هاي سويا كاهش يافت، نگراني از كيفيت به وجود آمد. سويا ارزشمندترين محصول كشاورزي صادراتي آمريكا است كه بـه 

شد. شركت اسميتفيلد فودز، بزرگترين توليد كننده گوشت خوك متوجه وجود وميتاكسين درذرت يوآ و نبراسكا شد يعني  چين فرستاده مي
مناطقي كه معموال مشكلي نداشتند. وزارت دارو و غذاي آمريكا وجود يك بخش در ميليون وميتاكسين را در غذاي انسان و حيوان مـجـاز 

را تحمل مي كنند . كارخانه هاي  30داند. گاوهاي گوشتي تا  را براي مرغ ها و گاوهاي شيرده مناسب مي 10براي خوك ها و  5ميداند. زير 
باشد جرائم مالي در نظـر  اتانول در ميشيگان و اوهيو در حال آزمايش ذرت ها هستند و براي كشاورزاني كه محصولشان بيش از حد سمي 

گيرند. در نيويورك كشاورزان به گاوهاي شيرده به جاي ذرت يكي از محصوالت جانبي آرد گندم را ميدهند كه باعث شده قيمت آن از  مي
 دالر برسد. 100دالر در هر تن به  5

 مشكالت از مرزهاي آمريكا فراتر رفته و به كانادا هم رسيده است .
آلتك چهل و پنج نـمـونـه از  .«من دكمه وحشت را در كانادا فشار داده ام »مكس هاكينز ، متخصص علوم تغذيه در شركت آلتك گفت:

درصد آنها آلوده هستند. هاكينز گفت آزمايشات بيشتر مشكالت بزرگتري را  80محصول ذرت امسال آمريكا را آزمايش كرد و دريافت كه 
 نشان خواهند داد. اوضاع بدتر مي شود

 

 واحد مرغداري گوشتي در مازندران 2260فعاليت 
واحد مـرغ  220واحد مرغداري گوشتي،  260معاون بهبود توليدات دامي سازمان جهاد كشاورزي مازندران با اشاره به فعاليت دو هزار و 

 درصد از ميانگين كشوري كمتر است. 5تا  4كارخانه جوجه كشي در استان گفت: تلفات واحدهاي مرغداري مازندران  45مادر و 
پـذيـر  هاي آسـيـب نژاد با اشاره به اهميت پدافند غيرعامل در بخش كشاورزي اظهار كرد: بخش دام و طيور يكي از حوزه عليرضا عطايي

پذيري بيشتري نسبت به  ها آسيب ها است. وي با بيان اينكه بخش دام و طيور در زمينه بيماري بخش كشاورزي در مقابل حوادث و بيماري
كند. معاون بهبود توليدات دامي سـازمـان جـهـاد كشـاورزي  ها دارد، كه خسارت جبران ناپذيري را به اين بخش وارد مي ساير بخش

رساني سريع و به موقع براي كنترل ايـن بـيـمـاري  مازندران با اشاره به اهميت كنترل و پيشگيري اين بيماري در واحدهاي طيور، اطالع
نژاد با بيان اينكه استان مـازنـدران بـا  ها را مورد تاكيد قرار داد. عطايي توسط كارشناسان امور دام و مراكز جهاد كشاورزي شهرستان

اي در صنعت طيور  كارخانه جوجه كشي از ظرفيت و جايگاه ويژه 45واحد مرغ مادر و  220واحد مرغداري گوشتي،  260داشتن دو هزار و 
 شود كشور برخوردار است، تصريح كرد: ويروس بيماري آنفوالنزاي پرندگان به سرعت منتشر مي
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