מדינת ישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
השירותים הווטרינריים ובריאות המקנה  -המועצה לענף הלול
המעבדות לבריאות העוף
הנחיות לביצוע בדיקת מטוש נגרר במשקי רבייה
 .1המטושים יאודו בתא אידוי בכניסה למשק .
 .2יש לשמור את המטושים בהקפאה עד לביצוע הבדיקה במשק .
 .3לפני ביצוע הבדיקה  ,יש להפשיר את המטושים (שעה בטמפרטורת החדר או למשך הלילה
במקרר) .את המטושים המופשרים יש לשמור בצידנית עם קרחו מים עד לבדיקת הלול .
 .4הלול יחולק לצורך העבודה לחמישה אזורים (רצוי לאורך ) ,כאשר דוגמים כל אזור
באמצעות זוג אחד של מטושים .כל מבנה ייבדק באמצעות  10מטושים.
 .5יש ללבוש כפפות ,לקחת חבילה אחת של מטושים מהצידנית ולהוציא ממנה זוג אחד של
מטושים.
 .6יש ליישר את החוטים  ,לאחוז את קצותיהם בשתי ידיים (חוט אחד בכל יד) ולעבור בשטח
של חמישית הלול ,כשהמטושים נגררים מאחור על גבי הרפד (והטפחות -אם יש) במשך 5
דקות.
 .7מבצעים את אותה הפעולה עם ארבעת הזוגות הנוספים של המטושים ומניחים אותם
ביחד בשקית שסופקה לצורך כך .
 .8בסיום הדיגום ,יש לרשום בטוש (שאינו מחיק) על גבי השקית את מספר הלול  ,לקשור
את השקית ולהחזירה אל הצידנית .
 .9מבצעים את אותן הפעולות בכל יתר הלולים (המבנים) אשר במשק (לכל לול יש להחליף
כפפות).
 .01בסיום העבודה ,יש להכניס את כל השקיות לשקית אחת  ,לרשום עליה את שם המשק
ואת מספר הרישיון ,למלא את חלקו העליון של הטופס המצורף לערכה ולצרפו לשקית .
 .11את השקית יש לשמור בקירור או בצידנית עם קרחומים עד למסירה במעבדה .
 .21יש להעביר את הבדיקה למעבדה ביום ביצוע הדיגום .
ערכת הבדיקה כוללת:
א .חבילות של מטושים נגררים ( 10בחבילה) כמספר הלולים במשק .
ב .כפפות (זוג כפפות לכל לול ).
ג .שקיות למטושים (שקית לכל לול .)1 +
ד .טופס ריק.
ה .טופס הנחיות לביצוע בדיקת מטוש נגרר.
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