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Gà con vừa mới nở vốn có sức đề kháng kém và thường cũng nhiều chứng bệnh ngoài ý muốn
của người chăn nuôi. Để phóng chống và chữa trị kịp thời chúng ta hãy tìm hiểu kỹ về chứng
bệnh hen " ngáp", triệu chứng và cách chữa trị như thế nào để có hiệu quả tốt nhất

==> Cung cấp gà con giống số lượng lớn không bệnh tật toàn quốc
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- Triệu chứng của bệnh :

Gà bị bệnh khó thở, há mồm thở, ngáp liên tục, tiêu chảy phân trắng, phớt vàng, có bọt khí. Tỷ
lệ chết cao từ 40 lên đến 90%.

Mổ khám: Màng túi khí mờ đục, viêm fibrin trong xoang bụng, xoang bụng chứa dịch có bọt khí

- Nguyên nhân gây bệnh : Do vi khuẩn Pseudomonas Gram âm gây nên và lứa tuổi bị bệnh
thường mắc phài từ 3-> 20 ngày tuỗi

- Các loại thuốc phòng chống : Ampicilin hoặc Amoxilin + Colistin hoặc Gentamycin,
Enrofloxacin, Doxycilin, Azthromycin, Tbramycin, Trithoprim.

- Phương án chữa trị dứt điểm :
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Tách riêng những con ốm (ngáp), cả đàn cho uống một trong các thuốc sau:
Amoxilin + Gentamycin + Enrofloxacin hoặc Amoxilin + Colistin + Enrofloxacin hoặc
Azthromycin + Doxycilin.
Phác đồ cụ thể:
Phác đồ 1:
50g Azthromycin + 50g Vina Coli Dox hoặc Doxytylo hoặc Genta-Doxy dùng cho 100kg P/ngày
chia 2 lần
20g Bromhesin + 250g Gluco K.C dùng cho 100 kgP/ngày chia 2 lần
Phác đồ 2:
100g Amox Coli hoặc Amoxi Gen + 100g Bio Enro C dùng cho 100kg P/ngày chia 2 lần
20g Bromhesin + 250g Gluco K.C dùng cho 100 kgP/ngày chia 2 lần

Hãy dự trữ những loại thuốc này trong nhà để sử dụng trong trường hợp gà có chứng bệnh trên.
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