
 

 

  

 مقدمه
راه حل اصلی پیشگیری از کوکسیدیوز تحت بالینی ایجاد یک محیط با سطح 

عیت را توانند وضباشد که در آن بسیاری از ضدکوکسیدیوزها میعفونت پایین می

 پرنده نیز اجازه بهبود داشته باشد.تحت کنترل بگیرند و سیستم ایمنی بدن 

نند، کها به تحریک سیستم ایمنی کمک میاگرچه وجود تعداد کمی از اووسیست

 ای و در نتیجه رشد آهستهی رودهها نیز باعث آسیب شدید به دیواره-تعداد زیاد آن

ها و افزایش تعداد مرگ طیور، کاهش کارایی خوراک، افزایش احتمال وقوع بیماری

 شود.یر میو م

ی از بیماری تواند نقش موثری در پیشگیربالینی میکنترل کوکسیدیوز بالینی و تحت

است  یک ضد کوکسیدیوز سنتزی قوی ®باکتریوزیز داشته باشد. کوکسیریلدیس

 های منظم جهت حذف عفونت در گله از آن استفاده کرد.توان در دورهکه می

که به ضدکوکسیدیوزهای یونوفوره  های کوکسیدیابا حذف سویه ®کوکسیریل

 ها نیز کمک خواهد کرد.اند به کارآمدی مجدد ااین یونوفورهمقاوم شده

های پیش از استفاده از واکسن up-Cleanدر یک برنامه  ®کوکسیریلاستفاده از 

ه دهد کضدکوکسیدیوز فشار عفونت بر گله را کاهش داده و این اطمینان را می

های واکسن و وقوع کوکسیدیوز ناشی از واکسیناسیون سویهتکثیر بیش از حد 

 اتفاق نخواهد افتاد.



 

 

D: Stages affected by diclazuril     L : Stages inducing lesions  

 

 

 ر خصوص محیط زیستد

 های آبزیان ندارد.هییچ سمیتی برای گیاهان، میکروفلور خاک و گونه 

 کند )تجمع حیاتی ندارد(در محیط زیست تجمع پیدا نمی 

 فواید کلیدی

  روز 0زمان پرهیز از مصرف 

 ضدکوکسیدیوز شیمیایی بسیار قوی، موثر و ایمن 

 های کوکسیدیااثر سیدال قوی برعلیه تمام گونه 

 عدم تداخل با تحریک سیستم ایمنی طبیعی طیور 

 توان از آن جهت کاهش فشار کوکسیدیوز بر گله پیش از اجرای برنامه می

 کوکسیدیوز استفاده نمود.واکسیناسیون برعلیه 

 هابسیار ایمن در تمامی گونه 

 دهد تا بسته به شدت کوکسیدیوز در طیف دوز پیشنهادی این امکان را می

 گله بتوان دوز مناسب را تجویز نمود

 افزایش عملکرد گله با کاهش کوکسیدیوز تحت بالینی 

 سازگار با بدن حیوان هدف 

 رطوبت بستر عدم القاء استرس گرمایی و یا افزایش 

 بسیار سازگار با سایر اجزاء خوراک 

 فرموالسیون منحصر بفرد 

 

 

 

 شود: باعث آسیب به میکروفلور طبیعی روده نمی®کوکسیریل

بهبود  یعالوه بر محافظت کامل علیه کوکسیدیوز بالینی، اجازه ®کوکسیریل

دیکالزوریل اثر ای را نیز خواهد داد. چرا که ماده فعال کامل میکروفلور روده

ی شود. اتواند باعث اختالل در تعادل فلور رودهضد باکتریایی نداشته و نمی

تریوزیز باکو بدلیل اثر کوکسیدیوسیدال قوی باعث کاهش میزان وقوع دیس

 خواهد شد.

 حاشیه امنیت منحصر بفرد

 اشد.بهیچ ضدکوکسیدیوز دیگری در بازار به اندازه کوکسیریل ایمن نمی

 با بدن حیوان سازگار

  کوکسیریل اثری بر میزان مصرف آب و غذا ندارد و سبب القاء حساسیت

 شود.به استرس حرارتی یا افزایش رطوبت بستر نمی

 .حاشیه امنیت باال در تمام حیوانات و حتی انسان 

 خطراستفاده بی

 ای با سایر اجزای خوراک و دیگر داروها ندارد.ناسازگاری هیچ 

 

مراحلی از سیکل زندگی که تحت تاثیر دیکالزوریل 

گیردقرار می  
های آیمریاگونه  

 گامونت زیگوت
شیزونت 

 نهایی
شیزونت 

 ابتدایی
تروفوز

یتیو  

 L D   آیمریا آسروولینا 

D L    آیمریا ماکسیما 

 D  D  آیمریا تنال 

 آیمریا یرونتی     

 آیمریا نکاتریکس     

 عدم تداخل با تحریک سیستم ایمنی طبیعی طیور

باشد یم ها بسیار ضروریتحریک سیستم ایمنی طبیعی بدن طیور و بوقلمون

ها را قادر خواهد ساخت تا بر عفونت کوکسیدیایی غلبه کنند. چرا که آن

مراحل ابتدایی سیکل کوکسیدیا بسیار ایمونوژنیک بوده و متعاقباً محصوالتی 

ریک گذارند تداخلی با تحکه تنها بر مراحل نهایی سیکل زندگی آیمریا اثر می

 سیستم ایمنی طبیعی نخواهند داشت.

دیکالزوریل دارای اثر سیدال بسیار قوی علیه مراحل نهایی سیکل زندگی 

باشد و در عین حال این اجازه را به مراحل ابتدایی و ایمونوژنیک آیمریا می

دهد تا رشد یابند. در نتیجه همانطور که در آزمایشات کنترلی ثابت آیمریا می

ی طیور ی طبیعشده است، کوکسیریل باعث تداخل در تحریک سیستم ایمن

 توسط آیمریا نخواهد شد.

DL 

DL 

DL 

DL 

D :مراحل تحت تاثیر دیکالزوریل             L :مراحل ایجادکننده آسیب 



 

 

( در OPGو دفع اووسیست ) Lesion Scoreبر  ®کوکسیریل 1ppmاثر 

 گذارهای تخمطیور گوشتی و پولت

 

 Average lesion 

scores 

OPG (x 1000) 

Eimeria spp. IUC* ®Coxiril IUC* ®Coxiril 

E. tenella 3.2 0 462 0 

E. acervulina 2.1 0 399 0 

E. necatrix 3.5 0.8 79 0 

E. brunetti 2.8 0.8 144 0 

E. maxima 2.7 0.3 241 30 

IUC* = infected untreated control 

 

 

 

 

 گذارهای تخمایمن و موثر جهت استفاده در پولت

 ای ههای کوکسیدیا بخصوص علیه گونهکوکسیریل بر علیه تمامی گونه

ر موثر نکاتریکس بسیاپاتوژنیک نظیر آیمریا تنال، آیمریا ماکسیما و آیمریا 

 است.

 .کوکسیریل با تشکیل ایمنی طبیعی بر علیه کوکسیدیوز تداخلی ندارد 

 ا هکوکسیریل محصولی بسیار ایمن بوده و ریسکی در استفاده از آن در پولت

 حتی در دوزهای چندین برابر ندارد.

 

 

 روز 0فواید زمان پرهیز از مصرف 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

  اجرای برنامهClean-up 

 کاهش فشار عفونت کوکسیدیوز بر گله بعدی 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 

 :فواید اقتصادی 

 افزایش عملکرد

 کاهش احتمال وقوع کوکسیدیوز

 های حمل و نقلکاهش هزینه

 های دستکاریکاهش هزینه

 MRL مشخص و تعیین شده 

زمان پرهیز از مصرف های ترکیبی مدت یا فرموالسیون ها وسایر مولکول

تری داشته و تعدادی نیز مشکالت کاربردی از قبیل موارد زیر طوالنی

 دارند:

  هزینه حمل و نقل باالتر ناشی از وجود زمان پرهیز از مصرف برای

های دیگر و در نتیجه محدودیت در استفاده از محصول در دوره مولکول

 پرورش

 ابدیارسال به کشتارگاه افزایش میهای نگهداری و جابجایی قبل از هزینه 

 مدیریت فارم نامناسب 

 ضدکوکسیدیوزی باارزش

ترین ضدکوکسیدیوز غیریونوفوره پرفروش %0.5 ®کوکسیریلپرمیکس 

ضدکوکسیدیوز  (1ppmترین )ترین و قویباشد. این محصول ایمنمی

توان در طیور گوشتی، باشد. این محصول را میسنتزی موجود در بازار می

 ها استفاده کرد:گذار، بوقلمونهای تخمپولت

 1های آیمریا تنها با موثر بر تمامی گونهppm از محصول در خوراک 

 حاشیه امنیت وسیع در طیور و سایر حیوانات 

 یک از مواد افزودنی ضدکوکسیدیوز موجود از نظر شیمیایی مشابه هیچ

 در بازار نیست.

 ضدکوکسیدیوز مختلفهای مناسب جهت استفاده در برنامه 

 

 

 



 

 

با استفاده از  3  :®کسیریلکوبرنامه ضدکوکسیدیوز پیشنهادی 

 در خوراک آغازین )شیمیایی/یونوفوره( ®استفاده از کوکسیریل .1

 تواند تاثیری جدی وفشار عفونت ناشی از کوکسیدیوز دوره پرورش قبلی می

وارد از روز اول شود. استفاده از های تازهعملکرد جوجهخطرناک بر میزان رشد و 

ضدکوکسیدیوزهای دیگر منجر به عملکرد مناسب و باالی  به همراه ®کوکسیریل

 پرنده خواهد شد.

 ماه 6 حداکثرمدت زمان استفاده: 

 Full Clean-upکوکسیریل در برنامه  .2

های شدید بخصوص پس از استفاده یک شود تا در شرایط عفونتپیشنهاد می

 ود.استفاده ش ®کوکسیریلها ، طول دوره بطور کامل از از یونوفورهدوره طوالنی 

 دوره پرورش 2 مدت زمان استفاده: حداکثر

 روز 0استفاده از خاصیت زمان پرهیز از مصرف  .3

دهد تا از پیشنهاد می Huvepharmaکوکسیریل زمان پرهیز از مصرف ندارد. 

روزگی تا زمان کشتار استفاده شود. بدین  28ی رشد از در دوره ®کوکسیریل

. در یابدصورت فشار ناشی از عفونت بر گله در مراحل پایانی رشد کاهش می

نتیجه دوره پرورش بعدی نیز در نتیجه شروعی خوب و بدون عفونت خواهد 

 داشت.

 ماه 6 حداکثرمدت زمان استفاده: 

 

 

 

 

 

 

 

های ضد کوکسیدیوز خود را بطور های طیور گوشتی برنامهبسیاری از فارم

دهند. بعد از هر بار تغییر برنامه ماه یکبار چرخش می 6تا  4منظم هر 

 کنند وهای طیور گوشتی عملکرد بهتری از طیور خود دریافت میفارم

ای همعمول برنامهیابد. بطور سطح کنترل کوکسیدیوز در فارم بهبود می

-های مختلف داروهای ضدکوکسیدیوز را شامل میضدکوکسیدیوز دسته

ها برنامه شوند، اما امروزه چرخش بین داروهای ضدکوکسیدیوز و واکسن

دیگری است که مورد توجه قرار گرفته است. شرط الزم در یک برنامه 

ط غیرمرتبهای مختلف و موثر این است که از محصوالت شیمیایی دسته

 استفاده شود.

 

 

 

 

 

 

 Rotationاستراتژی 

 



 

 

 

 

 ®کوکسیریلترکیبات 

Name of the ingredient Content, 

(mg/g) 

Active ingredient: 
Diclazuril 5.0  

Binding agent: 
Starch for granulation  15.0 

Structure-forming agents and diluents: 
Wheat meal 

Calcium carbonate 
700 

Up to 1.0 kg 

 

 

 مشخصات بچ محصول نهایی تولید شده:

Test characteristics Specification 

Colour Off-white to beige 

Appearance 
Yellow-brown to 

brown particles  

Identity HPLC  

Loss on drying, % Not more than 11.0 

Content of Diclazuril (HPLC), mg/g 
From 4.75 to 5.25 

 

 

 

سایت تولید شرکت هووفارما واقع در  ، در®کوکسیریلماده موثره 

 شود.تولید می GMPبلغارستان، پشترا تحت شرایط و استانداردهای 

 ®کوکسیریلتولید 

 شامل دو فاز است: ®کوکسیریلپروسه تولید 

 باشد:که شامل موارد زیر می ®کوکسیریلفرموالسیون  .1

 سنتز دیکالزوریل .1

سازی ماده موثره توسط افزودن کریرها و مخلوط استانداردسازی .2

 جهت رسیدن به ترکیبی هموژن

 گرانوالسیون محصول بینابینی و الک کردن .3

 کنترل کیفیت محصول نهایی .4

 . بسته بندی2

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 بندی و لیبلبسته

 اتیلنبندی از جنس پلیالیه داخلی بسته

 الیه3بندی کاغذ خارجی بستهالیه 

 های مختلف چاپ شده استدر پشت کیسه لیبل به زبان

 کیلوگرم20وزن خالص هر کیسه 

                          
 

                               

 

  

 بندی محصولپیشنهادات کاربردی و بسته

توان برنامه ضدکوکسیدیوز موثر و اکنون با استفاده از این محصول می

 های مدیریتی را کاهش داد.های باالی تکنیکاقتصادی اجرایی کرد و هزینه

 استفادهدستورالعمل مخلوط کردن و روش 

در هر تن  ppm 1.2-0.8دیکالزوریل زمانی که در دوز پیشنهادی 

-240شود بخوبی با بدن حیوان هدف سازگار است. خوراک استفاده می

را در هر تن خوراک کامل مخلوط  %0.5گرم از پرمیکس کوکسیریل  160

حاصل شود. برای بدست  ppm 1.2-0.8کرده تا به ترتیب دوز نهایی 

-20ی یکنواخت ابتدا محصول را با بخشی از خوراک )آوردن مخلوط

25kg مخلوط و پس از آن مخلوط آماده را به خوراک اصلی اضافه و )

 مخلوط نمایید.

             

 حیوان هدف
 دیکالزوریل

(ppm) 

پرمیکس 

کوکسیریل 

0.5% 

(g/ton) 

حداکثر سن 
 )هفته(

 

زمان پرهیز از 

 مصرف )روز(

 0 - 240-160 1.2-0.8 جوجه گوشتی

 - 16 240-160 1.2-0.8 گذارجوجه تخم

 0 16 240-160 1.2-0.8 بوقلمون

 0 - 240-160 1.2-0.8 پرندگان زینتی
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