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ESCLARECIMENTO SOBRE VACINAÇÃO
Sobre as vacinas contra Bouba Aviária e Newcastle, ainda precisamos
saber direito de todas as exigências do Ministério antes de sair vacinando.
Os artigos publicados em nosso site foram apenas para todos os
associados saberem do que se tratam as doenças, porém ainda precisamos de
alguns estudos antes de vacinar, é possível que tenhamos que ter a nota fiscal
dessas vacinas para comprovar a vacinação (ainda estamos vendo as
exigências) como se faz com vacinas em frangos e com gado no caso da Febre
Aftosa, o criador precisa comprovar que vacinou com certificação veterinária e
nota fiscal das vacinas.
A vacina contra Newcaltle podemos encontrar na MERIAL ou em outros
laboratórios, porém não comprem nada ainda, como disse, precisamos de
certificações, e principalmente no caso da BOUBA AVIÁRIA, precisamos
certificar a especificidade viral, ou seja, a vacina do vírus pox galinha não serve
para o vírus pox canário.
Segundo estudos na Europa, o vírus pox canário não é o mesmo que o
pox galinha, precisamos verificar isso direito, se realmente for isso a vacina pox
galinha ou pox pombo, não funciona em nossos canários, e essa vacina contra
o vírus pox canário pelo visto ainda não existe nem está certificada no Brasil,
preciso verificar isso junto ao Ministério.
Assim que tivermos novidades concretas publicaremos no site e
encaminharemos a todos os associados.
Vamos ter calma e paciência antes de vacinar.
Às vezes uma simples vacinação errada pode por a perder todo um ano
de criação, estamos juntos nessa empreitada, só vamos vacinar depois de
termos certeza do que estamos fazendo.
Um grande abraço a todos nossos associados, e por enquanto boa
criação e bons filhotes, que o Campeão Brasileiro 2011 seja de Brasília.
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