
 .שיניים( זכר) 40ו( נקבה) 36הפה מכיל 

 :כל חצי לסת מכילה

 חותכות 3

לא תמיד  )ניב  1

 (נקבות

טוחנות   3 -4

 (פרמולר)ראשונות 

 .טוחנות שניות 3
גורם   -שיני זאב•

 !מפריע

שיני חלב מול שיניים  •

 .קבועות



אופן האכילה של 

 סוס

 ?נקודות חדות בשינייםמתפתחות איך 



 סימנים לבעיות שיניים

ריור , סיבוב הראש, אוכל שנופל),אופן אכילה חריג•

 (.מוגבר

 .בררנות באוכל, אכילה איטית, סירוב לאכול•

 ריח רע מהפה•

 .סיבי חציר ארוכים בצואה•

 .איבוד משקל•

 .נפיחות בלסת תחתונה ולחיים•

 .התנגדות למתג•

 

1 

2 

3 



,  מומלץ לעשות בדיקת שיניים מדי שנה

 .  לתחזק ולהחליק קצוות חדים,לטפל 

חשוב  , נטייה למחלות חניכיים סוסים מבוגרים עם 

שורשים  , לבדוק את האפשרות של שבר שיניים

 .ושיניים רופפות, חולים



שיני

 ים



בעלי חיים חסרי חוליות אשר משתייכים לשלוש  •
 :מערכות

 מערכת תולעים שטוחות •

 מערכת תולעים טבעתיות  •

 מערכת תולעים נימיות  •

תולעים הם פרזיטים פנימיים המורידים את יכולת  •
גוזלים מהסוס הזנה  , הסוס לעמוד בפני זיהומים

יקרה ולעיתים גורמים נזק בלתי הפיך לאיברים  
 פנימיים  



 .שיניים( זכר) 40ו( נקבה) 36הפה מכיל 

 :כל חצי לסת מכילה

 חותכות 3

לא תמיד  )ניב  1

 (נקבות

טוחנות   3 -4

 (פרמולר)ראשונות 

 .טוחנות שניות 3
גורם   -שיני זאב•

 !מפריע

שיני חלב מול שיניים  •

 .קבועות



אופן האכילה של 

 סוס

 ?נקודות חדות בשינייםמתפתחות איך 



 סימנים לבעיות שיניים

ריור , סיבוב הראש, אוכל שנופל),אופן אכילה חריג•

 (.מוגבר

 .בררנות באוכל, אכילה איטית, סירוב לאכול•

 ריח רע מהפה•

 .סיבי חציר ארוכים בצואה•

 .איבוד משקל•

 .נפיחות בלסת תחתונה ולחיים•

 .התנגדות למתג•

 

1 

2 

3 



,  מומלץ לעשות בדיקת שיניים מדי שנה

 .  לתחזק ולהחליק קצוות חדים,לטפל 

חשוב  , נטייה למחלות חניכיים סוסים מבוגרים עם 

שורשים  , לבדוק את האפשרות של שבר שיניים

 .ושיניים רופפות, חולים



בעלי חיים חסרי חוליות אשר משתייכים לשלוש  •
 :מערכות

 מערכת תולעים שטוחות •

 מערכת תולעים טבעתיות  •

 מערכת תולעים נימיות  •

תולעים הם פרזיטים פנימיים המורידים את יכולת  •
גוזלים מהסוס הזנה  , הסוס לעמוד בפני זיהומים

יקרה ולעיתים גורמים נזק בלתי הפיך לאיברים  
 פנימיים  



 מעגל ההדבקה  



 סוגי תולעים

מינים של פרזיטים פנימיים המדביקים את הסוס   150ישנם יותר מ 
 :היותר נפוצים ובעייתיים הם

 

 גדולים וקטנים   סטרונגילידים•

 Ascarids, תולעים עגולות•

   Pinworms, תולעי סיכה•

 Tapeworms, תולעי סרט•

 Bots הגסטרופילוסשל זבוב  רימות•
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סטרונגליד  

 גדול

סטרונגילי

 ד קטן

 תולעים עגולות

Ascarids 

 

 סוגי תולעים  
 

 

הזחלים חודרים את קירות המעי ונודדים בכלי 

בכמויות גדולות . הדם של מערכת העיכול

הזחלים יכולים לגרום לנזק רב כמו אנמיה  

 או קוליק ואף מוות( חסר בדם)

 

מתחפרים  , הזחלים נשארים במערכת העיכול

בדפנות המעי וממגנים עצמם במבנה דמוי 

הזחלים שוהים כך מספר חודשים . ציסטה

.  בהם אינם מושפעים מרוב חומרי התילוע

הזחלים גורמים נזק רב לדפנות המעי ויכולים  

 לגרום לקוליק או שלשול

 

התולעת הבוגרת מגיעה לאורך של מספר  

בנגיעות  . סנטימטרים וכמעט בעובי של עפרון

(  חודשים 3-12בגילאים )גבוהה בסייחים 

בעיקר בעקבות  , יכולים לגרום לחסימה במעי

תלוע ראשון שמתבצע בסייח עם נגיעות  

הזחלים נודדים דרך הכבד ומגיעים  . קשה

לאחר שיעול הן מגיעות לחלל האף  , לריאות

והפה ונבלעות חזרה למערכת העיכול שם הן  

 משלימות את מחזור החיים



 סימנים קליניים בסוסים 
 הסימנים הקליניים לא תמיד נראים על הסוס  •

,  נפוץ יותר לראות את ההשפעה אצל חיות צעירות•

 זקנות או חולות

לרוב הסימנים כוללים ירידה במשקל או עליה איטית  •

מצב גופני  , חוסר התפתחות בסייחים, מידי במשקל

 עייפות וכדומה  , שיער דליל, ירוד

ירידה בתאבון , חלק מהטפילים גורמים לשלשול•

 וקוליק

תולעים הנודדות לריאות יגרמו לשיעול והפרשות  •

 במצבי נגיעות קשה בטפילים יתכן גם מוות. מהאף

תולעים הנודדים בתוך דפנות כלי הדם גורמים לקרישי •

 (  אנמיה)דם ולחוסר דם 





 מניעה וטיפול  

ניתן לראות ולספור  , בבדיקות צואה אין רואים תולעים•

רק ביצי תולעים  )את כמויות הביצים של התולעים 

 (עגולות וסטרונגילים

אי נוכחות ביצים אינה מעידה על חוסר בתולעים או  •

 (רימות)חוסר שלבים מוקדמים 

 (  ביצים מדביקות)מניעת מגע עם צואה טרייה •

 השמדת ביצי הבוץ על שערות הסוס  •

 .מרעההחלפת שטחי •

 (  בעיקר לפני המלטה)ניקוי וחיטוי האורוות •

סוסות   תילועתקופתיים לרבות   תילועביצוע טיפולי •

 לפני המלטה  

 בדיקות צואה 

 פעולות מנע  



 חומרי התילוע  

Ivermectin  Moxidectin  

Fenbendazol Pyrantel  

גיוון  , חשוב לזכור

ושילוב אינם 

נחשבים למעשה  

  !מגונה






