
 PRRS kontroll/mentesítés a dán állományokban - 

ki, hogyan és mikor? 

Különböző programok állnak rendelkezésre a PRRSV kontrollálására az egyes állományokban, 

de a legtöbb esetben egy stabil kocaállomány létrehozása a cél, ahol a kocát az állományba 

történő bekerülés előtt immunizálják / átesett, és a malacok PRRS vírus mentesek a 

választáskor. 

A cikk célja, hogy némi inspirációt adjon az állomány felelőseinek ahhoz, hogyan lehet a 

PRRSV mentesítési / kontrollásási terveket egy adott állományban megvalósítani, 

összpontosítva a tervezés folyamatára, ami egyes vélemények szerint a siker kulcsa. 

PRRSV pozitív állományok kezelése 

PRRS akut klinikai kitörés esetén negatív kocaállományban vagy ha beigazolódik, hogy az 

állomány instabil, kezdeti cél az állomány stabilizálása. Az első lépés az összes koca módosított 

élő vírus (MLV) vakcinával történő kétszeri vakcinázása, négy hét különbséggel, amint a vírust 

tipizálták (PRRS-1 vagy PRRS-2). Akut járvány esetén a legnagyobb klinikai hatás jellemzően 

az első négy hét alatt tapasztalható, amely megegyezik a két takaró oltás között eltelt idővel. Ez 

az időszak arra szolgál, hogy a tulajdonossal kidolgozzák a további tervet. Ebben a szakaszban 

nincsenek kezelési korlátozások a termelés különböző részein, mert az a tapasztalat, hogy annyi 

vírus van jelen, hogy a munkarend megváltoztatása nem vezet nagy eredményhez. Így, ha a 

korlátozásokat ebben a szakaszban kedvező hatás nélkül vezetik be, a munkavállalók úgy érzik, 

hogy a változások nem segítenek, frusztráltak és demotiváltak lesznek, ami a későbbiekben 

kontraproduktív lesz, amikor a négy hét elteltével menedzsmenti változtatásokkal megkezdődik 

a valódi munka. 

A további folyamat négy fő lépésre osztható: 

1. lépés: A jelenlegi állategészségi státusz felmérése és a cél meghatározása 

Az első lépés az általános cél meghatározása: PRRS-kontroll vagy mentesítés? A döntés 

meghozatala előtt figyelembe kell venni a következő kérdéseket: 

• Miért / hogyan történt (az újra)fertőzés? 

• Az állomány felépítése 

• A termelési rendszer és a földrajzi elhelyezkedés lehetőségei és korlátai 

• Az alkalmazottak motiválása / bevonása 

• Gazdasági oldal 

Fontos tudni, hogy az állomány hogyan fertőződött be egyáltalán, hogy megfelelő stratégiát 

alakítsunk ki a jövőre nézve. Az összes lényeges információt egy jelentés írja le, amely nem 

mindig ad egyértelmű választ, de az értékelés folyamata leggyakrabban meghatározza a magas 

kockázatú lehetőségeket. 

A jelentés általában a következő pontokról tartalmaz információkat: 

• Levegő (az állomány földrajzi elhelyezkedése, friss ismeretek ugyanazon területen lévő 

más telepek PRRS-státuszáról) 

• Sertésmozgások (be- és kitelepítések, selejt kocák elszállítása, választott malacok 

kiadása, elhullott állatok ártalmatlanítása) 

• Sperma beszállítás 

• Személyi mozgások (alkalmazottak, látogatók stb.) 

• Járművek / szállítók (takarmány, eszközök stb.) 

• Alkalmazottak: 



• Motiváltak-e az új munkarend betartásában (különösen fontos a fiaztatói 

dolgozóknál)? 

• Képesek megérteni a stratégiát? 

• Hogyan tudjuk biztosítani, hogy a mindennapi munkában betartsák az 

utasításokat? 

Az alkalmazottak minden program nagyon fontos részét képezik, mivel ők dolgoznak a 

stratégiával napi szinten. Nagy kihívást jelent, hogy a dán sertéstenyésztésben az alkalmazottak 

80-90% -a kelet-európai származású, és gyenge nyelvtudással rendelkezik. Ez a PRRS 

mentesítési tervek sikerének nagy gátja. 

Végül figyelembe kell venni a programhoz kapcsolódó költségeket is, de egy instabil állomány 

költségeihez képest minden PRRS-mentesítési programnak kedvező költség-haszon aránya 

van. Ha az LCH (kocasüldők beállítása, koca állomány elkülönítése és kétszeri oltás) modellt 

választjuk, akkor helyettesítő állomány áll majd rendelkezésre, amely azonnali likviditást 

követel, de az összköltség általában kevesebb lesz, mert a süldők átlagosan fiatalabbak a 

vásárlás időpontjában. A vakcinák megvásárlásának korlátozott költségei lesznek. 

Ezen információk birtokában a tulajdonos és az állatorvos eldöntheti, hogy szeropozitív 

kocaállományt szeretne, lehetővé téve a szeronegatív malacok választását, vagy a vírustól való 

mentesítés mellett döntenek. 

2. lépés. A program megtervezése 

Egyetlen termelési rendszer sem azonos, ezért minden állomány esetében egyedi programra van 

szükség. 

Az első lépés az épületek vázlatos rajzának elkészítése. Ha a rendszer egynél több termelési 

fázisú egységet tartalmaz, akkor az összesnek ugyanarra a papírlapra kell kerülni. Ez 

lehetőséget ad arra, hogy nyilakkal jelezzék a sertés mozgást a rendszereken belül, így a 

különböző fázisok közt is. A rajz információkat tartalmaz az egyes fázisok épületeinek 

méretéről, a köztük lévő távolságról, a környék többi sertéstelepéről és azok PRRS-státuszáról 

is. 

 

A program naptár formában jelenik meg, mivel ez a legjobb áttekintést nyújtja a tulajdonos, az 

alkalmazottak és az állatorvos számára is. A naptárnak csak a legfontosabb eseményeket kell 

tartalmaznia, és például így nézhet ki: 



Program hete Esemény 

0 Vakcinázás; kocasüldők beszállítása  

4 Vakcinázás 

16 Szöveti váladék PCR 

17 Szöveti váladék PCR 

18 Szöveti váladék PCR 

19 Szöveti váladék PCR 

28 PCR 2-3 hete választott malacokból 

29 PCR 2-3 hete választott malacokból 

30 PCR 2-3 hete választott malacokból 

31 PCR 2-3 hete választott malacokból 

33-40 Szeronegatív süldők beállítása 

44-46 Szerológia sentinel (nem vakcinázot) állatokból 

A naptár tartalmazhat információkat a süldők beállításáról, vakcinázásokról és vizsgálati 

tervekről. A következő lépés a menedzsmenti lépések leírása: 

Süldők akklimatizációja: 

• Tervezzük meg a következő süldők beállítását 

• Legalább 12 hét az akklimatizációs istállóban 

• MLV-vakcina: szükséges vagy sem (a stratégiától és a teszteredményektől függően) 

Járványvédelem: 

• Szappannal mossuk le és fertőtlenítsük az összes folyosót és termet, mielőtt új 

csoportosítás történne  

• Fűtsük fel és szárítsuk meg 

• Minden istállóhoz külön eszköz- és szerszám készlet 

• Cseréljünk lábbelit, ha az egyik fiaztató részről egy másikra megyünk át 

• Mossunk és fertőtlenítsünk kezet az egyes részek közt 

Az emberek mozgása: 

• A vázlatrajz hasznos lehet az emberek mozgásának áttekintéséhez 

• Jelenítsük meg az emberek mozgását a rajzon, különböző színekkel jelezve, hogy mely 

mozgások engedélyezettek. Ábrázoljunk rossz mozdulatokat is, hogy rámutassunk azok 

fontosságára! 

Sertés mozgás: 

• Használjunk egy másik vázlatot a rendszerről, hogy áttekintsük a sertések mozgását a 

rendszerben. 

• Különböző színű nyilak jelezhetik a malacok, kocák, választott malacok stb. mozgását. 

• Javítsuk ki a hibás folyamatokat, és készítsünk új rajzot, amely a telep alkalmazottainak 

oktatásához használható 

  



McRebel: 

• Alkalmazzuk a McRebel menedzsment ajánlásait 

• Sok élve született malac esetén módosítsuk a dajka kocákkal kapcsolatos ajánlásokat a 

malacelhullás csökkentése érdekében 

• Minden alom között cseréljünk tűt 

• Használjunk fertőtlenítőszert a késekhez és egyéb eszközökhöz 

• A farok kurtítást vér megjelenése nélkül kell végezni 

• Fogcsiszolás csak akkor, ha szükséges  

3. lépés: A stratégia alkalmazása 

A stabilizációs / mentesítési tervet a tulajdonossal / vezetővel folytatott párbeszéd során 

megvitatjuk és korrigáljuk, majd megosztjuk a többi alkalmazottal is. Fontos, hogy minden 

érintett személy részt vegyen ezen a megbeszélésen. A vakcinázásokat, a menedzsmenti 

változtatásokat, a süldő beállítást és a határidőket naptár tartalmazza, amelynek minden 

alkalmazott számára hozzáférhetőnek kell lennie. 

A siker kulcsa a stratégia megfelelő végrehajtása. Ez az időszak nagyon bizonytalan, mivel a 

tulajdonos és a személyzet bizonytalan és fél a hibáktól, ezért fontos, hogy gyakran látogassunk 

el a telepre. A mintavételekkel való ellenőrzés a következő hetekben megmutatja, hogy 

betartják-e az irányelveket, de a mentesítési időszak elején a legjobb ellenőrzés az állományban 

való jelenlét lesz. 

A tapasztalat az, hogy az alkalmazottak jobb munkát végeznek, ha nemcsak azt mondjuk nekik, 

hogy változtassanak meg bizonyos eljárásokat, hanem azt is, hogy ez miért fontos. A fertőzés 

átviteli lehetőségek minimalizálása fontos a mentesítési/ kontroll stratégia megvalósításához. 

A terv bemutatásakor ezt a témát is bele kell foglalni a személyzet oktatásába. A képek és rajzok 

felhasználása érdekesebbé teszi a bemutatást és hozzájárul a nyelvi akadályok leküzdéséhez. 

A tervvel kapcsolatos kommunikáció azonban folyamatos, ezért kérdésekre és nyomon 

követésre kell számítani, különösen az első hónapokban. 

4. lépés. A program ellenőrzése és értékelése 

A program ellenőrzése három részből áll: 

• Győződjünk meg arról, hogy a teljes program a tervek szerint valósul meg 

• A program hatása a termelékenységre és a klinikai tünetekre 

• A program objektív paraméterekre gyakorolt hatásának figyelemmel kísérése, mint 

például a szerológia vagy a PCR 

Annak ellenőrzése, hogy a program a várt módon valósuljon meg, meg kell követeli, hogy az 

állatorvos több időt töltsön az állományban: 

• A munkafolyamatok elvégzésének megfigyelése 

• A sertés- és az embermozgás megfigyelése 

• A tisztítás és járványvédelem általános ellenőrzése 

• Beszélgetés a telep dolgozóival és folyamatos emlékeztetés a megállapodásokra 

• Az MLV-vakcinák bekeverésének, helyes adagolásának figyelése 

• A vakcinák helyes tárolása 

  



Néhány héten belül a program hatását fel kell ismerni klinikai megfigyelések és a 

termelékenység objektív mérése révén. Heti adatgyűjtést kell végezni a következők alapján: 

• Élve és gyengén született malacok száma az almokban 

• Elhullások a fiaztatón 

• Választási súly 

• Fialási arány 

A kezdeti (újbóli) fertőzés után 22–23 héten belül a telep korábbi termelési mutatóit el kell érni. 

Végül a klinikai megfigyeléseket és az adatgyűjtéseket ki kell egészíteni diagnosztikai 

információkkal, amint azt a mentesítési terv tesztelési protokollja leírja. Ha a sentinel állatok 

negatív eredményt mutatnak, a mentesítés befejeződik. Valószínűleg korábbi szakaszban is 

lehetséges negatív malacok választása, de soha ne tegyünk kompromisszumot az állomány 

lezárásának időtartamában! Tartsuk be a tervet - akkor is, ha a fiatal állatok diagnosztikája 

váratlanul negatív lesz egy korai szakaszban. A vírus perzisztálhat az állatok nagyon kis 

százalékában. 

Következtetések 

A PRRSV kontroll program szempontjából a három legfontosabb dolog: 1) tervezés; 2) tervezés 

és 3) tervezés; és a program sikere szintén három fontos tényezőtől függ: 1) emberek; 2) 

emberek és 3) emberek! A PRRSV-kontroll kevésbé a tudományról, inkább a menedzsmentről, 

a megfelelő sertés mozgásról és a türelemről szól. Ha úgy találjuk, hogy a személyzet nem elég 

motivált, és az állomány szerkezete megakadályozza a sertések megfelelő mozgását és nem 

megfelelő a belső járványvédelem, akkor ne kezdjünk bele mentesítési programba, amíg ezeken 

a dolgokon nem változtattunk ... különben ez csak pénz és idő pazarlás lesz. 
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