
Látható  kü lönbség

Ez a dokumentum egy állatgyógyászati biológiai termékről tartalmaz információkat, amely számos különböző országban és területen elérhető , ahol lehetséges, hogy más kereskedelmi néven 
kerül forgalomba a különböző hatósági engedélyezésnek megfelelően. Ennek megfelelően a Ceva nem vállal garanciát arra, hogy a bemutatott adatok minden területre érvényesek. Továbbá, 
a biztonsági és hatékonysági értékek és a várakozási idő a helyi szabályozástól függően eltérhetnek. Kérjük, további információért keresse állatorvosát.
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Kiváló állategészségügyi helyzetű 
telepeken is jövedelmező
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Összegzés

Jelen kutatás megerősítette, hogy kereskedelmi ser-
téstelepeken alábecsülhetik az enyhe M. hyo fertőzé-
seket és a Hyogen®-nel való vakcinázás javíthatja a 
légzőrendszer egészségét és a növekedési erélyt, ami 
még kiváló állategészségügyi helyzetű telepeken is 
nagyobb profitot eredményez.
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Bevezetés
A növendék sertések természetes Mycoplasma hyopneumoniae fertőzése a telepeken a növekedési 
erély jelentős csökkenését eredményezheti. Még a nem komplikált M. hyo fertőzések is kialakíthatnak 
szubklinikai betegséget vagy állapotot enyhe, krónikus, nem produktív köhögéssel, csökkent napi 
súlygyarapodással és fajlagos takarmányfelhasználással (Sibila 2009). Az ilyen fertőzések előfordulása 
és súlyossága számszerűsíthető a vágósertések bronchopneumoniás elváltozásainak pontozásával. Az 
enyhe vagy szubklinikai fertőzések hatékony megelőzése mérsékelheti az optimálistól elmaradó 
növekedés okozta gazdasági veszteségeket.

A kutatás célja a Hyogen hatékonyságának megállapítása volt a tüdőelváltozások előfordulásának 
csökkentésében és az enzootiás pneumonia megelőzéséből következő potenciális gazdasági profit 
becslése kiváló állategészségügyi helyzetű telepeken.

Anyag és módszer
A kísérlet helyszíne egy Franciaországban, Bretagne-ban található, 250 kocás tenyésztelep volt. Habár a 
telepen 3 éve kimutatták a fertőzést, a légúti problémák alacsony előfordulási aránya miatt a tulaj-
donosok úgy döntöttek, nem vakcináznak M. hyo. ellen. A telep kiváló állategészségügyi helyzetűnek 
számított.

A kísérlet célja a Hyogen-nel történő vakcinázás potenciális gazdasági hasznának számszerűsít ése volt 
ilyen telepi körülmények között. Négy, időben egymás utáni csoport, összesen 800 malac lett Hyogen-
nel vakcinázva választáskor. A növekedési erélyt és a tüdőbeli elváltozásokat négy korábbi, nem 
vakcinázott csoporttal hasonlították össze.

Az enzootiás pneumonia 
hatékony megelőzése  

-nel kiváló 
állategészségügyi 
helyzetű telepen

Az EP-szerű elváltozások előfordulását és kiterjedését a Ceva 
Tüdőpr ogramnak megfelelően jegyezték fel, és az eredmé-
nyeket az érintett tüdők százalékos arányában és a Madec in-
dexben fejezték ki. A hízók napi átlagos súlygyarapodását 11 
hetes kortól vágásig mérték.

A potenciális profitot a Respinomics™ applikációval számol-
ták ki. Példaként 1000 db, 131 nap alatt 8 kg-ról 115 kg-ra 
hízlalt sertéssel számoltak (valós adat a telep vakcinázás előtti 
időszakából), a vágási kihozatalt 74%-nak, a fajlagos 
takarmányfelhasználást 3,1 kg/kg-nak, a hízótáp átlagárát 250 
€/tonnának és 1 kg karkasz árát 1.67 €-nak tekintve (2016 
szeptember, MPB France). Ezután a nagyobb napi átlagos 
súlygyarapodásból adódó magasabb bruttó bevételből 
levonva a vakcinázás költségét kiszámolták a nettó 
nyereséget.
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Eredmények
Az eredmények szignifikáns, következetes 
javulást mutattak az EP-szerű elváltozások 
előfordulását és kiterjedését (mindkét pa-
raméterre p<0.05) tekintve a Hyogen®-nel 
vakcinázott sertésekben. Az egyes csoportok 
sokkal kevésbé voltak változékonyak (a korri-
gált empirikus szórás az előfordulásra a nem 
vakcinázott csoportokban 18.26, a Hyogen® 
csoportokban 6.10 volt, az elváltozások kiter-
jedésére pedig 0.57 volt a nem vakcinázott, és 
0.07 a Hyogen® csoportokban).

A javuló légzőszervi egészségi állapot követ-
kezményeként a növekedési erély jobb volt 
a Hyogen® csoportban, ahol átlagosan 
34 grammal volt nagyobb a napi átlagos 
súlygyarapodás.
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1. ábra: Fertőzésben érintett tüdők átlagos %-os aránya
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3. ábra: Átlagos napi súlygyarapodás (g)

A Respinomics™ applikációval kiszá-
mított potenciális gazdasági haszon 
1429 € nettó profit volt minden 
1000 db sertésre.

2. ábra: Madec pontszám
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