
Belső járványvédelem: a McREBEL rendszer 

Ebben a belső járványvédelemről szóló cikkben áttekintjük a McRebelt, és más stratégiákat, 

amelyek a kórokozók farmon belüli mozgásának kontrollálására szolgálnak a mindennapi 

munka során. 

A sertéstelepek munkájának és irányításának módját nagymértékben befolyásolják a belső 

járványvédelmi koncepciók, amelyek az évek során alakultak ki, az aktuálisan jelen lévő 

betegségek kontrollálása és menedzselése kapcsán. Ezek az elvek meghatározzák azt is, hogy 

állatorvosként hogyan végezzük a teleplátogatást. Tudjuk, hogy van néhány szigorú szabály, 

amelyet mindig be kell tartani, például a szemlét a fiaztatóban kell kezdeni, és nem a 

növendékekkel, nem belépve a fiaztató kutricákba, és az arra kialakított helyen kell boncolni. 

Mindezen döntés a belső járványvédelemmel kapcsolatos ismereteken és tapasztalatokon 

alapul. 

A „belső járványvédelem” vagy a „biomenedzsment” kifejezés olyan menedzsmenti 

gyakorlatra utal, amelyek a kórokozók fertőzöttekről a nem fertőzött állatokra terjedését 

kontrollálják az állományon belül, általában az idősebbekről a fiatalabbakra. Huszonöt évvel 

ezelőtt Monte B. McCaw, az észak-karolinai egyetem gyakornoka és kutatója tette közzé az 

első belső járványvédelmi eljárást, amelynek célja a sertések reproduktív és légzőszervi 

szindrómájának (PRRS) megfékezése volt. A klasszikus sertéspestis után, az 1980-as évek 

végén, a PRRS-t a sertéstermelők a valaha ismert legkártékonyabb problémának tartották. 

Nem csak a gyengén született malacok magas aránya volt aggasztó, ami magas választás előtti 

elhullást eredményezett, hanem a másodlagos bakteriális fertőzések is, amelyek a battérián is 

okoztak malac elhullást. Ezen kérdés kezelésére egy biogazdálkodási protokollt vázolt fel 

számos kulcsfontosságú akcióval, amelyek azonnal sikeresen csökkentették a választás előtti 

mortalitást azokban a gazdaságokban, amelyek akut PRRS-fertőzés következtében szenvedtek 

el veszteségeket, de az endémiás PRRS-sel fertőzött állományokban is előnyösek voltak. Ezt a 

folyamatot „Management Changes to Reduce Exposure to Bacteria to Eliminate Losses from 

PRRS=Menedzsmenti változások a baktériumok expozíciójának csökkentése érdekében, hogy 

csökkentsék a PRRS veszteségeit”, vagy röviden McREBELTM PRRS-nek nevezte el. Az 

alábbiakban olvasható az összes eredeti, 1995-ben közzétett ajánlás. Ezek a 

keresztdajkásítással, a sertésmozgásokkal és a beteg állatok kíméletes eltávolításával 

kapcsolatos folyamatokat tartalmazzák: 

1. Kereszt dajkásítást a malacok számának almok közötti kiegyenlítésére csak az első 

24 órában végezzünk. 

2. A malacokat csak a fiaztató termeken belül szabad mozgatni. Ne mozgassuk a 

kocákat vagy a malacokat a termek között. 

3. Hagyjuk abba a dajkakocák használatát gyengén született, elmaradt és csökött 

PRRS-sel fertőzött malacok esetében. 

4. Minimalizáljuk a malacok kezelését, különös tekintettel a rutinszerű 

antibiotikumokra vagy extra vasinjekciókra. 

5. Értékeljük a szopós és battériás malacok minden nem lényeges beavatkozásának 

vagy kezelési eljárásának klinikai betegségszintre gyakorolt hatását. 

6. Azonnal selejtezzük azokat a malacokat, amelyek nagyon megbetegszenek és 

valószínűleg soha nem gyógyulnak meg teljesen 

7. NE tartsunk vissza sertést. NE mozgassuk a lemaradt vagy könnyű malacokat 

fiatalabb alomba vagy dajka kocához. 



8. AZONNAL HAGYJUK ABBA a gyenge vagy vetélt / halva született magzatok 

visszaetetését. 

9. A battérián szigorúan be kell tartani az All-in all-out menedzsmentet. Hagyjunk 2-

3 napos tisztítási és fertőtlenítési időt a csoportok között. 

10. A battéria egyszerre betölthető, ha a legrégebbi, legjobban teljesítő almokat korán 

leválasztják a következő legrégebbi fiaztató helyiségekből  

Ez az eljárás az almot tekinti egységnek és arra ösztönzi a termelőket, hogy a malacokat 

csoportosan az AIAO figyelembevételével vigyék át egy alomból a battériára. A 

McREBELTM PRRS hatékonyan csökkenti a fiaztatói vírusátvitelt, és a szekunder bakteriális 

fertőzések csökkenése is megfigyelhető a battérián. 12 héttel a McREBELTM PRRS program 

megkezdése után lesz nyilvánvaló az eredmény. Az eredeti protokoll fejlesztése óta a sertés-

állatorvosok és a termelők számos hasonló protokollt fejlesztettek ki a telepek számára, 

amelyek nemcsak a PRRS-hez, hanem számos más vírusos és bakteriális betegséghez 

kapcsolódó problémák leküzdésében segítenek, és a leggyakoribb program nyomán 

„módosított McREBEL” -nek hívják ezeket. 

Tehát a kérdés, hogy a sertéstenyésztés és a betegségek kezelésének modern korszakában 

milyen stratégiákat alkalmaznak a legjobban menedzselt telepek a vírusok terjedésének 

visszaszorítására egyes járványok kitörése esetén vagy a mindennapi eljárások részeként? Az 

alábbiakban található egy lista, amely tartalmazza a belső járványvédelem lehetőségeit, 

valamint egyéb stratégiákat a betegségek kezelése és a negatív hatásuk minimalizálása 

érdekében. 

1) Telepi szinten: 

a) Épületének tervezése a betegség kezelési programjához 

b) Tisztítás, fertőtlenítés és szárítás 

c) Vakcinázási programok 

d) Rágcsálóirtási programok 

e) Vízminőség 

f) Kocasüldők karanténozása, nevelése és akklimatizálása 

g) Az emberek mozgása 

h) Szellőztetés 

2) Az egyes állategységek szintjén (fiaztató, battéria, hizlalda): 

a) Az állatok mozgása (termen vagy fialási csoporton belül) 

b) Emberek mozgása (különböző egységek, termek, kutricák közt) 

c) Berendezés mozgása (termek és almok közt) 

d) Menedzsmenti kérdések (keresztdajkásítás, dajka kocák stb.) 

e) Ruházat és lábbeli kezelése 

f) Kézfertőtlenítés (termek és almok közt) 

Forrás: https://www.pig333.com/articles/internal-biosecurity-mcrebel-and-beyond_15979/ 

https://www.pig333.com/articles/internal-biosecurity-mcrebel-and-beyond_15979/

