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Úvod

Merial team

MERIAL je světovou jedničkou mezi společnostmi zabývajícími se zdravím zvířat. Tento koncern je spojen s řadou inovací
s ohledem na široké spektrum produktů pro zlepšení zdraví, pohody a užitkovosti u řady druhů zvířat. MERIAL zaměstnává
přibližně 6000 pracovníků a působí ve více než 150 zemích světa. Prodej v roce 2004 přesáhl hodnotu 1,8 biliónů dolarů.
Merial Ltd. je společný podnik s majetkovou účastí společnosti Merck & Co., Inc. a Aventis, která je součástí sanofi-aventis
Group. Více informací naleznete na www.merial.com

MERIAL, kromě výroby inovovaných a vysoce kvalitních produktů, věnuje mnoho prostředků na zlepšování znalostí nemocí
hospodářských zvířat, které mají značný ekonomický dopad.
Neustále přináší nová řešení, jak zvládat a léčit tato onemocnění.

F. Joisel

MERIAL trvale zvyšuje nejen celkové znalosti v odvětví prvovýroby
vepřového masa, se kterým jsme měli a máme silné, aktivní a dlouhodobé partnerství, ale i svoje poznatky o takových onemocněních,
která vážně postihují populace prasat a ohrožují ekonomické výsledky na farmách.

Prostřednictvím těchto MERIAL – MEVET „Pig News“ Vám celý MERIAL Swine
team nabízí dozvědět se více o našich aktivitách a produktech.
Problematice prasat v České republice a na Slovensku se věnuje také následující tým
zahraničních odborníků fy MERIAL:
David HINTON, zodpovědný za obchod s produkty pro velká zvířata, severní,
střední a východní Evropa, indický subkontinent, Afrika a Střední východ
Dr. François JOISEL, zodpovědný za odborný servis k vakcinám pro prasata
zleva: S. Imbert a D. Hinton
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Dr. Stéphane IMBERT, zodpovědný za obchod s produkty pro velká zvířata, severní, střední a východní Evropa.

Progressis
Parvoruvax

Agrofarm a. s.
zlepšené zdraví zvířat
na porodnách

Farma Záblatí – porodny prasnic a odchovny selat
CHARAKTERISTIKA FARMY

ZDRAVOTNÍ PROBLEMATIKA

Chov s otevřeným obratem stáda. Na
farmě je asi 1400 prasnic a 300 prasniček. Nákup prasniček 1krát za měsíc
z vlastního serologicky PRRSv pozitivního RCH, který je vzdálen desítky kilometrů. Stáří nakupovaných prasniček je
většinou mezi 6. až 7. měsícem. Karanténa je minimálně 28 dní.
Samostatně stojící stáj pro prasničky společně se staršími prasnicemi – tzv. adaptační stáj. Do chovu se zařazuje asi 75 prasniček za měsíc. U prasniček je tumusový
systém tzv. ALL OUT – ALL IN. Obměna
stáda je mezi 40 až 45 %. Inseminace semenem ze stanice kanců, která je serologicky PRRSv pozitivní.
Na porodnách je starší technologie. U narozených selat jsou jen infrazářiče.
Při přesunu na porodny (týden před porodem) se provádí očista a desinfekce
prasnic.
V karanténě i na porodně je suché krmení. Plošné antiparazitární ošetření základního stáda se provádí 1krát ročně.
Výkrm je asi 500 metrů od místa, kde
jsou porodny a odchovny selat.

PRRS
Do konce roku 2003 byl chov vzhledem k tomuto onemocnění tzv. stabilní.
Tzn., že se nepozorovaly klinické projevy onemocnění. Pouze zjišťovány protilátky při serologickém vyšetření (viz. graf č. 1 a 2)
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Graf č. 1 Serologické vyšetření na PRRS před
zahájením vakcinace únor 2004 – 4 x 10 vzorků

Parvoviróza
Zjišťovány vysoké hladiny protilátek u prasnic. Vakcinace jen u prasniček
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Klinické projevy onemocnění PRRS

V období prosinec 2003 až leden 2004 došlo ke zhoršení zdravotního stavu na porodnách (zřetelné nechutenství u 2 týdenních selat, apatie, dyspnoe, rodí se méně životaschopných selat, zvýšený úhyn u narozených selat a méně odstavených selat)
a v předvýkrmu (konjuktivitídy, výhřezy 3. víčka a cyanóza uší). Zvýšená incidence sekundárních infekcí – meningitídy způsobené Streptococcus suis. Dále pak Haemophilus parasuis, App, Pasteurella multocida a osutina prasat. U 2 až 3 týdenních
selat zjišťovány intersticiální a katarální pneumonie.
Bez zjevných reprodukčních projevů tohoto onemocnění u prasnic. Vlna zhoršeného zdravotního stavu selat na porodnách trvala asi 7 až 8 týdnů. Onemocnění PRRS potvrzeno jek serologickým (viz. graf č. 1), tak i virologickým vyšetřením.

PCV2
V chovu poprvé diagnostifikováno onemocnění v roce 2001. Potvrzeno na základě kliniky PMWS a také virologickým a histologickým vyšetřením. Opakující se vlny klinického projevu onemocnění v 5 až 6 měsíčním intervalu. Zhoršení většinou
v druhé polovině roku. Přetrvávající zvýšené ztráty v předvýkrmu.
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PREVENTIVNÍ VAKCINA�NÍ PROGRAM
PRRS A PARVOVIRÓZA
Začátek vakcinace proti PRRS v únoru 2004.
Provedla se plošná primovakcinace u celého základního stáda v intervalu 3 týdnů.
Pouze u samic krátce před a po inseminaci (AI) se primovakcinace odsunula o několik týdnů později.
Prasničky: primovakcinace – dvě injekce
•PROGRESSIS inj. a PARVORUVAX inj. – simultánní vakcinace v intervalu
3 týdnů. Po druhé aplikaci je interval minimálně 14 dní před inseminací.
Prasnice: revakcinace – jedna injekce
•PROGRESSIS inj. vždy mezi 60. až 70. dnem březosti

pozn.:
Další vakcinace prasniček, prasnic a selat s ohledem především na prevenci respiračních onemocnění. Dále pak preventivní
vakcinace E. coli. U selat se provádí vakcinace H. hyopneumoniae od srpna 2004 a sérování proti PCV2 od února 2005.
V chovu se od roku 2000 provádí plošná hormonální indukce říje (PG) den po odstavu a to většinou v letních měsících.
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KLINICKÉ PROJEVY ONEMOCN�NÍ
Od začátku vakcinace se již neopakovaly klinické
projevy onemocnění u selat.
Chov je stabilizovaný a zdravotní stav selat se
zlepšil.
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SEROLOGICKÁ VY�ET�ENÍ
Porovnáním výsledků serologických vyšetření prasat v předvýkrmu a ve výkrmu, které se provedly
před a po vakcinaci je zřejmé, že díky vakcinaci inaktivovanou vakcínou PROGRESSIS inj. se snížila cirkulace PRRS viru na porodnách a předvýkrmu. U vyšetřených zvířat
(od vakcinovaných prasnic) se od 8. týdne stáří
neprokázala infekce terénním virem PRRS.

Graf č.2: Serologické vyšetření na PRRS u odstavených selat
od prasnic před a po vakcinaci, listopad 2003 – 13 vzorků,
únor 2004 – 10 vzorků a leden 2005 – 19 vzorků séra.

Selata od nevakcinovaných prasnic
měla od 8. týdne stáří vysokou hladinu postinfekčních protilátek.
Selata od vakcinovaných prasnic byla od 8. týdne stáří bez postinfekčních protilátek.
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ZLEP�ENÉ UKAZATELE U�ITKOVOSTI NA PORODNÁCH
leden–prosinec 2003 (před vakcinací) – 1
březen–říjen 2003 (před vakcinací) – 2
leden–říjen 2004 – 3
březen–říjen 2004 (po vakcinaci) – 4
leden 2005 – 5
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ZHODNOCENÍ EFEKTU VAKCINACE
VAKCÍNOU PROGRESSIS
Domnívám se, že volba vakcíny Progressis byla správným krokem. Odpovídá tomu klinický stav sajících selat, zvýšený počet odstavených selat (rok 2004
oproti 2003) a v předvýkrmu nejsou klinické příznaky onemocnění, které by odpovídaly PRRS.

MVDr. Jiří Malášek – praktický veterinární lékař, specialista na nemoci prasat

K vakcinaci jsme přistoupili ze dvou důvodů, jednak se projevil klinicky PRRS a dále jsme předpokládali, že odstavená selata
budou po přesunu do odchovných zařízení silněji imunitně vybavena a tím i sekundárně omezíme zdravotní problémy selat
a následné ztráty v kategorii předvýkrmu.
Po vyhodnocení 1 roku od vakcinace můžeme konstatovat, že se podařilo zvýšit počet všech, živě i odstavených selat na jeden
vrh, snížit interval od odstavu po zapuštění a rovněž mezidobí. Snížilo se i % vrhů s méně než 7 selaty.
Kromě hodnoceného provozu, kde se následný efekt po odstavu nedostavil, můžeme konstatovat, že na dalších dvou provozech, kde provádíme vakcinaci vakcínou Progressis se nám předpoklad lépe imunitně vybavených selat a tím i lepší výsledky
a menší ztráty v předvýkrmu daří, proto jsme se rozhodli ve vakcinaci inaktivovanou vakcínou pokračovat.

Jaroslav Fixa – zástupce ředitele společnosti AGROFARM a. s.

MEVET/MERIAL ODBORN� SERVIS
K partnerům, jakým je například společnost Agrofarm a. s. se vždy snažíme přistupovat zodpovědně.
Osobní návštěvy a odborné diskuse s veterináři a chovatelem jsou důležitou součástí našeho odborného
servisu. Po úspěchu s řešením problémů onemocnění
PRRS jsou na místě další zlepšení v prevenci jiných
onemocnění.
V případě společnosti Agrofarm a. s. věřím v úspěch
naší vzájemné spolupráce.
za Mevet/Merial team
MVDr. Dan Sokolíček

zleva: Stephane Imbert – Merial Lyon, Dan Sokolíček, Zdeněk
Pohanka – praktický veterinární lékař, Jiří Malášek a Jaroslav Fixa
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K O N TA K T

MEVET webové stránky Vám nabízí možnost získat kdykoliv bližší informace o nás, odborných akcích, aktuálních nabídkách a námi nabízených produktech pro zvířata.
Internet je součástí našeho konceptu, co nejlépe informovat každého uživatele našich
produktů

Česká republika
MEVET, spol. s r. o.
Zelený pruh 99
140 02 Praha 4
Tel.: +420 241 445 334
Fax: +420 241 445 050
www.mevet.cz

Slovenská republika
MEVET, spol. s r. o. – org. zložka
Ďurkova 22
949 01 Nitra
Tel.: +421 376 513 118
Fax: +421 376 555 094
www.mevet.cz

MVDr. Dan Sokolíček
Mobil: +420 603 255 981
dan.sokolicek@quick.cz

MVDr. Vladimír Bony
Mobil: +421 903 414 965
mevet@mevet.sk

