Czy...
...masz problemy
ze skutecznością
krycia w stadzie
...w stadzie zdarzają się
martwe mioty, mało
żywotne prosięta
...masz problemy
ze streptokokozą
i „smoleniem”
...u prosiąt
pojawiają się problemy
z rozkrocznością

?
?
?
?

...dochodzi do
przedwczesnych
wyproszeń i poronień
...masz problemy
rozrodcze u wprowadzonych do stada loszek
...obserwujesz trudno
leczące się biegunki
u prosiąt i warchlaków
...masz problem
z infekcjami oddechowymi w Twoim stadzie

?
?
?
?

Jeżeli w Twoim stadzie pojawiają się powyższe problemy,
to może być dotknięte syndromem rozrodczo-oddechowym.
Przeczytaj o nowych możliwościach kontroli PRRS.

CO WIEMY O PRRS?
Syndrom rozrodczo-oddechowy (Porcine reproductive and respiratory syndrom)
wywołany jest przez wirus PRRS. Występuje na całym świecie.

Wyróżniamy dwa genotypy wirusa:
genotyp I – europejski
genotyp II – amerykański
W Europie spotykany jest najczęściej typ europejski wirusa PRRS.

Ze względu na swoją budowę wirus PRRS
wykazuje bardzo dużą tendencję
do mutacji i w związku z tym
zmienność. To powoduje duże
zróżnicowanie podtypów występujących w środowisku.
W praktyce znaczy to, że
w terenie występuje wirus
PRRS o różnej zjadliwości.
W związku z tym objawy syndromu rozrodczo-oddechowego
mogą być różne i zależą od zjadliwości wirusa PRRS, z którym zetknęły
się zwierzęta.

WAŻNE!
Na wirus PRRS nie działają antybiotyki oraz inne dostępne leki. W niskich
temperaturach wirus jest w stanie przetrwać nawet kilka miesięcy, natomiast jest wrażliwy na wszystkie środki dezynfekcyjne. Regularne mycie
i dezynfekcja chlewni zmniejsza ilość wirusa na fermie.

JAK DZIAŁA WIRUS PRRS?
Przebieg zakażenia wirusem PRRS jest inny niż w przypadku chorób wirusowych
dotychczas nam znanych.
Podczas normalnej infekcji dochodzi do kontaktu patogenu z układem odpornościowym. W wyniku tego organizm zwierzęcia zaczyna produkować komórki odpornościowe oraz przeciwciała, które mają za zadanie zwalczyć patogen. W wyniku infekcji układ immunologiczny nabywa odporności i pamięci immunologicznej.
Dzięki temu zjawisku kolejny kontakt z tym samym patogenem wyzwala szybką
reakcję układu odpornościowego i infekcja jest zwalczana szybko i skutecznie. Ten
efekt wykorzystywany jest podczas szczepień profilaktycznych.

W przypadku wirusa PRRS zakażenie przebiega inaczej. Wirus PRRS po wniknięciu
do organizmu atakuje komórki układu odpornościowego. Tam replikuje się i uwalniając swoje cząstki potomne niszczy komórki układu odpornościowego. W związku z tym odpowiedź organizmu na zakażenie wirusem PRRS jest znacznie osłabiona
i opóźniona. W efekcie tego działania układ odpornościowy zostaje znacznie osłabiony i nie jest w stanie zwalczyć wirusa PRRS, a także innych patogenów (bakterii
i wirusów), z którymi radził sobie do tej pory.

Stan taki nazywamy immunosupresją.

WAŻNE!
Immunosupresję powodują też inne czynniki zakaźne, jak np. Mycoplasma
hyopneumoniae, Circowirus świń. Silny efekt immunosupresyjny wywierają
też mykotoksyny obecne w paszy.

Makrofag płucny jest zdolny do niszczenia bakterii i wirusów dostających się do
układu oddechowego zwierząt.

Makrofag płucny zakażony PRRS nie jest
zdolny do obrony organizmu przed patogenami.

CO TO OZNACZA DLA HODOWCY?
Wirus PRRS atakuje zwierzęta w każdym wieku i na każdym etapie technologicznym
produkcji. W zależności od wieku i grupy technologicznej oraz zjadliwości wirusa,
objawy, które obserwujemy, mogą się znacząco różnić. W przypadku chlewni, gdzie
do tej pory nie stwierdzano zakażenia wirusem PRRS (mamy
zwierzęta naiwne), objawy chorobowe mogą być wyrażone bardzo ostro. Tam, gdzie wirus występuje od
dłuższego czasu, objawy są mniej wyraźne i mogą
sugerować inne jednostki chorobowe.
Wirus PRRS jest uważany za główny i najprawdopodobniej najważniejszy patogen zespołu oddechowego świń (PRDC). Może zaostrzać objawy
chorób występujących endemicznie w chlewni (tj. mykoplazmoza, cirkowiroza), nasilać pojawianie się chorób warunkowo chorobotwórczych (streptokokoza, choroba Glassera, „smoleń”, kolibakterioza)
oraz powodować problemy ze skutecznym ich leczeniem. U prosiąt i tuczników wirus
PRRS powoduje objawy ze strony układu oddechowego. Objawy pojawiają się często
7-10 dni po odsadzeniu, powodując w konsekwencji spadek tempa przyrostów i zróżnicowanie wagowe zwierząt. U loch i loszek wprowadzanych do rozrodu wirus PRRS
powoduje problemy rozrodcze. W stadzie zauważamy spadek skuteczności krycia,
powtórki rui, słabsze i mniej liczne mioty oraz mumifikaty. Objawy z podziałem na
grupy technologiczne zamieszczono w tabeli.

PRRS U PROSIĄT/WARCHLAKÓW
Rozkroczność u prosiąt
Mało żywotne, słabsze prosięta
Wzrost ilości wtórnych zakażeń:

PRRS U LOCH
Obniżenie współczynnika
skuteczności krycia i wyproszeń
Poronienia

Streptokokoza – postać
stawowa i nerwowa

Powtórki rui

Smoleń

Przedwczesne porody

Biegunki

Mioty mniejsze, słabsze,
mniej żywotne

Infekcje oddechowe: kichanie,
kaszel, zapalenie spojówek
Charłaczenie zwierząt

Resorpcje ciąży

Zmumifikowane płody

KOSZT PRRS
PRRS jest obecnie jednym z najpoważniejszych problemów ekonomicznych dotykających przemysł trzodowy.
W związku z różnymi objawami, jakie wywołuje wirus PRRS, koszty choroby w stadzie mogą być bardzo różne. Zależy to zarówno od zjadliwości szczepu wirusa oraz
od warunków środowiskowych, zarządzania i chorób współistniejących w chlewni.
Szacowany roczny koszt PRRS na lochę w Polsce to 480 PLN (110 EURO). W przypadku tucznika szacowany roczny koszt to 26 PLN (6 EURO).

KOSZTY ZWIĄZANE Z INFEKCJĄ
WIRUSEM PRRS WYNIKAJĄ Z:
Poronień
Przedterminowych porodów
Pustych dni u loch
Kosztów leczenia zwierząt
Dłuższego tuczu
Większego zużycia paszy (wyższy FCR)
Zróżnicowania wagowego zwierząt
Sztuk o niskiej masie końcowej
Śmiertelności u prosiąt/warchlaków
Konsultacji lekarskich

JAK WIRUS MOŻE DOSTAĆ SIĘ NA FERMĘ?
Najczęściej wirus PRRS dostaje się na fermę z nowo
zakupionymi zwierzętami lub z pojazdami wjeżdżającymi na fermę. Poza tym wirus może dostać się z:
nasieniem, powietrzem, sprzętem weterynaryjno-zootechnicznym (automaty do szczepień, kolczykownica itp.). Ważnym wektorem przenoszącym
wirusa na obuwiu i odzieży są ludzie pracujący oraz
odwiedzający fermę. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie zasad bioasekuracji, gdyż może uchronić nas przed zakażeniem stada. Zwierzęta zarażają
sie poprzez kontakt nos w nos ze zwierzętami zakażonymi, przez jamę ustną oraz rany na skórze. Lochy mogą zostać zarażone także poprzez nasienie.
Wirus PRRS replikuje się (powiela swoje cząstki
zakaźne) w organizmach zwierząt naiwnych, czyli
wrażliwych na zakażenie wirusem. Zakażone zwierzęta sieją bardzo duże ilości wirusa z jamy nosowej, ze śliną oraz z kałem. Wirus sieje się też okresowo z moczem, nasieniem i mlekiem. Zakażając
kolejne pojawiające się zwierzęta na fermie (np.
narodzone prosięta, zakupione loszki) jest w stanie
przetrwać na niej latami. Zakażone lochy rodzą zakażone prosięta.
Jeżeli w stadzie występują zwierzęta wrażliwe (naiwne), brak jest stabilnej odporności, wirus PRRS
może przetrwać na fermie latami.
W przypadku braku podejmowania działań nie ma
możliwości pozbycia się wirusa ze stada i zapobiegania objawom klinicznym i ekonomicznym.

WAŻNE!
Zakażone zwierzę wydala 10 000 cząstek wirusa PRRS w 1 ml śliny, krwi
lub wydzieliny z nosa. Do zakażenia wrażliwej świni wystarczy 100 cząstek
wirusa, czyli 0,01 ml.

KIEDY MOŻEMY PODEJRZEWAĆ PRRS
W STADZIE?
Aby potwierdzić obecność wirusa PRRS w stadzie
należy wykonać badania diagnostyczne krwi lub
płynu ustnego świń.
Jeżeli borykasz się z powyższymi problemami wykonaj badania w celu potwierdzenia obecności lub
braku wirusa PRRS w Twoim stadzie. Skontaktuj się
z Twoim lekarzem weterynarii – on pobierze próby
ze stada i wykona odpowiednie badania.

JEŻELI
W STADZIE LOCH
WYSTĘPUJĄ

Spadki skuteczności krycia
Przedwczesne porody
Słabsze, mniej żywotne prosięta
Poronienia

JEŻELI U PROSIĄT
I WARCHLAKÓW
WYSTĘPUJĄ

Objawy biegunkowe
Streptokokoza
Choroby układu oddechowego
„smoleń”
Brak lub słaba skuteczność szczepień
Rozkroczność
Słabe przyrosty masy ciała

NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ WIRUSOWI PRRS –
ZBADAJ SWOJE STADO

CO NALEŻY ZROBIĆ W PRZYPADKU
STWIERDZENIA WIRUSA PRRS W STADZIE?
W przypadku stad zakażonych PRRS ważne jest kompleksowe podejście do problemu. Celem kontroli PRRS jest zapobieganie nowym zakażeniom, zbudowanie wysokiego poziomu odporności zwierząt przeciw wirusowi PRRS oraz zmniejszenie ilości
i presji wirusa w stadzie.

FILARY KONTROLI PRRS W STADZIE
SZCZEPIENIE
ZWIERZĄT

BIOASEKURACJA

ZARZĄDZANIE
STADEM

MONITORING

ZARZĄDZANIE STADEM I BIOASEKURACJA
Odpowiednie zarządzanie stadem oraz przestrzeganie zasad
bioasekuracji ma na celu zapobieganie wprowadzeniu wirusa
PRRS do stada wolnego od PRRS. W przypadku stad zakażonych zapobiegamy wejściu do chlewni nowych (często bardziej zjadliwych) szczepów wirusa, które mogą spowodować
przełamanie odporności stada.
Bioasekuracja powinna dotyczyć zasad wprowadzania nowych zwierząt do stada, zasad wejścia na fermy pracowników
oraz osób z zewnatrz, dostarczanego nasienia, paszy oraz
odbioru padłych zwierząt.
Odpowiednie zarządzanie porodami i przemieszczaniem
zwierząt w obrębie grupy technologicznej i poza nią, brak
mieszania grup, wprowadzenie zasady całe pełne – całe puste zapobiega przeniesieniu wirusa pomiędzy sektorami.

WAŻNE!
Do stad wolnych, jak i zakażonych PRRS należy wprowadzać tylko zwierzęta wolne od PRRS.

SZCZEPIENIA STADA
Szczepienia zwierząt są podstawowym elementem kontroli PRRS w stadzie.
Szczepienie ma za zadanie wytworzyć i wyrównać odporność u zwierząt. Celem
szczepienia jest stabilizacja stada loch, ograniczenie siewstwa i krążenia wirusa
w stadzie. Wirus potrzebuje wrażliwych zwierząt, żeby przetrwać. Regularne szczepienie narodzonych prosiąt powoduje brak osobników wrażliwych na zakażenie
i brak możliwości przetrwania wirusa PRRS w stadzie. Szczepienie zabezpiecza stado przed objawami klinicznymi choroby oraz przed negatywnymi skutkami ekonomicznymi związanymi z PRRS. W celu wytworzenia silnej i stabilnej odporności
używa się szczepionek żywych atenuowanych zwanych MLV (Modified Live Virus).
Najlepszym rozwiązaniem jest szczepienie zarówno stada loch oraz narodzonych
prosiąt. Takie podejście zapewnia nam stabilną odporność w całym stadzie oraz
brak krążenia wirusa.

LOCHY
I LOSZKI

PORODÓWKA
Zwierzęta zakażone PRRS:

STADO
NIESZCZEPIONE
WARCHLAKARNIA
LOCHY
I LOSZKI

sektor loch i loszek
sektor porodowy
warchlakarnia
tuczarnia

TUCZARNIA
PORODÓWKA
SZCZEPIONE
LOCHY

Zwierzęta wolne
od zakażenia PRRS:
sektor loch i loszek
sektor porodowy

WARCHLAKARNIA
LOCHY
I LOSZKI

WARCHLAKARNIA

NIESZCZEPIONE
PROSIĘTA

warchlakarnia
tuczarnia

TUCZARNIA
PORODÓWKA
SZCZEPIONE
LOCHY
SZCZEPIONE
PROSIĘTA
TUCZARNIA

Zwierzęta zakażone PRRS:

Zwierzęta wolne
od zakażenia PRRS:
sektor loch i loszek
sektor porodowy
warchlakarnia
tuczarnia

CO JEST WAŻNE W SZCZEPIENIU LOCH
PRZECIW PRRS?
SZCZEPIENIA MASOWE
Wszystkie lochy w stadzie powinny zostać zaszczepione w tym samym terminie
regularnie co 4 miesiące. Dzięki temu osiągniemy stabilny i wyrównany poziom odporności u wszystkich zwierząt stada podstawowego, a lochy będą rodzić żywotne
i zdrowe prosięta.

MASOWE
SZCZEPIENIA
w stadzie
hodowlanym

LOCHY

SZCZEPIENIE MASOWE TO DOBRY SPOSÓB
ABY OSIĄGNĄĆ STABILNĄ SYTUACJĘ Z PRRS
W STADACH HODOWLANYCH

ZAAWANSOWANA DO STADA LOSZEK
SZCZEPIENIE
WPROWADZANYCH
SUVAXYN®
TWÓJ KOMENTARZ
PRRS
PROSIĘTA
LOSZKI I LOCHY
BEZPIECZEŃSTWO
TECHNOLOGIA
PRRS MLV

SZCZEPIONKI

STRATEGIE
KONTROLI

PUNKTY KLUCZOWE

Loszki wprowadzane do stada zakażonego PRRS powinny zostać zaszczepione kilka tygodni przed wprowadzeniem do rozrodu. Szczepienie należy wykonać podczas przebywania loszek w budynku kwarantanny. Pierwsze szczepienie loszek nie
powinno być wykonane później niż 4 tyg. przed kryciem.

Pojedyncza
dawka

4

tygodnie

LOSZKI

przed
kryciem

Krycie

TWÓJ KOMENTARZ

PRRS

SUVAXYN®
PRRS MLV

ZAAWANSOWANA
TECHNOLOGIA
SZCZEPIONKI

PROSIĘTA

LOSZKI I LOCHY

BEZPIECZEŃSTWO

STRATEGIE
KONTROLI

PUNKTY KLUCZOWE

CO JEST WAŻNE W SZCZEPIENIU PROSIĄT
PRZECIW PRRS?		
PRZECIWCIAŁA MATCZYNE
Prosięta rodzą się bez odporności. Pierwsze przeciwciała otrzymują wypijając siarę
matki. Taką odporność nazywamy odpornością siarową związaną z przeciwciałami
matczynymi. Przy szczepieniu prosiąt przeciw PRRS należy uwzględnić obecność
przeciwciał matczynych, gdyż mogą one interferować (wiązać się) ze szczepionką
i zmniejszać skuteczność szczepień w pierwszych tygodniach życia.

Większość dostępnych na rynku szczepionek przeciwko PRRS można zastosować
u prosiąt najwcześniej w wieku 3 tygodni. Biorąc pod uwagę fakt, że pełna odporność u prosiąt powstaje 3-4 tygodnie po szczepieniu, możemy przewidzieć, że
odporne będą prosięta w wieku powyżej 6 tygodni. Tymczasem, zakażenie wirusem
PRRS jest prawdopodobne w okresie odsadzenia, tzn. w wieku 3-4 tygodni.

WAŻNE!
Na polskim rynku jest już dostępna nowoczesna szczepionka dla prosiąt
do podawania od 1-go dnia życia. Dzięki niej możesz szczepić prosięta posiadające wysoką odporność siarową bez negatywnego wpływu na skuteczność szczepienia. Odporność ta jest długotrwała i utrzymuje się do
końca tuczu.

MOMENT ZAKAŻENIA WIRUSEM PRRS
Odporność u prosiąt powinna się wytworzyć przed okresem ryzyka zakażeniem
wirusem PRRS, który najczęściej następuje po odsadzeniu.

Wiek(tygodnie)
(tygodnie)
Wiek

NARODZINY

Początek Odsadzenia
Początek Okresu Ryzyka

po odsadzeniu

TWÓJ KOMENTARZ

ZAAWANSOWANA

PRRS
PROSIĘTA
LOSZKI I LOCHY
TECHNOLOGIA
PRRS MLV
CZAS
POWSTAWANIA
SZCZEPIONKIODPORNOŚCI
SUVAXYN®

BEZPIECZEŃSTWO

STRATEGIE
KONTROLI

PUNKTY KLUCZOWE

Po podaniu szczepionki prosięta potrzebują 3-4 tyg. w celu pełnego wytworzenia
odporności przeciw wirusowi PRRS. Należy to uwzględnić dobierając termin szczepienia prosiąt.

Szczepienie
od 1 dnia życia

Wiek
Wiek(tygodnie)
(tygodnie)

NARODZINY

TWÓJ KOMENTARZ

PRRS

SUVAXYN®
PRRS MLV

Odporność

Początek okresu ryzyka

ZAAWANSOWANA
TECHNOLOGIA
SZCZEPIONKI

PROSIĘTA

LOSZKI I LOCHY

BEZPIECZEŃSTWO

STRATEGIE
KONTROLI

PUNKTY KLUCZOWE

PAMIĘTAJ!

Jeżeli w stadzie:
występują zwierzęta naiwne,
brak jest stabilnej odporności,
WIRUS PRRS MOŻE PRZETRWAĆ NA FERMIE LATAMI.
Odpowiednie postępowanie w stadzie i podjęcie
działań profilaktycznych pozwoli Ci skutecznie
kontrolować wirus PRRS i ograniczyć straty
spowodowane zakażeniem.
PORÓWNANIE WYNIKÓW PRODUKCYJNYCH U ZWIERZĄT SZCZEPIONYCH
W 1-DNIU ŻYCIA ORAZ NIESZCZEPIONYCH W FERMACH ZAKAŻONYCH WIRUSEM PRRS
Odsetek zmian w płucach u zwierząt szczepionych
w 1-dniu życia i nieszczepionych
40
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100

% zmian w płucach

Waga zwierząt ubijanych (kg)

105

Porównanie wagi zwierząt szczepionych
w 1-dniu życia oraz nieszczepionych
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30
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Ferma A

Ferma B

0

Ferma C
Szczepione

Ferma A

Ferma B

Ferma C

Nieszczepione

PORÓWNANIE WYNIKÓW REPRODUKCYJNYCH U LOCH PRZED
I PO WPROWADZENIU SZCZEPIEŃ JAKO ELEMENTU KONTROLI WIRUSA PRRS
14
12
10

Przed szczepieniem

8
6

Po szczepieniu

4
2
0

% poronień

Średnia liczba
żywo urodzonych

% śmiertelność
poodsadzeniowa prosiąt

DZIĘKI
SZCZEPIENIU
LOCH

Wzrasta skuteczność krycia w stadzie
Wzrasta ilość żywourodzonych prosiąt
w miocie
Wzrasta waga i żywotność prosiąt
Następuje poprawa wskaźników
reprodukcyjnych u loch i loszek

DZIĘKI
SZCZEPIENIU
PROSIĄT

Zmniejsza się ilość problemów oddechowych, 		
biegunkowych i zużytych antybiotyków
Ogranicza się problemy związane
ze streptokokozą i „smoleniem”
Poprawiają się przyrosty u zwierząt
odsadzonych
Zmniejsza się zróżnicowanie wagowe zwierząt
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