


Disclaimer

Údaje (dále jen „informace“), které společnost Topigs Norsvin zpřístupňuje nebo jsou vám k dispozici, jsou určeny pouze 

pro informační účely. Informace byly shromážděny společností Topigs Norsvin pečlivě, ale bez záruky, pokud jde o jejich 

správnost, úplnost, vhodnost nebo výsledek jejich použití. Společnost Topigs Norsvin také nezaručuje, že práva duševního 

vlastnictví třetích stran nejsou porušována zveřejněním informací. Informace nejsou určeny k osobnímu poradenství pro 

vás. Informace vycházejí z obecných okolností a nevycházejí z vašich osobních poměrů. Je vaší vlastní odpovědností 

zkontrolovat, zda jsou informace vhodné pro vaši činnost. Použití informací je zcela na vaši odpovědnost. Výsledek použití 

informací bude záviset na vaší osobní situaci. V maximálním rozsahu povoleném příslušným zákonem společnost Topigs 

Norsvin odmítá jakoukoli odpovědnost vůči vám za ztráty jakéhokoli druhu (včetně přímých, nepřímých, následných, 

zvláštních a represivních škod), které vyplynuly z použití informací nebo ze spoléhání se na správnost, úplnost nebo 

vhodnost informací.
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Rok 2018/2019 z pohledu 

veterinárního lékaře

19.9.2019 | Jiří Malášek| Přerov
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ÚVOD
Vše je dáno ekonomikou. Změny v posledních cca 10 letech, které nemají v historii obdoby.

• Cílem producentů je kvalitní chov a výroba masa za přijatelné náklady a prodejní cenu

• Za předpokladu udržení welfare zvířat a sociálně akceptovaném způsobem

• Zvyšování počtu odchovaných selat na prasnici, přírůstky, konverze, libová svalovina

• Změny: genetika, technologie, výživa, zdraví, organizace, péče 

• Tlak veřejnosti, globální vlivy (AMP), kolísání cen

• Byrokracie, legislativa s důrazem na welfare, prostředí                             

• Omezování antibiotik, ZnO

• Lidské zdroje, mladí lidé, výzkum, školství

• Nezájem politiků, informace v médiích,

• Plýtvání potravin, náhražky, vegetariánství



Reinfekce chovů po repopulaci

• 2010 – 2018 většina velkých a středních 
chovů depopulace/repopulace

• Důvody: zdravotní stav, změna genetiky

• PRRS, M.hyo., APP, dyzenterie prasat 
(sípavka, svrab)

• Reinfekce: M. hyo., …PRRS, (APP)

• Nemáme informace: kdy, kolik, co

• Čím víc nakažených chovů, tím větší 
riziko pro negativní
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Málo informací



Reinfekce chovů po repopulaci

• Nákup prasniček, kanců, prasat do výkrmu

• Přenos vzduchem

• Inseminační dávky

• Mechanické šíření-auta, pomůcky nářadí, lidé

• Kontaminované krmivo, voda, podestýlka

• Enviromentální kontaminace (kejda, půda)

• Jatky, míchárny krmiv

• Chyby při depopulaci
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Biosekurita externí
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Epidemiologie
Vlastnosti  a šíření patogenů

Onemocnění/původce Doba přežití v příznivých 

podmínkách

Dny                   týdny

Šíření vzduchem-aerosol

Poznámky

Africký mor prasat 1,5roku Ne    Pozření infikovaných much

Klasický mor prasat 60                         8 Limitované

Aujeszkyho choroba 14                         2 4 km

Cirkoviry Dlouhá, nejsou údaje Ne

Influenza A Krátká Ano, i delší vzdálenost

Parvoviróza 60-180                8-26 Ne

Slintavka a kulhavka 56                         8 300 km

PRRS 4 4 km

TGE/PED 21                          3 Ne

Actinobacillus pleuropn. 14                          2 Ano, krátké vzdálenosti

Antrax Desítky let, spory Ne

Brachyspiry 56                          8 Ne

Brucelóza 21                          3 Ne

Clostridium spp Sporulace, perzistence Ne

Červenka 56                          8 Ne

E. coli 180                       26 Ne

Lawsonia intr. 14                          2 Ne

Mycoplasma hyopn. 3-7                         1 Až 9 km

Mycoplasma hyosyn. 2 10 m

Mycoplasma suis 7                            1 Ne

Salmonelóza 180                       26 10 m

Sípavka (P.m.DNT) 7                            1 Ano

Staphylococcus hyicus 21                          3 Ne

Streptococcus suis 5 10 m

Tuberkulóza 2-3 roky 10 m

Ascaris suum (škrkavky) Vysoká odolnost vajíček Ne

Cystoisospora (kokcidie) Spory, perzistence Ne

Sarcoptes scabiei (svrab) 12 Ne

Vši 2 až 3 Ne



PRRS

• RNA obalený, v prostředí středně odolný

• Dnes samostatně evropské a americké kmeny

• Genetická a antigenní variabilita, virulence

• Perzistence a dlouhá doba vylučování

• Pomalý nástup imunity

• Vysoce infekční a málo kontagiózní

• Přenos: ID, přímý kontakt, aerosol až 4 km

• Klinické příznaky, produkční data

• Diagnóza: přímý/nepřímý  průkaz, sekvenace

• Ochrana farem-biosekurita, monitoring

• Kontrola: eliminace viru/ soužití s virem, vakcinace…
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Porcinní reprodukční a respirační syndrom



Mycoplasma hyopneumoniae

• Mykoplazmata jsou bakterie bez buněčné stěny

• M.hyopneumoniae je primární patogen respiračního komplexu

• Narušuje imunitu plic a dává prostor pro viry, bakterie

• Málo odolná, perzistence a dlouhá doba vylučování

• Suchý neproduktivní kašel, chronický průběh, výkrm

• Imunita není komplexní, účinnost vakcín je omezená

• Přenos: přímý kontakt, aerosol až 9km

• Pomalé šíření ve stádě, výsledek-řada faktorů

• Klinické příznaky, endemický průběh, produkční data

• Diagnóza: přímý/nepřímý  průkaz; úskalí diagnostiky

• Ochrana farem-biosekurita, monitoring

• Kontrola
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Enzootická pneumonie



APP

• Actinobacillus pleuropneumoniae, Gram-neg.

• Akutní, subakutní, chronický průběh 

• Vysoce kontagiózní, vysoká morbidita i mortalita

• Přenos na krátké vzdálenosti, málo odolný

• 18 sérotypů, vysoce, středně, nízkovirulentní

• Elisa Ab 1-12, APXIV

• 1,9,11   2   4,7    3,6,8    5a5b    10   12

• Kontrola
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Aktinobacilová pleuropneumonie



Biosekurita
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Co je špatně?



Biosekurita
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Co je špatně/dobře



Topigs Norsvin13

Vepřové maso a světová náboženství
Židovské náboženství, křesťanství, islám, hinduismus.. ateismus

• Starý zákon, Nový zákon, Korán, Védy

• Leviticus 11:1 Hospodin promluvil k Mojžíšovi a Áronovi a řekl jim:

• Leviticus 11:7 Vepře, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvykuje, bude pro vás 
nečistý

• Leviticus 11:8 Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete , budou pro vás nečistí                                
Pozn. Vepřové bylo kvůli parazitům nebezpečné, když se málo uvařilo nebo upeklo; svalovec?

• Mk 7,18-19 Řekl jim:“ I vy jste tak nechápaví? Nerozumíte, že člověka nemůže poskvrnit, co do něho vchází zvenčí? 
Vždyť to mu přece nevchází do srdce, ale do žaludku a odchází do stoky.“ Tím Ježíš prohlásil za čisté všechny 
pokrmy

• Muslimové, lidé na Arabském poloostrově cca do r. 1000 př.n.l. prasata chovali, různé teorie, antropolog profesor 
Redding má vlastní vysvětlení záhadného zmizení vepřů z jídelníčku na Blízkém východě. Viní z toho kuřata. Právě 
příchod drůbeže by mohl být příčinou úbytku vepřů a posléze jejich rituálního zákazu. Proč? Vepř potřebuje na 
vytvoření jednoho kilogramu masa 6000 litrů vody, zato kuřeti stačí „pouhých“ 3500 litrů. V prostředí, kde má voda 
cenu zlata, byl příklon ke kuřatům zcela logický…?

• Hinduisté, vepřové mohou jíst jen nedotknutelní, (nečistí-asi 150 mil.)



Škrkavky
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Zdroj: časopis Herriot, 9/2019



Africký mor prasat
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Zdroj: Státní veterinární správa, 13.9.2019, OIE



Čína
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USDA PSD. 2019 rok vepře

 Země % globální 
konzumace 
2018 

AMP 

1 Čína 49 % AMP 

2 E.U. 19 % AMP 

3 USA 9 % -- 

4 Rusko 3 % AMP 

5 Brazílie 3 % -- 

6 Vietnam 2 % AMP 

7 Japonsko 2 % KMP 

8 Mexiko 2 % -- 

9 Jižní Korea 2 % -- 

10 Filipíny 2 % AMP 

11 Taiwan 1 % -- 

12 Kanada 1 % -- 

13 Ukrajina 1 % AMP 

14 Argentina 1 % AMP 

15 Austrálie 1 % -- 

 



Chřipka prasat, influenza A

• Virové onemocnění respiračního traktu, 
reprodukční poruchy (prrs)

• Globální rozšíření, ekonomický dopad

• Zoonotický potenciál, z lidí na prasata, 
opačně, prase může onemocnět 
porcinními,  aviárními i humánními 
kmeny

• Prase jako mixážní nádoba

• Epizootický průběh

• Endemický průběh

• Sekundární infekce (PRRSV, M.hyo…)

• Poruchy reprodukce
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graf zdroj časopis Herriot 9/2019, foto ing. Trnka



Chřipka prasat

Topigs Norsvin18

Henritzi, ESPHM 2018, Barcelona   Distribuce subtypů V Evropě   Chřipka u lidí 



Poodstavové průjmy, edémová choroba
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Zpracováno podle: Mohamed Rhouma and col Post weaning diarrhea in pigs: risk factors 
and non-colistin-based control strategies, Acta Veterinaria Scandinavica201759:31

Predispoziční 
faktory

Genetika: 
receptory

Pasivní imunita
Věk selat při 

odstavuUrčující faktory
ETEC F4, F18ac

LT, Sta, Stb
STEC F18ab

Další faktory
Hygiena Denzita

Výživa, voda
Další infekce

Poodstavové 
průjmy 

Edémová 
choroba



Problematika Fe

• Cca 3. den 200mg inj. dextran nebo 
gleptoferon

• Dnes-početné vrhy, intenzita růstu

• Měření hladiny hemoglobinu

• Příznaky: anemie kolem 14. dne

• Dále později průjmy, zaostávání, 
rozrůstání, přírůstky

• Snížená imunita-infekce

• Opakované podání Fe-injekčně, v KS
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Anemie selat



Kazuistika

• Chov je PRRS pozitivní, nákup            
neg. prasniček bez adaptace

• Vlastní míchárna

• Vlastní zdroj vody
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Jaký je váš názor?



Končetiny

• Polyfaktoriální záležitost

• Technologie ustájení

• Výživa, Ca/P, vitamíny; fytáza

• Kolostrální imunita

• Časný odstav

• Intenzita růstu

• Selekce na vysokou plodnost

Topigs Norsvin22

Narůstající problematika?



Paznehty

• Přerůstání špárků a pašpárků

• Na předních a výrazněji zadních 
končetinách je vnější špárek větší, zde 
jsou také více zakřivené

• Přední končetiny jsou vzpřímenější,      
s věkem se mění zaúhlení zadních noh

• Polyfaktoriální záležitost:  prostředí, 
kvalita podlah, věk, (genetika)

• Výživa-Zn, Cu, Mn, Ca, P a Se, 
vitamíny A,D,E, biotin a význam pro 
keratinizaci
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Špárky, pašpárky



Praktické tipy

Topigs Norsvin24

Odběry krví, 2x foto Eva Jurková vpravo dole



Děkuji za pozornost
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