PRRS-UITBRAAK?
ZORG VOOR EEN
SNELLE AFWEER
MET DE IDAL.
Bij een acute uitbraak van PRRS is het nodig zo snel mogelijk
in te grijpen door uw zeugen naaldloos te vaccineren en daarmee
de virusverspreiding naar uw biggen zo veel mogelijk te voorkomen.
Door naaldloze vaccinatie met de IDAL is de kans op overdracht
van virus tussen de biggen en zeugen minimaal.
Wanneer er problemen ontstaan bij de zeugen als
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Bij een bedrijfsvaccinatie vaccineert u alle zeugen
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zeugen naar de biggen in de kraamstal. Vervolgens
daalt de infectiedruk bij de zeugen. In ernstige
gevallen met veel problematiek is het nodig
deze vaccinatie te herhalen na 4 weken.

EUROPESE
VOORBEELDEN:
WELKE AANPAK
IS EFFECTIEF?

In een aantal gevallen in Oost-Duitsland
was het verwijderen van alle gespeende
biggen, 120 dagen geen aanvoer van gelten en
tweemaal een vaccinatie met de IDAL effectief
om PRRS-vrij te worden 3.
Bij 15 van de 23 gesloten bedrijven in Frankrijk was
het volgende effectief: 2 x bedrijfsvaccinatie
met 4 weken tussentijd en geen aanvoer

In veel gevallen is de optie om tijdelijk
geen gelten aan te voeren zeer effectief
om het virus van uw bedrijf te krijgen.
Enkele voorbeelden van protocollen om
een acute uitbraak aan te pakken:

van gelten voor 8 weken na de eerste
bedrijfsvaccinatie. Alle biggen werden
gevaccineerd gedurende minimaal 1
productieronde en strenge biosecurity werd in
acht genomen, met name op het gebied van
looplijnen en de verspreiding tussen diergroepen.
De bedrijven waar het niet is gelukt, hadden
met name te maken met te weinig motivatie om
de biosecuritymaatregelen goed door te voeren4.
In alle Europse gevallen was bedrijfsvaccinatie
noodzakelijk. De IDAL is naast een methode die
de overdracht van PRRS tussen zeugen door een
besmette naald voorkomt, welzijnsvriendelijker
dan de naald5.

Kortom:

met een bedrijfsvaccinatie kan een acute uitbraak van PRRS
onder zeugen snel en effectief worden aangepakt. Hierdoor wordt
de overdracht van het virus naar de biggen voorkomen en
verspreidt het virus zich minder snel op het bedrijf. Om het risico
van verspreiding door de naald tijdens de vaccinatie te voorkomen
is de IDAL een goede en diervriendelijke oplossing.
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