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Întroducere
Biosecuritatea este fundamentul sănătății animalelor în fermele de porcine. Ar fi destul de greu de
a controla patogenii deja existeții în fermă, fără a dezvolta noi strategii si abordări pentru a
preveni și controla noile amenințări.
In prezent crescătorii de porcine se confruntă cu mai multe amenințări ce vin din diferite direcții și
au diferite forme - fie viruși, bacterii sau micotoxine. Ele atacă din toate direcțiile cu scopul de a
pătrunde în fermă. Crescătorii de porcine trebue să fie pregatiți să facă față acestor amenințări
pentru a preveni pătrunderea și răspândirea lor prin fermă. Fiecare țară se confruntă cu
amenințările sale specifice, iată de ce noi ne-am propus să creăm acestă broșură care va fi de
folos crescătorilor de porcine și le va ajuta să facă față acestor amenințări. Broșura conține
informații și proceduri specifice care ajuta la reducerea riscurilor de patrundere/răspândire a
infercțiilor in ferme, răspândirea lor printre animale și migrarea de la unitate la unitate. Prin
implementrea practicilor descrise în acest manual crescătorii de porcine vor învăța să facă față
unui focar de invectii, ca prin urmare să minimizeze costurile de control și eradicare acestora la
nivel de fermă sau national.
La fel, noi venim cu sfaturi, cum să aplici și menții tehnologia SPF (specific pathogen free) la
crescatoria de porcine și ca urmare să obții profituri mai mari prin diminuarea costurilor pentru
medicamente și atingerea unor indicatori tehnologici mai performanți.
Acțiunele descrise nu prezintă o culegere de acte normative, dar sunt niște sfaturi utile care Vă
ajută să preveniți pătrunderea și răspândirea patogenelor în unitățile DVS!
Frank van Eechoud
Tecopor BV-Stable equipment
GIZ- Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
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1. Ce este BIOSECURITATEA?
Biosecuritatea înclude un set de acțiuni care au ca menire protejarea crescătoriilor de porcine de
pătrunderea patogenelor noi și localizarea (prevenirea răspândirii) a celor deja existenți in limitele unui
grup de animale sau unei secții din crescătorie.
Obiectivele cheie a unui plan de Biosecuritate sunt:
1. prevenirea pătrunderii agentilor patogeni (e.g. exluderea patogenilor sau biosecuritatea externa)
2. reducerea pătrunderii/răspândirii agenților patogeni deja existenți printre animale sau alte sectii a
crescătoriei (e.g. bio-management sau biosecuritatea interna).
3. prevenirea pătrunderii/răspândirii agenților patogeni
crescătorii/animale neinfectate (e.g. biocontaminare).

existenți

în

crescătorie

la

alte

4. minimizarea incidenței și răspândirii infecțiilor cu impact asupra sănătății populației.

Agenții patogeni sunt peste tot. Ei trebue tratați ca o amenințare permanentă, de acea obiectivul
principal este sa îi ținem cât mai departe de crescătorie. Ei pot folosi diferite căi pentru a fi transmiși de
la o crescătorie la alta, dar fiecare patogen are modul lui specific de răspândire, cea ce ne oferă
posibilitatea de a determina acțiunele specifice pentru al preveni/controla.

Desenul ne arată caile posibile de transmitere a agenților patogeni către animal. Prevenirea
pătrunderii patogenelor sau înlăturarea căilor de transmitere sunt factorii decisivi într-o schema de
biosecuritate externă. Biosecuritate externă se referă la formarea unor obstacole pentru pătrunderea
patogenelor și dezvoltarea unor căi sigure pentru intrarea personalului precum și a mărfurilor
necesare. Este nevoie de o delimitare clară între zonele ce țin de crescătorie, așa numită zona curată
si tot ce se afla în afara ei – zona murdară. Prin delimitare se ințelege că crescătoria trebue să fie
inconjurată cu un gard, si este preferabil el sa fie adincit cu 50 de cm ăn pămînt pentru a preveni
pătrunderea pe teritoriul crescătoriei a persoanelor sau animalelor nedorite. La fel, crescătoriile au
nevoie de diferite mărfuri: nutreț, scrofițe, material seminal, personal și în acestea cazuri este necesar
de a stabili reguli stricte ce nu vor permite pătrunderea patogenilor. Tabelul 1 ne face cunostință cu
cei mai răspândiți patogeni și caile lor de transmitere.
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Tabelul 1: Căile de transmitere a patogenelor

Primul pas pentru a proteja sănătatea animalelor este delimitarea, încercuirea cu un gard, a terenului
aferent crescătoriei cu scopul de a descrește posibilitatea pătrunderii patogenelor. O delimitare clară
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însoțită de semne vizibile ce spun că crescătoria este securizată de la pericolele biologice – este un
inceput bun. Toate întrările, cât pentru personal si vizitatori atît și pentru autovehicole, trebue să fie
dotate cu puncte de dezinfectare (covorașe, bariere etc.) Mai mult despre metodile de dezinfecție se
va vorbi în capitolele următoare. Dar, luînd în considerație că un număr impunător de porcine este
crescut în gospodăriile casnice unde este dificil de a implementa măsurile de biosecuritate, ce-a ce
are efect asupra starii de sănătate a intregii regiuni, noi ne dorim să promovăm acțiunele de bază ce
vizează sănătatea porcinelor.

Primul rind de protecție: teritoriul delimitat cu semne clare în locuri vizibile pentru vizitatori..
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2 Factorii de influență
Factorii care pot pot crea dificultăți la împlementarea planului de biosecuritate sunt următorii:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Locația fermei
Întroducerea animalelor noi
Materialul seminal
Personalul
Vizitatorii
Aprovizionarea cu furaje și calitatea apei
Livrarea/recepționarea animalelor
Cadavrele animalelor moarte
Animalele (cini, pisici, animale sălbatice, rozătorele, păsările)
Dejectiile și transportarea lor
Produsele prelucrate din carne de porc
Aerul

2.1 Locația și transmiterea patogenelor prin calea aeriană.
La determinarea statutului de sănătate, menținerea statutului existent sau implemetarea statutului SPF
este foarte important de a evalua locația crescătoriei și imprejurimele imediate cu scopul de a
cunoaște amenințările posibile. Trebue să cunoaștem că unii patogeni pot călători prin calea aeriană la
distanțe lungi.
Tabelul 2: Distanța care pot parcurge patogenii prin calea aeriană.

Calea aeriană este cea mai răspândită cale de transmitere a patogenelor. Este dovedit că virusul
Febrei Aftoase poate parcurge distanțe pina la 100 de km. în condiții favorabile (timp racoros și umed
sau de-a lungul bazinelor acvatice) iar Mycoplasma hyopneumoniae și Gastroetnterita transmisibilă
(GET) doar cîți-va kilometri. Alți patogeni, mai puțin pot fi transmiși pe calea aerului, virusul SRRP este
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un exemplu în acest caz. La început se credea ca virusul poate ușor călători prin aer, ca pe urma să
fie dovedit că el cu greu parcurge distanța pîna la 1 km. Deci, transmiterea SRRP prin calea aeriană
nu reperezintă un pericol major în condițiile Republicii Moldova. Ori-cum, în condițiile cînd există mai
multe variante de amplasare a crescătoriei, și pentru a asigura un nivel mai înalt de protecție, distanța
între crescătorii sau pină la un alt obiect unde sunt manipulate porcinele (abator, punc de colectare
etc.) trebue să fie de cel puțin de 10km. Drumurile des circulate de transportatorii de porcine la fel
reprezintă un pericol, deoarece patogenele pot fi aduse cu dejectiile de la crescătorie. Un alt exemplu satul care este amplasat la trei km. de la crescătorie, el la fel este o amenințare. Așa infecții ca
Mycoplasmoza și Pleuropneumonia cu ușurință pot parcurge aceasta distanță pe calea aeriană. Este
clar ca în caz cînd crescătoria este plasată la 50 metri distanță de o altă unitate, statutul de sănătate
este în permanentă amenințare. In acest caz planul de Biosecuritate va fi mult mai strict și consistent
decât în cazul unei crescătorii care este amplasată la distanța de 10km de la alte unități. Dar cel mai
mare risc este reprezentat de vecinătatea cu padurea și pericolul existenței a porcilor sălbatici –
probabil cea mai mare amenințare a crescatoriilor moderne. Cînd vorbim de creșterea porcinelor în
gospodăriile casnice și analizăm căile de transmitere a patogenilor, este clar că ele reprezintă cea mai
mare amenițare la sănătatea animalelor, deoare-ce regulile de bază ce țin de biosecuritate nu sunt
implementate.

2.2. Întroducerea animalelor noi în crescătorie
Crescătorii de porci trebue să fie foarte atenți la întroducerea animalelor noi în fermă, fie acestea sunt
scrofițele pentru înlocuirea scroafelor sau animale pentru alte scopuri. Regula numărul unu în cazul
dat este că vînzătorul este obligat să comunice despre toate infecțiile prezente în unitatea de origine.
Știind statutul de sănătate a animalelor putem să comparăm și să determinăm dacă el este compatibil
cu statutul de sănătate în ferma noastră. Cereți să se facă analiza sîngelui pentru determinarea
antigenelor în caz de aveți dubii asupra calității animalelor. Nici într-un caz nu achiziționați animale sau
material seminal din crescătorii cu un statut de sănătate inferior decât cela din unitatea Dvs!
Scrofițele achiziționate trebue izolate într-o cladire separată la o distanță nu mai puțin de 50m. de la
unitatea de producere. Angajații care deservesc scrofițele vor purta salopete si încălțăminte care nu
vor fi utilizate în alte sectoare a crescătoriei. La întrare se va instala un semn vizibi, pentru a exclude
întrarea accidentală a altor persoane, decât celor ce deservesc zona data. De fapt, este nevoie doar
de un singur lucrător care va avea grijă de animale și va asigura ca întrarea în bloc va fi permanent
închisă. Scrofițele vor fi ținute în carantină nu mai puțin de patru săptămâni, timp în care se vor face
toate vaccinările necesare (atenție la Ace Curate) și se va monitoriza statutul de sănătate. La orice
dubiu asupra existenței unor infecții, este bine de a face analiza sîngelui înainte de a începe perioada
de adaptare. Pe durata perioadei de adaptare, patogenii existenți în crescatorie se vor introduce la
animalele noi prin plasarea unei scroafe din zona de producere în blocul de carantină. În cazul dat,
dacă există patogeni în crescătorie ei vor afecta doar scrofițele noi. Întroducerea scrofițelor direct, fără
perioada de adaptare, poate cauza proble scroafelor vechi. Aceasta se întîmplă din cauza
neuniformității statutului imun, cînd patogenii care pină la introducerea scrofițelor noi nu erau virulenți,
nimerind la un animal mai puțin protejat devin virulenti și declanșează infecții printre scroafele vechi.
Plus, la toate spuse, în caz cînd scrofițele sunt purtătoare a unui patogen ascuns mai bine să pierzi 12 din scroafele vechi decât toată crescătoria! Durata perioadei de adaptare depinde de diferența în
statutul de sănătate între vînzător și cumpărător. Dar, cum a fost menționat – vînzătorul trebue să fie
cu același statut de sănătate sau mai ridicat decât cumpărătorul. Blocul de carantină trebue de spalat
și dezinfectat la fiecare primire a scrofițelor.
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Este important de a cunoaște exact statutul de sănătate în crescătorie, prelevarea frecventă a
mostrelor de singe și analiza lor vă vor ajuta. Numărul de mostre și frecvența colectării depinde de
sensibilitatea testelor și patogenii vizați. Cu cât mai multe animale sunt prezente în crescătorie cu atît
procentajul de mostre descrește. Sunt diferite tabele care vă ajută să determinați numărul de mostre
pentru a obține probabilitatea de 95% în dependență de teste si patogeni.
Remorca și vehicolul pentru transportarea scrofițelor este necesar de a spăla și dezinfecta la fiecare
încărcare/descărcare. La descărcare vehicolul nu trebue să între în zona curată. În caz de este
necesar de a curăța și spăla remorca cu autovehicolul, asigurați-va că el va fi curățat cât mai departe
de zona de producere iar rumegusul utilizat va fi distrus.

2.3. Materialul seminal
Succesul crescătoriilor moderne se bazează pe utilizarea efectivă a potențialulu genetic. De acea
însămînțarea artificială (ÎA) joacă un rol important. Tot mai multe crescătorii utilizează ÎA, iar cel mai
mare risc este reprezentat de necesitatea procurării vierilor cu un statut de sănătate înalt. Un alt risc
este posibilitatea de transmitere a patogenelor prin materialul seminal, în acest caz statutul de
sănătate și igiena în fermă devin măsuri prioritare. În condițiile unor crescătorii mici care
achiziționează materialul seminal, elea se vor ghida dupa același principiu ca și în cazul scrofițelor - nu
achiziționați animale sau material seminal din crescătorii cu un statut de sănătate inferior decât cela
din unitatea DVS!
Materialul seminal neprelucrat poate să conțină urmatorii patogeni: E. coli. streptococci, Klebsiella and
Staphylococci spp, Citrobacter, Pseudomonas, Proteus, Micrococci, Corynebacterium, Serratia,
Bacillus, Enterobacter, Acrobacter and Bordetella.
Pe lîngă utilizarea mai eficientă a potențialului genetic, devine clar ca ÎA are un avantaj semnificativ
contra însămînțării naturale, in special ce privește biosecuritatea. Practica de a utiliza un vier pentru
mai multe gospodării trebue înlocuită cu utilizarea materialului seminal de la stațiile profesionale de ÎA
sau crescătoriile care vînd material seminal, cu respectarea tuturor standartelor de biosecuritate.
La procurarea materialului seminal este important de a evita Contactul Direct între cumpărător și
vînzător. Materialul seminal se va transmite prin punctul de primire/livrare fară contact cu angajații
unității.
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RISK

Tabelul conține lista patogenilor care se transmit prin materialul seminal. Necătînd la unilizarea
antibioticelor în diluant, crescătorii de porcine trebue să se familiarizeze cu acest risc la procurarea
materialului seminal:

Tabelul 3: Lista patogenelor ce se transmit prin materialul seminal
Actinobaculum suis
Pesta Porcină Africană
Boala Aujeszky's
Parvoviroza
Sindromul Reproductiv Respirator a Porcinelor (PRRSv)
Reoviroza
Boala veziculoasă a porcilor
Bruceloza
Circoviroza tip II
Pesta Porcina Clasica
Enteroviroza
Febra Aftoasă
Leptospiroza

Nu este dovedit

Nu este dovedit

2.4. Personalul.
Personalul în ferma servește nu doar pentru îngrijirea animalelor dar este și o parte indispensabilă a
Planului de Biosecuritate. Ori-ce Plan de Biosecuritate este necesar în primul rînd de discutat cu
personalul, pentru ai face cunoscuți cu toate riscurile ce apar în procesul de producere. La fel
personalul trebue să contribuie la dezvoltarea procedurilor de rutină și protocoalelor de biosecuritate.
Este important ca toți angajații să fie de accord cu Planul de Biosecuritate și sa-l semneze. Ca regulă
obligatorie, angajaților nu li se permite să crească porci acasă sau să vină în contact cu ei în timpul lor
liber. La fel și membrii familiilor lor sunt descurajați să lucreze la alte ferme. Pentru a minimiza riscul
dat, tot personalul va fi obligat să treacă prin dușul de igienizare la întrare în producere. La fel se vor
schimba hainele, inclusiv lingeria intimă și ciorapii. Personalul la întrare va semna Declația pe propria
răspundere că: este liber de contact cu animalele din specia porcină, obligatoriu schimbă hainele,
trece prin duș, nu are cu el produse din carne de porc și că va respecta cu strictețe toate procedurile
de biosecuritate.
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Dușurile cu trecere este varianta optimală
pentru crescătorii

Dotați angajații cu haine curate înclusiv
lingerie de corp și ciorapi.

Dușurile trebue spălate și dezinfectate regulat, deoare-ce sunt punctul de întrare pentru angajați și
vizitatori, așa-că igiena este foarte importantă.

Este clar că dusul nu trebue să fie așa….

Dar așa DA!!!

Exemplu filtrului sanitar cu design corespunzător
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La proiectarea filtrului sanitar este important sa nu fie o altă întrare/ieșire care ar permite evitarea
dușului; ca o opțiune poate servi dotarea dușurilor cu senzori de mișcare, cea-ce va stopa trecerea
prin duș fără a te spăla. La întrare în unitate ciubotele se for curăța de resturile organice și apoi se vor
dezinfecta. Tabelul 4 arata ce tipuri de dezifectanți și pentru ce scopuri sunt utilizati în crescătorie. Nu
uitați ca inlaturarea resturilor organice și mecanice de pe ori-ce suprafață înputernicește efectul de
dezinfectare. La fel este de preferat de a utiliza incălțăminte fără profil pentru o mai buna dezinfecție și
o mai usoară curățire. Desenul 2.3 ne arată clar efectul dezinfecției, în cazul cînd sunt mai multe
resturi organice efectul este mai slab și prezența bacteriilor mai mare. Un curățător de ciubote bun le
curățe nu numai prin părți, dar și talpa. Porcii au obiceiul de a musca ciubota, de acea cu cât mai inalt
sunt plasate periile cu atit mai bine sunt înlăturate resturile de saliva și murdăria.

Unele instalații de curățat sunt dotate cu sistemul de dezinfectare, în acest caz ciubotele mai întîi sunt
spălate și curățate de resturi organice si apoi dezinfectate.
Desenul 2.3: Efectul dezinfectantilor ciubotelor cu profil diferit cu grad diferit de înlăturare a
resturilor organice.

Tabelul 4: Tipurile de dezinfectanți utilizați pentru diferite scopuri
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Hainele de schimb, inclusiv și prosoapele, utilizate in crescătorie trebue spalate regulat. Hainele
utilizate pentru vizitatori se spală umediat după plecarea lor. Se practică utilizrea diferitor culori pentru
prosoape. O culoare pentru vizitatori, alta pentru lucrători la întrare și o altă culoare la iesire. În așa fel
nu se vor intersecta zonele curată cu cea murdară. Timpul halatelor albe sau jachetelor din plastic a
trecut. Nimeni nu mai întră în crescătorie fară a trece prin duș și a schimba hainele.
Tabelul 5: Eficiența dezinfectantilor.
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2.5. Vizitătorii
Regula generală este ca nu se admit vizitatori în crescătorie! Dar sunt unele excepții, și noi știm că
foarte mulți patogeni sunt transmiși de către persone, ce ne face să implementăm un șir de acțiuni și
protocoale pentru a reduce riscurile legate de vizitarea crescătoriei.
Crescătoriile moderne utilizeză și implementează cele mai noi tehnologii în domeniu, cea ce nu poate
fi realizat fără o bună supraveghere sanitar-veterinară, precum și vizitelor din partea companiilor de
consultanță. În trecut, medicul veterinar, venea in vizită cu propriile haine de schimb, dar această
practică nu mai este una sigură. Vizitînd mai multe unități cu probleme, medicul veterinar devine un
vector de transmitere a patogenelor. În acest caz vizita se transforma într-o adevărată provocare
pentru crescătorie. Pentru a evita așa gen de provocări din parte medicului contractat, este important
să aveți o înțelegere - precum că înainte de a vizita crescătoria ori-ce vizitator și în special medicul
veterinar să fie liberi de contact cu animalele din specia porcinelor pentru o perioadă anumită de timp.
Timpul de așteptare depinde de riscul care îl reprezintă vizitatorii și statutul de sănptate a crescătoriei.
Crescătoriile cu un statut înalt ori celea ce implementează SPF vor fi vizitate cu un timp de așteptare
de cel puțin 72 de ore. Fermele de reproducere pot avea procedure diferite pentru vizitatori care sunt
acceptați să între. Pentru majoritatea fermelor timpul de așteptare este de nu mai puțin de 48 ore. Cea
mai reușită zi pentru vizită este ziua de luni, dupa două zile de weekend (timp de așteptare).
Toți vizitatorii sunt obligați să semneze în Registrul Vizitatorilor, unde se indica numele/prenumele,
timpul așteptării, scopul vizitei, ora întrării/ieșirii. Regulile interne de biosecuritate privind vizitele în
crescătorie trebue să fie afișate la loc vizibil. Vizitătorii vor lua cunoștință cu acestea reguli și se vor
semna pentru faptul că au fost familiarizați cu ele și le-au înteles.
La fel ca și în caz cu personalul – dușul nu este o opțiune, dar o obligațiune! Încălțăminte trebue lăsătă
înainte de a înra în filtrul sanitar, de aceasta spațiul trebue să curat și cald. La fel se lasă hainele, după
ce persoana întră în duș, timpul de igeinizare este cel puțin de 4 min. Aveți grijă să fie destul săpun și
gel de duș. Telefoanele mobile, cheile și alte accesorii sunt lăsate în afară sau se dezinfecteză cu
razele ultraviolete. Dacă vizitătorul poartă ochilari, rugați-l să le spele sub apă. Dotați vizitătorii cu tot
setul de haine de schimb (lingerie, ciorapi, șorți, maiouri, salopete). Este util de a avea hainele de
culore diferită pentru vizitători. Explicați-le unde sunt ciubotele si cum elea se curăță și se
dezinfectează. Oferiți-le căciulite pentru a proteja capul. Procedura ce se referă la dușuri și curățirea și
dezinfectarea ciubotelor a fost descrisă mai sus. Conform procedurilor de biosecitate nu este nevoie
de duș la eșire în cazul vizitătorilor. Doar explicați-le unde se lase hainele după ce pleacă din zona
curată. În caz, de ei totuși trec prin duș, oferițile prosoape pentru zona de ieșire. Toate hainele utilizate
sunt spălate imediat. Unii patogeni comuni sunt luați și transmiși chiar și fără contact cu porcii. Așa că
rugați vizitătorii să nu lase ni-ci un lichid biologic în crescătorie (scuipat, urinat) pe durata vizitei.
Acealeași reguli se aplica și pentru vzitătorii ce activează în alte domenii (finanțe, servicii electrice,
membrii familiei) și nu au contacte directe cu porcinele!

RISK

Salopeta ce
acoperă toate
părțile ale
corpului cu o
căciulită este
varianta
optimală
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2.6 Aprovizionarea cu furaje și calitatea apei.
Mulți fermieri produc singuri furajele, ce le oferă posibilitatea de a avea sub control așa riscuri ca
procurarea materiei prime, stocarea, producerea, livrarea si prepararea nutrețului. Probabil mulți
crescători sunt cunoscuți cu riscurile la procurarea materie prime - mucegaiul și alți patogeni din
cereale. Depozitele vechi deseori sunt invadate de rozătoare și păsări care au acces liber în ele.
Dejecțiile produse de ele pot transforma un produs bun într-un produs cu risc sporit, infectînd cerealele
cu salmonella, leptospira, E. Coli etc. La procurarea cerealelor trebue să verificați contaminarea lor cu
fungi, insecte și dejecții produse de rozătoare și păsări. Toate cele menționate sunt indicatorii a
condițiilor rele de păstrare și pot afecta statutul de sănătate. Riscurile menționate trebue luate în calcul
și la pastrarea cerealilor in depozitele proprii. Inchideți toate căile de acces pentru păsări, implementați
programul DDD!

De mai mult timp încoace este interzis de a hrani porcinele cu proteine provenite de la alte animale, cu
excepția fainei de pește. Dar necătînd la interzicerea, multe din crescătorii mici hrănesc porcii cu
resturile de la bucatării/cantine. Acestea conțin resturi din carne de porc prelucrată, ce reprezintă un
pericol adevărat. Pesta porcină africană, Pesta porcină clasica la fel și Febra aftoasă sunt cunoscute
pentru posibilitatea sa de a fi transmise prin resturile din prelucrare (casnice/restaurante). Alimentația
porcineor cu resturile din industria procesării cărnii este intezisă în mai multe țări, în special cînd a fost
dovedit apariția focarelor de Febră Aftoasă și PPC, în urma hranirii porcinelor cu ele. Posibil resturile
au partea lor și în răspândirea Pestei Porcine Africane. Cu toate că prelucrarea termică ucide toți
patogenii, riscul este foarte mare și nu ar trebui să fie asumat.
Mycotoxinele sunt prezente practic în toate tipurile de cereale. Efectele lor nocive pot fi manifestate
prin mai multe simptome: purcei morți-născuți, avorturi, stopare în creștere, diaree, pneumonii.
Utilizarea inhibitorilor de mocotoxine semnificativ reduce din efectul lor.
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Companiile care achizitionează furaj se confruntă cu un
alt risc reprezentat de transportarea furajului. În acest
caz se recomandă de a instala țevile pentru decărcare în
zona murdară, pentru a nu permite aitovehicolului să
între în zona curată.
Crescătoriile care nu au posibilitatea de a implementa
recomandările date, sunt sfătuite să semneze un accord
cu transportatorul de nutreț precum, că ei vor livra nutreț
doar la o fermă pe zi, iar autovehicolul nu va ieși din
uzină fără a fi spălat și dezinfectat. La livrarea furajului
inspectați autovehicolul, verificați dacă nu sunt resturi
organice. Permiteți întrarea doar după inspecție,
autovehicolul este obligat sa treaca brin bariera de
Țevile de descărca plasate în zona
dezinfecție. Asigurați-va că ea este destul de aduncă ca
murdară
să acopere tor radiusul roții. Bariera are efect doar dacă
soluția este pregătită corespunzător și schimbată de două ori pe zi. La fel se recomanda de a instala
acoperiș deasupra barierei, apa de ploaie diluiază soluția. Impuritățile (glod, frunze etc) reduc din
activitatea dezinfectantului, la fel ca și temperaturile scăzute. Consultați-vă cu compania furnizoare ce
dezinfectant este mai bine de a utiliza în rerioada rece a anului. Bariera verticală în combinație cu cea
convențională este varianta optimală pentru crescătorie. Barierele verticale moderne au opțiunele de a
dezinfecta parțile interne a caroseriei precum și a menține soluția la temperatura care asigură
eficacitatea maximă a dezinfectantului. Barierile de dezinfecție sunt foarte eficiente, dar mai efficient
este de a avea țevile de descărcarte plasate în zona murdară.

Barieră verticală simplă

Barieră verticală artizanală

Platforma pentru dezinfecție cu jeturi
pentru caroserie

Platforma cu barieră verticală de ultima generație
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Apa și calitatea ei joacă un rol foarte important, dar deseori nu este percepută ca un instrument de
control și eradicare a patogenelor. Totul se începe de la sursa de apă; în caz ca apa este pompată din
fântînă este important să-i controlăm calitatea nu numai la rezuduri și metale grele, dar și la posibilii
patogeni. E-Coli și Salmonella sunt doar unii din patogeni care pot să fie transmiși prin apă. Deci
verificarea regulată a călității apei și instalarea echipamentelor pentru purificarea acestei – este primul
pas pentru îmbunătățirea calității.
Conductele de apă sunt un mediu ideal pentru creșterea patogenelor, deoare-ce temperetura în fermă
este constantă și ideală pentru creșterea patogenelor. După un timp de exploatare pe ori-ce tip de
țiavă se formeză un strat de substanța biologică care este mediu ideal pentru patogeni și în special
pentru E-Coli și Salmonella. Este dovedit că virusul de SRRP rămîne stabil pentru zece zile în apă. În
așa fel el se transmite din secție în secție a unei unități

Strat biologic format în conducta de apă a unei
cerscătorii

Instalație de tartare a apei

Formarea stratului biologic
poate aduce la blocarea
suzetei, prelucrați regulat
conductele de apă cu
produse
specializate.
Trebue să cunoașteți că în
caz de veți decide să
prelucrați conductele de
apă – înlăturați suzetele,
altfel murdaria le va bloca!
Tratarea apei cu acizi
organici reduce formarea
stratului biologic, dar și
influențează rezultatele în
producere prin formarea
unui nivel de pH optimal în stomac. Tratare apei și dezinfecția conductelor este o parte componentă a
planului de biosecuritate, dar nu uitați să vă consultați cu specialiștii pentru a selecta produsele
optimale.
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Tabelul 6: Normele de Calitate a Apei în ferme

2.7. Livrarea porcilor.
Livrarea porcilor este una din cele mai periculoase activități din crescătorie. Autovehicolile ce
deservesc abatoarele sunt încarecate cu porci de la diferite ferme. Cu toții cunoaștem ca nu toate
abatorele sunt dotate cu stații de spălare și dezinfectare, deci poate avea loc transmiterea patogenelor
de la o unitate la alta. Abatoarele sunt percepute ca punctele de colectare a tuturor patogenelor din
zona deservită. Reeșind din aceasta la livrare trebue de evitat contactul direct cu autovehicolul și
personalul care îl deservește. Crescătoria trebue să fie dotată cu o platformă de încărcare, iar planul
de biosecuritate să conțină protocoale ce previn contaminarea după ce s-au livrat porcii. Chiar și o
simpla strîngere de mîna la salutare cu șoferul de la abator – este o cale de transmitere a patogenelor.

Dotarea abatoarelor cu puncte de spalare-dezinfectare este obligatorie!
Prima ce trebue să facem înainte de livrare – să cerem ca vehicolul ce vine la unitate să fie curat și
dezinfectat. Controlați condiția în care a venit vehicolul, ferificați cât de curate sunt roțile și spațiile
asupra lor, la fel ferificați hayonele (parțile mobile din spatele vehicolului). La sigur ele nu trebue să
conțină urme de dejecții sau alte resturi biologice. Dotarea abatoarelor cu puncte de spălaredezinfectare ține de timp, dar este înevitabilă.
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Vehiculele murdare nu trebue să fie admise în crescătorie, chiar și în zonele murdare ale
acestora.
Platforma de încarcare trebue situată între zona curată și murdară, în așa fel ca să se evite întrarea
vehicolului în zona curată a crescătoriei. Vehicolul obligatoriu trebue să treacă prin bariera de
dezinfecție. Toata murdăria de pe roți și parțile de jos trebue înlăturată și numai apoi de a petrece
dezinfecția. La multe crescătorii întrarea este supravegheată de un agent de securitate, care poate fi
la fel și responsabil pentru dezinfectarea vehicolelor. Autovehiculele murdare, cu resturile biologice de
la altele livrari nu se vor admite în crescătorie!
Dacă la livrări utilizați vehicolul ce aparține crescătoriei, asigurați-vă că el va fi spălat și dezinfectat la
locul descărcării. La început înmuiați murdaria timp de 30 de minute, dupa spălați bine pentru a
înlătura resturile biologice. Suprafețele spălate se vor dezinfecta dupa spălare și o perioadă de uscare.

Aspectele importante pentru platforma de încărcare
 Conexiunea la linia de apă cu presiune înaltă
 Instalația pentru curățarea/dezinfectarea cizmelor
 Săpun dezinfectant pentru mâni
 Soluții pentru spalarea platformei (Nu le luați înăpoi în
unitate!).
 Registru în care sunt înscrise nume șoferului, numărul de
inmatriculare și informația despre calitatea
spălării/dezinfecției vehicolului venit.
 Evitați contactele între șofer și lucrătorii fermei!
 Lucrătorii să nu iasă din zona curată!
 După fiecare livrare spălați platforma!
 Porcii iesiți din crescătorie nu se mai intorc înăpoi!
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2.8 Utilizarea cadavrelor
Utilizarea cadavrelor este un punc sensibil, pînă acum baza legală cerea existența unui tub de beton
adîncit în pămînt cu dimensiuni clare. El trebuia să fie îngradit, iar gura tubului să fie sub lacăt.
Construcția dată este o soluție rezonabilă cînd crescătorii urmează cu strictețe toate prescripțiile și
utilizează substanțe chimice pentru a reduce din mirosul urît de putrifacție. Recent cerințele au fost
modificate, crescătorii au fost ceruți să incinereze cadavrele. Incinerarea, probabil este soluția
optimală de a utiliza cadavrele și a preveni răspândirea patogenelor, doar ca ea este mai costisitoare
și poate provoca probleme pentru ariile de lingă unitate din cauza gazelor ce se produc la ardere. La
moment nu sunt reguli clare privind procedura de incinerare, tipul de incinerator utilizat, concentrația
gazelor de ardere etc. Reeșind din faptul că legislația privind incinerarea nu este 100% clară, iar
proiectul de construcție a unei stații centralizate de incinerare este în faza de dezvoltare, noi nu putem
să descriem procesul de utilizare a cadavrelor pină la final, dar venim cu sfaturi asupra păstrării și
utilizării cadavrelor. Ori-ce animal mort trebue să fie scos din crescătorie cât mai repede, dar nu fără
să se ia act de cauza care a provocat moartea. Existența Registrului de mortalitate este esențială în
crescătorie. Porcii în majoritatea cazurilor mor din cauza infecțiilor, persoanele ce întră în contact cu
cadavrele sunt obligate să se spele pe mâni înainte de a trece la activitățile obișnuite dupa
manipularea cadavrelor. Se va inregistra data, cauza pieirii, greutatea animalului și numai dupa aceste
cadavru va fi mutat în zona de colectare a cadavrelor. Zona de colectare trebue situată în afara zonei
curate cu ieșire în zona murdară. Cadavrele nu se vor păstra mai mult de 24 de ore în zona de
colectare! Locul colectării va fi betonat pentru a evita scurgerea și pătrunderea lichidelor biologice în
sol. Se recondă acoperirea cadavrelor cu un capac sau învelisi pentru a preveni accesul animalelor.
Porcinele de dimensiuni mici, bucățile de placenta pot fi colectate în containere de plastic. In caz de
implementare in Moldova a proiectului unui centru de incinerare, crescătorii vor fi obligați să pastreze
cadavrele în spații cu racire pînă la momentul colectării lor din unitate. Personalul implicat la
manipularea cadavrelor este considerat “murdar”, ei nu vor purta aceiași haină în ferma și fiecare data
dupa manipularea cadavrelor vor trece prin duș. Zona de colectare trebue dezinfectată în fiecare zi.
Prezența unei surse de apă și a covorașului de dezinfecție este obligatorie.

Incinerator simplu

Incinerator de mare capacitate cu collector

Capac pentru stocare cadavrelor

Container cu sistem de racire pentru cadaver
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Cred că nu este nevoie de a spune, că
cadavrele nu pot fi aruncate în cîmp, dar cu
regret se mai întîmplă. Crescătorul este
responsabil nu doar de biosecuritatea în
unitatea sa, dar și pentru biosecuritatea în
toată regiunea unde locuește.

2.9 Cîini, pisici, animale sălbatice și insecte
Pe linga alte animale și fauna sălbatică, cîinii și pisicile sunt sursa subestimată de răspândire a
patogenilor comuni și pentru porcine. Cîinii și pisicile sunt purtători de patogeni comuni cu porcii și la
sigur pot să transmită careva din ei. Pesta Porcină Africană și Clasică, virusil SRRP, Brachyspira,
Leptospyroza și alți patogeni cu ușurință sunt transmiși de rozători și alte animale. Cîinii și pisicile
transmit patogenii după ce prind și mănâncă rozătoarele. Întrarea liberă a cîinelor și pisicilor în
crescătorie este limitată! În caz că sunt ținuți cîini pe teritoriul crescătoriei, ei trebue să fie ținuți pe
zgardă și fără contact direct cu porcii. Pisicile sunt ținute pentru a lupta cu rozătoarele, pe lîngă faptul
că ele nu sunt prea eficiente, pisicile pot transmite patogeni, așa dar este nevoie de gasi o cale mai
efectivă și sigură de a combate rozătoarele. Rozătoarele sunt atrase de crescătorii prin usurința
obținerei hranei și condițiile de microclimă constante, cea ce le oferă condiții bune pentru a se
reproduce. Este important de a implementa programul de eradicare a rozătoarelor!
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1

Rozătoarelor nu le plac locurile deschise. Eliminați toată vegetația excesivă de pe lîngă
clădirilor. Preferabil toate cladirile sa fie incercuite cu o zona betonată (1-2 m. lațime de la
pereți). Pîstrați iarba scurt tunsă.

2

Asigurați-vă că nutrețul depozitat în saci este strîns legat, ținut pe palete la o distață de podea
și pereți.

3

Alimentele trebue ținute în containere închise.

4
5
6

Tot nutrețul varsat pe lingă silozuri sa fie măturat și strîns.
Gunoiul să fie păstrat în containere neaccesibil pentru rozătoare.
Astupați toate borțile posibile. Celula în plasa pe ferestre trebue sa fie de 0,6mm. Acoperiți
conexiunele între pereți, podea, acoperiș cu folii de metal.
Ermetizați sursele și rezervoarele de apă. Schimbați instalațiile sanitare învechite. Rozătoarele
au nevoie de cantități mari de apă.

7
8
9

10

11

12
13
14
15
16
17
18

Faceți schema unității și evaluați activitate rozătoarelor. Examinați în așa mod teritoriul cel
puțin de 100 metri distanță.
Pe schemă indicați amplasarea cutiilor. Identificați cutiile, determinati pe baza de observații
care cu scop de eradicare (momeala se va plasa la observarea invaziei rozătoarelor) și care
sunt permanente (momeala este permanent plasată)
Pe durata invaziei sunt inspectate mai frecvent.
Cutiile cu scop de eradicare
Momeala continue să fie plasată timp de-o săptămînă
dupa ultimele observații a atingerii.
Cutiile sunt inspectate a dată la două săptămână. Dacă
sunt observate semne de consum a momelei, se va
Cutiile permanente
determina o noua shemă de inspectare (cutia va trece
în categoria cu scop de eradicare)
Ardeți toate rozătoarele moarte.
Preveniți accesul la momeli de către copii și animale domestice. Utilizați cutii sigure.
Purtați mănuși protectoare cînd manipulați momeala sau animalele moarte.
Schimbați momeala regulat.
Spălați-vă pe mâni după ce ați plasat momeala.
Lucrătorul responsabil pentru plasarea momelei trebue să cunoască tehnica securității în lucru
cu substanțele otrăvitoare.
Cutiile pustii nu trebue utilizate pentru alte scopuri decât pentru celea care sunt destinate.
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Fumigarea poate ajuta la reducerea nivelului de infestare, dar este valabilă doar pentru
clădirile bine ermetizate.
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Așezînd paiele, faceți drenaje din țăvi de plastic. Aceasta oferă posibilitatea de a plasa
momela pe toată durata pastrării.

.
Cutie pentru momeală

Resturi de nutreț

Saci depozitați pe podea
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Asigurați-vă că clădirile nu au cai de acces pentru păsări. Toate ferestrele, căile de pătrundere a
aerului se vor astupa cu plasă metalică. Ușile trebue ținute permanent închise și dotate cu bălămăli cu
arc. Menținerea teritoriului în curățenie, înlăturarea resturilor după descărcarea nutrețului – va duce la
descresterea numărului de păsări din unitate. Dejecțiile păsărilor sunt pline de patogeni, evitați
contactul porcinelor cu ele. Ciora și altele păsări care se hrănesc cu mortăciuni sunt cai de transmitere
a patogenelor și hrăninduse din cadavrele porcilor sălbațici, reprezintă un pericol enorm. Cum am
vorbit mai devreme, crescătoria trebue sa fie îngradită și de preferat ca gardul să fie adîncit cu 50 cm
în pamînt cu scopul de a ne proteja de vulpi, care sunt cunoscute pentru capacitatea de a săpa vizuini
adinci.

Cu apropierea focarelor de Pestă Porcină Africană de hotarele țării, este evident ca porcii sălbatici
trebuie ținuți cât mai departe de crescătorie. Dar, cioarele, vulpele, cîinii și pisicile pot întra în contact
cu un animal viu sau mort, și ca urmare să aducă viroza în unitate. Cîinii fără adăpost deseori sunt
văzuți pe la crescătorii, lucrătorii imediat sunt obligați să anunțe autoritățile locale cu scopul de a îi
înlătura. Nuci într-un caz nu hrăniți cîinii vagabonzi!!!
Muștele și altele insecte sund deseori tratate ca o parte indespensabilă a crescătoriei, dar trebue să
înțelegem că elea, și în special țînțarii, pot transmite patogeni. Muștele obișnuite pot transmite așa
infecții ca tuberculoza, ileita infecțioasă, E-coli și salmonella la distanțe de câteva, iar numărul
infecțiilor transmise de țînțari este și mai mare. Gîndacii de bucătărie sunt cunoscuti ca transportatori
de B. hyodysenteriae, care cauzează dizenteria în porci. Așa dar, un program adecvat de control a
muștelor sau insectelor în general, este obligatoriu să fie implementat. Pe lîngă transmiterea de
patogeni, muștele sau alte însecte înțepătoare pot cauza dermatite la porcine. Mustele simple de casa
cauzează iritații și neliniștesc animalele.
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Este bine de cunoscut cînd și unde se înmulșesc insectele și de reacționat promt. Lora le plac locurile
calde și umede: pe linga hrănitoare sau în canalele de evacuare a dejecțiilor. Dejecțiile oferă condițiile
ideale pentru multiplicarea insectelor. Înlăturarea regulată a dejecțiilor – este primul pas în combaterea
insectelor. Larvele nu supravețuesc in dejecțiile lichide, elea se dezvoltă in porțiunele uscate sau pe
bucățile formate de nutreț ce plutesc în canalul de evacuare. Verificați regulat spațiile sub hranitore.
Deseori acolo se formează un substrat din nutreț alterat care servește drepr creșă pentru insect. Se
recomandă de a proteja ferestrele cu o plasă cu marime celulei de 5mm, dar nu uitați sa o curățați de
praf, alfel praful va reduce capacitatea de pătrundere a aerului în încăpere. Nu utilizti plase cu celula
mica, elea reduc din capacitatea ventilării și din volumul aerului ventilat.

Cum am dormi noi în așa condiții???

Dermatită cauzată de muscăturile insectelor.

Programul de control a insectelor constă din două etape: 1) Prevenirea dezvoltării larvelor și 2)
Controlul asupra insectelor mature.
Noi am determinat că cele mai bune condiții pentru dezvoltarea insectelor sunt create în canalele de
evacuare a dejecțiilor. Ultemele ne oferă și cea mai bună oportunitate de a le combate. Utilizarea
substanțelor chimice care sunt destinate distrugerii larvelor – este primul pas în lupta cu insectele.
Ciclul de multiplicare a insectelor mult depinde de temperatură și condiții și paote fi mai scurt de șapte
zile. Cînd forbim de o invazie de muste, nu se
vorbește doar de muste adulte, dar și de toate fazele
de dezvoltare a acestora – ou, larva, pupa și adult.
Distrugerea larvelor se face înainte de a observa
apariția insectelor, pentru Republica Moldova este
luna Martie. La fel programul depinde și de produsul
utilizat și numărul prelucrărilor. După prelucrarea
larvelor, insectele mature se vor distruge cu
insecticide sub formă de momeală, spray sau lichide.
Cu scopul de a controla numărul de muște, evitați să
deshidratați canalele de evacuare, controlați vegetația
lîngă crescătorie și mențineți halele cât mai curate.
Aplicarea principiului «Tot plin – Tot gol» oferă
posibilitatea de a curăța și trăta canalele de evacuare,
ce semnificativ va reduce numărul de insecte.
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2.10 Evacuarea dejecțiilor
Din păcate, practica de a utiliza dejecțiile ca fertilizant pentru pămînturile arabile nu este încă larg
răspândită, dar situația se va schimba în timpul apropriat. Dejecțiile sunt un fertilizant natural și cresc
productivitatea și rentabilitatea tuturor cerealilor. Implementînd această practică trebue să luăm în
calcul riscurile legate de evacuarea și transportarea dejecțiilor. Asigurați-vă că terenurile aferente se
vor prelucra cu dejecții doar din unitatea Dvs! Evacuarea dejecțiilor se va face prin zona murdară.
Printre altele aș dori să vă prezint unele informații privind utilizarea dejecțiilor de graj, poate practică
pînă ce nu este pe larg utilizată dar oferă câteva avantaje:
În UE dejecțiile sunt considerate un fertilizant natural, dar cantitățile utilizate sunt limitate cu scopul
prevenirii poluării apelor subterane. La fer este restricționată și perioada de întroducere cu scopul de a
evita spalarea mineralelor și emisia de NH3.
UE acceptă utilizarea dejecțiilor proaspete de porcine (EU Animal By-Products Regulation (EC) No
1774/2002) prin întroducerea în păminturile arabile și pășune, dar cu unele restricții.
Compoziția minerală estimativă a dejecțiilor de la porcine (porci la îngrăsare)
Kg / 1000 kg de dejecții
N-tot
7,2
N-min (NH3)
4,2
P2O5
4,2
K2O
7,2
Dm%
9,0
Substanța organică
60
Substanța organică efectivă
17
Compoziția minerală estimativă a dejecțiilor de la porcine (scroafe)
Kg / 1000 kg de dejecții
N-tot
4,2
N-min (NH3)
2,5
P2O5
3,0
K2O
4,3
Dm%
5,5
Substanța organică
35
Substanța organică efectivă
XX
Tot P și K din dejecții este disponibil pentru plante. Disponibilitatea substanței azotoase este
influențată de metoda și timpul întroducerii dejecțiilor. În special, disponibilitatea va crește cînd
pierderile prin evaporare în atmosferă se vor minimiza. Regulamentul indică ca azotul din dejecții se
va lua în calcul cînd se va stabili norma de azot disponibil ce poate fi întrodus la un hectar de pămînt.
Se recomandă întroducerea dejecțiilor în fazele timpurii a creșterii plantelor și utilizarea metodelor
moderne de întroducere în sol. Regulamentul admite că disponibilitate azotului depinde de timpul și
metoda de întroducere, aplicarea în timpul potrivit și prin metode potrivite oferă o disponibilitate de
azat de la 50% pînă la 60%. La fel solul și tipul de plante au influența sa.
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2.11 Produsele și derivatele din carne de porc
Produsele din carne de porc, derivatele (resturi de la sacrefecare și prelucrare) sunt căile de
transmitere a patogenelor. Sunt exemple de transmitere a Febrei Aftoase în Marea Britanie și evaluînd
focarele recente de Pestă Porcină Africană a fost constatat că unele au apărut după ce porcinele au
fost hranite cu resturi din prelucrare a cărnii infectate. Cel mai ușor mod de a proteja crescătoria de
acest risc este interzicerea consumului alimentelor aduse de acasă. Angajații trebue să înțeleagă
nivelul de risk după ce consumă produse din carne cu o proviniență necunoscută. Riscul de a procura
carne infectată cu PPA este deja foarte mare în Moldova, acesta este posibil datorită sacrificărilor
necontrolate a porcinelor în condiții de casă și importurilor prin contrabandă a cărnii din zonele
afectate de PPA. Doresc să mai atenționez încă o data asupra faptului că hrănirea porcinelor cu
resturi alimentare (resturi din restaurante, abatoare etc.) trebue interzisă, deoare-ce noi nu suntem
siguri la 100% asupra sursei de unde provin resturile și dacă acestea au fost correct prelucrate termic.

2.12 Aerul
Răspândirea patogenelor este un process greu de controlat, ca referință ne servește Tab. 2 care ne
oferă informații asupra răspândirii patogenelor prin calea aerului. În condițiile Moldovei distanța
minimală între unități ar trebui să fie de cel puțin 3 kilometri. Dar se întîmplă că noi uneori avem două
unități plasate la o distață mult mai mică, dar totuși cea mai mare problemă este reprezentată de faptul
că în fiecare sat sunt gospodării care țin sute de porci fără a respecta condițiile minime de
biosecuritate. Gospodăriile date sunt căile principale de răspândire a patogenelor și ar trebui ocolite la
plasarea sau inființarea unor unități noi. Fermele situate aproape de sate trebue să cunoască aceste
riscuri și să inițiieze unele acțiuni comune cu Autoritățile Publice Locale cu scopul prevenirii apariției
unor infecții. Ca regulă, mai multe State au Politici îndreptate spre lichidarea fermelor și locurilor de
abatorizare neînregistrate și demotivarea creșterii porcinelor în condițiile de casă.
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2.12 Rezumatul activităților de Biosecuritate Externă
Rezumatul este dat în desen; un Plan de Biosecuritate bun trebue să acopere toate aspectele
descries în acest buclet.
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3 Biosecuritatea internă
Pentru a prezenta în detalii toate informațiile ce se referă la un program bun de biosecuritate internă,
ar fi nevoie adaugător de o broșură. Dar totuși doresc să prezint pe scurt, astectele cu importanță
maximă ce vă vor ajută să preveniți răspândirea patogenelor de la o fază de producere la alta.
 Menținerea principiul “Tot gol – Tot plin” înseamnă că toate animalele întrun compartiment sunt
de aceiași vîrstă sau se află la aceiași fază de producere, ce ne dă posibilitatea de a efectua o
curățire și dezinfecție bună pentru a preveni transmiterea patogenelor de la grupele mai mari
la celea mai mici.
 Separați fazele producerii (secția fătări, secția înțărcare, scroafele gestante și porcii la
îngrășat) cu zone de dezinfecție unde personalul fermei și vizitătorii pot să-și schimbe hainele
și încălțămintea, să treacă prin bariera de dezinfecție.
 Nu utilizați acealiași materiale (hîrlețe, perii etc.) pentru toate secțiile. Se recomandă de-a
implementa sitemul de difențiere pe culori unde fiecare culoare este atribuită unei secții, în așa
fel totată încălțămintea, îmbrăcămintea și materialele unilizate vor avea o singură culoare.

 Tura o faceți de la grupurile de animale cu vîrsta mai mică spre grupurile cu vîrsta mai mare.
Evitați intersectările de căi in timpul turei, pentru a preveni răspândirea patogenelor de la
rupele mari la grupele mici.
 Spălați și dezinfectați clădirile și încăperile, lasați-le se usuce bine înainte de a pune porcii.
Controlați cât de bine este efectuată spălarea – verificați spațiile pe lîngă hrănitoare, locurile
greu accesibile, țevile, colțurile, tavanul etc. Este bine de verifica grătarele de plastic, scoate-ti
câteva și verificați dacă sunt bine spalate. Grătarele cu pereții laterali în forma literei V sunt
mai ușor de spălat ca cei în forma literei T.
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 Plasați covorașe de dezinfecție la întrare în secția de fătări unde merg fătările.
 Nu pășiti dintr-o boxă în alta unde sunt semne de diaree, în special în secția de fătări.
 Nu mutați purceii și nu aplicați nici o procedură în primele 24 de ore după naștere, pentru a
facilita consumul de colostrum de către purcei.
 Nu mutați purceii cu proble vizibile, precum este diarea. Mai bine adunații la o scroafă. Evitați
prea multe mutări de la scofă la scroafă.
 Schimbați acul la fiecare boxă de fătare cînd administrați fier sau vaccinați purceii.
 Dezinfectați tăișul bisturiului dupa fiecare incizie la castrare, plasîndul în soluție de alcohol.
 Utilizati aparatul de pilire a dinților pentru a evita rănirile. La tăierea cozilor utilizați tăișul
electric.

Abces ca urmare a practicii incorecte

Tăierea cozilor cu tăiși electric

 Curățați băligarul de sub scroafă în decurs de primele zece zile după fătare.
 Separați purceii bolnavi intr-un compartimet. În caz de nu este posibil, utilizați o boxă dedicată.
Purceii bolnavi sunt purtători de infecții și nu trebue să între în contact cu cei sănătoși.
Eutanazia este o soluție în caz cînd animalul suferă sau șansa de vindecare este mai puțin de
50%. Gardurile închise pot preveni răspândirea rapidă a unor infecții ca Circoviroza.
 Utilizați prafuri absorbante la ori-ce fază de producere cînd apar semne de diaree. Presurați la
fel și coridoarele pentru crea un mediu uscat și nefavorabil dezvoltării bacteriilor.
 Spălați mânile după ce ați manipulat purceii sau utilizati soluție antibacteriană.
 Nu uitați să vaccinați vierii. Fiecare data, la colectarea materialului seminal, evaluți statutul de
sănătate.
 Colectați și procesți materialul seminal în condiții de maximă igienă. Mențineți laboratorul curat,
spălați-l și dezinfectați-l în fiecare zi.
 Consumabilile după utilizare se aruncă, nici într-un caz nu se spală și reutilizează.
 Setați un program de monitorizare a sanatății. Înregistrați toate tratamentele applicate.
Determinați care din patogeni SUNT prezenți, prin investigațiile serologice regulate și vizitele
specialiștilor externi.
 Oferiți animalelor condiții optimale - microclimă, apă și hrană.
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4. Implementarea tehnologiei SPF (specific pathogen free)
Cînd se vorbește despre tehnologia SPF (specific pathogen free) se subînțelege că unitatea este
liberă de anumite patogene (specific pathogen free) comune pentru porcine, ce face ca terminul folosit
să fie interpretat în mai multe sensuri. Statutul de unitate SPF este folosit, dar în unele cazuri utilizat
greșit, pentru a cere un preț mai mare pentru animalel vîndute chiar și în cazul cînd unitatea este
liberă doar de trei patogeni specifici. Unitatea poate fi considerată cu adevărat SPF doar cînd este
liberă de așa patogeni cum sunt – Mycoplasma, SRRP, PED, Circoviroza, Leptospiroza, B.
hyodysenteriae, PMWS și bolile notifiabile cum sunt PPA, PPC, Aujeszky etc. Unitățile la fel pot fi
declarate libere de rîe și enteroparaziți. La general, putem vorbi că unitățile date au un statut de
sănătate înalt, dar depinde de caz - ce patogeni sunt prezenți în ferma sau de care ea este liberă.
Cînd cineva dorește să procure scofițe sau purcei de la o unitate SPF, mai bine să confirme de care
patogeni este liberă unitatea.
Această broșură este parte componentă pentru implementarea programului SPF și poate fi utilizată ca
exemplu la fermele ce vor să implementeze programul sau pentru fermele SPF nou construite. În
aceste ferme, toate recomandările descrise în broșură sunt împlementate sau vor fi implementate în
viitorul apropiat.
În Țările de Jos sunt sunt aproximativ 10 ferme cu statut SPF. Datorită densității înalte a porcinelor,
menținerea statutului SPF este o adevărată provocare. Datorită faptului că în Moldova avem o
densitate de porcine mai scăzută, menținerea statutului SPF ar fi mult mai posibilă. Dar, cu regret,
fermele se confruntă cu mai mulți patogeni comuni – Mycoplazma, SRRP și Circoviroza, care au
aparut din cauza că unele din recomandările descrise nu au fost implementate și respectate de către
angajații fremelor.
Depopularea fermei și popularea ei cu anumale SPF depinde de beneficiile financiare creșterii
animalelor în condițiile SPF, dar și de amplasarea ferme la distanță de 3 km de la altele unități
(inclusiv și de gospodării individuale).
În Țările de Jos au fost identificați următorii indicători financiari între fermele obișnuite și celea cu
statutul SPF:
Pentru fermele de scroafe care vând purcei difența variază de la 40 la 122 Euro profit pe cap de
scroafă, datorită costurilor mai mici pentru medicamente, ratei mai mari de creștere la purceii înțărcați,
mortalității scăzute și numărului un pic mai mare de purcei viu născuți.
Implementarea tehnologiei SPF la porcii puși la îngrășat, a arătat un profit mai mare cu pînă la 14
Euro în conditile lanțului de producere German. În Țările de Jos profitul a fost mai mic ăn jur de 3 Euro
pe cap de porc. La fel ca și în cazul fermelor de scoafe acesta era format din costurile scăzute pentru
medicamente și a ratei mai mari de creștere. Este de menționat, că in cazul Germaniei calitatea
carcasei a fost la fel mai bună.
La sigur, putem afirma că tehnologia SPF pentru fermele cu ciclu închis, poate să ne aducă pină la
100 Euro extra profit pe cap de scrofă anual, este o cifră destul de mare în cazul unei ferme cu 2000
de scroafe. Un alt avantaj este că tehnologia SPF implică mai puțin efort fizic, la fel și muncă într-o
fermă cu animale sănătoase motiveză angajații. În cazul care repopularea fermei este o opțiune
valabilă, ea trebue considerată și calculată. Dar este clar, că opțiunea aceasta va fi MULT MAI
FEZABILĂ, în cazul cîd majoritatea din potogenii comuni pentru porcine sunt prezenți în fermă.
Este clar că a obține statutul de SPF e mai ușor decăt al menține. Ultima este cea mai grea sarcină și
cere permanentă atenție din partea managementului și lucrătorilor.
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Epilog
Scrierea acestei broșure a fost o experiență care ma învățat și ma facut să realizez cât de complicată
este tema dată. La fel am realizat, că celea expuse sunt aplicabile în condițiile unor ferme profesionale
și mai greu aplicabile în gospodăriile individuale. Da, gospodăriile individuale sunt capabile să
implementeze unele din recomandările descrise, dar nu vor fi capabile să pună la punct un plan amplu
de Biosecuritate. Acest fapt oferă teren pentru discuții referitor la Biosecuritatea la nivel Național. Atât
timp cât nu este control asupra gospodăriilor individuale și ultemele nu au nici o idee asupra
implementării regulilor de biosecuritate pentru o protecție minimă, atât timp noi ne vom confruntă cu
patogenii care vor pătrunde în țară. Pe de altă parte, doresc să accentuiez importanță ecestei broșure
pentru fermele profesionale. Resposabilitatea fermierului este de a proteja ferma de patogeni,
responsabilitatea Serviciului Sanitar Veterinar de Stat este protejarea teritoriului țarii. Este o sarcină
grea, și în părerea mea ea poate fi rezolvată doar prin conlucrare reciproca pe bază de parteneriat.
Cred, că mai mulți fermieri, doresc să împartă cunoștițele și experiența sa pentru a ajuta Serviciul
Sanitar Veterinar în dezvoltarea și implementarea unor norme clare și eficiente în domeniul
Biosecurității.
Doresc să aduc sincere mulțumiri participanților la acest proiect, în special GIZ (Deutsche Gesellschaft
für Internationale Zusammenarbei) și Th. Everink Beheer (Tecopor), fără suportul cărora această
broșură nu ar fi fost editată.

Cu respect,
Frank van Eechoud
Partenerii:
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