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Hol helyezkedünk?

ABIOPOLE Veterinary Practice 

Vezető baromfi praxis Dél-Nyugat Franciaországban 

� Több mint 30 haszonállatokra szakosodott állatorvos

� 6 baromfival foglalkozó állatorvos

Hízó kacsa (szülőpár és végtermék)

Szabadtartásos csirke és tojóhirid

Hús szülőpár

Cég laboratórium (boncolás, szerológia, bakteriológia, PCR, hygiene, szalmonella)



Előadás fejezetei

1. rész – Francia baromfi és kacsa termelés

2. rész – Az első HPAI járvány (2015-2016)

3. rész – A második HPAI járvány: H5N8 (2016-2017)

4. rész – A kacsatermelésben változtatások kellenek…



1. rész

A Francia baromfi és kacsa termelés



A Francia baromfi termelés 

Franciaország=
66.8 M népesség

1,86 M tonna 
baromfihús (benne
234000 tonna kacsa 
hús )Baromfi telepek 

Frnaciaorszzágban

Vizi szárnyas: szabadtartás telep
Vizi szárnyas: hízlalás
Pulyka & csirke



Hízó kacsa termelés



Dél-Nyugat országrész 
baromfi termelés 



Integráltak(4 millió) vs kis tartók (200-300 kacsa)

Különböző telepméretek: 200 és 20.000 kacsa/telep

Különböző technikai & egészségügyi kondíciók

Különböző korú telepek & berendezések

Igazolt származás � szabadtartás

Dél-Nyugat országrész 
hízó kacsa termelés



Szabad tartás
(9 hét)

Előnevelés
(3 hét)

Hízlalás
(10-12 nap)

Szállítás
(azonos vagy több telep)

Szállítás
(többségében több telep)

Nevelő telep (12 hét)

Kacsatermelési diagramm 



Öreg telep és épületek

Takarmány és víz kint

Több korcsoport / több faj

Alacsony szintű belső  
járványvédelem

Valamivel jobb védelem a külső 
fertőzésektől (járművek,
emberek…)

Hagyományos telepek



Új telep és épületek

Takarmány (és víz) bent

Egy korcsoport

Integrált telepek

Biztonságosabb belső 
biológiai biztonság, 
legalábbis elméletileg

Keresztfertőződés nagyobb 
kockázata



előnevelés

szabadtartás
tömés

vágóhíd

tömés

tömés

tömés

tömés

tömés

tömés

csirke

szabadtartás

előnevelés

szabadtartás

szabadtartás

keltető



2. rész

Az első HPAI járvány (2015-2016)



HPAI 2015-2016: kronológia
• Éves szerológiai felmérés Okt-Nov:

- Nov 28: H5 HP egy 12000 kacsa telep (egészséges) = megsemmisítés



HPAI 2015-2016: kronológia
• Éves szerológiai felmérés Okt-Nov 2015: (H5N1 + H5N9)                     

– Nov 28: H5 HP  12000 12000 kacsa telep (egészséges) = kiírtás

• 1-ső klinikai kitörés nov 29 = háztáji csirke állomány (H5N1)

• Több kitörés dec 4 és 5 = 2 gyöngytyúk állomány (H5N9)

dec 10 = hízókacsa (H5N2)

� Epidemiológiai felmérés korlátozás alatt álló körzetekben

= Robbanásszerű LP&HP esetek (egészséges hordozó kacsa)!!!

� Más klinikai esetek: brojler / töméses kacsa (néhány )



2016 Jan 7 : 64 eset
25 gyanú

3 éves felmérés
36 epidemiológiás kapcsolat

H5N1 / H5N2 / H5N9

Vizíszárnyas

Mix vizíszárnyas+ 
baromfi

Baromfi

Háztáji



Több, mint 
>50%-a kacsák 

esetében 
klinikai tünetek 

nélkül

H5N1 / H5N2 / H5N9



HPAI 2015-2016: forgatókönyv

LPAIV

Előfordulás/reassortments
+ telepek közötti terjedés

??

LPAIV
Klinikai HPAI 

(csirke, pulyka, gyöngyös)

H5N1
H5N2
H5N9

HPAI



HPAI 2015-2016: klinikai tünet

Félrevezető diagnózis ???

Mortality rate 
(%)



H5N1 / H5N2 / H5N9



H5N1 / H5N2 / H5N9



Többségében nincs 
klinikai tünet és 

elhullás !!

H5N1 / H5N2 / H5N9

Félrevezető diagnózis ???



A vírusterhelés mennyiségi meghatározása szövetekben a H5N9 HPAIV spontán eseteiből 
Franciaország délnyugati részén. Az egyes madárértékek szimbólumokkal vannak ábrázolva, a 
vízszintes sáv az átlagnak felel meg és a hibablokkok az átlag hibáját jelölik.

Courtesy
JL Guérin -
Toulouse
University



• 3 HPAI szubtípus: H5N1, H5N2 & H5N9

• Legalább három esetben keresztfertőzés

• Meghatározatlan törzsek alacsony virális terhelés következtében a 
fertőzött kacsákban

Jan 7th 2016

HPAI 2015-2016: virológiai adatok



• 2015 Dec 18: Korlátozás 18 régióban = állat mozgatás megtiltása

HPAI 2015-2016: menedzsment



• 2015 Dec 18: Korlátozás 18 régióban = állat mozgatás megtiltása

• 2016 Jan 11: kacsaállományok depopulációja
– Jan 18-tól nincs napos kacsa telepítés

– Május 1-el az utolsó állomány kivágása

– Május 9-el az első újratelepítés
(feltételekkel)

– Május 23-al többieknek

HPAI 2015-2016: menedzsment



• 2015 Dec 18: Korlátozás 18 régióban = állat mozgatás megtiltása

• 2016 Jan 11: kacsaállományok depopulációja

• Eközben …
– Kacsa szülőpár állományok felmérése (DNY: 70% szeropozitív / PCR negative)

– Kötelező járványvédelmi képzés tartóknak és szakembereknek

– Takarítás & fertőtlenítés szigorított és ellenőrzött

– Trágya és alomkezelési korlátozás

– Járványvédelmi intézkedések megerősítése:
• Telepeken belüli zónák

• Épületek felújítása stb.

• Megszokások cseréje (szállítás stb.)

HPAI 2015-2016: menedzsment



• H5 szeropozitív & PCR negatív kacsa szülőpár állományok:

Keltetőknek engedélyezett ilyen állományokból napos szállítása 2017 március 31-ig 
feltételekkel

� Járványvédelmi audit 

� 3 hetente 40 állat mintája (légcső + cloaca) minden állományból a vágásig

� Keltetők fizetik a vizsgálatokat  

� Szállítások csak zónán belül lehetségesek

• Utolsó szeropozitív szülőpár kiírtása 2016 késő októberében 
történt (6 hónappal a határidő lejárta előtt)

HPAI 2015-2016: követés



• 2016 május 9-től napos kacsa újratelepítés

• Tesztek 3 hetesen és 7-12 hetesen (kb. 450 telep x 40 állat)
– 8 kitörés (július) ebben egy 1 baromfi (4LP & 4HP) 

• Vágóhídi felmérés: > 202 szeronegatív pools

• Korlátozási zóna megszüntetés 16/09/16

HPAI 2015-2016: követés



2016 október

Éppen az OIE influenza mentesség státuszának visszaállításakor, de…

HPAI 2015-2016: követés



3. rész

A második HPAI járvány: H5N8 

(2016-2017)



• Vadmadár H5N8 riasztás november óta (keleti határok)

• Első H5N8 járványkitörés (kacsa) 2016 november 28

• Gyors terjedés (klikiai tüneteket nem mutató fertőzött állatokkal)  
5 hízlaló egységbe

H5N8 (2016-2017): kronológia

Azonnali javító intézkedések:
� Baromfi mozgatás tiltása a 

megfigyelési zónában 8 napig
� Ezt követően a szállítások a 

megfigyelési zónára korlátozódtak 
�1 kijelölt vágóhíd a megfigyelési 

zónára (PCR vizsgálat után)

� A hosszú távolságú fertőződés 
leállt, de a rövid távolságúak nem



• Rövid távolságú fertőződések robbanása :

• A fertőzött telep depopulációja = nem elég??

• További terjedés a nagy telepsűrűség irányába (Nyugat)

Azonnal javító intézkedések :
� Jan 5 : megelőző depopulációja

minden kacsa telepnek a 
megfigyelési zónában + baromfi
telepek 1km-en belül

� Korlátozott rövid távolságú 
fertőzés = siker ??

H5N8 (2016-2017): Kronológia



H5N8 (2016-2017): Kronológia
• Jan 29 : második hosszú távolságú fertőződés (ok?)

• Illegális szállítás?

• Vadmadár?



H5N8 (2016-2017): Kronológia
• Második hosszú távolságú fertőződés (ok?)

• Helyi esetek robbanása (nagy telepsűrűség)

• Levegővel??



Összes HPAI esetek száma (telepi) és vadmadár
11.28.16 és 18/04/2017 között



Vizíszárnyas
• Idegrendszeri tünetek +++ ( 80%-ban az állatoknak)

• Myocarditis ++

• Ödéma and cyanosis +/-

Tyúkfélék

• Elhullás (egészen 100%, de sok variáció)
• Vérzéses elváltozások (fej, állebeny, lábak) & megnagyobbodott lép
• Ritkán ödéma
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H5N8 (2016-2017): klinikai kép
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• Virulencia

– Kacsákban idegrendszeri tünetek

– Kor és faj befolyásolja

• Nagyon fertőző

– Virus terhelés sokkal magasabb, mint a korábbi French 
H5 HPAIV2015

– Ürítés bélsárban, tollazatban, stb…
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H5N8 (2016-2017): főbb jellemzők



Virus terhelés (nb copies / µl) 
4 H5N8 kacsa kitörésből

PP: toll pulpa
ET : légcső tampon
EC: cloaca tampon

Courtesy Pr JL Guerin – Toulouse University



• Virulencia
– Kacsákban idegrendszeri tünetek
– Kor és faj befolyásolja

• Nagyon fertőző
– Virus terhelés sokkal magasabb, mint a korábbi French H5 HPAIV2015

– Ürítés bélsárban, tollazatban, stb…

• Vadmadarakban terjed
– Nagyon kevés vadmadár volt pozitív a krízis előtt és alatt
– Az első kitöréseknél szerepet játszott, később alig
– Telepi tevékenységek � terjedés más telepekre
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H5N8 (2016-2017): főbb jellemzők



H5N8 (2016-17): járványtan



Negative
LPAIV
HPAIV

Wetlands

Nb of 
birds
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Vadmadarak: kulcs szereplőkH5N8 dinamikájában?



Vadmadarak: kulcs szereplőkH5N8 dinamikájában?



Hét

A HPAI kitörések száma, a legközelebbi 
legutóbbi kitöréstől való távolságtól  függően

0-1km 1-3km 3-10km >10km

16-49 1 0 3 1

16-50 3 0 5 2

16-51 2 8 8 1

16-52 4 15 7 0

17-01 5 8 4 2

17-02 4 10 12 1

17-03 2 7 8 0

17-04 3 7 9 2

17-05 1 10 12 7

17-06 9 19 10 1

17-07 18 25 14 1

17-08 6 6 3 0

Total 58 115 95 18

Távolság a legközelebbi klinikai járványkitöréshez

Legtöbb kitörés <10km: szoros kapcsolatok

Szélvihar 3 napon keresztül: levegővel 
történő fertőződés?



Terjedés aránya (km hetente)

Átlagos terjedés
5.5 km / hét

3 napos 
szélvihar : 
gyors (levegő?) 
fertőzés?



Telepsűrűség



Telepsűrűség



4. rész

A kacsatermelésben változtatások kellenek…



előnevelés

szabadtartás
tömés

vágóhíd

tömés

tömés

tömés

tömés

tömés

tömés

csirke

szabadtartás

előnevelés

szabadtartás

szabadtartás

keltető

Komplex termelés …



Hagyományos Vs ipari telepek
• “hagyományos” termelési rendszerek:

+ = kevesebb állat mozgatás

- = technikai & állategészségügy, több korú

• “ipari” termelési rendszerek:

+ = technikai, állategészségügy, egy korú

- = állomány mérete / szállítás / eladás



1. A HPAI gyanút követő tennivalók javítása
o Action 1: kacsák tesztje a tömőkhöz történő szállítás előtt
o Action 2: kommunikáció javítása a gyanú és riasztás után
o Action 3: minden kacsatermelőt listába kell tenni 
o Action 4: tömeges kiírtás lehetőségeinek felmérése
o Action 5: kacsa szállítás optimalizálása 
o Action 6: vakcina kutatás és használat elősegítése 

2. Új termelési szabályok kidolgozása
o Action 7: termelők képzése
o Action 8: telepek auditálása
o Action 9: szabályok a termelésben = zárt tartás?
o Action 10: termelés feltérképezése

3. Élő kacsák biztonságos szállítása
o Action 11: autók és ketrecek takarításának és fertőtlenítésének javítása
o Action 12: szállítás és vágóhíd auditálása

4. Professzionálisabban 
o Action 13: képzési anyagok a szakembereknek
o Action 14: szakosodott vállalkozások
o Action 15: külső vállalatok auditálása



Sok a javítani való …
• Takarítás & fertőtlenítés: telep / jármű / ketrec @ vágóhíd



Sok a javítani való…
• Takarítás & fertőtlenítés: telep / jármű / ketrec @ vágóhíd



Sok javítani való… 
• Zárt tartás?

– Új szabályozás: 3200 állat felett



Sok javítani való… 
• Trágya & hulladék menedzsment



Hibák % látogatás

Belépéskor nincs kézmosás 79.3

Zónákat figyelmen kívül hagyják 67.4

Telepi csizmát nem viselnek 56.3

Telepi overallt nem viselnek 43.3

Ajtók nyitva maradnak 14.4

JP. Vaillancourt

Sok javítani való… 
• Járványvédelmi biztonság



Következtetések

� Meg kell változtatni a kacsa termelési rendszert

� Meg kell változtatni a begyökeresedett szokásokat

� Meg kell változtatni a AI felügyeleti rendszert

� Meg kell változtatni a vészhelyzeti eljárásokat



Következik: zoonosis???

Dr Léni CORRAND and Dr François LANDAIS
ABIOPOLE Veterinary Practice 

(Arzacq - FRANCE)


