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RDEČICA PRI PRAŠIČIH
Rdečica je dokaj pogosta nalezljiva vročinska bolezen prašičev, pojavlja pa se tudi pri kokoših,
puranih, ovcah, govedu in še nekaterih vrstah živali. Zboli lahko tudi človek. Štejemo jo med bolezni z
mnogimi vzroki, najpogosteje pa izbruhne v vročih in soparnih poletnih dneh, ob spremembah
vremena ali krme in med brejostjo. Od okužbe do pojava kliničnih znakov mine običajno 2 - 5 dni, med
najpomembnejše ukrepe za nadzor bolezni pa spadata primerna oskrba živali in preventivno cepljenje.

Bolezen povzroča bakterija Erysipelothrix rhusiopathiae, ki je zelo odporna in v okolju zelo razširjena.
Najpogosteje zbolijo necepljeni prašiči med tremi in dvanajstimi meseci starosti. Za hitro potekajočo
septikemično obliko je značilen nenaden pojav neješčnosti, hudo poslabšanje splošnega stanja z
o
visoko vročino (40 - 43 C), pospešenim dihanjem, ležanjem in zapeko. Pozneje se pojavijo še
koprivke ali urtike (temnordeče, kvadrataste ali romboidne rahlo otekle spremembe po koži).
Bolezen utegne potekati zelo hitro in se končati s poginom živali še preden se pokažejo spremembe
po koži. Breje svinje in mladice lahko zvržejo. Pri počasi potekajoči obliki bolezni se pojavljajo vnetja
sklepov in okvare na srčnih zaklopkah. Na ta način oboleli prašiči sopejo, šepajo, zaostajajo v rasti
in hujšajo; lahko tudi nenadoma poginejo. Prašiči z rdečico zahtevajo takojšnje zdravljenje in izvedbo
ukrepov za preprečitev širjenja bolezni znotraj hleva. Ob koncu bolezni je treba bolne in hirave živali
izločiti iz reje, svinjak pa temeljito očistiti in razkužiti.

Rdečico pri prašičih je mogoče preprečiti s pravilno oskrbo živali in pravočasnim preventivnim
cepljenjem. Zdrave plemenske svinje, mladice, merjasce in pujske starejše od 10 tednov cepimo
spomladi - prvič dvakrat, ponovno po 4 tednih, nato pa dvakrat na leto (plemenske živali). Merjasce in
mladice cepimo najmanj 2 tedna pred pripustitvijo, brejih svinj in mladic pa ne cepimo. Cepivo nima
karence za meso in organe.
Za cepljenje prašičev proti rdečici se pravočasno obrnite na svojega veterinarja in preprečite škode, ki
jih povzroča rdečica.
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