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Перемога за інноваціями

В цьому році наше життя докорінно змінилося. Реалії 
сьогодення зумовлюють до постійних роздумів над 
майбутнім нашої країни, яке залежить не лише від 

геополітичної ситуації, але й ветеринарних, технологічних 
і економічних проблем сільськогосподарського бізнесу. 
Ринок свинарства потребує якісної інноваційної продукції, 
що задовольнятиме потреби споживача в нинішніх умовах. 
Саме тому компанія ХІПРА (HIPRA) продовжує забезпечува-
ти продовольчу безпеку та безпосередньо працювати на 
ринку України, безперервно поставляючи необхідну вете-
ринарну продукцію, обладнання, здійснюючи технічний су-
провід і всебічну підтримку наших партнерів. 

На жаль, такі хвороби як мікоплазмоз, цирковірусна ін-
фекція та деякі інші продовжують навіть у військовий час 
створювати небезпеку для свинарства. Відомо, що коін-
фікування цими патогенами спричинює значне ураження 
легень з подальшою дисфункцією органу, пригнічує роботу 
імунної системи, сприяє розвитку низки цирковірус-асоці-
йованих синдромів, що в комплексі значно знижує прирос-
ти ваги та продуктивні показники на фермі. Вирішення цих 
проблем вже існує: Міосфера® PCV ID. Це перша і єдина ін-
традермальна вакцина проти цирковірусу свиней 2-го типу 
(ЦВС2) і Mycoplasma hyopneumoniae (M.hyo), розроблена з 
використанням рекомбінантних і молекулярних технологій. 

Нещодавно на одній зі свиноферм Іспанії, на якій у по-
передньому циклі вирощування було виявлено циркуляцію 
мікоплазмозу і цирковірусу, було проведено дослідження 
для визначення ефективності Міосфера® PCV ID. Для цього 
2507 здорових поросят 3-тижневого віку було поділено на 
дві групи вибірковим чином. Поросят з однієї групи (n=1253) 
було вакциновано за допомоги Міосфера® PCV ID, у той час, 
як тварини з іншої групи (n = 1254) отримували стерильний 
фосфатний буфер. Вакцинацію у дозуванні 0,2 мл проводили 
за допомоги Хіпрадермік 3.0. Оцінку продуктивних параме-
трів здійснювали по 100 тваринам з кожної групи на 3-й, 9-й 
тиждень і перед забоєм. Визначали щоденний приріст ваги, 
вагу на забої та рівень вибраковки (жива вага менше 75 кг).

Циркуляцію та наявність тиску цирковірусу 2-го типу 
й мікоплазми протягом цього туру вирощування було під-
тверджено методом ПЛР. Слід відмітити, що з 3-го по 9-й 
тиждень достовірна різниця між обома досліджуваними 
групами у щоденному прирості ваги була відсутня. Однак в 
період з 9-го тижня до кінця відгодівлі для невакцинованих 
і вакцинованих тварин щоденний приріст ваги становив 
744,4 та 768,8 г відповідно. Загальний показник щоденного 
приросту ваги перевищував контрольні значення на 2,6 %. 

Наприкінці періоду відгодівлі середня маса тіла в групі 
Міосфера® PCV ID була значно вищою (рис. 1), ніж у конт-
рольній групі (різниця - 2,61 кг; p<0,001, лінійна змішана 
модель, яка розглядає ферму як випадковий чинник). Крім 
того, статистично достовірну відмінність виявлено у рівні 
вибракування тварин (з недостатньою масою тіла) безпо-
середньо перед забоєм, а саме, у дослідній групі цей по-
казник становив 4,5%, що у двічі менше, ніж в контрольній 
(p<0,001, тест Хі-квадрат).
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Покращення продуктивних показників, окрім зменшен-
ня вірусовиділення, можна пояснити відновленням структу-
ри легень, що забезпечує повноцінний газообмін та наси-
чення тканин органів киснем. 

Отже, в Міосфера® PCV ID реалізовано зусилля на зни-
ження трудовитрат, зручності ветеринарних лікарів при 
введенні вакцин, можливості простежування процесу іму-
нізації разом з підвищенням рівня біобезпеки, які незмінно 
ведуть до вдосконалення параметрів виробництва, а саме, 
поліпшення ваги на забої та зменшення кількості вибрако-
ваних тварин. 

Рис. 1. Рівень вибраковки (% тварин з 
вагою менше 75 кг в кінці відгодівлі)

ХІПРА засуджує будь-які форми на-
сильства та висловлює своє обу-
рення війною, що триває в Україні 
і негативно впливає на життя укра-
їнського народу. Як компанія, яка 
піклується про глобальне здоров’я 
і стоїть на боці гуманності, ми вжи-
ваємо різноманітних заходів, щоб 
допомогти. Одними з них є безко-
штовні дози вакцини для наших 
господарств-партнерів. Крім того, 
керівництвом компанії ХІПРА було 
прийнято рішення уникнути здоро-
ження продукції для українського 
ринку, незважаючи на економічну 
нестабільність у Європі. Також зроб-
лено ще один внесок гуманітарної 
допомоги, пожертву на асоціацію 
«Cansats però contents», яка керує 
проєктом розміщення українських 
біженців у «El Collell» в м. Жирона. 
МИ СТОЇМО З УКРАЇНОЮ!
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