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Zgodnie z Ustawą z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwa7-
c z an iu c horób zakaźny ch rw ier zą| b adaniu zw ier ząt r zeż-
rrych i mięsa oTaz o Państwowej Inspekcji Weterynaryj-
nej ( 19) witusowa kr-wotoczna posocznica (VHS), zakaź-
na maftwica układu krwiotwórczego (IHN) oraz wiosen-
na wiremia karpia (SVC) sąobjęte obowiązkiemzgłasza-
nia. Choroby te wymienione sąrówniez w Aneksie A do
Dyrektywy 91167|EEC (6) jako najgrozniejsze choroby
ryb.

W zakresie zwalczania wirusowych chorób ryb w Eu-
ropie stosuje się dwie metody - są to:

- doraźna likwidacja ognisk chorób objętych obowiąz-
kiem zgłaszania w określonych obiektach rybackich, na
wniosek urzędowego \ekarza weterynarii (7),

realizacja dobrowolnych (uzgadnianych z hodowca-
mi), wieloletnich programów uzdraw iania przepr ow adza-
nych pod nadzorem7ekarza weterynarii i obejmujących
zwykle wszystkie obiekty rybackie zasilane wodąz okre-
ślonych dorzeczy; niekiedy równiez pojedyncze obiekty
spełniaj ące odpowiednie warunki (5 -7).

Pierwsza metoda ma na celu niedopuszczenie do roz-
przestrzeniania się groźnych, zaraźliwych chorób ,yb ,
zarażonych obiektów rybackich do innych gospodarstw.
Po przeprowadzeniu likwidacji ogniska VHS, IHN czy
też SVC określonąmetodąprzyjmuje się, ze obiekt rybac-
ki jest wolny od tych chorób, ale nie uzysk-uje onprzezto
oficjalnego statusu wolny od VHS, IHN czy też SVC,
zatwierdzonęgo przez Komisję Unii Europejskiej zgodnie
z zasadami zawaĘmi w odpowiednich Dyrektywach UE
(6, 7). Celem drugiej metody jest całkowita likwidacja cho-
rób wirusowych (zarówno w postaci klinicznej jak i nosi-
cielstwa) w caĘch dorzeczach (zwanych rejonami) lub w
poj edynczych obi ektach, j eżell maj ą one specj alne warun-
ki topograficzne (są zasllane wodą źródlaną lub studzien-
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ną) wykluczające możliwośc zakażenia się ryb za pośred-
nictwem dopĘrvającej wody (w której występować mogą
nosiciele wirusów). Rezultatem skutecznego prowadzenia
programów uzdrawiania j est uzyskanie, przez grupy obiek-
tów w poszczególnych dorzeczach, oficjalnego statusu re-
jonu wolnego od określonych chorób , aw przypadku poje-
dynczych objektów statusu obiektów wolnych od określo-
nych chorób (6,7).

Do realizacji obu metod zwalczania wirusowych cho-
rób ryb niezbędny jest stały nadzór Inspekcji Weteryna-
ryj nej nad obiektami ryb ackimi oruz b adania diagnostycz-
ne przeprowadzanę w uznanych 1aboratoriach wirusolo-
gicznych potwierdzające lub odwołujące podejrzenie
wystąpienia choroby wirusowej u ryb (6, 7). Skutecznośc
zwalczania wirusowych chorób ryb w dlżej mierzę zale-
ży odwiedzy lekarzy i hodowców w zakresie oporności
wirusów ryb na czynniki zewnętrzne,jak również od wła-
ściwie przeprowad zonej dezynfekcj i.

Wirusy rozsiewane są w środowisku wodnym przede
wszystkim przez chore ryby oraz ryby będące bezobja-
wowymi nosicielami. Uważa się, ze wirusy ryb mogą
wydostawać się do wody wraz ze śIlzęm oraz złlszczają-
cym się naskórkiem lub nabłonkiem skrzeli ryb. Wirusa
VHS znajdowano przede wszystkim w moczu ryb, nato-
miast rozsiewanie wirusów SVC, IHN i IPN może nastę-
pować również za pośrednictwem produktów płciowych
i kału. W przypadku wirusa IPN i przypuszczalnie rów-
nież wirusa IHN zakażenie moze nastąpić jlż l zarodka
ryby przedwylęgnięciem się go zikry. Nie jest natomiast
wiadomo czy wirusy te dostają się do wnętrza komórek
jajowych, w okresie przebywania ich w jamie ciałazaka-
zonej samicy, czy też przenikająprzez mikropyle do jaja
podczas przeprowadzania tarła, wraz z zakażonym pĘ-
nem jajnikowym, Na podstawie dotychczasowych badań



Llważa się, ze wirus VHS i SVC moze byc przenoszony
tylko na

Wirus i IPN (zakaźnej martwicy
trzustki) zez dŁuższy czas w wodzie,
osadach dennych i w śniętych rybach. Najwaźniejszym
wektorem tych wirusów jest woda; niekiedy mogą nim
być ptaki wodne. Niektórzy autorzy (4) uwaźają żęrów-
nteż pasożyty zewnętrzne mogą pośredniczyć w przeno-
szeniu wirusow, chodzi tu głównie o wirus SVC.

stwierdzono,
że pazvachpta-
kó przez nie za-
kaźonych ryb, natomiast wirus IPN może być rozsiewany
również z kałem ptaków, poniewaz jest on opomy na ni-
skie pH panujące w ich ż
nieżprzenoszone w zasc
na sprzęcie rybackim. to j
nek do transpońu ryb oraz na włóknach sieci.

Wirus IPN przeżywa ponad 17 dni w wodzie rzecznej
o temperaturze 1,5"C (18), natomiast w temperaturze2O"C
9 dni; w tych samych warunkach wirus IHN zachowuje

przeżywa w wodzie rzecznej do 2 tygodni, natomiast w
innej publikacji ten sam autor (3) stwierdza, że w tempe-
raturze 10'C w wodzie pitnej wirus SVC może ltrzymy-
wać się do 42 dn1 a w wodzie rzecznej do 35 dni.

Badania Ahne (2) wykazały niewątpliwie, ze wirusy
VHS, SVC i IPN zachowljąprzez pewien czas właści-
wości infekcyjne zarówno w wodzie, jak i osadach den-
nych zbiomików wodnych. Na
przeżyw a|ność wirusów VHS i S
zarówno w wodzie pitnej jak i rz
sza niż w mule stawowym. Ahne (2) nie interpretował
tego zjawiska. żna, że masowo wystę-
pujące w mule organizmy, np. bakterie
biorące udział biochemicznych mody-

wodzie rzecznejnawet 49 dlti,wirus SVC 35 dni, nato-
miast w mule stawowym odpowiednio 10 i 4 dni. Według
Ane (2) wirus IPN może dŁużej zachowac ży,wotność w
mule niz w w odzie rzecznej . W tempetatlrze 10oC w mule
stawowym IPN przeżywa 70 dni, natomiast w wodzie
rzecznej tylko 14 dni. Zjawisko to wskazuje na odrębne
właściwości wirusa IPN w porównaniu do rabdowirusów,
co pozwala na jego większąodporność na oddziaĘwanie
róznorodnych czynników biochemicznych występujących
w osadach dennych. Nauwagę zasługuje duża odporność
wirusa IPN na kwaśny odczyn środowiska i to moze tłu-
maczyc j
Wymop
wyraźnte
wodnym
w wyzszych temperaturach. W zakresie temperatur 15-
30'C okres przeżycia wirusów VHC i SVC skraca się
około 10 razy,natomiast w przypadku wirusa IPN 5 razy

(ż) . J ak już wspomniałe m przeżyw alno ść wirus ow w śro -

dowisku zewnętrznymzależy równiez od odczynu środo-
wiska (tab. 3). Wirusy zgrupy rabdowirusow (VHS,IHN
i SVC) sąbardzo wrażliwe na niskie pH, natomiast IPN
(irydowirus) jest wrażliwy na wysokie pH,

Niektóre wirusy ryb mogąprzetrwać pewien okres czasu
w postaci
Szone l pr
VHS, SV
ponad 20 dni, natomiast wystawione w tej postaci nadzia
łanie słońca i zmiennych temperatur 0r-ż'7"C) 1 dni (2).

Wirus IHN ast po wysuszeniu (18).

Jeśli śnię e wskutek chorób wirusowych
marlw e ryby s ą źró dł em zakażeni a, p oni ew az prz eblłv aj ą-
ce w ich tkankach wirusy mogą zachowlnvaó żywotność

ryby (18). Szczególnie długi okres przeżycta w rybie, np.
w maftwym pstrągu, wykazuje wirus IPN, który w tempe-
Taturze -żO"C zachowuje właściwości infekcyjne ponad 2

Iata (l2).
Poza stosunkowo dużą zdolnością do przezycia poza

Z}.Wym or )SZc
wykazują stos

ryb. Ahne czry

doszło do zakażęnia wrażliwej populacji ryb.
O' r. etodę całko-

witej ry ych i opisał
waru su w jako wol-
nych od między i Po-
czątkow e obiekty stu-

dzienną raku ryb h w
doprowadzalnikach) mogąbyó całkowicie wolne od cho-
ró6, ale wiadomo jest obecnie, że dzięki właściwie prze-

:i11":';Tl: 1y:;
odzenie dezynfekcji

zależy nie tylko od zastosowania odpowiedniej dawki
środka dezynfekcyjnego, ale w równej mierze od sposo-
bu jej przeprowadzenia oraz od koordynacji zabiegów
deąmfekcyjnych w poszczególnych obiektach położonych
w określonym rejonie zlewni wodnej, czyli dorzeczu.

Dezynfekcję przeprowadza się po usunięciu ikry, ewen-
tualnie likwidacji wszystkich ryb,poza obręb obiektu ry-
backiego. Przed
wszystkie stawy
wodnić. Należyn
szlam) wywieźćje na grunty ofile, przesypać wapnem
palonym i przeo
wylęgowe i sprz
umyó użyłvając s



Za]ecanejest przy tym uzycie gorącej wody i detergen-
tów. Stawy powinny być maksymalnie odwodnione i do-
kładnie zabezpieczone przed dalszym dopływem wody
1ub cofnięciem się odprowadzonej wody, a następnie, o
ile jest to mozliwe, osuszone. Srodki dezynfekcyjne nale-
zy stosować na czyste powierzchnie.W przypadku stwier-
dzenia w obiekcie groźnej choroby witusowej, np. VHS
lub IHN, osuszone stawy powinny pozostawać bez wody
przyrrajmniej przez 6 tygodni przy temperaturze powie-
trza nie niższej niż 1 0"C.

Podczas realizacli, uzgodnionych z hodowcami, pro-
_gramów uzdrawiania wszystkie zakażone obiekty w da-
nej zlewni wodnej (dorzeczll) muszą być poddane osu-
szeniu i dezynfekcji równocześnie lub w ciągu krótkiego
czasu począwszy od gospodarstw połozonych najwyże1
na cieku wodnym. Do dezynfekcji stawów najczęściej sto-
suje się wapno palone, a do dezynfekcji sprzętu 2%o for-
lnalinę lub preparaty zawierające jod (16). Jezeli sześcio-
tygodniowy okres osuszania i dezynfekcji okaźe się nie-

Tab. l. Przeżlłvalność wirusów Tab.2. Przeżywalność wiru-
\-HS, SVC i IPN w wodzie wo- sów VHS, SVC i IPN w mule
dociągowej irzecznejwtempe- stawowym o pH 6,8 w róż-
raturze 10"C (2) nych temperaturach (2)

Witus

VHs

sVc

lPN

10

42

>210

10

4

70

1

4

42

skuteczny należy rozważyć powtórrrą dezynfekcję połą-
czonąz rocznym okresem osuszania zakażonych obiek-
tów (16). Spośród wymienionych środków dezynfekcyj-
nych na uwagę zasługują wapno palone i wapno gaszo-
ne. W obecności rozkładĄących się substancji organicz-
nych, obie te substancje wchodzą w reakcję z dwutlen-
kiem węgla, w wyniku której powstaje kwaśny węglan
wapnia stabilizujący pH środowiska wodnego, co mię-
dzy innymi zapewnia prawidłowy rozwoj bakterii biorą-
cych udział w samooczyszczanilsię zbiorników wodnych
oraz wpływapozytywnie na rozwój flory i fauny środo-
wiska wodnego.

Podczas przeprowad zania dezynfekcji war1o wiedzieć,
ze rabdowirusy (VHS, lHN i SVC) sądosyć wrazliwe na
wymienione środki dezynfekcyjne, natomiast do inakty-
wacji bezotoczkowego irydowirusa IPN niezbędne są
wyższe koncentracje tych środków. Badania Elliot i
Amend (9) wykazaŁy, że preparaty zawierające jod lub
chlor wykazują stosunkowo duzą aktywność w zakresie

Tab.3. Wrażliwość wirusów na
różne pH (71,12,2l)

VHs

lHN

sVc

lPN

2,5

12,0

3,0

3,0

2,5

12

10 minut

2 godziny

natychmiastowa

15 minut

wiele godzin

< 10 minut

unieszkodliwiania wirusa
IPN. Chlorw ilości 40 mg
Clr/I inakrywuje go w cią-
gu 30 minut. natomiast
jod 16 mg J,lI w ciągu 5

minut (1a).'Według De-
sautels i Mac Kelvie (8)
l6 mg Cl,'l inaktywuje
wirusa IPN w ciągu 30
minut. a 35 mg J,rl w cią-
gu 5 minut.

Podczas przeprowa-
dzania de zynfekcj i naleĘ
brac pod uwagę fakt. że

Tab.4. Środki uż}.rvane do dezynfekcji dużych basenóq stawów oraz grobli wg różnych autorów

Ś rodek dezynlekcyjny

Wapno palone CaO

Wapno gaszone Ca(OH),

Cjanamid wapnia GaCN

Podchloryn wapnia Ca(OCl),

1-2 kglmż - dwuktolnie w stawach
w których wyslępuie podciekanie wodą

1-2 llha - 90% CaO

500 g/m' - pozostawić przez 4 tygodnie

500 g/m' 2-5 Vha

300-500 kg/ha

500-750 g/m'

3 tfta - osuszony staw ziemny -
pozoslawić przez 1 miesiąc

800-900 kg/ha

(17)

(16)

(10)

(15)

13)(4,

(10)

(17)

(15)

(10)

0 slosuje się do slawów ziemnych i betonowych;
ł zaleca się slosować na lekko wilgotne
p owie rzchn ie;

i ponowne obsadzanie ryb możliwe |esl gdy pH wody
stabilizuje się na poziomie ptl 8-8,5, co dzieje się
zwykle po 4-6 tygodniach po zastosowaniu Ca0 na dno

l poleca się go szczególnie pny zakażeniu obiektu
wirusem VHS i SVC;
l w slawach ziemnych poleca się płytko wotać w
ziemię, ryby obsadzió po około 2 tygodniach, gdy pH

uslali się na 8,4

l slosuje się do stawów ziemnych i betonowych;
ł zaleta się stosować na lekko wilgotne
powierzchnie;
i wirusobójczo działa plzez 8-14 dni;
l działanie loksyczne wykazuje do 6 tygodni, po tym
czasie ulega tozkładowi;
l stosowanie wymaga najwyższej osltożności

l slosuje się do dezynfekcji stawów
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Tab. 5. Środki używane do dezynfekcji małych basenów i stall,ólv, sprzętu rybackiego orazarządzeń hydrotechnicznl,ch rvg
różnych autorów

Aulot {Jwagi

Fo tma lina
(35-40% r-r formaldehydu)

Podchloryn wapnia Ca(OCl),

Chlorek wapnia CaCl,

chlotamina T

Wodorotlenek sOdu NaOH

WOdOrotlenek sodu NaOH

z Teepol i WOdOrotlenkiem

wapnia Ca(()H),

czWa rlorzę dOWe

zasady amoniowe

Jodolory

5% roztw. - 30 minut na części metaloWe,
2 gOdziny na części plastykowe

3o/o loi.tltl . - 25 minutowa ekspozycia

30 mg Cl,/| (w ptzeliczeniu na wolny chlor)

200 mg Cl,/|

100 mg Cl,/|

200-400 mg Clrll przez 12 godzin

1 część CaCl, na 3 części wody

4 mglClrl| (w przeliczeniu na wolny chlot)

30 s/

Zok lozlw, Na()H - 5 minut, 1% loztw. - 1 l/m2

5% gOtący roztwór Na()H

wodOr0llenek sodu - 100 g

Teepol - l0 g

wodorotlenek wapnia - 500 g

woda - 10 l

z lei mieszaniny 1 l/m'pozostawia jąc na

dezynlekowanei powienchni pnez 48 godzin

1-2 mgll przez 1-15 minul

100 mg J2l (w przeliczeniu na aktywny jOd)

>200 mg J2l| - 10 minut
25 mg J2 - kilka godzin

250-300 mg JZl przez 10 minut

75-100 mg JZll przez 7ł 0 minut

(4,,l0, 17

(22\

(15)

(13 )

(17)

(4)

(10)

(18)

(10)

(2,17|

(1 0)

(15)

(15)

(17)

(15)

(10)

(4)

ł może być stosowana do dezynlekcii małych beionOwych stawów lub

basenóW, butóW, sprzętu rybackie go, ulządzeń wylę garniczych;

0 nailepiei rozpryskiwać ]oztwór przy pomocy urządzeń ciśnieniowych;
a lormalina jest baldzo agresywna dla niektórych melali i tkanin;
drażni śluzówki - przy dezynlekcii należy slosować ubrania ochronne,
a w pomieszczeniach zamkniętych ochraniacze na oczy i maski
ochraniające drogi oddechowe

t może być używany do małych belonowych stawów, akwariów,
sprzętu rybackiego;
a w celu zwiększenia skuteczności działania, do tozlworu CaOCl,
można dodawać detelgenty;
a do każdej dezynlekcji należy kupować świeży rozlwór i stosować go

w ciągu kilku tygOdni; przechowywany dłużei traci aktywność;
l do neutralizacji można używać tiosiarczan sodu

stosuie się do dezynlekcii sprzęiu rybackieg0

0 urządzenia wylęgarni, sprzęt rybacki, sieci

a roztwór Na()H nadaie się do dezynlekcii odpOlnych na działanie
ługu powierzchni polecany do dezynlekcji sprzęlu i spękanych płyt

betonowych, do których nie docierają inne chemikalia;
l zalecane slosowanie metodą rozpylania na dezynlekowaną
p ow ie rzc h nię;

a loztwól Na()H wykazuje batdzo silne działanie kolozyjne wobec
niektórych metali, iest niebezpieczny dla skóry, tkanin;
0 należy zachować szczególną ostrożność przy stosowaniu,
a szczególnie spolządzaniu lego loztworu

) można używać do dezynlekc|i przedmiotów z tworzyw sztucznych;

l może służyć również do odkażania rąk, naczyń, sialek i sprzętu

rybackie g o;

i na uwagę zasługuje fakt, że wirus lPN iest opotny na działanie tych

ś rodków

a można używać do dezynlekcji urządzeń hodowlanych i sprzętu

rybackiego, opon i spodów samochodów, również do dezynfekcii rąk;

a użycie iodolorów zaleca się szczególnie do dezynlekcji delikatnego
sprzętu, który mógłby ulec zniszczeniu przez bardziej agresywne

substa ncje;

l jeżeli kolor rozlworóW blednie lo oznacza,że aależy go wymienić

działanie wi rus ob ój cz e śro dków d ezyn fekcyj nych m ale-
je w środowisku zawierającym duże ilości substancji or-
ganicZnych.

Tabele 4 t 5 przedstawiają najczęściej stosowane na
świecie i najlepiej sprawdzone środki uz}.wane do dezyn-
fekcji zbiorników wodnych służących do hodowli iprze-
trzymywania ryb, urządzeń rybackich i sprzętu rybackie-
go. W tabelach tych przedstawiono również uwagi doty-
czące zasad stosowania tych Środków oTaz ich działanie.
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