
Středa 13.červenec 2016, 18:07

Technická zpráva: RHD a RHDV 2 - Informace o nemoci

 



Články o RHD a RHDV-2 
V posledních měsících se situace obklopující novou variantu RHDV-2, zmutovanou verzi
oblíbeného  RHD  ukázal  -  virus  růst. To  je  důvod,  proč  chceme  pomoci  informovat
chovatele  a  králíků  držitele  tohoto  onemocnění,  takže  mohou  chránit  v  době,  kdy
profesionální  fórum  pro  chov  králíků. Po  vypuknutí  RHDV-2  může  zničit  let  cenných
chovatele pracovat během několika dní vniveč. Doufáme, že budeme moci dovolit mnoho
populací přispět k ochraně tohoto článku deníku.
Co je RHD nebo RHDV2?

RHD  znamená  r Abbit  h aemorrhagic  d isease,  což  znamená,  že  stejně  jako
hemoragické onemocnění  králíků  v  němčině. RHD je  také často  označován jako Čína
onemocnění. Slovo  „hemoragické“  v  medicíně  krvácení  prostředky  nebo  krvácení
spouštění. Jiné  názvy,  pod  kterými  je  klasický  RHD  známé,  RCD  (Rabbit  Calcivirus
nemoc) a VHD (virová choroba Krvácení). 
Primární  spouštěcí  poruchy  srážlivosti  krve  virem  RHD,  které  vedou  k  bodu,  jako  je
krvácení  do  plic,  jater, sliznice,  a  ledviny. Sekundární  příjemci  krvácení  zánětu  a
otoku. Úmrtnost je až do 100%.
Historie RHD
Čína nemoc (RHD) došlo v roce 1984 poprvé v Číně pochází z Německa, angora dál. byla
ovlivněna především domácích a hospodářských králíky. Od roku 1986, se nemoc šíří dále
ve směru Evropy. Postiženy byly zpočátku podniky v Itálii a jižní Evropě, později následuje
Rusko  a  velké  části  Československa. V  roce  1988,  RHD  byla  poprvé  zjištěna  v
NDR. Počátku 90.  let,  virová onemocnění  pak se rozšířil  z  Německa a zbytek  Evropy
v celém textu. V následujících letech byl raději na celém světě distribuce ..
První velká epidemie, která ovlivnila velké části  Německa, se konala v letech 1993 až
letech 1995. Mnoho chovatelů králíků a držák králíci měli značné ztráty. Vzhledem k tomu,
RHD  je  třeba  považovat  za  nejnebezpečnější  králíka  onemocnění  navíc  k
myxomatózy. Výstava  králíků  musí  být  absolutně  očkováni  proti  RHD  aby  jim  bylo
umožněno podílet se na výstavách. Koncem 90. let byl další virus kromě známého viru
RHD v Německu a Itálii známo (RHDVa), který nešíří akutní.
RHDV2 - mutovaný virus na vzestupu
V říjnu 2010, nová forma RHD v severozápadní Francii bylo zjištěno, poprvé, který byl
známý jako RHDV-2. jak byly oba očkována, infikovat neočkovaných zvířat ve více než 60
populací. Pouze  nouzové  očkování  enzootický  byl  omezený. V  roce  2012  byl  poprvé
izolován případy v Německu.
V roce 2015, více a více případů bylo v Německu známa. Oficiálně 139 případů nové
varianty RHDV-2 ze strany Friedrich Löffler bylo v roce 2014 31 av roce 2015, určil jako
Institute. Skutečný počet  není  znám. Ostatní  postižené země jsou Itálie,  Portugalsko a
Španělsko. Sám  v  roce  2014  bylo  31  známy  případy  v  Německu,  a  to  zejména  v
jihozápadní. Od podzimu 2015 RHDV-2 však dosáhne určité vrcholu v Německu. Takže se



Cena:
Dobrý den, 
když jsem se zde i jinde četl nějaké příspěvky, takže liché zprávu o čisté čtení jsem tak 
své myšlenky a představte mi nějaké otázky .......

•Toto onemocnění se zdá být opět šíří RHD2 a doporučí Veterenäre oblaka 
očkování

•Výrobce doporučuje se RHD1 vakcíny určené pro hromadná přihláška AUH geggen 
RHD2 činu a uslyšíte více a více „fámy“, že chovatelé podle tohoto doporučení 
byly očkovány zvířata mají nyní mnoho ztrát (Znám osobně, ale byl jsem teď 
nikdo tak často se uvádí, že sám, pokud není něco pravdy!)

•Pak tam je velkoobchod, který má zřejmě vše RHD vakcínu německé, španělské a 
francouzské výrobce ve výhradní distribuci v Německu ....

•V Německu, francouzský vakcíny v současné době nejsou k dispozici (konec 
července, začátkem srpna to by se mělo změnit!

•V zahraničí, stejně vakcína je snadno dostupné.

•I když vakcína mezi francouzskými výrobci musel dostat krátkou dobou asi 1 €, to 
je teď údajně nyní stojí 4,05 € pro veterináře při velkoobchodníků

•Stejně jako v loňském roce, v době, kdy zodpovědní chovatelé chtějí očkovat 
celý svůj inventář, aby se Keien cenově vakcín

Nebudu komentovat veřejně, pro mě byl příchod odhady, možná bych to také trpí 
Verschrörungstheorien ....... 
Nemyslím si, jestli při účtování nákladů, nižší marže pro velkoobchodníky na částku 
mnohem vyšší zisk, přinese lepší pověst a omezila nemoc mnohem lépe, 

dnes jsem dostal od našeho KV-předseda e-mail, že se očekává, že „naše veterináře“ 
konec července, začátkem srpna s vakcínou a (pro 4.50 € alespoň tento veterináře zdá 
se, že dobré životní podmínky zvířat a porozumění ohledech finazielle Züchterszu 
mají ....). 
Teď jsem ventiloval dostatek vzduchu. 
pozdrav Kai 

Dobrý den, 

jsme si objednali v květnu pro celý klub Filavac. Přišla doba, během 2 týdnů. Veterinář 
dal lahviček v jeho ledničce a můžeme ho očkovat co nejdříve 50 zvířat sešli. Sdílel jsem
láhev s mým sousedem v červnu. Zbývající zvířata budu zřejmě očkovat v srpnu, kdy 
všechny jejich 10 týdnů věku. 
6 EUR za zvíře, které jsem stále pocit, že je fér. Koneckonců, on nosí takže riziko 

Pozdravy, Claudia 
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