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Abstract 
 
The work presents the technical dates about vaccine baits and the results of domestic and feral pigs’ 
immunization against classical swine fever using these vaccine baits. The new vaccine contains modified swine 
fever virus grown on tissue culture encapsulated in blisters, which are incorporated into cereal-based and 
attractive flavours matrix measuring 4x4x1.5 cm. The new vaccine administered to domestic and feral pigs was 
well-accepted. Thirty days after administration more than 75% of the vaccinated feral pigs and 100% of the 
vaccinated domestic pigs showed good antibody levels. Further more 80% of the vaccinated domestic pigs were 
protected after challenged with virulent CFS virus 30 days post vaccination. The vaccine can be administered 
any time during the year. 
 

Rezumat 
 
În lucrare sunt prezentate date tehnice privind realizarea unor momeli vaccinale cu virus pestos porcin şi 
rezultatele utilizării acestor momeli la porcii domestici şi la mistreţi. Din rezultatele obţinute s-a constatat că 
mistreţii ca şi porcii domestici au consumat în timp util momelile vaccinale, iar testarea nivelului anticorpilor 
postvaccinali arată că peste 75-80% din porcii mistreţi au avut anticorpi antipestoşi postvaccinali, în timp ce 
porcii domestici (a existat o certitudine că fiecare porc a consumat cel puţin o doză de vaccin) 100% din porci au 
avut nivel protector de anticorpi şi peste 80% au fost protejaţi de infecţia cu virus virulent. Noul vaccin este 
conceput să poată fi administrat în oricare sezon al anului şi constă în suspensie de virus vaccinal cultivat pe 
culturi de celule (lichid) şi îmbuteliat în blister din pvc, înglobat la rândul lui în amestec de făină de porumb, 
arome atractive şi componente gelatinoase. 
 

Introducere 
 

Porcii mistreţi reprezintă o verigă 
importantă în lanţul epidemic al pestei 
porcine, iar programele de profilaxie şi 
combatere a acestei boli în multe ţări 
cuprind şi măsuri de profilaxie specifică prin 
vaccinarea mistreţilor. 

Ţări precum Germania, Franţa, Belgia, 
dar și altele aplică deja de mai mulţi ani 
vaccinarea mistreţilor cu vaccinuri vii 
antipestoase înglobate în momeli. În 
România vaccinarea sporadică şi limitată a 
mistreţilor este practicată de peste 25 de ani 
(ex. cu ţesuturi de iepuri infectaţi cu virus 
pestos vaccinal sau cu ouă injectate cu 
suspensie virală). De remarcat totuși că deși 
au fost obţinute rezultate bune de imunizare, 
acest tip de „vaccin” prezintă dezavantajul 
că administrarea se poate face doar în 
sezonul rece. 
 

MATERIALE 4I METODE 
 

S-au imaginat două modele 
experimentale unde s-au utilizat: 

- virus viu modificat, tulpina Thiverval 
subtipul 1 de virus tip „C” cultivat pe 
celule din linia PK15. 

- blistere din PVC.  
- amestec gelatinos; făină de porumb, 

arome gelatină. 
 

Doza de vaccin a fost constituită din 1,6 
ml virus viu modificat echivalent cu 104,5 
DICF50 în blister şi înglobat în momeală de 
dimensiunea: 4/4/1,5 cm.  

Momelile pot fi păstrate până la utilizare 
la temperaturi cuprinse între –10 și –20°C 
(pentru o perioadă de 12 luni). Vaccinul 
realizat a fost denumit Pestivac M. 

 

Experimentul 1: Testarea eficacităţii 
vaccinului Pestivac M pe porcii domestici 

 

Primul experiment privind consumul 
acestor momeli şi efectul imunizant al 
vaccinului a fost realizat pe porci domestici 
cu vârste cuprinse între 5 și 6 luni.  

Experimentul s-a desfăşurat la ferma de 
porci P.A. pe un număr de 50 animale 
vaccinate per os, 50 animale vaccinate 
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parenteral şi 15 animale martor care nu au 
fost vaccinate după schema de 
administrare: 

 

Categoria Nr. 
animale 

Nr. animale vaccinate per os 50 
Nr. animale vaccinate prin injectare 50 
Nr. animale nevaccinate 15 

 

Protoculul experimental a respectat 
etapele: 

1. la 30 zile de la vaccinarea „per os” 5 
porci vaccinaţi au fost infectaţi de control, 
pentru a determina nivelul de protecţie 
(intensitatea imunităţii). 

2. la 50 şi 150 de zile de la vaccinare 
câte 5 porci au fost infectaţi de control 
pentru a determina durata imunităţii. 

Consecutiv fiecărei infecţii de control au 
fost infectaţi şi câte 5 porci martori 
nevaccinaţi. 
 

Experimentul 2: Testarea vaccinului 
Pestivac M pe porci mistreţi 

 

Cel de al doilea experiment s-a 
desfăşurat în cadrul rezervaţiei „B” din 
judeţul Dâmboviţa, pe un efectiv de cca 140 
mistreţi aflaţi în semilibertate într-un areal de 
450 ha de pădure. Acestora li s-a 
administrat un număr de 500 momeli cu 
vaccin. Protocolul de administrare a 
momelilor vaccinale a fost următorul:  

 

- 250 momeli la vaccinarea I şi respectiv 
- 250 momeli rapel, la 30 zile după prima 

vaccinare. 
 

Administrarea la vedere. 50% din 
momeli (125) s-au împrăştiat în 11 locuri 
cunoscute ca locuri de hrănire suplimentară 
frecventate de către mistreţi. 

 

Administrarea momelilor prin îngropare. 
Momelile s-au depus individual in mici gropi 
de 5-10 cm adâncime şi s-au acoperit cu 
pământ in jurul acestora fiind împrăştiate 
boabe de porumb. Suprafaţa de 
administrare a momelilor a fost de cca 200 - 
250 m2 şi s-au administrat 18-30 momeli 
pentru fiecare din cele 11 locuri de 
administrare. 

În ambele tipuri de administrări s-a 
urmărit comportamentul mistreţilor faţă de 
momeli (rata consumului), iar ulterior s-a 
stabilit efectul imunizant al acestora prin 
determinarea nivelului anticorpilor serici 
antipestoşi. De asemenea în cazul ambelor 
tipuri de administrare rapelul s-a făcut la 30 

zile cu acelaşi număr de momeli şi cu 
acelaşi mod de administrare.  

După administrare momelile cu vaccin 
au fost consumate astfel: 

 

Porcii domestici: au consumat imediat 
momelile; unele animale consumând 2 şi 
chiar 3 momeli. 

 

Porcii mistreţi: majoritatea momelilor 
administrate la vedere au fost consumate 
încă din prima zi (80%), restul fiind 
consumate în 48 h. 

Momelile administrate prin îngropare au 
fost consumate în decurs de 3 zile astfel: 
60% în prima zi; 25-30% în ziua a doua, iar 
restul în ziua a treia. Nu a existat nici-o 
dificultate ca momelile să fie depistate, 
dezgropate şi consumate. 

Studiul intensității si duratei imunităţii 
post vaccinale s-a efectuat la: 

a. la porcii domestici 
La 30, 50 şi respectiv 150 zile după 

vaccinări au fost prelevate probe e sânge 
pentru determinarea titrului de anticorpi 
antipestoşi şi au fost infectați de control cu 
virus virulent câte 5 porci vaccinaţi cu 
Pestivac M, 5 porci martori pozitivi 
(vaccinaţi cu vaccinul Pestivac pentru porci 
domestici) vaccinaţi prin injecţie subcutanată 
a unei doze de vaccin şi 5 porci nevaccinaţi. 

b. la porcii mistreţi 
Dificultatea contenționării şi recoltării 

probelor de sânge a făcut ca numărul de 
probe să fie relativ redus. De la 10 porci 
mistreţi (godaci) s-au recoltat probe de 
sânge la 30 şi 50 zile după a doua vaccinare 
şi s-au testat pentru nivelul anticorpilor serici 
antipestoşi. 

 
REZULTATE 4I DISCUŢII 

 

Rezultatele din urma experimentelor 
sunt prezentate în tabelele următoare. 

Tabelul 1 
Rezultatele infecţiei de control la 30, 50 şi 150 zile de 

la vaccinare porci domestici 
 

Animale 
rezistente 

Interval 
vaccinare - 
infecţie 

Control 
infecţie la: 

Animale
/ lot 

Nr. % 

Animale 
infectate 

30 zile 5 4 80 1 
50 zile 5 4 80 1 

Lot 1 
vaccinate  
per os 150 zile 5 3 60 2 

30 zile 5 5 100 0 
50 zile 5 5 100 0 

Lot 2 
vaccinate  
prin injectare 150 zile 5 5 80 1 

30 zile 5 0 0 5 
50 zile 5 0 0 5 

Lot martor 
Nevaccinate 

150 zile 5 0 0 5 
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De la aceleaşi loturi de animale s-au 
prelevat şi probe de sânge pentru 
determinarea nivelului de anticorpi.  

Rezultatele obţinute sunt redate în 
tabelele 2 și 3. 

Tabelul 2 
 

Nivelul anticorpilor serici antipestoşi la porcii domestici 
 

x Titrul anticorpilor DICF50** testat 
la Categoria 

30 zile 50 zile 150 zile 
Vaccinate per os 64 UN100 128 UN100 128 UN100 
Vaccinate prin injectare* 128 UN100 128 UN100 128 UN100 
Nevaccinate ≤≤≤≤ 8 UN100 ≤≤≤≤8 UN100 ≤≤≤≤ 8 UN100 

 

Nota: 
* vaccinul prin injectare conţine minimum 1000 DICF50/doză iar 
pentru mistreţi 4500 DICF50/doză. 
** este o medie pe lot de 20 de seruri pentru fiecare lot de 
animale. 

Tabelul 3 
 

Nivelul anticorpilor serici antipestoşi porcii mistreţi 
 

Titrul anticorpilor Mistreţi vaccinaţi 
şi revaccinaţi 

Mistreţi 
testaţi 

serologic 
30 zile după 
revaccinare 

50 zile după 
revaccinare 

1 > 32 UN100 64 UN100 
2 > 32 UN100 64 UN100 
3 > 16 UN100 16 UN100 
4 > 32 UN100 32 UN100 
5 64 UN100 128 UN100 
6 > 16 UN100 16 UN100 
7 32 UN100 64 UN100 
8 > 32 UN100 64 UN100 
9 64 UN100 128 UN100 

140 mistreţi vaccinaţi 
şi revaccinaţi prin 
administrări de 
momeli 

10 > 16 UN100 32 UN100 

 
CONCLUZII 

 
Din datele prezentate se constată 

protecţia maximă pentru porcii domestici 
vaccinaţi pe calea parenterală. 

Protecţia mai mare de 80% s-a obţinut la 
30 şi 50 zile post-vaccinarea per os cu 
momeli la porcii domestici şi de minimum 
60% la 150 zile post-vaccinare față de 80% 
obţinut pe calea parenterală. 

Nivelul anticorpilor serici la mistreţi a fost 
comparabil cu cel de la porcii domestici.  

Cinci din șapte porci mistreţi dublu 
vaccinaţi per os şi apoi testaţi la 30 şi 50 de 
zile au relevat niveluri corespunzătoare ale 
anticorpilor, niveluri echivalente cu o 
protecţie bună la infecţia de control, de cel 
puţin 70%. 
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