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Aktualne informacje o zagrożeniu afrykańskim pomorem świń

W związku wystąpieniem epizootii afrykańskiego pomoru świń (ASF) na obszarze Republiki
Czeskiej w rejonie Zlina oraz nowymi przypadkami ASF u dzików i ognisk w hodowlach świń na
obszarze Podlasia, proszę o przekazanie tej informacji do szerokiej wiadomości publicznej,
szczególnie hodowcom świń, myśliwym i leśnikom.
Wykryte końcem czerwca tego roku przypadki ASF w Czechach, w rejonie odległym od powiatu
prudnickiego ok. 100 km, jak i rozwój tej epizootii, pokazuje, że wniknięcie czynnika zakaźnego na
dany teren może w ciągu miesiąca przybrać charakter epidemii – obecnie potwierdzono 72
przypadki ASF u dzików na tym obszarze, porównywalnym z powierzchnią powiatu prudnickiego.
Jednocześnie w części północno-wschodniej Polski wyznaczono obszar ochronny obejmujący
swym zasięgiem już cztery województwa. Na tym terenie stwierdzono już 430 przypadków ASF u
dzików i 65 ognisk choroby u świń – stwierdzanej nawet w dużych fermach. Gwałtowny rozwój
choroby i powiększanie się obszarów objętych zakazami i restrykcjami, wskazuje, że jedynie
skrupulatne przestrzeganie określonych zakazów może uchronić powiat prudnicki od ASF. Choroba
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nie jest szkodliwa dla człowieka, ale wywołuje ogromne straty gospodarcze na terenach, gdzie
występuje.
Poniżej podaję najistotniejsze informacje dotyczące prewencji ASF:
Na terenie gospodarstw należy bezwzględnie wdrożyć i przestrzegać zasad bioasekuracji, a w
szczególności:
- nie nabywać świń i prosiąt o niewiadomym pochodzeniu oraz statusie epizootycznym, w
szczególności od nieznanych handlarzy zwierzętami gospodarskimi, bez świadectwa zdrowia lub
wykazujących jakiekolwiek objawy osłabienia, choroby,
- zabezpieczyć swoje gospodarstwo, w sposób wykluczający możliwość przedostania się dzików na
teren gospodarstwa,
- zabezpieczyć paszę oraz zabezpieczyć słomę (ściółkę), przed dostępem zwierząt wolnożyjących,
poprzez odpowiedni sposób przechowywania,
- ograniczyć osobom postronnym dostęp do pomieszczeń lub miejsc, w których znajdują się
zwierzęta, zwłaszcza jeśli osoby te przebywały na terenach gdzie w ostatnim czasie wystąpił ASF,
lub brały udział w polowaniach na zwierzęta łowne,
- nie skarmiać odpadkami żywnościowymi, poubojowymi,
- utrzymywać gospodarstwo i sprzęt używany w gospodarstwie w czystości, wykonywać bieżące
odkażanie, używać osobnej odzieży ochronnej i obuwia do obsługi zwierząt.
Najczęstszą przyczyną zakażenia świń jest kontakt bezpośredni ze zwierzętami zakażonymi lub
zakażonymi odpadkami żywnościowymi, poubojowymi pochodzącymi od świń i dzików.
Dziki migrują na tereny naszego kraju, niszczą uprawy polowe tj. kukurydza, ziemniaki. Kontakt
dzików zakażonych z płodami rolnymi, używanymi następnie do skarmiania dla trzody chlewnej,
zwiększa ryzyko zawleczenia wirusa na teren własnego gospodarstwa.
Rozprzestrzenianie się wirusa między gospodarstwami, jak i od dzików jest łatwe, głównie za
pośrednictwem zakażonej paszy, osób odwiedzających gospodarstwo (hodowcy, myśliwi) lub wody
czy narzędzi.
Myśliwi polujący na tą zwierzynę powinni zwrócić szczególną uwagę na możliwość zawleczenia
wirusa na terem gospodarstwa utrzymującego trzodę chlewną. Po zakończonym polowaniu powinni
przestrzegać zasad bioasekuracji tj:
- nie pozostawiać patrochów w lesie,
- dezynfekować sprzęt łowiecki oraz koła pojazdów,

- zmieniać obuwie i odzież,
- przez 72 godzin, nie wchodzić do chlewni,
- nie skarmiać świń odpadkami kuchennymi, zwłaszcza pochodzącymi z dziczyzny.
Jedynie znajomość zasad bioasekuracji i świadome ich przestrzeganie przez osoby mające kontakt
z trzodą chlewną i dzikami może zapobiec zawleczeniu wirusa ASF na teren powiatu prudnickiego.
Istotną drogą rozprzestrzeniania wirusa jest również żywność wytworzona z mięsa wieprzowego.
W wędzonych wyrobach wirus ASF może przetrwać nawet 300 dni. Dlatego należy unikać
wyrzucania żywności w lasach, na leśnych parkingach, ale również przy śmietnikach, gdyż takie
miejsca są często odwiedzane przez dziki, nie wykazujące lęku przed człowiekiem. Główny Lekarz
Weterynarii przygotował ulotki kierowane do społeczeństwa schematycznie przedstawiające ten
problem – umieszczono je na stronie: http://wetgiw.gov.pl/719---asf-w-polsce.

Do wiadomości:
1.

Starostwo Powiatowe w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik;

2.

Urząd Miejski w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała;

3.

Urząd Miejski w Głogówku, Rynek 1, 48-250 Głogówek;

4.

Urząd Gminy w Lubrzy, ul. Wolności 73, 48-231 Lubrza;

5.

Urząd Miejski w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik;

6.

Tygodnik Prudnicki, ul. Kościuszki 13a, 48-200 Prudnik;

7.

Panorama Bialska, ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała;

8.

Życie Głogówka, ul. Batorego 10, 48-250 Głogówek;

9.

Nadleśnictwo Prudnik;

10. Koło Łowieckie nr 1 Borsuk w Prudniku;
11. Koło Łowieckie nr 2 Bór w Prudniku;
12. Koło Łowieckie nr 3 Bażant w Prudniku;
13. Koło Łowieckie nr 4 Odyniec w Lubrzy;
14. OHZ Moszna.
15.

a/a.

