
Zachodniopomorski O rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Afryka ski pomór wi  (ASF)
Informacje  dla hodowców i  producentów trzody chlewnej

Co to jest afryka ski pomór wi  (ASF)
Afryka ski pomór wi  (ASF) jest to  choroba wirusowa, na któr   podatne s

winie  domowe  oraz  dziki. miertelno  z powodu tej choroby w gospodarstwach
utrzymuj cych winie  si ga do 100%. Wirus jest odporny na wysok  temperatur , procesy
gnilne, w dzenie, wysychanie, gotowanie i mro enie. Zainfekowane winie s  trwale
zaka one, a wirus obecny jest we wszystkich p ynach ustrojowych, wydalinach i
wydzielinach. Bardzo szybki przebieg choroby sprawia, e winie padaj  w dobrej kondycji.
Ludzie   nie  s  wra liwi  na  zaka enie   wirusem  afryka skiego  pomoru  wi  (ASF)  –
dlatego choroba  ta nie stwarza zagro enia dla  ich zdrowia  i ycia.

Jak rozpozna   afryka ski pomór wi  (ASF)
Pierwszym i jedynym objawem klinicznym choroby jest wzrost wewn trznej ciep oty

cia a do 41-42oC, któremu jednak nie towarzysz  inne symptomy. Gor czkuj ce winie
zachowuj  na ogó   apetyt, poruszaj  si  normalnie i tylko niektóre wykazuj  objawy
podniecenia lub du o le . Stan taki utrzymuje si  przez 3-4 dni, tj. do momentu spadku
wewn trznej ciep oty cia a poni ej normy, który ma miejsce zwykle 24 godziny przed
mierci . Wtedy pojawiaj  si  inne objawy kliniczne, które ulegaj  szybkiemu nasileniu.

Do najcz ciej spotykanych objawów, które powstaj  po spadku gor czki i
poprzedzaj mier  zwierz t chorych, nale :

sinica skóry, uszu, brzucha i boków cia a, drobne, lecz liczne wybroczyny w
skórze,
duszno , pienisty i niejednokrotnie krwisty wyp yw z nosa,
zapalenie spojówek i wyp yw z worka spojówkowego,
biegunka, cz sto z domieszk  krwi, wymioty.

Przebieg choroby jest z regu y ostry, w ci gu kilku -  kilkunastu dni winie masowo
padaj .

Jak zapobiega  afryka skiemu pomorowi wi

Najcz stsz   przyczyn   zaka enia  wi  ASF, jest bezpo redni kontakt ze zwierz tami
zaka onymi lub zaka onymi odpadkami ywno ciowymi.
Aby nie dopu ci  do pojawienia si  tego wirusa w  stadzie, hodowca winien:



bardzo solidnie zabezpieczy  chlewni  poprzez odpowiednie jej ogrodzenie,
uniemo liwiaj ce kontakt wi  z dzikami,

nie wpuszcza   na teren gospodarstwa pojazdów oraz postronnych osób, dopilnowa
aby osoby, które musz  wej  do chlewni, dokonywa y zmiany obuwia i odzie y,

nie  u ywa , jako ció ki, zanieczyszczonej s omy itp.,
izolowa   i strzec w gospodarstwie wszystkie przebywaj ce tam zwierz ta,
wstrzyma   wywo enie, wynoszenie i zbywanie produktów z gospodarstwa, w
szczególno ci mi sa, rodków ywienia, zwierz t, wody, ció ki, nawozów
naturalnych,
nie wywozi   z gospodarstwa materia u biologicznego (nasienia, komórek jajowych,
zarodków, zw ok zwierz cych),
nie dopu ci ,  aby osoby postronne  mia y  dost p do pomieszcze  lub miejsc, w
których znajduj  si  zwierz ta podejrzane o zaka enie lub chorob ,
zapobiega  migracji dzikich zwierz t szczególnie dzików (g ównie dotyczy to
województw wschodnich),

Istotnym czynnikiem, który ma równie   zapobiec  rozprzestrzenianiu si  chorób
zaka nych  u  zwierz t   w  Polsce   jest   uchwalona  ostatnio  przez   Sejm   RP      „Ustawa o
zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierz t oraz zwalczaniu chorób zaka nych
zwierz t”.

ównym celem zmian w  tej ustawie   jest ograniczenie liczby gospodarstw spe niaj cych
niskie standardy w zakresie bioasekuracji, co przyczyni si  do zapobie enia szerzeniu si
chorób zaka nych zwierz t podlegaj cych obowi zkowi zwalczania.
Przygotowane rozwi zania wynikaj  z do wiadcze  zwi zanych z szerzeniem si
afryka skiego pomoru wi  w ród dzików wolno yj cych i przenoszeniem tej choroby
na winie hodowane w gospodarstwach rolnych w województwie podlaskim.
Programem obj te b  gospodarstwa, w których utrzymywane s  okre lone gatunki
zwierz t. Pozwoli to ograniczy  rozmiary zachorowa  oraz zatrzyma rozprzestrzenianie si
choroby. Czas trwania programu b dzie ci le zwi zany z sytuacj  epizootyczn  odnosz
si  do konkretnej choroby zaka nej zwierz t.

Jak wynika z tre ci tej ustawy przygotowany przez G ównego Lekarza Weterynarii
program bioasekuracji, b dzie wprowadzany na terenie ca ej Polski lub jej cz ci w
sytuacjach zagro enia chorobami zaka nymi zwierz t.

Bioasekuracja  stada zwierz t (biozabezpieczenie, bioprewencja) jest  to program
zdrowotny, w którym   podejmowane  s  dzia ania  zmierzaj ce do ochrony populacji
zwierz t przed transmisj  zaka nych czynników  infekcyjnych i  doprowadzenie  do szybkiej
eliminacji zagro enia.

Wdro enie  zasad bioasekuracji przyczyni si  do bezpiecze stwa organizacji i
kierowania produkcj  zwierz , która uniemo liwi  lub istotnie ograniczy mo liwo
wprowadzenia  drobnoustrojów  chorobotwórczych do obiektów inwentarskich ze
zwierz tami.

Do podstawowych czynników  bioasekuracji zalicza si  ;
 profilaktyk  i  ochron  populacji zwierz t, dezynfekcj  pomieszcze  chlewni i
obiektów inwentarskich, odpowiedni  obs ug  chlewni i obiektów inwentarskich
(ludzie, rodki transportu, pasze, narz dzia  i wyposa enie),
 stosowanie dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych.

W programie bioasekuracji okre lono m.in.:
choroby zaka ne zwierz t, których szerzeniu si  maj  zapobiec dzia ania przewidziane
programem oraz gatunki zwierz t, które b  obj te programem,



obszar, na którym program b dzie realizowany,
prawdopodobny czas jego trwania,
wymagania dotycz ce bioasekuracji, które maj  spe ni  wyznaczone gospodarstwa,
szczegó owy sposób i tryb realizacji programu.

Jak post powa   w przypadku podejrzenia wyst pienia  afryka skiego pomoru
win w gospodarstwie

Obowi zkiem ustawowym (obwarowanym sankcj  karn ) jest natychmiastowe zg oszenie
odpowiednim s bom podejrzenia wyst powania choroby w stadzie. Powiadomienie nale y
przekaza  do:

powiatowego lekarza weterynarii bezpo rednio, albo za po rednictwem lekarza
weterynarii opiekuj cego si  gospodarstwem, lub w ciwego miejscowo organu
samorz du terytorialnego (wójta, burmistrza).

UWAGA:
za winie zabite, poddane  ubojowi oraz pad e w wyniku  zastosowania zabiegów
nakazanych przez Inspekcj  Weterynaryjn   przy zwalczaniu afryka skiego pomoru
win (ASF) - przys uguje odszkodowanie  ze rodków bud etu pa stwa,

Choroby tej  nie leczy si  i nie ma te  szczepionek przeciw ASF.
Aktualnie zwalczanie choroby odbywa si  wy cznie metodami administracyjnymi :

poprzez wybijanie zwierz t chorych oraz tych, które znajduj  si  w strefie
zapowietrzonej.

Wyst pienie ASF jest przyczyn  niezwykle powa nych strat ekonomicznych, zwi zanych
zarówno z masowymi padni ciami zwierz t, kosztami zwalczania, jak i wyp at
odszkodowa , a przede wszystkim ze wstrzymaniem obrotu i eksportu wi , wieprzowiny,
artyku ów ywno ciowych wyprodukowanych z mi sa wieprzowego, nasienia itp.

Reasumuj c:
do codziennych obowi zków hodowcy powinno nale  obserwowanie zwierz t w
stadzie, zg oszenie podejrzenia pojawienia si  choroby, izolacja zara onych zwierz t,
oraz przestrzeganie   podstawowych zasad bioasekuracji,
hodowcy i producenci wi  musz  dysponowa  niezb dn  wiedz  w omawianym
zakresie oraz zachowa  szczególn  czujno  i ostro no ,
wirus ASF mo e  spowodowa   nieobliczalne  straty materialne dla hodowców  i
gospodarki krajowej, dlatego walka z t  gro   chorob  wirusow  w du ym stopniu

dzie zale  od wiadomo ci i odpowiedzialno ci hodowców, lekarzy weterynarii
zootechników, doradców,  przedstawicieli  zwi zków bran owych oraz osób
zwi zanych z bran  mi sn , a  tak e my liwych i  postawy obywatelskiej
spo ecze stwa  na wsi i w miastach,
ludzie  nie s  wra liwi na zaka enie  wirusem afryka skiego pomoru wi  – dlatego
choroba  ta nie stwarza zagro enia dla  ich zdrowia  i ycia.
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