W związku z występowaniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń prosimy o
zapoznanie się z poniższymi informacjami.
Afrykański pomór świń (ASF) to nieuleczalna wirusowa choroba świń i dzików. Ludzie
są niewrażliwi na zakażenie wirusem ASF.
Wystąpienie ASF w populacji świń lub dzików decyduje o tym, że kraj lub region, traci
prawo eksportu świń i mięsa wieprzowego.
Wirus ASF jest bardzo odporny na czynniki środowiskowe.
Bioasekuracja.
1. By solidnie zabezpieczyć chlewnię należy zapewnić:
a) odpowiednie ogrodzenie, świnie nie powinny być przetrzymywane na wybiegach
(zwłaszcza w gospodarstwach usytuowanych w pobliżu lasów), zabezpieczenie budynków
inwentarskich przed dostępem zwierząt z zewnątrz ;
b) ograniczenie do niezbędnego minimum liczby osób wizytujących: wszyscy – w tym
lekarze wet. prywatni i inspekcja powinni zmieniać obuwie i okrycia wierzchnie. Tam gdzie
możliwe powinni przechodzić przez śluzę z prysznicem, oznakowanie pomieszczeń
informacją „osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”;
c) osoby postronne można wpuszczać do chlewni jeżeli nie miały kontaktu ze świniami w
okresie ostatnich 72 h;
d) zamykać bramy wjazdowe oraz drzwi;
e) Pracownicy chlewni powinni zostać ograniczeni do niezbędnego minimum, nie mogą
mieć własnych świń, nie mogą brać udziału w polowaniach w tym nagonce, nie mogą
wnosić na teren chlewni produktów wieprzowych i dziczyzny).
2. Właściciele stad świń powinni:
a) wycofać się z polowań na dziki;
b) uświadomić pracowników o zagrożeniu i konieczności przestrzegania określonych
zasad;
c) stworzyć warunki ograniczające możliwość wejścia ASFV do fermy (maty, baseny
dezynfekcyjne, myjnie samochodowe, etc.);
d) ograniczyć do minimum wjazdy samochodów na teren gospodarstwa;
e) zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
f) nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności.
g) wjeżdżający samochód musi być umyty, zdezynfekowany i wysuszony, powinno być to
potwierdzone stosownymi dokumentami;
h) samochody muszą przejeżdżać przez nieckę wypełnioną zawsze aktywnym środkiem
dezynfekcyjnym (głównie soda kaustyczna lub VIRKON);
i) ograniczyć do niezbędnego minimum zakupy świń;
j) jeżeli zakup jest konieczny kupować świnie w znanych źródłach, a przed włączeniem do
stada poddać 21-dniowej kwarantannie.
HODOWCO PAMIETAJ!!!
• Brak szczepionek przeciwko ASF!
• Każda świnia w obszarze ryzyka z podwyższoną temperaturą powinna być
podejrzana o ASF i w tym kierunku winny być wykonane badania laboratoryjne.

Ponadto Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu informuje:
I. W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi zakopywania przez hodowców
padłej trzody chlewnej zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1069/2009
padła trzoda chlewna stanowi materiał kategorii 2. Zwierzęta podejrzane o choroby
zakaźne powinny być przekazywane do unieszkodliwiania w zakładach utylizacji kat.
1. lub 2. W w/w zakładach uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego są
przetwarzane zatwierdzoną metodą z zastosowaniem odpowiednich parametrów
temperatury, czasu oraz ciśnienia (temperatura 133°C, czas 20 minut pod ciśnieniem
bezwzględnym. Uzyskana mączka mięsno-kostna i tłuszcz są spalane w
zatwierdzonych spalarniach. Taki sposób obróbki gwarantuje unieszkodliwianie
ewentualnych czynników zakaźnych i zapobiega przedostawaniu się patogenów do
środowiska.
Ponadto hodowcy nie ponoszą kosztów związanych z przekazywaniem padłych
zwierząt do utylizacji, ponieważ istnieje w Polsce specjalny system dopłat z budżetu
państwa dla zakładów utylizacyjnych odbierających od rolników padłe zwierzęta. Za
system ten odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – wykaz
podmiotów na http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/dofinansowanie-kosztówutylizacji-padłych-zwierzat-gospodarskich.html .
Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje całkowity zakaz grzebania zwłok padłych
zwierząt gospodarskich. Kara pieniężna za nielegalne zagospodarowanie padłych
zwierząt może wynosić od 3 000 do 11 000 zł.
II. Ubój świń na użytek własny może być prowadzony przez hodowców pod warunkiem
spełnieniem wszystkich warunków wskazanych w odpowiednich przepisach prawa.
Każdy posiadacz świń 24 godziny przed dokonaniem uboju na terenie gospodarstwa
musi poinformować właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze
przeprowadzenia uboju.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu przypomina również o konieczności:
- badania mięsa świń poddanych ubojowi w kierunku obecności larw włośni przez
urzędowego lekarza weterynarii,
- zgłaszania zamiaru uboju gospodarczego cieląt do 6 miesiąca życia, owiec, kóz w
formie pisemnej, na 24 godziny przed dokonaniem uboju.
- zagospodarowania materiału szczególnego ryzyka.
- dokonywania uboju przez osoby posiadające uprawnienia do uboju zwierząt.

Więcej szczegółów i informacji na stronie internetowej www.kozminek.pl.

