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Powiatowy Lekarz Weter5rnarii w Skierniewicach z\^Iraca się z uprzejmą prośbąo
przekazanie w sposób nlłyczajowo prĄęty wśród hodowców trzody chlewnej oraz osób
zainteresowanych niniejszego pisma, przedstawiającego aktualną sytuację epizootyczną
dotyczącą występowania afrykanskiego pomoru świnw stadach świnoraz u dzików na
terenie kraju.

I. STADA TRZODY CHLEWNĘI
Na dzień 17 vłrześnia2O2Or. na ter5rtorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzono
dziewięćdziesiąt ognisk Afrykanskiego Pomoru Swin w gospodarstwach utrzymujących

trzodę chlewną. Poniżej informacja o kolejnych ogniskach:

,

72 ognisko ASF w 2O2O r.

stwierdzono na podstawie wyników badań
gospodarstwie,
z
26
w
laboratoryjnych dnia
sierpnia br.
w którym utrzyrnywano 31 świń,
połozon5rm w miejscowościMajdan Nov.y, gmina Księzpol, powiat biłgorajski,

wojewódżwo lubelskie.

.

73 ognisko ASF w 2O2O r.

stwierdzono na podstawie wyników badań
gospodarstwie,
laboratoryjnych z dnia 27 sierpnia br. w
w którym utrzymywano 16 świń,
połozon5rm w miejscowości Wierzchowice, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki,
woj ewództwo dolnośląskie.
.
74 ognisko ASF w 2O2O f. stwierdzono na podstawie wyników badań
laboratoryjnych z drla 27 sierpnia br. w gospodarstwie, w którym utrzyrnywano 20 świń,
położon5rmw miejscowości Łazy, gmina Radymno, powiat jarosławski, wojewódżwo
podkarpackie.
.
75 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzono na podstawie wyników badań
laboratoryjnych z dnia 30 sierpnia br. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 48 świń,
połozonym w miejscowościZamch, gmina Obsza, powiat biłgorajski, województwo
lubelskie..
.
76 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzono na podstawie wyników badań
laboratoryjnych z dnia 31 sierpnia br. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 12 świń,
położonym w miejscowości Stary Lubliniec, gmina Cieszanów, powiat lubaczowski,
woj ewódżwo podkarpackie.
.
77 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzono na podstawie wyników badań
laboratoryjnych z dnia 31 sierpnia br. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 16 świń,
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położonym w miejscowości Perespa, gmina Ąrszowce, powiat tomaszowski, województwo
lubelskie.
o
78 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzono na podstawie wyników badan
laboratoryjnych z dnia 1 wrześniabr. w gospodarstwie, w któr5rm utrzymywano 6 śwń,
położonym w miejscowości Markowicze, gm:rr:.a Księżpol, powiat biłgorajski, województwo
lubelskie.
.
79 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzono na podstawie wyników badan
laboratoryjnych z dnia 1 września br. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 594
świnie,połozonym w miejscowości Pław, gmina Dąbie, powiat krośnienski, województwo
lubuskie.
80 ogni§ko ASF w 2O2O r. stwierdzono na podstawie wyników badan
laboratoryjnych z dnia 2 wrześniabr. w gospodarstwie, w którym utrzymylvano 6480 świń,
położonymw miejscowości ZawroĘ, gmina Morąg, powiat ostródzki, województwo
warmińsko-mazurskie.
.
81 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzono na podstawie wyników badań
laboratoryjnych z dnia 2 września br. w gospodarstwie, w którym utrąrmywano 4 świnie,
połozonym w miejscowości Cetula, gmina Wiązownica, powiat jarosławski, województwo
podkarpackie.
.
82 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzono na podstawie wyników badań
laboratoryjnych z dnia 2 września br. w gospodarstwie, w którym utrzymywano 70 świń,
położonymw miejscowości Jarosław, gmina Jarosław, powiat jarosławski, wojewodztulo
podkarpackie.
.
83 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzol1o w gospodarstwie, w którym utrąrmywano
81 świń, położonym w miejscowości Pawiichy, gmina Księzpol, powiat biłgorajski,
wojewódźwo lubelskie.
.
84 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzono w gospodarstwie, w którym
utrzymywano lI7 świń, położonymw miejscowości Zarnch, gmina Obsza, powiat
bił goraj ski, woj ewództwo lubelskie (obsz at zagr ożenia) .
.
85 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzot1,o w gospodarstwie, w którym utrzymywano
158 świń, położonym w miejscowościPiwoda, gmina Wiązownica, powiat jarosławski,
woj ewódźwo podkarpackie (ob szar zagr ożenia)
.
86 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzorlo w gospodarstwie, w któr5rm utrzymywano
39 świń,połozonym w miejscowości Perryny, gmina Zbąszyn, powiat nowotomyski,
wojewódźwo wielkopolskie (obszar ochronny).
.
87 ognisko ASF w 2O2Ot. stwierdzono w gospodarstwie położonym w
miejscowości Koziarnia, gminaKrzeszów, powiat nizański, województwo podkarpackie, W
gospodarstwie utrązmywano 22 świnie.
.
88 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzorlo w gospodarstwie, w którym utrzymywano
.

110 świń,połozonym w miejscowościŁaszków, gmina Blizalow, powiat kaliski,
województwo wielkopolskie, poza obszarami wpisan5rmi do zal;ącznika do decyzji

w5rkonawczej Komisji nr 2OL4|7O9|VE7O9 ul sprawie środkoul kontroli ul zakresie
zdrouia zuietzqt ul odniesieniu do afrykańskiego pomoru śuri,ńul niektórych
państuach członkoulskich i uchglajqcej decgzję tllgkonautczq 2074/778ftrD (wolna
częśćkraju). Próbki do badań laboratoryjnych zostaly pobrane w młiazl<tl z padnięciem
lochy w gospodarstwie i stwierdzeniu podczas sekcji nxńok objawów wskazujących na
ASF. W dniu l4.09.2O2O r. nłierzęta zostaĘ zabite t przekazane do utylizacji. W
gospodarstwie prowadzone są intens5rrłme czynności przez członków zespołu ekspertów
ds. dochodzen epizootycznych dńalającego przy Głównym Lekarzu Weterynarii w celu
ustalenie przyczyny choroby.
.
89 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzono w gospodarstwie, w którym utrąrmywano
1882 świnie,położon}łnw miejscowości Perzyny, gmina Zbąszyń, powiat nowotomyski,
wojewódźwo wielkopolskie, na obszatze ochronnym (częśćI załącznlka do decyzji
20 14 l 7 09 l UE). Gospodarstwo został o luznar;.e za kontaktowe do uprzednio stwierdzonego
w powiecie nowotomyskim w miejscowości Perryny ogniska nr 86 w 2O2O r.
.
90 ognisko ASF w 2O2Ot. stwierdzono w gospodarstwie położonyrnw
miejscowościJaworska Wola, gmina Sienno, powiat lipski, województwo mazowieckie, tj.
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na obszarzę wyrnienionym w częściII zŃącznika do decyĄi wykonawczej Komisji nr
2ol4l7og u spranaie środkót1,1 kontroli ul zakresie zdroulia zuierząt ul odniesieniu do
afrykanskiego pomonl śtuinu niektórych państtllach członkoulskich i uchglajqcej decgzję
tugkonanuczą 2014/ 178/UE W gospodarstwie utrzymywano 34 świnie

lI. DzlKl
od początku roku 2O2O na terenie kraju odnotowano 3219 przypadków ChOrObV u dzików.
Aktua]na sytuacja epizooĘczna dotycząca ASF przedstawiona jest
Inspektoratu Weter5marii pod linkiem

na stronie
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