INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARJI
W SKIERNIEWICACH
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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach zulraca się z uprzejmą
prośbąo prz,ekazanie w sposób zwyrczajowo przńęty wśród hodowców trrndy
chlewnej oraz osób zainteresowanych niniejszego pisma, przedstawiającego
aktualną sytuację epżooĘczną doĘczącą występowania afrykańskiego pomoru
świnw stadach świnoraz

!

dzików na terenie kraju.

I. STAD A TruZODY CHLEWNĘI
Na dzień 23 czel§rca 2O2lt. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
potwierdzono pięć ognisk Afrykańskiego Pomoru Świń w gospodarstwach
utrzymujących trzodę chlewną w tym
łódzkiego.

Ognisko A§F nr 2O2Ll

l

zostało tvu1zrraczone I7 marca 2O2I r. w gospodarstwie,
w którym utrzymywano 15 938 świńpołozonym w miejscowości Niedźwiady,
gmina Świebodzin, powiat świebodziński, województwo lubuskie.
Ognisko ASF nr 2O2l12 zostało 'uq;;zr:aczone 28 maja 2O2I r. w gospodarstwie, w
którym utrzymywano 337e świńpołożonymw miejscowości Gnuszyn, gmina
Chrzyp sko Wielkie, powiat międzych odzl<t, woj ewództwo wielkopol skie .
Ognisko ASF nr 2O2l 13 zostało wyzr:.aczor'ę 20 czerwcą 2O2t r. w
gospodarstwie, w którym utrzymywano 48 świń, połozonym w miejscowości
Świątkowice, gmina Lututów, powiat wieruszowski, województwo łódzkie.
Ognisko ASF nr 202tl4 zostało .vqvzr:aczor'e 19 czerwca 2O2L f. w
gospodarstwie, w którym utrzym5rwano t49 świń, położonymw miejscowości
Kruszów, gmina T\rszyn, powiat łódzki wschodni, województwo łódzkie.
Ognisko A§F nr 2O2t lS zostało wzrraczor,ę 2L czelnrca 2O2t f. w
gospodarstwie, w którym utrzymylvano 23 świnie,położonym w miejscowości
Dzietrzkowice, gmina Łubnice, powiat wieruszowski, województwo łódzkie.
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II. DzlKl
Od początku roku 2O2I na terenie kraju odnotowano 1717 przypadków

chorobv u dzików.

AHualna s5ŃuacJa eplzootyczura dotycząca ASF' przedstawiona Jest na
stronie Głównego Inspektoratu Tleterynarii pod linkiem
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PRZYPOMINA O

Cl ZACHOWANIA ZASAD BIOASEKURAC^'I W
STADACH TRZODY CHLEWNzu , których ścisłeptzesttzeganie
KONIECZNOS

oglaniczy możliwośćptzeniesienia wirusa A§F na teren gospodarsŃ otaz
Jego dalsze tożptzestrzenianie.
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W związlra, ze zbliżającym się

w gospodarstwach utrzymujących świnie
polowych,
( rozpoczęcie prac
zbierania runa leśnego,zwiększona aL§lw,ność

turystyczna), Powiatowy Lekarz Weter5marii w Skierniewicach informuję

:

Afrykańskl pomór świń |Afńcan Stńttc Feter - ASF) to szybko szerząca się,
z,akaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe , świniodzilg, otaz
dziki. W ptz,ypadku wystąpienia ASF w stadzie dochodzi do dużych spadków w produkcji:
zakażęnię przebiega powoli i obejmuje zrlaczrly odsetek zulierząt w stadzie, prry caym
śmiertelnośćzńeruąt sięga nawet IOOo/o.
Zgodnie z OIE prą{muje się, że okres inkubacji choroby wynosi 15 dni (okres
inkubacji w środowisku naturalnym: 4-19 dni, w prąlpadku choroby o ostrym prznbiegl:
3-4 dni). Wirus jest wyjątkowo odporny na dńalartie niskich temperatur i zachowuje
właściwości
zakażne we kltri, ka]e, tkarrkach (zułłaszczasurowych, niedogotowanych
produktów z mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

Najczęstsz;rm sposobem zal<ażenia zwierząt jest bezpośredni lub pośredni
kontakt ze zulietzętami zakażonymi. Rozprzestrzenianie się wirusa jest stosunkowo
łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego
sprzętu i latzędzi, zw7erząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa (gryzonie,
koty, psy, dziki | , zwietząt o nieznan!łm statusie zdrowotnym, wprowadzanych do
§tada w celu dalszej hodowli, jak również ptzez skażoną paszę, wodę otaz
skarmianie zwierząt odpadami kuchenn5rmi (zlewkarri} zawlerającymi
niepfzetwotzone mięso zakażonych świńlub dzików.
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Objawy afrykańskiego pomonr śwńmogą być niespeqficzrre, podobne do innych
chorób lub zatruć, mogą być różne w różnych stadach . Następujące objawy zaws?E
powinny zaniepokoić hodowcę:
. nagłe padnięcia śwń- ASF w stadzie śwńmoź;e niekiedy objawić się jedynie
nagłymi padnięciami, bez innych obj awów towarzyszących;
. wzrost wewnętrzrrej ciepłoĘ ciała (do 40,5-42"C), któremu mogą nie towarTysTyć
inne s;rmptomy (gorączkujące świniemają czasem zachowany apeĘrt, poruszają
się na ogół normalnie);
. inne objaury kJinicz;rte, które mogą doNączyć do gorączll.:
o sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,
o drobne,tecz liczrre wybrocąpy w skórze,
o zaczerwienienie skóry widoczrre zaulŁaszcz,a na końcach usztt, ogona i
kończynach,
o duszrrość,pienisty !Ępł]ĄM z laosa,
o wypĘw zworka spojówkowego, biegunka - często z domieszkąbń,
o wymio§r,
o niedowład zadu,
o objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśnii skurczów
kJoniczno- toni czrrych,
o ronienia u prośnych macior;
. niekiedy gorączce mogą towarzyszyrć posmutnienie, utrata ape§rtu, szybkie i
trudne oddychanie oraz zalegarie wydaliny z nosa i oczu, wymioty, zaparcia,
krwista biegunka, przed śmierciąrnoże nastąpić śpiączka, lrtóra pojawia się jeden
do siedmiu dni po wystąpieniu pierwszych objawów kliniczrrych.

Świnie zakażnne wirusem afrykańskiego pomoru śwńczęsto wykazują objawy
chorobowe podobne do objawów innych chorób (gorączka, wybrocąmy, apatia,
poronienia, padnięcia bez innych wyrażtych objawów) - dlatego w przypadku
naJmnieJsżego podeJrzenia lub nawet iomniemania możllwościw5rstąpienia A§F w
stadzie, przede wsrystkin na obszarach na Kórych choroba występuje lub w
sąsiedztuńe tych obszarówr lależy zgłosić podeJrzenie ASF do Powiatowego Lehatza
Weter5znańl w Skierniewicach, celem umożliwienia pobrania próbek w kierunku
wykluczenia ASF. Zgłoszrnie naleĘ przekazać bezpośrednio albo za pośrednictwem
Iekarza weter5rnarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwegomiejscowo organu
samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

k*j, w którym wystąpi ASF narażony jest na bardzo durże straty
ekonomieżne w przemyśle mięsnytn ot?Lz hodowli, powodowane upadkami świń,
kosztami likwidacji ognisk choroby, a tak:że wstrzymaniem obrotu i eksportu świń,
mięsa wieprzowego otaz produktów pozyskiwanych od świń.
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