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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach zvvraca się z uprzejmą
proŚbą o przekazanie w sposób zvłycząowo przyjęW wśród hodowców trzody
chlewnej oraz osób zainteresowanych niniejszego pisma, przedstawiającego
aktualną sytuację eptzootyczną doĘczącą występowania afrykanskiego pomoru
świnw stadach świnoraz u dzikow na terenie kraju.
I. STADA TRZODY CHLEWNE.I
Na podstawie wyników badan z", dnia 5 kwietnia 2O2O r. otrzyma.nych z
krajowego laboratorium referencyjnego ds. ASF, tj. Państwowego Instytutu
Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczęgo w Puławach wyznaczono
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej drugie ognisko afrykańskiego pomoru
świń(ASF) u świńw 2O2O roku.
Ognisko ASF ( 2O2O 12 ) zostało .vqyzrraczotre w gospodarstwie, w którym
utrzymywano około 10 tysięcy świn( prosięta i warchlaki ) położonym w

miejscowości Więckowice, w gminie Dopiewo, powiat poznański, woj.
wielkopolskie. Gospodarstwo zlokalizowane jest poza obszarami objęĘmi
restrykcjami w zuriry,ku z ASF określonymi w decyzji wykonawczej Komisji nr
2OI4 l7O9 lUE (obszar wolny).

Gospodarstwo to zostało uznane za kontaktowe do pierwszego ogniska ASF w tym
roku, które stwierdzol7o 20 marca br. a z\,okalizowane w miejscowości Niedoradz,
gmina OtYń, Powiat nowosolski, woj. lubuskie. Prosięta były przemieszczane z
gosPodarstwa w woj. lubuskim do dalszego odchowu do wspomnianego
gospodarstwa w powiecie poznańskim, w woj. wielkopolskim (było to jedyńe
gosPodarstwo, do którego przemieszczaTlo świniez gospodarstwa Ltz11a11ego za 1
ognisko ASF w 2O2O roku ).

ll. DZIKI

Od początku roku 2O2O na terenie kraju odnotowano 2096 przvpadków choroby
u dzików.
Aktualna sytuacja epizooĘczrla przedstawiona jest na stronie Głównego
Inspektoratu Weterynarii pod linkiem https: / / bip.wetqiw.qov.p1 / asf/ mapa/
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Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
tel.: (46)

ul. Miedniewicka 25,9 6- 100 Skierniewice
833 32 68, fax: (46) 832 26 25, e-mail: skierniewice.miw@wetgiw.gov.pl

W związkru z dynamicznym tozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego
pomoru Świń u dzików jak i w stadach ttzody chlewnej, mając na względzie
tozpoczęcie prac polowych, Powiatowy Lekatz Weterynarii w
Skierniewicach PRzYpoMINA o KoNIEczNoŚcI zAcHoWANIA zAsAD
BIOASEKURACJI W STADACH TRZODY CHLEWNE I , których ścisłe
przestrzeganie ograniczy możliwoŚĆ ptzeniesienia wirusa ASF na teren

gospodarstw otazjego dalsze rozptzestrzenianie.
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Okres inkubacji wynosi 4-9 dni, naidłużei21 dni

toniczne
wylewami klwawymi
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