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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu informuje o wystapieniu juz 20 ogniska Afrykanskiego

Pomoru Swih w Polsce (17 ognisko w roku 2016). Zaczyna sie^ prawdziwa walka - nie tylko z ASF, ale

z czasem, procedurami i ludzmi.

Majax na wzgle_dzie dotychczasowe zaangazowanie Paristwa w przekazywaniu bieza,cych informacji dla

hodowcow trzody chlewnej w zakresie sytuacji epizootycznej kraju dotyczqcej afrykanskiego pomoru swih

(ASF) chciatem serdecznie podzie_kowac za wfozony trud oraz che.c i podje.te dziatania prewencyjne

w walce z zagrozeniem.

Wobec powyzszego Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wieluniu zwraca sie. z prosba. o kolejne wsparcie

dziatalnosci informacyjnej dotyczacej zapobiegania rozprzestrzeniania sie^ wirusa ASF poprzez wywieszenie

plakatow w formacie A3 przygotowanych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Wieluniu na

tablicach informacyjnych Urze_du Gminy i sotectw.

Wedtug Pahstwowego Instytutu Weterynarii w Putawach gtownymi drogami zawleczenia wirusa do

naszego kraju sq transport i przewozenie zywnosci z mie.sa zakazonych zwierz^t oraz odpadki spozywcze

(szczegolnie mi^sne), a w dalszej kolejnosci dziki. Choroba nie jest grozna dla cztowieka, ale powoduje

olbrzymie straty w produkcji trzody chlewnej i w gospodarce. Koszty zwalczania ASF sa_ bardzo wysokie

i obciqzajq budzet pahstwa. Stniertelnosc zwierzat w chlewniach, w ktorych wystqpi ASF wynosi z reguty

100%. W przypadku wykrycia choroby, wszystkie swinie w takiej chlewni musza. zostac ubite, a naste.pnie
zutylizowane. Zniszczyc trzeba takze pasze oraz nalezy odkazic pomieszczenia i srodki do transportu,

w ktorych przebywaty swinie. Cz^sto konieczne jest takze usmiercenie zwierzqt w sa.siednich

gospodarstwach. Wstrzymuje si^ rowniez eksport mi^sa wieprzowego z Polski do innych krajow.

Na ASF nie ma szczepionki, dlatego nalezy stosowac wszystkie mozliwe dziatania profilaktyczne.

Skutecznym sposobem ochrony stada przed roznego rodzaju chorobami jest bioasekuracja. Poje_cie to

obejmuje dziatania profilaktyczne, maja.ce na celu stworzenie barier chroniqcych przed wnikni^ciem

zakazenia do chlewni oraz zapobiegaja.ce rozprzestrzentaniu si^ ewentualnych chorob w jej obre.bie.
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Zaleca sie,, aby chlewnia znajdowata SJQ jak najdalej od drogi, po ktorej poruszaja^ sie, pojazdy przewozqce

zwierzQta. Nie nalezy lokalizowac obiektow dla swiri w poblizu rzezni, wysypisk smieci, miejsc utylizacji
zwierzqt padtych i odpadow poubojowych. Wskazane jest, aby chlewnia otoczona byta pasem drzew

i krzewdw, ktore stanowi^ naturalnq zapor^ dla przenoszonych z wiatrem drobnoustrojow.

Jezeli nie mamy wptywu na lokalizacj^ juz istniejqcego budynku inwentarskiego, to konieczne jest
zastosowanie zabezpieczen przed gospodarstwem, jak i w chlewni. Jednym z podstawowych dziaiah w tym
zakresie jest zastosowanie 3luz i mat dezynfekcyjnych. Srodki dezynfekcyjne dziatajq dobrze, gdy sa.

uzywane w odpowiednich ste_zeniach i nie sa. zabrudzone duz^ ilosciq zanieczyszczeri organicznych.
Roztwory srodka dezynfekcyjnego musza^ bye wymieniane na nowe przy silnym zabrudzeniu.

Kolejnym bardzo waznym czynnikiem decyduja^cym o bezpieczehstwie zdrowotnym swih sa. srodki
transportu. Pojazdy przewoza.ce swinie oraz ich kierowcy sa. cze.stq przyczynq. zawleczenia choroby do
chlewni, a nawet na obszar danego regionu czy kraju. Szczegolnie niebezpieczne sa. samochody
transportujqce swinie. Samochody te winny bye myte i zdezynfekowane po kazdym roztadunku zwierza.t

Wazne jest, aby kierowcy nie wchodzili na teren chlewni. Na fermie i w gospodarstwach utrzymujqcych

wi$ksze stado trzody chlewnej zasada, powinno bye, ze zadne pojazdy ani tez osoby spoza obstugi nie moga.

dostac sie, w bezposrednie s^siedztwo pomieszczeh dla zwierz^t lub do ich wne.trza.
W zabezpieczeniu chlewni przed wnikaniem drobnoustrojow chorobotworczych istotnq rol^ odgrywa

dobrze wykonane ogrodzenie uniemozliwiaja.ce przedostanie sie, na teren chlewni dzikow, psow, kotow, a
takze gryzoni. W wi^kszosci przypadkow wystarczy ogrodzenie z siatki, ktora powinna bye bez dziur, g^sta i

solidnie przytwierdzona do podmurowki zagt^bionej w ziemie.. Szczelne ogrodzenie i zamkni^ta brama
ograniczajg mozliwosci wtargni^cia do obiektu przypadkowych, niepozqdanych gosci. Na ogrodzeniu wokot

chlewni nalezy umiescic tablic^ informujqcq o tym, ze osoby postronne nie majq prawa wste_pu na teren

obiektu. Na drzwiach do chlewni obowi^zkowo nalezy umiescic tablice^ 2 napisem ,,Obcym wst^p
wzbroniony". Muchy i szczury, jako mechaniczne czynniki szerzenia sie, chorob zakaznych mog^ pokonac

odlegtosc do 3-4 km, dlatego gospodarstwo powinno miec program skutecznego zwalczania much i gryzoni

tak w budynku, jak i w jego otoczeniu.

Aby zapobiec przedostaniu SJQ chorob do chlewni nalezy do minimum ograniczyc wchodzenie do
budynkow inwentarskich osob obcych. Zagrozeniem moze bye inseminator, a nawet sam lekarz
weterynarii, ktory tego samego dnia odwiedzit inne chlewnie, gdzie byty chore zwierz^ta. Dlatego nalezy
wymagac, aby przed wejsciem do chlewni zmienif obuwie i ubranie na odziez ochronn^. Osoby obstugujqce
zwierz^ta, a pochodza.ce spoza gospodarstwa przed wejsciem do pomieszczeh dla zwierzqt takze powinny
zmienic odziez i obuwie. Na duzych fermach musi obowigzywac zasada, ze pracownicy nie przemieszczajg

si^ pomi^dzy sektorami. W wi^kszych chlewniach i na fermach powinno si§ przestrzegac zasady, ze nie
tylko pracownicy, ale osoby odwiedzaja_ce (lekarz weterynarii, zootechnik oceny itp.) majq swoje ubrania
ochronne buty, ktore po kazdorazowym uzyciu sa, dezynfekowane, W obiektach skfadajqcych SIQ z kilku

sektorow lekarz weterynarii powinien SJQ poruszac wytqcznie w jednym kierunku: z porodowki do
odchowalni, a na koricu do tuczarni. Nigdy odwrotnie, gdyz porodowki i pomieszczenia dla prosiqt s^
szczegdlnie wrazliwe na zawleczenie zakazeh od starszych zwierzqt.

Zdarzajq sî  takze przypadki wprowadzenia na teren chlewni zakazeri poprzez zakupiona. pasz^ lub sciotk^.

Dla pewnosci zawsze warto sprawdzac ich jakosc oraz kupowac zboza, mieszanki paszowe i stome,
z pewnego zrodta.

Zrodtem zakazeh mogq bye takze zwierzQta domowe, dlatego niewskazane jest przebywanie w chlewniach
psow czy tez kotow. Jezeli jednak wchodzq one do pomieszczeh inwentarskich to nalezy przyjqc zasade., ze
zwierz^ta takie nigdy nie powinny bye wypuszczane poza ogrodzenie chlewni. Dobra. praktykq jest
stosowanie powszechnie znanej, ale wcia^z nie zawsze przestrzeganej w naszych chlewniach, zasady ,,cate
pomieszczenie petne - cale pomieszczenie puste". Oznacza ona, ze kazde pomieszczenie dla trzody (np. po
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odsadzeniu prosiqt, przeniesieniu zwierzqt do innych sektorow czy tez sprzedazy tucznikow) musi bye
catkowicie oproznione ze wszystkich zwierzqt jednoczesnie. Niedopuszczalne jest pozostawianie w kojcu
czy tez budynku kilku sztuk i wprowadzanie kolejnych zwierzqt. Nowq partly swiri mozemy wstawic
dopiero po umyciu i zdezynfekowaniu pomieszczenia oraz, jesli jest to mozliwe, po zastosowaniu
kilkudniowej przerwy.

Bardzo waznym elementem ochrony stada swiri jest prawidtowa dezynfekcja. Warunkiem skutecznej
dezynfekcji jest wst^pne mechaniczne uprzqtni^cie wszystkich zanieczyszczeri organicznych (np. suchy kat,
kurz, paj^czyny itp.). Zawierajq one ogromne ilosci drobnoustrojow, ktore mog^ bye przyczyng. choroby

w stadzie trzody chlewnej. Niemozliwe jest wykonanie prawidtowej dezynfekcji bez oczyszczenia kanatow,
usunie_cia z chlewni ruchomego sprz^tu, paszy, stomy itd. Kolejnym etapem dezynfekcji jest umycie

chlewni, najlepiej woda^ zawierajqca. detergenty przy uzyciu urza_dzeri wytwarzaja.cych cisnienie. Mycie
nalezy rozpocza^c od gornych scian w kierunku podtogi. Waznym czynnikiem jest oczyszczenie

i przeptukanie systemu wodociqgow i poidel. Po dezynfekcji pomieszczeh nalezy ponownie umiescic

w chlewni cate wyposazenie. Zaleca si^ takze biezzjce stosowanie tzw. suchej dezynfekcji przy uzyciu
specjalnych preparatow dost^pnych na rynku.

Szczegolnej ostroznosci wymaga rowniez wprowadzanie nowych zwierzqt (np. loszek i knurkow

hodowlanych) do chlewni. Sprowadzane zwierze_ta powinny bye o wysokim statusie zdrowotnym
i posiadac odpowiednie swiadectwa weterynaryjne. Przy wprowadzaniu zakupionych zwierzqt do

gospodarstwa musza. one przejsc kwarantann^ i aklimatyzacje_. Swinie nalezy stopniowo przyzwyczajac do
nowych warunkow. W pierwszym etapie zakupione swinie powinny przez okres 2 tygodni przebywac w
izolacji. Najlepiej jesli pomieszczenie przeznaczone do izolacji jest oddalone od chlewni. Przed zasiedleniem

izolatka winna bye wysprzqtana i zdezynfekowana. Celem izolacji jest odpoczynek po transporcie,
mozliwosc rozwinitjcia si^ objawow klinicznych chorob oraz wykonanie testow diagnostycznych

potwierdzajqcych stan zdrowia.

Wymienione dziatania zabezpieczaj^ce wykonane w chlewni i jej otoczeniu oraz biezqca

profilaktyka weterynaryjna umozliwiajq skuteczn^ ochron^ zdrowia swiri i powinny bye stosowane zawsze,
a nie tylko w okresach zagrozenia wystqpieniem chorob zakaznych.

W obliczu zagrozenia, jakim jest epidemia ASF zwraca sie, z prosbq o rozpowszechnienie informacji
wsrod rolnikow o profilaktycznych czynnosciach, ktore moga. uchronic gospodarstwa przez
rozprzestrzenianiem sie. wirusa.
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