
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzier2oniowie z dnia 6 wrzeSnia
2018 r. w sPrawie zagro2enia stad trzody chlewnej afrykaf,skim pomorem Swifi

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzier2oniowie informuje o ci4gl5m
tozptzestrzenianiu sie afrykanskiego pomoru Swin, zar6wt:o u dzikow, jak rownie2
u trzody chlewnej.

Do chwili obecnej choroba wyst4pila na terenie Litwy (1190 prrypadkow u dzikow
i 49 ognisk u trzody chlewnej w 2018 r.), Lotwy (522 przypadki u dzikow i 10 ognisk
u trzody chlewnej w 2018 r.), Estonii (792 przypadki u dzikow w 2018 r.), Republiki
czeskiej (28 przypadkow u dzlkow w 2or8 r.), wagry (33 przypadLct u dzikow
w 20 18 r.), Ukrainie (36 przypadkow u dzikow i 77 ognisk u trzody chlewnej w 2018 r.),
Rumunii (32 przypadki u dzlkow i 834 ogniska u trzody chlewnej w 2018 r.) i Bulgarii
(1 ognisko u trzody chlewnej w 2018 r.).

Na terytorium Polski od 2OI4 r. do chwili obecnej stwierdzono 210 ognisk
choroby utrzody chlewnej, ztego 81 w 2OI7 r. i 106 w 2OIB r. orazT4I przypadkow
choroby u dzikow w 2OI7 r. i 1893 w 2078 r., na terenie wojewodztwa podlaskiego,
mazowieckiego, warminsko-mazurskiego i ostatnio w powiecie lubaczowskim
w woj ewod ztvne podkarpackim.

Afrykanski pomor Swin (ASF) jest nieuleczaln4 chorob4 wirusowa wystepujaca
wyl4cznie u Swin i dzikow. Choroba zwyl<J,e przebiega w stadzie bardzo gwaltownie,
z objawami gorqczki krwotocznej, bardzo licznyrni wybroczynami i wylewami krwawymi
na skorze, dusznoSci4, pienistym lub krwawym wyplyr,vem z r.osa, czgsto krwawa
biegunk4 i SmiertelnoSci4 dochodz4c4 do 100 o/o. Do zaka2en dochodzi poprzez
bezpoSredni kontakt z chorymi Swiniami lub dzikarni oraz za poSrednictwem zaka2onej
Pas4, Sciolki, Srodkow transportu, sprzgtu do obstrugi ztirerz4t, jak rownie? iry,vnoSci
wyprodukowanej z rl:iesa wieprzowego.

W zwiqzl<u z zagro2eniem przeniesienia choroby na obszar wojewodztwa
dolnoSl4skiego wszyscy hodowcy trzody chlewnej zobowtryarri s4 do stosowania zasad
bioasekuracji wynikaj4cych z obovnwuj4cych przepisow, przekazanych wczeSniej
w ulotkach, pismach i komunikatach, w celu ochrony wlasnych stad przed zakaieniem
oraz do nrezurLocznego zg!.aszanja zwigkszonych zachorowan, w szczegolnoSci
przebiegaj4cych z wysok4 gor4czka, i charakterystycznymi objawami oraz upadkow swin
do najbli2szej Iecznicy dla niterz4t 1ub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Dzierioniowie,

Ze wzglgdu na to, 2e dziki s4 bardzo istotnym wektorem w rozprzestrzenianiu sig
wirusa na danym obszarze i jego przeniesienia na stada tzody chlewnej, szczegoln4
ostro2noSi powinni zachowae mySliwi wczestniczacy w polowaniach na te rwierzgta.
MySliwi powinni przestrzegac zasad bioasekuracji w czasie polowania oraz unikac
wchodzenia do chlewni lub wykonywania prac zuriry,anych z obslug4 Swin minimum
przez 72 godziny od zakonczertia polowania.

Bardzo istotn4 sprawa w zapobteganiu rozprzestrzeniania sig choroby jest szybkie
zgLaszante padlych dzikow przez mySliwych, pracownikow slu2b leSnych i kazdego, kto
takie zviloki znaJazl do powiatowego lekarza weterynarii.

W zwiaz,ku z sytuacj4 epidemiologqczn4 w zakresie choroby Inspekcja
Weterynaryl'na pobiera proby od kaZdego padlego w lowisku oraz odstrzelonego chorego
dzika, w tym rownie2 od dzikow zabityclt podczas wypadkow drogowych i innych
zdarzen.

Dodatkowe informacje mozna uzyskai w Powiatowym Inspektoracie Weter5marii
w Dzierloniowie, ul Batalionow Chlopskich 7 Lub pod tel. Nr 7483 I28O9 i 748324657.
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powoduie wvlacznie duze stratv w hodowli trzodv chlgwnei.


