AFRYKAÑSKI POMÓR ŒWIÑ

(ASF)

HODOWCO PAMIÊTAJ!
ASF – CO TO JEST?
Afrykañski pomór œwiñ to szybko szerz¹ca siê, zakaŸna i zaraŸliwa choroba
wirusowa, na któr¹ choruj¹ wy³¹cznie œwinie i dziki. ASF nie stanowi zagro¿enia
dla zdrowia i ¿ycia cz³owieka oraz innych zwierz¹t gospodarskich. Kraj lub
region, w którym wyst¹pi ASF traci prawo do obrotu i eksportu trzody chlewnej
i miêsa wieprzowego przez co nara¿ony jest na du¿e straty ekonomiczne
w przemyœle miêsnym oraz hodowli. Pomimo przeprowadzanych badañ
i prób nie uda³o siê opracowaæ skutecznej szczepionki eliminuj¹cej
wirusa. Zwalczanie choroby odbywa siê tylko metodami administracyjnymi
poprzez wybijanie zwierz¹t chorych oraz tych znajduj¹cych siê w strefie
zapowietrzonej.
NAJCZÊSTSZE PRZYCZYNY ZAKA¯ENIA TO:
bezpoœredni kontakt pomiêdzy zwierzêtami chorymi i zdrowymi;
skarmianie zaka¿onymi zlewkami i odpadkami;
przemieszczanie zaka¿onych zwierz¹t oraz wprowadzanie do chlewni
zwierz¹t niewiadomego pochodzenia.
OBJAWY:
Objawy kliniczne ujawniaj¹ siê od 6 do 10 dni po zaka¿eniu ASFV i g³ównie s¹ to:
wysoka gor¹czka;
liczne, drobne wybroczyny oraz sinica skóry m. in. brzucha, boków cia³a i uszu;
dusznoœæ oraz wyp³yw z nosa (mo¿e byæ pienisty lub krwisty);
biegunka z domieszk¹ krwi;
liczne padniêcia zwierz¹t.
Zgodnie z ustaw¹ o ochronie zdrowia zwierz¹t oraz zwalczaniu chorób
zakaŸnych zwierz¹t, w przypadku podejrzenia wyst¹pienia ASF hodowca jest
obowi¹zany do niezw³ocznego zg³oszenia tego faktu bezpoœrednio do
powiatowego lekarza weterynarii. Je¿eli nie jest to mo¿liwe, nale¿y uczyniæ to za
poœrednictwem lekarza weterynarii opiekuj¹cego siê stadem b¹dŸ w³aœciwego
miejscowo organu samorz¹du terytorialnego. W przypadku stwierdzenia
w stadzie afrykañskiego pomoru œwiñ oraz likwidacji stada w³aœciciel otrzymuje
odszkodowanie z bud¿etu pañstwa. Za ochronê stada przed ASFV odpowiada
w³aœciciel gospodarstwa. Stosowanie zasad bioasekuracji to najtañszy
i najskuteczniejszy sposób zabezpieczenia stada przed wirusem ASF.
PRZYDATNE LINKI:
http://www.minrol.gov.pl/; https://www.mazowieckie.pl/;
http://www.piwet.pulawy.pl/; https://www.wiw.mazowsze.pl/;
https://www.wetgiw.gov.pl/; https://www.mazovia.pl/
Ulotka sfinansowana ze œrodków
Samorz¹du Województwa Mazowieckiego
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel. 22 59 79 701, e-mail: rolnictwo@mazovia.pl

