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ASF - charakterystyka

 Afrykański pomór świń (ASF) nieuleczalna

wirusowa choroba świń i dzików. Ludzie są

niewrażliwi na zakażenie wirusem ASF;

Wystąpienie ASF w populacji świń lub dzików

decyduje o tym, że kraj lub region, traci prawo

eksportu świń i mięsa wieprzowego;

 Ogromna oporność wirusa ASF na czynniki

środowiskowe;

*źródło: Zygmunt Pejsak, „Afrykański Pomór Świń” PIWet-PIB w Puławach, 2014 r.



PRODUKT PRZEŻYWALNOŚĆ (DNI)

Odkostnione mięso 105

Mięso z kością 105

Mięso mielone 105

Solone mięso odkostnione 182

Solone mięso z kością 182

Gotowane mięso odkostnione 0

Gotowane mięso z kością 0

Mięso konserwowane 0

Suszone mięso odkostnione 300

Suszone mięso z kością 300

Wędzone mięso odkostnione 30

Mięso mrożone 1000

Chłodzone mięso odkostnione 110 (5 m-cy)

Chłodzone mięso z kością 110

Suszony tłuszcz 300

Podroby 105

Skóra/tłuszcz 300
*źródło: Zygmunt Pejsak, „Afrykański Pomór Świń” PIWet-PIB w Puławach, 2014 r.*źródło: Zygmunt Pejsak, „Afrykański Pomór Świń” PIWet-PIB w Puławach, 2014 r.



Ogromna oporność na działanie czynników środowiskowych 

(wysychanie, gnicie, temp., zmiany pH) !!

Warunki Przeżywalność Źródło

Krew (4ºC) 18 m-cy Iowa, 2006

Kał (20oC) 11 dni Iowa, 2006

Zanieczyszczone kojce 1 m-ąc Iowa, 2006

Temperatura  56ºC 70 min. Mebus i wsp. 1998 W: Foreign Animal Diseases

Temperatura 60ºC 20 min. Mebus i wsp. 1998 W: Foreign Animal Diseases

pH<3.9 lub pH>11.5 (podłoże 
bez surowicy

Minuty Mebus i wsp. 1998 W: Foreign Animal 
Diseases/Plowright,1994

pH 13.4 podłoże bez surowicy 21 godz. OIE

pH 13.4 podłoże z 25% serum 7 dni OIE

*źródło: Zygmunt Pejsak, „Afrykański Pomór Świń” PIWet-PIB w Puławach, 2014 r.



Wirus ASF ulega zabiciu poprzez

gotowanie w 60 stopniach w

czasie 20 minut lub w 71

stopniach przez 1 minutę.

*źródło: Zygmunt Pejsak, „Afrykański Pomór Świń” PIWet-PIB w Puławach, 2014 r.



Sytuacja epizootyczna



Sytuacja epizootyczna

 1903-1905: pierwsze wzmianki o ASF na obszarze Afryki (Kenia, Angola, 

Mozambik);

 1957: wirus ASF przeniesiony z Angoli do Portugalii (pasza dla świń), następnie 

choroba wystąpiła w Hiszpanii;

 Z Półwyspu Iberyjskiego choroba rozprzestrzeniła się kilkukrotnie do Francji 

(1964, 1967, 1974); Belgii (1985); Holandii (1986); Włoch (1967, 1978-84); 

ZSRR (1977);

 Z wyjątkiem Portugalii, Hiszpanii i Sardynii, eradykacja ASF następowała w 

ciągu kilku, względnie kilkunastu miesięcy;

 Uznanie kraju za wolny od ASF w przypadku Portugalii nastąpiło w roku 1994, 

a w przypadku Hiszpanii w roku 1995;

 Od 1995 występowanie ASF było ograniczone terytorialnie do państw 

afrykańskich leżących na południe od Sahary oraz  do Sardynii.



Sytuacja epizootyczna

 06.06.2007 r. OIE publikuje raport o wystąpieniu ASF na terytorium Gruzji 
(pierwsze zachorowania u świń stwierdzono w kwietniu 2007);

 Do końca 2007 r. kolejne ogniska ASF wystąpiły na terenie Abchazji, Armenii, 
Czeczenii, Południowej Osetii oraz Górnego Karabachu;

 2008 r. – choroba rozprzestrzenia się na terytorium Kaukazu (w ciągu roku 
choroba została rozwleczona na odległość ok. 1200 km);

 2013 r. – wystąpienie ASF do OIE zgłaszają władze weterynaryjne Białorusi i 
Ukrainy;

 Do końca 2015 r. ASF został stwierdzony na Litwie, Łotwie, w Estonii, Polsce.

 W Polsce pierwszy przypadek stwierdzono 15 lutego 2014 r. (martwy dzik 
znaleziony w pobliżu (ok. 800 m) granicy z Białorusią);

 21 lipca 2014 r. stwierdzono po raz pierwszy ognisko ASF na terytorium Polski 
(gospodarstwo liczące 5 sztuk świń); 

 Od tej pory obserwujemy wolne acz konsekwentne powiększanie się 
zapowietrzonej powierzchni



Sytuacja epizootyczna

 główną rolę w szybkim rozprzestrzenianiu się choroby na terytorium 

Kaukazu odegrała duża liczba gospodarstw przyzagrodowych;

 należy przypuszczać, ze wirus przedostał się z populacji wolno żyjącej 

do domowej przez kontakt bezpośredni między dzikami, a świniami;

 następnie został rozniesiony na tereny oddalone od epicentrum na 

Kaukazie (pierwszy przypadek stwierdzony w obwodzie orenburskim w 

2008 r ok 1000 km); stopniowo choroba rozprzestrzeniała się na całe 

terytorium Federacji Rosyjskiej, w tym także części europejskiej 

Rosji.



Sytuacja epizootyczna

 W 2014 stwierdzono 30 przypadków i 2 ogniska ASF

 W 2015 stwierdzono 51 przypadków i 1 ognisko ASF

 W 2016 stwierdzono 26 przypadków i 16 ognisk ASF 

(22.08.2016)

 Łącznie do dnia 22 sierpnia 2016 stwierdzono 107 

przypadków ASF (dziki) i 16 ognisk ASF;



LOKALIZACJA OGNISK ASF

- 2014:

woj. podlaskie: pow. białostocki, gm. Gródek, miejscowości: Zielona (5) , 
Józefowo (5)

- 2015:

woj. podlaskie: pow. sokólski, gm. Sokółka (7)

- 2016: 

woj. podlaskie:

pow. hajnowski, gm. Hajnówka, miejscowość:  Bielszczyzna

pow. wysokomazowiecki, gm. Wysokie Mazowieckie (x2), Sokoły (110)

miejscowość: Rębiszewo-Studzianki (536),

pow. siemiatycki, gm. Mielnik (97, 13)) 

pow. białostocki, gm. Choroszcz (20)

pow. zambrowski, gm. Zambrów 

pow. bielski, gm. Bielsk Podlaski (34)



woj. lubelskie:

pow. bialski, 

gm. Janów Podlaski (36)

gm. Leśna Podlaska (25; 1)

woj. mazowieckie:

pow. łosicki

gm. Stara Konica (28)







Prawdopodobne drogi wprowadzenia ASFV

na terytorium Polski - wektory

*źródło: Zygmunt Pejsak, „Afrykański Pomór Świń” PIWet-PIB w Puławach, 2014 r.



Prawdopodobne drogi wprowadzenia ASFV

na terytorium Polski - wektory

*źródło: Zygmunt Pejsak, „Afrykański Pomór Świń” PIWet-PIB w Puławach, 2014 r.



Bioasekuracja



Bioasekuracja

 Świadomość możliwości przedostania się ASFV do krajowej populacji dzików i 
świń oraz przestrzegania zasad bioasekuracji są punktami krytycznymi w 
zakresie zapobieżenia rozprzestrzenienia się ASF w Polsce;

 By solidnie zabezpieczyć chlewnię należy zapewnić:

- odpowiednie ogrodzenie; 

- ograniczenie do niezbędnego minimum liczby osób wizytujących:  wszyscy – w 
tym lekarze wet. prywatni i inspekcja powinni zmieniać obuwie i okrycia 
wierzchnie. Tam gdzie możliwe powinni przechodzić  przez śluzę z prysznicem; 

- osoby postronne wpuszczać do chlewni jeżeli nie  miały kontaktu ze świniami w 
okresie 72 h;

- zamykać bramy wjazdowe oraz drzwi;

- Pracownicy chlewni ( ograniczyć do minimum, nie mogą mieć własnych świń, 
nie biorą udziału w  polowaniach w tym nagonce, nie wnoszą na teren  chlewni 
produktów wieprzowych i dziczyzny).

*źródło: Zygmunt Pejsak, „Afrykański Pomór Świń” PIWet-PIB w Puławach, 2014 r.



Bioasekuracja

Właściciele stad świń powinni:

- wycofać się z polowań na dziki;

- uświadomić pracowników o  zagrożeniu i konieczności przestrzegania 
określonych zasad; 

- stworzyć warunki ograniczające możliwość wejścia ASFV do fermy  
(maty,   baseny dezynfekcyjne, myjnie samochodowe, etc);

- ograniczyć do minimum wjazdy samochodów na teren gospodarstwa;

- zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt wolno żyjących;

- nie skarmiać zwierząt odpadkami żywności.

*źródło: Zygmunt Pejsak, „Afrykański Pomór Świń” PIWet-PIB w Puławach, 2014 r.



Bioasekuracja

- Wjeżdżający samochód musi być umyty, zdezynfekowany i 
wysuszony, powinno być to potwierdzone stosownymi 
dokumentami;

- Samochody muszą przejeżdżać przez nieckę wypełnioną 
zawsze aktywnym środkiem dezynfekcyjnym (głównie soda 
kaustyczna lub VIRKON);

- Ograniczyć do niezbędnego minimum zakupy świń;

- Jeżeli zakup jest konieczny  kupować świnie w znanych 
źródłach, a przed włączeniem do stada poddać 21 dniowej  
kwarantannie. 

*źródło: Zygmunt Pejsak, „Afrykański Pomór Świń” PIWet-PIB w Puławach, 2014 r.



Prewencja i zwalczanie



Prewencja i zwalczanie

 brak szczepionek przeciwko ASF!

 główne działanie chroniące to przed ASFV to prewencja i zapobieganie 
szerzeniu się infekcji włącznie z eradykacją;

 prewencja:

- niezbędne są przeglądy kliniczne i badania laboratoryjne;

- właściciele oraz pracownicy chlewni nie powinni brać udziału w polowaniach 
na dziki, jak również wprowadzać ustrzelonych dzików i ich części na teren 
gospodarstwa utrzymującego świnie;

- świnie nie powinny być przetrzymywane na wybiegach (zwłaszcza w 
gospodarstwach usytuowanych w pobliżu lasów);

- w przypadku utrzymywania świń na wybiegach chlewnia powinna być 
ogrodzona podwójnym ogrodzeniem;

- każda świnia w obszarze ryzyka z podwyższoną temperaturą powinna być 
podejrzana o ASF i w tym kierunku winny być wykonane badania 
laboratoryjne;

- w Polsce w roku 2015 wprowadzono „Program Bioasekuracji”



Zakłady utylizacyjne
Nazwa zakładu Numer kontaktowy Deklarowana dobowa maksymalna 

moc przerobowa

EKO-STOK Sp. z o.o.

Górskie Ponikły Stok 50

18-312 Rutki Kossaki

WNI 28058101

86 2701147

10

Zakład Utylizacyjny Ekoutil kat.1

ul. Przemysłowa 4

Śmiłowo 64-810 Kaczory

WNI 30197401

67 2641600

400

Energoutil Sp.z o.o.

ul. Ełcka 1A

Nowa Wieś Ełcka 

19-300 Ełk

WNI 28058101

87 6203858

5

Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „HETMAN” 

Sp. z o.o.

Florianów 24

99-311 Bedlno

WNI 04057401

56 6832562

60

Przedsiębiorstwo JASTA Sp. z o.o.

ul. Pawłowska 4

97-300 Piotrków Trybunalski

WNI 10128102

44 6817586

57

SARIA POLSKA Sp. z o.o.,

Oddział SECANIM Wielkanoc

32-075 Gołcza

WNI 12087401

12 3873060

40

STRUGA S.A.

Jezuicka Struga 3

88-111 Rojewo

WNI 04077401

* zakład nie zgłosił akcesu na piśmie jednakże 

odbiera zabite zwierzęta z ogniska

52 3511090

30



Miejsca do zakopania 

zwierząt



 Zakopanie martwych zwierząt na wyznaczonym terenie 

odbywać się będzie na mocy decyzji Powiatowego Lekarza 

Weterynarii wystawionej na podstawie:

- art. 44 ust. 1 pkt. 12 ustawy z dn. 11.03.2004 o ochronie 

zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych 

zwierząt

- art. 19 ust. 1b lub 1e rozporządzenia PE i Rady 1069/2009 

z dn. 21.10.2009 określającego przepisy sanitarne 

dotyczące produktów ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i 

uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 

(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia 

zwierzęcego).



 W każdym powiecie, a najlepiej w każdej gminie powinno być miejsce 

wyznaczone do zakopania zwłok zabitych zwierząt w ramach zwalczania 

chorób zakaźnych (działka lub parcela);

 Wskazane miejsce powinno spełniać następujące kryteria:

- powinno być własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 

terytorialnego;

- nie powinno znajdować się w bezpośrednim sąsiedztwie siedzib ludzkich i 

miejsc użyteczności publicznej;

- nie powinno znajdować się na terenie podmokłym i blisko koryt rzek, jezior;

- nie powinno znajdować się na terenie ujęć wody pitnej;

- nie powinno być terenem użytkowanym rolniczo;

- do wyznaczonego miejsca musi być możliwy dojazd samochodów ciężarowych 

i ciężkiego sprzętu (koparki, spychacze, ciągniki).



 Na wyznaczonym terenie, podczas zakopywania zwłok 

zwierząt będzie użyty środek dezynfekcyjny, celem 

zabezpieczenia zwłok zwierząt przed rozwleczeniem 

choroby. Rodzaj użytego środka dezynfekcyjnego będzie 

zależny od patogenu odpowiedzialnego za wywołanie 

choroby.

 Dół do zakopania zwierząt powinien być na tyle głęboki 

aby umożliwić przykrycie zwłok dwumetrową warstwą 

ziemi. Zwłoki zwierząt po zasypanie ok. 40 cm warstwą 

ziemi, należy zabezpieczyć przed możliwością 

przeniesienia materiału zakaźnego poprzez przysypanie 

warstwą wapna gaszonego.



Praktyczne aspekty 

zwalczania ASF



Praktyczne aspekty zwalczania ASF

 Podstawą jest stosownie w gospodarstwie zasad bioasekuracji:

- ogrodzenie terenu gospodarstwa

- zabezpieczenie budynków inwentarskich przed dostępem zwierząt z 

zewnątrz;

- wyłożenie mat dezynfekcyjnych;

- oznakowanie pomieszczeń informacją „osobom nieupoważnionym wstęp 

wzbroniony”;

- stosowanie odzieży ochronnej;

- okresowe przeprowadzanie dezynfekcji, deratyzacji i dezynsekcji;

- zakaz obsługi świń przez osoby uczestniczące w polowaniach przez 72 

godziny;

- maksymalne ograniczenie dostępu do chlewni dla ludzi z zewnątrz;

- przestrzeganie zakazu skarmiania świń odpadkami żywnościowymi.



Praktyczne aspekty zwalczania ASF

 Ryzyko:

- zarobkowe lub rekreacyjne przebywanie  ludzi w obszarach o zwiększonym 

zagrożeniu występowania choroby;

- niekompatybilność danych na temat pogłowia i stad świń w Centralnej Bazie 

Danych systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;

- niedostateczne informacje lub brak danych na temat stad świń, w których 

znajduje  się jedna świnia

- brak rzetelnych informacji dotyczących wielkości populacji dzików i jej 

rozmieszczenia w terenie

Powyższe stanowi przeszkodę w sprawnym zarządzaniu ryzykiem oraz szybkim i 

skutecznym działaniu w sytuacji kryzysowej



Praktyczne aspekty zwalczania ASF

 Świadomość potrzeby współdziałania producentów i hodowców zwierząt, 

zaangażowanych w zwalczanie instytucji: Powiatowe i wojewódzkie Centra 

Zarządzania Kryzysowego, Policję, Straż Pożarną oraz organizacje rolnicze, 

przemysł przetwórczy, w tym utylizacyjny;

 Prawne zagwarantowanie pomocy przez inne służby dla Inspekcji 

Weterynaryjnej jako wiodącej instytucji przy zwalczaniu ASF;

 Wszystkie zaangażowane służby powinny odpowiednio wcześniej opracować 

procedury działań dostosowane do lokalnych potrzeb;

 Ryzyko odmowy zbierania zwłok padłych lub ubitych zwierząt, 

niewystarczające moce przerobowe, brak zainteresowania współpracą z PLW 

lub wykorzystanie sytuacji do podyktowania zawyżonych stawek przez zakłady 

utylizacyjne powoduje konieczność wyznaczenia stosownych miejsc do 

grzebania zwłok zwierząt.



Praktyczne aspekty zwalczania ASF

 Ryzyko „czynnika ludzkiego”

- brak kontaktu po godzinach pracy z urzędami gmin;

- trudność w egzekwowaniu realizacji zapisów porozumień i procedur, 

zwłaszcza gdy ich konstrukcja nie zawiera szczegółowych rozwiązań;

- brak współpracy właścicieli świń z Inspekcją Weterynaryjną oraz innymi 

organami wykonującymi czynności urzędowe;

- utrudnianie działań, stawianie oporu przez osoby fizyczne



Praktyczne aspekty zwalczania ASF

 Minimalizacja ryzyka i skuteczność w działaniu:

- powołanie odpowiedniego zespołu ludzi przed spodziewanym pojawieniem się 

choroby;

- zespół powinien się składać z minimum 4 osób posiadających teoretyczną 

wiedzę o ASF oraz wiedze z zakresu prawa, łączącego się z tą tematyką, a 

także z ekipy dezynfekcyjnej;

- opracowanie procedur postępowania opatrzonych załącznikami w postaci 

gotowych wzorów dokumentów;

- Nawiązanie kontaktów pomiędzy miejskimi, gminnymi i powiatowymi 

sztabami kryzysowymi, których zadania powinny zostać spisane w postaci 

procedur określających precyzyjnie zadania poszczególnych służb;



Praktyczne aspekty zwalczania ASF

Na podstawie dotychczas przeprowadzonych działań 

przy zwalczaniu ASF na terenie województwa 

podlaskiego, najściślejsza współpraca jest 

potrzebna i ma miejsce z Policją, Strażą Graniczną, 

Strażą Pożarną, służbami leśnymi, samorządami 

lokalnymi i myśliwymi. 

W tym celu, konieczne jest ustalenie numerów 

telefonów kontaktowych, działających 

całodobowo.



Dziękuję za uwagę

i zapraszam do dyskusji:)


