
OPINIA EKSPERTA
AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ (ASF)

ASF – informacje i przenoszenie

Wirus ASF i jego następstwa

Światowa Organizacja Zdrowia Zwierząt odnotowuje
obecnie, iż wiele krajów, szczególnie na terenie
Europy i Azji, zostaje dotkniętych epidemią
afrykańskiego pomoru świń.
Wirus ASF atakuje tylko świniowate, świnie i dziki, a
jego śmiertelność sięga 100%. Choroba oraz jej
następstwa przyczyniają się do poważnych
problemów społeczno-gospodarczych wśród
hodowców inwentarza.

Choroba może przenosić się na świnie na wiele sposobów:
Kontakt – Spożycie – Ukąszenia owadów

Według różnych źródeł wyróżniamy następujące drogi zakażenia:

• przez kontakt z zarażonymi świniami, żywymi lub martwymi

• przez kontakt ze skażonymi pojazdami, butami, ubraniami i
sprzętami

• przez spożycie skażonej wody lub pożywienia

• drogą powietrzną na niewielkich odległościach lub

• przez ukąszenia niektórych owadów.

Wirus jest stosunkowo odporny na warunki środowiskowe, wobec czego może się rozprzestrzeniać
z dużą szybkością.
Niektóre szczepy pozostają zaraźliwe w szerokim zakresie pH: od pH4 do pH13.
Badania wykazują również zjadliwość wirusów ze szczepów, które były przechowywane przez 5 do
7 lat w temperaturze 5°C, przez 18 miesięcy w temperaturze pokojowej i przez 10 do 30 dni w
temperaturze wynoszącej 37°C. Wirus jest również w stanie przetrwać w środowisku ochronnym,
takim jak gleba czy odchody zwierzęce, przez 5 do 6 miesięcy oraz przez 30 miesięcy w
schłodzonym mięsie. Jednakże dezaktywuje go poddawanie działaniu temperatury w wysokości
60°C przez 30 minut.

ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ AFRYKAŃSKIEGO 
POMORU ŚWIŃ (styczeń - czerwiec 2020, źródło: 

Wirus afrykańskiego pomoru świń to wirus o dwuniciowym DNA należący do unikatowego gatunku
wirusów afrykańskiego pomoru świń (ASFV), rodzaju asfawirusów, rodziny Asfarviridae. Istnieje
jednak kilka genotypów o różnej zjadliwości, które mogą powodować mniej lub bardziej poważny
przebieg choroby w zależności od szczepu. Wirus ten jest stosunkowo duży w porównaniu do
innych i charakteryzuje się bardziej złożoną strukturą oraz obecnością zewnętrznej otoczki
lipidowej. Stanowi to ogromną zaletę w walce z chorobą, ponieważ taki wirus jest dużo bardziej
wrażliwy na działanie środków dezynfekujących, które dezaktywują go z większą łatwością niż
wirusy bez otoczki (znane jako nieosłonione), co jest prawdziwe zwłaszcza w przypadku małych
wirusów.

Wirus rozprzestrzenia się w środowisku
Szybko – Na dużej przestrzeni – Jest wytrzymały
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Jak zapobiegać chorobie
Ochrona zwierząt przed możliwymi źródłami zakażenia wirusem

Zapobieganie przenoszeniu choroby jest kombinacją stosowania środków bezpieczeństwa
biologicznego, aktywnego zarządzania higieną oraz zarządzania strukturalnego.
Kompletny program higieniczny obejmuje trzy filary: „czyszczenie, dezynfekcję i ochronę”.
Czyszczenie i dezynfekcja przeprowadzane przy pomocy właściwych produktów, prawidłowo
stosowanych w odpowiednim stężeniu zapewniają czysty chlew, który będzie czekać na przybycie
nowych zwierząt, zaś ochrona gwarantuje, że żadne chorobotwórcze zarazki nie przedostaną się do
chlewa, gdy zwierzęta już się w nim znajdują, dzięki środkom zarządzania higieną i zarządzania
strukturalnego. Jedynie powyższa kombinacja zapewni zdrowie zwierzętom i dobrobyt całego
gospodarstwa.

Wdrażanie środków bezpieczeństwa biologicznego jest 
niezbędne!

>Nie istnieje żadna szczepionka przeciw wirusowi ASF, a 
wywołana przez niego choroba jest nieuleczalna!

Ogólne środki bezpieczeństwa biologicznego
Profilaktyczne czyszczenie, dezynfekcja i środki ochronne
Gospodarstwa powinny zagwarantować ochronę zwierząt w zakresie wszelkich zewnętrznych źródeł
zakażenia, w tym produktów wwożonych, poprzez:
• Kontrolę dostępu do budynków (dla odwiedzających, personelu itp.), użycie sprzętu ochrony

osobistej przez osoby wchodzące do budynków, w których znajduje się inwentarz, wdrożenie
procedur dotyczących czyszczenia i dezynfekcji.

• Ograniczenie wjazdu pojazdów zewnętrznych na teren gospodarstwa, w tym pojazdów
używanych w celu transportu zwierząt. Przestrzeganie procedur czyszczenia i dezynfekcji dla
wszelkich pojazdów.

• Usprawnienie konserwacji budynków, zwalczania szkodników, deratyzacji, usuwania gnojowicy
itp.

• Usprawnienie procedur czyszczenia i dezynfekcji wszelkich powierzchni w budynkach oraz
sprzętów, a także otoczenia w znaczeniu ogólnym.

• Monitorowanie wwożonych produktów (jak jedzenie czy woda).
• Monitorowanie stanu zdrowia zwierząt (jak nietypowe oznaki czy objawy).

Jeśli choroba zostanie zgłoszona
Odosobnienie - Izolacja - Zarządzanie kryzysowe
Jeśli przypadek zakażenia zostanie potwierdzony, należy ustanowić procedury zarządzania dla
obszarów zagrożonych, obejmujące
• Likwidację zwierząt: ubój wszystkich zwierząt na terenie, którego problem dotyczy.
• Odizolowanie i zabezpieczenie terenu: rygorystyczne i kontrolowane procedury dotyczące

odosobnienia i izolacji.
• Czyszczenie i dezynfekcję terenu we współpracy z kompetentnymi władzami i wybranymi

usługodawcami.

W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz wsparcia prosimy o kontakt pod adresem: Poultryandpigs@kersia-group.com
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Efektywne czyszczenie Skutecznac 
dezynfekcja powierzchni i sprzętów
to eliminacja zapewnia najlepsze
mikroorganizmów możliwe warunki 
dla dzięki wyborowi dezynfekcji.

Skuteczna dezynfekcja
powierzchni i sprzętów to 
eliminacja zapewnia najlepsze
mikroorganizmów możliwe 
warunki dla dzięki wyborowi
dezynfekcji. Sprawdzonego
środk dezynfekującego 
stosowanego we właściwym 
stężeniu i przez odpowiedni
czas kontaktu.

Wymaga się stosowania kompleksowych 
środków bezpieczeństwa biologicznego w celu 
zapobieżenia ponownej kolonizacji i skażeniu 
czystych budynków i sprzętów.
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Ochrona dzięki zarządzaniu strukturalnemu

Zastosuj dodatkowe środki ochronyw celu ochrony budynków przez skażeniem ASF, takie jak:

➢ Ochronaprzez nienadzorowanym przepływem i wejściem ludzi oraz dzikich zwierząt, a także wjazdem pojazdów,
poprzez kontrolowanie stanu płotów, instalację bram zamykanych naklucz itp.

➢ Ograniczenie ruchu pieszych i pojazdów do niezbędnego minimum, prowadzenie księgi gości.

➢ Spójne wdrażanie zasady podziału na strefy „CZYSTE” i „BRUDNE”:

• Wejście na teren gospodarstwa winno odbywać się wyłącznie w ubraniach roboczych, po uprzednim wzięciu 
prysznica.

• Oddzielne przechowywanie odzieży prywatnej i odzieży ochronnej używanej w chlewni, zarówno przed 
wejściem na obszary produkcyjne, jak i po ich opuszczeniu.

• Podział terenu firmy na obszary „CZYSTE” (zwierzęta, pasza, ściółka itp.) oraz „BRUDNE” (obornik, 
gnojowica, padlina itp.).

• Unikanie przecinania się ścieżek komunikacyjnych pomiędzy obszarami „CZYSTYMI” i „BRUDNYMI”.

• Przechowywanie padliny w zamkniętym pojemniku lub podobnej konstrukcji, zabezpieczonej przed 
nieupoważnionym dostępem oraz przedostaniem się do wewnątrz robactwa, gryzoni i dzikich zwierząt, jak 
również przed wyciekiem płynów na zewnątrz. Konstrukcja ta winna być łatwa do czyszczenia i dezynfekcji.

• Przenoszenie/przewożenie padliny tak blisko drogi jak to tylko możliwe, po utwardzonej nawierzchni, która 
jest łatwa do czyszczenia i dezynfekcji, aby pojazd z zakładu utylizacji szczątków zwierzęcych nie musiał 
wjeżdżać na teren gospodarstwa.

➢ Dostawy paszy oraz ściółki, jak również załadunek i rozładunek świń przeznaczonych na rozród bądź ubój, winien
odbywać się wyłącznie w obszarach ruchu (na obszarach produkcyjnych nie powinien odbywać się żaden ruch, a
także nie powinny mieć do nich dostępu osoby z zewnątrz).

➢ Pasza, ściółka oraz inne zasoby winny być bezpiecznie przechowywane w warunkach, w których dziki nie będą
miały do nich dostępu.

➢ Specjalne szkolenie dla pracowników nt. ryzyka przenoszenia ASF, zakaz wnoszenia na teren firmy oraz prywatne
fermy świń wyrobów wędliniarskich.

➢ Stałe zwalczanie szkodników, łącznie z prowadzeniem dokumentacji.

➢ Stałe monitorowanie stanu zdrowia zwierząt (jak nietypowe oznaki czy objawy).

ASF - AKTYWNE ZARZĄDZANIE
Czyszczenie, dezynfekcja i ochrona krok po kroku

Czyszczenie:

➢ Wybór produktu, stężenia i sposobu użycia sąkluczowe dla skutecznego czyszczenia.

➢ Efektywne czyszczenie powierzchni i sprzętów gwarantuje najlepsze możliwe warunki dezynfekcji.

Dezynfekcja:

➢ Wybór produktu, stężenia i sposobu użycia sąkluczowe dla skutecznej dezynfekcji.

➢ Skuteczna dezynfekcja to eliminacja mikroorganizmów dzięki wyborowi sprawdzonego środka dezynfekującego
stosowanego we właściwym stężeniu i przez odpowiedni czas kontaktu.

Ochrona dzięki zarządzaniu higieną:

➢ Wybór produktu, stężenia i sposobu użycia sąkluczowe dla skutecznej ochrony.

➢ Zapewnij możliwość dezynfekcji butów, kół oraz całych pojazdów, rąk i sprzętów przed wejściem na teren
gospodarstwa bądź poszczególne obszary wewnątrz niego, jak również po ich opuszczeniu. Dezynfekcja ta winna
być obowiązkowa.

➢ Czyszczenie i dezynfekcja instalacji wodociągowej oraz dezynfekcja wody.

Potwierdzony przypadek ASF

Jeśli przypadek zakażenia ASF zostanie potwierdzony, należy ustanowić procedury zarządzania dla obszarów
zagrożonych, obejmujące

➢ Likwidację zwierząt: ubój wszystkich zwierząt na terenie, którego problem dotyczy.

➢ Odizolowanie i zabezpieczenie terenu: rygorystyczne i kontrolowane procedury dotyczące odosobnienia i izolacji.

➢ Czyszczenie i dezynfekcję terenu we współpracy z kompetentnymi władzami i wybranymi usługodawcami.

Instrukcje i wytyczne mogą się różnić w poszczególnych krajach. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz wsparcia prosimy o 
kontakt pod adresem: Poultryandpigs@kersia-group.com
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