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Wybrane dane dotyczące 

ASFV,

ważne 

z epizootycznego punktu 

widzenia.



Właściwości biologiczne ASFV 

22 genotypy ASFV:

W  Europie:

Genotyp I – mało zjadliwy

Genotyp II – wysoce zjadliwy
Rosja – genotyp II



Właściwości biologiczne ASFV  

Wirus ASF jest wyjątkowo oporny na działanie czynników 

środowiskowych

przeżywalność:

 W glebie zanieczyszczonej zakażoną krwią - kilka miesięcy.

 W śledzionie zakopanej w ziemi - 280 dni.

 W kojcach w których przebywały świnie z ASF – 4 miesiące.

 W tuszach padłych z powodu ASF świń - 18 tygodni.

 We krwi w 4° C  do 18 miesięcy.

 Inaktywacja wirusa po  30 minutach w 70° C lub 1 minucie  

w 80° C.



Właściwości biologiczne ASFV 

 Wirus ASF nie indukuje przeciwciał neutralizujących.

Umożliwia to długotrwałe przetrwanie wirusa we krwi 

ozdrowieńców, który pojawia się we krwi 

kilkanaście- kilkadziesiąt godz. po infekcji.

 IgM we krwi można wykryć już 4 dnia, IgG 6-8 dnia

przeciwciała utrzymują się do 3 lat pz.

 Odporność nabyta po zakażeniu ASFV jest słaba.



Szerzenie się zakażeń  ASFV 

 Bezpośrednio: 

świnia      świnia; 

świnia      dzik;   

dzik       świnia.

 Pośrednio: produkty, transport, ludzie, słoma, siano, 

kleszcze.

 Epidemiologia zakażeń ASFV i CSFV jest zasadniczo 

różna!!!. 



Szerzenie się zakażeń  ASFV 

 Szerzenie się zakażeń ASFV, nawet w obrębie tej 

samego obiektu jest stosunkowo wolne ( przykład 

Ingalin 5.07 ASFV był już prawdopodobnie na porodówce a 22.07. tuczniki, 

w budynkach tuczu  pozostawały jeszcze nie zainfekowane).

 Bierny monitoring ( szybka reakcja np. badanie lab. na 

zgłoszenie zachorowań lub padnięć ) jest wyjątkowo 

efektywny. 

 W przypadku kontaktu świni zakażonej ASFV ze zdrową objawy 

kliniczne u zdrowej ujawnią się najwcześniej po 14 dniach ( po 

padnięciu świni siewcy ASFV).  



Scenariusz A

Scenariusz B

Możliwości szerzenie się infekcji wirusami pomoru 



Zakażenie doświadczalne świń

( doświadczenia przeprowadzono przy użyciu szczepu litewskiego  ASF, M.Arias, Valdeolmos)

8 świń

zakażonych

10 świń 

kontaktowych

3 kojce 8 świń Landrace x Large White  

zakażone ASFV domięśniowo

 10 HAD50/ml of LT14/1490

 10 świń kontaktowych

Schemat doświadczenia



Odpowiedź 

immunologiczna



Eksperyment ”in vivo” szczep ASFV LT14/1490

8 świń 

zakażonych

10 świń 

kontaktowych

3  kojce

Przeciwciała stwierdzono w surowicach  i soku z tkanek u 33% 

(6 z 18) zakażonych świń w drugim tygodniu po infekcji

Świnie zakażone

Świnie kontaktowe
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Objawy kliniczne

i 

zmiany sekcyjne



U świń kontaktowych objawy kliniczne pojawiają się 12 – 14 dni  po 

kontakcie ze świniami zakażonymi . 

Padnięcia od 15 dni po kontakcie , w większości przypadków między 

18 – 23 dniami.

Eksperyment ”in vivo” szczep ASFV LT14/1490

DNI PO INFEKCJI
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OBJAWY KLINICZNE

 Gorączka >42°C (17/18)

 Wybroczyny na uszach (13/18) 

 Łzawienie (11/18), 

 Wybroczyny na brzuchu (6/18), 

 Obrzęk stawów (6/18)

 Przekrwienie skóry (3/18) 

 Krwawa biegunka (3/18). 

 Osłabiony apetyt, zaleganie.

Śmiertelność 94,5%

Codzienne pomiary obj. kinicznych:

0 ,1 (łagodne),2 (średnie),3 ( ostre)

Świnie 

kontaktowe Świnie zakażone
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ANTIBODIES

Patogeneza ostrej – typowej postaci ASF

Tygodnie po zakażeniu 

1 2 3 4 5

Inkubacja

GORĄCZKA

PADNIĘCIA  BLISKO  100%

6

PRZECIWCIAŁA

WIREMIA



ASF w Europie 

Ogniska ASF w Europie:

 Portugalia – 1957 - wprowadzenie do 1999.

 Hiszpania – 1960 - wprowadzenie do 1995

W roku 1985 przyjęto jednolity w obu krajach program 

zwalczania – likwidacji ASF na Półwyspie Iberyjskim.

 Sardynia - od  30 lat do dzisiaj.



ASF w Europie 

 Włochy – 1967-1978 (Sardynia 1967 – do chwili obecnej)

 Malta – 1978-1979

 Francja – 1964-1974, 1984

 Belgia – 1985

 Holandia – 1986

 ZSRR – 1977

 Rosja – 2007 – do chwili obecnej; w latach 2007-2012 

straty 1 mld USD 



„Let me remind again that EFSA does 

not recomend any reduction of  the wild 

boar population by hunting, that may be 

counterproductive and lead to further 

disease spread. 

In this regard we will reiterate this 

position in any fora, at any level, as it is 

supported by strong scietific evidence”.

Alberto Laddomada, EC,  sept.02, 2014

Hunting



POLSKA



Polska

Litwa

Białoruś

Ukraina

Polska, 2 ogniska, 14 przypadków of  ASF          
(29.08.2014 r.)

Dziki-14



Dotychczas w Polsce 14 przypadków i 2 ogniska ASF wszystkie zlokalizowane 

w powiatach: sokólskim i białostockim  

Wiejki (8, 10, 12)

Skroblaki (9)

Łuplanki Nowe (11)

Horczaki Górne (13)

Zielona (I)

Józefowo (II)
Kolonia Mostowlany (14)
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Przypadek 1.
Grzybowszczyzna, gm. Szudziałowo, 800 m. od granicy, 15.02.2014 r. dzik - 50 kg 

(PCR +, ELISA -)



Grzybowszczyzna

Ozierany Wielkie

Przypadek 2. 

Ozierany Wielkie gm. Krynki 2,5  km od granicy białoruskiej, 17.02.2014. locha,

PCR +++  ELISA  +

Mało prawdopodobne  by przypadki miały ze sobą związek.

~15 km



Przypadek 3. 

Rudaki,(gm. Krynki) 97 dni później Locha - 100 kg, znaleziona w rzece granicznej  Świsłocz

PCR +++, ELISA +

Mało prawdopodobne by przypadki lutowe i majowy miały ze sobą związek. 



Świsłocz

Przypadek 3. 

Rudaki; w promieniu 3 km – 3 wsie, bez świń.

W promieniu  10 km– 20 wiosek, 15 chlewni posiadających w sumie  

94 świnie (1-23 świń/chlewni).



Przypadek 4.

Łosiniany, przy granicy z Białorusią (gm. Krynki), 29.05.2014 Locha -100 kg i 2 prosięta,

PCR +++, ELISA +/-; IPT +



Przypadek 5.

Słoja, gm. Szudziałowo,  9 km od granicy z Białorusią 26.06.2014 dzik - 5 kg

PCR +++ ELISA -

~4.5 km

Grzybowszczyzna (1)

Ozierany Wielkie (2)

Rudaki (3)

Łosiniany (4)

~15 km

~3 km

Słoja (5)

~4.5 km



~4.5 km

Grzybowszczyzna (1)

Ozierany Wielkie  (2)

Rudaki (3)

Łosiniany (4)

~15 km

~3 km

Słoja (5)

~4.5 km

Bobrowniki (6)

Przypadek 6. 
Bobrowniki, gm. Gródek, 5 m od brzegu rzeki Świsłocz, 26.06.-1.07.2014 ,

Locha z 3 prosiętami

PCR +++, ELISA/IPT +



~4.5 km

Grzybowszczyzna (1)

Ozierany Wielkie (2)

Rudaki (3)

Łosiniany (4)

~15 km

~3 km

Słoja (5)

~4.5 km

Bobrowniki (6)

Łużany (7)

Przypadek 7. 
Łużany, gm Gródek 4 km od granicy z Białorusią, 5.07.2014 , 6 dzików, 

PCR +++



~4.5 km

Grzybowszczyzna (1)

Ozierany Wielkie (2)

Rudaki (3)

Łosiniany (4)

~15 km

~3 km

Słoja (5)

~4.5 km

Bobrowniki (6)

Łużany (7)

Wiejki (8)

~18 km ~5 km

~25 km

~32 km

Przypadek 8. 
Las koło m. Wiejki, gm. Gródek 6 km od granicy z Białorusią, 5.07.2014, padły dzik

PCR +++ 



Przypadek 9. 
1,5 km od miejscowości Skroblaki gm. Gródek, 16.07.2014, 5 dzików,

7,5 km  km od granicy z Białorusią

PCR +++ 

Skroblaki (9)



Przypadek 10. 
wieś Wiejki, gm. Gródek, 30.07.2014, 1 dzik,

PCR +++ 

Skroblaki (9)

Wiejki (8, 10)



Przypadek 11. 
wieś Łuplanki Nowe, gm. Michałowo, 30.07.2014, 1 dzik,

PCR +++ 

Wiejki (8, 10)

Skroblaki (9)

Łuplanki Nowe (11)



Przypadek 12. 
wieś Wiejki, gm. Gródek, 01.08.2014, 2 dziki,

7 km od granicy z Białorusią,     PCR +++ 

Wiejki (8, 10, 12)

Skroblaki (9)

Łuplanki Nowe (11)



Przypadek 13. 
Horczaki Górne,  5 km od granicy z Białorusią, 8.08.2014. 1 dzik

PCR +++ 

Wiejki (8, 10, 12)

Skroblaki (9)

Łuplanki Nowe (11)

Horczaki Górne (13)



Przypadek 14. 
Kolonia Mostowlany, gm. Michałowo, 3,5 km od granicy z Białorusią (I ognisko u 

świń) 26.08.2014. 1 dzik, PCR +++ 

Wiejki (8, 10, 12)

Skroblaki (9)

Łuplanki Nowe (11)

Horczaki Górne (13)

Kolonia Mostowlany (14)



Pierwsze ognisko ASF w Polsce 22.07. 2014. 5 świń w chlewni
( wieś Zielona, gm. Gródek, pow. Białystok)

Daty: 

21. 07. 2014.  próbki pobrane od 2 padłych świń PLW w Białymstoku wysłał do Puław.

22.07.2014. r. otrzymał  wyniki dodatnie. 

23.07. 2014. r.  3 kolejne świnie ( z 5, które były w gospodarstwie) zostały zabite,

poddane badaniom z wynikiem dodatnim i  poddane utylizacji.

Historia:

19.07.Właściciel wezwał lekarza. Przybyły lekarz zbadał świnie, jedna 

miała gorączkę pozostałe klinicznie zdrowe.
19.07.2014. PLW w Białymstoku otrzymał informację od właściciela świń  o złym stanie 

utrzymywanych przez niego świń i padnięciu jednego osobnika.

20.07. Padła kolejne świnia.

21.07. Urzędowy lekarz wykonał sekcję pobrał próbki i wysłał do PIWet – PIB.

22.07 otrzymał wyniki ASF dodatni.

23.07. dokonano uboju i utylizacji pozostały 3 świń.

17.07. przed zgłoszeniem podejrzenia padły 3 świnie, które właściciel 

zakopał. 
W odpowiednim czasie świnie odkopano i poddano utylizacji.

Py, 20-21 czerwca 2013 r.



Skroblaki (9)

wieś Zielona (I)
Łuplanki Nowe  (11)

Wiejki (8,10, 12)

Horczaki Górne (13)

Pierwsze ognisko ASF, 22.07. 2014 (5 świń w chlewni)

PCR +++ 







Drugie ognisko ASF,   06.08.2014 (1 świnia w chlewni)

PCR +++ 

Wiejki (8, 10, 12)

Skroblaki (9)

Łuplanki Nowe (11)

Horczaki Górne (13)

Zielona (I)

Józefowo (II)



Józefowo



ASFV  w Polsce 

Analiza sekwencji nukleotydów wyizolowanego z pierwszego i 

kolejnych przypadków ASF, szczepów  wykazała  obecność insertu 10 

nukleotydów; identycznego do występującego w szczepie białoruskim 

z 2013 r.

Analogiczny insert wykryto w szczepach litewskim i ukraińskim  z 2014.

Insertu tego nie ma w szczepach rosyjskich.

Powyższe wskazuje na źródło ASFV w Polsce ( i w CEE) - Białoruś.

Uwidacznia też możliwość pojawiania się  zmienności genetycznej 

szczepów ASFV.



Faktyczne i prawdopodobne 

wektory szerzenia się ASF

w POLSCE

Dziki.
Wektory pośrednie: ludzie, środki 

transportu, psy.
Py, 20-21 czerwca 2013 r.



Drogi - transport oraz gospodarcza aktywność przydrożna - ważny wektor szerzenia się ASF.

Moskwa –

St. 

Petersburg

Moskwa  - Mińsk



„Praktyki wschodnioeuropejskie”



Wałęsające się po lasach psy 

powinny być w naszym kraju 

brane pod uwagę jako mechaniczny 

wektor szerzenia się ASFV 



Py, 20-21 czerwca 2013 r.

Zagrożenia zewnętrzne ( przypadek Litewski).

23.07.2014 r. w jednej z największych ferm na Litwie Ignalina ( ok. 20 000 świń) 

należącej do duńskiego właściciela (Idavang Company) stwierdzono zachorowania 

i zwiększone padnięcia świń.

24.07.2014 r. od 30 świń pobrano próbki do badań  w kierunku ASF.  W 26 

stwierdzono obecność DNA wirusa ASF w jednej stwierdzono przeciwciała.

17.07 i 22.07. 2014 r. oraz wcześniej sprzedano  z fermy do Polski kilkaset 

tuczników warchlaki sprzedawano do Polski z ferm konatkowych

26.07.2014 r. w dostępnym materiale wykazano, że świnie 

wprowadzone z fermy Litewskiej do Polski były 

wolne od ASFV.

Główny Lekarz Weterynarii Litwy, wysuwa hipotezę , 

że wprowadzenie ASFV do stada mogło być celowe.

Ignalin



Py, 20-21 czerwca 2013 r.

Zagrożenia zewnętrzne ( przypadek Litewski).

Według danych uzyskanych w trakcie badań laboratoryjnych 

przeprowadzonych w laboratorium referencyjnym UE 

ds. ASF w Valdeolmos,  ASFV został wprowadzony do fermy 

Ignalina około 5 lipca 2014.

(M. Arias, sierpień, 2014)

Ignalin



Litwa – ferma wielkotowarowa, Ignalin  20 000 świń 



ZWALCZANIE 

ASF 

W POLSCE

Py, 20-21 czerwca 2013 r.



Monitoring

Niezwykle solidny monitoring w 

populacji dzików i świń 
( w roku 2014 przebadano do chwili obecnej około 25 000 próbek od dzików i świń).

Nigdzie na świecie nie zbadano w tak 

krótkim czasie tak dużej liczby próbek  

(PCR i ELISA).
Py, 20-21 czerwca 2013 r.



Badanie

Gatunek

Świnie Dziki

liczba

próbek

wynik liczba 

próbek

wynik

+ - + -

Molekularne
13146 6 13140 8485 32 8453

Serologiczne 1121 0 1121 2729 4 2725

Ogółem

Liczba 

wykonanych 

badań

14267 6 14261 11214 36 11178

Ogółem

Liczba

przebadanych

zwierząt

13154 6 13148 8485 32 8453

Zestawienie badań molekularnych i serologicznych zwierząt w kierunku ASF 

wykonanych w Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. ASF

01.01.2014 – 28.08.2014 



Liczba zwierząt przebadanych w latach 2011-28.08.2014 roku 

w ramach  monitoringu sytuacji epizootycznej w zakresie 

afrykańskiego pomoru świń w Polsce

2011 2012 2013 01.01.2014 – 23.07.2014 2011-23.07.2014

świnie dziki świnie dziki świnie dziki świnie dziki świnie dziki

Liczba 

zwierząt
244 88 208 1282 1672 11693 9778 7574 15278 21548

Ogółem = 36827 zwierząt



Co należy zrobić by nie dopuścić do przekształcenia 

się epizootii w postać endemiczną

 Dokonać kontrolowanego, właściwie zorganizowanego odstrzału dzików.

 W strefie objętej ograniczeniami i w strefie buforowej ograniczyć 

maksymalnie liczbę małych gospodarstw (< 5 świń). 

 W obu strefach zlikwidować wszystkie  chlewnie nie przestrzegające 

zasad bioasekuracji.

 Podnosić świadomości właścicieli zwierząt - szczególnie 

drobnotowarowych oraz lekarzy weterynarii w zakresie zasad 

zabezpieczenia stad  przed ASF.

 Uświadamiać wszystkim konsekwencje zapowietrzenia kraju wirusem 

ASF.



Populacja i gęstość populacji dzików w poszczególnych województwach

Liczba dzików

2013 - 282 000

2012 - 255 800

2011 - 244 073 

2010 - 226 963

41.3

20.5

28.1

20.4

12.5

17.8
8.2

6.2

18.8

14.4

9.7

5.4

30.2

10.8

Zachodnio-Pomorskie

Pomorskie
Warmińsko-Mazurskie

Podlaskie
Kujawsko-Pomorskie

MazowieckieLubuskie

Wielkopolskie

Dolnośląskie
Opolskie

Lubelskie

Małopolskie
Podkarpackie

Łódzkie

ŚwiętokrzyskieŚląskie

26.8

11.2



Symulacja kosztów  zwalczania ASF 

w przypadku wystąpienia ASF u świń 

w 

obszarze o małej gęstości populacji świń z gospodarstwami 

drobnotowarowymi 

oraz

w obszarze o dużej gęstości populacji świn i 

gospodarstwach średniotowarowych



 

l  

Powiat Sokólski, wieś Słoja

Powiat Sokólski, wieś Słoja



Symulacja kosztów w przypadku wystąpienia ASF u świń domowych

w Powiecie Sokólskim, Gmina Szudziałowo, wieś Słoja 
( niska gęstość populacji świń, gospodarstwa drobnotowarowe)

 Liczba gospodarstw - 5

 Liczba zwierząt w tych 

gospodarstwach n = 49

 Średnia masa ciała (m.c.)

poddawanej eutanazji świni - 50 kg

 Średnia cena za kg. żywca  - 5,20 zł

Strefa zapowietrzona:

Składowe kosztów:

 Odszkodowanie za zwierzęta: 12.740 zł

 Zabicie zwierząt:  2.450 zł

 Utylizacja zwierząt: 8.820 zł

 Odszkodowanie za paszę: 1100zł

 Utylizacja pasz : 220 zł

 Dezynfekcja:  10.000

 Badania lab.: 8.820 zł

 Inne koszty: 10.000 zł

RAZEM: 54.150

Średni koszt likwidacji stada w strefie 

zapowietrzonej  = 10.830 zł (54.150 : 5)



Strefa zagrożona:

 Liczba stad - 166

 Liczba zwierząt n = 1091

 Średnia masa ciała 

poddawanej eutanazji świni (m.c) - 50 kg

 Średnia cena za kg. żywca  - 5,20 zł

 Odszkodowanie za zwierzęta: 283.660 zł

 Zabicie zwierząt:  54.550 zł

 Utylizacja zwierząt: 196.380 zł

 Odszkodowanie za paszę: 91300

 Utylizacja pasz:  18.260. zł

 Dezynfekcja:  332.000 zł

 Badania lab.: 196.380 zł

 Inne koszty: 100.000 zł

RAZEM: 1.275.530 zł - przy założeniu,

że likwidacji ulegnie  100% stad.

Gdy likwidacji ulegnie 80% gospodarstw 

sumaryczne koszty wyniosą: 1.020.424 zł

Średni koszt likwidacji stada w strefie zagrożonej =  

7.684 zł (1.275.530 : 166)

Symulacja kosztów w przypadku wystąpienia ASF u świń domowych 

w Powiecie Sokólskim, Gmina Szudziałowo, wieś Słoja



 

Powiat Wolsztyński, gmina Siedlec,

wieś Karna



Symulacja kosztów w przypadku wystąpienia ASF u świń domowych 

w Powiecie Wolsztyńskim, Gminie Siedlec, wieś Karna
(duża gęstość populacji świń, gosp. średniotowarowe)

Strefa zapowietrzona:

 Liczba gospodarstw: 146. Liczba świń: 25335

 Liczba loch: 800 

 Razem liczba zwierząt: n =  26.135

 Średnia masa ciała świni (m.c) - 50 kg

 Średnia cena za kg. żywca  - 5,20 zł

Składowe kosztów:

 Odszkodowanie za zwierzęta: 6.795.100 zł

 Zabicie zwierząt:   1.306.750 zł

 Utylizacja zwierząt: 4.704.300 zł

 Odszkodowanie za paszę:  642.400 zł

 Utylizacja pasz: 128.400 zł

 Dezynfekcja:  292.000 zł

 Inne koszty: 300.000 zł

 Badania lab.:  1.261.440 zł

RAZEM: 15.430.390 zł

*liczba próbek z każdego obiektu umożliwia wykrycie z 95% prawdopodobieństwem 10% 

zakażonych osobników

**przyjęto, że w każdej chlewni są średnio 2 obiekty po 75 świń

Średni koszt likwidacji stada średniotowarowego w strefie 

zapowietrzonej w regionie o dużej gęstości populacji świń wynosi: 

105.688 ( 15 430 390 : 146)



Strefa zagrożona:

 Liczba gospodarstw - 484

 Liczba zwierząt n = 64.198

 Średnia masa ciała świni - 50 kg

 Średnia cena za kg. żywca  - 5,20 zł

Składowe kosztów:

 Odszkodowanie za zwierzęta: 16.691.480

 Zabicie zwierząt:  3.209.900 zł

 Utylizacja zwierząt: 11.555.640 zł

 Odszkodowanie za paszę: 2.129.600 zł

 Utylizacja pasz: 425.920 zł

 Dezynfekcja:  968.000 zł

 Inne koszty: 400.000 zł

 Badania lab.: 4.181.760 zł

RAZEM: 36.682.300 zł – przy założeniu, że likwidacji ulegnie 

100% stad.

Gdy likwidacji ulegnie80% gospodarstw sumaryczne koszty wyniosą: 

29.345.840

*liczba próbek z każdego obiektu umożliwia wykrycie z 95% prawdopodobieństwem 10% 

zakażonych osobników

**przyjęto, że w każdej chlewni są średnio 2 obiekty po 75 świń

Średni koszt likwidacji stada w strefie zagrożonej w gospodarstwie 

średniotowarowym =  75.789 zł (36.682.300 : 484)

Symulacja kosztów w przypadku wystąpienia ASF u świń domowych 

w Powiecie Wolsztyńskim, Gminie Siedlec, wieś Karna



W przypadku gdyby w tej 

strefie zdecydowano się na 

„wykup prewencyjny” 

koszty budżetu byłyby około

5-krotnie niższe

( tylko wykup świń)



Decyzja Komisji 

Weterynaryjnej UE, 

po stwierdzeniu ognisk ASF



Strefy (z ograniczeniami i ochronna) 

przed stwierdzeniem ognisk ASF. 

Decyzja  2014/178/UE. 

Strefy po negocjacjach 21.08. 2014 (aneks). 

Strefa  ochronna uległa powiększeniu  o nieco ponad 

20 gmin. 

Strefę z ograniczeniami „uratowano”. 



Sytuacja epizootyczna 

w krajach europejskich 

sąsiadujących 

z Polską



Rosja

Cases and outbreaks of ASF in RF in 2007-

2014 

(OIE, Rossielchoznadzor, 12.II.2014)

2007-2014 

600 ognisk lub przypadków



Białoruś (2014)

nie stwierdzono przypadków 

ASF u dzików wild boar

pig

Białoruś

Ukraina

Polska

Litwa

Łotwa
Rosja



Ukraina 3  ogniska, 1 przypadek (2014).

dziki

świnie

Ukraina



Litwa – przypadki (11.08.2014 .)

+ 4 ogniska   (Ignalin).

SolecznikiOrany

dziki

świnie

Litwa

Łotwa

Polska
Białoruś

Rosja

Ignalin



Łotwa, 27 ognisk, 33 przypadki of ASF                
(11.08.2014 r.)

wild boar

pig

Litwa

Białoruś

Rosja

Łotwa

Estonia



WNIOSKI

1. Problem dzików

2. Problem nie przestrzegających zasad bioasekuracji chlewni 

przyzagrodowych

3. Problemy dróg i transportu

4. PROBLEM LUDZI

Potrzebna jest duża wiedza, zdrowy rozsądek i mądre

podejście przy rozstrzyganiu każdego z problemów.



Czy likwidować chlewnie  przyzagrodowe 

wzdłuż granicy  i wokół dużych ferm ?



Właściciele zlikwidowanych chlewni będą potrzebować wieprzowiny !



Proporcje 
między  

obszarem 
zakażonym, 

a całą Polską

Co będzie jeżeli…

African swine fever in wild boar in Poland



DOŚWIADCZENIA ZWIĄZNE 

ZE ZWALCZANIEM 

ASF 

W KRAJACH 

UNII EUROPEJSKIEJ



Belgia



Belgia, Flandria 1985

Populacja świń - 2,6 mln, gęstość 1000-2300 pigs/km2

 Źródło  ASFV – wieprzowina przywieziona przez turystów z Hiszpanii

 Czas od zakażenia do wykrycia ASF około 30 dni

 Likwidacja  ognisk w okresie 3 miesięcy

 12 ognisk – 7 135 świń 

 18 ferm kontaktowych

 30 ferm integracyjnych

 Razem 34 895 świń ubito i utylizowano

 Badania serologiczne wokół ognisk (strefa zakażona)  trwały 2,5 miesiąca 

 Zbadano 3008 ferm 116 308 próbek (5-10% próbek ze stada).

Wszystkie ograniczenia wycofano po 5,5 miesiąca po likwidacja ostatniego 

ogniska.



Belgia, Flandria 1985

Sposoby rozprzestrzenienia się choroby:

1.  Wprowadzenie do stada prosiąt pochodzących 

z ognisk – 4 nowe ogniska

2.  Środek transportu – 1 nowe ognisko

Ludzie:

1. Lekarz weterynarii (nie zmieniane igły) – 4 ogniska

2. Integrator – 1 ognisko





Francja





Czas 1964 r.

 5 tuczarń, które zakupiły warchlaki nielegalnie z 

Hiszpanii.

 Tuczarnie w 3 różnych powiatach.

 Sposób likwidacji – ubój wszystkich świń

i ich utylizacja.  



Holandia





Czas  1986

 Dwa ogniska

 Pierwotne ognisko:  źródło ASFV zlewki;

 Czas od zakażenia do rozpoznania 1,5 miesiąca;

 Sposób  zakażenia drugiego stada – lekarz weterynarii;

 Sposób zwalczania – likwidacja obu stad;

 Dalsze postępowanie; badania serologiczne 54 ferm z   

obszaru zakażonego+ 463 fermy  w promieniu 15 km;

 Wszystkie badania przeprowadzono w okresie 5 tygodniu po 

stwierdzeniu drugiego ogniska; po tym  wycofano wszystkie 

restrykcje.



Malta



Malta 1978

 Populacja świń w 1978 – 80 000

 Źródło wirusa zlewki z samolotu lub statku

 Czas od zakażenia do wykrycia 1 miesiąc. 

 Wszystkie świnie na wyspie zabito i 

zutylizowano w okresie 12 miesięcy po 

stwierdzeniu ogniska.



ASF w Europie 

Dotychczasowe drogi wprowadzenia  ASFV  do krajów Europy

(wg. J.M. Sanchez Vizcaino)

 Odpady kuchenne - lotnisko, port

Lizbona 1957, Malta 1978, Sardynia 1978, Gruzja 2007.

 Produkty pochodzenia wieprzowego

Portugalia 1960, Hiszpania 1960, Włochy 1983, Belgia 1985, Rosja 2008

 Dziki

Rosja 2008 - do chwili obecnej

2012, 2013 - Ukraina,  Białoruś

2014 – Litwa, Polska.
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DZIĘKUJĘ za cierpliwość.
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