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Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach zwraca się z uprzejmą prośbą o
przekazanie w sposób zwyczajowo przyjęty wśród hodowców trzody chlewnej oraz osób
zainteresowanych niniejszego pisma, przedstawiającego aktualną sytuację epizootyczną
dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świń w stadach świń oraz u dzików na
terenie kraju.

I. STADA TRZODY CHLEWNEJ
Na dzień 22 maja 2020r na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzono dwa

ogniska Afrykańskiego Pomoru Świń w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną:
.

Pierwsze w 2020 r. ognisko ASF zostało wyznaczone w gospodarstwie, w

którym utrzymywano 23 746 świń (6904 loch, 16037 prosiąt, 776 warchlaków i 29

knurów), położonym w miejscowości Niedoradz, w gminie Otyń, w powiecie nowosolskim,
w województwie lubuskim ( wyniki badań z Państwowego Instytutu WeterynaryjnegoPaństwowego Instytutu Badawczego z dnia 20 marca 2020r.)
«
Drugie ognisko ASF ( 2020/2 ) zostało wyznaczone w gospodarstwie, w
którym utrzymywano około 10 tysięcy świń ( prosięta i warchlaki |] położonym w
miejscowości Więckowice, w gminie Dopiewo, powiat poznański, woj. wielkopolskie.

Gospodarstwo zlokalizowane jest poza obszarami objętymi restrykcjami w związku z ASF

określonymi w decyzji wykonawczej Komisji nr 2014/709/UE (obszar wolny)- ( wyniki

badań z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego z

dnia 5 kwietnia 2020r.).

II. DZIKI
Od początku roku 2020 na terenie kraju odnotowano 2487 przypadków choroby u
dzików.
Aktualna sytuacja epizootyczna przedstawiona jest na stronie Głównego Inspektoratu

Weterynarii pod linkiem https: / / bip.wetgiw.gov.pl/asf/ mapa/

W związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru

świń u dzików jak i w stadach trzody chlewnej, mając na względzie rozpoczęcie
prac polowych,

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach

PRZYPOMINA O

KONIECZNOŚCI ZACHOWANIA ZASAD BIOASEKURACJI W STADACH TRZODY

CHLEWNEJ , których ścisłe przestrzeganie ograniczy możliwość przeniesienia
wirusa ASF na teren gospodarstw oraz jego dalsze rozprzestrzenianie.

3

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach
ul. Miedniewicka 25,96-100 Skierniewice
tel.: (46) 833 32 68, fax: (46) 832 26 25, e-mail: skierniewice.miw(dwetgiw.gov.pl

WOrEPEGOCUWO

zotnodnispomorsez
A

Szczecin

w"
słtac

m.

sa DÓSKIE

ACpREĆCZWŁ
iódę se

Piorrkow

KSYPKĄTICACI

-S05Ki2
Rybnik

lygw

wk

——

kraków
—

Jastrzębie.

w

HiBISKO=

„=

wo ewodziwo
piaódnesce

WYVYVYVvYVV

Okres inkubacji wynosi 4-9 dni, najdłużej 21 dni
temp. 41-42'C - zachowany apetyt, poruszają się normalnie
po 3-4 dniach dochodzi do spadku temperatury
sinica skóry uszu, brzucha, boków ciała — drobne wybroczyny w skórze
duszność, pienisty wypływ z nosa, wypływ z worka spojówkowego
biegunka z domieszką krwi, wymioty
niedowład zadu
objawy nerwowe: podniecenie, drgawki mięśni, skurcze kloniczno-toniczne
ronienia — błony płodowe i skóra płodów pokryta wybroczynami i wylewami
krwawymi
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przypomina, iż w przypadku
podejrzenia wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w gospodarstwie, zgodnie z
art.42 ust. 1 ustawy z dnia 1l marca 2004 roku o ochronie zdrowia zwierząt
oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt hodowca trzody chlewnej
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym organu Inspekcji
Weterynaryjnej albo najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu
medycyny weterynaryjnej, albo wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
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