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Powiatowy Lekalz Weter5marii w Skierniewicach z\ńłTaca się z uprzejmą prośbąo
przekazanie w sposób nvyczajowo przyjęty wśród hodowców ttzody chlewnej oraz osób
zainteresowanych niniejszego pisma, przedstawiającego aktualną sytuację epizootyczną
dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świnw stadach świń oraz u dzików na
terenie kraju.

I.

STADA TRZODY CHLEWNĘ,

Na dzień L9 pażdziernika 2O2Or. na terytorium Rzecąrpospolitej Polskiej potwierdzono
STO ognisk Afrykańskiego Pomoru Swiń w gospodarstwach utrąrmujących trzodę
chlewną.
Poniżej informacja o kolejnych ogniskach:

.

91 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzono na podstawie w5mików badań
laboratoryjnych z dnia 20 wrześniabr. w gospodarstwie, w którym utrryrnywano 36O
Świń, połozon5rm w miejscowościŁazowa, gmina Lubycza Królewska, powiat
tomaszowski, województwo lubelskie, tj na obszarze w5rmienionym w częściIII
zŃączntka do decyzji wykonawczej Komisji nr 2OI4l7O9 u spraulie środkótll kontroli tll
zakresie zdrou-lia zulierzqt u odniesieniu do afrgkanskiego pomoru śuliń u niektórych
państtuach członkou.lskich i uchglającej decgzję ugkonanłczą 2014/ 178/ UE.
92 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzono na podstawie wyników badan
laboratoryjnych z dnia 20 wrześniabr. w gospodarstwie, w którym utrąrmywano 6 świń,
połozon5rm w miejscowości Cetula, gmina Wiązownica, powiat jarosławski,
województwo podkarpackie, tj. na obszarze w;rmienionJ[n w częściIII zŃącznika do
decyzji wykonawczej Komisji nr 2OI4|7O9 tu spranaie środkótll kontroli u zakresie
zdroulia zuierząt u odniesieniu do afrykanskiego pomont śulinu niektórych państtaach
członkotllskich i uchglajqcej decgzję ugkonanaczq 2014/ 178/UE.
o
93 ognisko ASF w 2O2O r. stwierdzono na podstawie wyników badań
laboratoryjnych z dnia 2I września br. w gospodarstwie, w któr5rm utrryrnywano 26
Świń, połozon5rm w miejscowościJeziorzany, gmina Jeztorzany, powiat lubartowski,
województwo lubelskie, tj. na obszarze wymienionym w częściIII zalącznika do decyzji
wykonawczej Komisji nr 2Ol4l7O9 tu spranaie środków kontroli lll zakresie zdrouia
ztaierzqt u) odniesieniu do afrykanskiego pomonl śuinu) niektórych państuach
członkotll skich i uchglaj ącej de
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94 ognisko ASF w 2O2O t. zostalo stwierdzone w gospodarstwie, w któr5rm
utrzymywano 846 świń,położonyrr- w miejscowości Pawliczka, gmina. Rzeczniów, powiat
lipski, województwo mazowieckie, tj. na obszarze wyrnienion5rm, w zalącznlLan do
decyzji wykonawczej Komisji nr 2OI4I7O9 tu spranuie środkóla kontroli ul zakresie
zdroulia zuierzqt ul odniesieniu do afrgkanskiego pomonl śuińt1,1 niektórych państuach
członkotllskich i uchglającej decgzję lllgkonaulczą 2014/ 178/UE. Jednocześnie,
gospodarstwo znajduje się w obszarze zapowietrzony,rn ustanowion;fin w rwia2l<u z
ogniskiem ASF nr 2O2O l9O uprzednio stwierdzon]rm w powiecie lipskim.

.

95 oenisko ASF w 2O2O r. lil{lzr'aczot,Lo na podstawie w5mików badań
laboratoryjnych z 26 vłrześnia2O2O r. w gospodarstwie, w któr5rm utrąrmywano 2
świnie,połozon5rm w miejscowości Anieiówka, gmina Michów, powiat lubartowski,

wojewódżwo lubelskje. Gospodarstwo znajduje się na obszarze zagrożonJ[n, stosownie
do rozporządzenia Wojewody Lubelskiego wyd,,anego w zuliązku z poprzedt:rtmt ogniskami
ASF stwierdzon5rmi w powiecie lubartowskim. Próbki do badan laboratorfrnych, w
których uzyskano dodatnie wyniki badań, zostńy pobrane 24.09.2020. w mliazI<u z
padnięciem 1 lochy.Uprzednio, próbki do badań laboratoryjnych były pobierane w tym
gospodarstwie 14.09.2020. w zwiry,I<l z planowan5rm uchyleniem ww. rozporządzenia
Wojewody i uzyskano wówczas ujemne wyniki badań.

r
96 ognisko ASF w 2O2O r. .uqIzr'aczol1o na podstawie w5mików badań
laboratoryjnych z 26 września2O2O r. w gospodarstwie, w któr5rm utrzymywano 29 świń,
położonym w miejscowościJeziorzarty, gmina Jeziorzany, powiat lubartowski,
wojewódźwo lubelskie. Próbki do badań laborator5rjnych zostaŁy pobrane w zvłiryku z
dziŃaniami w zal<resie wybijania świnw gospodarstwach kontaktowych wdrożon5rmi
niemvłocznie po wyznaczefi! ogniska nr 93.
.

97 oenisko ASF w 2O2O r.

na podstawie wyników badan
laboratoryjnych z 27 września 2O2O r. w gospodarstwie, w któr5rm utrąrmywano 74
świnie,położonym w miejscowości Janków Pierwszy, gmina Bltzanów, powiat kaliski,
województwo wielkopolskie. Jest to gospodarstwo kontaktowe do ogniska nr 2O2Ol88,
stwierdzonego w powiecie kaliskim w tej samej gminie. Wzmożonyrn nadzorem zostŃy
objęte wszystkie gospodarstwa uznane za korttaktowe i dotychczas dodatnie qmiki
badań laboratoryjnych uzyskano tylko w tym jednym gospodarstwie.
o
98 ognisko ASF w 2O2O r. zostało stwierdzone w gospodarstwie, w któr5rm
utrz5rmywano 27 świń,połozonym w miejscowości Wola Buchowska, gmina Jarosław,
powiat jarosławski, województwo podkarpackie, tj. na obszarze w5rmienionJrm w części
III zŃącznika do decyzji wykonawczej Komisjt nr 2OI4l7O9 u spranaie środkól1.1 kontroli tu
ząkresie zdrouia zuierzqt ul odniesieniu do afrykanskiego pomoru śu-lińw niektórych
państuach członkouskich i uchglajqcej decgzję tllgkonatuczq 2014/ 17B/UE.
:uvilzlaaczor'o

.
99 ognisko ASF w 2O2O r. zostało stwierdzone w gospodarstwie, w którym
utrąrrnywano 5 świń,połozon5rm w miejscowości Czerwona, gmina Ciepielów, powiat
lipski, województwo mazowieckie, tj. na obszarze w5rmienionym w częściIIIzŃącznika
do decyzji wykonawczej Komisji nr 2OI4|7O9 u sprauie środkót1_1 kontroli t1,1 zakresie
zdrouią naierzqt u.l odniesieniu do afrykanskiego pomoru śtllińu niektórych panstuach
członkotuskich i uchglajqcej decgzję tllgkonanuczą 2014/ 178/UE.
.

1OO ognisko ASF w 2O2O r. zostało stwierdzone w gospodarstwie, w którym
utrzymywano 1 świnię,połozon5rm w miejscowości Wola Buchowska, gmina Jarosław,
powiat jarosławski, województwo podkarpackie, tj. na obszatze wymienion]rm w części
III zalącznika do decyzjt wykonawczej Komisji nr 2OI4l7O9 l1.1 sprauie środkóu.l kontroli tł
zakresie zdrou.lia nuierzqt u odniesieniu do afrgkanskiego pomoru śtllińu niektórych
państtaach członkouskich i uchglajqcej decgzję ugkonanaczą 2014/ 178/UE. Jest to
ognisko kontaktowe do stwierdzonego wcześniejw tej samej miejscowości ogniska nr 98
w 2a2O r.
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II. DzlIśI

Od początku roku 2O2O na terenie kraju odnotowano

3377 przvpadków choroby u dzików.

przedstawiona jest na stronie
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