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W związku ze zbliżającym się
w gospodarstwach utrzymujących świnie

I tozpoczęcie prac polow5rch, zbierania runa leśnego, zwiększona akt5rulność
turystyczna|, Powiatowy I-ekarz Weter5marii w Skierniewicach z\^]Taca się z uprzejmą
prośbą o ptzekazanie w sposób zwyczaiowo przyjęty wśród hodowców świń i innych
osób zainteresowanych niniejszego pisma ptzypominającego drogi szetzenia ASF,
obJawy zakażeaia winrsem ASF, postępowanie hodowców świń ptzy podejrzeniu
urystąpienia tej choroby w gospodarstwie.

Afrykański pomór świń |Afńcan Suine Feaer - ASF! to szybko szetząca się,
zakażna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe , świniodziL<t oraz
dzit<t. W prąrpadku wystąpienia ASF w stadże dochodż do dużych spadków w produkcji:
zakażenie przebiega powoli i obejmuje zt:'aczl:ry odsetek młierząt w stadzie, prTy cTym
śmiertelność nlńerząt sięga nawet 1OO%.

Zgodnie z OIE przyjmuje się, że okres inkubacji choroby wynosi 15 dni (okres
inkubacji w środowisku naturalnym: 4-I9 dni, w prąrpadku choroby o ostrym przebiegu:
3-4 dni).
Wirus jest wfrątkowo odporny na dz.alanie niskich temperatur i zachowuje właściwości
zakażne we krwi, kale, tkankach (ztxńaszcza surowych, niedogotowanych produktów z
mięsa wieprzowego lub dzików) przez okres nawet 3-6 miesięcy.

Najczęstszym sposobem zakażenia zwietząt jest bezpośredni lub pośredni
kontakt ze zwietzętami zakażonymi. Rozprzesttzenianie się wirusa jest stosunkowo
łatwe za pośrednictwem osób i pojazdów odwiedzających gospodarstwo, skażonego
sprzętu i narzędzi, zsvietząt mających swobodny dostęp do gospodarstwa |gryzonie,
koty, psyl, jak również ptzez skażoną paszę, wodę otaz skarmianie zwierząt
odpadami kuchennymi (zlewkami) zawietającymi nieprzetworzone mięso
zakażonych świń lub dzików.
Objawy afrykańskiego pomoru świn mogą być niespecyńczne, podobne do innych chorób
lub zatruć, mogą być różne w różnyc}n stadach . Następujące objawy zawsze powinny
zaniepokoić hodowcę:

. nagłe padnięcia świń - AsF w stadzie świń może niekiedy objawić się jed5mie
nagłymi padnięciami, bez innych obj awów tow arzy szących ;o wzrost wewnętrznej ciepłoty ciała (do 40,5-42"C), któremu mogą nie towarTysTyc
inne s5rmptomy (gorączkujące świnie mają czasem zachowarty apetyt, poruszają
się na ogół normalnie);

. inne objawy kliniczne, które mogą dołączyć do gorączki:
o sinica skóry uszu, brzucha i boków ciała,
o drobne ,Iecz liczne wybrocąnry w skórze,
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o zaczerwienienie skóry widoczrre zawłaszcza na końcach llszu, ogona i
koncąrnach,

o duszrrość, pienisty !Ęrptyw z nosa,
o wyptyw zworka spojówkowego,biegunka - często z domieszkąkrwi,
o wymioty,
o niedowład zadu,
o objawy nerwowe w postaci podniecenia, drgawek mięśni i skurczów

kloniczno -toniczny ch,
o ronienia u prośnych macior;

. niekiedy gorączce mogą towarzys4rć posmutnienie, utrata apetytu, szybkie i
trudne oddychanie oraz za)eganie wydaliny z nosa i oczu, w5rmioty, zaparcia,
krwista biegunka, przed śmiercią może nastąpić śpiączka, która pojawia się jeden
do siedmiu dni po wystąpieniu pierwszych objawów kliniczrrych.

Swinie zakażone wirusem afrykańskiego pomoru śwń często wykazują objawy chorobowe
podobne do objawów innych chorób (gorączka, wybrocąmy, apatia, poronienia, padnięcia bez
innych wyrażnych objawów) - dlatego w ptzypadku najmniejszego podejrzenia lub nawet
domniemania m,ożliwości wystąpienia ASF w stadzie, ptzede wszystkim na obszarach na
których choroba urystępuje lub w sąsiedztwie tych obszarów, należy zgłosić podejrzenie
ASF do Powiatowego Lekarza Weter5rnarii w Skierniewicach, celem umożliwienia pobrania
próbek w kierunku wykluczenia ASF. Zgłoszenie ndeĘ przekazać bezpośrednio albo za
pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo
organu samorządu terytorialnego (wój ta, burmistrza) .

Kraj, §| któryma tłłystąpfr &§S" mara*mrny jest rna łyandpey E$tł:ł* straty ekonmxrticfim& §ff

przemyśle mięsnym orau hodoąrli, powodounłane upaókami §wirź, !ąosat,axni tikwidacji ognisk
choroby, a talłże wstrzymanT ierrr mbro,fiu $ nkspcrrtłx &wyńń- mnięsa wi,*px,aow880 §raz produktórxr
pozyskiwanych od świń.
Powiatowy Le'katz Weterynarii w Skierniewicach PRZYPOMINA O
KONIECZNOSCI ZAC.HOWANIA zAsAD BIoAsEKURAc.rI w
STADACH TRZODY CHLEWNF^I , których ścisłe ptzesttzeganie ograniczy
możliwość przeniesienia wirusa ASF na teren gospodarstul otaz jego dalsze
tozptzestrzenianie.
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