Lawina ognisk ASF w Polsce
Od lipca lawinowo rośnie liczba stwierdzonych ognisk na świniach, szczególnie w
województwie lubelskim, ale stwierdzono także 2 ogniska w województwie dolnośląskim
(pierwsze 22. czerwca, drugie 27 sierpnia). Brak ognisk na początku roku dawał nadzieję, że
wdrożone zasady bioasekuracji i zwiększająca się świadomość rolników co do konieczności
ich stosowana pozwolą na usuniecie ASF-u z chlewni. Niestety 20 marca ASF po raz
pierwszy w tym roku pojawił się w chlewni i to na ogromnym stadzie liczącym 23 746 szt.
województwie lubuskim, kilka dni później (05.04) 2 ognisko tym razem w sercu polskiego
trzodziarstwa – Wielkopolsce. I znów dwa miesiące przerwy, niestety była to przysłowiowa
cisza przed burzą. ASF powrócił do chlewni w czerwcu (2 ogniska), nabrał rozpędu w lipcu
(16 ognisk) , a w sierpniu można już mówić o lawinowym wzroście zakażeń w chlewniach
(54 ogniska). Łącznie do końca sierpnia stwierdzono 75 ognisk, w których utrzymywane było
45 959 świń (tabela 1.).
Zgodnie z polskimi przepisami w przypadku stwierdzenia ogniska choroby wszystkie świnie
są ubijane i utylizowane, a obiekty dezynfekowane. Na początku ASF-u w Polsce w 2014 r.
wielu łudziło się, że będzie to problem marginalny. W 2019 stwierdzono pierwsze przypadki
u dzików na zachodzie kraju, w tym roku ASF wszedł do chlewni na zachodzie kraju i to nie
tylko do małych liczących kilka sztuk stad, ale także do wielkich ferm.
Dziś wiemy, że bez radykalnego zmniejszenia populacji dzików ASF-u z lasu i z chlewni się
nie pozbędziemy. Udowodnił to przykład Czech, w których natychmiast po stwierdzeniu
pierwszych przypadków choroby podjęto radykalne środki i dziś Czechy są krajem wolnym
od ASF. Choroba ta jest problemem nie tylko dla hodowców, u których stwierdzono jej
ogniska choroby, ale dla wszystkich polskich hodowców – do momentu kiedy nie zostaniemy
uznani za kraj wolny od ASF nie mamy możliwości eksportowania wieprzowiny do wielu
krajów m.in. Chin.
Tab. 1 Łączna liczba ognisk, w których stwierdzono ASF i ubitych w nich świń w latach
2014 - sierpień 2020 [na podstawie danych Głównego Inspektoratu Weterynarii]
Rok
Liczba ognisk Liczba świń zabitych z powodu
ASF
2014
2
6
2015
1
5
2016
20
1 322
2017
81
5 312
2018
109
25 383
2019
48
35 360
01.01- 31.08.2020
75
45 959

Rysunek. 1 Ogniska ASF w Polsce w okresie 20.03-31.08.2020. (na podstawie danych
Głównego Inspektoratu Weterynarii)
Szczegółowo podano ogniska w zachodniej części kraju (dolnośląskie, wielkopolskie,
lubuskie)

W związku z ogniskami ASF na terenie naszego województwa przypominamy o konieczności
przestrzegania zasad bioasekuracji i wymogów weterynaryjnych w związku z ASF dla
gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.
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