aktualności
hodowla

36

AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ. Przypominamy zasady bioasekuracji

ASF na Dolnym Śląsku
Lato sprzyja zachorowaniom
na ASF. Rozprzestrzenianie się
wirusa ułatwiają intensywne
prace polowe. Żniwa i zasiewy to
czas częstszych wizyt rolników
na polach i związane z tym
ryzyko zawleczenia wirusa z pól
do chlewni. Nowe zakażenia
u świń stwierdzono w tym roku
w różnych regionach kraju.
Siedem z nich w województwie
dolnośląskim w powiatach
górowskim (3 ogniska),
trzebnickim (2 ogniska),
bolesławieckim i polkowickim.
Mimo natłoku obowiązków rolnicy
nie mogą zapominać o przestrzeganiu zasad bioasekuracji. W przypadku Afrykańskiego Pomoru Świń jest
ona najtańszą, a jednocześnie jedyną
metodą, która może uchronić ho-

dowcę przed przeniesieniem wirusa
do gospodarstwa (rys 1).

Wędrujący wirus
Do 23 sierpnia stwierdzono już wystąpienie 62 ognisk, w których utrzymywane było łącznie 31 844 świń.
Większość ognisk (60) dotyczy lata.
Nowe zakażenia u świń stwierdzono
w różnych regionach kraju, w tym 7
w województwie dolnośląskim w powiatach górowskim (3 ogniska), trzebnickim (2 ogniska), bolesławieckim
i polkowickim. Najgorsza jest sytuacja w powiecie mieleckim na Podkarpaciu, gdzie co kilka dni stwierdzane są nowe ogniska. Do 23 sierpnia potwierdzono tam 21 ognisk,
a wirus przemieszcza się w kierunku
północno-zachodnim, gdzie znajdują
się duże fermy świń.

Rysunek 1. Zasady bioasekuracji w związku z ASF
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W całej Polsce
Zwalczanie ASF jest trudne. Polska
zmaga się z wirusem od 2014 roku,
a w 2020 i 2021 roku, ASF rozprzestrzenił się w zasadzie po całym
kraju. Wszedł do chlewni nie tylko
w zagłębiu polskiego trzodziarstwa –
Wielkopolsce, ale i w województwach lubuskim, mazowieckim, łódzkim, warmińsko-mazurskim i małopolskim oraz dolnośląskim. Cały czas
potwierdzane są także nowe ogniska
na wschodzie kraju – na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu.
Szczególnie trudna jest sytuacja rolników wokół ogniska. Państwowy
Instytut Weterynaryjny (PIWet)
ma prawo i często z niego korzysta,
likwidacji trzody chlewnej w promieniu 1 km od ogniska. Nikt nie
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prowadzi ewidencji, ile sztuk zostało
poddanych przymusowemu ubojowi
w związku z ASF. Statystyki mówią
jedynie o liczbie świń w samym ognisku. Oczywiście rolnicy otrzymują
rekompensaty za świnie, ale płacone
w cenie żywca, a ubijane są także lochy z prosiętami, warchlaki, których
wartość jest wyższa niż cena żywca.

Blokada sprzedaży
W strefie zagrożonej (3 km od ogniska) i zapowietrzonej (10 km od
ogniska) wszelka sprzedaż jest zablokowana na okres odpowiednio
40 i 30 dni. PIWet może skrócić
ten czas do 30 i 21 dni, jeśli badania
krwi we wszystkich gospodarstwach
na danym terenie nie wykażą wirusa.
Hodowcy ponoszą dodatkowe koszty
karmienia świń, które w tym czasie
osiągną wagę ubojową, a nie mogą
być sprzedane. Gospodarstwa zajmujące się sprzedażą prosiąt również muszą je przetrzymać do czasu
odblokowania sprzedaży. Nierzadko pojawiają się także problemy ze
zmieszczeniem zwiększonej liczby
świń, wynikającej z braku możliwości
sprzedaży zwierząt.
Problem narasta, gdy potwierdzane
są kolejne ogniska na tym samym
terenie – automatycznie czas zakazu
sprzedaży świń wydłuża się, a rosną
koszty ponoszone przez hodowców
i ich problemy związane ze zmieszczeniem rozrastającego się stada
w obiektach inwentarskich.

Pod warunkiem
Po zniesieniu zakazu sprzedaży, gospodarstwa trafiają w obszar strefy czerwonej, w której sprzedaż jest już możliwa,
ale pod pewnymi warunkami:
• W obrębie obszaru objętego
ograniczeniami III (strefa czerwona), przesyłka świń do innych
gospodarstw albo do rzeźni jest
możliwa po wcześniejszym zbadaniu (nie wcześniej niż 24 h
przed przemieszczeniem) i wystawieniu przez urzędowego
lekarza weterynarii świadectwa
zdrowia oraz uzyskaniu decyzji
powiatowego lekarza weteryna-
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rii zezwalającej na przemieszczenie świń. Po uzyskaniu tych
dokumentów świnie przemieszcza się bezpośrednio do innego
gospodarstwa lub rzeźni w obrębie tej strefy.
Poza obręb obszaru objętego
ograniczeniami III, świnie mogą
być przemieszczane tylko w celu
natychmiastowego uboju. Mogą
być przemieszczane tylko zwierzęta, które przebywały w gospodarstwie co najmniej 30 dni
przed przemieszczeniem lub od
urodzenia. Dodatkowym warunkiem jest, aby gospodarstwo,
z którego będą przemieszczane
w ciągu 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzało innych świń pochodzących z gospodarstw strefy II i III (różowa
lub czerwona). Przemieszczane
zwierzęta muszą być poddane
badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF i otrzymać ujemny
wynik. Taki wynik jest ważny
przez 7 dni od daty pobrania
próbki. Muszą także posiadać
świadectwo zdrowia wystawione
przez urzędowego lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem,
po przeprowadzeniu przez niego badana i niestwierdzeniu objawów klinicznych ASF.

Strefa różowa
Nieco łagodniejsze są zasady dotyczące przemieszczania świń w strefie
objętej ograniczeniami II (kolor różowy na mapie):
• Obowiązują podobne zasady,
jak w strefie czerwonej. Przesyłka świń do innych gospodarstw
albo do rzeźni jest możliwa
po wcześniejszym zbadaniu (nie
wcześniej niż 24 h przed przemieszczeniem) i wystawieniu
przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia
oraz uzyskaniu decyzji lekarza
weterynarii powiatowego zezwalającej na przemieszczenie
świń. W odróżnieniu od obszaru
o największych ograniczeniach
w tej strefie, jeżeli Powiatowy
Lekarz Weterynarii wyrazi zgo-
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dę, istnieje możliwość zgromadzenia świń przemieszczanych
do rzeźni w miejscu przeznaczonym na skup zwierząt lub
targu, ale miejsce to musi znajdować się na obszarze objętym
ograniczeniami II.
Poza obszar objęty ograniczeniami II mogą być transportowane
tylko te zwierzęta, które przed
przemieszczeniem przebywały
w gospodarstwie nie krócej niż
30 dni lub od urodzenia. Gospodarstwo, z którego zwierzęta
będą przemieszczane, w ciągu
30 dni przed przemieszczeniem
nie może wprowadzać świń pochodzących z gospodarstw strefy
II i III (różowa lub czerwona).
Przemieszczane zwierzęta muszą być poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF
i uzyskać ujemny wynik. Jest
on ważny przez 7 dni od daty
pobrania próbki. Muszą także
posiadać świadectwo zdrowia
wystawione przez urzędowego
lekarza weterynarii nie wcześniej niż 24 godziny przed przemieszczeniem, po przeprowadzeniu przez niego badania klinicznego, w którym nie zostaną
stwierdzone objawy ASF.

Strefa niebieska
Jeszcze łagodniejsze restrykcje dotyczą świń z obszaru objętego ograniczeniami I (strefy niebieskiej):
• Przemieszczane zwierzęta z tego obszaru na terenie Polski
do innych gospodarstw albo
do rzeźni muszą posiadać świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza
weterynarii (nie wcześniej niż
24 godziny przed wysyłką).
• Poza teren Polski mogą być przemieszczane tylko świnie, które
przebywały w gospodarstwie nie
krócej niż 30 dni lub od urodzenia, z chlewni, do której w czasie
30 dni przed przemieszczeniem
nie zostały wprowadzone inne
zwierzęta z obszarów o wyższym stopniu zagrożenia (strefa
różowa i czerwona). Przemieszczane świnie muszą być pod-
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dane badaniu laboratoryjnemu
w kierunku ASF z wynikiem
ujemnym. Wynik jest ważny
przez 7 dni od daty pobrania
próbki. Muszą także posiadać
świadectwo zdrowia wystawione przez urzędowego lekarza
weterynarii nie wcześniej niż
24 godziny przed przemieszczeniem, po przeprowadzeniu
przez niego badana klinicznego
i niestwierdzeniu objawów ASF.

Trudna sprzedaż
Ograniczenia w przemieszczaniu
zwierząt to niejedyny problem hodowców z obszarów objętych ograniczeniami. Na pewno wystąpienie
ogniska w niedalekiej odległości od
gospodarstwa oznacza obawy o bezpieczeństwo własnej hodowli. Dodatkowo hodowcy znajdujący się
w obszarach objętych ograniczeniami, szczególnie w strefach II i III,
borykają się z problemem znalezienia odbiorcy żywca oraz często też
otrzymują za ten żywiec niższe ceny
niż hodowcy świń spoza stref.

Program wsparcia
Aby wesprzeć hodowców świń, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomił realizację Programu wsparcia
gospodarstw utrzymujących świnie.
Pomoc dla rolników dotyczy:
• bioasekuracji gospodarstw,
• eliminacji następstw zjawiska
zaniżonej ceny skupu żywca
w strefach ASF,
• osłony zaciągniętych zobowiązań cywilnoprawnych,
• odbudowy pogłowia świń,
• wsparcia w zakresie przetwórstwa i skracania łańcucha dostaw.
• Łącznie na wsparcie
dla rolników, których
gospodarstwa zostały
dotknięte skutkami
występowania ASF rząd
przeznaczył 200 mln zł
(więcej informacji na ten temat
na stronie 35).
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Unijne przepisy
Jednocześnie, w wyniku wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej 2021/605,
zmieniły się przepisy unijne dotyczące zwalczania pomoru. Mają one
przyczynić się do skuteczniejszej
walki z ASF. Poza normami dotyczącymi zasad bioasekuracji oraz utrudnieniami w przemieszczaniu zwierząt w obszarach objętych ograniczeniami I, II i III, dodatkowo hodowcy
do końca października 2021 będą
musieli posiadać plan bezpieczeństwa
biologicznego, zaakceptowany przez
Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Plan ma zawierać szczegółowe procedury związane z zabezpieczeniem
gospodarstwa przed ASF, w tym:
• ustanowienie stref „czystych”
(obiekty w których utrzymywana
jest trzoda chlewna, przechowywana pasza i ściółka) i „brudnych” (pozostałe części gospodarstwa, czyli budynki dla innych
gatunków zwierząt, przebieralnie, prysznice, stołówka),
• zasady dotyczące wprowadzania
nowych świń do gospodarstwa
(zapewnienie kwarantanny),
• procedury czyszczenia i dezynfekcji obiektów inwentarskich, środków transportu, wyposażenia i higieny osób obsługujących świnie,
• zasady dotyczące spożywania
żywności przez personel,
• zakaz trzymania świń przez personel obsługujący trzodę chlewną,
• program wstępnych i okresowych szkoleń personelu fermy
z zakresu bioasekuracji (w gospodarstwach niezatrudniających
do obsługi świń osób z zewnątrz,
wymóg może być spełniony
przez posiadanie ulotek informacyjnych oraz uczestniczenie raz
na 2 lata w spotkaniach szkoleniowych na temat ASF),
• tworzenie i przegląd procedur,
które umożliwią brak bezpośredniego i pośredniego kontaktu trzody chlewnej z produktami
ubocznymi pochodzenia zwierzęcego lub innymi jednostkami
gospodarstwa,
• procedury przekazania padłych
świń do utylizacji,
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procedury i instrukcje dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa
biologicznego podczas rozbudowy obiektów inwentarskich lub
wykonywania bieżących remontów,
audyt wewnętrzny lub samoocena wyników w celu egzekwowania środków bezpieczeństwa
biologicznego – przynajmniej
raz na rok, dla gospodarstw
do 50 szt. średniorocznie (audyt
przeprowadza PLW podczas
kontroli gospodarstwa).

Dwa razy w roku
Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia, kontrole Powiatowego Lekarza weterynarii powinny odbywać się
przynajmniej dwa razy w roku. Podczas kontroli PLW przeprowadza
wywiad z hodowcą, obserwuje i bada
świnie, a jeżeli badanie wskazuje
na możliwość zakażenia wirusem
ASF, pobierane są próbki do badań
laboratoryjnych.
Wzorem w zwalczaniu ASF mogą
być Czesi, którzy zareagowali błyskawicznie, gdy w czerwcu 2017 znaleźli
pierwsze szczątki zarażonych dzików.
Teren o powierzchni 57 km2 został
natychmiast ogrodzony przy pomocy
ogrodzenia elektrycznego i odstraszaczy zapachowych. Wydano zakaz polowania na tym terenie, a nawet wchodzenia spacerowiczów czy
grzybiarzy. Zakazano także sprzątania upraw w tym regionie po to, by
dziki miały obfitość pożywienia i nie
próbowały opuszczać terenu.
Zakaz polowań obowiązywał aż
do września 2017 roku, a i wtedy
polować mogli tylko przeszkoleni
myśliwi, jedynie z zasiadki, by nie
płoszyć zwierzyny. W połowie października zwiększono intensywność
polowań (włączono do nich policję
i snajperów).
Na przyległym terenie wyznaczono strefy buforowe, o wysokim (160 km2) i niskim (874 m2)
ryzyku wystąpienia choroby oraz
obszar prowadzenia intensywnej
depopulacji dzików, który pokrył
8 500 km2.
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W strefach buforowych początkowo także zakazano
polowań, ale zakaz zniesiono już w lipcu i od razu
zorganizowano intensywne polowania w celu maksymalnej redukcji populacji dzików wokół ogrodzonego epicentrum epidemii. Odstrzelono ponad 14
800 zwierząt. Dodatkowo intensywne poszukiwano
padłych zwierząt i ich szczątków. Wszystkie padłe
oraz odstrzelone zwierzęta przebadano pod kątem
ASF. Postawiono na intensywną redukcję populacji
dzików z zachowaniem rygorystycznej bioasekuracji
w czasie polowań i przewożenia zwłok na badania
i utylizację.

Wolni od ASF
Szybka i zdecydowana reakcja dała rezultaty. Czesi
są krajem wolnym od ASF i wzorem dla innych krajów. Niestety dla Polski wzór czeski jest niemożliwy
do zrealizowania, bo wirus rozprzestrzenił się tak bardzo, że cały kraj znalazłby się w epicentrum lub strefie
buforowej.
Jednak także u nas konieczna jest intensywna depopulacja dzików, przestrzeganie reżimu bioaseku-
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racji nie tylko w chlewniach, ale także w czasie polowań
oraz podczas transportu świń i dzików. Myśliwi nie mogą
pozostawiać patrochów dzików w lesie, co dziś niestety nierzadko ma miejsce, mimo obowiązujących zakazów.

Od hodowcy do konsumenta
ASF, to nie tylko problem hodowców świń, choć w nich ten
wirus uderza najsilniej poprzez niskie ceny w skupie, czy nakazy likwidacji stad w pobliżu ognisk choroby. Nie możemy
jednak zapominać, że koszty likwidacji ognisk i rekompensat
obciążają wszystkich podatników.
Brak opłacalności hodowli świń sprawia, że coraz większa
liczba hodowców rezygnuje z jej prowadzenia. To odbija się
na zakładach produkujących pasze i wyposażenie dla świń,
które nie mają komu sprzedawać swoich produktów. Konsekwencje dotkną każdego konsumenta wieprzowiny. Dziś jest
ona tania, ale skutkiem likwidacji rodzimej hodowli będzie
konieczność jej importu z krajów, które wiedząc, że nie mamy
rodzimej hodowli, będą podnosiły ceny.
dr inż. Amelia Prorok DODR

