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Afrykański pomór świń (ASF) jest wirusową chorobą 

zakaźną i zaraźliwą dotyczącą wyłącznie świń i dzików.

Nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i innych 

gatunków zwierząt. 

Wystąpienie tej choroby powoduje znaczne straty 

ekonomiczne (ograniczenia w eksporcie zwierząt                     

i produktów pochodzenia zwierzęcego)

Brak szczepionek i skutecznych metod leczenia.

Jedyną metodą zwalczania choroby jest postępowanie 

administracyjne – likwidacja całego stada w którym 

stwierdzono obecność wirusa ASF. 



Objawy kliniczne u dzików/świń

1.Zwiększone padnięcia (w ciągu kilku/kilkunastu dni po 
zakażeniu chore świnie/dziki padają). 

2.Gorączka, osłabienie, utrata apetytu, zaburzenia w poruszaniu 
się, utrata orientacji, ograniczony odruch ucieczki.

3.Problemy w oddychaniu, pienisty lub krwisty wypływ z nosa. 

4.Sinica skóry, uszu, boków ciała, wybroczyny na skórze. 

5.Biegunka z domieszką krwi, wymioty.

Nie wszystkie objawy pojawiają się jednocześnie!

W przypadku zaobserwowania ww. objawów            
u świń niezwłocznie należy poinformować IW









Przypadki ASF u dzików
• Pierwszy przypadek potwierdzony w dniu

17 lutego 2014 r.
• 2014: 30 przypadków
• 2015: 53 przypadki
• 2016: 80 przypadków
• 2017: 741 przypadków

łącznie: 904 przypadki do 2018 r.
• 2018: 511 (stan na dzień 18.02.2018)

• W sumie przypadków: 1415 (18.02.2018)

• Ogniska ASF u świń

• 2014: 2 ogniska
• 2015: 1 ognisko
• 2016: 20 ognisk
• 2017: 81 ognisk
• 2018: 4 ogniska

• W sumie ognisk: 108 (26.02.2018)

Analiza sytuacji epizootycznej
Przypadek u dzika Ognisko u świń



Sytuacja ASF w Polsce 

www.wetgiw.gov.pl
Na stronie mapa z 
nanoszonymi na bieżąco 
przypadkami i ogniskami ASF 

http://www.wetgiw.gov.pl/


Zagęszczenie dzików

Mapa zagęszczenia dzików w Nadleśnictwach na podstawie 

inwentaryzacji przeprowadzonej od 15.10 do  6.11.2016 r.
Odstrzał sanitarny dzików 
wzdłuż autostrady A2        
(w grudniu 2017r odstrzelono 
sanitarnie 446 szt. dzików. 
Odstrzał będzie kontynuowany 
do 31.03.2018r).

Badania dzików padłych    
(w 2017r.  zbadano w woj. 

wielkopolskim 699 szt. dzików). 

Na terenie powiatu 

obornickiego w 2017 r. 

zbadano 29 szt. dzików 

padłych. 



ASF drogi rozprzestrzeniania się choroby

Czynnik ludzki stanowi największe 
ryzyko  rozprzestrzeniania się 
choroby, ze względu na istotny 
element nieprzewidywalności 
działań i brak możliwości 
wiarygodnego prognozowania!

Drogi szerzenia:
1. Transport i handel zwierzętami -

38% zakażeń
2. Skarmianie świń resztkami 

kuchennymi – 35% zakażeń
3. Bezpośredni kontakt z dzikami –

1,4% zakażeń
4. Pozostałe: brak bioasekuracji, 

materiały ściołowe, zwierzęta 
domowe



ASF – szerzenie się choroby

• ASF szerzy się stosunkowo wolno w populacji dzików.
• Prawdopodobieństwo rozszerzenia się choroby z 

dzików na świnie jest wprost proporcjonalne do 
nieodpowiedzialnego zachowania się ludzi 
(hodowcy-myśliwi, transport zwierząt , 
brak/niewłaściwa bioasekuracja).

• Zawleczenie na dalekie odległości – to wina człowieka.
• Jedynym sposobem zakażenia stada świń wirusem ASF 

jest wprowadzenie czynnika chorobotwórczego do 
stada. 

• ASF nie szerzy się, tak jak wiele innych chorób drogą 
powietrzną.



Zasady konieczne do przestrzegania przez producentów i 
hodowców świń w celu skutecznego zabezpieczenia 

gospodarstw przed ASF 

1.Zakaz wprowadzania do chlewni świń z nieznanych źródeł. 

2.Ogrodzenie chlewni uniemożliwiające jakikolwiek –
bezpośredni lub pośredni - kontakt świń z innymi zwierzętami, w 
szczególności dzikami. 

3.Zakaz wchodzenia na teren gospodarstwa osób postronnych. 

4.Zakaz wjazdu na teren gospodarstwa wszelkich pojazdów, a 
szczególnie samochodów zakładów mięsnych oraz firm 
utylizacyjnych.

5. Obowiązkowa zmiana odzieży ochronnej przed wejściem do 
pomieszczeń ze zwierzętami. 



Zasady konieczne do przestrzegania przez producentów i 
hodowców świń w celu skutecznego zabezpieczenia 

gospodarstw przed ASF 

6. Bezwzględny zakaz stosowania tzw. „zlewek”. 

7. Zakaz wprowadzania na teren gospodarstwa 
upolowanych/padłych dzików lub wyposażenia służącego do 
polowań na dziki. 

8. Zakaz wykorzystywania słomy lub zielonki zebranych z pól, na 
których przebywają dziki. 

9. Zrezygnowanie z uczestnictwa w polowaniach na dziki przez 
właścicieli i pracowników chlewni. 

10. Utrzymywanie świń w zamkniętych pomieszczeniach (drzwi) i 
dbałość o to aby w oknach były zamontowane siatki ochronne; 
chroniące przed ewentualnym świadomym wrzuceniem do 
chlewni materiału zakaźnego. 



Jak się zabezpieczać przed ASF ?   

1. NIE KUPUJ ŚWIŃ NIEWIADOMEGO POCHODZENIA.
2. ZABEZPIECZ ŚWINIE PRZED KONTAKTEM Z DZIKAMI.

3. NIE KARM ŚWIŃ ODPADKAMI KUCHENNYMI.
4.PASZE ZABEZPIECZAJ PRZED DOSTĘPEM ZWIERZĄT 

WOLNOŻYJĄCYCH.
5.WYŁÓŻ MATY NASĄCZONE ŚRODKIEM DEZYNFEKCYJNYM PRZED 

WJAZDEM I WYJAZDEM Z GOSPODARSTWA, A TAKŻE PRZED 
WEJŚCIEM DO POMIESZCZEŃ W KTÓRYCH TRZYMANE SĄ ŚWINIE.

6.NIE POZWÓL, BY WCHODZIŁY OSOBY POSTRONNE.
7.ZAKŁADAJ ODDZIELNY STRÓJ I POZOSTAWIAJ GO W CHLEWNI.

8.PAMIĘTAJ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I DEZYNFEKCJI.
9. REJESTRACJA W BAZIE ARIMR I ZGŁASZANIE PRZEMIESZCZEŃ DO 7 

DNI OD ZDARZENIA.
10. OBSERWUJ STAN ZDROWIA ŚWIŃ



Dziękuję za uwagę


