
 

Afrykański pomór świń – (ang. African swine fever, ASF) – wybitnie  zakaźna i 

zaraźliwa choroba wirusowa, występująca w warunkach naturalnych u świń domowych różnych ras i u 
dzików, niezależnie od wagi, wieku, płci  Choroba nie atakuje ludzi. Wystąpienie przypadków tej 
choroby jest przyczyną poważnych strat ekonomicznych związanych z padnięciami zwierząt, wypłatą 
odszkodowań a przede wszystkim wstrzymaniem obrotu i eksportu świń oraz artykułów 
żywnościowych wyprodukowanych z mięsa wieprzowego.  
.  

W Polsce nigdy dotychczas nie rejestrowano przypadków tej choroby, lecz ze względu na 

wystąpienie afrykańskiego pomoru świń w rejonach północno-zachodnich Rosji, istnieje realna 

możliwość dotarcia choroby na terespolski, przyległy do wschodniej granicy.   

 

Podstawowe objawy 
 

Stopień śmiertelności zależy od postaci choroby. W postaci ostrej śmiertelność dochodzi do 100%.  

           -  zwierzę niechętnie się porusza i często pokłada,  

           -  ma wysoką temperaturę (41 – 420C), przy zachowanym apetycie,  

           - sine plamy i wybroczyny na uszach, ryju i kończynach,  

           - mogą występować wysięki z nosa i oczu,  

           - wymioty, 

           - krwawa biegunka.  

Choroba trwa przez 1-7 dni. Mogą występować poronienia. W mniej ostrych postaciach objawy 

są podobne, choć łagodniejsze, i trwają dłużej (aż do 3-4 tygodni). 

 

Rozprzestrzenianie się 
Wirus jest rozprzestrzeniany w wyniku bezpośredniego kontaktu z zarażonymi świniami, 

dzikami lub ozdrowieńcami. Może dotrzeć na znaczne odległości poprzez środki transportu  

Wrażliwość wirusa 
Wirus jest bardzo odporny, przeżywa w szerokim zakresie pH ( 4 -13) i temperatur, w tym w 

temperaturach poniżej 00C. Może przetrwać w zakażonych kojcach dla świń przez co najmniej jeden 

miesiąc, a także przetrwać przez wiele miesięcy w surowym, nie przetworzonym mięsie. Świnie mogą 

pozostawać nosicielami wirusa, nawet przez całe życie. Wysoka temperatura niszczy go szybko. 

 

Strategia kontrolowania choroby 
Strategia walki z chorobą polega na zlikwidowaniu wirusa w jak najkrótszym możliwym czasie. 

Obejmuje to zabicie i utylizację zwierząt chorych, ścisłą kwarantannę i kontrolę przemieszczania się 

zwierząt, ludzi, produktów i sprzętu, czyszczanie i dezynfekcję skażonych pomieszczeń i sprzętu, 

prowadzenie dochodzenia epizootycznego, perlustracji mających na celu określenie zasięgu choroby 

oraz tworzenie stref dla oddzielenia obszarów zapowietrzonych i wolnych od choroby. 

Brak szczepionki przeciwko ASF.  

 

Hodowco !  
Zgłaszaj   natychmiast   chore   lub   padłe   świnie   do 

 najbliższego   Gabinetu   Weterynaryjnego 
lub  Powiatowego  Inspektoratu  Weterynarii  w Hajnówce   -   tel. 85  682 25 96 



 


