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PLAN PREZENTACJI

• Wprowadzenie

• Dobrostan zwierząt – czym jest i jak powinniśmy go rozumieć?

• Kryteria oceny dobrostanu.

• Wpływ poziomu dobrostanu na zwierzęta.

• Sytuacja epizootyczna na tle zagrożeń wynikających z występowania afrykańskiego 

pomoru świń.

• Pojęcie BIOASEKURACJI i administracyjne zasady zwalczania ASF.

• Praktyczne aspekty wdrażania i zastosowania BIOASEKURACJI w gospodarstwie rolnym

???
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Gospodarstwo rolne jest pierwszym ogniwem w łańcuchu żywnościowym i to właśnie 

na nim spoczywa olbrzymia odpowiedzialność za utrzymywane zwierzęta, 

bezpieczeństwo pracowników, ochronę środowiska naturalnego,  

a także za wyprodukowanie i wprowadzenie do obrotu bezpiecznej żywności 

lub surowca do jej produkcji.
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„Współpraca doradcy z rolnikiem w aspekcie zrównoważonej produkcji zwierzęcej

powinna odbywać się na wielu płaszczyznach, ze szczególnym uwzględnieniem 

potrzeb środowiska naturalnego, świadomości społecznej, uwarunkowań rynkowych 

oraz z zachowaniem opłacalności ekonomicznej danej produkcji.”



PO CO TO WSZYSTKO?

CHÓW I HODOWLA
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AKTY PRAWNE REGULUJĄCE WARUNKI 
UTRZYMANIA ZWIERZĄT 
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DOBROSTAN ZWIERZĄT –
CZYM JEST I JAK POWINNIŚMY GO ROZUMIEĆ

Dobrostan występuje wtedy, gdy zwierzę zarówno z fizjologicznego jak i etologicznego 

punktu widzenia znajduje się w harmonii z otaczającym go środowiskiem i jest zdolne 

adaptować się w odpowiedni sposób do zmian zachodzących w tym środowisku. 

(Wiepkema i Koolhaas 1993)

 Pojęcie dobrostanu jest trudne do zdefiniowania, gdyż wiąże się z takimi terminami

biologicznymi, jak:

 stres,

 adaptacja,

 kondycja

 homeostaza

 wzbogacone i zubożone środowisko życia.



DOBROSTAN ZWIERZĄT –
CZYM JEST I JAK POWINNIŚMY GO ROZUMIEĆ

Główne założenia dobrostanu, zostały opublikowane w:

Kodeksie Dobrostanu Zwierząt Gospodarskich (Cods for the Welfare of Livestock).

Zawarte w nim podstawowe wymogi (5 wolności) nakazują, by zwierzęta były:

1. wolne od głodu i pragnienia – poprzez zapewnienie im świeżej wody i paszy zabezpieczających 

ich potrzeby w zakresie dobrej zdrowotności, wzrostu i żywotności; 

2. wolne od dyskomfortu – poprzez zabezpieczenie im schronienia, optymalnych warunków 

środowiska i wygodnej powierzchni legowiska do wypoczynku; 

3. wolne od bólu, urazów i chorób – poprzez zapewnienie im odpowiedniej prewencji, 

profilaktyki, szybkiej diagnostyki i leczenia;

4. zdolne do wyrażania normalnego behawioru – poprzez zapewnienie im odpowiedniego 

i właściwego składu socjalnego w grupie; 

5. wolne od strachu i stresu – poprzez eliminacje czynników powodujących stres.



KRYTERIA OCENY DOBROSTANU

• fizjologiczne – wskaźniki hematologiczne i biochemiczne krwi, temperatura ciała,

ciśnienie krwi, tętno;

• behawioralne – obserwacje zachowań zwierząt w określonych warunkach środowiska;

• zdrowotne i produkcyjne – wygląd zwierzęcia i jego kondycja, uszkodzenia ciała,

zachorowalność, śmiertelność, produkcyjność czy rozrodczość;

• uzupełniające – uwarunkowania techniczno-technologiczne budynków inwentarskich:

dostępna powierzchnia, rodzaj podłogi i materiału ściołowego, sposób ograniczania

swobody zwierząt, a także mikroklimat pomieszczeń inwentarskich.





WYSOKI POZIOM DOBROSTANU 

• prawidłowy wzrost i rozwój zwierząt; 

• wysoka płodność i plenność oraz wysoka produkcyjność;

• dobry stan zdrowia i utrzymanie w normie wskaźników fizjologicznych;

• przejawianie różnorodnych form normalnego zachowania.



NISKI POZIOM DOBROSTANU

• obniżona zdolność wzrostu i rozwoju zwierząt;

• uszkodzenia ciała (urazogenność środowiska); 

• obniżony poziom zdolności adaptacyjnych względem sytuacji stresowych;

• ograniczenia w przejawianiu naturalnych reakcji behawioralnych;

• patologie behawioralne (stereotypie);

• obniżenie odporności i występowanie chorób.



DZIAŁANIE „DOBROSTAN ZWIERZĄT”
W RAMACH PROW 2014-2020

Pakiet 1. Dobrostan świń

• Wariant 1.1. „Dobrostan loch – zwiększona powierzchnia w budynkach” - w gospodarstwie

realizującym ten wariant, we wszystkich siedzibach stad, wszystkim lochom i loszkom po pokryciu

zapewnia się powierzchnię bytową zwiększoną o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej

powierzchni, wymaganej na podstawie obowiązujących przepisów.

• Wariant 1.2. „Dobrostan tuczników - zwiększona powierzchnia w budynkach” –

w gospodarstwie realizującym ten wariant, wszystkim warchlakom i tucznikom utrzymywanym w

tym gospodarstwie rolnym we wszystkich siedzibach stad podobnie jak w przypadku wariantu 1.1.

zapewnia się powierzchnię bytową zwiększoną o co najmniej 20% w stosunku do minimalnej,

wynikającą z przepisów krajowych.

• Wariant 1.3. „Dobrostan loch – dostęp do wybiegu” - dodatkowa opcja dla rolników

realizujących wariant 1.1. (stawka płatności – 612 zł/lochę rocznie)

• Wariant 1.4. „Dobrostan tuczników – dostęp do wybiegu” - dodatkowa opcja dla rolników

realizujących wariant 1.2. (stawka płatności – 33 zł/tucznika)

Warianty 1.3. i 1.4. nie są jak na razie wrażane ze względu na występowanie w Polsce afrykańskiego

pomoru świń (ASF).



SYTUACJA EPIZOOTYCZNA NA TLE ZAGROŻEŃ WYNIKAJĄCYCH 
Z WYSTĘPOWANIA AFRYKAŃSKIEGO POMORU ŚWIŃ
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Województwo

Liczba 

przypadków w 

woj.

Liczba 

dzików 

dodatnich

Razem 3 258 5 270

dolnośląskie 40 47

kujawsko-pomorskie 0 0

lubelskie 634 878

lubuskie 815 1 398

łódzkie 0 0

małopolskie 0 0

mazowieckie 155 179

opolskie 0 0

podkarpackie 193 290

podlaskie 94 123

pomorskie 1 1

śląskie 0 0

świętokrzyskie 0 0

warmińsko-mazurskie 1 160 1 969

wielkopolskie 166 385

zachodniopomorskie 0 0

padłych: 4 464

odstrzelonych: 801

Województwo
Liczba ognisk 

w woj.

Liczba świń we 

wszystkich 

ogniskach

Razem 94 56 928

dolnośląskie 2 54

kujawsko-pomorskie 0 0

lubelskie 58 10 617

lubuskie 4 24 388

łódzkie 0 0

małopolskie 0 0

mazowieckie 4 913

opolskie 0 0

podkarpackie 13 406

podlaskie 0 0

pomorskie 0 0

śląskie 0 0

świętokrzyskie 0 0

warmińsko-mazurskie 8 8 421

wielkopolskie 5 12 129

zachodniopomorskie 0 0

Przypadki i ogniska ASF w Polsce w 2020 (wrzesień)

Przypadki Ogniska

(Źródło: PIWet)



Nowa opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA) na temat sytuacji ASF w Europie –

najważniejsze dane 

• „Naturalne” szerzenie się ASF w raz z populacją zakażonych dzików postępuje w tempie

pomiędzy 2,9 a 11,7 km/rok. Średnia gęstość w obwodach łowieckich wynosi

od 0-0,1 dzika na km2.

• Obserwowana jest sezonowość występowania ASF u świń.

• W celu ograniczenia szerzenia się ASF u dzików plan roczny powinien przewidywać

ograniczenie populacji przynajmniej o 67% na rok.

• Ograniczenie populacji dzików o 80% jest możliwe przy zastosowaniu odstrzału ze

śmigłowców wraz z kombinacją odłowu dzików i polowania z pojazdów (drive hunting).



"Program mający na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i

poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 r.)

Głównym celem programu jest:

• Bioasekuracja gospodarstw i środków transportu.

• Monitoring i informowanie o sytuacji w związku z ASF.

• Depopulację dzików i usuwanie sztuk padłych.

• Rzetelna analiza badanych prób pod kątem obecności wirusa.

• Umożliwienie hodowcom dobrowolnej, czasowej rezygnacji z hodowli świń w przypadku niespełnienia wymagań

określonych w Programie Bioasekuracji.

• Uzyskanie odszkodowania za ubite/zabite świnie przebywające w gospodarstwie (przy braku przesłanek do odmowy

wypłacenia tych odszkodowań),

• Możliwość w przypadku dobrowolnej rezygnacji z utrzymywania świń uzyskania rekompensaty za nieprzerwane

nieutrzymywanie świń w tym gospodarstwie do końca okresu obowiązywania Programu.

POJĘCIE BIOASEKURACJI I ADMINISTRACYJNE 
ZASADY ZWALCZANIA ASF



POJĘCIE BIOASEKURACJI I ADMINISTRACYJNE 
ZASADY ZWALCZANIA ASF

• Sytuacja epidemiologiczna, związana z wirusem ASF w naszym kraju od 2014

roku, (od czasu pierwszych przypadków u dzików), znacząco się pogarsza,

a wirus systematycznie przemieszcza się na zachód naszego kraju. Ponadto

w 2019 roku, wirus skokowo przemieścił się na teren województwa lubuskiego,

a następnie rozprzestrzenił się na województwo wielkopolskie

zachodniopomorskie i dolnośląskie.

• Ze względu na intensyfikację produkcji, zwalczanie skutków afrykańskiego

pomoru świń, a także innych chorób zakaźnych bywa trudne i często związane

jest z poniesieniem wysokich kosztów.

• Pojęciem, które zostało wprowadzone do praktyki zootechnicznej mające na celu

ograniczenie negatywnego wpływu tych zjawisk jest BIOASEKURACJA.



POJĘCIE BIOASEKURACJI I ADMINISTRACYJNE 
ZASADY ZWALCZANIA ASF

• Nadrzędnym zadaniem BIOASEKURACJI jest zapewnienie bezpieczeństwa

produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, ze szczególnym uwzględnieniem

zdrowia konsumentów.

• Mówiąc o BIOASEKURACJI gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną,

w ramach produkcji zwierzęcej mamy na myśli profilaktykę nieswoistą,

obejmującą różne procedury i praktyki zapobiegające bądź ograniczające

ekspozycję stada na czynniki chorobotwórcze.

• Postępowanie bioasekuracyjne skierowane jest na wszystkie rodzaje chorób

zakaźnych, w tym przede wszystkim na obecnie panujący Afrykański Pomór

Świń (ASF).



POJĘCIE BIOASEKURACJI I ADMINISTRACYJNE 
ZASADY ZWALCZANIA ASF

• Obecnie nie ma metod pozwalających na skuteczne zwalczania wirusa ASF.

• W celu minimalizowana rozprzestrzeniania się tego wirusa w naszym kraju została przyjęta

tzw. administracyjna metoda walki z ASF.

• Zasady stosowania środków kontroli w zakresie ASF w Państwach Unii Europejskiej zostały

określone w Decyzji Wykonawczej Komisji Europejskiej 2014/709/UE.

• W zależności od zagrożenia chorobą na danym terenie wydziela się obszary, które

wprowadzane są zmianą do załącznika ww. Decyzji:

1. Obszar ochronny – część I załącznika (kolor żółty),

2. Obszar objęty ograniczeniami – część II załącznika (kolor czerwony),

3. Obszar zagrożenia – część III załącznika (kolor niebieski).





POJĘCIE BIOASEKURACJI I ADMINISTRACYJNE 
ZASADY ZWALCZANIA ASF

Wprowadzane na terenie poszczególnych obszarów ograniczenia, często komplikują

sytuację wszystkim podmiotom związanym z produkcja wieprzowiny. Restrykcje te dotyczą

zazwyczaj:

• konieczności posiadania świadectw zdrowia wydanych przez urzędowych lekarzy

weterynarii,

• przemieszczania świń, mięsa wieprzowego i dziczyzny oraz innych produktów

pozyskanych od świń i dzików, w tym warunków transportu zwierząt do zakładów

ubojowych lub innych gospodarstw,

• uzyskaniem zgody od powiatowego lekarza weterynarii na przemieszczanie świń.



POJĘCIE BIOASEKURACJI I ADMINISTRACYJNE 
ZASADY ZWALCZANIA ASF

• Większe problemy pojawiają się w przypadku wystąpienia ogniska ASF u świń. Wówczas

wyznacza obszary:

• Obszar zapowietrzony – 3 km wokół ogniska,

• Obszar zagrożony – dodatkowe 7 km od obszaru zapowietrzonego.

• Oprócz wytyczenia obszarów (łącznie o promieniu 10 km), w przypadku stwierdzenia ogniska ASF

podejmowany jest szereg czynności mających na celu jak najszybszą minimalizację

rozprzestrzeniania się ASF.



POJĘCIE BIOASEKURACJI I ADMINISTRACYJNE 
ZASADY ZWALCZANIA ASF

Podejmowane są następujące czynności:

• wybicie i zutylizowanie wszystkich świń w gospodarstwie, w którym stwierdzono ASF;

• zniszczenie w danym gospodarstwie wszystkich produktów pozyskane od świń;

• zniszczenie wszystkich przedmiotów i substancji, także pasz, które mogły zostać skażone

wirusem ASF, a których ze względu na przeznaczenie, postać i strukturę nie można poddać

odkażaniu;

• całkowite oczyszczenie i dezynfekcja gospodarstwa, w którym stwierdzono ASF, przy użyciu

wskazanych preparatów biobójczych działających na wirus ASF;

• wprowadzenie okresu karencji polegającego na bezwzględnym zakazie wyprowadzania świń

przez okres:

• 40 dni – z gospodarstw w obszarze zapowietrzonym,

• 30 dni – z gospodarstw w obszarze zagrożonym.

• po skończonym okresie karencji należy uzyskać od powiatowego lekarza weterynarii

pozwolenie na przemieszczenie zwierząt z gospodarstwa;



POJĘCIE BIOASEKURACJI I ADMINISTRACYJNE 
ZASADY ZWALCZANIA ASF

• Powyższe ograniczenia wymuszają wprowadzanie zmian zarówno w samej technologii

produkcji, jak również w logistyce transportu (np. brak możliwości zbierania świń do

pełnego załadunku samochodu między kilkoma gospodarstwami).

• Skutkuje to często negatywną reakcją ze strony zakładów ubojowych, które albo nie chcą

kupować świń z terenów objętych restrykcjami, albo obniżają ceny skupu takich świń.

• Potrącenia te nie mają często racjonalnego uzasadnienia, gdyż tuczniki po otrzymaniu

świadectwa zdrowia, jako produkt rzeźny są całkowicie bezpieczne, a pozyskane od nich

mięso jest w pełni wartościowe.



Jak funkcjonować w czasach epidemii ASF..?

Przebieg 

choroby

Epidemiologia

Działalność człowieka

Funkcjonowanie zwierząt 



• BIOASEKURACJA to sposób organizacji produkcji, który uniemożliwia bądź skutecznie 

ogranicza wprowadzenie i rozprzestrzenienie  się czynników chorobotwórczych na terenie 

gospodarstwa. 

• BIOASEKURACJA obejmuje następujące elementy: lokalizację obiektu, środki transportu, 

ogrodzenie, ludzi i prowadzone przez nich czynności, ściółkę, paszę, zwierzęta 

towarzyszące, utylizację zwierząt padłych oraz zwalczanie szkodników.

• BIOASEKURACJĘ ze względu na sposób jej prowadzenia i wektory szerzenia się chorób 

zakaźnych można podzielić na zewnętrzną i wewnętrzną. 

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA I ZASTOSOWANIA 
BIOASEKURACJI W GOSPODARSTWIE ROLNYM



WEKTORY BĘDĄCE 
PRZEDMIOTEM  

BIOASEKURACKJI 
ZEWNĘTRZNEJ

zakup zwierząt

transport 
zwierząt żywych 

i martwych

zakup nasienia

usuwanie 
gnojowicy

zewnętrzne 
urządzenia i 

sprzęt do 
zadawania wody 

i paszy

obsługa 
budynków 

inwentarskich

dziki, psy, koty 
gryzonie, ptaki i 
inne zwierzęta 
dzikorzyjące i  
towarzyszące

środowisko 
zewnętrzne –

otoczenie 
gospodarstwa, 

sąsiedztwo, 
goście i osoby 

postronne



WEKTORY 
BĘDĄCE 

PRZEDMIOTEM  
BIOASEKURACJI 
WEWNĘTRZNEJ

wewnętrze 
urządzenia do 

zadawania paszy 
i wody

przemieszczanie 
się ludzi 

i zwierząt między 
sektorami

zwierzęta w 
sektorze porodu 

i laktacji

wprowadzenie 
zwierząt do 

warchlakarni
i tuczarni

prowadzenie 
zabiegów 

dezynfekcyjnych, 
dezynsekcyjnych 
i deratyzacyjnych 

wewnątrz 
pomieszczeń 

inwentarskich





Na podstawie przepisów zawartych w Rozporządzeniu z dnia 9 lutego 2018 roku, na terytorium Polski poza

obszarem ochronnym, obszarem objętym ograniczeniami oraz obszarem zagrożenia wprowadza się obowiązek:

1. Karmienia świń paszą zabezpieczoną przed zwierzętami wolno żyjącymi;

2. Prowadzenia rejestru wjeżdżających na teren gospodarstwa środków transportu do przewozu świń oraz rejestru

wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;

3. Zabezpieczenia budynku, w którym są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz

domowych;

4. Utrzymywania świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których są utrzymywane tylko świnie, bez

możliwości przejścia i kontaktu z innymi gatunkami zwierząt gospodarskich;

5. Wykonywania czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby pracujące tylko i wyłącznie w

danym gospodarstwie i stosowania przez nie środków higieny oraz odzieży ochronnej niezbędnych do

ograniczenia ryzyka szerzenia się afrykańskiego pomoru świń, w tym mycie i odkażanie rąk oraz

oczyszczanie i odkażanie obuwia;

PRAKTYCZNE ASPEKTY WDRAŻANIA I ZASTOSOWANIA 
BIOASEKURACJI W GOSPODARSTWIE ROLNYM



6. Ciągłego oczyszczania i odkażania narzędzi oraz sprzętów wykorzystywanych do obsługi świń, środków

transportu: własnych – wykonujących prace poza terenem gospodarstwa i strefą białą, jak również podmiotów

zewnętrznych świadczących usługi na rzecz gospodarstwa (firm paszowych, lekarza weterynarii itp.);

7. Wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed wejściami/wyjściami do/z pomieszczeń, w których są utrzymywane

świnie (szerokość wyłożonych mat powinna być nie mniejsza niż szerokość danego wejścia lub wyjścia, a

długość – nie mniejsza niż 1 m), a także stałe utrzymywanie tych mat w stanie zapewniającym utrzymanie

skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;

8. Sporządzania i aktualizacja przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń w poszczególnych grupach

produkcyjnych;

9. W przypadku utrzymywania świń w gospodarstwie w systemie otwartym - zabezpieczenia wybiegu dla świń

podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5m, związanym na stałe z podłożem.

Ponadto na obszarze całego kraju w gospodarstwach utrzymujących trzodę chlewną wprowadza się zakaz:

1. Wnoszenia i wwożenia zwłok dzików, tusz dzików, części tusz dzików i produktów ubocznych pochodzenia

zwierzęcego,

2. Wykonywania czynności związanych z obsługą świń przez osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin

uczestniczyły w polowaniu na zwierzęta łowne lub odłowie takich zwierząt.
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Grodzenie terenów w zachodniej Polsce

(Źródło: PIWet)
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„Pastuch” elektryczny oraz ogrodzenie „zapachowe” 

(repelenty)

Zakaz polowań w strefie „zakażonej”

Aktywne poszukiwanie i utylizacja padłych 

dzików

Dokarmianie dzików

Zakaz wstępu osób postronnych

Podjęte środki zwalczania ASF u dzików w Czechach



• W związku z prowadzeniem działań bioasekuracyjnych rolnicy w swoich chlewniach

zaczęli wprowadzać nowoczesne metody dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji (DDD)

oraz stosować zasadę całe pomieszczenie pełne – całe pomieszczenie puste (CPP-CPP).

• Przerwanie łańcucha zakażeń między zwierzętami w chlewni!!!

• Analiza, identyfikacja i poszukiwanie źródeł potencjalnych zagrożeń.

• DDD oraz CPP-CPP to proces => odpowiedni dobór metod i preparatów oraz dokładne i

staranne wykonanie następujących po sobie czynności.

• Szerokie spektrum działania preparatów do dezynfekcji i dezynsekcji (jednoczesna likwidacja

bakterii, wirusów i grzybów, a także insektów i pasożytów).

• Prowadzenie działań bioasekuracyjnych w obrębie pomieszczeń inwentarskich, a także śluz

sanitarnych, wybiegów, magazynów pasz, silosów, dróg, ramp oraz środków transportu.
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DEZYNFEKCJA, jako sposób walki z drobnoustrojami chorobotwórczymi:

• Dezynfekcja zapobiegawcza – profilaktyczna – prowadzona w sposób ciągły

lub okresowy związany z przemieszczaniem zwierząt między sektorami.

• Dezynfekcja wstępna – po potwierdzeniu wystąpienia choroby zakaźnej,

• Dezynfekcja bieżąca (ogniskowa) – podczas występowania choroby zakaźnej,

• Dezynfekcja końcowa – kończąca zwalczanie choroby zakaźnej.

Zamgławiacz kompaktowy
(źródło: sanitbiotech.pl)

Zamgławiacz wózkowy do dezynfekcji 
i dezynsekcji pomieszczeń 
(źródło: sanitbiotech.pl)

DEZYNSEKCJA jako sposób walki z owadami powinna uwzględniać:

• Identyfikacje i zwalczanie poszczególnych zagrożeń dla zwierząt: pasożytów

i owadów (much, komarów, meszek, os, szerszeni, mrówek, karaluchów, prusaków,

pcheł, pluskw, gryzków, rybików cukrowych, pająków, roztoczy, kleszczy i innych)

• Identyfikacje i zwalczanie szkodników magazynowych: wołek zbożowy, rozkruszek

mączny, strąkowiec , mkliki mączne, omacnica spichrzanka , mącznik młynarek

i inne

• Dobór metod i montaż systemu zwalczania owadów.
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DERATYZACJA, jako sposób walki z gryzoniami powinna polegać na:

• Identyfikacji gryzoni – myszy, szczury, nornice.

• Wyborze sposobu zwalczenia gryzoni.

• Montażu odpowiednich systemów zwalczania gryzoni.

• Obsłudze i serwisie urządzeń Deratyzacyjnych – chwytacze, karmniki, pułapki,

odstraszacze.

Elektryczna pułapka na gryzonie 
(źródło: odstraszanie.pl)

Ultradźwiękowy odstraszacz na gryzonie
(źródło: linarem.pl)
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Przejazdowa brama dezynfekcyjna, wraz z pompowaną wanną dezynfekcyjną 
(źródło: WMODR)

Stacjonarna brama dezynfekcyjna
(unidoz.pl)
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Urządzenie do dezynfekcji obuwia
(źródło: unidoz.pl)
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Podział śluzy sanitarnej na strefy - "System ławeczkowy"
(źródło: bondevennen.no)



Prognozy rozwoju ASF w Polsce

• Bez radykalnego i rzetelnego podejścia hodowców do zasad bioasekuracji w hodowli
trzody chlewnej na obszarze występowania ASF w Polsce (strefa niebieska i
czerwona) może dojść do nowych ognisk ASF, nawet w gospodarstwach o
potencjalnie wysokim poziomie bioasekuracji.

• Obecnej najważniejsza wydaje się być świadomość hodowców trzody chlewnej i
brak rozproszenia czujności na tle pandemii COVID-19

• Należy spodziewać się możliwości wystąpienia nowych ognisk ASF na obszarze
związanym z występowaniem „świeżych” przypadków ASF w woj. warmińsko-
mazurskim, wielkopolskim, lubuskim, lubelskim, podlaskim, mazowieckim i
podkarpackim

• Na obszarach tych najważniejszy jest wczesny i skuteczny monitoring bierny
realizowany poprzez odnajdywanie i badanie szczątków padłych dzików.



PODSUMOWANIE

W celu spełniania założeń Programu Bioasekuracji w naszym gospodarstwie powinniśmy

realizować:

1. Zabezpieczenie epizootyczne gospodarstwa.

2. Profilaktykę weterynaryjną oraz kwarantannę.

3. Ograniczenie przemieszczenia i wprowadzania zwierząt z i do stada.

4. Higienę produkcji oraz skuteczne zwalczanie szkodników.

5. Podnoszenie wiedzy w zakresie bioasekuracji wśród osób obsługujących zwierzęta.

Należy przy tym pamiętać, że pomimo wielu dostępnych rozwiązań, zawsze 

najsłabszym ogniwem staje się człowiek, ze swoimi przyzwyczajeniami i rutyną. 

Przedstawione zasady i rozwiązania bioasekuracyjne nie zastąpią zdrowego 

rozsądku i obiektywnej oceny sytuacji. 



www.moodle.wmodr.pl



www.wmodr.pl
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