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43 przypadki i 3 ogniska ASF w Polsce

a



W okresie ponad 13 miesięcy od rozpoznania pierwszych 

przypadków ASF, choroba utrzymuje się  na terenie 3 

powiatów (białostocki, sokólski i hajnowski)… 



Źródło wirusa ASF

 Nie ma wątpliwości, że źródłem wirusa są 

dziki, które przychodzą do nas z Białorusi.



Szerzenie się zakażeń  ASFV 

 Bezpośrednio: 

świnia      świnia; 

świnia      dzik;   

dzik       świnia.

 Pośrednio: produkty, transport, ludzie.

 Epidemiologia zakażeń ASFV i CSFV jest zasadniczo 

różna!!!. 



Szerzenie się zakażeń  ASFV 

 Szerzenie się zakażeń, nawet w obrębie tej 

samego obiektu jest stosunkowo wolne

 Bierny monitoring ( szybka reakcja np. badanie lab. na 

zgłoszenie zachorowań lub padnięć ) jest wyjątkowo 

efektywny. 

 W przypadku kontaktu świni zakażonej  ze zdrową objawy 

kliniczne u zdrowej ujawnią się najwcześniej po 14 dniach 

( po padnięciu świni siewcy ASFV).  



ASF w Europie 

Ogniska ASF w Europie:

 Portugalia – 1957 - wprowadzenie do 1999.

 Hiszpania – 1960 - wprowadzenie do 1995

W roku 1985 przyjęto jednolity w obu krajach program 

zwalczania – likwidacji ASF na Półwyspie Iberyjskim.

 Sardynia - od  30 lat do dzisiaj.



ASF w Europie 

 Włochy – 1967-1978 (Sardynia 1967 – do chwili obecnej)

 Malta – 1978-1979

 Francja – 1964-1974, 1984

 Belgia – 1985

 Holandia – 1986

 ZSRR – 1977

 Rosja – 2007 – do chwili obecnej; w latach 2007-2012 

straty 1 mld USD 



POLSKA



Co robimy?

Py, 20-21 czerwca 2013 r.



Monitoring

Niezwykle solidny monitoring w 

populacji dzików i świń 
( w roku 2014 przebadano do chwili obecnej około 48 000 próbek od dzików i świń,

W roku 2015 do 26.03. około 10 000).

Nigdzie na świecie nie zbadano w tak 

krótkim czasie tak dużej liczby próbek  

(PCR i ELISA).
Py, 20-21 czerwca 2013 r.





 Intensywny monitoring

 Rozporządzenie o 

bioasekuracji.

Py, 20-21 czerwca 2013 r.



 Odstrzał dzików w obszarch; objętym 

ograniczeniami i ochronnym

W okresie: 31.03 – 31. 12. 2014, 

redukcyjny: 897, 

użytek własny: 1200

W okresie: 1.01. – 15.03. 2015,

redukcyjny 65,

własny 698.
Py, 20-21 czerwca 2013 r.



Dotychczasowe działania 

nie uniemożliwiły  

zwalczenia ASF ani też

nie powstrzymały 

szerzenia.
Py, 20-21 czerwca 2013 r.



Proporcje 
między  

obszarem 
zakażonym, 

a całą Polską

Co będzie jeżeli…

African swine fever in wild boar in Poland



Symulacja 
kosztów  zwalczania ASF 

w przypadku wystąpienia ASF u świń 

w 

obszarze o małej gęstości populacji świń z gospodarstwami 

drobnotowarowymi 

oraz

w obszarze o dużej gęstości populacji świn i 

gospodarstwach średniotowarowych



Symulacja kosztów  zwalczania ASF 

w przypadku wystąpienia ASF u świń 

w 

obszarze o małej gęstości populacji świń 

z gospodarstwami drobnotowarowymi 



 

l  

Powiat Sokólski, wieś Słoja

Powiat Sokólski, wieś Słoja



Strefa zagrożona:

 Liczba stad - 166

 Liczba zwierząt n = 1091

 Średnia masa ciała 

poddawanej eutanazji świni (m.c) - 50 kg

 Średnia cena za kg. żywca  - 5,20 zł

 Odszkodowanie za zwierzęta: 283.660 zł

 Zabicie zwierząt:  54.550 zł

 Utylizacja zwierząt: 196.380 zł

 Odszkodowanie za paszę: 91300

 Utylizacja pasz:  18.260. zł

 Dezynfekcja:  332.000 zł

 Badania lab.: 196.380 zł

 Inne koszty: 100.000 zł

RAZEM: 1.275.530 zł - przy założeniu,

że likwidacji ulegnie  100% stad.

Gdy likwidacji ulegnie 80% gospodarstw 

sumaryczne koszty wyniosą: 1.020.424 zł

Średni koszt likwidacji stada w strefie zagrożonej =  

7.684 zł (1.275.530 : 166)

Symulacja kosztów w przypadku wystąpienia ASF u świń domowych 

w Powiecie Sokólskim, Gmina Szudziałowo, wieś Słoja



Symulacja kosztów w przypadku wystąpienia ASF u świń domowych

w Powiecie Sokólskim, Gmina Szudziałowo, wieś Słoja 
( niska gęstość populacji świń, gospodarstwa drobnotowarowe)

 Liczba gospodarstw - 5

 Liczba zwierząt w tych 

gospodarstwach n = 49

 Średnia masa ciała (m.c.)

poddawanej eutanazji świni - 50 kg

 Średnia cena za kg. żywca  - 5,20 zł

Strefa zapowietrzona:

Składowe kosztów:

 Odszkodowanie za zwierzęta: 12.740 zł

 Zabicie zwierząt:  2.450 zł

 Utylizacja zwierząt: 8.820 zł

 Odszkodowanie za paszę: 1100zł

 Utylizacja pasz : 220 zł

 Dezynfekcja:  10.000

 Badania lab.: 8.820 zł

 Inne koszty: 10.000 zł

RAZEM: 54.150

Średni koszt likwidacji stada w strefie 

zapowietrzonej  = 10.830 zł (54.150 : 5)



Nie ma bezwzględnego przepisu dotyczącego wybijania świń 

w obszarze zapowietrzonym ( promień 3 km) i zagrożonym 

(promień - kolejne 7 km).

 W przypadku 2 pierwszych ognisk ASF zdecydowano się na 

wybicie wszystkich świń w obu strefach.

 Przy trzecim ognisku wybito i poddano utylizacji  70 świń ze 

strefy zapowietrzonej.

 Dokonano przeglądu sytuacji w gospodarstwach w strefie zagrożonej 136

gospodarstw 90świń).  Po analizie ryzyka uznano, że nie ma potrzeby

wybijać zwierząt; zakaz wwozu i wywozu świń do strefy 

do odwołania; znakowanie świń, wyrywkowe badania serologiczne stad.



Strefa zagrożona:

 Liczba gospodarstw - 484

 Liczba zwierząt n = 64.198

 Średnia masa ciała świni - 50 kg

 Średnia cena za kg. żywca  - 5,20 zł

Składowe kosztów:

 Odszkodowanie za zwierzęta: 16.691.480

 Zabicie zwierząt:  3.209.900 zł

 Utylizacja zwierząt: 11.555.640 zł

 Odszkodowanie za paszę: 2.129.600 zł

 Utylizacja pasz: 425.920 zł

 Dezynfekcja:  968.000 zł

 Inne koszty: 400.000 zł

 Badania lab.: 4.181.760 zł

RAZEM: 36.682.300 zł – przy założeniu, że likwidacji ulegnie 

100% stad.

Gdy likwidacji ulegnie80% gospodarstw sumaryczne koszty wyniosą: 

29.345.840

*liczba próbek z każdego obiektu umożliwia wykrycie z 95% prawdopodobieństwem 10% 

zakażonych osobników

**przyjęto, że w każdej chlewni są średnio 2 obiekty po 75 świń

Średni koszt likwidacji stada w strefie zagrożonej w gospodarstwie 

średniotowarowym =  75.789 zł (36.682.300 : 484)

Symulacja kosztów w przypadku wystąpienia ASF u świń domowych 

w Powiecie Wolsztyńskim, Gminie Siedlec, wieś Karna



Właściciele zlikwidowanych chlewni będą potrzebować wieprzowiny !



Symulacja kosztów  zwalczania ASF 

w przypadku wystąpienia ASF u świń 

w 

obszarze o dużej  gęstości populacji świń 

z gospodarstwami średnio

- i wielkotowarowymi 



 

Powiat Wolsztyński, gmina Siedlec,

wieś Karna



Strefa zagrożona:

 Liczba gospodarstw - 484

 Liczba zwierząt n = 64.198

 Średnia masa ciała świni - 50 kg

 Średnia cena za kg. żywca  - 5,20 zł

Składowe kosztów:

 Odszkodowanie za zwierzęta: 16.691.480

 Zabicie zwierząt:  3.209.900 zł

 Utylizacja zwierząt: 11.555.640 zł

 Odszkodowanie za paszę: 2.129.600 zł

 Utylizacja pasz: 425.920 zł

 Dezynfekcja:  968.000 zł

 Inne koszty: 400.000 zł

 Badania lab.: 4.181.760 zł

RAZEM: 36.682.300 zł – przy założeniu, że likwidacji ulegnie 

100% stad.

Gdy likwidacji ulegnie80% gospodarstw sumaryczne koszty wyniosą: 

29.345.840

*liczba próbek z każdego obiektu umożliwia wykrycie z 95% prawdopodobieństwem 10% 

zakażonych osobników

**przyjęto, że w każdej chlewni są średnio 2 obiekty po 75 świń

Średni koszt likwidacji stada w strefie zagrożonej w gospodarstwie 

średniotowarowym =  75.789 zł (36.682.300 : 484)

Symulacja kosztów w przypadku wystąpienia ASF u świń domowych 

w Powiecie Wolsztyńskim, Gminie Siedlec, wieś Karna



Symulacja kosztów w przypadku wystąpienia ASF u świń domowych 

w Powiecie Wolsztyńskim, Gminie Siedlec, wieś Karna
(duża gęstość populacji świń, gosp. średniotowarowe)

Strefa zapowietrzona:

 Liczba gospodarstw: 146. Liczba świń: 25335

 Liczba loch: 800 

 Razem liczba zwierząt: n =  26.135

 Średnia masa ciała świni (m.c) - 50 kg

 Średnia cena za kg. żywca  - 5,20 zł

Składowe kosztów:

 Odszkodowanie za zwierzęta: 6.795.100 zł

 Zabicie zwierząt:   1.306.750 zł

 Utylizacja zwierząt: 4.704.300 zł

 Odszkodowanie za paszę:  642.400 zł

 Utylizacja pasz: 128.400 zł

 Dezynfekcja:  292.000 zł

 Inne koszty: 300.000 zł

 Badania lab.:  1.261.440 zł

RAZEM: 15.430.390 zł

*liczba próbek z każdego obiektu umożliwia wykrycie z 95% prawdopodobieństwem 10% 

zakażonych osobników

**przyjęto, że w każdej chlewni są średnio 2 obiekty po 75 świń

Średni koszt likwidacji stada średniotowarowego w strefie 

zapowietrzonej w regionie o dużej gęstości populacji świń wynosi: 

105.688 ( 15 430 390 : 146)



DOŚWIADCZENIA ZWIĄZNE 

ZE ZWALCZANIEM 

ASF 

W KRAJACH 

UNII EUROPEJSKIEJ



Portugalia, Hiszpania (1957- 1995)

Portugalia ASFV - 1957 z Angoli

Ognisko koło Lizbony źródło wirusa pasza dla świń

Hiszpania ASFV – 1960 z Portugalii
Na półwyspie iberyskim ASFV utrzymywał się przez 35 lat.

W tym czasie wybito ponad 2 miliony świń; 

popełniono poważne błędy, dużym problemem były kleszcze.

Zwalczenie ASF związane było z likwidacją gospodarstw drobnotowarowych i 

przekształceniem produkcji w wielkotowarową.



ZSRR
ASFV w 1977– przywieziony z 

Angoli przez wojsko.

Z ZSRR ASF wojsko przeniosło ASFV na Kubę.
Doprowadziło to do całkowitej likwidacji pogłowia 

świń na wyspie.



Belgia



Belgia, Flandria 1985

Populacja świń - 2,6 mln, gęstość 1000-2300 pigs/km2

 Źródło  ASFV – wieprzowina przywieziona przez turystów z Hiszpanii

 Czas od zakażenia do wykrycia ASF około 30 dni

 Likwidacja  ognisk w okresie 3 miesięcy

 12 ognisk – 7 135 świń 

 18 ferm kontaktowych

 30 ferm integracyjnych

 Razem 34 895 świń ubito i utylizowano

 Badania serologiczne wokół ognisk (strefa zakażona)  trwały 2,5 miesiąca 

 Zbadano 3008 ferm 116 308 próbek (5-10% próbek ze stada).

Wszystkie ograniczenia wycofano po 5,5 miesiąca po likwidacja ostatniego 

ogniska.



Belgia, Flandria 1985

Sposoby rozprzestrzenienia się choroby:

1.  Wprowadzenie do stada prosiąt pochodzących 

z ognisk – 4 nowe ogniska

2.  Środek transportu – 1 nowe ognisko

Ludzie:

1. Lekarz weterynarii (nie zmieniane igły) – 4 ogniska

2. Integrator – 1 ognisko





Francja





Czas 1964 r.

 5 tuczarń, które zakupiły warchlaki nielegalnie z 

Hiszpanii.

 Tuczarnie w 3 różnych powiatach.

 Sposób likwidacji – ubój wszystkich świń

i ich utylizacja.  



Holandia





Czas  1986

 Dwa ogniska

 Pierwotne ognisko:  źródło ASFV zlewki;

 Czas od zakażenia do rozpoznania 1,5 miesiąca;

 Sposób  zakażenia drugiego stada – lekarz weterynarii;

 Sposób zwalczania – likwidacja obu stad;

 Dalsze postępowanie; badania serologiczne 54 ferm z   

obszaru zakażonego+ 463 fermy  w promieniu 15 km;

 Wszystkie badania przeprowadzono w okresie 5 tygodniu po 

stwierdzeniu drugiego ogniska; po tym  wycofano wszystkie 

restrykcje.



Malta



Malta 1978

 Populacja świń w 1978 – 80 000

 Źródło wirusa zlewki z samolotu lub statku

 Czas od zakażenia do wykrycia 1 miesiąc. 

 Wszystkie świnie na wyspie zabito i 

zutylizowano w okresie 12 miesięcy po 

stwierdzeniu ogniska.



Sardynia

ASF występuje od lat 70tych XX 

wieku do chwili obecnej

- postać endemiczna 



Rosja

Od roku 2008

- Obecnie postać endemiczna w 

wielu regionach kraju



Polska, Litwa. Łotwa, Estonia



Brazylia

1978 – 1979; niezwykle radykalne metody 

zwalczania; eliminacja wszystkich świń w 

regionach zagrożonych i zapowietrzonych. 

Sukces Prezydenta Brazylii



ASF w Europie 

Dotychczasowe drogi wprowadzenia  ASFV  do krajów Europy

(wg. J.M. Sanchez Vizcaino)

 Odpady kuchenne - lotnisko, port

Lizbona 1957, Malta 1978, Sardynia 1978, Gruzja 2007.

 Produkty pochodzenia wieprzowego

Portugalia 1960, Hiszpania 1960, Włochy 1983, Belgia 1985, Rosja 2008

 Dziki

Rosja 2008 - do chwili obecnej

2012, 2013 - Ukraina,  Białoruś

2014 – Litwa, Polska.



DOŚWIADCZENIA ZWIĄZANE 

ZE ZWALCZANIEM ASF 

W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

 Wszędzie nadzór i koordynacja 

zwalczania ASF była ponad resortowa 

( premierzy, prezydenci).



Co robić



Aby ochronić kraj przed ASF musimy zmienić szereg 

regulacji:

 Po pierwsze i najważniejsze, nauczyć się pracować 

razem, jako zespół ( producenci, lekarze wet., leśnicy, 

myśliwi, poszczególne Ministerstwa, kraje sąsiadujące), 

 Utworzyć „zapory”  utrudniające transgraniczną 

migrację dzików?

 Zidentyfikować wszystkie  gospodarstwa 

przyzagrodowe  w poszczególnych strefach (I, II, III),

 Zidentyfikować powiązania między właścicielami stad 

w danym regionie i poza regionem (Białoruś),

53



Aby ochronić kraj przed ASF musimy zmienić szereg 

regulacji:

 Sklasyfikować chlewnie zgodnie z poziomem 

zabezpieczenia przeciw epizootycznego (kategoryzacja),

 Opracować, wspólną dla Polski i krajów sąsiadujących 

strategię kontroli ASF,

WDROŻYĆ przyjęte, na każdym etapie 

realizacji, postępowanie; egzekwować 

prawo.
54



POSTĘPOWANIE:

 Ustalić precyzyjnie gęstość populacji dzików w 

poszczególnych nadleśnictwach

 Realizować odstrzał redukcyjny do poziomu 0,5 dzika 

/km kwadratowy,

 Zamknąć wszystkie chlewnie nie spełniające reguł  

bioasekuracji,

Zdawać sobie sprawę, że to nie dziki ale środki 

transportu i ludzie przemieszczą wirus do innych 

części kraju.

55



Wniosek

 Jeśli nie przełamiemy status quo i istniejących 

na różnych poziomach oporów, praktycznie 

niemożliwe stanie się ograniczenie szerzenia się 

ASF.

 Wszystkie zainteresowane „grupy” muszą być 

mocno zaangażowane i silnie motywowane do 

podejmowanie decyzji i działań zanim stan 

będzie gorszy niż jest obecnie…



Warunki konieczne

Ludzie

świado
mość

prawo
Pieniądze



„NAIWNOŚĆ TO ROBIENIE

W KÓŁKO TEGO SAMEGO 

I OCZEKIWANIE INNYCH 

WYNIKÓW.”

cd



Możliwe drogi przeniesienia

Źródło: Rossielchoznadzor

Analiza wg władz weterynaryjnych Federacji Rosyjskiej

Wg

Rossielchoznadzoru

ASF może

przedostać się na

terytorium Unii

Europejskiej:

1. drogą północną

(Białoruś, kraje

bałtyckie, Polskę i

Niemcy);

2. drogą południową

(przez Ukrainę,

Rumunię i Austrię).

W ostatnich latach

obie drogi zaczęły

się realizować.

.
Afrykański pomór świń



Dziękuję


