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Krajowe Laboratorium Referencyjne (KLR) ds. ASF w Państwowym Instytucie 

Weterynaryjnym -Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach uzyskało wyniki dodatnie 

w kierunku ASF, potwierdzając pięćdziesiąte czwarte, pięćdziesiąte piąte, pięćdziesiąte szóste, 

pięćdziesiąte siódme i pięćdziesiąte ósme ognisko choroby u świń w Polsce. 

 

Pięćdziesiąte czwarte ognisko ASF (trzydzieste pierwsze ognisko w 2017 roku) stwierdzono na 

podstawie badań próbek od świń przesłanych z gospodarstwa położonego w gm. Kąkolewnica 

Wschodnia, w powiecie radzyńskim w woj. podlaskim utrzymującego 32 świnie. 

Gospodarstwo położone jest na obszarze ochronnym (obszar określony w I części załącznika 

do decyzji KE2014/709/UE). 

 

Pięćdziesiąte piąte ognisko ASF (trzydzieste drugie ognisko w 2017 roku) stwierdzono na 

podstawie badań próbek od świń przesłanych z gospodarstwa położonego w gm. Kąkolewnica 

Wschodnia w powiecie radzyńskim w woj. lubelskim utrzymującego 16 świń. Gospodarstwo 

położone jest na obszarze ochronnym (obszar określony w I części załącznika do decyzji 

KE2014/709/UE). 

 

Pięćdziesiąte szóste ognisko ASF (trzydzieste trzecie ognisko w 2017 roku) stwierdzono na 

podstawie badań próbek od świń przesłanych z gospodarstwa położonego w gm. Biała Podlaska 

w powiecie bialskim w woj. lubelskim utrzymującego 30 świń. Gospodarstwo położone jest na 

obszarze zagrożenia (obszar określony w III części załącznika do decyzji KE2014/709/UE). 

 

Pięćdziesiąte siódme ognisko ASF (trzydzieste czwarte ognisko w 2017 roku) stwierdzono na 

podstawie badań próbek od świń przesłanych z gospodarstwa położonego w gm. Kąkolewnica 

w powiecie radzyńskim w woj. lubelskim utrzymującego 27 świń. Gospodarstwo położone jest 

na obszarze ochronnym (obszar określony w I części załącznika do decyzji KE2014/709/UE). 

 

Pięćdziesiąte ósme ognisko ASF (trzydzieste piąte ognisko w 2017 roku) stwierdzono na 

podstawie badań próbek od świń przesłanych z gospodarstwa położonego w gm. Platerów w 

powiecie łosickim w woj. Mazowieckim utrzymującego 17 świń. Gospodarstwo położone jest 

na obszarze związanym z ograniczeniami (obszar określony w II części załącznika do decyzji 

KE2014/709/UE). 

 

W gospodarstwach zostały wdrożone procedury związane z likwidacją ogniska choroby  

i utylizacją zabitych świń. 
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