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Jak walczyć z ASF? Odpowiedź wydaje się prosta i krótka: skutecznie! Ale
jak? Między innymi o tym rozmawiano podczas tegorocznych konferencji dla
hodowców i producentów trzody chlewnej zorganizowanych przez firmę
Blattin. Spójrzmy na problem oczami ekspertów i samych zainteresowanych –
rolników.
Pojawienie się wirusa ASF w gospodarstwie łączy się z dużymi startami. Oczywiście koszty związane
z likwidacją ogniska mogą zostać pokryte, ale muszą być spełnione warunki bioasekuracji. Z tego
powodu niewyobrażalne jest, aby współczesna ferma trzody chlewnej nie przestrzegała
rygorystycznych zasad, tylko wtedy może ubiegać się o odszkodowanie. Zagadnienie to, omawiane
przez mgr inż. Barbara Jarocka, doradcę ds. żywienia trzody chlewnej z firmy Blattin, opisywaliśmy
w materiale pt. Relacja z likwidacji ogniska ASF w stadzie 1850 sztuk świń. Warto się z nim
zapoznać. Nasuwa się tytułowe pytanie – Jak walczyć z ASF?
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Jak walczyć z ASF?
Problem ASF nie dotyczy tylko Polski, to problem całej Europy, którego łatwo zwalczyć nie można.
Zadając pytanie, jak walczyć z ASF, musimy pamiętać o podstawach. A to oznacza bezwzględnie
przestrzegać bioasekuracji. Jak podkreśla zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii Marek Wisła,
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najważniejsze elementy związane ze zwalczeniem ASF można podzielić na:
dotyczące bioasekuracji,
depopulacji dzików
oraz edukacji.
Jak walczyć z ASF? Zobacz materiał z konferencji:

Walka z ASF a odstrzały dzików
Od czasu pojawienia się co rusz nowych ognisk wirusa ASF, w środowisku hodowców i urzędników
państwowych porusza się temat odstrzałów dzików. Dlatego prezydent Andrzej Duda podpisał
ustawę z 20 grudnia 2019 r., która dotyczy m.in. redukcji populacji dzików. Nowe przepisy zabraniają
celowego utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania polowania. – Wydaje się, że najistotniejsza
jest depopulacja, czyli obniżenie liczby dzików, na obszarach leśnych do jednego dzika na dziesięć
kilometrów kwadratowych – mówi Marek Wisła, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii.
Przypomnijmy, że odstrzałów mogą dokonywać osoby posiadające prawo używania broni myśliwskiej
i rekrutujące się spośród żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i Straży
Granicznej. Reguluje to tzw. specustawa, która weszła w życie z końcem stycznia br. Dodatkowe
informacje na temat specustawy znaleźć można w artykule – Specustawa dotycząca ASF weszła
w życie.

Jest wiele dróg wniknięcia wirusa na fermę. Dlatego trzeba kompleksowo podchodzić do
bioasekuracji
fot. agroFakt.pl
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Zwalczanie ASF tylko z bioasekuracją!
Jak walczyć z ASF? Przede wszystkim wirus ASF przenosi się przez różne wektory. Jednym słowem
choroba może się przedostać na wiele sposobów na fermę. Walka z ASF musi więc polegać na
kompleksowej bioasekuracji. W gospodarstwie bowiem powinno stosować się każdego dnia ubrania
robocze, środki odkażające, maty dezynfekcyjne. – Hodowca prowadzący hodowlę świń powinien
prowadzić rejestr pojazdów wjeżdżających na teren gospodarstwa. To jest istotne w przypadku
zwalczania epizoocji – radzi Marek Wisła, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Walka z ASF nie tylko w kolorowych strefach
Nigdy nie wiadomo, czy ognisko ASF nie pojawi się w miejscach, w których dotychczas nie
odnotowano żadnego przypadku. W związku z tym bioasekuracja powinna być przeprowadzana
również w strefach wolnych od wirusa. – Na szczęście u nas na Opolszczyźnie nie ma strefy
niebieskiej ani czerwonej, ale trzeba prowadzić tę bioasekurację – mówi Krystian Damboń, hodowca
trzody chlewnej. – Wczoraj akurat miałem kontrolę. Był powiatowy lekarz weterynarii. (…) Wszystko
było na poziomie bardzo dobrym. Nie stwierdzono żadnych uchybień, niedociągnięć – dodaje
hodowca trzody chlewnej z województwa opolskiego. – Jednym z podstawowych elementów
zwalczania ASF jest edukacja. Takie spotkania, które zostały tutaj zorganizowane przez firmę
Blattin są bardzo cenne – podsumowuje Marek Wisła, zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Skąd dowiemy się o bieżącej sytuacji ASF?
Na koniec warto przypomnieć, że o bieżącej sytuacji w zakresie występowania wirusa ASF oraz
klasyfikacji obszarów objętych restrykcjami dowiemy się ze stron Głównego Inspektoratu Weterynarii.
Znajdziemy tam aktualny serwis informujący o ASF w Polsce, który prezentuje w postaci map regiony
obostrzenia, wymienia ogniska oraz przypadki zarejestrowania wirusa. Serwis dostępny jest pod tym
linkiem.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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