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Ósme ognisko ASF w dużym stadzie świń na
Lubelszczyźnie!
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Po raz trzeci w województwie lubelskim wykryto ognisko ASF, które tym
razem odnotowano w miejscowości Gorajec-Zastawie. Ósme ognisko ASF
zaatakowało stado liczące ponad 1 tys. świń! To pierwszy przypadek w tym
roku, kiedy ASF pojawia się w jednej z większych chlewni w Polsce.

ASF pojawia się po raz kolejny na Lubelszczyźnie
Jak czytamy w komunikacie GLW ósme ognisko ASF wyznaczono w gospodarstwie utrzymującym
1897 świń. Mówiąc konkretniej stado liczyło 444 prosiąt, 507 warchlaków, 737 tuczników, 202
lochy, a także 7 knurów.
Gospodarstwo położone jest w województwie lubelskim w w gminie Radecznica, w powiecie
zamojskim. Tym samym gospodarstwo znajdowało się na na obszarze zagrożenia (obszar
określony w części III załącznika do decyzji KE 2014/709/UE). Jak zapewnia GLW Inspekcja
Weterynaryjna wdrożyła wszystkie procedury likwidacji ogniska choroby, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania
afrykańskiego pomoru świń.

Ósme ognisko ASF w Polsce, a trzecie w województwie lubelskim
Przypomnijmy, poprzednie ogniska ASF wykryto na terenie Lubelszczyzny, a konkretnie w powiecie:
biłgorajskim – wyznaczone na początku tego tygodnia. Dotyczyło stada liczącego 10 świń
(5 warchlaków, 1 tucznika, a także 4 lochy) – Siódme ognisko ASF i kolejne przypadki
w Polsce!
włodawskim – wykryte na początku czerwca w stadzie 70 świń. Na terenie tego
gospodarstwa prowadzono hodowlę świń ras rzadkich (rasa Mangalica), utrzymywanych
w systemie otwartym – Trzecie ognisko ASF w Polsce wykryte w 2020 roku!

Ognisk przybywa, a rząd chce ograniczyć ilość świń, świniodzików,
a także dzików
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Nowe ogniska afrykańskiego pomoru świń pojawiają się w coraz szybszym tempie. MRiRW chce
walczyć w wirusem poprzez ograniczenie ilości utrzymania świń, świniodzików i dzików
w systemie otwartym. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił niedawno do konsultacji
społecznych. Można go znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji –Projekt rozporządzenia
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
W uzasadnieniu napisano, że wprowadzone działania w zakresie ograniczania powyższej hodowli
mają na celu zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF w Polsce. Dotyczy to systemu otwartego, przy
którym ryzyko zawleczenia choroby jest większe, ze względu na obecność gryzoni, zwierząt
dzikich itp. Podobne ryzyko występuje w przypadku gospodarstw utrzymujących dziki
w warunkach fermowych.
W związku z tym, resort rolnictwa chce, aby 67 gospodarstw w Polsce ograniczyło swoją
hodowlę w tym zakresie.
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