
A kutatások azt mutatják, hogy az ASP vírusa  

takarmányon keresztül is terjedhet 

 

Kritikus fontosságú, hogy a takarmánnyal kapcsolatos fenyegetés csökkentése érdekében 

kivizsgáljuk a stratégiákat, és alkalmazzuk is azokat. 

Az afrikai sertéspestis (ASP) jelenti jelenleg vitathatatlanul a legnagyobb fenyegetést a sertéshús 

előállításra világszerte a magas elhullási arány, az új országokban és kontinenseken történő 

megjelenése, a kereskedelemben kapható vakcinák hiánya és a globális piacokra gyakorolt jelentős 

hatása miatt. Egy nyolc éves átfogó kutatás, amely a Kansas State University-n végzett munkát is 

magába foglalja, nyugtalanító forgatókönyvet mutat a sertéstermelők számára. A takarmány és a 

takarmány-összetevők potenciálisan eszközül szolgálhatnak a sertések egzotikus betegségeinek 

terjesztésére és azok bejuttatására a telepekre. 

Megan Niederwerder, aki a diagnosztikai orvoslás és patobiológia adjunktusa az állatorvosi 

főiskolán, a közelmúltban összefoglalást tett közzé a sertéseket megbetegítő vírusokkal, különösen 

az afrikai sertéspestis (ASP) vírussal kapcsolatos kollektív takarmánykutatások jelentőségéről. "Az 

afrikai sertéspestis vírusának kockázata és annak enyhítése a takarmányban" című írás március 18-án 

jelent meg az Animals folyóiratban. A kutatást a National Pork Board finanszírozta. 

"A sertések járványos hasmenés vírusának Egyesült Államokba történő 2013-as megjelenése óta 

vizsgálják a kutatók a takarmány és a takarmány-összetevők potenciális szerepét a sertésbetegségek 

határokon átívelő terjesztésében" - mondta Niederwerder. "A takarmány-alapanyagok világszerte 

forgalmazott áruk, és az Egyesült Államok évente több ezer tonnát importál olyan országokból, ahol 

már igazolták egyes egzotikus állatbetegségek jelenlétét." 

Mivel az ASP jelenti a legjelentősebb fenyegetést az amerikai sertéstermelés szempontjából, 

Niederwerder szerint a mentes országok, mint az Egyesült Államok elsődleges célja az ASP-

bejutásának megakadályozása, mivel a betegség megelőzésére nem állnak rendelkezésre vakcinák és 

a kezelés sem lehetséges. 

"Az ASP közelmúltbeli megjelenése az eddig mentes országokban növelte a további terjedés 

kockázatát az elmúlt években. A laboratóriumomban végzett vizsgálatok az afrikai sertéspestis vírus 

stabilitását jellemezték a takarmány-összetevőkben, óceánon kersztüli szállítás során, valamint a 

vírus növényi eredetű takarmányok természetes fogyasztásával történő átvihetőségét, és bizonyos 

takarmány-adalékanyagok kockázat csökkentő lehetőségeit az afrikai sertéspestis vírusának 

inaktiválására"-mondta Niederwerder. 

A takarmány, mint 

határokon átjutó 

vírusterjesztő 



Scott Dee és mtsai. (2018), egy határokon átnyúló szállítási modellt és 12 takarmány, összetevő vagy 

állati eredetű termék kockázat becslését vizsgálták az importált áru mennyisége és sertés takarmány-

összetevőkben való felhasználás alapján. Az összetevők között szerepelt a hagyományos szójaliszt, a 

szerves szójaliszt, a szójaolaj pogácsa, a DDGS, a lizin, a kolin, a D-vitamin, a nedves macskaeledel, 

a nedves kutyaeledel, a száraz kutyaeledel, a sertés kolbászbél valamint a teljes értékű takarmány. 

Az ASP Georgia 2007 vírus kísérleti fertőzést követően az összetevőket ingadozó hőmérsékletnek és 

páratartalomnak tették ki, amely az óceáni szállítás közben is ható valós meteorológiai körülményeket 

szimulálta. Az összetevőket a szimulált szállítási modell lezárásakor a vírus jelenlétére nézve 

tesztelték. 30 napos transzatlanti szállítási körülménynek megfelelő időszak után a kutatók azt 

találták, hogy az ASP Georgia 2007 vírus a különböző összetevőkben általában stabil volt, a tesztelt 

összetevők 75% -ában (9/12) kimutatható volt a fertőző vírus, beleértve a hagyományos szójalisztet, 

a bio-organic szójalisztet, a szójaolaj pogácsát, a kolint, a nedves macskaeledelt, a nedves 

kutyaeledelt, a száraz kutyaeledelt, a sertés kolbászbelet és a teljes értékű takarmányt. 

"Fontos, hogy azok az összetevők, amelyekben megtalálható volt az ASP vírusa, más, a sertések 

egészségére veszélyt jelentő kölönféle vírusok számára is stabilizáló környezetként szolgálhatnak" - 

jegyezte meg Niederwerder. 

Niederwerder legfrissebb áttekintése a takarmányok kockázatát ismerteti a vírusuk terjesztésének 

szempontjából és a lehetőségeket a kockázat csökkentésére, ezzel védve az Egyesült Államok sertés 

termelését, valamint a világ sertés állományat az ASP-től és más egzotikus betegségektől. 

"Járványtani bizonyítékok összefüggésbe hozták a szennyezett takarmányt az afrikai sertéspestis 

vírus kitöréseivel Európában és Ázsiában egyaránt" - mondta Niederwerder. "Az afrikai sertéspestis 

vírus nagy földrajzi távolságokra történő gyors terjedése továbbra is növeli az Egyesült Államokban 

való megjelenés kockázatát. Mivel az afrikai sertéspestis vírus gazdasági vesztesége az Egyesült 

Államok sertésállományában a becslések szerint több, mint 15 milliárd dollár lenne a termelési 

veszteségek és a piaci zavarok miatt, a bekerülés megakadályozásának fontosságát nem lehet eléggé 

hangsúlyozni." 

Niederwerder cikke az ASP kockázat csökkentésének lehetséges módjait vizsgálja a takarmánnyal 

kapcsolatos járványvédelem, valamint a fizikai és kémiai kockázat csökkentési protokollok révén, 

mint a hőkezelés, a tárolási idő és az antimikrobiális takarmány-adalékanyagok. 

A jelentés szerint a kockázat értékelése az egyes takarmány-összetevők szükségességére, forrására és 

vírusstabilitására vonatkozó adatok megadásával kezdődik. Ezenkívül Niederwerder hangsúlyozta, 

hogy a takarmány, az összetevők és a takarmány keverő megfelelő járványvédelme elengedhetetlen 

a fertőző betegségek kockázatának csökkentése érdekében a sertéstermelés minden szakaszában. A 

takarmányokkal kapcsolatos járványvédelmi eljárások alkalmazása is segíthet ezen kockázatok 

kezelésében. 

"Kritikus fontosságú, hogy a takarmány által jelentett kockázat szempontjából tovább vizsgáljuk a 

csökkentési stratégiákat és elfogadjuk őket az ASP vagy más egzotikus állatbetegség ezen útvonalon 

történő bejutásának kockázatcsökkentése érdekében" - mondta. 

Forrás: https://www.nationalhogfarmer.com/agenda/research-shows-potential-asf-spread-through-

feed 
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