
Lengyelországban 450 sertéstartó gazdaság van zárlat alatt az ASP miatt 

Nagy-Lengyelország 450 sertéstartó gazdaságát zárják be az ASP előfordulása miatt az ország 

nyugati részén. 

Az összes gazdaság azon hizlaló telep körül található, ahol nemrégiben fedezték fel az afrikai 

sertéspestis vírusát (ASPV). 61 sertéstelep található 3 km-es sugarú védőkörzetben. A 10 km-

es sugarú megfigyelési körzetben további 391 gazdaság található. Összesen több mint 30.000 

sertés van zárlat alatt. 

A legfontosabb sertéstartó terület 

A megfigyelési körzetben található gazdaságok nem szállíthatnak sertéseket legalább egy 

hónapig. A fertőzött területen ez az időtartam még hosszabb. A lengyel sertéstermelők 

panaszkodnak, hogy a hatóságok nem tesznek elegendő erőfeszítést az ASP terjedése elleni 

küzdelemben. Nagy-Lengyelország az ország legfontosabb sertéstartó területe. 

Az ASP esetet a német határ közelében találták 

A vírus 2014 óta van jelen Kelet-Lengyelországban, de 2019 novemberében különálló esetet 

fedeztek fel Nyugat-Lengyelországi vaddisznókban. Azóta 720 eset volt Nyugat-Lengyelország 

3 tartományában, közülük 2 nagyüzemi telepen. A német határtól 10 km-re is találtak vírust egy 

vaddisznóban. Németország Európa egyik legnagyobb sertéstermelője, és a vírus német 

vaddisznóállományba való átterjedésének jelentős hatásai lehetnek a német exportpozícióra. 

„Nem szabad hagyni, hogy a Covid-19 megzavarja az ASP jelentéseket” 

A német-lengyel határ másik oldalán a helyzetet szigorúan figyelik. Prof. Thomas Mettenleiter 

a németországi Friedrich-Loeffler állatorvosi intézet elnöke. Egy Top Agrar német 

mezőgazdasági cikkben arra hívja fel a figyelmet, hogy a Covid-19-nek nem szabad 

befolyásolni az ASP elleni védekezést. Azt mondta: "Az ASP egy bejelentési kötelezettséggel 

bíró állatbetegség, amelynek terjedését minden szükséges intézkedéssel minél gyorsan meg kell 

fékezni, ha Németországban jelentkezne, függetlenül a SARS-CoV-2 jelenlegi pandémiájától." 

Prof. Mettenleiter az ASP betörésének kockázata fennáll, ezért felszólította az 

állattulajdonosokat, hogy szigorúan tartsák be a német sertéshigiéniai jogszabályokat. A gyors 

felismerést és a következetes reakciókat kulcsfontosságúnak tartja. Ennek eredményeként 

prioritással kellene kezelni az elhullott vaddisznók jelentését és vizsgálatát. Jelenleg azonban 

néhány erdőt bezártak a Covid-19 miatt, ami megnehezíti a passzív megfigyelést. 

  



Szigorú ASP-megelőzési intézkedések Szászországban 

Szászország egyike a Lengyelországgal szomszédos 2 tartománynak, és az ASP keretében 

nemrégiben szigorította a vadászokra vonatkozó intézkedéseket, írta a Top Agrar. 

A vadászoknak be kell jelenteniük minden elhullott és lelőtt vaddisznót, és meg kell jelölniük 

a megtalálás vagy elejtés pontos helyét a kerületi vagy városi illetékességű élelmiszer-

ellenőrzési és állat-egészségügyi hivatal részére. 

A vadászoknak a lehető legnagyobb mértékben együtt kell működniük ezen intézkedések 

végrehajtásában, mint a megjelölés, az ASP-vizsgálathoz szükséges mintavétel, valamint a 

hasított testek megsemmisítése és ártalmatlanítása az utasításoknak megfelelően. Erre 

vaddisznóként 30 euró költségtérítést kapnak. 

forrás: https://www.pigprogress.net/Health/Articles/2020/4/ASF-Poland-Lockdown-for-450-

pig-farms-575095E/ 
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