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BIOASEKURACJA CHLEWNI –
OCHRONA ZDROWIA TRZODY CHLEWNEJ

BIOASEKURACJA –  
biologiczna ochrona fermy  

obejmująca wszelkie działania,  
w tym program zdrowotny  

stada, zmierzające do ochrony  
populacji trzody chlewnej  

przed transmisją  
czynników zakaźnych.

SKUTECZNOŚĆ  
BIOASEKURACJI ZALEŻY  

W NAJWIĘKSZYM STOPNIU  
OD SOLIDNOŚCI I REALIZACJI  

POWIERZONYCH ZADAŃ PRZEZ  
LUDZI OBSŁUGUJĄCYCH  

ZWIERZĘTA!



Pamiętajmy! Zanieczyszczenia organiczne w pojemnikach i matach służących do dezyn-
fekcji upośledzają działanie dezyfekantu dlatego należy utrzymywać je w czystości oraz 
wymieniać płyn w miarę potrzeby i zgodnie z zaleceniami producenta.

Pamiętajmy o szczelnym ogrodzeniu chlewni. Płot zabezpiecza nie tylko przed nieproszo-
nymi osobami trzecimi, ale również przed dzikimi zwierzętami, w tym dzikami. W bramach 
i furtkach należy umieścić maty dezynfekcyjne tak, aby nie było możliwości wjechania lub 
wejścia na teren gospodarstwa bez uprzedniego zamoczenia opon lub obuwia w środku 
dezynfekcyjnym. Płyn dezynfekcyjny powinien być wymieniany zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta. Na bramach i furtkach prowadzących do gospodarstwa należy powiesić tabliczki 
informujące o zakazie wstępu osobom trzecim.

Lokalizacja chlewni

Całe pełne i całe puste

Musimy mieć świadomość codziennych zagrożeń dla stad trzody chlewnej związanych z pracą 
przy produkcji i wypełnianiem obowiązków z nią związanych. Jednym z najważniejszych czynni-
ków ryzyka jest lokalizacja chlewni. Jej położenie w bezpośrednim sąsiedztwie innych tego typu 
obiektów jest niekorzystne ze względu na możliwość przenoszenia się drobnoustrojów, w tym 
chorobotwórczych pomiędzy obiektami. Wektorami zakażeń mogą być m.in. powietrze, gryzonie, 
zwierzęta towarzyszące (koty, psy), środki transportu, ludzie, dzikie zwierzęta. Mając świadomość, 
że w Polsce jest wiele regionów o dużym zagęszczeniu chlewni należy tam w szczególności zadbać 
o przestrzeganie zasad bioasekuracji. Najkorzystniej, z punktu widzenia utrzymania wysokiej zdro-
wotności stada świń i bioasekuracji, kiedy chlewnia jest maksymalnie oddalona od innych tego 
typu obiektów oraz od głównych traktów komunikacyjnych. Warto to uwzględnić przy planowaniu 
nowych inwestycji. 

Jedną z podstawowych zasad bioasekuracji jest zachowanie żelaznej zasady „całe pomieszczenie 
pełne – całe pomieszczenie puste” (ccp-ccp). Wykonana z należytą starannością pozwala na prze-
rwanie ewentualnego łańcucha zakażeń pomiędzy zwierzętami, które opuściły już pomieszczenia,  
a tymi, które je ponownie zasiedlą. Zasadę tę powinni stosować wszyscy hodowcy i producen-
ci świń. Polega ona na takim zaplanowaniu produkcji i pomieszczeń chlewni, które pozwolą na 
całkowite opróżnienie jednego sektora/komory, dokładne umycie myjkami wysokociśnieniowymi, 
dezynfekcję i dopiero później ponownym wstawieniu kolejnej grupy zwierząt. Dotyczy to sektora 
porodowego, odchowalni prosiąt, warchlakarni oraz tuczarni. W mniejszym stopniu jest możliwe  
w sektorze loch prośnych, gdzie zwierzęta przebywają przez cały czas. Tym niemniej również tam 
należy po wyprowadzeniu grupy technologicznej z kojców dokładnie umyć i zdezynfekować tę 
część, w której stały lochy i dopiero wówczas wprowadzić kolejne zwierzęta w to miejsce. 

W budynku pomiędzy komorami warto rozstawić maty dezynfekcyjne lub pojemniki z płynem do 
dezynfekcji tak, aby każdy musiał przez nie przejść i zamoczyć w nich obuwie.
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Pamiętajmy, że kierowcy tych aut nie powinni przemieszczać się po terenie 
gospodarstwa. Najlepiej, aby w ogóle nie wysiadali z samochodów. Jeże-
li jest to konieczne w interesie właściciela chlewni jest wyposażenie ich  
w jednorazowe obuwie i odzież, jeżeli go nie posiadają.

Pamiętajmy, iż nikt z zewnątrz nie powinien wchodzić na teren gospodar-
stwa w odzieży prywatnej i bez ochraniaczy! Dotyczy to także personelu, 
który powinien bezwzględnie przed przystąpieniem do pracy poddać się 
obowiązującym w chlewni procedurom: kąpaniu i przebraniu w odzież ro-
boczą – fermową.

Środki transportu

Personel i osoby  
wizytujące fermę

Należy mieć świadomość, że samochody przyjeżdżające do chlewni, bez względu 
na to czy osobowe, czy ciężarowe z dużym prawdopodobieństwem odwiedzały 
również inne gospodarstwa utrzymujące świnie. Dlatego należy bezwzględnie 
ograniczyć ich ewentualny negatywny wpływ na zdrowotność stada. Wjeżdża-
jące auta powinny przejeżdżać przez maty lub niecki dezynfekcyjne wypełnione 
płynem biobójczym. Możliwa jest także bieżąca dezynfekcja środków transportu 
np. przy użyciu opryskiwacza i płynu dezynfekcyjnego.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i uchronić się przed zawleczeniem do 
stada drobnoustrojów chorobotwórczych warto stworzyć w gospodar-
stwie strefę tzw. czarną – brudną i białą – czystą. Najlepiej, aby były one 
oddzielone od siebie prysznicem przechodnim. Wówczas osoba wcho-
dząca w strefie czarnej pozostawia swoją odzież oraz rzeczy osobiste, 
kąpie się i w strefie białej nakłada czystą odzież fermową. Nie zawsze moż-
liwe jest takie komfortowe rozwiązanie, szczególnie w mniejszych obiektach.  
Należy zabezpieczyć w nich jednorazową odzież ochronną oraz plastikowe 
ochraniacze na obuwie.

Warto wprowadzić ewidencję, tzw. „książkę wejść i wyjść”, w której odnotowy-
wane będą wszystkie osoby odwiedzające chlewnię. Należy w niej każdorazowo 
wpisywać datę, dane osobowe, cel wizyty oraz podpis osoby, który powinien być 
jednoznaczny z deklaracją, że w ciągu ostatnich 24 godz. nie miała ona kontaktu 
ze świniami. Pozwoli to uniknąć nieplanowanych wizyt osób codziennie odwie-
dzających tego typu obiekty.



Dobra praktyka hodowlana

Kwarantanna  
wprowadzanych zwierząt

Dla zachowania jak najwyższego poziomu bioasekuracji należy odpowiednio 
przeszkolić personel chlewni. Wprowadzić pewne procedury towarzyszące ży-
ciu i pracy na fermie. Poza procedurą wejścia do chlewni związaną z kąpielą  
i przebraniem należy wprowadzić reżim sanitarno-epidemiologiczny związany  
z przemieszczaniem się po obiekcie. Oznacza to, że należy do niezbędnego 
minimum ograniczyć przechodzenie pomiędzy sektorami, np. unikać przemiesz-
czania się obsługi z tuczarni na porodówkę lub sektor rozrodu. Jeżeli istnieje 
taka konieczność zawsze idziemy „do przodu”, czyli od najmłodszych do naj-
starszych zwierząt. 

Wektorem zakażeń mogą być i często są wprowadzane do stada nowe świnie. 
Dlatego do dobrej praktyki bioasekuracyjnej należy stopniowe aklimatyzowanie 
ich w oddalonym od chlewni (min. 100 m), osobnym budynku. Ma to bardzo 
duże znaczenie. Kwarantanna zakupionych nowych zwierząt powinna trwać min. 
4 tygodnie. W tym czasie mogą ujawnić się ewentualne choroby, z którymi przy-
wieźliśmy świnie, a ponieważ nie kontaktują się one ze stadem – jest ono bez-
pieczne. Jest to również bardzo dobry okres na ponowne przebadanie nowych 
zwierząt – monitoring stanu zdrowia oraz ewentualne profilaktyczne szczepienia.

Pamiętajmy, iż pomiędzy sektorami należy każdorazowo dezynfekować 
obuwie i myć ręce. Warto również, aby mycie rąk weszło w nawyk po wy-
konaniu jakiegokolwiek zabiegu np. szczepienia czy kastracji. 

Lekarze weterynarii sprawujący opiekę nad stadami trzody chlewnej powinni od-
wiedzać swoich podopiecznych zgodnie ze statusem zdrowotnym. Od najzdrow-
szych do tych o nieco gorszym statusie zdrowotnym.

Ze względu na wiele jednostek chorobowych, w których rozprzestrzenianiu się 
uczestniczą gryzonie, należy rytmicznie przeprowadzać deratyzacją w chlewni. 
Coraz częściej wykorzystuje się do tego wyspecjalizowane firmy.

Kwarantanna powinna być obsługiwana przez osobę nie mającą kontak-
tu z pozostałymi świniami lub jeżeli to nie możliwe, na koniec każdego 
dnia. W takim przypadku pamiętajmy o każdorazowej zmianie odzieży 
oraz obuwia.



Podstawą w bioasekuracji, czyli ochrony zdrowia trzody chlewnej  
przed drobnoustrojami chorobotwórczymi jest dbanie o czystość  
w chlewni na każdym etapie produkcji. 

Wszystkie pomieszczenia należy:

 myć gorącą wodą przy użyciu myjek  
 wysokociśnieniowych,

 dokładnie suszyć (inaczej wiele preparatów  
 dezynfekujących ma upośledzone działanie),

 dezynfekować preparatami o szerokim spektrum  
 działania (wiruso-, bakterio- i grzybobójczymi)  
 zgodnie z zaleceniami producentów.

Pamiętaj!

 zasada całe pomieszczeni pełne –  
 całe pomieszczenie puste,

 dokładne mycie i dezynfekcja  
 pomieszczeń środkami o szerokim  
 spektrum działania,

 dezynfekcja wjeżdżających  
 na teren gospodarstwa pojazdów,

 ewidencja wizytacji chlewni,

 odzież fermowa lub jednorazowa,

 maty dezynfekcyjne,

 ochrona przed gryzoniami – deratyzacja,

 kwarantanna nowo zakupionych świń.
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