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FWA - ASF W BELGII NA DZIEŃ 16 KWIETNIA 2020 
 

Na dzień 2 marca przeprowadzono 4879 testów, z czego 832 dały wynik pozytywny. 

Ostatnia próbka pobrana od żywego zwierzęcia została przebadana 11 sierpnia 2019 r.  

Między październikiem 2019 a 21 lutego 2020 odnaleziono truchło 5 zwierząt. 

Plan walki na poziomie gospodarstw 

Bioasekuracja hodowli została wzmocniona w całym kraju. Tylko osoby, których obecność jest 

bezwzględnie niezbędna mogą wchodzić na teren gospodarstw. 

Gromadzenie trzody chlewnej jest zakazane. 

Biorąc pod uwagę, że choroba ASF podlega obowiązkowi zgłoszenia, lekarz weterynarii, który 

zaobserwuje objawy kliniczne mogące wskazywać na ASF, ma obowiązek to zgłosić. Zostanie 

pobrana próbka z trzech różnych zwierząt, a jednostka upoważniona (ARSIA, DGZ) 
przeprowadzi sekcję zwłok każdego padłego zwierzęcia. 

Wszystkie produkty hodowli z sektora trzody chlewnej pochodzące z obszaru zainfekowanego 

zostaną wykluczone, aby ograniczyć ryzyko zarażenia. 

Plan walki dotyczący dzików 

Wyznaczono obszar o powierzchni 110 600 ha, aby zapobiec przemieszczaniu się dzików i, tym 

samym, rozprzestrzenianiu wirusa. 

Strefę wyizolowano w celu zapewnienia dzikom spokoju oraz rozpoczęto aktywne poszukiwania 
truchła. Celem jest wykrycie ognisk zakażeń w truchle, ponieważ wirus przeżywa tam 120 dni, a 

także monitorowanie przebiegu epidemii. 

W praktyce przemierzono 41 600 ha w poszukiwaniu truchła oraz postawiono 300 km 

ogrodzenia, aby zapobiec przemieszczaniu się dzików. Zastawiono 160 pułapek i złapano 1178 
dzików. 

Rozpoczęto proces depopulacji obszaru z pomocą myśliwych, którzy są wyszkoleni w zakresie 

bioasekuracji i norm sanitarnych (pozostawienie truchła na miejscu, oczyszczenie i dezynfekcja 
materiału, w tym pojazdów, upranie ubrania myśliwskiego w 60°C, nieużywanie psów 

myśliwskich). 

Wyszkoleni myśliwi mogą prowadzić działania zarówno na zainfekowanym obszarze, jak i w 

strefie wzmożonej obserwacji. Zastrzelono 3295 zwierząt podczas cichego pędzenia lub z ambony 
(luty 2020). Ponadto, grupy z SPW [walońskie służby użyteczności publicznej] patrolują obszar 

w nocy za pomocą termowizorów. Dodatkowo zastrzelono 434 zwierzęta. 

Każde padłe zwierzę znalezione poza wyznaczonym obszarem oraz pewien procent upolowanych 

zwierząt będzie przetestowany w kierunku obecności wirusa ASF.  
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We Flandrii, bada się również od 35% do 40% zastrzelonych dzików pod kątem ASF.  

Zachęca się społeczeństwo do biernej obserwacji. Należy zgłosić każdy przypadek padłego 

zwierzęcia. 
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