
Afrykański pomór świń (ASF) można określić jako jedno z największych 
zagrożeń epidemiologicznych dla produkcji trzody chlewnej. ASF jest 

chorobą skrajnie niebezpieczną z uwagi na wysoki stopień zaraźliwości, 
zdolność rozprzestrzeniania się poprzez różnych nosicieli, wysokie 
wskaźniki zachorowalności oraz śmiertelności, a także dużą odporność 

wirusa, umożliwiającą przetrwanie w wysokich i niskich temperaturach  
oraz szerokim zakresie pH. Obawa producentów świń przed tą chorobą jest 

tym większa, że jako choroba zwalczana z urzędu wiąże się z likwidacją stad.
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Powstrzymywanie rozprzestrzeniania się ASF
W jaki sposób zatem można powstrzymać roz-
przestrzenianie się tej wysoce zaraźliwej oraz de-
strukcyjnej choroby i ją kontrolować?

Jedynym rzeczywistym sposobem powstrzymywania rozprze-
strzeniania się ASF jest bioasekuracja. Ogranicza ona skutki 
choroby w dotkniętych nią gospodarstwach i stanowi klucz 
do eliminacji wirusa, szczególnie w przypadku większych 
gospodarstw. Producenci potrzebują skutecznych programów 
bioasekuracji, które muszą być prowadzone przy pełnym za-
angażowaniu ze strony kierownictwa, personelu i dostawców.

ASF z łatwością przenosi się i rozprzestrzenia. Duży 
wkład w rozprzestrzenianie się choroby ma transport 
świń, zatem wysiłki należy skierować w pierwszej kolej-
ności na ten obszar. Istnieją również inne drogi rozprze-
strzeniania się ASF. Ryzyko wiąże się przede wszyst-
kim z transportem – od paszy po przewóz martwych 
zwierząt, odbiór żywca i usuwanie obornika. Następ-
nym istotnym zagrożeniem jest kontakt z dzikami.

Wirusa mogą przenosić również ludzie – na odzie-
ży, obuwiu, wyposażeniu lub przedmio-
tach przynoszonych do gospodarstwa.

Wirus może utrzymywać się w produktach mięsnych oraz 
odpadach gastronomicznych przez wiele miesięcy, przez 
co może przenosić się przez zanieczyszczoną paszę 
dla trzody chlewnej lub spożywane produkty mięsne.

Przeżywalność wirusa ASF w produktach mięsnych 

Produkt  Przeżywalność (dni)

Odkostnione mięso 105

Mięso z kością 105 

Mięso mielone 105

Solone mięso odkostnione 182

Suszone mięso odkostnione 300

Suszone mięso z kością 300

Wędzone mięso odkostnione 30

Mięso mrożone 1000

Chłodzone mięso odkostnione 110 (5 m-cy)

Chłodzone mięso z kością 110



 Odpowiedzią jest   

 zaawansowana   

 bioasekuracja. 
Planowanie
Należy dogłębnie przeanalizować plany dotyczące bioase-
kuracji na wszystkich poziomach, stosując podejście oparte 
na ocenie ryzyka. W analizie powinni wziąć udział: lekarz 
weterynarii, kierownictwo i pracownicy gospodarstwa.

Planowanie ma kluczowe znaczenie począwszy od kwe-
stii transportu. Wierzchołek piramidy bioasekuracji sta-
nowi stosowanie dla stad hodowlanych przeznaczonego 
specjalnie dla nich sprzętu transportowego. W miarę 
możliwości dla gospodarstw objętych chorobą i wolnych 
od niej należy stosować oddzielny sprzęt transportowy.

Kolejnym obszarem docelowym jest przemieszczanie 
się personelu. Należy unikać przemieszczania się per-
sonelu między gospodarstwami. Przemieszczanie się 
doradców, kierowników i pracowników polowych mię-
dzy gospodarstwami powoduje zwiększenie ryzyka.

Planowanie powinno obejmować dostarczanie paszy, 
ściółki, wprowadzanie i odbiór sprzętu, żywca oraz usu-
wanie martwych świń, obornika i innych odpadów.

Należy zapewnić ogrodzenie uniemożliwiające dostęp do go-
spodarstwa zwierząt, takich jak dziki, jelenie, sarny, lisy itp.

Ostatnią kwestię dotyczącą planowania stanowi dobra 
praktyka, której należy zawsze przestrzegać – gospodar-
stwa wolne od ASF i objęte chorobą nie mogą współdzielić 
niczego: środków transportu, personelu ani sprzętu.

Procedury
Jednym z najistotniejszych aspektów bioasekuracji jest linia 
podziału między obszarami czystymi i zanieczyszczonymi. 
Musi ona zostać wyznaczona w całym systemie produkcji, 
np. między rampą załadunkową a pojazdem do transportu 
świń, między zanieczyszczoną a czystą stroną (duńskiego 
systemu wejścia) lub między podłożem a kabiną pojazdu.

Istnieje wiele innych procedur, których należy przestrze-
gać. Obejmują one prawidłowe procedury opuszczania 
i ponownego wchodzenia do gospodarstwa, dezynfek-
cję sprzętu docierającego do gospodarstwa, dezynfek-
cję sprzętu, pojazdów oraz postępowanie wykonaw-
ców i personelu podczas codziennych czynności.

 Kwestiami kluczowymi dla zapewnienia 
efektywności bioasekuracji w odniesieniu  
do ASF są prawidłowe planowanie, właściwe 
procedury, odpowiednie szkolenie i stosowne 
narzędzia.



wania wiedzy. Przestrzeganie procedur ma ab-
solutnie kluczowe znaczenie. Zaniedbanie ich 

przestrzegania prędzej czy później doprowadzi 
do naruszenia bezpieczeństwa biologicznego.

Narzędzia
W celu realizacji programu bioasekuracji niezbędne 

są właściwe narzędzia. Ponieważ pojazdy stanowią 
główny czynnik rozprzestrzeniania się ASF, kluczowe 
znaczenie ma zorganizowanie dobrze wyposażo-

nych miejsc ich czyszczenia oraz dezynfekcji. Wła-
ściwie zorganizowane stanowiska mycia pojazdów 

muszą umożliwiać usuwanie obornika, prawidłowe 

Szkolenie
Zaangażowanie i szkolenie są integralnymi elementami 
każdego programu bioasekuracji. Odnosi się to do kie-
rownictwa, pracowników gospodarstwa, kierowców, 
personelu i osób odwiedzających. Wszystkie te oso-
by muszą rozumieć znaczenie bioasekuracji i wie-
dzieć, że wirus łatwo się rozprzestrzenia. Dzięki 
temu będą rozumiały, jak należy postępować.

Koordynatorzy ds. bioasekuracji muszą traktować jako 
swoje główne zadanie szkolenie, analizę i ponawianie 
szkolenia w razie potrzeby. Do wyzwań należą  
wysoka rotacja personelu i konieczność aktualizo-



czyszczenie oraz dezynfekcję. Suszenie i ogrzewanie ciężarówek 
po czyszczeniu i dezynfekcji jest zaletą, ale nie jest niezbędne.

Do najważniejszych narzędzi zapewniających bezpieczeństwo biolo-
giczne należy wysokowydajny detergent Biosolve™ PLUS oraz śro-
dek dezynfekcyjny Virkon™ S. Są one przeznaczone do stosowa-
nia w ramach profesjonalnego programu czyszczenia i dezynfekcji, 
mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego.

Mycie samą wodą zmniejsza zanieczyszczenie o co najwy-
żej 60%, natomiast użycie wysokowydajnego detergentu 
redukuje zanieczyszczenie organiczne o 99%. Dlatego też 
dla osiągnięcia najlepszych możliwych rezultatów zabie-
gu dezynfekcji niezbędne jest dokładne mycie wszystkich 
powierzchni i sprzętów detergentem Biosolve™ PLUS.

Wybór środka dezynfekcyjnego ma kluczowe zna-
czenie. Musi być on skuteczny wobec ASF i działać 
jednocześnie w szerokim zakresie przeciwko innym 
czynnikom chorobotwórczym zagrażającym świ-
niom. Virkon™ S został niezależnie przetestowa-
ny pod kątem szerokiego zakresu działania.

Został określony przez Instytut Zdrowia Zwierząt 
w Pirbright w Wielkiej Brytanii jako środek dezyn-
fekcyjny skuteczny przeciwko ASF. Testy wy-
konywano, stosując 1% surowicę organiczną 
w celu uzyskania całkowitej dezaktywacji ASF 
przy stopniu rozcieńczenia wynoszącym 1:800 
w 4°C. Warunki te odzwierciedlają udowod-
nione parametry środka i jego przydatność 
do stosowania w warunkach rzeczywistych 
gospodarstw (wyniki testów są dostępne).

W odróżnieniu od niektórych innych che-
micznych środków dezynfekcyjnych, takich 
jak aldehyd glutarowy i mieszaniny GLUT/
QAC, środek Virkon™ S zachowuje 
skuteczność przeciwko wirusowi ASF 
w warunkach niskich temperatur w gospo-
darstwach. Ponadto dodanie do środka 
Virkon™ S płynnego glikolu propyleno-
wego może obniżyć jego temperaturę 
zamarzania do –10˚C bez obniżenia 
skuteczności. Daje to pewność, że 
używany roztwór dezynfekujący 
zachowuje skuteczność w warun-
kach niskich temperatur w zimie.

Doskonałe właściwości produktu 
Virkon™ S, uzyskane dzięki 
opracowanej naukowo formu-
le, czynią z niego właściwy 
wybór jako środka dezynfek-
cyjnego w zaawansowanych 
programach bioasekuracji 
w zakresie ASF na wszyst-
kich poziomach, od kojców 
porodowych, przez środki 
transportu, po rzeźnie. ///

Silnie działający środek dezynfekcyjny 
o szerokim spektrum działania

Opracowany przez naukowców preparat  
Virkon™ S jest skutecznym środkiem spełnia-

jącym normy w zakresie bioasekuracji. Nie jest 
zatem zaskoczeniem, że zarówno Organizacja 

Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia 
i Rolnictwa, jak i instytucje rządowe na całym 

świecie wybrały Virkon™ S jako środek zapew-
niający bezpieczeństwo biologiczne w zakresie 

zwalczania chorób w sytuacjach nadzwyczajnych.

Udowodniono, 
że środek:

• zabija ponad 500 
szczepów wirusów, 

bakterii i grzybów
• jest skuteczny w zwalczaniu 

pryszczycy (FMD), wirusa 
zespołu rozrodczo-oddecho-

wego świń (PRRS), świńskie-
go cirkowirusa typu 2 (PCV2), 

wirusa epidemicznej biegunki świń (PEDv), afrykańskiego 
pomoru świń, Salmonelli, Campylobacter i innych

• jest silnie i szybko działającym, wielofunkcyjnym 
środkiem dezynfekcyjnym o szerokim zastosowa-

niu, który zapewnia bezpieczeństwo biologiczne

Bezpieczeństwo biologiczne w jednym opakowaniu
Virkon™ S to wygodny preparat zapewniający bezpie-

czeństwo biologiczne w szerokim zakresie zastosowań:
•  maty dezynfekcyjne

•  pojemniki do dezynfekcji obuwia
•  powierzchnie

•  sprzęt
•  środki transportu

•  dezynfekcja powietrza
•  systemy zaopatrzenia  
w wodę

Produkty biobójcze należy stosować z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  
Przed użyciem przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.
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10 powodów, dla których należy wybrać  
środek VirkonTM S do bioasekuracji  
w hodowlach trzody chlewnej
��������������������������������������������������������������
1.  VirkonTM S na nowo zdefiniował bioasekurację gospodarstw rolnych. Jest czołowym produktem 

do zwalczania chorób zarówno w rutynowej dezynfekcji, jak i w nagłych wypadkach.��������������������������������������������������������������
2.  Środek jest zatwierdzony przez instytucje rządowe na całym świecie do celów zwalczania najpoważniejszych chorób, 

w tym afrykańskiego pomoru świń, pryszczycy, wirusa PRRS, wirusa epidemicznej biegunki świń (PEDv) i wielu innych.��������������������������������������������������������������
3.  Środek stanowi złoty standard wśród środków do dezynfekcji obuwia, gdyż zabija czynniki chorobotwórcze 10 razy 

szybciej niż najskuteczniejszy środek konkurencyjny, nawet w niskich temperaturach i w obecności zanieczyszczeń 
organicznych1.��������������������������������������������������������������

4.  1% roztwór środka VirkonTM S zachowuje aktywność bójczą do 7 dni bez kontaktu z materią organiczną.��������������������������������������������������������������
5.  W niezależnych badaniach terenowych udowodniono, że preparat wykazuje wysoką skuteczność 

w zwalczaniu wirusów stanowiących najpoważniejsze zagrożenie dla zwierząt gospodarskich.��������������������������������������������������������������
6.  Brak potrzeby naprzemiennego stosowania środka VirkonTM S z innymi środkami do dezynfekcji. 

Potwierdzono, że środek obniża potencjalną infekcyjność opornych superszczepów Salmonella.��������������������������������������������������������������
7.  Wysoki poziom bezpieczeństwa osób stosujących środek; można go rozpylać w obecności zwierząt.��������������������������������������������������������������
8.  Formułę środka opracowano z wykorzystaniem 8 starannie dobranych składników ze względu na ich 

synergiczne działanie oraz zdolność do ulegania naturalnemu rozkładowi w środowisku.��������������������������������������������������������������
9.  Łatwość przechowywania i transportu.��������������������������������������������������������������
10.  Bezpieczeństwo biologiczne w jednym opakowaniu – środek zapewnia pełną dezynfekcję 

powierzchni, sprzętu, środków transportu, powietrza i systemów zaopatrzenia w wodę. 
Przeznaczony do mat dezynfekcyjnych i pojemników do dezynfekcji obuwia.��������������������������������������������������������������
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Silnie działający środek dezynfekcyjny
o szerokim spektrum aktywności wirusobójczej


