
Държави, засегнати от АЧС в Европа

Африканската чума по свинете (АЧС) е силно заразна вирусна болест по свинете 
и дивите свине. 

Заболяването се разпространява в Европа.

То се появи в Белгия през септември 2018 г. при диви прасета и беше успешно 
изкоренено 

(което изискваше огромни усилия и струваше милиони евро), но рискът 
от повторна поява е много голям, опасността е реална за Белгия!

Като свиневъд сте длъжни да вземете всички необходими мерки, за да предотвратите 
появата на болестта във Вашата ферма!

В цялата страна трябва да предприемете действия, като:

1. съобщавате за всяко подозрение директно на Вашия 
ветеринарен лекар,

2. стриктно спазвате мерките за хигиена и биосигурност във 
Вашата ферма,

3. проверявате всеки, който влиза или работи във фермата Ви,
4. извършвате задължителната годишна оценка на биосигурността 

от Вашия ветеринарен лекар и прилагате плана за действие.

Всички мерки, които трябва да се спазват, могат да бъдат 
разгледани на адрес 

http://www.favv-afsca.fgov.be/ppa/

Африканската чума по свинете 
се разпространява в Европа!

Нека се борим заедно!

Карта на районите, в които АЧС е налична при прасета и/или диви свине  
(състояние към 08.07.2022 г.).

За актуализиран списък на заразените държави или за повече информация относно АЧС: 
http://www.favv-afsca.fgov.be/ppa/

https://www.natuurenbos.be/afrikaansevarkenspest 
http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine

Федерална агенция за безопасност на хранителната верига
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Основни пътища на предаване

3 стълба за борба с АЧС
Превенция

Няма ваксина (все още) срещу АЧС. Единственият начин да се предотврати проникването на 
болестта в стопанството е да се прилагат мерки за хигиена и биосигурност*, като например:
- използване на хигиенни мерки със заключване, програма за борба с вредителите
- спазване на хигиенни мерки за всички лица, които влизат в стопанството
- поставяне на нови прасета под карантина
- да не се хранят прасетата с кухненски отпадъци
- предотвратяване на контакт между прасета и диви свине
- да се забрани достъпа до стопанството на всяко лице, превозно средство или оборудване, което 

е било в контакт с диви свине или е било в рискова зона през предходните 72 часа
- тези мерки е особено важно да се спазват, когато се наемат хора, които идват или са 

пребивавали в рискова зона (сезонни работници)
- за прасета с открит двор:

- да има двойна ограда, за да се предотврати контакт с диви свине
- да се поставятн знаци, предупреждаващи минувачите, че храненето на прасета е забранено

*Не се колебайте да се консултирате с контролните точки, определени за одита на биосигурността 
https://www.favv-afsca.be/professionnels/productionanimale/animaux/circulaires/_ 
documents/20210531_circ_instructionveterinairesanalysederisque_FR_v1_.pdf

Ранно откриване

Винаги се свързвайте с ветеринарния си лекар, когато забележите симптоми, подсказващи АЧС или 
необичайна смъртност.

Когато се открият признаци на заболяване при група прасета и се налага лечение, в лабораторията 
трябва да се изпратят и кръвни проби за изследване за АЧС.

Винаги е по-добре пробата да се изследва твърде често, отколкото недостатъчно!

Контрол

Няма лечение за АЧС. Контролът се осъществява чрез мерки за избиване на животни 
и ограничения на движението.
 
Предприетите мерки имат за цел да изолират огнището възможно най-бързо, за да се предотврати 
разпространението на болестта и да се ликвидира вирусът. Тези мерки са определени от 
законодателството на ЕС и включват:

- клане на всички прасета в огнището на заразата и унищожаване на труповете
- почистване и дезинфекция на заразеното стопанство
- създаване на ограничителни зони около огнището на заразата, в които движението на 

животни, хора и стоки е забранено или ограничено

Заболяването
АЧС е силно заразна вирусна болест,
която може да засегне прасетата и дивите свине.  
Няма типични симптоми на АЧС.
Всяка необичайна смъртност трябва да доведе до 
съмнение за АЧС. 

Заболяването може да има 3 форми:

остра форма:
- висока температура, анорексия, диария
- летаргия, склонност към струпване едно върху друго
- хематологични заболявания, придружени от 

подкожни кръвоизливи и жълтеница
- бърза смърт (2-3 седмици) и смъртност, която може да 

достигне 100%

подостра форма: по-малко интензивни симптоми,
по-ниска смъртност и смърт в рамките на по-дълъг 
период.

хронична форма: груби признаци на заболяване, които 
се развиват в продължение на няколко месеца, като 
например
- аборти, малки приплоди, изостанали прасенца
- слаба ефективност при угояване

АЧС може да се предава чрез:

• контакт със заразени прасета или диви свине 
(включително трупове или вътрешности)

• месо/колбаси от заразени животни
• замърсени предмети, като обувки, дрехи, 

превозни средства, оборудване
• хора, които са имали контакт със заразени 

животни или са били на заразени места

Вирусът остава заразен дълго време в мъртви 
животни, в околната среда и в месо/колбаси от 
заразени 
животни (до 105 дни във вътрешностите и кръвта 
и до 300 дни в изсушено месо!!!).

АЧС не се предава на хората. 
Няма риск за човешкото здраве.

Заразени 
животни

Възприемчиви животни
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