
Az ASP-vel fertőzött országok Európában

Az afrikai sertéspestis (ASP) a sertések és vaddisznók rendkívül fertőző vírusos 
betegsége. 

A betegség Európában terjed.

2018 szeptemberében vaddisznókban érkezett Belgiumba, és ki lehetett irtani 
(ami hatalmas erőfeszítéseket igényelt, és több millió euróba került), de fennáll 
a betegség újbóli megjelenésének kockázata, Belgium számára valós a veszély!

Sertéstenyésztőként az Ön felelőssége, hogy az Ön gazdaságában minden szükséges  
intézkedést megtegyen a betegség behurcolásának megakadályozása érdekében!

Országszerte cselekedni kell, a teendők a következők:

1. minden gyanús esetet közvetlenül jelezzen állatorvosának,
2. gazdaságában szigorúan tartsa be a higiéniai 

és biológiai biztonsági intézkedéseket,
3. a gazdaságába belépő vagy ott dolgozó személyeket ellenőrizze,
4. az állatorvos végezze el az éves kötelező biológiai biztonsági 

értékelést, és hajtsa végre a kidolgozott cselekvési tervet.

A betartandó intézkedések összessége megtalálható itt: 
http://www.favv-afsca.fgov.be/ppa/

Európában terjed az 
afrikai sertéspestis!

Küzdjünk együtt!

Azon területek térképe, ahol az ASP jelen van sertésekben és/vagy vaddisznókban (2022.07.08-i helyzet).

A fertőzött országok frissített listájáért vagy az ASP-ről szóló további információkért lásd: 
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
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Fő átviteli útvonalak

Az ASP megfékezésének három pillére
Megelőzés

Az ASP ellen (egyelőre) nincs vakcina. A betegség gazdaságba bekerülése megakadályozásának egyetlen 
módja az olyan higiéniai és biológiai biztonsági* intézkedések bevezetése, mint:

- higiéniai zár alkalmazása, kártevők elleni küzdelem programjának bevezetése,
- a gazdaságba belépő személyekre vonatkozó higiéniai intézkedések szigorú betartása,
- az új sertések karanténba helyezése,
- ne etesse konyhai hulladékkal a sertéseket,
- a sertések és vaddisznók érintkezésének megakadályozása,
- az előző 72 órában vaddisznókkal érintkezett vagy kockázati területen tartózkodott személyek, 

járművek vagy anyagok bejutásának megtiltása,
- a fenti intézkedések betartása különösen fontos olyan személyek alkalmazása esetében, akik kockázati 

zónából jönnek vagy ott tartózkodtak (idénymunkások),
- kültéri kifutóval rendelkező sertések esetén:

- a vaddisznókkal történő érintkezés megakadályozása érdekében kettős elkerítés,
- a járókelők számára a sertések etetését tiltó táblák kihelyezése

*Tekintse át a biológiai biztonság ellenőrzése szempontjából meghatározott ellenőrzési pontokat 
https://www.favv-afsca.be/professionnels/productionanimale/animaux/circulaires/_ 
documents/20210531_circ_instructionveterinairesanalysederisque_FR_v1_.pdf

Korai felderítés

Ha az ASP-re utaló tüneteket vagy abnormális halálozást tapasztal, mindig keresse meg az állatorvost.

Ha egy sertéscsoporton belül a betegség jeleit észlelik és kezelést kell alkalmazni, mindig be kell küldeni 
vérmintákat laborvizsgálatra, az ASP felderítése érdekében.

Inkább eggyel több mintát elemezzenek, semmint eggyel kevesebbet, mint kellene!

Küzdelm a betegség ellen

Az ASP ellen nincs kezelés. A betegség elleni küzdelem vágási intézkedéseket 
és az állatok mozgásának korlátozását jelenti.
 
A bevezetett intézkedések célja a járvány mielőbbi elszigetelése annak érdekében, 
hogy megakadályozzák a betegség elterjedését és felszámolják a vírust. Az intézkedéseket európai  
jogszabályok határozzák meg, és többek között a következőkből állnak:

- a járványban érintett összes sertés levágása, a tetemek megsemmisítése,
- a fertőzött gazdaság tisztítása és fertőtlenítése,
- tilalmi zónák bevezetése a járvány megjelenési helye körül, amelyeken belül tiltott vagy korlátozott 

az állatok, valamint az emberek és áruk mozgása.

A betegség
Az afrikai sertéspestis (ASP) rendkívül fertőző vírusos
betegség, amely sertéseket és vaddisznókat érinthet.  
Az ASP-nek nincsenek tipikus tünetei.
Bármilyen szokatlan elhullás esetén felmerül az ASP gyanúja. 

A betegség három formában jelenhet meg.

Heveny forma:
- erős láz, étvágytalanság, hasmenés,
- letargia, egymáshoz húzódásra való hajlam,
- bőr alatti vérzéssel és sárgasággal járó 

hematológiai rendellenességek,
- gyors halálozás (2–3 hét) és a halálozási arány  

megközelítheti a 100%-ot.

Szubakut forma: kevésbé intenzív tünetek,
alacsonyabb halálozási arány és lassúbb lefolyás.

Krónikus forma: több hónap alatt kialakuló elnagyolt 
tünetek, például,
- vetélések, kisméretű utódok, satnya malacok,
- gyenge teljesítmény a hizlalásban.

Az ASP a következőkkel terjedhet:

• fertőzött sertésekkel vagy vaddisznókkal 
való érintkezéssel (beleértve a tetemekkel 
vagy zsigerekkel való érintkezést),

• fertőzött állatokból származó hús vagy  
hentesáru,

• szennyezett tárgyak, például cipők, ruházat, 
járművek, felszerelések,

• fertőzött állatokkal érintkező vagy fertőzött  
helyen tartózkodó személyek.

A vírus hosszú ideig fertőző marad az 
állattetemekben, a környezetben és a fertőzött 
állatokból származó húsban/hentesáruban 
(legfeljebb 105 napig a zsigerekben és a vérben, és 
akár 300 napig a szárított húsokban!!!).

Az ASP emberre nem terjed át. 
Nem veszélyes az emberi egészségre.

Fertőzött 
állatok

Betegségekre fogékony állatok

https://www.favv-afsca.be/professionnels/productionanimale/animaux/circulaires/_documents/20210531_circ_instructionveterinairesanalysederisque_FR_v1_.pdf
https://www.favv-afsca.be/professionnels/productionanimale/animaux/circulaires/_documents/20210531_circ_instructionveterinairesanalysederisque_FR_v1_.pdf

