
Țările din Europa în care există focare de PPA

Pesta porcină africană (PPA) este o boală virală extrem de contagioasă a porcilor 
și mistreților. 

Boala se răspândește rapid în Europa.

A ajuns în Belgia, la mistreți, în septembrie 2018 și a putut fi eradicată 
(ceea ce a necesitat eforturi enorme și a costat milioane de euro), dar riscul 

unei reapariții este cât se poate de prezent, iar pericolul este real pentru Belgia!

În calitate de crescător de porci, este responsabilitatea dvs. să luați toate măsurile necesare 
pentru a preveni pătrunderea bolii în ferma dvs.!

Peste tot în țară, trebuie să acționați, în special prin:

1. raportarea directă către medicul veterinar a oricărei suspiciuni,
2. respectarea scrupuloasă a măsurilor de igienă 

și biosecuritate în ferma dvs.,
3. controlarea oricui intră sau lucrează în ferma dvs.,
4. efectuarea evaluării anuale obligatorii a biosecurităţii de către 

medicul dvs. veterinar și aplicarea planului de acțiuni stabilit.

Toate măsurile de respectat pot fi consultate pe 
http://www.favv-afsca.fgov.be/ppa/

Pesta porcină africană 
se răspândește rapid în Europa!

Să luptăm împreună!

Harta zonelor în care PPA este prezentă la porci și/sau mistreți (situația din 08-07-2022).

Pentru lista actualizată a țărilor cu focare sau pentru mai multe informații despre PPA: 
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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Principalele căi de transmitere

3 piloni pentru eradicarea PPA
Prevenirea

Nu există (încă) un vaccin împotriva PPA. Singura modalitate de a preveni pătrunderea bolii într-o fermă 
este implementarea măsurilor de igienă și biosecuritate* precum:

- folosirea unei ecluze de igienă, existenţa unui program de combatere a viruşilor,
- respectarea scrupuloasă a măsurilor de igienă pentru toate persoanele care intră în ferma dvs,
- ţinerea în carantină a porcilor noi,
- interzicerea hrănirii porcilor cu resturile de la bucătărie,
- prevenirea contactului dintre porci şi mistreţi,
- interzicerea accesului în fermă a oricărei persoane, vehicul sau echipament care au fost în contact cu 

mistreții sau care s-a aflat într-o zonă de risc în ultimele 72 ore,
- aceste măsuri sunt deosebit de importante atunci când sunt angajate persoane care provin din sau au 

stat într-o zonă de risc (lucrători sezonieri),
- pentru porcii care stau şi în aer liber:

- existenţa unui gard dublu pentru a preveni contactul cu mistreţii,
- amplasarea de pancarte prin care trecătorii să fie informaţi că este interzisă hrănirea porcilor.

*Nu ezitați să consultați punctele de control definite pentru auditul de biosecuritate 
https://www.favv-afsca.be/professionnels/productionanimale/animaux/circulaires/_ 
documents/20210531_circ_instructionveterinairesanalysederisque_FR_v1_.pdf

Detectarea precoce

Contactați întotdeauna medicul veterinar atunci când observați simptome care sugerează PPA sau o 
mortalitate anormală.

Ori de câte ori sunt detectate semne de boală la un grup de porci și este necesar să se instituie un  
tratament, trebuie trimise probe de sânge la laborator pentru testarea existenţei PPA.

Este întotdeauna mai bine să analizaţi o probă de prea multe ori decât insuficient!

Lupta împotriva bolii

Nu există niciun tratament pentru PPA. Lupta se desfăşoară prin măsuri de sacrificare şi 
restricții de circulație a animalelor.
 
Măsurile puse în aplicare vizează izolarea cât mai rapidă a focarului pentru a preveni 
răspândirea bolii și a eradica virusul. Aceste măsuri sunt definite de legislația europeană și constau, 
printre altele, în:

- sacrificarea tuturor porcilor din focar și distrugerea carcaselor,
- curăţarea şi dezinfectarea fermei contaminate,
- amenajarea unor zone de restricție în jurul focarului, în care este interzisă sau restricționată circulația 

animalelor, dar și a persoanelor și mărfurilor.

Boala
PPA este o boală virală extrem de contagioasă
care poate afecta porcii și mistreții. Nu există simptome 
tipice de PPA.
Orice mortalitate neobișnuită ar trebui să ducă la suspiciunea 
de îmbolnăvire cu PPA. 

Boala poate lua 3 forme.

Forma acută:
- febră mare, anorexie, diaree,
- letargie, tendință de a se îngrămădi unul peste altul,
- tulburări hematologice însoţite de 

hemoragie subcutanată și icter,
- deces rapid (2–3 săptămâni), rata mortalităţii putându-se 

apropia de 100%.

Forma subacută: simptome mai puţin intense,
mortalitate mai scăzută și deces într-un timp mai lung.

Forma cronică: semne evidente ale unei boli care evoluează 
pe parcursul mai multor luni precum,
- avorturi, pui mici, purcei slabi,
- performanţe slabe la îngrăşare.

PPA se poate transmite prin:

• contact cu porcii sau mistreții infectați 
(inclusiv carcase sau viscere),

• carne/mezeluri provenind de la animalele  
infectate,

• obiecte contaminate precum pantofi,  
îmbrăcăminte, vehicule, echipamente,

• persoane care au avut contact cu animale  
contaminate sau au fost în locuri contaminate.

Virusul rămâne contagios o perioadă îndelungată în 
cadavrele animalelor, în mediu și carne/mezeluri 
provenite de la animale 
infectate (până la 105 zile în viscere şi sânge şi până 
la 300 zile în carnea uscată!!!).

PPA nu se transmite la om. 
Nu există niciun risc pentru sănătatea umană.

Animale 
infectate

Animale receptive
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