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Wielokrotnie już pisaliśmy o za-
sadach bioasekuracji, która jest nie-
zmiernie ważna dla hodowców zwie-
rząt gospodarskich.

BIOASEKURACJA - to najlepszy  
i najtańszy sposób ochrony stad 
zwierząt przed chorobami. Polega na 
takiej orga nizacji i kierowaniu produk-
cją, która uniemożliwia lub istotnie 
ogranicza możliwości wprowadzenia 
chorobotwórczych drobno ustrojów 
na teren gospodarstwa. 

Poniżej przypominamy, w zwięzłej 
formie, wymagania weterynaryjne dla 
gospodarstw utrzymujących zwierzę-
ta gospodarskie, w tym świnie.  Obej-
mują one wymagania lokalizacyjne, 
zdrowotne, higieniczne, sanitarne, 
organizacyjne, techniczne lub tech-
nologiczne, zabezpieczające przed 
zagrożeniem epizootycznym, epide-
micznym lub zapewniające właściwą 
jakość produktów (Dz.U. z 2014 r. 
poz. 1539, z późn. zm.)

W zabezpieczeniach przeciwepi-
zootycznych w gospodarstwach mo-
żemy wyróżnić trzy poziomy.

I POZIOM – którego podstawą 
prawną jest rozporządzenie MRiRW  
z dnia 18  września 2003 r.- w spra-
wie szczegółowych warunków we-
terynaryjnych, jakie muszą speł-
niać gospodarstwa w przypadku, 
gdy zwierzęta lub środki spożywcze 
pochodzenia zwierzęcego pochodzą-
ce z tych gospodarstw są wprowa-
dzane na rynek (Dz.U. z 2003 r, Nr 
168, poz. 1643).

Obszar obowiązywania - teryto-
rium całej Polski. 

Zakres obowiązywania - 
wszystkie gospodarstwa utrzymują-
ce zwierzęta gospodarskie, w celu 
umieszczenia na rynku tych zwierząt 
lub produktów pochodzących z tych 
zwierząt lub od tych zwierząt.

Wymagania weterynaryjne 
1. W gospodarstwie powinny znaj-

dować się:
a) wydzielone miejsce do skła-

dowania środków dezynfek-
cyjnych, zabezpieczone przed 
dostępem osób niepowoła-
nych;

b) wydzielone miejsce do składo-
wania obornika;

c) miejsce zapewniające właści-
we warunki do przetrzymywa-
nia produktów leczniczych we-
terynaryjnych, zabezpieczone 
przed dostępem osób niepo-
wołanych;

d) odzież i obuwie przeznaczone 
tylko do obowiązkowego uży-
cia w gospodarstwie;

e) maty dezynfekcyjne w liczbie 
zapewniającej zabezpieczenie 
wejść i wjazdów do gospodar-
stwa, w przypadku wystąpienia 
zagrożenia epizootycznego;

f) środki dezynfekcyjne w ilości 
niezbędnej do przeprowadze-
nia doraźnej dezynfekcji;

g) tablice z napisem „Osobom 
nieupoważnionym wstęp 
wzbroniony” zamieszczone 
przy wejściach do budynków, 
w których utrzymywane są 
zwierzęta.

JESZCZE O BIOASEKURACJI
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2. Budynki, w których utrzymywane 
są zwierzęta, powinny być:
a) zabezpieczone przed dostę-

pem zwierząt innych niż utrzy-
mywane w gospodarstwie;

b) utrzymywane w czystości.

II POZIOM - podstawą prawną 
jest rozporządzenie MRiRW z dnia 6 
maja 2015 r. - w sprawie środków 
podejmowanych w związku z wy-
stąpieniem afrykańskiego pomoru 
świń (Dz.U. poz. 711).

Obszar obowiązywania – ob-
szary wskazane w załączniku do de-
cyzji wykonawczej Komisji 2014/709/
UE – obszar ochronny (żółty), obszar 
objęty ograniczeniami (czerwony), 
obszar zagrożenia (niebieski).

Zakres obowiązywania – 
wszystkie gospodarstwa, w których 
utrzymywane są świnie.

Wymagania weterynaryjne 
1. W gospodarstwie:

a) świnie utrzymuje się w sposób 
wykluczający kontakt z wolno 
żyjącymi dzikami;

b) posiadacz świń sporządza spis 
posiadanych świń, z podziałem 
na prosięta, warchlaki, tuczni-
ki, lochy, loszki, knury i knurki, 
oraz bieżące aktualizowanie 
tego spisu;

c) świnie karmi się paszą za-
bezpieczoną przed dostępem 
zwierząt wolno żyjących;

d) maty dezynfekcyjne wykłada 
się odpowiednio przed:

• wjazdami i wejściami do 
gospodarstw, w których są 
utrzymywane świnie, oraz 
wyjazdami i wyjściami z tych 
gospodarstw,

• wejściami do pomieszczeń, 
w których są utrzymywane 
świnie, i wyjściami tych po-
mieszczeń

• oraz utrzymuje się je w sta-
nie zapewniającym skutecz-
ności działania środka de-
zynfekcyjnego;

e) osoby mające kontakt z dzi-
kami stosują środków higieny 
niezbędne do ograniczenia 
ryzyka szerzenia się afrykań-
skiego pomoru świń, w tym 
odkażanie rąk i obuwia;

f) oczyszcza się i odkaża na 
bieżąco narzędzia oraz sprzęt 
wykorzystywany do obsługi 
świń.

2. Na terenie gospodarstwa obowią-
zuje zakaz:
a) wnoszenia i wwożenia zwłok 

dzików, tusz dzików, części 
tusz dzików i produktów ubocz-
nych pochodzenia zwierzę-
cego pochodzących z dzików 
oraz materiałów i przedmio-
tów, które mogły zostać ska-
żone wirusem afrykańskiego 
pomoru świń;

b) wykonywania czynności zwią-
zanych z obsługą świń przez 
osoby, które w ciągu ostatnich 
72 godzin uczestniczyły w po-
lowaniu na zwierzęta łowne 
lub odłowie takich zwierząt.

3. Oczyszczanie i odkażanie, a w 
razie potrzeby dezynsekcja środ-
ków transportu, które były uży-
te do przemieszczenia świń lub 
produktów ubocznych pochodze-
nia zwierzęcego utrzymanych ze 
świń. 

III POZIOM – którego podstawą 
prawną jest rozporządzenie MRiRW 
z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie  
maja 2015 r. - w sprawie wprowa-
dzenia „Programu bioasekuracji 
mającego na celu zapobieganie 
szerzeniu się afrykańskiego po-
moru świń” na lata 2015-2018 (Dz. 
U. poz.517)

Obszar obowiązywania – ob-
szary wskazane w załączniku do ww. 
rozporządzenia.

Zakres obowiązywania – 
wszystkie gospodarstwa, w których 
utrzymywane są świnie.

Wymagania weterynaryjne 
W gospodarstwie: 

1. W którym świnie są utrzymywane 
w systemie otwartym gospodar-
stwo zabezpiecza się podwójnym 
ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 m 
wysokości, na podmurówce lub  
z wkopanym krawężnikiem;

2. Wdraża się program monitorowa-
nia i zwalczania gryzoni;

3. Przeprowadza się okresowe za-
biegi dezynsekcji (od kwietnia do 
listopada każdego roku);

4. Prowadzi się rejestr środków 
transportu do przewozu świń, któ-
re wjeżdżają na teren gospodar-
stwa, oraz rejestru wejść osób do 
pomieszczeń, w których są utrzy-
mywane świnie;

5. Zabezpiecza się budynki, w któ-
rych są utrzymywane świnie, 
przed dostępem zwierząt domo-
wych;

6. Świnie utrzymuje się w zamknię-
tych pomieszczeniach, z wyjąt-
kiem świń utrzymywanych w sy-
stemie otwartym; 

7. Zapewnia się, aby:
a) osoby mające kontakt ze świ-

niami w gospodarstwie nie 
utrzymywały własnych świń 
poza tym gospodarstwem oraz 
nie zajmowały się dodatkowo 
obsługą świń w innych gospo-
darstwach,

b) do budynków, w których są 
utrzymywane świnie, nie wcho-
dziły osoby  postronne,

c) osoby przebywające w budyn-
kach inwentarskich używały 
odzieży ochronnej oraz obu-
wia ochronnego;

8. Sporządza się pisemny plan bio-
asekuracji obejmujący:

• dokumentację przestrzegania 
wymagań określonych w  ww. 
rozporządzeniu,

• rejestr produktów biobójczych 
używanych w gospodarstwie,

• program czyszczenia i dezyn-
fekcji pomieszczeń i sprzętu 
mającego kontakt ze świnia-
mi,

• zasady używania oraz czysz-
czenia i dezynfekcji odzieży 
ochronnej i obuwia.

Przestrzeganie zaprezentowa-
nych wymagań weterynaryjnych  
i zasad  bioasekuracji, jest podsta-
wą ochrony stada przed czynnikami 
zakaźnymi, a tym samym stworze-
nie warunków do optymalnego wy-
korzystania jego potencjału produk-
cyjnego.

Tekst i zdj.:
Adam Walasek

Dział Technologii Produkcji Rolniczej 
i Doświadczlnictwa

na podstawie materiałów MRiRW
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