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Novi izbruhi afriške prašičje kuge
Afriška prašičja kuga (APK) je virusna bolezen za katero še ni cepiva in ne zdravila,
zato bodimo odgovorni vsi, še posebej pa rejci prašičev. Zaradi sprostitve ukrepov
zoper Covid-19 in vpliva letnega časa se je, v državah in preko držav, povečal
pretok turistov, prevoznikov, sezonskih delavcev, lovcev in drugih. Glavni dejavnik
za vnos in prenos bolezni APK je največkrat človek. Visoka ozaveščenost
prebivalcev, preventivno izvajanje ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja
bolezni ter dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov na kmetijah je ključno pri
preprečevanju vnosa in širjenja APK. Biovarnost lahko opredelimo kot uporabo
ukrepov za zmanjšanje verjetnosti vnosa (zunanja biovarnost) in nadaljnje širjenje
patogenov znotraj kmetije (notranja biovarnost). Ključno je torej, da se izognemo
prenosu bodisi med kmetijami bodisi znotraj kmetije. Izvajanje preventivnih in
biovarnostnih ukrepov na kmetijah v veliki meri lahko prepreči možnost vnosa
bolezni v državo kot tudi v rejo. V Sloveniji bolezen še ni bila potrjena, vendar pa
predstavlja njeno širjenje na vzhodu in zahodu Evrope vse večje tveganje za vnos
bolezni v državo. Letos je bila bolezen APK potrjena pri divjem prašiču v regiji
Piedmont (S Italija), približno 120 km jugozahodno od Milana in pri domačih prašičih
na mešani ekološki kmetiji na jugozahodnem delu Nemčije. Konec maja je bila
bolezen potrjena na kmetiji 7 km od reke Ren in meje s Francijo in v začetku julija
v severozahodnem delu Nemčije, v Spodnji Saški, le 15 km od meje z Nizozemsko
in sicer na kmetiji s 286 svinjami, 400 sesnimi pujski in 1100 pitanci. Po navedbah
je bil najverjetnejši vzrok za oba izbruha človek, v prvem primeru sezonski delavci,
v drugem primeru pa še raziskujejo. Bolezen se prav tako širi v Srbiji in v sosednji
Italiji. Ker se bolezen širi in ne pozna meja je zelo pomembno, da imetniki živali
strogo in natančno izvajate tako zunanje kot tudi notranje biovarnostne ukrepe.
Majhni rejci oziroma rejci z enim ali dvema prašičema registrirajte svojo rejo
(pridobite si KMG-MID na Upravni enoti) in prašiče vpišite v Centralni register
prašičev ter poskrbite, da so živali označene in registrirane skladno z veljavno
zakonodajo. Živali kupujte iz preverjenih rej z znanim zdravstvenim statusom ter
poskrbite, da novo nabavljene živali uhlevite ločeno od vaše domače reje. Pred
vhodom na kmetijo in/ali v hlev poskrbite za postavitev razkuževalnih barier. Pri
pripravi sredstva za razkuževanje dosledno upoštevajte navodila proizvajalca. Pred
prihodom tretje osebe (veterinarji, svetovalci, prodajalci…) na vašo kmetijo, se
prepričajte, da le ta ni bila vsaj 24 ur pred obiskom vaše kmetije v stiku z drugimi
prašiči. V objekte z rejo živali naj vstopa samo lastnik živali oziroma oseba, ki skrbi
za živali. Za delo z živalmi uporabljajte obleko, ki je namenjena le za delo v hlevu.
V kolikor ne gre drugače in tretja oseba iz določenega razloga mora v hlev, jo pred
vstopom v hlev preoblecite, preobujte in poskrbite, da si razkuži roke in obuvala. V
primeru reje prašičev v oborah, na pašnikih ali možnosti izhoda prašičev v izpust,
svetujemo, da si uredite okoli izpusta, pašnika ali obore dvojno ograjo. Le ta bo

preprečila, da bi divji prašiči prišli v neposreden stik z domačimi. Gozdarji, delavci
v gozdu, lovci, pohodniki v primeru, če v gozdu najdete poginulega divjega prašiča,
nemudoma podajte prijavo na 112. Pri tem je zelo pomembno, da se živali ne
dotikate in po prihodu domov oblačila zamenjate in operete ter obutev temeljito
očistite in tudi razkužite. V primeru suma pojava bolezni na vaši kmetiji se
nemudoma obrnite na veterinarsko službo. Bolezen in posledice bolezni APK so
zastrašujoče, zato moramo vso našo pozornost usmeriti k temu, da v državo in na
kmetije ne prinesemo virusa.
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Več o APK na http://www.afriskaprasicjakuga.si/

