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Material informativ cu privire la pesta porcin  african
(destinat cresc torilor de porcine din exploata iile non-profesionale în vederea

introducerii de m suri de biosecuritate pentru animalele pe care le de in)

Pesta porcin  african  este o boal  a porcinelor domestice i s lbatice, mortal
pentru porcii care se îmboln vesc. Pentru aceast  boal  nu exist  vaccin, singura cale
de a feri animalele s toase fiind respectarea unor m suri de protec ie pentru a preveni
venirea în contact a acestora cu cele bolnave sau cu vectorii purt tori ai virusului pestei
porcine africane.

Pentru a v  proteja porcii de aceast  boal , v  recomand m s  respecta i
urm toarele reguli:

a. nu intra i în ad posturile unde cre te i porcii cu înc mintea i hainele cu
care a i umblat pe strad ; este recomandat chiar ca, pentru dezinfec ia la
intrarea în ad post, s  pune i o t vi  cu paie îmbibate cu o solu ie slab  de
sod  caustic ;

b. cre te i porcii doar în spa ii îngr dite, f  posibilitatea de a veni în contact cu
porci str ini de curtea dumneavoastr , cu porci mistre i sau cu proprietari
str ini care de in porci domestici;

c. nu hr ni i animalele cu resturi alimentare/l turi/sp tur  provenite de la
carnea de porc g tit  în familie; dac  exist  vân tori în familie care aduc
carne de mistre , sub nicio form  nu da i porcilor apa provenit  de la sp larea

rnii sau resturi de carne;
d. nu  scoate i  scroafele/vierii  din  exploata ie  în  scopul  montei  cu  animale

din  alt  exploata ie;
e. nu cump ra i purcei din locuri necunoscute, f  a fi identifica i (cu crotalie)

i f  certificat sanitar veterinar de s tate eliberat de medicul veterinar de
liber  practic  împuternicit;

f. nu folosi i în hrana animalelor iarb  culeas  de pe câmp, pentru c  ea ar fi
putut s  vin  în contact cu porci mistre i bolnavi.

Cum arat  un porc bolnav de pest  porcin  african ?
Nu exist  semne clare care s  indice boala. Semnele pot fi atribuite i altor boli.

Dar se pot observa la porcii bolnavi semne ca:



moarte rapid , intervenit  într-un timp extrem de scurt;
temperatur  foarte ridicat  (40,50 – 420 C) i stare febril ;
ro ea  sau învine ire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor,
a abdomenului i pieptului;
lipsa poftei de mâncare, apatie i împleticire în mers;
vomit ri, diaree (uneori cu sânge) i urdori la ochi.

Ce fac în cazul în care suspectez c  un porc este bolnav de pest  porcin
african ?

Anun i imediat medicul veterinar împuternicit de liber  practic  din
localitate, ori medicul veterinar oficial, ori Direc ia Sanitar  Veterinar i
pentru Siguran a Alimentelor Neam  la num rul de telefon 0730330660.
Toate animalele suspecte trebuie ucise i distruse, conform legisla iei în
vigoare, iar proprietarii vor fi desp gubi i de c tre stat la pre ul de pia  al
animalelor.

Ce vor face serviciile veterinare în cazul apari iei unui focar de pest
porcin  african ?

To i porcii vor fi uci i, iar proprietarii vor primi desp gubiri pentru
pierderile suferite.

De  re inut:
Este mai bine s  raporta i orice suspiciune de boal , chiar dac  ea nu se va
confirma, decât s  nu raporta i deloc!




