ROMANIA
JUDEŢUL BACAU
COMUNA HELEGIU
Nr. 7632/27.09.2018
MATERIAL INFORMATIV CU PRIVIRE LA PESTA PORCINA AFRICANA
(Destinat crescătorilor de porcine din exploatatiile nonprofesionale)
Pesta porcina africana este o boala a porcinelor domestic si sălbatice, mortal pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru aceasta boala nu exista
vaccin, singura cale de a feri animalele sanatoase, fiind respectarea unor masuri de protecţie pentru a preveni venirea in contact a acestora cu cele
bolnave sau cu vectorii purtători ai virusului pestei porcine africane.
Pentru a va proteja porcii de aceasta boala, va recomandam sa respectaţi următoarele reguli:

a) Nu intrati in adăposturile unde cresteti porcii cu incaltamintea si hainele cu care ati umblat pe strada; este recomandat chiar ca, pentru dezinfectia
la intrarea in adapost, sa puneţi o tavita cu paie îmbibate cu o soluţie slaba de soda caustic;
b) Cresteti porcii doar in spatii îngrădite, fara posibilitatea de a veni in contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreţi sau cu
proprietari străini care deţin porci domestici;
c) Nu hrăniţi animalele cu resturi animale/laturi/spalatura provenite de la carnea de porc gătită in familie; daca exista vanatori in familie care aduc
came de mistret, sub nicio forma nu daţi porcilor apa provenita de la spalarea cărnii sau resturi de carne;
d) Nu scoateţi scroafeie/vierii din exploatatie in scopul montei cu animale din alta exploatatie;
e) Nu cumpăraţi purcei din locuri necunoscute, fara a fi identificaţi (cu crotalie) si fara certificat sanitar veterinar de sanatate eliberat de medicul
veterinar de libera practica împuternicit;
f) Nu folosiţi in hrana animalelor iarba culeasa de pe câmp, pentru ca ea ar fi putut sa vina in contact cu porci mistreţi bolnavi.
Cum arata un porc bolnav de pesta porcina africana?

Nu exista semne clare care sa indice boala. Semnele pot fi atribuite si altor boli. Dar se pot observa la porcii bolnavi semne ca:
- Moarte rapida, intervenita intr-un timp extrem de scurt;
- Temperatura foarte ridicata (40,5 0- 42° C) si stare febrila;
- Roseata sau invinetire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului si pieptului;
- Lipsa poftei de mancare, apatie si împleticire la mers;
- Vomitari, diarere (uneori cu sânge);
Ca fac in cazul in care suspectez ca un porc este bolnav de pesta porcina africana?

- Anunţaţi imediat medicul veterinar imputernicit de libera practica din localitate, ori medicul veterinar oficial, ori Direcţia Sanitara Veterinara si
pentru Siguranţa Alimentelor Bacau la nr. de telefon - 0234 586 233;
- Toate aniumalele suspecte trebue ucise si distruse, conform legislaţiei in vigoare, iar proprietarii vor fi despăgubiţi de către stat la preţul de piaţa al
animalelor.
De retinut: Este mai bine sa raportaţi orice suspiciune de boala, chiar daca ea nu se va confirma, decât sa nu raportaţi deloc!!!
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