
HODOWCY I PRODUCENCI ŚWIŃ 

 

       Od roku 2008 na terenie powiatu słupskiego prowadzona jest akcja zwalczania i 
monitorowania choroby Aujeszkyego u świń. Programem tym są objęte wszystkie stada świń 
zarejestrowane w ARMiR. Na właścicielach zwierząt zatem ciąży obowiązek zgodnie z 
ustawą z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2008r. 
Nr 204, poz. 1281 z późn. zm.) zgłaszania w ARMiR faktu powstania nowego stada świń oraz 
wszelkich zmian w nim zachodzących (przemieszczenia, urodzenia, padnięcia itp.). Aktualnie 
obowiązuje nowe Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie 
wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń (Dz. U. z 
2012r. poz. 1440).   

 

      Teren powiatu słupskiego został uznany za wolny od wirusa choroby Aujeszkyego 12. 
listopada 2012r. Wszystkie stada, w których została pobrana krew od świń w roku 2012, 
uzyskały status stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego. Do takiego 
stada mogą być przemieszczane jedynie świnie oraz materiał biologiczny ze stad o 
równorzędnym statusie z regionu uznanego za wolny, a w przypadku stad znajdujących się w 
regionie uwalnianym – jedynie świnie poniżej 12. tygodnia życia. Wykaz regionów wolnych 
został zamieszczony na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii (www.wetgiv.gov.pl) w 
zakładce „Zdrowie i ochrona zwierząt” → „Zwalczanie chorób zakaźnych” → „Choroba 
Aujeszkyego” → „Wykaz regionów wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u świń”. 
Przypominam, iż przy przemieszczaniu świń między stadami nadal obowiązuje posiadanie 
wystawionego przez urzędowego lekarza weterynarii świadectwa zdrowia. Jeżeli stado jest 
nowo utworzone albo puste i właściciel wprowadził do niego świnie, to powinien on złożyć w 
Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Słupsku stosowne pismo z prośbą o włączenie jego 
stada do programu stałego monitoringu choroby Aujeszkyego u trzody chlewnej wraz z kopią 
świadectwa zdrowia świń wystawionego w miejscu pochodzenia zwierząt, na podstawie 
której zostanie nadany status jego stadu. Jeżeli te warunki nie zostaną spełnione, to 
właściciel stada podlega karze grzywny za przemieszczenie świń dokonane niezgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zostanie obciążony kosztami pobrania krwi, dostarczenia jej 
do Zakładu Higieny Weterynaryjnej i zbadania próbek oraz założenia kolczyków przez 
urzędowego lekarza weterynarii. 

 

        Okres realizacji programu stałego monitorowania choroby Aujeszkyego jest 
zaplanowany na lata 2012-2014, po którym to czasie terytorium Polski może zostać uznane 
przez Unię Europejską za wolne, jeśli nie zostanie stwierdzona choroba Aujeszkyego u trzody 
chlewnej. Program jest realizowany z budżetu państwa, zatem jeśli właściciel spełnia 
wymagania zawarte w przepisach odnośnie przemieszczania zwierząt i materiału 
biologicznego (konieczność posiadania świadectwa zdrowia wprowadzanych sztuk i 



materiału biologicznego), nie jest on obciążany kosztami poniesionymi w ramach 
monitoringu choroby Aujeszkyego u trzody chlewnej. Krew jest pobierana we wszystkich 
stadach zarejestrowanych w ARMiR od świń powyżej 12. tygodnia życia (każde stado 
jeden raz w roku). W przypadku stad zarodowych i o pełnym cyklu produkcyjnym krew 
pobiera się od loch i knurów zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą:  

 

Liczba hodowlanych loch i knurów w 
stadzie zarodowym i o pełnym cyklu 

produkcyjnym 

Liczba próbek krwi do pobrania z 
każdego obiektu budowlanego w 

gospodarstwie 
1-10 4* 
11-25 8 
26-100 24 
101-500 26 
501-1000 28 

powyżej 1000 28 
 

*w przypadku mniejszej liczby świń próbki krwi pobiera się od wszystkich zwierząt. 

 

W przypadku tuczarni krew pobiera się od tuczników zgodnie z przedstawioną poniżej tabelą: 

Liczba świń w stadzie tuczników Liczba próbek krwi do pobrania z 
każdego obiektu budowlanego w 

gospodarstwie 
1-10 5* 
11-25 10 
26-100 40* 
101-500 51 
501-1000 57 

powyżej 1000 58 
 

*w przypadku mniejszej liczby świń próbki krwi pobiera się od wszystkich zwierząt. 

 

Urzędowy lekarz weterynarii może odstąpić od pobierania próbek krwi od loch ciężarnych w 
okresie stanowiącym 10% czasu trwania ciąży bezpośrednio poprzedzającym planowany 
termin porodu oraz 48h po porodzie. Wtedy właściciel stada musi napisać oświadczenie o 
braku wyrażenia zgody na pobranie krwi we wskazanym okresie oraz że po jego upływie 
zawiadomi Powiatowego Lekarza Weterynarii w Słupsku o możliwości pobrania krwi w tym 
gospodarstwie. Takie oświadczenie powinien wręczyć urzędowemu lekarzowi weterynarii. 
Gdyby w wyniku pobrania krwi od zwierzęcia w ramach stałego monitoringu choroby 
Aujeszkyego doszło do jego padnięcia, hodowcy przysługuje prawo do odszkodowania. W 
takim przypadku musi on pisemnie powiadomić o tym fakcie Powiatowego Lekarza 



Weterynarii w Słupsku i przechować świnię do momentu pojawienia się rzeczoznawców 
oszacowujących wartość zwierzęcia, a następnie przekazać zwłoki do zakładu utylizacyjnego 
i dostarczyć do PIW Słupsk dokument handlowy i kwit przekazania zwłok. Po spełnieniu 
przez gospodarza tych wymagań Powiatowy Lekarz Weterynarii w Słupsku podejmuje 
decyzję, czy zgon zwierzęcia nastąpił rzeczywiście w wyniku pobrania krwi w kierunku 
choroby Aujeszkyego (ważnym jest przede wszystkim czas – około 48h od pobrania krwi). 
Zwierzętom, od których pobrano próbki krwi, urzędowy lekarz weterynarii zakłada na lewą 
małżowinę uszną kolczyk z indywidualnym i niepowtarzalnym numerem – w przypadku 
powiatu słupskiego będzie to 2212 i kolejna liczba porządkowa, a dla miasta Słupska – 2263 i 
kolejna liczba porządkowa.  

 

 


