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Ábramagyarázat:

Milyen betegség az afrikai sertéspestis
és hogyan terjed?
Az afrikai sertéspestis betegség (ASF/ASP) a házi sertések
és vaddisznók heveny, lázas általános tünetekkel,
test-szerte vérzésekkel járó vírusos betegsége, mely kevés
kivétellel elhullással jár.

Jelentett fertőzés/kitörés

Hogyan
terjed?

Nincs fertőzés,
nem jelentettek kitörést

Fertőzött
állattal való
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Európai sertéshús export

24 000 000 t

3 100 000 t

Fertőzött
állat húsa
és abból
készült
termékek

Ragályfogó
tárgyak

• A betegséget okozó vírus a beteg állatról másik állatra testváladékok vagy vér útján
közvetlenül is terjed. Ezen kívül ragályfogó tárgyakkal, valamint a fertőzött állatok
húsával és abból készült termékekkel is nagy távolságokra elhurcolható.
• A házi sertés állományok elsősorban fertőzött vaddisznókkal való kontaktus révén,
beteg házi sertéseknek az állományba történő behozatalával, illetve állati eredetű
terméket tartalmazó élelmiszerhulladék (moslék) etetésével fertőződhetnek, de
szerepe lehet a vírus mechanikus átvitelében bármilyen, a fertőzött állatok gondozásakor használt eszköznek, vagy akár ruhának.

A VILÁG LEGNAGYOBB SERTÉSHÚS ELŐÁLLÍTÓI
3 700 000 t

Testváladék

Kizárólag a házi sertést és a vaddisznót
betegíti meg, más állatot nem.
Az emberre semmilyen veszélyt
nem jelent az ASP.

MEGELŐZÉS, ÁLLAMPOLGÁROK SZEREPE

• A betegség az élő sertések vagy az azokból előállított termékek szállítása, ragályfogó
tárgyakkal és ruházattal, valamint a vaddisznók mozgása révén országhatárokra
tekintet nélkül gyorsan terjed.

3%

54 000 000 t (2018-ban)

Vér

KIRE VESZÉLYES?

Járványvédelmi
Vaddisznó
szabályok
állomány
betartása
menedzsment

Sertéshústermékek
ellenőrzése

Határellenőrzés

Odafigyeléssel és a hatóságok felé történő jelzéssel
megakadályozható az ASP elterjedése. A vírus
természete miatt kerülni kell a hús és a feldolgozott
hús szállítását külföldre történő utazás során, illetve
ne fogadjunk el ajándékba külföldről érkező
hústerméket.

11 900 000 t

Ellenálló képesség,
fizikokémiai tulajdonságok
Az ASF vírus vegyhatással szembeni tűrőképessége
rendkívül jó. pH 4– pH 13 között túlél és szabad
körülmények között 3-5 hétig fertőzőképes.
Talajban nyáron legalább 100, télen legalább 200
napig túlél. Tetemben, vérben, húsban hónapokig
megtartja fertőzőképességét.

AZ EU LEGNAGYOBB SERTÉSHÚS ELŐÁLLÍTÓI
22.4% (5 343 00 t)

6.6% (1 581 000 t)

19% (4 530 000 t)

6.4% (1 535 000 t)

9% (2 181 000 t)

6% (1 470 000 t)

8.7% (2 082 00 t)

pH

47.9%

Becsült minimális túlélési idők:

10.3%

6%

3-5 héten
keresztül

pH 4
pH13
túlél

4.5 (1 073 000 t)

11 nap

1 hónap

Szobahőmérsékleten
Egyéb EU-országok 17%

4.5%

5.5%

A betegség gazdasági hatásai
Az ASP súlyos gazdasági károkat okozhat,
különös tekintettel a gazdálkodók megélhetésére, az exportpiacokra és végső soron a vidéki
területekre. Bár az előírásokat betartó állattartók kártalanítást kapnak a fertőzés közvetlen
veszteségei tekintetében, ez nem ellensúlyozza
a tevékenység újraindításával együtt járó költségeket, nehézségeket és más terheket.
Az EU legfontosabb ázsiai kereskedelmi partnerei eddig nem fogadták el regionalizációs
politikánkat, ezért ha csak egy régióban is jelen
van a betegség, akkor az egész ország oda
irányuló exportját letiltják. Emiatt az EU elveszítheti legfontosabb exportpiacait, ami egész
Európában súlyos piaci zavarokhoz és áringadozásokhoz vezethet.

Ürülékben,
székletben

Karám,
istállóelemek

70 nap

15 hét

Istállóelemekre
rászáradt vér

Csontvelő és
romlott vér

18 hónap

Létezik-e vakcina az ASF leküzdésére?
Jelenleg nem létezik olyan vakcina, mely
hatásos lenne a betegséggel szemben. Habár
több ígéretes projekt is fut az EU-ban, Kínában és az USA-ban, önmagában az oltás nem
lenne elég a probléma teljes megoldásához.
Az itt felsorolt megelőző intézkedések ugyanolyan fontosak.

Mit tehetnek az állattartók?

Bővebb információkért látogassa meg a NÉBIH tematikus oldalát:
https://portal.nebih.gov.hu/hu/afrikai-sertespestis
vagy az Európai Bizottság kapcsolódó weboldalát:
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en
illetve további friss, hazai információkért
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara honlapját a www.nak.hu címen.

Megelőzés!

Biológiai
biztonság
növelése

Zárt
hulladékkezelés

Rendellenes
elhullás
jelentése

105 nap

(tárolt) Vérben

Csontos és csontozott hús,
darált hús

112-399 nap

300 nap

Sonkákban,
sózott-csontozott
húsokban

Bőr/zsír

+75

Források és bővebb információ:

4

Legalább 75°C-on
történő hőkezelés/főzés
szükséges a vírus
inaktiváláshoz!

-18
Fagyasztott húsban
akár évekig megtartja
fertőzőképességét!

