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І першим «бар’єром» на шляху проникнення 
збудника АЧС у країну є інформаційна кам-
панія. Обізнаність населення у превентивних 

заходах щодо АЧС – головний козир у боротьбі з 
цим захворюванням. Для цього центральні та ре-
гіональні компетентні установи розповсюджу-
ють листівки, друкують статті з основними фак-
тами про АЧС. Цільова аудиторія – не лише фер-
мери-свинарі та мисливці, а й туристи і просто 
мандрівники.

Що входить до профілактичних заходів

Тож першою ланкою профілактики є попере-
дження населення про небезпеку захворювання.

Далі – у господарствах, які спеціалізуються 
на розведенні свиней, посилюють заходи з біо-
безпеки. Менеджери ведуть роз’яснювальну ро-
боту щодо важливості дотримання гігієни, дезін-

фекції та заходів біобезпеки на фермі. Крім 
того, всі свиногосподарства Німеччини працю-
ють згідно з положеннями Постанови про гігіє-
ну утримання свиней. У ній, зокрема, прописані 
такі пункти з біобезпеки: обнесення огорожею 
території ферми, за вигульного утримання сви-
ней – подвійна огорожа; облаштування гігієніч-
них шлюзів (санпропускників); дотримання 
приписів щодо зберігання кормових засобів, 
підстилки та гною, тимчасового зберігання тру-
пів тварин тощо.

Та найбільшу стурбованість для ветслужбовців 
(на прикладі України) викликають домогосподар-
ства, де утримують малу кількість свиней. Адже 
тут майже неможливо дотриматися зазначених 
заходів із біобезпеки. 

Третьою ланкою щодо запобігання захворю-
вання на АЧС у Німеччині є програми раннього 
розпізнавання хвороби. Навіть коли в країні не 
фіксують спалахів АЧС, лабораторії все одно до-
сліджують свійських і диких свиней на можливу 
наявність збудника африканської, а також кла-
сичної чуми свиней. Якщо ж у господарстві стали 
частими випадки захворювань поголів’я з проя-
вами лихоманки, народженням мертвих поросят, 
невизначеної етіології або за будь-якої підозри, 
працівники господарства повинні надіслати ма-
теріали на дослідження до лабораторії. Це патма-
теріал із розтинів, абортовані плоди тощо. Фер-
мери не оплачують ці дослідження – кошти для 
цього виділяються зі спеціального фонду Проти-
епізоотичної каси.

Регіональні лабораторії досліджують матеріал 
на наявність збудника АЧС за 1–2 доби. Якщо 
потрібне підтвердження результату впродовж 24 
годин, проби пересилають до державної рефе-
рентної лабораторії.

Дії у разі спалахів АЧС у Німеччині

На випадок найнеприємнішого – занесення 
збудника захворювання ветеринарні служби 
землі Нижня Саксонія розробили план заходів 
локалізації та знешкодження патогену. Найбіль-

ЯК У НІМЕЧЧИНІ БОРОТИМУТЬСЯ З АЧС, 
АБО БІОБЕЗПЕКА ТА КОНТРОЛЬ 
ПОШИРЕННЯ АФРИКАНСЬКОЇ ЧУМИ СВИНЕЙ (НІМЕЦЬКИЙ ДОСВІД)

Цього року виступати на семінарі «Ефективне свинарство. Що нового 
у свинарстві?» ми запросили поважного фахівця з Німеччини – пана Гаунхорста, 
аби він розповів слухачам нашого заходу про те, як у ФРН налагоджена система 
біобезпеки, та як саме там запобігають поширенню небезпечних хвороб свиней. 
А головне – як німці готуються до «зустрічі» з АЧС. 

Підготувала 

Анна Назаренко, 

Agroexpert (Україна), 

за матеріалами доповіді 

Ебергарда Гаунхорста, 

президента 

Федеральної служби 

Нижньої Саксонії 

з питань захисту 

споживачів 

та безпечності 

продуктів харчування 

(LAVES) (Німеччина).

Ще раз дякуємо 

Німецько-українському 

агрополітичному 

діалогу 

за організаційну 

підтримку семінару.



п р а к т и Ч Н И Й  п о с i б н и к  а г р а р i я 

свинарство

4 (117) / 2018 101

ша небезпека криється у можливому зараженні 
диких свиней вірусом АЧС. На жаль, немає уні-
версального рецепту боротьби з цією хворобою 
в популяції диких свиней, тому таку ситуацію 
вважають найнебезпечнішою.

Якщо виявляють труп дикого кабана, що ймо-
вірно загинув від АЧС, територію навколо нього 
відразу огороджують, проводять пошуки трупів 
інших тварин неподалік. Патматеріал обов’язково 
відправляють на дослідження. Додатково розроб-
ляють іншу стратегію полювання в цьому регіоні, 
з ліквідуванням якомога більшої кількості диких 
свиней. І максимальну увагу приділяють навко-
лишнім свиногосподарствам.

Навколо знахідки трупу дикого кабана запро-
ваджують зону загрози, радіусом щонайменше 
15 км. Далі встановлюють буферну зону – ще 
раз не менш ніж 15 км. Створюють спеціальні 
місця для зберігання трупів, знайдених у зоні за-
грози диких тварин. 

Та навіть якщо виникне захворювання на АЧС 
серед диких свиней, торгівлю і транспорту-
вання/експорт продуктів, отриманих зі свій-
ських тварин із незагрозливої та буферної зон, 
не заборонять. Це вже рішення країни-імпорте-
ра, чи хоче вона ввозити свинину за такої ситуа-
ції. Для Німеччини важливим імпортером сви-
нини є Китай, а там спалахів АЧС досі зареє-
стровано не було. Тому виникає можлива 
небезпека заборони ввезення свинини з потен-
ційно загрозливих регіонів.

Що ж стосується загрозливої зони (епізоотич-
них областей), то тут вводять заборону на пере-
міщення домашніх свиней за межі країни та об-
меження щодо переміщення тварин із загрозли-
вої, а також буферної зон всередині країни.

У разі виникнення хвороби в поголів’ї свій-
ських тварин розроблено систему швидкого реа-
гування на спалах епізоотії, яка охоплює такі 
основні заходи: 

 невідкладний забій усього ураженого поголів’я 
згідно з Законом із захисту тварин; 
 зонування території ураження на карантинну 
та зону спостереження;
 належна утилізація трупів, м'яса, м'ясних про-
дуктів, сперми, яйцеклітин, ембріонів тощо;
 чищення й дезінфекція приміщень, транспор-
ту, різного інвентарю ураженого господарства; 
 відповідна утилізація кормів і гною; 
 ізоляція господарства на 40 днів (переміщення 
тварин та м’яса і м’ясних продуктів); 
 на 72 години – зупинка будь-якої діяльності, 
безпосередньо та опосередковано пов’язаної зі 
свинями (аби обмежити рух тварин, тобто мож-
ливе перенесення збудника) навколо уражено-
го господарства.
Тож якщо чітко дотримуватися запобіжних 

заходів, стримати поширення інфекції серед 
свиногосподарств буде значно простіше, аніж 

серед диких тварин. До того ж власники госпо-
дарств у разі забою всього поголів’я отриму-
ють відшкодування всіх витрат, пов’язаних із 
цією процедурою, зі спецфонду Протиепізоо-
тичної каси, у розмірі загальної ціни за твари-
ну, витрат на чищення і дезінфекцію та утилі-
зацію. Тобто система запобігання АЧС створе-
на таким чином, що жоден власник свиней не 
боятиметься понести додаткові фінансові 
втрати щодо посилення заходів біобезпеки й 
ліквідації захворювання у себе на фермі, а 
тому й не приховуватиме факт захворювання 
свиней на АЧС. 

Отже, попередження щодо занесення хворо-
би та раннє її розпізнавання дуже важливі. Це 
залежить від абсолютно всіх, хто будь-яким чи-
ном стикається з джерелами хвороби, аби не до-
пустити її проникнення у господарство, регіон, 
країну. При цьому досвід боротьби з іншими ін-
фекційними хворобами вказує на те, що збуд-
ник може переноситися не лише від тварини до 
тварини, а й векторно: через одяг, транспорт, 
продукти харчування тощо. Окрім цього, варто 
належним чином налагодити систему моніто-
рингу хвороби (регулярне проведення вибірко-
вих досліджень диких та свійських свиней). Та-
кож німецькі ветеринарні служби налагоджу-
ють співпрацю із відповідними службами 
країн-сусідів і України, аби вчасно отримувати 
необхідну інформацію та зменшити можливі 
втрати у разі занесення збудника.  

У місцях відпочинку 
або короткої 

зупинки 
подорожуючих 

встановлені дошки 
з вказівками щодо 
АЧС, але зазвичай 

а них не звертають 
уваги
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