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Informacje dla hodowców trzody chlewnej
w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania 
choroby Aujeszkyego u świń

1. PRZEMIESZCZANIE ŚWIŃ ZE STADA I ZAKUP ŚWIŃ
Świnie wprowadzane do gospodarstw oraz na targi, pokazy, wystawy, konkursy, do punktów kopulacyj-
nych i punktów skupu zaopatruje się w świadectwo zdrowia wystawione przez organ Inspekcji Wetery-
naryjnej lub upoważnionego przez ten organ urzędowego lekarza weterynarii. Koszt takiego świadec-
twa wynosi przykładowo: 10zł dla przesyłki do 10 sztuk świń. Brak świadectwa może skutkować zmianą 
statusu stada na „stado podejrzane o zakażenie wirusem choroby Aujeszky’ego”, zakazem przemiesz-
czania świń z gospodarstwa z blokadą siedziby stada w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa oraz zbadaniem świń na koszt hodowcy. Do stada uznanego za urzędowo wolne od wirusa choro-
by Aujeszky’ego (na podstawie decyzji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Legnicy) mogą być wpro-
wadzane świnie oraz ich materiał biologiczny pochodzące ze stada o takim samym statusie. 

2. TRANSPORT ŚWIŃ DO UBOJNI
Świnie transportowane do ubojni / rzeźni nie wymagają zaopatrzenia w świadectwo zdrowia.

3. ODTWORZENIE STADA I UTWORZENIE NOWEGO STADA
W przypadku odtworzenia stada trzody chlewnej lub utworzenia nowego stada proszę zgłosić się do 
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy w celu nadania statusu względem choroby Aujeszky-
’ego dla Państwa stada. Część stada (oprócz loch pod koniec okresu ciąży, loch oproszonych oraz pro-
siąt) będzie zbadana raz w roku w kierunku zakażeń wirusem choroby Aujeszky’ego na koszt Inspekcji 
Weterynaryjnej.

4. EWENTUALNE PADNIĘCIA ŚWIŃ
Za sztuki padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez Inspekcję Weterynaryjną przy-
sługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa w wysokości wartości rynkowej zwierzęcia. 
Proszę zgłaszać przypadki padnięć świń, od których urzędowy lekarz weterynarii pobierał krew.

5. ZABURZENIA ROZRODU U LOCH
Lochy z zaburzeniami rozrodu, w szczególności w przypadku poronień, powtarzania rui, mumi�kacji 
płodów, rodzenia się martwych lub żywych, ale osłabionych prosiąt powinny szczególnie być zbadane 
pod kątem obecności w ich krwi wirusa choroby Aujeszky’ego, aby nie powodować strat ekonomicz-
nych dla hodowcy!

Z pytaniami prosimy zgłaszać się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Legnicy 
z siedzibą w Ziemnicach ul. Legnicka 12, 59-220 Legnica 

TEL:  768 550 541 wew. 32

Zgodnie ust. 2.6.1. załącznika do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monito-
rowania choroby Aujeszkyego u świń (t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 189).


