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Ce este pesta porcină africană? 

Vă readucem la cunoștință că, pesta porcină africană este o boală infecțioasă foarte contagioasă care 
afectează porcinele indiferent de vârstă și stare de întreținere ce evoluează obișnuit cu forme supraacute și 
acute. Sursa de infecție principală este reprezentată de porcii domestici și/sau mistreții bolnavi. Cadavrele 
porcilor morți de pestă porcină africană conțin cantități enorme de virus în toate țesuturile și organele. 
Sursele secundare sunt reprezentate de diferite materiale și obiecte din mediul exterior contaminat, un rol 
important avându-l furajele, alimentele, apa, resturile alimentare, hainele. Transmiterea bolii se realizează 
prin contact direct cât și indirect, prin intermediul surselor secundare dar și prin vectori hematofagi. Din 
punct de vedere clinic se pot observa la porcii bolnavi semne ca: moarte rapidă, intervenită într-un timp 
extrem de scurt, temperatură foarte ridicată (40,5-420C), roșeață sau învinețire a pielii, a marginilor urechilor, 
a vârfurilor picioarelor, a abdomenului și a pieptului, lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers, 
vomismente, diaree (uneori cu sânge). BOALA NU REPREZINTĂ O ZOONOZĂ (NU SE TRANSMITE LA OM). 

Pentru a proteja porcii de această boală,  recomandăm crescătorilor de porcine să respecte 
următoarele sfaturi: 

Nu intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii, cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe stradă; este 
recomandat chiar ca, pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost, să puneţi o tăviţă cu paie îmbibate cu o soluţie 
slabă de sodă caustică; – creşteţi porcii doar în spaţii îngrădite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci 
străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreţi sau cu proprietari străini care deţin porci domestici; – nu 
hrăniţi animalele cu resturi alimentare; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreţ, sub nicio 
formă nu daţi porcilor apa provenită de la spălarea cărnii, sau resturi de carne; – nu scoateţi scroafele sau 
vierii din exploataţie, în scopul montei cu animale din altă exploataţie; – nu cumpăraţi purcei din locuri 
necunoscute, fără a fi identificaţi (cu crotalie) şi fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de 
medicul veterinar de liberă practică împuternicit; – nu folosiţi în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, 
pentru că ar fi putut să vină în contact cu porci mistreţi bolnavi. – identificaţi de urgenţă prin crotaliere toţi 
porcii din gospodărie pentru a putea fi despăgubiţi în caz de apariţie a bolii. Având în vedere că profilaxia 
specifică nu este posibilă (inexistenţa unui vaccin, datorită particularităţii biologiei virale), măsurile aplicate 
în cazul acestei boli se orientează spre instruirea tuturor factorilor cheie implicaţi în industria suinelor: a 
crescătorilor de animale din sectorul comercial sau non-comercial, a medicilor veterinari de liberă practică 
concesionari, a administraţiei centrale şi locale cu rol în controlul bolilor, a vânătorilor şi pădurarilor şi a 
publicului general, privind pericolul pe care îl reprezintă boala, în vederea notificarii cât mai timpurii a oricăror 
suspiciuni de boală care pot fi atribuite PPA şi a aplicării măsurilor specifice de control.   Proprietarii de 
animale care suspicionează că un porc este bolnav de pestă porcină africană trebuie să anunţe imediat 
medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate,   Toate animalele suspecte se vor ucide şi 
neutraliza, conform legislaţiei în vigoare, iar proprietarii, ai căror porci sunt identificați în Sistemul Național 
de Înregistrare și Identificare a Animalelor, vor fi despăgubiţi de către stat, la preţul de piaţă al animalelor. 
Vă reamintim că proprietarii a căror porci nu sunt identificaţi prin crotaliere, în caz de apariţie a bolii, nu vor 
fi despăgubiţi!! 

PROPRIETARI I  DE PORCI  FĂRĂ CROTALIERE NU  VOR FI  
DESPĂGUBIȚI  ÎN CAZ DE PESTĂ PORCINĂ AFRICANĂ  

IN SCOPUL  CROTALIERII   VA  RUGAM SA VA ADRESATI MEDICULUI  
VETERINAR DE CIRCUMSCRIPTIE 

DR. VASIAN  LIANA – TEL 0723261661. 
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