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INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY 
CHLEWNEJ 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Bełchatowie informuje, że w dniu 11 
stycznia 2013 roku powiat bełchatowski został uznany przez Głównego 
Lekarza Weterynarii za region wolny od wirusa choroby Aujeszkyego. 
W związku z tym zmieniają się zasady przemieszczania świń na teren 

powiatu bełchatowskiego zgodnie z pkt 2.7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2012 
roku w sprawie wprowadzenia programu zwalczania i monitorowania choroby Aujeszkyego u świń 
( Dz. U. z 2012 r. poz. 1440 ). 

Od dnia 11 marca 2013 rokuna teren powiatu bełchatowskiego mogą być wprowadzane: 

 Świnie pochodzące ze stad urzędowo wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego, położonych 
w regionie (powiecie) wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego np. powieciewieluńskim, 
pajęczańskim, łaskim, zduńskowolskim, pabianickim, lub 

 Świnie pochodzące ze stad wolnych lub urzędowo wolnych od wirusa choroby 
Aujeszkyego, położonych w regionie (powiecie) prowadzącym program np. powiat 
piotrkowski i powiat radomszczański pod warunkiem, że świnie te przed wprowadzeniem na 
teren powiatu bełchatowskiego zostały poddane co najmniej 2 badaniom serologicznym w 
kierunku choroby Aujeszkyegow odstępie przynajmniej 30 dni, przy czym drugie badanie 
powinno być wykonane najpóźniej 15 dni przed transportem, a wyniki tych badań są 
ujemne. 

 Materiał biologiczny z centrum pozyskiwania nasienia świń o statusie stada urzędowo 
wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie (powiecie) wolnym od 
wirusa choroby Aujeszkyego; 

 Materiał biologiczny z centrum pozyskiwania nasienia świń o statusie stada wolnego od 
wirusa choroby Aujeszkyego, położonym w regionie (powicie)prowadzącym program, 
transportowany bezpośrednio z centrum do stada przeznaczenia lub do punktu 
unasieniania będącego pod nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

W dalszym ciągu prowadzone będą badania monitoringowe tj. badanie loch i knurów w 
stadach o pełnym cyklu produkcji i stadach zarodowych oraz badanie tuczników w 
tuczarniach. Świnie, od których pobierana będzie krew zostaną trwale i indywidualnie 
oznakowane przez urzędowego lekarza weterynarii na koszt budżetu państwa. 

Świnie wprowadzane do stad należy bezwzględnie zaopatrywać w świadectwo zdrowia, 
a każdy kto zakupi świnie na targu ma obowiązek posiadać świadectwo zdrowia 

potwierdzające pochodzenie świń. 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad spowoduje utratę przez stado statusu 
stada urzędowo wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego oraz konieczność 

przeprowadzenia powtórnych badań świń na koszt rolnika. 
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