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ATENTIE ! RISC DE PESTA PORCINA AFRICANA LA PORCII DOMESTICI SI MISTRETI 

 

Pesta porcină africană este o boală a porcinelor domestice şi sălbatice, mortală pentru porcii 

care se îmbolnăvesc.  

Pentru această boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor 

măsuri de protecţie la venirea în contact cu animalele sănătoase. 

Pentru a vă proteja porcii de această boală, ESTE OBLIGATORIU: 
Animalele  sa fie CROTALIATE ; 

ESTE INTERZISA CRETEREA PORCILOR LIBER - CRESTETI porcii doar în spaţii îngradite; 

ESTE INTERZISA CRESTEREA PORCILOR PE FONDURILE DE VANATOARE  

ESTE INTERZISA CRESTEREA PORCILOR LA STANE 

NU intraţi în adăposturile unde creşteţi porcii cu încălţămintea şi hainele cu care aţi umblat pe 

stradă; pentru dezinfecţia la intrarea în adăpost puneţi o tăviţă cu o soluţie de sodă caustică; 

NU hrăniţi animalele cu resturi alimentare/lături/spălătură provenite de la carnea de porc 

gătită în familie; dacă există vânători în famile care aduc carne de mistreţ, sub nicio formă nu daţi 

porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne; 

NU scoateţi scroafele/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 ea ar fi putut să vină în 

contact cu porci mistreţi bolnavi. 

 

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană? 

• moarte rapidă, in timp extrem de scurt; 
• temperatură foarte ridicată (40,5 – 42 ◦C) şi 

stare febrilă; 

• roşeaţă sau învineţire a pielii, a urechilor, a 

vârfului picioarelor, a abdomenului şi pieptului; 

• lipsa poftei de mâncare, apatie şi împleticire în 

mers; 

• vomitări, diaree (cu sânge), urdori la ochi. 

 

      

 
 

• ANUNTATI DE URGENTA medicul veterinar din localitate sau Direcţia Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor CALARASI la numărul de telefon 0242/ 313676 

• NU aruncati cadavrele de animale; 

• proprietarii vor primi despăgubiri NUMAI DACA TOATE ANIMALELE SUNT CROTALIATE 

 


