
 

 

 

 

 

 
PESTA PORCINĂ AFRICANĂ ESTE O BOALĂ 

INFECTO –CONTAGIOASĂ, DESTUL DE 
PERICULOASĂ A SPECIILOR  DOMESTICE ŞI 

SĂLBATICE DE PORCINE! 

 

BOALA SE RĂSPÂNDEŞTE PRIN: 

CONTACTUL PORCULUI INFECTAT CU CEL 

SĂNĂTOS; HRĂNIREA PORCILOR CU DEŞEURI 

ALIMENTARE CONTAMINATE; HRANĂ ŞI APĂ 

CONTAMINATĂ; CĂPUŞE INFECTATE; 

ÎMBRĂCĂMINTE ŞI ÎNCĂLŢĂMINTE; OBIECTE ŞI 

ECHIPAMENTE CONTAMINATE; 

GUNOI; MIJLOACE DE TRANSPORT;  

CADAVRE DE ANIMALE MOARTE SAU SACRIFICATE; 

ROZĂTOARE; INSECTE. 

 

MĂSURI PREVENTIVE: 

- NU ALIMENTAŢI PORCII CU DEŞEURI;- EVITAŢI 

ÎNTREŢINEREA PORCILOR LA PĂŞUNE;- PREVENIŢI 

CONTACTUL DIRECT CU MISTREŢII;- PERSOANELE CARE AU 

AVUT CONTACT CU MISTREŢII TREBUIE BINE SĂ SPELE ŞI 

DEZINFECTEZE ÎMBRĂCĂMINTEA ŞI ÎNCĂLŢĂMINTEA;- 

ANUNŢAREA OBLIGATORIE A FIECĂRUI CAZ DE BOALĂ SAU 

MOARTE A PORCULUI DOMESTIC SAU MISTREŢULUI 

MEDICULUI VETERINAR COMPETENT;- PLASAŢI BARIERE 

DEZINFECTANTE LA INTRARE ŞI IEŞIRE  ÎN OBIECTUL 

UNDE SE ŢIN PORCII. 

-  CUM SĂ RECUNOAŞTEŢI PESTA PORCINĂ 

       AFRICANĂ: 
MOARTEA SUBITĂ  A UNUI SAU MAI MULŢI PORCI; 

PIERDEREA APETITULUI; APATIE; FEBRĂ RIDICATĂ PÂNĂ LA  

42°C; ÎNROŞIREA PIELII (în special pe urechi, nas, coadă, 

picioare, stomac şi părţile laterale ale corpului); DIAREE 

SANGUINOLENTĂ; AVORT; IMPLETICIRE  ÎN DEPLASARE; 

DIFICULTĂŢI DE RESPIRAŢIE; TUSĂ;VOMITĂRI; 

SPECIAL IMPORTANT: 

 SE ÎMBOLNĂVESC TOATE CATEGORIILIE DE 
PORCI ! 

 MOR TOATE ANIMALELE ÎNBOLNĂVITE

 VIRUSUL PESTEI PORCINE  AFRICANE 

NU PREZINTĂ PERICOL PENTRU   

OAMENI ŞI ALTE SPECII DE ANIMALE 
 NU EXISTĂ LEAC PENTRU PESTA PORCINĂ 

AFRICANĂ

 VACCINA NE EXISTĂ NICĂIERI ÎN LUME 

 ÎN CAZUL APARIŢIEI PPA SE APLICĂ  
UCIDEREA TUTUROR PORCILOR DIN ENAJ.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI 

MANAGEMENTUL APELOR   

DIRECȚIA VETERINARĂ  

 

 

PESTA 
PORCINĂ 
AFRICANĂ 

OBLIGAȚIILE BENEFICIARILOR 

TERENURILOR DE VÂNĂTOARE 

ȘI A VÂNĂTORILOR ÎN 

DESCOPERIREA LA TIMP ȘI 

PREVENIREA PESTEI PORCINE 

AFRICANE    

 

 

 

 
 

         INSTRUCȚIUNE PENTRU VÂNĂTORI 



 

Orice morbiditate sau moartea 

mistrețului trebuie obligator raportată 

inspectorului competent de vânătoare  și 

medicului veterinar teritorial competent 

pentru zona de vânătoare (cu scopul de 

a preleva probe pentru teste de 

laborator la PPA și KKS); 

- De la mistreții uciși în accidente 

rutiere de asemenea trebuie  luate 

eșantioane (o bucată de splină și 

amigdale) pentru testele de laborator la 

PPA și KKS, 

- În zona de vânătoare, nu lăsați 

deșeuri care conțin reziduuri de 

alimente de origine animală; 

- În fermele cu porci domestici, este 

interzisă acceptarea și păstrarea 

mistreților; 

- Dacă dețineți porci domestici în propria 

gospodărie / curte, în mod obligator 

trebuie să schimbați îmbrăcămintea și 

încălțămintea după fiecare sosire din 

locurile de vânătoare și de  la vânătoare 

înainte de a adăpa, hrăni sau curăți  la 

porcii proprii; 

- Mutarea  mistreților  în terenuri de 

vânătoare împrejmuite (de ex. gatere, 

terenuri de reproducere) sau transferul 

mistreților în natură liberă (așa-numitele 

"terenuri de vânătoare deschise") 

trebuie raportate inspectorului veterinar 

competent. 

 

 
- În grădinile zoologice, este obligatoriu 

să se raporteze inspectorului veterinar 

competent orice boală detectată sau 

deces; 

- Cereți vânătorilor care vin din țările 

infectate cu PPA să nu aducă cu ei 

alimente preparate din carne originară de 

porc domestic și mistreț. PPA adesea se  

transmite prin alimente contaminate; 

-  Lucrătorii care lucrează la ferme de porci 

sau în ferme mari de porci și care se ocupă 

cu vânătoarea înainte de începerea muncii 

sunt obligați să raporteze conducătorului 

fermei că au participat la o astfel de 

vânătoare, în care au observat 

comportamentul nefiresc sau suspectă boala 

la mistreții sălbatici, 

- Să evalueze numărul turmelor de mistreți, 

numărul lor și densitatea populației de 

mistreți din zona de vânătoare și să le 

monitorizeze mișcarea și orice schimbare, 

deoarece "pierderea" - dispariția anumitor 

turme de mistreți poate fi primul semn de 

PPA; 

- Realizarea monitorizării permanente la 

punctele de alimentare, troacă. Controlul 

lor sistematic poate furniza date 

importante despre mișcarea infecției; 

- Este obligatoriu să se efectueze 

monitorizarea prescrisă a bolilor PPA și KKS 

la mistreții sălbatici și, prin urmare, este 

obligatorie trimiterea probelor în număr 

prescris din fiecare zonă de vânătoare către 

Institutul Veterinar competent în cursul 

anului; 

- Dacă mistreții sunt împușcați se ia sânge 

din  inimă (dacă nu este posibil atunci 

dintrun vas sabgvin mare) neapărat și o 

bucată de amigdale (tonsile) și splină. După 

finalizarea Ghidului de analiză a 

eșantioanelor, probele trebuie trimise la 

Institutul Veterinar competent,  care vor 

efectua analiza și la prezența agentului 

patogen al PPA. 


