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Spoštovani rejec prašičev!
Pred vami je seznam vseh preventivnih ukrepov za preprečevanje
vnosa in širjenja Afriške prašičje kuge (APK).
Pozorno preberite in svojo seznanitev oziroma poznavanje posameznega
ukrepa ali dejstva označite tako, da prekrižate predznak pred posameznim
zapisom:
□ Zavedam se, da morajo biti vse živali na gospodarstvu vpisane v register
in ustrezno označene.
□ Vem, da je APK huda nalezljiva bolezen prašičev.
□ Poznam prepoved krmljenja pomij.
□ Vem, da lahko preprečim vnos bolezni v hlev z:
o dvojno ograjo, med katerima je najmanj 1,5 m prostora (v primeru
paše dvojna ograja pašnika, v primeru izpustov še ograja okrog
hleva/dvorišča/izpusta),
o preprečevanjem dostopa divjih živali na kmetijo,
o izvorom krme (slame, mrve in žit) iz območij prostih APK,
o izvorom kupljenih živali iz območij prostih APK,
o nameščenim opozorilom o prepovedi vstopa in krmljenja
nepooblaščenim osebam,
o nameščeno aktivno dezobariero pred vstopom v hlev (prenos z
dvorišča),
o merjaščevim semenom, ki mora izhajati iz registriranih
osemenjevalnih centrov,
o izvedbo karantene (minimalno 30 dni),
o prodajo/odvoz prašičev na način, da kupec nima stika s prašiči v
hlevu,
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o redno izvajam čiščenje, razkuževanje, dezinsekcijo in deratizacijo.
□ Vem, da sem dolžan o poginu živali obvestiti VHS in mu vse poginjene
živali predati.
□ Vem, da sem dolžan urediti mesto prevzema poginulih živalih, da se ne
križa z notranjimi potmi gospodarstva.
□ Vem, da sem dolžan takoj prijaviti vsak sum na APK.
□ Vem, da oblačila in obutve, ki jih uporabljam v hlevu, ne smem uporabljati
za opravila izven hleva (delo na njivi, travniku, obiski drugih kmetij,
srečevanje z drugimi kmeti, gibanje po travnikih, pašnikih gozdu
(gobarjenje, priprava drv, nabiranje plodov (kostanja, borovnic,…)).
□ Vem, da moram zahtevati ali zagotoviti ustrezno opremo osebam, ki jim
dovolim vstop v hlev (veterinar, svetovalec, kontrolor, inšpektor in drugim
obiskovalcem).

Rejec, namestnik ali odgovorna oseba je tako seznanjena z zgoraj
zapisanimi ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja Afriške prašičje
kuge (APK).
Če je veliko polj, ki jih niste prekrižali, ker vsebine ne poznate, vam
svetujemo, da kontaktirate za pojasnila in strokovni nasvet:
 najbližjega svetovalca Javne službe kmetijskega svetovanja

ali obiščite spletišče s podrobnimi informacijami:
 Afriška prašičja kuga (vse kar morate vedeti o APK):
http://www.afriskaprasicjakuga.si/

Za nujna vprašanja ali prejemanje aktualnih sporočil nam pišite na
naslov:
apk@kgzs.si
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