
 

  

#Stop ASF
Důvěryhodná věda pro bezpečné potraviny

Ochrana před africkým morem prasat
Africký mor prasat (anglicky African swine fever – ASF) je smrtelné onemocnění, které postihuje domácí 
a divoká prasata. Vakcinace proti němu neexistuje. Pro lidi je africký mor prasat neškodný, ale má 
potenciál vážně poškodit odvětví chovu prasat. Propuknutí afrického moru prasat může být zničující. 
Společně můžeme pomocí detekce, prevence a hlášení zastavit jeho šíření a ochránit naše chovy. 

ZASTAVME 
AFRICKÝ MOR PRASAT.

+

Toto jsou země, kde se 
doposud během roku 
2021 ohniska objevila, 
situace se však neustále vyvíjí

-

Bulharsko, Estonsko, Itálie, Litva, 
Lotyšsko, Maďarsko, Německo

Polsko, Rumunsko, Slovensko

Od roku 2014  
bylo africkým morem 

prasat zasaženo 
13 členských států EU

Řecko

Belgie, Česká republika, 
Maďarsko, Německo

Bulharsko, Estonsko, Itálie, Litva,  
Lotyšsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko

Od té doby některé země africký 
mor prasat na svých územích 

eradikovaly nebo nezaznamenaly 
žádná nová ohniska.

13
Od roku 2014 

bylo zasaženo

Africký mor prasat 
v Evropské unii

Zastavte šíření – chraňte chovaná 
zvířata před onemocněním

 `Při vstupu na farmu si 
měňte boty a oblečení
 `Dezinfikujte vybavení
 `Zabraňte kontaktu s 
divokými prasaty
 `Používejte kvalitní krmivo
 `Odebírejte prasata 
z důvěryhodných farem

Sledujte zvířata v chovu 
a příznaky onemocnění

Díky pravidelným kontrolám můžete včas 
zjistit, že zvířata onemocněla. Kterýkoli 
z následujících příznaků je důvodem 
k obavám.

Jakmile se některý objeví, nečekejte 
a obraťte se na veterináře.

 `Horečka
 `Ztráta chuti k jídlu 
nebo snížení 
hmotnosti
 `Ztráta energie 

 `Zvracení
 `Průjem
 `Zarudnutí kůže
 `Krvácení

Neváhejte

Všechny podezřelé případy 
hlaste veterináři. Může 
se jednat o onemocnění 
africkým morem prasat.

Prevence Detekce Hlaste  
podezření 

*  EFSA je klíčovým orgánem EU pro posuzování rizik v oblasti potravin a krmiv. V úzké spolupráci s národními orgány a po konzultacích 
se zainteresovanými stranami poskytuje EFSA nezávislé vědecké poradenství a jasné informace o existujících a vznikajících rizicích. 
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