
Komunikat Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o wykryciu 

w 2019 r. 5, 6 i 7 ogniska afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego  

 

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje o wykryciu:                    

 dziewiętnastego ogniska afrykańskiego pomoru świń (piątego w 2019 r.) na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 26 czerwca 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach 

dotyczące próbek pobranych od świń w gospodarstwie liczącym 227 szt. świń, 

zlokalizowanym w miejscowości Pawłowo, w gminie Budry, powiat węgorzewski – 

na obszarze zagrożenia (niebieskim) – określonym w części III załącznika do decyzji 

KE 2014/709/UE. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału 

genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV). W gospodarstwie 

wdrożone zostały procedury związane z likwidacją choroby. 

 dwudziestego ogniska afrykańskiego pomoru świń (szóstego w 2019 r.) na 

terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 26 czerwca 2019 r. drogą poczty 

elektronicznej otrzymano sprawozdania z badań wykonanych w Państwowym 

Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach 

dotyczące próbek pobranych od świń w gospodarstwie liczącym 118 szt. świń, 

zlokalizowanym w miejscowości Krawczyki, w gminie Bartoszyce, powiat 

bartoszycki – na obszarze zagrożenia (niebieskim) – określonym w części III 

załącznika. W badanych próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego 

wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASFV). W gospodarstwie wdrożone zostały 

procedury związane z likwidacją choroby. 

 dwudziestego pierwszego ogniska afrykańskiego pomoru świń (siódmego w 

2019 r.) na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. 28 czerwca 2019 r. 

drogą poczty elektronicznej otrzymano sprawozdanie z badań wykonanych w 

Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – Państwowym Instytucie Badawczym w 

Puławach No P/19/29711, P/19/29712 dotyczące próbek pobranych od świń w 

gospodarstwie liczącym 77 szt. świń, zlokalizowanym w miejscowości Dobki, w 

gminie Olecko, powiat olecki – na obszarze objętym ograniczeniami (czerwonym) – 

określonym w części II załącznika do decyzji KE 2014/709/UE. W badanych 

próbkach stwierdzono obecność materiału genetycznego wirusa afrykańskiego 

pomoru świń (ASFV). W gospodarstwie wdrożone zostały procedury związane z 

likwidacją choroby. 


