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Produkcja mięsa, jako bezpośred-
niego źródła dobrze przyswajalnych 
białek i aminokwasów egzogennych, 
stanowi jedną z najważniejszych ga-
łęzi rolnictwa we wszystkich krajach 
europejskich (1). W kontekście pro-
dukcji mięsa wartość europejskiego 
przemysłu hodowlanego jest szaco-
wana na około 100 mld EUR rocz-
nie (2). Jeśli chodzi o produkcję mięsa, 
najbardziej dochodowymi gatunka-
mi wykazującymi wysoki i korzyst-
ny współczynnik konwersji paszy 
są świnie (3). Drugą zaletą produk-
cji trzody chlewnej jest stosunkowo 
krótki okres chowu przy ograniczo-
nych wymaganiach w kwestii wa-
runków produkcji. Szacunkowa pro-
dukcja trzody chlewnej sięga ponad 
1,3 mld świń na całym świecie (4). 
Europa jest drugim co do wielkości 
producentem wieprzowiny z ponad 
186 mln świń. Udział światowego 
spożycia mięsa wynosi: 40% wie-
przowiny, 29% drobiu, 24% wołowi-
ny i 7% innych gatunków zwierząt. 
Dlatego czynniki wpływające na pro-
dukcję, rentowność i zrównoważony 
rozwój mają kluczowe znaczenie dla 
zapewnienia wystarczających wyni-
ków hodowli na rynkach lokalnych 
i międzynarodowych. W Polsce, we-
dług danych EUROSTATU (https://
ec.europa.eu/eurostat), w czerwcu 
2020 r. pogłowie trzody chlewnej 

przekroczyło 11 mln 432 tys., wyka-
zując wzrost o 6,0% w porównaniu 
z analogicznym okresem roku po-
przedniego (5). Wzrost pogłowia trzo-
dy nastąpił we wszystkich grupach 
produkcyjnych i użytkowych trzody 
chlewnej.

Wpływ ASF
na produkcję
trzody chlewnej na świecie 

Obserwowane fluktuacje w liczebno-
ści pogłowia świń związane są przede 
wszystkim z brakiem opłacalności 
w produkcji, głównie ze względu 
na występowanie chorób zakaźnych, 
z których obecnie najważniejszą jest 
afrykański pomór świń (ASF) (3, 5). 
Biorąc pod uwagę wpływ ASF w in-
nych krajach europejskich, produkcja 
wieprzowiny utrzymała się na stałym 
poziomie i wynosiła 22 847 tys. ton 
w 2016 r. i ponad 23 175 tys. ton 
w 2020 r. (6). Najbardziej zauważal-
ny spadek produkcji wieprzowiny 
został zidentyfikowany w Niemczech 
i wyniósł 4,2% w porównaniu mię-
dzy rokiem 2016 i 2020 (5). Bardziej 
znaczący wpływ epizootii ASF zaob-
serwowano w Chińskiej Republice 
Ludowej (ChRL) i innych krajach azja-
tyckich, w których produkcja w tym 
samym okresie sprawozdawczym spa-
dła o ponad 20% (7). Obserwowane 
wahania w produkcji trzody chlewnej 
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Abstract
The observed fluctuations in the pig 
population are mainly related to the lack 
of production profitability, which is 
mainly caused by the presence of 
infectious diseases, including African 
swine fever (ASF). To date, there is no 
effective vaccine against ASF, therefore 
the only way to reduce the negative 
impact of this epizootic, which has a 
crucial impact on the decline in 
profitability of pig production in Europe, 
is a strict implementation of biosecurity 
rules by pig farmers, independently of 
the farm size or type of production. 
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są widoczne m.in. jako niedoszacowa-
nie czynników związanych z pojawie-
niem się ASF w dowolnym regionie 
świata (8). Ponieważ nie ma skutecz-
nej szczepionki przeciwko ASF, jedy-
nym sposobem ograniczenia wpływu 
pojawiania się tej choroby jest ścisłe 
wdrożenie środków bioasekuracji 
na wszystkich poziomach i rodza-
jach produkcji trzody chlewnej (9). 
Afrykański pomór świń (ASF) stano-
wi obecnie jeden z najważniejszych 
problemów epizootycznych w pro-
dukcji trzody chlewnej w Europie, Ro-
sji i Azji (9, 10). Choroba ta ma istot-
ny wpływ na opłacalność produkcji 
świń, wywołany głównie ogranicze-
niami wpływającymi na międzynaro-
dowy handel zwierzętami i mięsem 
wieprzowym (11).

ASF jest wirusową, zakaźną choro-
bą świń i dzików, a także innych ga-
tunków z rodziny Suidae (12). ASF jest 
chorobą zwalczaną z urzędu i podle-
ga obowiązkowi zgłaszania do Mię-
dzynarodowej Organizacji Zdrowia 
Zwierząt (OIE). Wirus ASF (ASFV) 
jest wysoce zakaźny, co powoduje 
możliwość zakażenia świń bardzo ni-
ską dawką wirusa – nawet pięcioma 
jednostkami wirusa wyrażonymi jako 
HAU (jednostka hemadsorpcyjna wi-
rusa) (13). Pomimo wysokiej śmiertel-
ności w przebiegu ASF u świń domo-
wych choroba ta charakteryzuje się 
niską zaraźliwością i powoli rozprze-
strzenia się wśród zakażonych zwie-
rząt w stadzie oraz w obrębie watah 
w populacji dzików (14). W popula-
cji zakażonych dzików pewien od-
setek zwierząt (ok. 1-1,5% w Polsce) 
przeżywa infekcję (15). W przebiegu 
ASF można wyróżnić cztery posta-
cie kliniczne – nadostrą, ostrą, po-
dostrą lub rzadkiej chroniczną (prze-
wlekłą) (16). W krajach afrykańskich 
znane są przypadki subklinicznego, 
bezobjawowego przebiegu ASF wśród 
świń wolno żyjących, a mianowicie 
guźców (łac. Phacochoerus africanus) 
i świń rzecznych (łac. Potamocho-
erus porcus) (17). Jednak wspomniany 
przebieg choroby nie był obserwo-
wany w Polsce ani w innych krajach 
Europy czy Azji, gdzie ASF wystą-

pił u świń domowych (18). Przebieg 
choroby zależy m.in. od: zjadliwości 
konkretnego szczepu wirusa, gatunku 
i rasy świń oraz drogi zakażenia (19, 
20). Charakterystyczne zmiany ana-
tomopatologiczne w ostrym prze-
biegu ASF są związane ze znacznym 
powiększeniem (splenomegalia) (na-
wet 8-10-krotnym) i przekrwieniem 
śledziony. Ponadto często obserwu-
je się: powiększenie węzłów chłon-
nych, ogniska martwicze i wybroczy-
ny na powierzchni nerek (21).

ASF nie jest chorobą nowo od-
krytą. Po raz pierwszy odnotowa-
no ją w 1921 r. w Kenii, a jej kolej-
ne „falowe” epizoocje miały miejsce 
w Afryce, na Półwyspie Iberyjskim 
(Hiszpania i Portugalia) od 1957 r., 
a następnie w Europie Zachodniej, 
czyli we Francji (1986), we Włoszech 
(1967-1969, 1993), na Malcie (1978), 
w Belgii (1985), Holandii (1986), 
na Kubie (1971, 1980), w Brazylii 
i Dominikanie (1978). W 2021 r. cho-
roba ponownie wystąpiła u trzody 
chlewnej w Dominikanie i na Haiti. 
Od 1978 r. do 2020 r. ASF szerzył się 
endemicznie na Sardynii u dzików 
i wolno żyjących, często niezareje-
strowanych świń, powszechnie zna-
nych jako brado (22).

Nowa „fala” ASF, krytyczna dla 
międzynarodowej produkcji i han-
dlu trzodą chlewną, rozpoczęła się 
w 2007 r. w Gruzji (23). Prawdopo-
dobnym źródłem wirusa ASF były 
świnie zakażone wirusem, trans-
portowane statkiem z Mozambiku 
do portu w miejscowości Poti na wy-
brzeżu Morza Czarnego. Następnie 
w kolejnych latach – 2012, ASF poja-
wił się na Białorusi i Ukrainie, a na-
stępnie w 2014 r. w Estonii, na Li-
twie, Łotwie i w Polsce (24). Obecnie 
ASF występuje nie tylko w Europie 
Wschodniej, ale również w Niem-
czech, gdzie do zawleczenia pomo-
ru doszło na skutek migracji dzi-
ków zakażonych wirusem z obszaru 
woj. lubuskiego w zachodniej Polsce 
w 2020 r. W 2021 r. na terenie Nie-
miec potwierdzono 2623 ogniska 
ASF u dzików i cztery ogniska w sta-
dach trzody chlewnej (ryc. 1).
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Źródło transmisji ASFV 
Dziki europejskie (łac. Sus scrofa scro-
fa) były i są nadal źródłem i rezerwu-
arem wirusa ASF w Rosji i krajach 
europejskich, w których ta choroba 
wystąpiła (25). Gatunek ten wykazuje 
niezwykle wysoką zdolność adaptacji 
do różnych warunków środowisko-
wych i dostępności pożywienia, dla-
tego na przestrzeni ostatnich kilku-
nastu lat obserwuje się ciągły wzrost 
populacji tych zwierząt (26). Według 
danych dotyczących przebiegu ASF, 
przygotowanych przez Europejski 
Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywno-
ści (EFSA), obecna forma choroby 
u dzików na Litwie, Łotwie i w Estonii 
wskazuje na zmianę jej postaci cho-
roby w kierunku formy endemicznej, 
co nadal nie ma miejsca w Polsce (27). 
Państwami w Europie, w których ASF 
został skutecznie zwalczony w popu-
lacji dzików podczas „nowej ery” ASF, 
są Czechy i Belgia (28). Zwalczanie 
choroby w tych krajach było możliwe 
dzięki „punktowemu” charakterowi 
wprowadzenia choroby i natychmia-
stowym środkom wdrożonym w celu 
zwalczania ASF poprzez zastosowa-
nie solidnych ogrodzeń, płotów elek-
trycznych, odstrzału dzików przez 
snajperów policyjnych czy też odło-
wów dzików.

Wpływ ASF na produkcję 
trzody chlewnej 

Belgia 
W związku z wprowadzeniem ASF 
do populacji dzików we wrześniu 
2018 r. Belgijska Służba Weterynaryj-
na ustanowiła strefy ochronne na ob-
szarze dotkniętym ASF ze ścisłym 
zakazem polowania, karmienia i eks-
ploracji lasów. Głównym środkiem 
ułatwiającym uniknięcie dalszego 
rozprzestrzeniania się ASF wśród za-
każonych dzików była instalacja sieci 
ogrodzeń (29). Dodatkowo utworzo-
no obszar obserwacyjny z zakazem 
dokarmiania, aktywnym poszukiwa-
niem padłych dzików, zakazem polo-
wań na dziki i jelenie, obowiązkowym 
zgłaszaniem wszelkich znalezionych 
martwych dzików, a także obowiąz-
kiem posiadaczy terenów łowieckich 

Ryc. 1. Mapy przedstawiające aktualną sytuację epizootyczną związaną z występowaniem ASF w Europie 
na początku: (a) 2020 r., (b) 2021 r., (c) 2022 r. Źródło: FLI, Reims, Niemcy

1a

1b

1c
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do organizowania depopulacji dzików 
na ich terytoriach oraz wprowadzono 
wymóg przeszkolenia w zakresie za-
sad bezpieczeństwa biologicznego dla 
celów polowania i usuwania truchła 
dzików. Wprowadzono również pro-
gram monitoringu w populacji dzików. 
Wpływ pojawienia się ASF na sektor 
produkcji trzody chlewnej jest widocz-
ny, ale nie dominujący. W 2016 r. łącz-
na produkcja wieprzowiny w Belgii 
wyniosła 1061 tys. ton mięsa. Zaob-
serwowano wzrost produkcji świń 
w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. się-
gający 4,4% przy spadku ceny 1 kg wie-
przowiny o 15,37% (1415 EUR) (30). 
Produkcja mięsa wieprzowego w 2020 r. 
wyniosła 1005 tys. ton, wykazując nie-
wielki spadek o 3,3% w porównaniu 
do 2019 r. Embargo na eksport wie-
przowiny z Belgii wprowadziło ponad 
70% głównych międzynarodowych 
importerów tego mięsa, w tym: Chi-
ny, Korea Południowa, Tajwan, Rosja, 
Australia, Serbia, Singapur, Filipiny, 
Meksyk, Japonia, Urugwaj, Malezja, 
Indie i Ukraina. Konsumpcja krajowa 
wieprzowiny w Belgii przekracza 40%, 
a 45% trafia na eksport. W listopa-
dzie 2020 r. OIE ogłosiła, że Belgia 
jest wolna od ASF w populacji dzi-
ków (5) (tab. 1).

Austria 
Austria nie została dotknięta jak do-
tąd problemem ASF u dzików czy 
też trzody chlewnej. Pomimo tego 
zaobserwowano niewielki spadek 
produkcji wieprzowiny z 520 tys. ton 
w 2010 r. do 470 tys. ton w 2017 r. 
W 2019 r. produkcja mięsa wieprzo-
wego osiągnęła 502 tys. ton, natomiast 
w 2020 r. stwierdzono spadek produk-
cji na poziomie 4,4%. Biorąc pod uwa-
gę liczbę świń i gospodarstw, widocz-
ny jest również spadek liczebności 
– z 3,7 mln świń w 1995 r. do 3,2 mln 
świń w 2017 r. Ogólnie rzecz biorąc, 
głównymi krajami importującymi świ-
nie z Austrii są Niemcy, Włochy, Wę-
gry i inne kraje UE (31).

Francja 
Po pojawieniu się ASF w krajach Eu-
ropy Wschodniej, według danych ze-

branych z Francuskiego Systemu In-
formacji Rynkowej, zaobserwowano 
spadek produkcji trzody chlewnej 
o 1,7%, osiągając łącznie 23,7 mln 
świń, przy jednoczesnym spadku 
o 3,5% eksportowanych świń. Jed-
nocześnie w imporcie odnotowano 
zakup 593,5 tys. prosiąt, co ozna-
cza wzrost o 4,9%. Krajowe spożycie 
mięsa wieprzowego może osiągnąć 
ponad 2,1 mln świń rocznie (32). 
Produkcja mięsa wieprzowego utrzy-
mała się na stałym poziomie, osiąga-
jąc 2206 tys. ton w 2016 r. i 2140 tys. 
ton w 2020 r. W związku z tym spadek 
produkcji osiągnął około 2,7% w po-
równaniu z 2019 r., co wydaje się 
być dobrym wynikiem, biorąc pod 
uwagę presję ASF z sąsiedniego ob-
szaru Belgii dotkniętej ASF u dzi-
ków. Dodatkowo cena mięsa wie-
przowego spadła z 1,41 do 1,20 EUR 
za kg. Pomimo spadku produkcji sa-
mowystarczalność Francji w produk-
cji świń osiągnęła w 2018 r. ponad 
102%. Głównymi celami eksportu 
wieprzowiny z Francji są: Włochy, 
Chiny, Hiszpania, Holandia, Filipiny 
i Grecja. W 2018 r. zaobserwowano 
również spadek ogólnej liczby go-
spodarstw trzody chlewnej z 13 315 
gospodarstw w 2017 r. do 13 050 go-
spodarstw w 2018 r. (spadek o 2%), 
podobnie spadek dotyczył liczby loch 

prośnych (z 1001 loch w 2017 r. i 985 
loch w 2018 r.), wskazując na spadek 
o 1,6%. W porównaniu z pozostałą 
produkcją mięsną (bydło, owce czy 
drób) spożycie mięsa wieprzowego 
w 2018 r. zmniejszyło się o 4,3%, nato-
miast przetworzonego mięsa wieprzo-
wego o 0,6%. Cena mięsa surowego 
wzrosła o 0,5%, a mięsa przetworzo-
nego o 2,3% (5). Warto zauważyć, 
że dzięki środkom zapobiegawczym 
Francuskiej Inspekcji Weterynaryjnej 
do końca 2020 roku nie odnotowano 
ASF u dzików, ani ognisk tej choroby 
u świń domowych.

Niemcy 
Według danych udostępnionych 
przez niemiecki rynek trzody chlew-
nej, największy spadek produkcji 
trzody chlewnej o 5,0% zaobser-
wowano w 2018 r. wśród świń po-
niżej 50 kg i osiągnął on 5,17 mln 
świń. Wzrost produkcji odnotowa-
no wśród tuczników (o 0,03% i osią-
gnął 11,88 mln tuczników), prosiąt 
(o 0,7%, łącznie 7,97 mln prosiąt), ma-
cior (o 2,5% i osiągnął 1,86 mln loch 
prośnych) oraz loszek o 3,0% i osią-
gnął 0,42 mln (33). Reasumując pro-
dukcję trzody chlewnej na prze-
strzeni dziesięciu lat w Niemczech 
(2008-2018), spadła ona z poziomu 
28,7 mln świń do 26,9 mln świń 

Tab. 1. Całkowita produkcja mięsa wieprzowego w latach 2016-2020 w krajach UE, z procentową różnicą 
między 2019/2020. Dane w tys. ton mięsa wieprzowego. Źródło: EUROSTAT (https://ec.europa.eu/
eurostat/statistics-explained/index.php/Agricultural_production_-_livestock_and_meat#Livestock_po-
pulation), Główny Urząd Statystyczny (https://stat.gov.pl)

Kraj 2016 2017 2018 2019 2020 2019/2020

Niemcy 5586 5462 5350 5322 5100 95,8

Hiszpania 4181 4299 4530 4627 4460 96,4

Francja 2206 2177 2182 2200 2140 97,3

Dania 1568 1532 1583 1500 1560 104,0

Włochy 1555 1480 1487 1464 1520 103,8

Holandia 1453 1456 1536 1628 1570 96,4

Belgia 1061 1045 1073 1039 1005 96,7

Polska 1879 1894 1973 1866 1875 100,5

Węgry 457 469 467 462 463 100,2

Republika Czeska 229 220 220 219 230 105,0

UE-27 22 947 22 758 23 156 23 023 23 175 100,7
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w 2018 r. Jeśli chodzi o produkcję 
wieprzowiny ogółem, to w 2016 r. wy-
niosła ona 5586 tys. ton, w 2019 r. 
– 5322 tys. ton, natomiast w 2020 r. 
– 5100 tys. ton. Dlatego biorąc pod 
uwagę występowanie ASF w Niem-
czech wśród populacji dzików 
we wrześniu 2020 r., spadek pro-
dukcji wieprzowiny wynosił około 
4,2%. Średnia liczba świń w gospodar-
stwach znacznie wzrosła z 209 świń/
gospodarstwo w 2008 r. do 1175 świń/
gospodarstwo w 2018 r., co wskazu-
je na pozytywny trend w produkcji 
wieprzowiny. Najbardziej intensyw-
na produkcja trzody chlewnej do-
tyczy zachodniej części Niemiec 
(Dolna Saksonia), następnie Nie-
miec Wschodnich, Bawarii, następ-
nie Badenii-Wirtembergii i Szlezwiku-
-Holsztyna (34). Najwyższe wahania 
w produkcji trzody chlewnej w Niem-
czech w latach 2008-2018 wynosiły 
2,6%, tj. z 58,6 mln świń w 2010 r. 
do 57,9 mln w 2018 r. Najważniej-
szymi krajami eksportującymi świ-
nie do Niemiec są: Holandia, Da-
nia, Belgia i Francja. W porównaniu 
do szczytu importu świń w 2016 roku 
(16,2 mln) import w 2018 roku zmniej-
szył się do 15,6 mln. Na szczęście eks-
port świń nadal utrzymuje się na sta-
łym poziomie 1,309 mln ton mięsa 
wieprzowego eksportowanego do kra-
jów UE i 549 tys. ton do krajów trze-
cich. Najważniejszymi krajami dla nie-
mieckiego eksportu trzody chlewnej 
są: Włochy, Chiny, Holandia, Polska, 
Wielka Brytania, Austria i Czechy. Po-
mimo stałych czynników produkcji 
oraz importu i eksportu trzody chlew-
nej, tempo spożycia w 2018 r. spa-
dło o 3% przy równoczesnym wzro-
ście cen o 1,5%. Po potwierdzeniu 
pierwszych ognisk ASF u dzików 
na początku września 2020 r. sytuacja 
w produkcji trzody chlewnej w Niem-
czech odnotowała jedynie niewielką 
zmianę. Do końca 2020 r. potwier-
dzono łącznie 375 ognisk ASF w re-
gionie Brandenburgii i 16 przypad-
ków w Saksonii. W 2021 r. na terenie 
Niemiec potwierdzono 2623 ogniska 
ASF u dzików i cztery ogniska w sta-
dach trzody chlewnej. Warto zauwa-

żyć, że w pierwszym półroczu 2020 r. 
Niemcy wyeksportowały ok. 400 000 t 
wieprzowiny do Chin. Poza Chinami 
również Korea Południowa, Japonia, 
Filipiny, Brazylia, Meksyk i Argenty-
na ogłosiły zamknięcie granic dla nie-
mieckiej wieprzowiny.

Hiszpania 
Zgodnie z danymi przedstawiony-
mi przez Stowarzyszenie Hiszpań-
skich Producentów Trzody Chlew-
nej (35), w 2017 r. całkowita populacja 
świń osiągnęła ponad 30,1 mln świń 
z 2 mln 176 tys. loch i 377 tys. loch 
iberyjskich (35). Całkowita produkcja 
w 2016 r. wyniosła 4 181 tys. ton mię-
sa wieprzowego. Produkcja mięsa wie-
przowego w 2020 r. wyniosła 4460 ton, 
przy wzroście o 2,1% do 2019 r. Eks-
port do UE i krajów trzecich sięgnął 
poziomu 2 mln 124 tys. ton. Bio-
rąc pod uwagę wpływ ASF na rynek 
hiszpański, spadek produkcji trzody 
chlewnej zaobserwowano wyłącznie 
u loch reprodukcyjnych (o 0,18%) 
i tuczników (o 3,20%). W pozosta-
łych grupach świń zaobserwowano 
wzrost produkcji od 3,92% wśród świń 
powyżej 50 kg do 9,22% wśród świń 
w przedziale 20-50 kg. Tym samym 
całkowity wskaźnik produkcji trzody 
chlewnej wzrósł z 28 mln 666 tys. świń 
w maju 2017 r. do 30 mln i 144 tys. 
świń w maju 2018 r., wykazując wzrost 
o 5,15%. Głównymi regionami pro-
dukcyjnymi były Aragonia i Katalo-
nia z odpowiednio ponad 25,76% 
i 25,73% wyprodukowanych świń 
w Hiszpanii. Trzecim kluczowym re-
gionem produkcji trzody chlewnej 
była Kastylia i Leon (13,3% świń) i An-
daluzja (8,67% świń) (36).

Portugalia 
Informacje dostarczone przez Sto-
warzyszenie Portugalskich Produ-
centów Trzody Chlewnej (37) wska-
zują na spadek produkcji trzody 
chlewnej w 2017 i 2018 r. z powo-
du pojawienia się ASF w Europie 
wschodniej. Najbardziej widoczny 
spadek odnotowano wśród świń 
w przedziale 20-50 kg i wyniósł 
on 4,48%. Wzrost produkcji zaob-

serwowano pośród stad świń po-
wyżej 50 kg (4,59%) i osiągnął on li-
czebność z 598 858 świń w 2017 r. 
do 626 375 świń w 2018 r. Wzrost za-
obserwowano również wśród loszek 
(3,11%), z 21 316 loszek w 2017 r. 
do 21 978 loszek w 2018 r. Ogól-
na liczba świń w Portugalii wzrosła 
w 2019 r. do 2,216 mln w porówna-
niu z 2018 r. (wzrost o 0,51%). Cał-
kowita produkcja wieprzowiny w Por-
tugalii osiągnęła około 4,0% spadek 
eksportu mięsa, a wzrost importu 
świń wzrósł z 139 871 t w 2017 roku 
do 145 526 t w 2018 r. Cena mięsa 
wieprzowego na kg wydaje się kształ-
tować na dość stabilnym poziomie, 
sięgając 1,35 EUR/kg (37).

Holandia 
Zgodnie z informacjami przedsta-
wionymi przez Holenderskie Sto-
warzyszenie Producentów Trzody 
Chlewnej, w 2018 r. pogłowie świń 
sięgnęło 12 mln 509 tys. świń. Biorąc 
pod uwagę długoterminowe porów-
nanie produkcji mięsa wieprzowego, 
w 2016 r. wyprodukowano łącznie 
1453 tys. ton mięsa wieprzowego, 
natomiast w 2020 r. – 1570 tys. ton 
przy wzroście o 6,0% między 2018 
a 2019 r. (38). Główne kraje importu-
jące wieprzowinę z Holandii to: Fili-
piny, Japonia, Tajwan, Słowacja, Stany 
Zjednoczone i Australia.

Włochy 
ASF był obecny w populacji świń 
domowych i dzików na Sardynii 
od 1978 r. do 2021 r. Do 2022 r. reszta 
Włoch utrzymywała status kraju wol-
nego od ASF aż do początku stycznia 
br., kiedy stwierdzono pierwsze ogni-
ska choroby u dzików w prowincji 
miasta Alessandria w południowych 
Włoszech. Produkcja mięsa wieprzo-
wego w 2016 r. wyniosła 1 555 tys. 
ton, następnie w 2019 r. stwierdzo-
no spadek produkcji wieprzowiny 
do poziomu 1 464 tys. ton (spadek 
o 5,2%). Co zaskakujące, w 2020 r. 
produkcja mięsa wieprzowego się-
gnęła 1520 tys. ton, wykazując 9-proc. 
wzrost. Obserwowane wahania mogły 
być spowodowane reorganizacją pro-
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dukcji trzody chlewnej z małych go-
spodarstw do dużych komercyjnych 
gospodarstw. Obecna sytuacja zwią-
zana ze stwierdzeniem ognisk ASF 
u dzików w południowych regionach 
kraju z pewnością skomplikuje dalszą 
produkcję trzody chlewnej.

Wielka Brytania 
W Wielkiej Brytanii eksport mię-
sa wieprzowego w 2018 r. wyniósł 
334,67 tys. ton i był wyższy w porów-
naniu do 2017 roku, kiedy wynosił 
318,52 ton (wzrost o 4,82%). W 2018 r. 
import mięsa wieprzowego w Wielkiej 
Brytanii był o 4% niższy w porówna-
niu do roku 2017. Dodatkowym pro-
blemem może być również BREXIT 
w 2020 r. Najważniejszymi kierunka-
mi dla mięsa wieprzowego z Wielkiej 
Brytanii były Chiny, Hongkong i kra-
je UE. Główne perspektywy to po-
prawa postrzegania wieprzowiny jako 
odpowiedniego mięsa. Cel ten można 
osiągnąć poprzez kampanie informa-
cyjne w telewizji oraz propagowanie 
tez o wysokiej wartości odżywczej 
wieprzowiny. Plany na przyszłość 
koncentrują się na redukcji stosowa-
nia antybiotyków i programem infor-
macji na temat zasad bioasekuracji.

Republika Czeska 
ASF został zawleczony do Republi-
ki Czeskiej w czerwcu 2017 r. na ob-
szarze miejscowości Zlína, powiat 
Zliński, kraj Zliński. Po wdrożeniu 
udanej strategii zwalczania ASF 
w populacji dzików, Republika Cze-
ska została uznana za kraj wolny 
od ASF w lutym 2019 r. (40). Pro-
dukcja mięsa wieprzowego w 2016 r. 
osiągnęła 229 tys. ton, następnie spa-
dła do 220 tys. ton w 2017 r., aby 
utrzymać podobny poziom (w latach 
2017-2019). W 2020 r. zaobserwowa-
no wzrost produkcji trzody chlew-
nej o 5% w porównaniu do 2019 
r., sięgając 230 tys. ton wieprzowi-
ny (40). Dane te mogą sugerować, 
że pomimo wprowadzenia choroby 
do populacji dzików możliwe jest 
utrzymanie stałego poziomu produk-
cji trzody chlewnej i jej zwiększenie 
poprzez wprowadzenie zmian w ty-

pie produkcji (wprowadzenie głównie 
ferm komercyjnych zamiast przyza-
grodowych).

Węgry 
Podobnie jak w przypadku Czech czy 
Belgii, w 2018 r. ASF po raz pierwszy 
został potwierdzony w populacji dzi-
ków (41). Choroba szerzy się nadal 
w populacji dzików. ASF nie został po-
twierdzony w sektorze trzody chlew-
nej. Pomimo realizowanej regionali-
zacji na Węgrzech produkcja mięsa 
wieprzowego utrzymywała się na sta-
łym poziomie, 457 tys. ton w 2016 r. 
i 463 ton w 2020 r. Zaobserwowano 
niewielki wzrost produkcji trzody 
chlewnej w latach 2019-2020, który 
wyniósł około 0,2%.

ASF w Polsce
i wpływ epizoocji
na produkcję 
trzody chlewnej 

Po raz pierwszy w Polsce ASF stwier-
dzono u martwego dzika w lutym 2014 
r. w województwie podlaskim, w bez-
pośrednim sąsiedztwie granicy z Bia-
łorusią (3, 42). Od tego czasu ASF roz-
przestrzenia się w populacji dzików 
w powolnym, ale stałym tempie ok. 
10-12 km rocznie (43). Niestety w wy-
niku działalności człowieka w 2016 r. 
zaobserwowano zawleczenie choroby 
z populacji trzody chlewnej do popu-
lacji dzików w powiecie monieckim 
woj. podlaskiego. Innym epizodem 
rozprzestrzeniania ASF się za pośred-
nictwem człowieka było wprowadze-
nie wirusa do populacji dzików w re-
jonie Warszawy i Piaseczna, ponad 
120 km od obszarów dotkniętych ASF 
w Polsce. Podobnie w 2018 r. ASF zo-
stał potwierdzony wśród dzików w wo-
jewództwie warmińsko-mazurskim 
w pobliżu Obwodu Kaliningradzkiego. 
Fakt ten świadczy o braku ograniczeń 
w rozprzestrzenianiu się chorób zakaź-
nych, w tym ASF, przez granice krajów 
sąsiednich. Kolejnym dramatycznym 
wydarzeniem dla polskiej produkcji 
trzody chlewnej było wystąpienie ASF 
w listopadzie 2019 r. u dzika zabitego 
w wypadku drogowym w zachodniej 
Polsce (44). Tuż po potwierdzeniu no-

wego ogniska ASF u dzika wdrożono 
nadzwyczajne środki zwalczania ASF. 
Zastosowanie solidnego ogrodzenia 
wraz ze środkami odstraszającymi 
dziki (kwas masłowy – Hukinol®) było 
pierwszym środkiem wprowadzonym 
w celu ograniczenia rozprzestrzenia-
nia się ASF w populacjach dzików 
na nowo dotkniętym obszarze.

W Polsce mięso wieprzowe jest za-
raz po mięsie drobiowym najważniej-
szym źródłem białka i stanowi blisko 
37% spożywanego mięsa. Łączna licz-
ba świń w 2018 r. wyniosła 11 mln 700 
tys. przy 900 tys. loch, 6,1 mln impor-
towanych prosiąt i brak eksportu świń 
do krajów trzecich. Eksport wieprzo-
winy osiągnął 500 tys. ton przy samo-
wystarczalności 90%. W 2020 r. łącz-
na liczba gospodarstw trzodowych 
zmniejszyła się o 26 tys. Jednocze-
śnie pogłowie trzody chlewnej zwięk-
szyło się w pięciu województwach 
(pomorskim, zachodniopomorskim, 
kujawsko-pomorskim, dolnośląskim 
i podlaskim).

Podsumowanie 
Podsumowując wpływ ASF na pro-
dukcję trzody chlewnej w całej Eu-
ropie, można stwierdzić, że pomimo 
pojawienia się epizoocji w Europie 
wschodniej i południowej, wahania 
w produkcji trzody chlewnej w Euro-
pie są niewielkie. Ograniczenia opła-
calności są spowodowane głównie 
brakiem zysków w produkcji trzody 
chlewnej z powodu występowania 
chorób zakaźnych czy też procedur 
administracyjnych. Produkcja trzody 
chlewnej w latach 2019-2020 wzro-
sła w Danii, Włoszech, na Węgrzech, 
w Czechach i Polsce. Niewielki spadek 
produkcji trzody chlewnej można było 
zaobserwować w Niemczech, Hiszpa-
nii, Francji, Holandii i Belgii. Zmiany 
w produkcji wieprzowiny związane 
są również z rearanżacją produkcji 
trzody chlewnej w kierunku tworzenia 
towarowych ferm o wysokich warun-
kach bioasekuracji i zarządzania. q

Piśmiennictwo dostępne na 
www.wetwterenie.elamed.pl 
– dostęp otwarty.


