
USTAVITE 
AFRIŠKO 
PRAŠIČJO KUGO.

Zaupanja vredna znanost o varni hrani

Med 2016 in junijem 2020 je

APK v Evropi
podleglo

Kaj je afriška prašičja kuga?
Afriška prašičja kuga (APK) je izredno nalezljiva virusna bolezen, ki 

prizadene divje in domače prašiče. Čeprav ni nevarna za ljudi, ima lahko 

uničujoče posledice za prizadete države. Bolezen se po Evropski uniji širi od 

leta 2014, ko so jo prvič našli pri divjih prašičih, v istem letu pa se je razširila 

v štiri države članice.

Trenutno ne poznamo cepiva za virus, zato je preprečevanje širjenja 

ključno, če želimo zaustaviti bolezen in zaščititi nacionalna gospodarstva.

So ogroženi Niso ogroženi

Prepoznajte 
znake
Če se pri vaših prašičih pojavi 
kateri izmed spodnjih znakov, se 
obrnite na veterinarja: 

  Vročina

 Izguba apetita/teže

 Pomanjkanje energije

 Bruhanje

 Driska

 Pordelost kože

Kako lahko APK vpliva na vas?
Če ste kmetovalec, lahko prisotnost APK na vaši kmetiji povzroči finančne 

izgube zaradi smrti obolelih živali. Kot posledica morebitnih trgovinskih 

omejitev na izmenjavo živilskih proizvodov ali živih živali s strani držav brez 

APK, je lahko oškodovan tudi državni kmetijski sektor.

Če ste lovec, lahko prisotnost APK v državi močno zmanjša populacijo 

divjih prašičev. Za zajezitev pandemije lahko država na določenih območjih 

sprejme drastične ukrepe, kot je popolna prepoved lova.

Bolezen se hitro širi z neposrednim stikom med okuženimi domačimi ali 

divjimi prašiči; posredno pa preko zaužitja okužene hrane, kot so ostanki 

hrane, krme ali smeti; ugrizov okuženih klopov; in stika z okuženo opremo, 

kot so oblačila, kmetijska oprema ali vozila.

V Sloveniji imamo 

240 138 prašičev
   3. najbolj pogosta vrsta rejnih živali
(Vir: Statistični urad Republike Slovenije, živinoreja 2019)

1,3milijona 
prašičev.

(Vir: oie.int)



Če ste 
kmetovalec

Če ste 
lovec

Pomagajte preprečiti širjenje,  
tako da sledite preprostim ukrepom:

Sumljive primere prijavite  
veterinarju/lokalnim oblastem.

Zemljevid 
trenutnih pojavov 
afriške prašičje 
kuge v Evropi
(do 2. septembra 2020)

 Preprečite stik svojih 
prašičev z divjimi.

 Ko vstopate na svojo posest, 
imejte vedno čisto opremo 
ter sveža oblačila in obutev.

 Ne hranite svojih prašičev 
z ostanki hrane, ki vsebuje 
meso živali.

  Ne približujte se divjim prašičem, 
za katere sumite, da so umrli 
iz naravnih vzrokov in o tem 
obvestite lokalne oblasti.

 Pred odhodom iz lovišča  
vedno očistite in razkužite  
lovsko opremo.

 Po lovu se izogibajte obisku 
prašičjih farm.

 Ne puščajte vode, ostankov in 
drobovine v loviščih in na poljih.

Vec informacij o APK najdete na:  
www.efsa.europa.eu/en/StopASF#/si/

Kontaktne informacije:

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin
Dunajska cesta 22
1000 Ljubljana
Tel: 01 300 13 00
gp.uvhvvr@gov.si

Pojavi bolezni 
v Evropi 

10prizadetih 
držav

705
pojavov

(Vir: ADNS, 2. 9. 2020)
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* Belgija leta 2020 
ni zabeležila novih 
primerov APK, 
vendar je bolezen 
še vedno aktiv.
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