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Feed as a mechanical vector in the transmission of swine viral diseases

Summary
The current African swine fever (ASF) epizootic in Europe and Asia has clearly highlighted the crucial 

role of effective biosecurity in preventing and controlling infectious diseases and in ensuring a high health 
status of the herd. The role of feed in the mechanical transmission of viral pathogens has long remained 
unclear, but the unexpected emergence of porcine epidemic diarrhea (PED) in the United States in 2013 led to 
intensified research efforts aimed at determining the origin of PEDV. Since then, it has been proven that feed 
and feed materials can play a role of mechanical vectors for many pathogens, including PEDV, ASFV, FMDV, 
PRV, PRRSV, PVDV, PCV2, CSV and PRV. In light of the potential risk of virus transmission via imported 
contaminated feed, a number of preventive measures have been developed and experimentally proven to be 
effective in mitigating the risk. The aim of this study is to summarize the current knowledge on the potential 
role of feed in the spread of porcine viral pathogens and on the latest efforts aimed at reducing the risk of such 
transmission.
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Skuteczna bioasekuracja stanowi obecnie najważniej-
sze narzędzie zapobiegania chorobom zakaźnym w ho-
dowli świń. Na całym świecie, także w Polsce, zainwe-
stowano potężne nakłady finansowe w celu ograniczenia 
ryzyka zakażeń patogenami, wśród których wymienić 
należy przede wszystkim wirus afrykańskiego pomoru 
świń (ASFV, African swine fever virus). Dotychczas nie 
udało się opracować bezpiecznej szczepionki przeciwko 
ASF, natomiast choroba w ostatnich latach szerzy się 
w sposób powolny, lecz konsekwentny w populacji dzi-
ków z sezonowymi wysypami ognisk w stadach trzody 
chlewnej (12, 16). ASFV został zawleczony z Afryki do 
Gruzji w 2007 r. wraz z zanieczyszczonymi wirusem 
odpadami kuchennymi, poprzez które przedostał się 
do populacji świń oraz dzików (3). Przez lata choroba 
stopniowo rozprzestrzeniała się w Europie Wschodniej, 
Centralnej, państwach nadbałtyckich, aż ostatecznie ob-
jęła swoim zasięgiem Półwysep Bałkański, gdzie wedle 
oficjalnych statystyk największe spustoszenie zasiała na 
terenie Rumunii (2). Na skutek wieloletniego krążenia 
patogenu w populacji dzików obecnie jest on uznawany 
w części Europy za jednostkę chorobową o charakterze 

endemicznym (11). Jednakże to 2018 r. okazał się prze-
łomowy w światowej epizootii ASF, kiedy to choroba 
na niespotykaną dotychczas skalę uderzyła w Azję 
Południowo-Wschodnią, powodując redukcję światowej 
populacji świń o ok. 25%, co skutkowało ogromnymi 
stratami ekonomicznymi, które oszacowano na setki 
miliardów dolarów (20).

Innym przykładem, doskonale uzasadniającym stoso-
wanie działań prewencyjnych w zapobieganiu chorobom 
zakaźnym jest pandemia Covid-19 wywoływana przez 
wirus SARS-CoV-2 (severe acute respiratory corona-
virus 2) o charakterze zoonotycznym (26). Ponadto, 
historyczne epidemie egzotycznych chorób zwierząt 
hodowlanych powodowały poważne straty gospo-
darcze, jak np. epidemia pryszczycy (FMD, foot and 
mouth disease) w Tajwanie (1997) i Wielkiej Brytanii 
(2001), klasycznego pomoru świń (CSF, classical swine 
fever) w Holandii (1997), czy biegunki epidemicznej 
świń (PED, porcine epidemic diarrhoea) w Stanach 
Zjednoczonych (2013) (10). Ostatnia z nich w sposób 
szczególny przyczyniła się do rozpoczęcia badań nauko-
wych dotyczących możliwości transmisji kluczowych 
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dla gospodarki patogenów wirusowych świń poprzez 
zanieczyszczoną paszę.

Zanieczyszczona pasza  
przyczyną epidemii PED w USA

Epidemiczna biegunka świń jest wysoce zaraźli-
wą chorobą wirusową, powodującą sięgający nawet 
do 100%, odsetek śmiertelności u prosiąt ssących. 
Czynnikiem etiologicznym choroby jest wirus epide-
micznej biegunki świń (PEDV, porcine epidemic diar-
rhoea virus), należący do osłonkowych wirusów RNA 
z rodziny Coronaviridae i rodzaju Alfacoronavirus (24).

Chorobę po raz pierwszy odnotowano w Wielkiej 
Brytanii w 1970 r. W latach 1970-1980 choroba roz-
przestrzeniła się na inne kraje europejskie, natomiast 
największe straty pogłowia wskutek PEDV odnotowano 
w Stanach Zjednoczonych w latach 2013-2015. Według 
dostępnych statystyk, padło wówczas ok. 7 milionów 
świń (ok. 10% amerykańskiego pogłowia), zaś obecność 
wirusa potwierdzono w 33 stanach. Badania filogene-
tyczne szczepów wirusa z początku epidemii wykazały 
ich azjatyckie pochodzenie (4).

Pomimo spełnienia najwyższych standardów za-
pewniających pozornie skuteczną bioasekurację, która 
miała zabezpieczać amerykańskie gospodarstwa przed 
niebezpiecznymi patogenami wirusowymi, PEDV 
w niewyjaśniony sposób błyskawicznie rozprzestrzenił 
się na bardzo duże odległości. Dochodzenie epizo-
otyczne przeprowadzone przez organizacje, takie jak: 
AASV (American Association of Swine Veterinarians), 
NPPC (National Pork Producers Council) i USDA 
CEAH (USDA Center for Epidemiology and Animal 
Health) wykazało, iż potencjalne ogniwo w transmisji 
wirusa stanowiła pasza, która była dostarczana do go-
spodarstw z pominięciem protokołów bezpieczeństwa. 
Badania wykonane w stadzie świń wolnych od PEDV 
potwierdziły, że to właśnie zanieczyszczona pasza jest 
wektorem mechanicznym wirusa (7). Do badań użyto 
naturalnie skontaminowanej paszy, w której uprzed-
nio potwierdzono obecność materiału genetycznego 
wirusa. W ciągu 3-4 dni od jej podania w badanych 
gospodarstwach zaobserwowano pierwsze objawy 
kliniczne choroby (biegunka oraz wymioty), zaś w wy-
mazach z odbytu potwierdzono obecność materiału 
genetycznego wirusa PED (7). Udowodnienie udziału 
paszy w mechanicznej transmisji PEDV zaowocowało 
serią kolejnych eksperymentów, które miały na celu 
ocenę paszy i jej składników jako czynnika ryzyka 
w szerzeniu się chorób wirusowych, zwłaszcza pod-
czas transportu międzynarodowego (7, 10, 28-31). 
W rezultacie przeprowadzonych badań wyznaczono 
minimalną dawkę zakaźną PEDV w paszy na poziomie  
5,6 × 101 TCID50/g (29). W innym doświadczeniu partię 
50 kg paszy zanieczyszczono wysoce zjadliwym szcze-
pem PEDV, a następnie wymieszano, przetransporto-
wano i wyładowano do worków przy użyciu sprzętu 
do produkcji pasz. Materiał genetyczny wirusa wykryto 
w 100% próbek kurzu pobranych z powierzchni, z któ-
rymi miała kontakt pasza oraz aż w 89% próbek kurzu 

z powierzchni, które nie miały kontaktu z zanieczysz-
czonym pożywieniem dla świń (28). Na tej podstawie 
wykazano, że wirus może być skutecznie przenoszony 
poprzez zanieczyszczone powierzchnie w zakładach 
produkujących paszę. Następnym, bardzo istotnym 
krokiem była ocena wpływu poszczególnych składni-
ków mieszanek paszowych na przeżywalność PEDV 
(9). W tym celu sztucznie zanieczyszczono je znaną 
dawką wirusa i pozostawiono w naturalnych warunkach 
temperatury i wilgotności (zima, klimat umiarkowany), 
a następnie izolowano wirus z próbek po określonym 
czasie. Potwierdzono obecność zakaźnego wirusa po 
180 dniach inkubacji w śrucie sojowej, po 30 dniach 
w suszonym wywarze gorzelnianym z substancjami 
rozpuszczalnymi (DDGS), mączce mięsno-kostnej, 
suszonych erytrocytach, chlorowodorku lizyny oraz 
metioninie, zaś po 14 dniach w treoninie (9). Niektóre 
składniki paszy nie zapewniły warunków odpowiednich 
dla zachowania właściwości infekcyjnych PEDV, m.in. 
kukurydza, różne źródła białka zwierzęcego czy mie-
szanka witamin i mikroelementów (9).

Przeżywalność wybranych wirusów  
w różnych składnikach paszy

Kiedy w 2014 r. epidemię PED odnotowano 
w Kanadzie, wykazano że źródłem patogenu była su-
szona rozpyłowo plazma krwi pochodząca z USA, co 
wskazało że również zanieczyszczone składniki paszy 
w istocie mogą stanowić mechaniczny wektor patoge-
nów wirusowych podczas transportu transgranicznego 
(24, 25). Aby udowodnić tę hipotezę, zaprojektowano 
szeroko zakrojone doświadczenie, w którym sztucznie 
wprowadzono wirus do wybranych składników paszy, 
a następnie imitowano warunki środowiskowe panujące 
podczas transportu morskiego z Chin do USA (30 dni, 
warunki transpacyficzne, dla wszystkich testowanych 
wirusów oprócz ASFV), lub z Polski do USA (30 
dni, warunki transatlantyckie, wyłącznie ASFV) (10). 
Doświadczenie przeprowadzono z użyciem następu-
jących wirusów: ASFV, grypy świń typu A (IAV-S), 
zespołu rozrodczo-oddechowego świń (PRRSV), 
pęcherzykowego zapalenia jamy ustnej (VSV), cirko-
wirusa świń typu 2 (PCV2). W przypadku 6 wirusów 
zastosowano zastępcze wirusy (surogaty), o podobnej 
morfologii i wielkości wirionu, należące do tych sa-
mych rodzin wirusów i obejmowały one: senekawirus 
A (SVA) zamiast FMDV, wirus biegunki bydła (BVDV) 
dla klasycznego pomoru świń (CSFV), wirus opryszczki 
bydła typu 1 (BHV-1) dla wścieklizny rzekomej (PRV), 
wirus nosówki psów (CDV) dla wirusa Nipah (NiV), 
świński sapelowirus (PSV) dla choroby pęcherzykowej 
świń (SVDV) i kaliciwirus kotów (FCV) dla wysypki 
pęcherzykowej świń (VESV). Analizy przeprowadzono 
dla takich składników paszy, jak: śruta sojowa konwen-
cjonalna, śruta sojowa ekologiczna, makuch sojowy, 
DDGS, chlorowodorek lizyny, witamina D, chlorek 
choliny, wilgotna karma dla kotów, wilgotna karma 
dla psów, sucha karma dla psów i naturalne osłonki 
z kiełbas wieprzowych oraz pasza pełnoporcjowa. 



Med. Weter. 2021, 77 (11), 525-529 527

Wykazano, iż w momencie zakończenia doświadczenia, 
tj. 30 dni po zanieczyszczeniu próbek paszy odpowied-
nimi wirusami, aż 7 z 11 nadal posiadało właściwości 
zakaźne. Najlepszą przeżywalnością, tj. zachowaniem 
infekcyjności w największej liczbie badanych matryc 
wykazał się wirus SVA (10/11), następnie wirusy 
PSV i ASFV (9/11), FCV i PCV2 (4/11) oraz PRRSV,  
BHV-1 (2/11).

Ponadto, w celu określenia tempa naturalnej inak-
tywacji SVA, PCV, FCV, BHV-1 i ASFV zawartych 
w poszczególnych składnikach paszy, przeprowadzono 
mianowanie wirusów wraz z upływem czasu, a następ-
nie obliczano okres półtrwania (T ½, half-life) (10, 30, 
31). Okres ten był zależny od typu wirusa i składnika 
paszy np. konwencjonalna śruta sojowa wydłużyła okres 
półtrwania.

Okres półtrwania dla ASFV wahał się od 9,6 ± 0,4 
dnia w konwencjonalnej śrucie sojowej do 14,2 ± 0,8 
dnia w paszy pełnoporcjowej, zaś próba kontrolna wy-
kazała niższy T ½, który wynosił 8,3 ± 0,3, co wskazuje 
na korzystne działanie obecności paszy i jej składników 
na przeżywalność wirusa ASF (31). Wykazano, iż ASFV 
może przetrwać nie tylko w paszy i jej składnikach, lecz 
również bez obecności żadnych nośników, które mo-
głyby stanowić dogodny materiał zapewniający ochro-
nę przed szkodliwymi warunkami środowiskowymi. 
Zdolność ASFV do przetrwania długiego okresu w pa-
szy stwarza poważne zagrożenie epizootyczne, a tym 
samym ekonomiczne, dla globalnej produkcji trzody 
chlewnej. Inne badania natomiast wykazały, iż minimal-
na dawka zakaźna ASF w wodzie pitnej jest bardzo niska 
i wynosi 100 TCID50 (Median Tissue Culture Infectious 
Dose), jednakże w paszy jest ona 10 000-krotnie wyższa 
i wynosi aż 104 TCID50, co sugeruje, iż zanieczyszczo-
na pasza stanowi mniejsze zagrożenie niż woda (23). 
Prowadzono również doświadczenia dotyczące prze-
żywalności ASFV na ziarnach pszenicy, jęczmienia, 
żyta, pszenżyta, kukurydzy i grochu (14) oraz w glebie, 
wodzie i ściółce leśnej (21). Każdy z użytych nośników 
sztucznie zanieczyszczono infekcyjną formą wirusa 
(krew lub izolat wirusa uzyskany w hodowli komór-
kowej), a następnie poddano inkubacji w temperaturze 
pokojowej przez określony czas, po czym dokonano 
oceny zakaźności próbek. Wykazano, że nawet krót-
ki, 2-24-godzinny okres przechowywania wirusa na 
powierzchni testowanych matryc, był wystarczający 
do całkowitej inaktywacji ASFV w badaniach in vitro. 
Mimo to, wobec braku wyników badań uzyskanych 
w doświadczenia na zwierzętach, nie można wykluczyć 
istnienia niewielkiej ilości zakaźnego wirusa, która by-
łaby wystarczająca do rozwoju choroby u świń (15, 21). 
Kwestie dotyczące roli ziaren zbóż i innych materiałów 
paszowych pochodzących z terenów dotkniętych ASF 
u dzików zostały w ostatnim czasie wskazane przez 
EFSA jako szczególnie ważne i wymagające dalszych 
badań (14). Doświadczenia poświęcone udziałowi paszy 
w mechanicznej transmisji ASF są obecnie prowadzone 
w Polsce i uwzględniają również sposoby chemicznej 
dezynfekcji i ocenę jej skuteczności.

W kolejnych, bardziej szczegółowych badaniach 
sprawdzano w podobnych warunkach (37-dniowy trans-
port transpacyficzny) przeżywalność CSFV oraz PRV 
zamiast ich surogatów (30). W dniu zakończenia badania 
nie wykryto zakaźnego CSFV w żadnym składniku pa-
szy, natomiast stwierdzono obecność infekcyjnego PRV 
w czterech badanych składnikach, tj.: konwencjonalnej 
śrucie sojowej, organicznej śrucie sojowej, witaminie D 
i wilgotnej karmie dla psów (30).

Należy zwrócić uwagę, że zdolność przetrwania 
wirusa w określonych składnikach paszy zależy od 
obecności związków chemicznych przyczyniających 
się do ochrony wirusa przed warunkami środowisko-
wymi, jak również od właściwości fizykochemicznych 
samego wirusa. Składnikiem paszy, który najkorzystniej 
przyczyniał się do przetrwania wirusa w 30-dniowym 
modelu transoceanicznym była konwencjonalna śruta 
sojowa. Uzyskane dane prowadzą do wniosku, iż okre-
ślone składniki pasz dla zwierząt mogą stanowić śro-
dowisko sprzyjające dla przetrwania wirusów, wskutek 
czego stwarzają znakomitą możliwość do zawleczenia 
chorób na nowe obszary, gdzie dotychczas nie były 
one notowane. Pojawienie się w populacji zwierząt 
dotychczas wolnych od chorób, takich patogenów, jak: 
ASFV, CSFV, PEDV, FMDV i PRV może doprowadzić 
do paraliżu w międzynarodowym obrocie zwierząt oraz 
produktów pochodzenia zwierzęcego, a nawet wywołać 
kryzys w łańcuchu zapewnienia żywności.

Odkąd potwierdzono wpływ składników paszy 
jako mechanicznego wektora w lokalnym i między-
narodowym rozprzestrzenianiu się wirusów, zaczęto 
opracowywać różnorodne metody mające na celu udo-
skonalenie ochrony stad świń przed wnikaniem pato-
genów. W przemyśle paszowym proces przygotowania 
końcowego produktu może składać się z różnorodnych 
etapów, wśród których wymienić należy np.: granula-
cję, zaprawianie, pasteryzację lub suszenie rozpyłowe. 
Każdy z nich charakteryzuje się różnymi warunkami 
temperatury i czasem trwania, które mają wpływ na 
ostateczną wilgotność produktu. Odpowiednia kom-
binacja temperatury, czasu i stopnia wilgotności może 
zapewniać inaktywację patogenów wirusowych.

Obróbka cieplna
Mając na uwadze, że większość patogenów jest wraż-

liwa na wysoką temperaturę, zalecane jest, żeby proces 
zaprawiania paszy czy dodatków paszowych odbywał 
się w temperaturze 115-145°C przez okres od 40 do 90 
minut. Udowodniono, że takie warunki są wystarczające 
do inaktywacji bakterii z rodzaju Salmonella spp., a tak-
że wirusów osłonkowych, jak CSFV, ASFV, PRRSV czy 
PEDV (10, 22, 32). Równie wysokie temperatury (ok. 
100°C) stosowane są w innych procesach związanych 
z produkcją paszy, jak np. mikronizacja wykorzysty-
wana w obróbce ziaren zbóż. Stosowanie produktów 
pochodzenia zwierzęcego jako dodatków paszowych 
jest regulowane prawnie i w zależności od wielkości 
cząstek surowego materiału wymaga traktowania tempe-
raturami 80-133°C przez okres od 3 do 120 minut (14). 
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Podgrzewanie paszy do temperatury 130°C skutecznie 
inaktywuje PEDV (33), podobnie jak proces suszenia 
rozpyłowego plazmy krwi, w którym temperatura do-
chodzi do 80°C skutecznie inaktywuje takie patogeny, 
jak: PRRSV, PEDV, PRV, ASFV, SVDV, PCV-2, HEV 
(1). Wykazano także, że granulowanie w temperaturze 
przynajmniej 54,4°C zmniejsza zakaźność PEDV (5).

Mieszanie z niezanieczyszczoną paszą  
w celu „rozcieńczenia” wirusów

Oceniano skuteczność mechanicznej inaktywacji 
wirusa w paszy poprzez mieszanie zanieczyczonej 
i niezanieczyszczonej paszy (27). W „rozcieńczonych” 
partiach paszy materiał genetyczny wirusa nie był 
wykrywalny technikami biologii molekularnej takimi, 
jak RT-qPCR (Quantitative reverse transcription PCR), 
jednakże nadal wykazywała ona właściwości zakaźne 
w doświadczeniu in vivo. W związku z powyższym 
procedura rozcieńczania wirusa nie może być uznana 
za skuteczną w zapewnieniu bezpieczeństwa biologicz-
nego paszy i należy poszukiwać bardziej efektywnych, 
sposobów inaktywacji patogenów wirusowych w paszy.

Chemiczna dezynfekcja paszy
Chemiczna dezynfekcja powierzchni, pojazdów 

i obuwia jest szeroko stosowana w gospodarstwach 
trzody chlewnej i stanowi obowiązkowy element sku-
tecznej bioasekuracji. Epizootia ASF w Polsce w spo-
sób szczególny wymusiła przestrzeganie zaostrzonych 
rygorów sanitarnych, zwłaszcza w gospodarstwach 
zlokalizowanych w obszarach objętych ograniczeniami 
(tzw. strefa różowa) oraz w obszarze zagrożenia (strefa 
czerwona). Wśród substancji, które skutecznie inakty-
wują wirusy wymienić należy m.in.: podchloryn sodu, 
peroksymonotlenek potasu, glutaraldehyd, formaldehyd, 
fenol, sodę kaustyczną, kwas octowy, nadtlenek wodo-
ru, czy chlorek benzalkonium. Pomimo udowodnionej 
skuteczności wobec modelowego w obszarze wetery-
narii enterowirusa bydlęcego (ECBO), efektywność 
biobójcza środków dezynfekcyjnych wobec innych 
patogenów może się różnić w zależności od morfo-
logii drobnoustrojów oraz stopnia zanieczyszczenia 
środowiska materią organiczną, co wymaga badań z ich 
bezpośrednim udziałem (18, 19). Ponadto, nie każdy 
ze środków dezynfekcyjnych może być zastosowany 
w odniesieniu do paszy ze względu na swoje właści-
wości żrące lub toksyczne dla zwierząt. Warto jednak 
nadmienić, że badania z udziałem preparatu SalCurb® 
(Kemin Industries, Des Moines, IA, USA) opartego 
na formaldehydzie i kwasie propionowym, wykazały 
jego skuteczność w chemicznej inaktywacji PEDV  
w paszy (9).

Ponadto udowodniono, że podobną skuteczność wi-
rusobójczą w odniesieniu do zanieczyszczonych pasz 
wykazują mieszaniny kwasów organicznych, a także 
dodatek cukru lub soli (8). Wykazano, iż 0,66% roztwór 
kwas kapronowego, kaprylowego i kaprynowego, 1% 
roztwór MCFA (średnio łańcuchowe kwasy tłuszczowe, 
medium chain fatty acids) działają równie skutecznie, 

jak 0,325% roztwór formaldehydu (5). Nasycone 
MCFA o długości 6-12 łańcuchów węglowych stanowią 
szczególnie interesującą alternatywę. Ze względu na 
korzystne właściwości dla świń, są one szeroko stoso-
wane jako dodatki paszowe, które poprawiają zdrowie, 
wydajność produkcji oraz strawność paszy (17). MCFA 
mogą uszkadzać błonę fosfolipidową otaczającą bakterie 
(zwłaszcza Gram+) i wirusy osłonkowe, dzięki czemu 
charakteryzują się działaniem bakterio- i wirusobój-
czym, co zostało wielokrotnie wykazane (17).

Inaktywacja patogenów  
poprzez promieniowanie jonizujące

Oprócz wyżej wymienionych, również różnego 
rodzaju promieniowanie jonizujące znalazło zastoso-
wanie w inaktywacji niektórych patogenów zawartych 
w paszy, np. Listeria monocytogenes w paszy dla drobiu 
(32). Promieniowanie ultrafioletowe (UV-C) jest jednym 
z najskuteczniejszych znanych sposobów inaktywacji 
patogenów, powszechnie stosowanym do sterylizacji 
nieprzejrzystych płynów o wysokiej lepkości jak np. 
soki, herbaty, mleko, wino, jaja i in. (1). Udowodniono, 
że wirusy osłonkowe są bardziej wrażliwe na UV-C niż 
bezosłonkowe, jednakże odpowiednio wysokie dawki 
promieniowania są wystarczające do efektywnej inakty-
wacji obydwu grup wirusów. Warto zauważyć, że PCV-2 
wykazuje znacznie wyższą oporność na promieniowanie 
ultrafioletowe niż inne wirusy świń (1).

Jednym z najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie jest 
zastosowanie wiązek elektronowych (eBeam, electron 
beam) do rutynowej pasteryzacji żywności i odkażania 
pasz. Wśród zalet tej technologii wymienić należy: brak 
nagrzewania sterylizowanego produktu (redukując tym 
samym utratę wartości odżywczych), zastosowanie 
prądu elektrycznego (brak obecności radioaktywnych 
izotopów), szybki czas działania, możliwość regulacji 
i dostosowania dawki promieniowania do konkretnego 
produktu (dawki do 50kGy).

Odpowiedzialny import z krajów wysokiego ryzyka  
– wydłużone przechowywanie

W celu zredukowania prawdopodobieństwa za-
wleczenia do kraju chorób egzotycznych, należałoby 
maksymalnie ograniczać import z krajów ryzyka. 
W tym celu wskazano kilka kluczowych kwestii, które 
powinny zostać rozpatrzone przed transportem paszy 
i jej składników, takich jak: konieczność tego transportu, 
alternatywne rozwiązania, rodzaj wirusa, jego przeży-
walność, czas transportu, redukcja ryzyka (np. przez 
dezynfekcję, mieszanie, obróbkę cieplną itp.) jak rów-
nież okres przechowywania od momentu transportu do 
spożycia przez zwierzęta. Ten ostatni czynnik przyczynił 
się do wykształcenia nieuregulowanej prawnie praktyki 
„kwarantanny” paszy przed jej podaniem.

W ostatnich latach badania naukowe wielokrotnie 
udowodniły istotną rolę zanieczyszczonej paszy w roz-
przestrzenianiu się patogenów wirusowych na poziomie 
krajowym, międzynarodowym, a nawet międzykonty-
nentalnym. Pomimo znacznych postępów naukowych 
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w tej kwestii dalsze badania są niezbędne do przepro-
wadzenia bardziej szczegółowej oceny ryzyka transmisji 
chorób zwierząt, zwłaszcza o dużym znaczeniu ekono-
micznym, jak np. ASF. Niestety, dotychczasowe badania 
oparte były na doświadczeniach prowadzonych w ściśle 
kontrolowanych warunkach eksperymentalnych, które 
nie odzwierciedlają rzeczywistych warunków transportu 
paszy. W przeciągu ostatnich kilku lat światowe rolnic-
two przeszło długą drogę w celu analizy ryzyka zwią-
zanej z transmisją wirusów oraz rozprzestrzeniania się 
chorób podczas transportu krajowego i międzynarodo-
wego. Wszystkie wysiłki i współpraca między przemy-
słem paszowym i hodowlanym wpłynęła na stworzenie 
koncepcji „globalnego bezpieczeństwa biologicznego 
pasz” co generuje ciągły rozwój skutecznych strategii 
dotyczących bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw.
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