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Food safety 

 
Biosecuritatea, pădurea și 

vânătoarea 
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Food safety 

De ce anume biosecuritatea? 
În cazul depistării la mistreţ a PPA, 

obiectivul principal este de a REDUCE 
propagarea încărcăturii virale în mediul 

înconjurător 

Aceasta înseamnă reducerea la maxim 
posibil a prezenței virusului, astfel 

diminuând probabilitatea de răspândire a 
acestuia atât la mistreți, cât și la porcii 

domestici 
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Food safety 

În 2015, aproximativ 1000 
de mistreți infectați au fost 

împușcați în timpul 
vânătorilor 

Scopul nostru final este de a evita 
contaminarea mediului cu infecția de la 

mistreţi 
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Din perspectiva epidemiologiei PPA: care este 
diferența dintre un mistreț infectat care moare în 

pădure și același mistreț care este vânat? 

Transportarea cu un vehicul a mistreților vânați la casa de vânătoare 

crește probabilitatea contaminării mașinilor, a echipamentelor de vânătoare, a 
câinilor etc. 

Mistreții vânați - în cazul în care sunt infectați - vor contamina camera de 
tranșare din casa de vânătoare; dacă mistreții nu au fost evisceraţi în casa de 
vânătoare, atunci organele interne infectate rămân în pădure și, astfel, nu este 

redus riscul de contaminare a mediului; 

 

Mistreții infectați împușcați sunt depozitaţi în casa de vânătoare, care, într-o 
anumită măsură, este susceptibilă la contaminarea cu virus; 

 
Casele de vânătoare sunt vizitate de mai multe persoane, unele dintre care nu 

sunt pe deplin conștiente de posibila contaminare a mediului; 
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Vă propunem câteva reguli care, 
aplicate, ar putea reduce în mod 

eficient contaminarea terenului de 
vânătoare, astfel făcând mai dificilă 

răspândirea în continuare a virusului în 
rândul populației de mistreți și, mai 

puțin probabilă, răspândirea indirectă a 
virusului în rândul altor populații de 

mistreți și porci domestici 
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Vânătorii trebuie să primească autorizaţia 
de vânătoare în zonele de risc sau 

afectate de virus doar după o instruire 
specială privind principalele practici de 

igienă și de biosecuritate;  
  

Oferiți instruiri pentru vânători; 
Explicați care este rolul epidemiologic al mistreților 
sălbatici; 
Relevaţi riscul major al activităţilor de vânătoare; 
Din păcate, trebuie să le explicați că nu au nici un avantaj 
atunci când declară despre prezenţa infecției în zonele lor 
de vânătoare 
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Food safety 

Transportarea animalelor vânate spre camera 
de tranșare se face cu vehicule speciale. 
Autoturismele private trebuie parcate în 

afara curţii casei de vânătoare,  
de exemplu, pe drumul principal.  

 

Dificil de a solicita și, prin urmare, de a realiza 
acest lucru; 
Autoturismele ar putea avea un rol activ în 
răspândirea indirectă a virusului; 
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Driven hunt with dogs – effective method to reduce the population density 
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Food safety 

Utilizarea camerelor de tranșare trebuie 
să fie autorizată numai în cazul în care 

există: apă la robinet, electricitate, 
colector de ape uzate și congelatoare.  

 

Zonele de tranșare trebuie să fie organizate pentru a 
reduce la minimum riscul contaminării virale; 
Ele pot fi amenajate în aer liber, dar trebuie utilizate 
exclusiv pentru tranșarea animalelor (fără petreceri!!!) 

11 



Food safety 

12 



Food safety 

13 



Food safety 

14 
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Tranșarea animalelor trebuie efectuată cu 
utilizarea unor șorțuri speciale, care 

trebuie să rămână în camera de 
tranșare. Instrumentele de lucru nu pot 

fi transportate în alte locuri.  
 

Ușor de solicitat și de realizat. 
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Îmbrăcămintea de vânătoare, inclusiv papucii / 
cizmele ar trebui să fie păstrate în pungi 

speciale. Papucii sunt purtați în camera de 
tranșare înainte de vânătoare, fiind plasaţi în 

aceeași pungă după vânătoare. Șorțul și papucii 
trebuie să fie curățaţi și dezinfectaţi după fiecare 

utilizare. Camerele de tranșare trebuie să fie 
echipate cu dezinfectante eficiente.  

 
Dezinfectanții ar putea fi furnizați de către Serviciul Veterinar 
sau procurați direct de către vânători. Se vor utiliza doar 
dezinfectanții eficienți. 
Procedurile solicitate necesită puțin timp pentru a fi 
implementate și nu sunt foarte scumpe. 16 



Food safety 

Organele interne trebuie să fie depozitate în 
camera de tranșare, în containere adecvate, 
iar înainte de depozitare, containerele trebuie 
să fie curățate și pulverizate cu dezinfectante 

eficiente.  
 

Se vor săpa gropi în pământ, care sunt ușor de gestionat; 

organele interne pot fi eliminate o dată pe an de către 
întreprinderile autorizate sau utilizând anumite proceduri 
veterinare supravegheate; 
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Gropile pentru eliminarea organelor 
interne trebuie să fie săpate la o 

adâncime de minimum 1,5 m, fiind 
izolate și închise ermetic. Gropile se vor 

amplasa în imediata apropiere a 
camerei de tranșare  
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Mistrețul vânat trebuie să fie verificat și 
supus unui test de depistare a PPA (la 
antigeni și anticorpi), iar carcasa este 

eliberată numai în cazul în care 
rezultatul este negativ.  

 
Partea cea mai dificilă este organizarea sistemului; odată ce 
sistemul a fost organizat, managementul este simplu și eficient. 
 
Animalele cu anticorpi pozitivi ar trebui considerate drept 
animale viro-pozitive, deoarece virusul poate fi localizat în 
ganglionii lor limfatici. 
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Carcasele de mistreț trebuie să fie identificate 
individual înainte de depozitare. În cazul 
unui rezultat pozitiv la testul PPA, toate 

carcasele depozitate trebuie să fie eliminate 
sub supraveghere veterinară, iar camera 

de tranșare urmează a fi curățată și 
dezinfectată. 

Procesul de identificare a carcaselor este unul uşor și, probabil, 
deja prevăzut de procedurile obișnuite de vânătoare; 
Dezinfectarea zonei de tranșare și de depozitare trebuie să 
devină o simplă activitate de rutină chiar și pentru sporirea 
calitatății și siguranței cărnii. 
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Vă mulţumesc! 
 

Întrebări?  
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Better Training for Safer Food 

BTSF 

Opera Srl 

Viale Parioli 96 - 00197 Roma - Italy 

Tel +39 06 96042652     Tel/Fax +39.06.8080111 / +39 06 
89280678   

btsftraining@btsftraining.com  www.btsftraining.com;  
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