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Bioasekuracja- zagadnienie z pogranicza zootechniki i medycyny 
weterynaryjnej, obejmujące działania podejmowane w ramach 
prowadzenia produkcji zwierzęcej, których celem jest ochrona 
zwierząt przed zagrożeniami biologicznymi i wystąpieniem chorób, 
w szczególności obejmujące ograniczanie i zapobieganie dostawaniu 
się patogenów do gospodarstwa z zewnątrz, a także ich transmisji 
pomiędzy grupami technologicznymi zwierząt i pomiędzy 
poszczególnymi zwierzętami wewnątrz gospodarstwa. 



Bioasekuracja zewnętrzna- działania mające na celu ograniczenie 
przedostawania się patogenów ze środowiska zewnętrznego na 
teren gospodarstwa. 
 
Bioasekuracja wewnętrzna- działania mające na celu ograniczenie 
transmisji patogenów wewnątrz gospodarstwa. 
 
Efektywność bioasekuracji- efektywność przeprowadzonych lub 
planowanych zabiegów, oszacowana na podstawie relacji kosztów i 
pracochłonności do uzyskanych lub przewidywanych efektów. 
 
Bioasekuracja chorego stada- zabiegi i technologie związane z 
bioasekuracją stosowane w gospodarstwie, w którym choroba już 
występuje. 



Patogen- organizm chorobotwórczy, patogenami mogą być 
pasożytnicze stawonogi, pierwotniaki, grzyby, bakterie, wirusy, 
priony itd. Zdolność patogenów do przenoszenia się między 
nosicielami jest jednym z czynników warunkujących to, jak bardzo 
zaraźliwa jest wywoływana przez nie choroba. 
 
Wektor zakażenia- środek który jest zdolny do przenoszenia 
patogenów, np.: dzikie zwierzęta (dziki- ASF, gryzonie, ptaki) 
zwierzęta gospodarskie, ludzie, pasza, sprzęt. 



Zagrożenia chemiczne 

-Środki ochrony roślin 
-Leki- ciężka chemia 
-Leki- kwasy organiczne 
-Substancje pochodzące z wody 
-Zanieczyszczenia przemysłowe 



Mechanizm pojawienia się choroby w gospodarstwie 

ŹRÓDŁO ZAKAŻENIA 

DROGI PRZEKAZYWANIA ZAKAŻENIA 

ZWIERZĘTA WRAŻLIWE NA ZAKAŻENIE 



Ograniczenie i kontrola przepływu wektorów zakażenia pomiędzy: 
 
-Pasieką własną a pasiekami innych pszczelarzy oraz rojami żyjącymi 
bez opieki 
 
-Poszczególnymi pasieczyskami należącymi do jednego 
gospodarstwa pasiecznego 
 
-Rodzinami znajdującymi się na jednym pasieczysku. 
 
-Pszczołami w ramach jednej rodziny 

https://www.youtube.com/watch?v=CdiU32I4luU 

https://www.youtube.com/watch?v=CdiU32I4luU


PASZE (POKARM) 

ODKŁADY, ROJE, 
MATKI POCHODZĄCE 

Z INNYCH PASIEK 

SPRZĘT UŻYWANY W 
INNYCH PASIEKACH 

PRACOWNIA 
DZIELONA Z INNYMI 

PSZCZELARZAMI 

LUDZIE 

WĘZA ZBIORNIKI WODNE 

PSZCZOŁY Z SĄSIEDNICH 
PASIEK- BŁĄDZENIE, RABUNKI 

ROŚLINY POŻYTKOWE 

PSZCZOŁY Z 
RODZIN DZIKO 

ŻYJĄCYCH I 
ZNAJDUJĄCYCH SIĘ 

BEZ OPIEKI 

OWADY INNYCH GATUNKÓW 

ODPADY 











Błądzenie, naloty 



RAMKI, PLASTRY 

NARZĘDZIA 

ELEMENTY I 
WYPOSAŻENIE ULI 

ODZIEŻ 

POKARM 

PSZCZELARZ 

PSZCZOŁY 



Odkażanie 
 
Ule- opalanie, podchloryn sodu 
 
Sprzęt- opalanie, podchloryn sodu 
 
Plastry- pary kwasu octowego (lodowatego lub stężonego 
technicznego) 
 
Poidło- przemywanie deski z której pszczoły pobierają wodę ługiem 
sodowym raz na kilka dni 
 
Pasieczysko- przekopywanie podłoża z wapnem, polewanie 
roztworem podchlorynu sodu 
 
Pracownia pasieczna- ? 



Urządzenie pasieczyska a wektory zakażeń 



-Zabezpieczenie pomieszczeń 
  -pracownia pasieczna 
  -magazyn plastrów, ramek sprzętu 
  -magazyn produktów pszczelich 
 
-Kwarantanna 
-Spalenie pnia, rodziny lub uzdrawianie rodziny 
-Ograniczenie, kontrola dostępu osób obcych do rodzin pszczelich 
-Zabezpieczenie pasz 
-Ogrodzenie pasieczyska 
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